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

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

sklicujem

25. sejo Sveta Mestne občine Velenje, 
ki bo potekala v torek, 4. februarja 2014, ob 8. uri
v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje)

 	župan Mestne občine Velenje
     Bojan KONTIČ, l. r.

21. januar 2014 Številka: 27

glasilo št. 27

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

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

sklicujem

6. sejo Sveta Mestne občine Velenje, 
v torek, 24. marca 2015, ob 8. uri
v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje)

  	 župan Mestne občine Velenje
     Bojan KONTIČ, l. r.

10. 3. 2015 Številka: 04

glasilo št. 04
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Predlog dnevnega reda 6. seje, ki bo  potekala v torek, 24. marca, 2015, ob 8. uri

1. Potrditev zapisnika 5. seje Sveta Mestne občine Velenje............................................................................................................... 4
2.  Vprašanja in pobude članov sveta
3. Predlog Sklepa o imenovanju članov uprave Ustanove Velenjska knjižna fundacija........................................................... na klop
4. Predlog Sklepa o soglasju k ceniku prodajnih spominkov in storitev Turistično-informacijskega centra Velenje..................... 120
5. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. Laze (parcele 1399/15, 1399/14, 1399/24, 1399/10) iz javnega dobra..............11
6. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za 

leto 2015....................................................................................................................................................................................... 128
7. Predlog Kodeksa ravnanja izvoljenih in imenovanih predstavnikov Mestne občine Velenje..................................................... 184
8. Predlog Poslovnika o spremembah in dopolnitvah Poslovnika Mestne občine Velenje (po skrajšanem postopku)................ 186
9. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2014 ....................................................... priloga
10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega 

pomena v mestni občini Velenje (po skrajšanem postopku) ........................................................................................................ 12
11. Predlog    Odloka  o   spremembah  in   dopolnitvah   Odloka  o   mladinskem    delu    v   Mestni    občini     Velenje 
 (po skrajšanem postopku) ........................................................................................................................................................... 132
12. Poročilo o delu Policijske postaje Velenje za leto 2014................................................................................................................. 14
13. Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2014......................................................................... 21
14. Poročilo o delu Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja za leto 2014...................................................................... 24
15. Predlog Sklepa o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje....................................... 33
16. Poročilo o izvajanju projekta »Brezplačno pravno svetovanje za občane Mestne občine Velenje v letu 2014« ..................... 187
17. Poročilo o delu Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje za leto 2014........... 33
18. Poročilo o delu Centra za socialno delo Velenje za leto 2014...................................................................................................... 35
19. Poročilo o delu Odbora za pomoč občankam in občanom MOV ter Poročilo o poslovanju na podračunu za dobrodelne 

namene v letu 2014........................................................................................................................................................................ 48
20. Poročilo o izvajanju programa za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za leto 2014...................................... 109
21. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov na področju socialnega in zdravstvenega 

varstva v mestni občini Velenje za leto 2014................................................................................................................................. 50
22. Poročilo o delu Ustanove Velenjska knjižna fundacija za leto 2014............................................................................................. 53
23. Poročilo Zveze kulturnih društev Šaleške doline za leto 2014...................................................................................................... 62
24. Poročilo Mladinskega sveta Velenje za leto 2014....................................................................................................................... 138
25. Letno poročilo Lekarne Velenje za leto 2014................................................................................................................................ 67
26. Poročilo Turistično-informacijskega centra Velenje za leto 2014................................................................................................ 144
27. Poročilo o izvedbi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v MOV za leto 2014......... 77
28. Poročilo o izvajanju mirujočega prometa v Velenju – MODRE CONE........................................................................................ 81
29. Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh v kmetijstvu v letu 2014............................................................................................... 88
30. Poročilo o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta v Mestni občini Velenje za leto 2014.................................................... 90
31. Poročilo o delovanju zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško  v letu 2014............................................. 97
32. Poslovno poročilo za leto 2014 in Letni delovni načrt JZ Regijskega študijskega središča za leto 2015.................................. 157
33. Odgovori na pobude in vprašanja

V vednost:
- Odgovori na pobude in vprašanja, postavljena na 5. seji Sveta Mestne občine Velenje........................................................... 188
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PREDLOG

ZAPISNIK 5. SEJE 
Sveta Mestne občine Velenje

Seja je potekala v sejni dvorani Mestne občine Velenje, dne 
3.2. 2015, s pričetkom ob 8.00 uri in zaključkom ob 10.00 uri.

Sejo je vodil župan Bojan KONTIČ.

Župan Bojan KONTIČ je otvoril sejo in ugotovil, da je od 
skupnega števila 33 članov sveta prisotnih 32 članov in je svet 
sklepčen. Prav tako je opozoril, da je na današnji seji gospod 
Vid Glinšek prvič prisoten kot neodvisni svetnik. 

Člani sveta so za 5. sejo Sveta Mestne občine Velenje prejeli 
naslednje gradivo:
- Glasilo št. 5 in grafično prilogo, ki je objavljena na spletni strani 
Mestne občine Velenje www.velenje.si
- Predlog dnevnega reda s poročevalci, kazalom in opombami
- AMANDMA k predlogu Pravilnika o plačah, plačilih, sejninah 
in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter    članov drugih 
organov in njihovih delovnih teles Mestne občine Velenje
- Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2014   
- Poročili o volilni kampanji za lokalne volitve za stranki NSi in 
SMC
- Zapisnik Odbora za negospodarske javne službe
- Zapisnik Odbora za gospodarske javne službe
- Zapisnik Odbor za gospodarstvo 
- Zapisnik Odbora za okolje in prostor
- Zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja  
- Zapisnik Komisije za pripravo statuta občine, poslovnika sveta 
in pravna vprašanja
- Zapisnik Komisije za mladinska vprašanja
- Zapisnik Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
- Zapisnik seje Nadzornega odbora

Za 5. sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 4. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Vprašanja in pobude članov sveta
3. Predlog Sklepa o ustanovitvi javnega dobra v k. o. Velenje
4. Poročilo o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev na podlagi 
javnega razpisa za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav 
za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za 
leto 2014
5. 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 2015
6. Predlog Pravilnika o plačah, plačilih, sejninah in drugih 
prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov in 
njihovih delovnih teles Mestne občine Velenje  
7. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje 
dejavnosti/programov/ projektov/prireditev, ki niso predmet 
drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje 
8. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o sofinanciranju dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki 
niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine 

Velenje
9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje 
10. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
obremenjevanju nepremičnin v lasti Mestne občine Velenje s 
služnostnimi pravicami ter oddaji v najem ali zakup
11. Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh »de minimis« za 
spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje za leto 2014
12. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
spodbujanju podjetništva v Mestni občini Velenje
13. Poročilo o dejavnostih in rezultatih v zvezi z uresničevanjem 
zastavljenih ciljev in programov razvoja socialnega varstva v 
Mestni občini Velenje v letu 2014
14. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih 
programov in projektov v Mestni občini Velenje za leto 2014
15. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje 
mladinskih projektnih aktivnosti v Mestni občini Velenje za leto 
2014
16. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje 
projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa 
razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje za leto 2014
17. Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2015
18. Odgovori na pobude in vprašanja

Član sveta Matej JENKO je dejal, da svetniška skupina SMC 
predlaga spremembo dnevnega reda, in sicer da se umakne 6. 
točka - Predlog Pravilnika o plačah, plačilih, sejninah in drugih 
prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov 
in njihovih delovnih teles Mestne občine Velenje. Do njih so 
namreč prišle informacije, da ima več predsednikov krajevnih 
skupnosti pomisleke zlasti glede nagrad predsednikom in 
članom krajevnih skupnosti in mestnih četrti. V svetniški skupini 
menijo, da bi bilo potrebno pravilnik uskladiti s predstavniki 
krajevnih skupnosti in mestnih četrti. Pri tem poudarjajo, da 
osnutek ni bil oblikovan v času tega mestnega sveta, zato 
njihova svetniška skupina ni imela možnosti sodelovati pri 
pripravi tega akta. Zato predlagajo, da se ta točka umakne iz 
dnevnega reda in se omogoči dodatna razprava, ki naj vključi 
tudi predstavnike krajevnih skupnosti. 

Član sveta Franc SEVER je dejal, da se s predlogom absolutno 
ne strinja. Dejal je, da je bil 16 let predsednik krajevne skupnosti 
in ni želel plačila. Zdaj pa mu rečejo tisti, ki so kandidirali na listah 
raznih strank, da bi radi imeli sejnine. Če so takšne eminentne 
osebe, so imeli možnost priti v občinski svet tako kot sta prišla 
gospod Letonje in gospod Glinšek, torej s preferenčnimi glasovi. 
Na kolegiju je bila razprava o vseh točkah in na nobeno točko 
ni bilo pripombe. Dejal je še, naj se ne naseda posameznim 
predsednikom krajevnih skupnosti. Predlogu nasprotuje. 

Župan Bojan KONTIČ je dejal, da gre samo za eno osebo, 
vsaj kolikor on ve, gospodu Jenku pa to potem zraste na več 
številk. Ko se odlok sprejema, imajo možnost sodelovati, na seji 
sveta pa je prepozno, če ni vloženega amandmaja. Svetniku 
Jenku je dejal, da se bodo to v stranki pač morali naučiti, saj 
drugače po poslovniku ne gre. 

Član sveta Andrej KUZMAN je dejal, da ne ve, zakaj toliko 
hude krvi. Dejal je, da se v krajevnih skupnostih o tem res 
niso pogovarjali, pa bi se verjetno morali. Sam nima nobenih 
pripomb na zapisano vsebino, glede na postopek, pa je 
pripomba upravičena. 



10. marec 2015 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 04/ stran 5

           6. seja Sveta Mestne občine Velenje

Župan Bojan KONTIČ je dejal, da bodo ta pravilnik v letošnjem 
letu zagotovo še enkrat spreminjali, ampak ne zato, ker bi sami 
tako želeli ali ne, ampak zato, ker bo verjetno na državnem 
nivoju sprejet ukrep, kjer bodo vse krajevne skupnosti izgubile 
status pravne osebe. Gospodu Jenku je dejal, da lahko ta kima 
sem in tja, ampak to so načrti njihove vlade. 

Član sveta Matej JENKO je dejal, da je to laž. Dejal je, da bo 
po njegovih informacijah imel župan pristojnosti, da se odloči.

Župan Bojan KONTIČ je svetniku Jenku odvrnil, da bo 
seveda imel župan pristojnost in ga opozoril, naj se umiri v 
klopi, ker nima besede. Dejal je, da bo seveda to prepuščeno 
županu, vendar bo za to dobil manj sredstev. Tako je to v tej 
naši ljubi politiki in če bodo zmanjšali sredstva, župani seveda 
teh sredstev, ki bodo v proračunu manjkajoča, ne bodo mogli 
nadomestiti. Gospodu Jenku je odvrnil, da on bi pa zagotovo 
bil uspešen župan in mu predlagal, da ne komentira iz klopi. 
Župan je dejal, da sta se enkrat do sedaj pogovarjala v tem 
mandatu z gospodom Jenkom in to je bilo za njegovo službo in 
o ničemer drugem nista govorila. Lahko pa odpreta polemiko, 
če gospod Jenko to želi. Še enkrat je svetnika opozoril, da 
lahko odpreta polemiko o vseh zadevah, ampak edinkrat, ko ga 
je prišel svetnik obiskat, ga je prišel vprašat za službo. Svetnik 
Jenko je dejal, da ga je prišel vprašati za razpis. Župan je dejal, 
da seveda, da za razpis, saj na občini zaposlujejo le preko 
razpisov. In to je ravno to, kar mu je Jenko očital v predvolilni 
kampaniji, bil pa je prvi, ki ga je prišel vprašati za službo. Župan 
je dejal, da je dosti in svetnika opozoril, da nima besede in da 
z njim med sejo ne bo debatiral. Še enkrat je župan dejal, da 
meni, da bo na tem področju zelo hitro prišlo do sprememb 
v prihodnje, zato je predlagal, da ta pravilnik sprejmejo in da 
ga danes ne umaknejo z dnevnega reda. Imajo tudi srečanje 
s predsedniki krajevnih skupnosti in mestnih četrti in bodo 
z veseljem prisluhnili vsem pripombam. Običajno so vse 
pripombe upoštevali, vendar ne na način, da je nekdo nekomu 
rekel, ampak konkretno. Ve se, kako se komunicira. Na to se 
opozori župana ali njegove sodelavce in zagotovo so do sedaj 
upoštevali vse pripombe, ki so jih dobili s strani predsednikov 
krajevnih skupnosti in tudi tokrat bo tako. Če bodo nestrinjanja, 
bodo potem ustrezno ukrepali. Zato je predlagal, da pravilnika 
ne umikajo, čas za to je bil, imeli so svetniki tudi srečanje, kjer 
so šli čez dnevni red in na tega ni bilo nobenih pripomb. Počasi 
bo potrebno delati v skladu s poslovnikom, vsaj dokler bo on 
župan. Predlagal je svetnicam in svetnikom, da glasujejo o 
predlogu gospoda Jenka, sam pa mu nasprotuje. 

Prisotnih je bilo �2 članov sveta.
1. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se iz 
dnevnega reda umakne 6. točka - Predlog Pravilnika o plačah, 
plačilih, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev 
ter članov drugih organov in njihovih delovnih teles Mestne 
občine Velenje.  

Za predlog so glasovali 3 člani sveta, 26 članov je bilo proti. 
Predlog ni bil sprejet. 

Župan Bojan KONTIČ je predlagal, da se po skrajšanem 
postopku obravnava:

- 10. Točka - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje

Prisotnih je bilo �2 članov sveta.
2. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se po 
skrajšanem postopku obravnava 10. točka dnevnega reda 
- Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje.

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

Prisotnih je bilo �2 članov sveta.
�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se 
je glasil: 5. seja Sveta Mestne občine Velenje bo potekala po 
naslednjem DNEVNEM REDU:
1. Potrditev zapisnika 4. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Vprašanja in pobude članov sveta
3. Predlog Sklepa o ustanovitvi javnega dobra v k. o. Velenje
4. Poročilo o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev na podlagi 
javnega razpisa za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav 
za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za 
leto 2014
5. 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 2015
6. Predlog Pravilnika o plačah, plačilih, sejninah in drugih 
prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov in 
njihovih delovnih teles Mestne občine Velenje  
7. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje 
dejavnosti/programov/ projektov/prireditev, ki niso predmet 
drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje 
8. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o sofinanciranju dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki 
niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine 
Velenje
9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje 
10. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
obremenjevanju nepremičnin v lasti Mestne občine Velenje s 
služnostnimi pravicami ter oddaji v najem ali zakup
11. Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh »de minimis« za 
spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje za leto 2014
12. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
spodbujanju podjetništva v Mestni občini Velenje
13. Poročilo o dejavnostih in rezultatih v zvezi z uresničevanjem 
zastavljenih ciljev in programov razvoja socialnega varstva v 
Mestni občini Velenje v letu 2014
14. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih 
programov in projektov v Mestni občini Velenje za leto 2014
15. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje 
mladinskih projektnih aktivnosti v Mestni občini Velenje za leto 
2014
16. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje 
projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa 
razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje za leto 2014
17. Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2015
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18. Odgovori na pobude in vprašanja

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

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Potrditev zapisnika 4. seje Sveta Mestne 

občine Velenje

Prisotnih je bilo �2 članov sveta.
�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki 
se je glasil: Potrdi se zapisnik 4. seje Sveta Mestne občine 
Velenje.

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

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Vprašanja in pobude članov sveta

Članica sveta Marjana KOREN je podala naslednjo pobudo:
1. Podala je pobudo, da se razširi dovozna cesta na Goriški 
53 do 64. Ta je namreč v obliki črke L in je na ovinku preozka 
za vsa PUP-ova vozila, gasilska vozila in stroje, zato morajo ti 
voziti po travi in je nastala blatna jama. 

Član sveta Karl Drago SEME je podal naslednjo pobudo:
1. Podal je pobudo, da bi se Svet MOV seznanil s poročilom o 
delu Centra za socialno delo Velenje. 

Član sveta Vid GLINŠEK je podal naslednjo pobudo:
1. Podal je pobudo, da se za Velenjsko jezero uredi odlok o 
plovnosti. Prav tako je postavil vprašanje, kdo je upravitelj 
Velenjskega jezera.

Član sveta Mihael LETONJE je podal naslednja vprašanja in 
pobude:
1. Postavil je vprašanje, kako je s križiščem pri Momaxu, ki ni 
osvetljeno in je zato nevarno za pešce. Prav tako ga zanima, ali 
je bilo vprašanje poslano na direkcijo za ceste.
2. Postavil je vprašanje, ali je motokros proga na Žarovi legalna 
ali ne. Prav tako ga zanima, kdo je dal dovoljenje zanjo. 
Tamkajšnji stanovalci se pritožujejo, da je proga zelo moteča, 
še zlasti ob nedeljah. 
3. Podal je pobudo, da se poti na Koželj očistijo podrtih dreves 
in vej.
4. Glede razvoja turizma je pohvalil ustanovitev strateškega 
sveta in upa, da se bo sedaj zadeva premaknila iz mrtve 
točke. 
5. Dejal je, da se mu zdi nekoliko neprimerno, da se izvaja 
v okviru turistične ponudbe nagradna igra na temo doživetja 
socializma v Velenju. Zanima ga, kaj to sploh pomeni in kakšen 
smisel ima turistično promovirati Velenje v okviru socializma.

Član sveta Franc SEVER je podal naslednja vprašanja in 

pobude:
1. Dejal je, da je na prejšnji seji podal pobudo, da bi se seje 
Sveta MOV snemale. Meni, da se je sedaj treba dokončno 
opredeliti do tega, torej, ali se bodo snemale ali ne. 
2. Dejal je, da se ne strinja z odgovorom glede vodovoda na 
Petelinjek. Tam je potrebno narediti le prečrpališče, rezervoar 
je na vrhu. Res ga je sicer potrebno sanirati, vendar se lahko 
dela po fazah, cevovod, črpališče, nazadnje pa rezervoar. Če 
obstoječi rezervoar še danes drži vodo, jo lahko še naslednjih 5 
let in se lahko pozneje sanira. Tako bo sama investicija bistveno 
nižja od 800.000 EUR. 
3. Postavil je vprašanje, ali se je že naredil razrez kanalizacije. 
Približujemo se namreč letu, ko bo potrebno imeti male čistilne 
naprave ali fekalno kanalizacijo. Zanima ga, ali se je že 
opredelilo, kje bi bilo smiselno narediti manjše čistilne naprave 
skupaj. Predlagal je, da se ustanovi nekakšna delovna skupina, 
da se ugotovi, kje bi bilo smiselno in kje možno. Predvsem je 
potrebno upoštevati možnost plazov na določenih območjih 
zaradi vode. Prav tako je predlagal, da se tam, kjer je 5 ali 
10 gospodinjstev skupaj, odkupi zemlja in se zgradi majhna 
čistilna naprava, elektro priklop, komunala s tem upravlja in 
uporabniki plačujejo enako preko položnic kakor tisti, ki imajo 
fekalno kanalizacijo. 

Član sveta mag. Albin VRABIČ je podal naslednja vprašanja 
in pobude:
1. Dejal je, da se stanovalci na Cankarjevi 2 srečujejo s 
funkcionalnimi težavami na južnem delu nove promenade. 
Predvsem so problem razbrazdane površine, še posebej sedaj, 
ko je sneg. Plugi sneg potisnejo na gladek del, ki si ga je arhitekt 
zamislil kot površino za pešce in prehod je nemogoč. Tako so 
pešci prisiljeni hoditi po razbrazdanem delu, kar je nevarno. 
Prav tako opažajo, da ta razbrazdana površina ničemur ne 
služi. Zanima jih, zakaj pri tej ideji nobena od strokovnih služb 
arhitektu ni oporekala. Tudi nerjaveči stebrički namenjeni 
kot ovire ničemur ne služijo, saj je srednji vedno spuščen, 
preostala dva pa predstavljata problem pri pluženju snega, 
odvozu smeti in pri dostavi. Stanovalci svetnike prosijo, da na 
seji izpostavijo ta problem in poskrbijo, da se tekom letošnjega 
leta ta razbrazdana površina sanira tako, da bo gladka in 
normalno prehodna, stebrički pa naj se odstranijo. Sam pa 
župana sprašuje, kako bo ukrepal glede navedenih težav.  

Članica sveta Suzana KAVAŠ je podala naslednja vprašanja 
in pobude:
1. Dejala je, da so pri pregledu spletnih strani drugih občin 
ugotovili, da te arhivirajo posnetke sej. Postavila je vprašanje, 
zakaj je MOV te posnetke umaknila s spletne strani. Tam sicer 
piše, da je tako zahtevala informacijska pooblaščenka, vendar 
jim je ta sporočila, da ni izvedla nobenega inšpekcijskega 
nadzora.
2. Dejala je, da je Vrtec Jakec 2.2.2015 brez dovoljenja staršev 
prestavil večjo skupino otrok v podstrešne prostore. Starši 
ocenjujejo, da ti niso primerni za skupino večjih otrok. Podala 
je pobudo, da ustrezne službe preverijo, ali prostori ustrezajo 
minimalnim standardom in tehničnim predpisom.  
3. Dejala je, da so na 2. seji podali soglasje k spremembi višine 
letnega nadomestila za izvajanje rednega vzdrževanja cest. V 
svetniški skupini SDS se do sprejetja tega sklepa niso opredelili, 
ker ni bilo predloženega sanacijskega načrta koncesijske 
pogodbe, kar se sedaj kaže kot ključno. Sedaj je padel sneg in 
ceste niso ustrezno splužene. Podala je pobudo, da se pripravi 
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aneks k obstoječi koncesijski pogodbi s podjetjem PUP, da bo 
koncesionar bolje opravljal zimsko službo. 

Član sveta Anton DE COSTA je podal naslednja vprašanja in 
pobude:
1. Postavil je vprašanje, kako je z obljubljenim varnim prehodom 
za pešce na Kopališki cesti iz strani Gorice proti avtobusni 
postaji. 
2. Dejal je, da se pridružuje pobudi iz prejšnje seje glede 
hrastovega gozda, t.i. Hrastovja. Prebral pa je, da menda stane 
obrezovanje enega hrasta 1000 EUR, kar se mu zdi zelo veliko 
in ga zanima, ali ni kakšne druge možnosti. 

K �. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o ustanovitvi javnega dobra v 

k. o. Velenje

Obrazložitev predloga je podala mag. Branka GRADIŠNIK.

Prisotnih je bilo �2 članov sveta
5. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
ustanovitvi javnega dobra v k. o. Velenje. 

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

K �. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o dodelitvi nepovratnih finančnih 

sredstev na podlagi javnega razpisa za 
izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav 

za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni 
občini Velenje za leto 2014

Poročilo je predstavil Anton BRODNIK.

Članica sveta Marjana KOREN je dejala, da so poročilo v 
svetniški skupini obravnavali in aktivnosti še naprej podpirajo. 
Pozivajo pa Komunalno podjetje Velenje, da se čim bolj angažira 
pri povezovanju posameznih skupin za izgradnjo skupne čistilne 
naprave, saj bi bilo to za posameznike ceneje. Priporočajo 
tudi previdnost pri izdajanju obratovalnega dovoljenja za te 
naprave, da pri odtokih ne bi prihajalo do zamočenja površin in 
posledično do plazenja zemlje. Vsekakor pa morajo občani, ki 
živijo na vodovarstvenih območjih, pohiteti z izgradnjo čistilnih 
naprav, saj bo 31.12. 2015 kmalu tukaj. 

Član sveta Franc SEVER je postavil vprašanje, kako so se 
dogovorili za tisto čistilno napravo, ki je ustrezala evropskim 
predpisom, pa ni bila odobrena. 

Anton BRODNIK je odgovoril, da morajo čistilne naprave 
imeti ustrezni certifikat. Ljudje bi kupili najcenejše, vendar te 
ne ustrezajo nujno predpisanim kriterijem. 10 čistilnih naprav je 
takšnih, ki si jih lahko občani izberejo in ustrezajo kriterijem in 

te tudi kvalificirajo. Po pol leta se naredijo meritve in če meritve 
odgovarjajo, potem odobrijo finančna sredstva. Za dotično 
čistilno napravo pa ti kriteriji niso bili izpolnjeni, zato so vlogo 
zavrnili in bo moral urediti lastnik tako, da bo čistilna naprava 
pravilno delovala. 

Svetniki so se seznanili s poročilom.

K 5. 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 2015

Obrazložitev predloga je podal Anton BRODNIK. 

Prisotnih je bilo �2 članov sveta.
6. 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 2015.
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Pravilnika o plačah, plačilih, 

sejninah in drugih prejemkih občinskih 
funkcionarjev ter članov drugih organov in 

njihovih delovnih teles Mestne občine Velenje  

Obrazložitev predloga je podala Amra KADRIČ. 

Sledila je razprava o amandmaju k predlogu.
 
Član sveta Bojan ŠKARJA je dejal, da se mu zdi vsebinsko 
amandma sicer smiseln, vendar se mu zdi polovična prisotnost 
na sejah realnejša od dvotretjinske. Predlagal je, da se 
amandma ne sprejme. 

Župan Bojan KONTIČ je dejal, da sam ni takega mnenja in 
ta amandma podpira. Če dobiš sejnino, je prav, da si na seji in 
meni, da je dvotretjinska udeležba pravilna odločitev. 

Član sveta Franc SEVER je dejal, da je amandma predlagal 
zato, ker to ni častna funkcija in je plačana. Tukaj so z določenim 
razlogom in so bili izvoljeni. Problem je tudi pri sejah delovnih 
telesih. Meni, da bi bilo amandma potrebno sprejeti. 

Župan Bojan KONTIČ je dejal, da predlaga, da se amandma 
sprejme. Njegova želja je, da so svetnice in svetniki prisotni na 
sejah, da soodločajo in niso tam zaradi sejnin. Prav tako zato, 



       10. marec 2015GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran �  / Številka 04

6. seja Sveta Mestne občine Velenje

da se ne borijo z nesklepčnostjo. Gre pa tudi za neko razmerje, 
podžupani namreč dobijo okoli 500 eur in so za to ves čas na 
razpolago, svetniki pa dobijo 200 eur neto na eno sejo, kar je 
med najvišjimi v Sloveniji. Res pa je, da je potrebno upoštevati 
tudi količino sej, saj imajo drugod več sej in zato nižjo sejnino. 

Član sveta Mihael LETONJE je dejal, da bo amandma podprl. 
Postavil pa je vprašanje, ali bodo potem imeli na sejah nekoga, 
ki bo štel ure in prisotnost. 

Član sveta Franjo BARTOLAC je dejal, da svetniška skupina 
SDS o sejninah in prisotnosti na sejah ne bo razpravljala. 
Menijo, da je to stvar uprave občine in glasovali bodo tako, kot 
bo predlagal župan. 

Prisotnih je bilo �2 članov sveta.
�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o AMANDMAJU 
k predlogu Pravilnika o plačah, plačilih, sejninah in drugih 
prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov in 
njihovih delovnih teles Mestne občine Velenje.

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

Član sveta Bojan ŠKARJA je v imenu svetniške skupine dejal, 
da pravilnik podpirajo. Zlasti podpirajo znižanje iz 15 na 7,5. 
Glede višine sejnin pa je tako, da imamo manj sej, prav tako 
pa so nekatere dolge več kot 6 ur, kar je potrebno poudariti. 
Po drugih občinah imajo veliko krajše seje in tudi več sej. Prav 
tako se strinjajo z izplačilom nadzornemu odboru. Prav tako 
v svetniški skupini ugotavljajo, da predsedniki in predstavniki 
krajevnih skupnosti in mestnih četrti delajo dobro in podpirajo 
to minimalno finančno nadomestilo za delo. Kar pa se tiče 
uveljavljanja nadomestila odsotnosti svetnikov iz dela, se 
strinjajo s predlogom, da svetniki koristijo za to dopust in ure, 
saj je dovolj časa, da si to uredijo.  

Član sveta Srečko KOROŠEC je dejal, da tudi njihova svetniška 
skupina podpira predlog in amandma. Želi, da bi bili vzor tudi 
parlamentu, da ne bodo gledali po televizijah praznih dvoran. 

Član sveta Franc SEVER je dejal, da bo predlog podprl. Prav 
tako se je zahvalil za podporo amandmaju.
 
Prisotnih je bilo �2 članov sveta.
�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Pravilnika 
o plačah, plačilih, sejninah in drugih prejemkih občinskih 
funkcionarjev ter članov drugih organov in njihovih delovnih 
teles Mestne občine Velenje z vključenim amandmajem. 

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

K �. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za 
sofinanciranje dejavnosti/programov/ 

projektov/prireditev, ki niso predmet drugih 
financiranj iz proračuna Mestne občine 

Velenje

Poročilo je predstavila mag. Saša SEVČNIKAR.

Član sveta Dimitrij AMON je dejal, da v svetniški skupini SD 
podpirajo poročilo, prav tako pa tudi izvedbo tega razpisa, saj 
so mnenja, da je smiselno in prav, da MOV ponuja možnost 
fizičnim in pravnim osebam, da lahko izven rokov prijavljajo 
različne aktivnosti in s temi dogodki dvigujejo kvaliteto življenja 
v občini in tudi predstavljajo občino.  Veseli bodo, če se bo za 
to v prihodnjem proračunu našel še kakšen evro več. Podpirajo 
pa tudi spremembo pravilnika v naslednji točki, saj je pravilnik 
živ dokument, ki se spreminja, ko je to potrebno. 

Svetniki so se seznanili s poročilom. 

K �. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Pravilnika o spremembah in 

dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju 
dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki 
niso predmet drugih financiranj iz proračuna 

Mestne občine Velenje

Obrazložitev predloga je podala mag. Saša SEVČNIKAR.  

Prisotnih je bilo �1 članov sveta.
9. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Pravilnika 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju 
dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet 
drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 

K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec 
Velenje

Obrazložitev predloga je podal Drago MARTINŠEK. 

Prisotnih je bilo �1 članov sveta.
10. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Vrtec Velenje. 
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Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 

K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o obremenjevanju nepremičnin v 
lasti Mestne občine Velenje s služnostnimi 

pravicami ter oddaji v najem ali zakup

Obrazložitev osnutka je podala mag. Branka GRADIŠNIK.

Član sveta Dimitrij AMON je dejal, da svetniška skupina SD 
osnutek odloka podpira, saj so menja, da je znižanje najemnine 
za najem stavbnega zemljišča tista prava pot. S tem se bo 
spodbudilo nove potencialne najemnike, da bodo koristili 
prostore v mestnem središču. 

Prisotnih je bilo �2 članov sveta.
11. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o osnutku Odloka 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju 
nepremičnin v lasti Mestne občine Velenje s služnostnimi 
pravicami ter oddaji v najem ali zakup. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 

Ker na osnutek ni bilo podanih bistvenih pripomb, je župan 
predlagal, da se osnutek odloka prekvalificira v predlog. 

Prisotnih je bilo �2 članov sveta.
12. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se 
osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
obremenjevanju nepremičnin v lasti Mestne občine Velenje s 
služnostnimi pravicami ter oddaji v najem ali zakup prekvalificira 
v predlog.  
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo �2 članov sveta.
1�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Odloka 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju 
nepremičnin v lasti Mestne občine Velenje s služnostnimi 
pravicami ter oddaji v najem ali zakup. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 

K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh 

»de minimis« za spodbujanje podjetništva v 
Mestni občini Velenje za leto 2014

Poročilo je predstavila Alenka REDNJAK. 

Svetniki so se seznanili s poročilom. 

K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o spodbujanju podjetništva v Mestni 
občini Velenje

Obrazložitev osnutka je podala Alenka REDNJAK.

Član sveta dr. Adnan GLOTIĆ je dejal, da v svetniški skupini SD 
osnutek odloka podpirajo. Še posebej pozdravljajo spremembe, 
ki na nek način odpirajo meje za možnost sofinanciranja zagona 
podjetij. Prav tako podpirajo maksimalno odprtje zgornje meje za 
sofinanciranje poslovnih prostorov v mestnem središču. Meni, 
da so predlagane spremembe dobre in smiselne. Predlagal je 
tudi prekvalifikacijo osnutka v predlog. 

Članica sveta Breda KOLAR je dejala, da bo osnutek 
odloka podprla, saj je to eden od načinov, da se spodbuja 
gospodarstvo. 

Župan Bojan KONTIČ je dejal, da je bilo na seji odbora 
izpostavljeno vprašanje, zakaj v letu 2015 namenjajo manj 
denarja za spodbujanje podjetništva. Lansko leto so namenili 
skupaj za podjetništvo 410.000 eur, letos pa skupaj z vsemi 
projekti, ki jih imajo, načrtujejo približno 1.900.000 eur, 
kar pomeni, da je bistveno povečanje na postavki razvoja 
podjetništva. 

Prisotnih je bilo �2 članov sveta.
1�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o osnutku Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o spodbujanju podjetništva 
v Mestni občini Velenje.
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 

Ker na osnutek ni bilo podanih bistvenih pripomb, je župan 
predlagal, da se osnutek odloka prekvalificira v predlog.

Prisotnih je bilo �2 članov sveta.
15. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se 
osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
spodbujanju podjetništva v Mestni občini Velenje prekvalificira 
v predlog. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
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Predlog je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo �2 članov sveta.
16. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o spodbujanju podjetništva 
v Mestni občini Velenje.
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 

K 1�. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o dejavnostih in rezultatih v zvezi 

z uresničevanjem zastavljenih ciljev in 
programov razvoja socialnega varstva v 

Mestni občini Velenje v letu 2014

Poročilo je predstavil Drago MARTINŠEK.

Član sveta Drago SEME je v imenu svetniške skupine SD izrekel 
zahvalo vsem izvajalcem, ker so zelo resno vzeli uresničevanje 
te strategije. Po drugi strani pa ni zapisano vse, kar bi lahko bilo 
zapisano. Želi si, da bi to še naprej tako uspešno opravljali. 

Član sveta Srečko KOROŠEC je dejal, da se strinja s svojim 
predhodnikom. Razvidno pa je, da bo v prihodnosti potrebno 
posvetiti več pozornosti mreži programov namenjenih otrokom 
in mladostnikom ter programom za preprečevanje nasilja. 
Pohvalil je vse, ki se trudijo za boljše življenje občanov. 

Svetniki so se seznanili s poročilom.

K 1�. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za 

sofinanciranje kulturnih programov in 
projektov v Mestni občini Velenje za leto 2014

Poročilo je predstavil Drago MARTINŠEK.  

Članica sveta Irena POLJANŠEK SIVKA je dejala, da so v 
svetniški skupini SD obravnavali poročilo in so zelo zadovoljni 
z izpeljanimi aktivnostmi. V tej občini kulturi na široko odpiramo 
vrata, zaradi česar je življenje v MOV prijetno in bogato. Ta 
razpis daje možnost ustvarjalcem, da spodbujajo kulturno rast 
naše lokalne skupnosti. 

Svetniki so se seznanili s poročilom.

K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za 
sofinanciranje mladinskih projektnih 

aktivnosti v Mestni občini Velenje za leto 2014

Poročilo je predstavil Drago MARTINŠEK.  

Član sveta Dimitrij AMON je popravil gospoda Martinška, in 
sicer imajo razpis od leta 2008, Odlok o mladinskem delu pa 
imajo od leta 2007. V svetniški skupini SD so mnenja, da se iz 
leta v leto ko se razpis pripravlja vidi, da mladinske organizacije 
rastejo in posledično tudi Mladinski svet Velenje. Konkretni 
primer nerealiziranega projekta je pravzaprav bil realiziran, saj 
je šlo le za nespretnost pri oddaji zaključnega poročila. Projekt 
je bil izveden, vendar z veliko mero pomoči MC-ja in ŠŠK-ja.

Član sveta Anton DE COSTA se je zahvalil v imenu skavtske 
in taborniške organizacije. 

Svetniki so se seznanili s poročilom.

K 16. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za 

sofinanciranje projektov mladih za dosego 
ciljev iz Lokalnega programa razvoja 

delovanja mladih v Mestni občini Velenje za 
leto 2014

Poročilo je predstavil Drago MARTINŠEK.  

Član sveta Dimitrij AMON je v imenu svetniške skupine dejal, 
da se jim izvedba zdi dobra. Imeli so pomisleke glede višine 
financiranja in sofinanciranja in so to izpostavili tudi pri pripravi 
naslednje strategije, ki se že pripravlja. Za to strategijo pa bi bilo 
v naslednjem letu primerno, da bi se iz rezervne liste zapisalo 
vsaj, katerim ciljem so sledili ostali prijavitelji, ki niso bili sprejeti 
v sofinanciranje. Tako bi bilo bolj razvidno, da je strategija 
pripravljena pravilno, torej da se prijavitelji prijavljajo na več 
različnih razpisov, ne le na tiste, na katere so bili sprejeti. 

Svetniki so se seznanili s poročilom.

K 1�. TOČKI DNEVNEGA REDA
Letni program dela Nadzornega odbora za 

leto 2015

Letni program je predstavil Anton ŽOVE.   

Svetniki so se seznanili z letnim programom.
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K 1�. TOČKI DNEVNEGA REDA
Odgovori na pobude in vprašanja

Odgovori na vprašanja in pobude bodo podani v pisni obliki.

Seja se je zaključila ob 10. uri.

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

župan Mestne občine Velenje
Bojan Kontič

Predlagatelj: ŽUPAN                Faza: PREDLOG	
	
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 
– ZUJF) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, 
št. 15/06 – UPB1, 26/07 in 18/08) na svoji _____________ seji dne _________
_sprejel 

SKLEP
o izvzemu nepremičnin v k.o. 965 Laze 

(parcele 1399/15, 1399/14, 1399/24, 1399/10) 
iz javnega dobra 

1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnin 
parcele št. 1399/15 v izmeri        243 m2 , parcele št. 1399/14, v 
izmeri 17 m2, parcele št. 1399/24 v izmeri 26 m2 in parcele št. 
1399/10 v izmeri 13 m2  vse k.o. 965 Laze, iz javnega dobra.

Nepremičnine postanejo 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: 465-05-0002/2015
Datum: 24.2.2015

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

Obrazložitev:
Nepremičnine parcela št. 1399/15 v izmeri 243 m2 , parcela št. 
1399/14, v izmeri 17 m2, parcela št. 1399/24 v izmeri 26 m2 
in parcela št. 1399/10 v izmeri 13 m2  vse k.o. 965 Laze, so v 
zemljiški knjigi vpisane kot javno dobro.
Predmetna zemljišča v naravi predstavljajo površino ceste. 
Po izvzemu iz javnega dobra postanejo nepremičnine last 
MO Velenje. Po izvzemu pa je predvidena sklenitev menjalne 
pogodbe s fizično osebo. Na podlagi menjalne pogodbe bo MO 
Velenje pridobila zemljišča, preko katerih poteka kategorizirana 
javna cesta LC 450181 - Zg. Laze-Sp. Laze ter JP 950631 – 
Laze-Arnače. Odsvojila pa javno dobro, ki je postalo last MO 
Velenje.

Datum: 24.2.2015   
                                                                                   Pripravila: 
                 Marina Krmpotič, inž. gradb., l. r. 

     mag. Branka Gradišnik, l. r.
        Vodja Urada za urejanje prostora

Župan:
Na podlagi ��. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 15/06 – UPB1, 26/0� in 1�/0�) 
predlagam svetu, da ta sklep sprejme.

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l. r.
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Predlagatelj: ŽUPAN                                       Faza: PREDLOG	
	
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 6. člena Zakona o pravilih cestnega 
prometa (Ur. list RS, št. 109/2010, 57/2012, 63/2013 in 82/2013) in 24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006-UPB1, 
26/2007 in  18/2008) na svoji _______ seji dne __________ sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ureditvi cestnega prometa in varstvu

prometnih površin posebnega pomena v
mestni občini Velenje

1. člen
V Odloku o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih  
površin posebnega pomena v mestni občini Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 12/2010-UPB1; 27/2010; 7/2011,  
23/2011, 13/2013, 
17/2013, 20/2014 in 37/2014) se  drugi odstavek 4. d člena 
spremeni tako, da se glasi:
 »(2) Parkirišča, na katerih je parkiranje časovno omejeno od 
ponedeljka do petka med 7.00 in 15.30 uro, so: 
Cona A: 
- parkirišča v območju med Šaleško cesto, Kidričevo cesto, reko 
Pako in Rudarsko cesto, razen parkirišč na dvoriščih objektov, 
na katere je dostop preprečen z zaporo; 
- parkirišče na Rudarski cesti med stavbo NLB in hotelom Paka 
in parkirišče pred stavbo NLB. 

Cona B: 
- parkirišča v območju Vodnikove ceste od zapore pri 
Zdravstvenem domu do Kidričeve ceste in med Vodnikovo 
cesto ter reko Pako, razen parkirišč v nivoju kletne etaže 
zdravstvenega doma; 
- parkirišče pri objektih Tomšičeva cesta 5-7, 9-11, 13-15  in 
Tomšičeva cesta 10;
- zgornja etaža garažne hiše pri Zdravstvenem domu;
- parkirišče pri Cesti bratov Mravljakov 1;
- parkirišče pri Efenkovi 2.« 

2. člen
Doda se nov, 4. g člen, ki se glasi:
»4. g člen
(garažna hiša pri Zdravstvenem domu)

(1) Parkiranje v spodnji etaži garažne hiše je plačljivo. Cena 
ene ure parkiranja je 0,40 €. Parkiranje je dovoljeno tudi 
imetnikom letnih kart za parkiranje v območju parkirišč, kjer je 
plačilo parkirnine obvezno (modre cone).«

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

Številka: 015-02-0007/2010                                                       
Datum: 10. 2. 2015                                                                    
                                        

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

Obrazložitev:
1. PRAVNA PODLAGA:
Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) (Ur. list RS, št. 
109/2010, 57/2012, 63/2013 in 82/2013)  in 24. člen Statuta 
Mestne občine Velenje (UPB – 1, Uradni vestnik MO Velenje, 
št. 15/2006, 26/2007 in 18/2008).

2. RAZLOGI ZA SPREMEMBO ODLOKA:
Prvotna ureditev parkiranja v novi garažni hiši pri Zdravstvenem 
domu je predvidevala, da sta v t. i. modro cono B v celoti vključeni 
tudi obe etaži garažne hiše. Kmalu po otvoritvi, predvsem pa v 
času zimskih razmer, pa so takšno ureditev izkoristili nekateri 
imetniki abonmajev za parkiranje v coni B. Ti so v dobršnem 
delu s svojimi vozili stalno zasedli spodnjo etažo garažne hiše. 
Na ta način je oteženo parkiranje v pokritem delu garažne hiše 
pacientom od drugod, katerim pa smo prav z izgradnjo pokrite 
garaže želeli olajšati parkiranje.
S predlagano spremembo odloka bomo iz območja modre cone 
B izvzeli spodnjo etažo garažne hiše in jo namenili pacientom, 
ki parkiranje plačujejo sproti na parkomatu in imetnikom letnih 
kart za parkiranje, ki so parkiranje plačali vnaprej, z nakupom 
letne karte.

3. OCENA SEDANJEGA STANJA:
Ker je v spodnji etaži garažne hiše omogočeno parkiranje 
tudi imetnikom abonmajev za parkiranje v modri coni B, je v 
tej etaži stalno parkiranih precej vozil z abonmaji, hkrati pa 
to pomeni, da ni na voljo dovolj parkirnih mest za imetnike 
letnih kart za parkiranje in pacientom, ki parkiranje plačajo na 
parkomatu. Ob tem velja poudariti, da je v zgornji etaži dovolj 
nezasedenih parkirnih mest. Parkiranje v pokriti etaži garažne 
hiše predstavlja določen nadstandard, zato ni prav da je ta 
etaža stalno zasedena z vozili z abonmaji za stanovalcem. Po 
novem bodo ti še vedno imeli na voljo dovolj parkirnih mest v 
zgornji etaži garažne hiše. 

4. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC:
Zaradi predlagane spremembe bo potrebno obstoječo prometno 
signalizacijo dopolniti z dopolnilno tablo katere ocenjena 
vrednost je 100,00 €.

5. PREDLOG ZA SPREJEM PO SKRAJŠANEM POSTOPKU: 
Ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve odloka, 
v skladu z  99. členom Poslovnika  Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006-UPB-1 in 22/2008) 
predlagamo, da se odlok obravnava po skrajšanem postopku.

Prikaz členov Odloka o ureditvi cestnega prometa in 
varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni 
občini Velenje, ki se spreminjajo:
»4. d člen
(Parkirišča rezervirana za osebna vozila)
»(2) Parkirišča, na katerih je parkiranje časovno omejeno od 
ponedeljka do petka med 7.00 in 15.30 uro, so: 
Cona A: 
- parkirišča v območju med Šaleško cesto, Kidričevo cesto, reko 
Pako in Rudarsko cesto, razen parkirišč na dvoriščih objektov, 
na katere je dostop preprečen z zaporo; 
- parkirišče na Rudarski cesti med stavbo NLB in hotelom Paka 
in parkirišče pred stavbo NLB. 

Cona B: 
- parkirišča v območju Vodnikove ceste od zapore pri 
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Zdravstvenem domu do Kidričeve ceste in med Vodnikovo 
cesto ter reko Pako, razen parkirišč v nivoju kletne etaže 
zdravstvenega doma; 
- parkirišče pri objektih Tomšičeva cesta 5-7, 9-11, 13-15  in 
Tomšičeva cesta 10;
- garažna hiša pri Zdravstvenem domu;
- parkirišče pri Cesti bratov Mravljakov 1;
- parkirišče pri Efenkovi 2.« 

V Velenju, 10. 2. 2015

                                                                                     Pripravil: 
        Rudi Vuzem,  svetovalec III, l. r.

                                                                                  org. dela
                                                                                                                      

Anton BRODNIK, dipl. inž. Zaščite pri delu, mag., l. r.
 Vodja urada za gospodarske javne službe

ŽUPAN:
Na podlagi ��. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 15/2006-UPB-1, 26/200� in 1�/200�) 
predlagam svetu, da ta odlok sprejme.
                                                                                                   

   župan Mestne občine Velenje                                                 
                                                            Bojan KONTIČ, l. r.
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MESTNA OBČINA VELENJE 
 
Številka:                                   (3A692-01) 
Datum: 26.2.2015 
 
 
ZADEVA: INFORMACIJA O VARNOSTNIH RAZMERAH NA OBMOČJU POLICIJSKE POSTAJE 

VELENJE IN MESTNE OBČINE VELENJE V LETU  2014 
  
 
Seznanjamo vas o varnostnih razmerah na območju Policijske postaje Velenje in Mestne občine Velenje v 
letu 2014. Predstavljena so področja kriminalitete, javnega reda in miru, prometne varnosti ter področje 
tujske problematike.  
  
 
1. OPRAVLJENE NALOGE S PODROČJA KRIMINALITETE NA OBMOČJU CELOTNE PP VELENJE 
Policisti PP Velenje smo pri svojem delu strmeli k realizaciji zastavljenih prioritetnih ciljev policijske uprave 
in policijske postaje ter s tem preiskavi najhujših oblik kriminalitete, kot so kazniva dejanja z elementi 
nasilja, hujša kazniva dejanja s področja premoženjske kriminalitete (vlomi v objekte, ropi, roparske in 
drzne tatvine, izsiljevanja) ter zlorabe prepovedanih drog. Tako smo v letu 2014 skupno obravnavali 1.299 
(1.676)1 kaznivih dejanj, kar predstavlja 22% upad glede na leto poprej. Na ODT je bilo podanih 1.109 
(1.111)1 kazenskih ovadb, 310 (574)1 kazenskih ovadb – skrajšani postopek, 105 (145)1 poročil in 337 
(545)1 poročil v dopolnitev kazenske ovadbe. Potrebno je še omeniti podana poročila na ODT za kazniva 
dejanja, ki se preganjajo na predlog, oškodovanci pa že ob naznanitvi odstopijo od pregona. Le-teh smo 
obravnavali 206 (181)1. Skupno je preiskanih 641 (592)1 kaznivih dejanj, kar predstavlja 57,7% (53,3%)1 
preiskanost. 
 
Največji delež kaznivih dejanj odpade na področje splošne kriminalitete, kjer smo sicer obravnavali manj 
kaznivih dejanj velika tatvina 198 (255)1 in kaznivih dejanj tatvina primerljivo s prejšnjim letom 298 (358)1.  
 
Pri delu smo strmeli k celoviti obravnavi osumljencev, ter nudenju pomoči žrtvam kaznivih dejanj predvsem 
v primerih z elementi nasilja. Veliko dela in truda smo vložili v izvajanje učinkovitih ukrepov pri problematiki 
nasilja v družini, kjer sledimo načelu ničelne tolerance. Število podanih kazenskih ovadb po čl. 191/I KZ-1 
Nasilje v družini je bilo nižje kot v letu prej in sicer za 8,3 %, izraženo s številkami 44 (48)1. 
 
Kot smo že povedali je bilo v letu 2014 zaznati trend padanja števila kaznivih dejanj, predvsem s področja 
premoženjske kriminalitete in sicer iz 1.676 v letu 2013 na 1.299 v letu 2014. Še vedno se soočamo z 
relativno velikim odstopanjem med številom evidentiranih kaznivih dejanj in podanimi kazenskimi ovadbami 
– številke se po parametru zaznave in parametru ovadbe bistveno razlikujejo.  
 
Tako je bilo v letu 2014 zaznati upadanje števila velikih tatvin 198 (255)1, ropov 5 (7)1  in tatvin osebnih 
vozil 9 (12)1, občuten porast pa je opazen pri drznih tatvinah 12 (3)1. Skupna preiskanost kaznivih dejanj s 
področja premoženjske kriminalitete pa je nekoliko nižja kot v letu poprej 37,2 % (41,3)1.  
 
S področja odkrivanja kaznivih dejanj zlorabe prepovedanih drog smo večkrat mesečno opravljali 
poostrene nadzore varnostno obremenjenih območij samostojno in v sodelovanju z SKP PU Celje, 
opravljenih je bilo več hišnih preiskav in zasegov prepovedanih drog pri čemer izstopa prepovedana droga 
konoplja. Na ODT v Celju in ODT v Celju, Zunanji oddelek v Velenju (v nadaljevanju ODT) smo podali 49 
kazenskih ovadb. 
 
Obravnavali smo več kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete, in sicer 168 (118)1. Povečalo se 
je tudi število kaznivih dejanj, ki so jih odkrili policisti 147 (63)1, kar znaša 13,3 % delež vseh kaznivih 
dejanj.  
 

                                                      
1 V oklepaju so podatki za leto 2013 
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Obravnavana kazniva dejanja PP Velenje v  obdobju 2010 do 2014 za katera je bila podana kazenska 
ovadba 

 

  2010 2011 2012 2013 2014 
Število kaznivih dejanj  

1.285 1.327 1.256 1.111 1.109 
Število preiskanih kaznivih dejanj  

822 749 679 592 640 
Delež preiskanih kaznivih dejanj (v %)  

64 56,4 54,1 53,3 57,7 
Število kaznivih dejanj, ki jih je odkrila policija  

232 112 88 63 147 
Delež kaznivih dejanj, ki jih je odkrila policija (v %) 

18,1 8,4 7 5,7 13,3 
 
 
1. a MESTNA OBČINA VELENJE: 
 
Občina Velenje je varnostno najbolj obremenjena občina na območju PP Velenje. Tako smo na območju 
občine Velenje v letu 2014 skupno zaznali 1.161 (1.484)1 sumov kaznivih dejanj. Od navedenih sumov 
kaznivih dejanj smo podali 1.115 kazenskih ovadb (1.004)1 .Preiskanost kaznivih dejanj je 66,3 % (58,2 %)1 
saj je bilo preiskanih 739 (584)1 kaznivih dejanj. 
 
Največji delež kaznivih dejanj odpade na premoženjsko kriminaliteto. Tako je bilo s tega področja podanih 
668 (678)1 kazenskih ovadb. Preiskanost premoženjske kriminalitete na območju občine Velenje je bila 
48,9 % (43,6%)1. V letu 2014 je bilo 248 (288)1 ovadb podanih zaradi storitve kaznivega dejanja tatvina in 
207 (202)1 ovadb zaradi suma storitve kaznivega dejanja velika tatvina. Preiskanost tatvin je bila 37,9 % 
(37,1%)1, velikih tatvin pa 33,3 % (30,5l%)1. 
 
Največ vlomov je bilo izvršenih v gostinske lokale in trgovine. Storilci so večinoma odtujevali cigarete in 
pijačo. Na področju tatvin je bilo obravnavanih večje število tatvin po trgovinah. Od hujših kaznivih dejanj 
smo obravnavali 5 (7)1 kaznivih dejanj ropov, ki so bili izvršeni v ožjem delu mesta Velenje.  
Od navedenih ropov so bili štirje uspešno raziskani.  
 
Obravnavanih je bilo 8 (8)1  kaznivih dejanj izsiljevanje, preiskana pa so bila vsa tovrstna kazniva dejanja. 
Obravnavali smo tudi 1 (3)1 kaznivo dejanje roparska tatvina in 4 (3)1 kazniva dejanja oderuštvo. 
 
Na področju kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke je bilo podanih 62 (57)1 kazenskih 
ovadb, od tega 35 (42)1 za kaznivo dejanje nasilje v družini. Storilci so v večini primerov  povratniki.  
 
Tudi na področju prepovedanih drog smo obravnavali večje število kaznivih dejanj, 46 (18)1. Ob tem je bila 
zasežena večja količina prepovedanih drog, predvsem konoplje (6.888,9 g). S ciljem preprečevanja 
preprodaje in uživanja prepovedanih drog so se opravljali poostreni nadzori na celotnem območju občine 
Velenje. 
 
Kljub temu, da je bilo na območju občine Velenje izvršenih največ kaznivih dejanj na območju PP Velenje, 
ocenjujemo, da smo na področju kriminalitete zagotovili visoko stopnjo varnosti za občane, saj ni bilo 
obravnavanih kaznivih dejanj s hujšimi posledicami predvsem za življenje ljudi oz. so bila le ta večinoma 
preiskana 
 
Na koncu velja poudariti, da prihaja do razhajanj med statističnimi podatki in sicer zaradi različnih 
metodoloških pristopov pri prikazovanju statističnih podatkov. Kot vir statističnih podatkov v letnem poročilu 
za območje celotne PP Velenje je statistična baza podatkov v kateri se podatki zaradi primerljivosti 
»zamrznejo«. Statistični podatki v bazah za ostala poročila pa se zaradi dalj časa trajajočih predkazenskih 
postopkov nenehno spreminjajo, pogostost sprememb pa je obratno sorazmerna s časom, ki je pretekel od 
zaključka prikazanega statističnega obdobja – podatki za bližnjo preteklost so bolj ali manj popolni oziroma 
je verjetnost, da se bodo spremenili veliko večja, kot pa za podatke, ki so starejši. 
 
 
2. OPRAVLJENE NALOGE S PODROČJA JAVNEGA REDA NA OBMOČJU CELOTNE PP  
      VELENJE 

                                                      
1 V oklepaju so podatki za leto 2013 
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Obravnavana problematika na območju Policijske postaje Velenje za  leto 2014 bistveno  ne odstopa od 
obravnavane problematike v petletnem  obdobju. Obravnavanih je bilo 736 (719)1 kršitev predpisov o 
javnem redu in miru. Zakona o prekrških zoper javni red in mir je bilo  523 (557)1 ali 2,4 % manj kot v 
enakem obdobju prejšnjega leta. Izstopajo kršitve prepiranja, vpitja in nedostojnega vedenja na javnem 
kraju, teh je bilo 95 (122)1, Izzivanja ali spodbujanja k pretepu je bilo 124 (118)1 , nasilja v družini, teh je 
bilo 72 (54)1, motenje nočnega mira s hrupom je bilo 20 (24)1, in povzročanje hrupa z akustičnimi aparati 
katerih je bilo 46 (55)1.  
 
Množično kršitev javnega reda, v kateri je bilo udeleženih pet ali več kršiteljev nismo obravnavali. 
 
Delo na področju javnega reda in miru so v letu 2014, kot tudi v preteklih letih na območju Policijske 
postaje Velenje zaznamovale predvsem športne in javne prireditve, skupaj se jih je odvilo 142 (157)1, ki so 
bile prijavljene na PP Velenje. Večji delež problematike so predstavljala zavarovanja športnih prireditev  in 
sicer treh prvoligaških moštev, ki so nastopali v 1. državni ligi (nogomet, rokomet, košarka). Zavarovanje 
smo opravljali z večjim številom policistov, v zahtevnejših primerih s pomočjo Posebne policijske enote PU 
Celje in PP VSP Celje. Prisotni smo bili na zavarovanjih javnih prireditev, kjer smo na podlagi predhodnega 
soglasja izdali za varovanje stroškovnik policije.   Prav tako smo nadaljevali s konstantnim delom na 
področju odkrivanja prekrškov prepovedanih drog, kjer beležimo porast ugotovljenih prekrškov glede na 
stanje lanskega leta.  V letu 2014 je bilo ugotovljenih 87 takšnih prekrškov, med tem , ko je bilo v letu  
2015,  55 takšnih prekrškov. Po Zakonu o nalogah in pooblastilih policije smo izrekli 28 ukrepov prepovedi 
približevanja, v letu 2013 pa 25.  V letu 2013 smo zasegli več orožja kot leto prej, beležili smo tudi več 
kršitev po Zakonu o orožju in sicer 22.   
 
Obravnavali smo eno kršitev javnega reda in miru, v kateri je bilo udeleženih pet ali več kršiteljev, 
navedena kršitev je bila prijavljena naknadno. 
 
Kršitve zakona o varstvu javnega reda in miru 

Kršitve 
Število kršitev 

2013 2014 Porast/upad (v 
%) 

Izzivanje ali spodbujanje k pretepu (6/1 ZJRM-1)  118 124 5,1 

Udarjanje (6/2 ZJRM-1)  43 36 -16,3 

Pretepanje (6/3 ZJRM-1)  9 7 - 

Nasilje v družini (6/4 ZJRM-1 v povezavi s 6/1, 6/2 in 6/3 ZJRM-
1)  54 72 33,3 

Prepiranje, vpitje ali nedostojno vedenje (7/1 ZJRM-1)  95 74 -22,1 

Nedostojno vedenje do uradne osebe (7/2 ZJRM-1)  55 61 10,9 

Motenje nočnega miru s hrupom (8/1 ZJRM-1)  24 20 - 

Povzročanje hrupa z akustičnimi aparati (8/2 ZJRM-1)  55 46 -16,4 

Vsiljivo ali žaljivo nadlegovanje z beračenjem na javnem kraju (9 
ZJRM-1)  1 1 - 

Prenočevanje na javnem kraju (10 ZJRM-1)  10 - - 

Vandalizem (16 ZJRM-1)  4 - - 

Vzbujanje nestrpnosti (20 ZJRM-1)  3 4 - 

Neupoštevanje odredbe uradne osebe (22/1 ZJRM-1)  53 62 17,0 

Druge kršitve  33 16 - 

Skupaj  557 523  
 
 
Kršitve drugih predpisov o javnem redu 

Predpisi Število kršitev 

                                                      
1 V oklepaju so podatki za leto 2013 
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2013 2014 Porast/upad (v %) 

Zakon o tujcih  9 7 - 

Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami 55 87 58,2 

Zakon o osebni izkaznici  13 5 - 

Zakon o prijavi prebivališča  29 42 44,8 

Zakon o zaščiti živali  19 11 - 

Zakon o javnih zbiranjih  9 19 - 

Zakon o orožju  12 22 - 

Zakon o osebnem imenu  2 - - 

Zakon o zasebnem varovanju  1 5 - 

Drugi predpisi  13 15 - 

Skupaj  162 213 31,5 
 
 
MESTNA OBČINA VELENJE 
 
V občini Velenje smo skupno obravnavali 560 (603)1 zadev s področja javnega reda, kar je 7 % manj kot 
leto poprej.  Delež obravnavanih prekrškov znaša več kot 85 % glede na vse obravnavane kršitve s 
področja javnega reda na območju celotne PP Velenje. Pri tem smo beležili  388 (463)1  kršitev Zakona o 
varstvu javnega reda in miru, 74(51)1  kršitev Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, 9 
(13)1 kršitev Zakona o zaščiti živali, 1 (1)1   kršitve Uredbe o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju, 
17 (4)1 kršitvi Zakona o orožju,  3 (4)1 Zakona o osebni izkaznici, kršitev Zakona o nalogah in pooblastilih 
policije,  19 (15), kršitev Zakona o Javnih zbiranjih, in ostalih kršitev.   Za kršitve po Zakonu o omejevanju 
porabe alkohola in Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov, prekoračitve obratovalnih časov 
gostinskih lokalov in ostalo smo predloge podajali drugim prekrškovnim organom ( tržnemu inšpektoratu ). 
Ob koncu leta 2014 smo v enem primeru zasegli pirotehnčne izdelke mladoletnemu kršitelju in v zvezi 
podali obdolžilni predlog na okrajno sodišče v Celje.   
 
 
3.  OPRAVLJENE NALOGE S PODROČJA CESTNEGA PROMETA NA OBMOČJU CELOTNE PP    
        VELENJE 
 
 
Na področju prometne varnosti smo redno spremljali stanje prometne varnosti in izdelovali mesečne 
analize in upoštevali trimesečne prognoze stanja, na podlagi česar smo tudi načrtovali delo na področju 
prometne varnosti. Prav tako smo s pomočjo spletne aplikacije "Predlagaj kontrolo" spremljali želje 
občanov, jih upoštevali ter o njih redno obveščali tudi Medobčinsko redarstvo. Večina predlaganih kontrol je 
bila na nam poznanih lokacijah, kjer je policija že izvajala kontrola, nekaj pa je bilo novih lokacij, ki pa so 
bile povečini vezane na želje posameznih občanov o umiritvi prometa v bližini njihovih bivališč. Predlogi 
preko navedene aplikacije so v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 močno upadli. 
V času med 1. 1. 2013 in 31. 12. 2013 smo izvedli oz. sodelovali v 83 poostrenih nadzorih. Poostreni 
nadzori so bili načrtovani s strani enote, policijske uprave ali generalne policijske uprave. Usmerjeni so bili 
v tiste dejavnike, ki so po ugotovitvah periodičnih analiz najbolj vplivali na prometno varnost. Nekaj teh 
nadzorov je bilo tudi evropsko usklajenih. 
 
V letu 2014 se je prometna varnost na območju PP Velenje, v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega 
leta, glede na posledice izboljšala saj je manj umrlih udeležencev 1 (2). Pri vseh ostalih posledicah pa 
beležimo upad.  Skupno je bilo na območju PP Velenje obravnavanih 278 (337) 1 prometnih nesreč, kar je 
za 17,5 % manj kot leto poprej. Manj je prometnih nesreč s smrtnim izidom 1 (2),1 manj prometnih nesreč z 
hudimi telesnimi poškodbami 15 (17),1 manj nesreč z lahkimi telesnimi poškodbami 191 (241). 
Obravnavanih je bilo 131 (164)1 prometnih nesreč z materialno škodo kar je za 20,1% manj kot lani. 
Policisti so obravnavali 4113 (4.386)1 ali 6,2% manj kršitev cestno prometnih predpisov. 
 
Pri obravnavi prometnih nesreč smo zaznali skupno 5  (7)1 kaznivih dejanj s področja prometne varnosti, in 
sicer smo zoper povzročitelje podali 5 (7)1 kazenskih ovadb. Dosledno smo izvajali usmeritve državnega 

                                                      
1 V oklepaju so podatki za leto 2013 
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tožilstva v posameznih konkretnih primerih. V ostalih primerih smo na Okrajno sodišče v Celju podali 
obdolžilne predloge ali pa vodili hitre postopke o prekršku. 
 
Najpogostejši vzroki prometnih nesreč so bili premiki z vozilom 63 (65)1, -3,1%, neprilagojena hitrost 58  
(52)1 + 11,5%, nepravilna stran/smer vožnje 43 (26) 1 + 65,4% neupoštevanje pravil o prednosti 33 (38)1 -
13,1%, neustrezna varnostna razdalja 34 (37)1 -8,1%. 
 
Zaradi posebno slabe prometne varnosti v preteklih letih (2010, 2011, 2013) smo posebno pozornost 
namenili glavni cesti prvega reda, št. 4 (izven naselja, odseka 1260 in 1261), kjer smo izvedli večje število 
ukrepov. Rezultati kažejo, da je kljub povečani pozornosti obremenjenost navedene ceste variira na 
večletni bazi. Tako smo v letu 2014 na tej cesti zabeležili eno smrtno žrtev (lani 1) in  več hudo telesno 
poškodovanih  3 (3)1. Še posebej problematičen je odsek ceste med Velenjem in Črnovo (1261) še posebej 
med odcepom za naselje Vinska Gora in odcepom za smer Dobrna. Na tem območju se je v preteklem letu 
zgodilo več prometnih nesreč, še posebej je bil navedeni odsek nevaren v času, ko je bilo cestišče spolzko 
zaradi padavin. Zaradi navedenega smo podali predlog na DRSC za prenovo odseka in dosegli, da so se 
kraji, kjer se je zgodilo največ nesreč narezljali, kar je izboljšalo oprijem na cesti in zaradi česar se je število 
nesreč na tem odseku zmanjšalo. V letu 2015 bomo ponovno podali predlog za preplastitev omenjenega 
odseka.    
 
Na ostalih cestah ne beležimo večjih sprememb, izpostaviti pa je potrebno problematiko večjih naselij na 
območju PP Velenje, kjer je opaziti predvsem problematiko pešcev, kot najbolj izpostavljenih udeležencev 
v prometu, zaradi česar smo v letu 2014 izvedli več poostrenih nadzorov, ki so se osredotočili na to 
problematiko.  
 
Na območju PP Velenje je bilo obravnavanih skupaj 54 (59)1 prometnih nesreč s pobegom, in sicer 7 (5)1 s 
posledico telesne poškodbe,  47 (54)1 s posledico materialne škode. Raziskanih je bilo skupaj 49 (51)1, 
neraziskanih pa 5 (7)1.  
 
V primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta so policisti odredili 4837 (12662)1 preizkusov 
alkoholiziranosti, kar je za -61,8 % manj. Pozitivnih je bilo 257 (339)1 -24,2%. Odredili so tudi 16 (12)1 
strokovnih pregledov  zaradi alkohola, od tega je bilo pozitivnih 8 (9)1 in 14 (5)1 strokovnih pregledov za 
mamila in psihoaktivna zdravila, od tega so bili pozitivni 3 (5),1, odklonjenih pa je bilo 9 (0) 1  
Zaradi vožnje pod vplivom alkohola je bilo v 2014, na podlagi prometne zakonodaje, pridržanih 8 (7)1.  
 
Ugotavljamo, da se je delež alkoholiziranih voznikov v prometnih nesrečah  povečal kot leto poprej 11 (9.6) 
%. Tej problematiki bomo pri načrtovanju dela še naprej dajali posebej velik pomen, s ciljem zmanjševanja 
odstotka udeleženih alkoholiziranih povzročiteljev in ostalih udeležencev v cestnem prometu. 
 
Svoje delo smo usmerili k ukrepom za umirjanje prometa od prisotnosti patrulj na relacijah in ob časih kjer 
prihaja do zgostitev prometa do ugotavljanja kršitev prekoračitev omejenih hitrosti tako v naselju kot izven 
naselja. Hitrost smo nadzirali tako na mestih, kjer večkrat prihaja do prometnih nesreč, kot tam, kjer večkrat 
prihaja do kršitev – neupoštevanje omejitev hitrosti. Med drugim smo se osredotočili tudi na ugotavljanje 
kršitev na najbolj prometnih cestah na območju PP, predvsem na glavni cesti G1-4 in regionalnim cestam 
R2-425, R2-426 in R3-696, nismo pa zanemarili tudi lokalnih cest, kjer prihaja do kršitev cestno prometnih 
predpisov. 
 
V letu 2014 smo delo načrtovali v skladu z gostitvami kršitev in lokalne problematike in zmanjšanju števila 
udeleženih alkoholiziranih voznikov  v prometu. Pri tem smo začasno odvzeli (113a. člen ZP-1) in 
prepovedali nadaljnjo vožnjo v 134 (167)1 primerih. Zasegli smo 76 (32) + 137,5 %1 vozil, pri tem pa je 
potrebno upoštevati, da se je obseg zasegov povečal zaradi spremembe ZPrCP po kateri so lahko policisti 
vozila zasegali šele po spremembi septembra 2013. V zvezi problematike enoslednih vozil smo v 
poostrenih nadzorih sodelovali s PPP Celje in Redarstvom MO Velenje  in pri delu uporabljali tudi motorno 
kolo za nadzor na vozniki enoslednih vozil. Prav tako smo organizirali policiste kolesarje, ki so nadzirali 
predvsem mestne ulice Velenja in posvečali pozornost problematiki pešcev in kolesarjev.  
 
Policisti so izvajali nadzor nad vozniki in vozili, za vožnjo katerih so potrebna posebna znanja (vozila 
avtobusi, tovorna vozila, prevozi šolskih otrok in prevozi nevarnega blaga), kjer pa je stanje dobro in večjih 
kršitev ni bilo ugotovljenih.  
 

                                                      
1 V oklepaju so podatki za leto 2013 
1 V oklepaju so podatki za leto 2013 
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Redno smo sodelovali v postopkih odločanja v upravnih enotah pri izdajanju odločb organizatorjem 
športnih prireditev, opravili pa smo tudi predhodne terenske oglede in določili oblike varovanja. Večjih težav 
na tem področju nismo imeli. 
 
Policisti so promet fizično urejali ob prireditvah na cesti in drugih dogodkih, ki so zahtevali začasno 
spremembo prometne ureditve. Policisti so redno spremljali razmere na cestah na našem območju in 
obveščali pristojne službe o poškodbah in stanju cest zaradi vremenskih razmer. 
 
Redno smo tudi sodelovali v komisijah za promet, ki so bile ustanovljene v občinah Velenje, Šoštanj in 
Šmartno ob Paki, kjer smo tvorno vplivali na prometno ureditev in odpravo pomanjkljivosti na področju 
cestno prometne infrastrukture. 
 

Prometne nesreče in posledice  
 
 

Leto 

Prometne nesreče Posledice 

število 
vseh 

nesreč 

število 
nesreč s 
smrtnim 
izidom 

število 
nesreč s 
telesnimi 
poškod. 

število 
nesreč z 
mater. 
škodo 

število 
mrtvih 

število 
hudo 

telesno 
poškod. 

število 
lahko 

telesno 
poškod. 

2010 339 1 164 174 1 16 219 
2011 365 1 169 195 1 22 221 
2012 420 1 188 231 1 20 250 
2013 337 2 171 164 2 17 241 
2014 278 1 146 131 1 15 191 
Porast/upad 
2013/2014 [v 
%] -17,5 - -14,6 -20,1 - - -20,7 

 
 
 
MESTNA OBČINA VELENJE: 
 
Na območju občine Velenje smo obravnavali 221 (268)1 prometnih nesreč.  Na območju občine se je 
zgodila 1 prometna nesreča s smrtnim izidom  (1). Obravnavali smo 113 (137)1  prometnih nesreč s 
telesnimi poškodbami in 107  (130)1  prometnih nesreč z materialno škodo. V prometnih nesrečah je ena 
oseba umrla, 12  (14)1 oseb je bilo hudo telesno poškodovanih,  149 (197)1 oseb pa lahko telesno 
poškodovanih. Največ prometnih nesreč se je zgodilo v naselju Velenje. Prometna nesreča s smrtnim 
izidom se je zgodila na glavni cesti G1-4 neposredno pred naseljem Velenju na območju Šaleka. 
Najpogostejši vzroki za nastanek prometnih nesreč so: 

- neupoštevanje pravil o prednosti  24 (47)1 prometnih nesreč, 
- premiki z vozilom 56 (71)1  prometnih nesreč 
- neprilagojena hitrost 42 (54)1  prometnih nesreč, 
- neustrezna varnostna razdalja 31 (35)1 prometnih nesreč, 
- nepravilna stran/smer vožnje 35 (30)1 prometnih nesreč 
- nepravilno prehitevanje 2 (4)1 prometnih nesreč 
- nepravilnosti pešca 5 (1)1 prometnih nesreč 
- ostalo  21 (24)1 prometnih nesreč. 

 
Prav tako smo obravnavali 20 (21)1 povzročiteljev prometnih nesreč, ki so bili pod vplivom alkohola.  
Povprečna stopnja alkoholiziranosti pri povzročiteljih prometnih nesreč je znašala 1,40 (1,49)1 g/kg  
izdihanega zraka. Zaradi visoke stopnje voznikov, ki vozijo pod vplivom alkohola, bomo v prihodnosti 
nadaljevali z aktivnostmi usmerjenimi v izboljšanje stanja in sicer s povečanjem števila odrejanja 
preizkusov alkoholiziranosti vsem udeležencem prometnih nesreč ter kršiteljem, ki prekoračijo hitrost ali 
storijo drug hujši prekršek. Prav tako bomo posebno pozornost posvetili večkratnim kršiteljem iz področja 
VCP.  
 
 

Alkoholizirani povzročitelji prometnih nesreč in povprečna stopnja alkohola 
  

                                                      
1 V oklepaju so podatki za leto 2013 
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Nesreče 
Št. vseh 

povzročiteljev 

Št. 
alkoholiziranih 
povzročiteljev 

Delež  
alkoholiziranih 

povzročiteljev (v 
%) 

Povprečna 
stopnja alkohola 

(g/kg) 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 
Smrtne 1  1 - - - - - - 
S telesno 
poškodbo 127 98 11 9 8,6 9,2 1,81 1,54 
Z materialno 
škodo 120 101 10  11 8,3 10,9 1,19 1,35 
Skupaj 248 200 21 20 8,4 10,05 1,50 1,45 

 
Posledice prometnih nesreč glede na vzrok  

 

Vzrok Št. mrtvih Št. hudo telesno 
poškodovanih 

Št. lahko telesno 
poškodovanih 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 
Neprilagojena hitrost - 1   5 50  32 
Nepravilna stran/smer 1 - 3  1 17  11 
Neupoštevanje prednosti  - 5  1 44  21 
Nepravilno prehitevanje - - 5   3  2 
Nepravilni premiki z vozilom - -   1 13  14 
Neustrezna varnostna 
razdalja - - -  51  44 

Nepravilno ravnanje pešcev  - -  1 1  4 
 
 
 
44..  NNAADDZZOORR  DDRRŽŽAAVVNNEE  MMEEJJEE  IINN  IIZZVVAAJJAANNJJEE  PPRREEDDPPIISSOOVV  OO  TTUUJJCCIIHH  
  
 Z opravljanjem nalog policije, smo v skladu z načrtom dela opravljali aktivnosti za odkrivanje nezakonitosti 
povezanih s prebivanjem tujcev v RS. Na podlagi statističnih podatkov o ilegalnih migracijah na območju 
Policijske postaje Velenje ter analize posameznih postopkov s tujci, smo opravili 18 (16) poostrenih 
nadzorov s ciljem odkrivanja nezakonitega prebivanja tujcev v RS. S ciljem odkrivanja ilegalnih poti ter 
ilegalnih migracijah oseb na notranjih mejah EU, smo opravili 4 (3) poostrene nadzore. V vseh policijskih 
postopkih smo dosledno preverjali zakonitost prebivanja tujcev. Ugotovili in obravnavali smo 7 (9) kršitev 
določb Zakona o tujcih – Ztuj-2 in 42 (29) kršitev določb Zakona o prijavi prebivališča – ZPPreb. 
Obravnavali smo več primerov kršitev zakonskih določb, za katere so za obravnavo stvarno pristojni drugi 
organi. V primerih obravnave tujcev, ki so nelegalno prodajali različne artikle, oz. se ukvarjali z neformalno 
dejavnostjo, smo obveščali pristojne inšpekcijske organe, ki so v mejah svoje pristojnosti izvedli zakonske 
ukrepe. Veliko pozornost smo namenili odkrivanju nezakonitega prebivanja tujcev, povezanega z delom na 
črno. Po tem vprašanju smo izvajali nadzor tujih oseb, ki so se v R. Sloveniji nastanili in prebivali v 
dovoljenem roku kot turisti ter drugih tujcev. Obenem smo opravili vsa potrebna preverjanja za tujce, ki so 
jim bila izdana prva dovoljenja za prebivanje zaradi opravljanja dela. Zaradi vsiljivega beračenja tujcev, 
smo opravljali nadzore pred nakupovalnimi centri, kjer se takšne osebe občasno pojavljajo.   

 
Spremljali smo aktualne dogodke, povezane z izgradnjo 6. bloka TE Šoštanj, kjer je opravljalo dela večje 
število tujcev.  Sodelovali smo z upravnimi organi, občinskimi organi ter odgovornimi v Termoelektrarni 
Šoštanj.  Glede na povečano število tujcev na tem območju, se je razmeroma nekoliko povečalo število 
kršitev zoper javni red in mir ter kaznivih dejanj, vendar ni bilo evidentnega bistvenega odstopanja glede na 
predhodno obdobje. 
 

 

Pripravili: 
pomočniki komandirja PP  Boštjan Debelak, l. r. 
Nikolaj Smrečnik, l. r. komandir policijske postaje  
Davorin Potočnik, l. r. višji policijski inšpektor III 
Gregor Jeršič, l. r.  
Marijan Hrvacki, l. r.  
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POROČILO
o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 

prometu Mestne občine Velenje
za leto 2014

V letu 2014 se je iztekel štiriletni mandat in izvoljen je bil nov 
SPV MO Velenje. V letu 2014 smo nadaljevali z dejavnostmi, ki 
so v zadnjih letih dajale boljše rezultate. Postopoma delujemo 
v smeri »ničelne vizije«.

Naše dejavnosti smo dograjevali na podlagi predlogov Agencije 
za varnost v cestnem prometu RS in Sveta za preventivo RS, 
ocene varnosti v cestnem prometu, poročila PP Velenje in 
opažanj članic in članov SPV, redarjev medobčinske inšpekcije, 
ZŠAM-a, vrtcev, šol, posameznih institucij, občank, občanov in 
strokovnjakov Urada za komunalne dejavnosti MOV.

Strateški cilji:
a) izboljšati izobraževanje in usposabljanje udeležence v 
cestnem prometu,
b) izboljšati uveljavljanje cestnoprometnih predpisov,
c) povečati varnost cestne infrastrukture,
d) izboljšati storitve v sili in po poškodbah,
e) zaščititi ranljive udeležence v cestnem prometu (pešci, 
kolesarji).
Navedenim ciljem smo sledili tudi v letu 2014.
 
V letu 2014 smo izvedli naslednje aktivnosti:
1. BODI (PRE)VIDEN
Akcija s sloganom »Bodi (pre)viden«, ki jo v okviru Nacionalnega 
programa varnosti cestnega prometa koordinira Javna agencija 
Republike Slovenije za varnost prometa, se vsako leto začenja 
oktobra in teče skozi vse zimske mesece, ko je ogroženost 
pešcev največja. Posebno pozornost pa smo v zadnjem 
obdobju (v letih 2011–2014) posvečali odpravi pomanjkljivosti 
na avtobusnih postajališčih, prehodih čez cestišča in večji 
varnosti pešcev.
Pregled in oceno so pripravili člani SPV, jo obravnavali in z njo 
seznanili pristojne in odgovorne v MOV.
Postopoma so se slabosti odpravljale.
V januarju, februarju, novembru in decembru so bili v akcijo 
vključeni poleg SPV MO Velenje tudi PP Velenje, učenci 
osnovnih šol, Zveza šoferjev in avtomehanikov Velenje. 
Sodelujočim nosilcem smo vročili gradivo z izobraževalnimi 
vsebinami in odsevnimi telesi. Nosilci nalog so delili gradiva 
in odsevne predmete na posebnih druženjih, predavanjih, 
obredih, na poteh posameznikov in skupin občanov v celotni 
MO Velenje.
Ob začetku šolskega leta 2014/2015 je župan MOV vsem 
ravnateljem osnovnih šol izročil odsevna telesa za vse učence 
prvih razredov, SPV MOV pa učencem prvih razredov OŠ 
rumene rutice.
V soboto, 30. 11. 2014, s pričetkom ob 10. uri je v nakupovalnem 
centru Velenjka potekala preventivna akcija »Bodi (pre)viden«. 
Akcija je bila izvedena v organizaciji Sveta za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Velenje, Zveze 
šoferjev in avtomehanikov Velenje, Policijske postaje Velenje 
in predstavnika Izpitnega centra Velenje. Za vsebinsko izvedbo 
smo si izposodili šotor CZ (od nakupovalnega centra Velenjka 
smo si izposodili lutke, ki smo jih oblekli v temna oblačila). Ena 

lutka je imela samo temna oblačila, ena odsevna telesa, ena pa 
je bila oblečena v odsevna oblačila. SPV MOV je nabavil dvoje 
očal (alkohol-nedovoljene substance), stožce in trak. Na željo 
posameznega udeleženca je policist opravil alkotest. Delili smo 
tudi priložnostne brošure in gradivo za večjo varnost pešcev s 
priporočili tudi za starejše. O akciji so poročali lokalni mediji – 
časopis Naš čas in VTV. Vabilom in poročilom pa so bili dodani 
posamezni članki in krajše oddaje.
Na podlagi ocene udeležencev in izvajalcev menimo, da je bila 
akcija uspešna. Testiralo se je več kot sto udeležencev. Njihova 
ocena je bila: verjamemo, prepričali smo se, hvala vam, bomo 
povedali naprej, hvala za odsevna telesa in za akcijo.

2. OBNOVIMO IN PREVERIMO SVOJE ZNANJE O 
PROMETU
Na podlagi želja starejših voznikov smo po MČ in KS organizirali 
okrogle mize na teme:
- mobilnost v zrelih letih,
- nova zakonodaja,
- obnovimo in preverimo svoje znanje s poudarkom na 
večpasovnih krožiščih,
- starost in zdravje,
- ocena varnosti v cestnem prometu in vzroki pogostosti 
nesreč,
- varnost pešcev. 
 
NOSILEC: SPV MOV, Izpitni center Velenje, AVP RS, Policijska 
postaja Velenje.
SODELUJOČI: Šaleška pokrajinska zveza društev upokojencev 
Velenje, predsedniki mestnih
četrti in krajevnih skupnosti, društva upokojencev in njihovih 
pododborov in Zdravstveni dom Velenje.
Okrogle mize so bile izvedene v sejni dvorani Mestne občine 
Velenje in v naslednjih krajevnih skupnostih: Vinska Gora, 
Šentilj in Paka. Skupaj se je okroglih miz udeležilo več kot 300 
udeležencev. Ocena udeležencev je bila dobra – z željo, da se 
z aktivnostmi nadaljuje tudi v prihodnje.

Akcija »Starejši voznik«
V Sloveniji je v mesecu juniju istočasno v šestnajstih mestih 
potekala akcija »Starejši voznik«,
katere organizatorji so bili Agencija RS za varnost prometa, 
izpitni centri, sveti za preventivo, Zveza društev upokojencev 
Slovenije, zveze in društva. Akcija je bila izvedena v aprilu, 
tako vse predhodne. Teoretičnega dela akcije se je udeležilo 
95 starejših voznikov, 205 udeležencev pa se je udeležilo 
praktične vožnje.
Udeležba je bila nad pričakovanji. Uspehu akcije gre po 
naši oceni zasluga, da na našem območju dajemo že nekaj 
let poseben poudarek tudi starejšim voznikom. Izvajalci in 
udeleženci so bili več kot zadovoljni. Vsi si želijo čim bolj varne 
udeležbe v cestnem prometu, varno priti na zastavljen cilj. To 
pa je mogoče z upoštevanjem cestnoprometnih predpisov in 
ravnanj vseh udeležencev v prometu.

�. TEHNIČNI DAN ZA DEVETOŠOLCE OSNOVNIH ŠOL
Projekt Tehnični dan za učence 9. razredov osnovnih šol Mestne 
občine Velenje je potekal v mesecu maju 2014. Obsegal je 
naslednje teme: 
a) prikaz pomoči ob padcu kolesarja in varna vožnja s 
kolesom;
b) prikaz varne vožnje policista z enoslednim vozilom;
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c) uporaba defibrilatorja (oživljanje ponesrečenca) (praktični 
prikaz so učenke in učenci istočasno izvajali na 30 lutkah s 
primemo opremo);
d) interaktivne delavnice »Še vedno vozim, vendar ne hodim«.

Cilji:
- spodbujati varno vožnjo kot vrednoto med mladostniki,
- spodbuditi in naučiti uporabo aparatov, nuditi prvo pomoč 
(umetno dihanje-oživljanje),
- dvigniti zavest o večji varnosti v cestnem prometu in posledicah 
neupoštevanja CPP,
- predstaviti aktivno udejstvovanje invalida po rehabilitaciji v 
vsakodnevnih situacijah.

IZVAJALCI in SODELAVCI:
SPV MOV, redarji MO Velenje, ZD – reševalna služba, 
zdravnika kardiološkega društva, PUP Velenje, ZŠAM Velenje, 
PP Velenje .
Interaktivnih delavnic, ki so se odvijale v Centru Nova, so se 
udeležili vsi učenci devetih razredov OŠ.
Praktičnega prikaza opisanega programa so se udeležili učenci 
devetih razredov osnovnih šol, učenci drugih letnikov ŠC 
Velenje in starejši občani.

�. PROJEKT A PASAVČEK  IN  KOLESARČEK
Že deveto leto zapored izvajamo projekt »Pasavček«, katerega 
osnovni namen je spodbujanje pravilne uporabe otroških 
varnostnih sedežev in varnostnih pasov.
V okviru projekta smo šolam in vrtcem razdelili gradivo in jih 
povabili, naj se prijavijo k projektu, ki ga vodi Direkcija za ceste, 
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS. Odzvali 
so se na vseh šolah in vrtcih Mestne občine Velenje. Izdelali so 
lastne projekte in programe. Projekt »Kolesarček« je bil za vrtce 
v Velenju izveden 18. septembra 2014 v sklopu Evropskega 
tedna mobilnosti 2014.

Cilji projektov:
• spoznati pasavca kot žival;
• spoznati lik Pasavčka;
• osveščati otroke, starše in stare starše o varni poti v šolo in 
domov ter povečanje varnosti
otroka na cesti in v avtomobilu, nižjem od 150 cm;
• spodbujati pravilno in redno uporabo varnostnega pasu za 
vse potnike v avtomobilu ali
kombiju;
• seznaniti starše in otroke s pravilno uporabo otroških 
varnostnih sedežev, predstavitev
osnovnih skupin otroških varnostnih sedežev ter preizkušanje 
demo sedežev;
• seznaniti otroke in starše s predpisi, ki veljajo v cestnem 
prometu in se navezujejo na
uporabo varnostnega pasu v vozilu;
• osvestiti otroke in starše o uporabi kolesarske varnostne 
čelade;
• navajati na redno nošenje rumene rutice, kresničke, oblačil in 
obutve z odsevniki.
Po končani akciji smo zbrali podatke in jih vnesli v tabelo, iz 
katere je razvidno, da smo v Velenju pod povprečjem glede 
pripetih otrok na zadnjem sedežu, saj je nepripetih otrok 12 %; 
pripne se jih 88 %. Na državnem nivoju je ta odstotek 91,8 %.

5. KOLESARSKI IZPITI ZA PETOŠOLCE OSNOVNIH ŠOL
Kolesarske izpite za vse učence petih razredov velenjskih 
osnovnih šol smo izpeljali v šolskih
okoliših.
Izvedli smo jih v sodelovanju s šolami, PP Velenje, ZŠAM 
Velenje. Načrt so pripravili prometni inženir in šolski mentorji 
prometne vzgoje skupaj z ravnatelji, PP Velenje in ZŠAM.

6. OTROCI ODRASLIM – LIKOVNA DELA
SPV MO Velenje je razpisal nagradni natečaj z naslovom 
“OTROCI ODRASLIM” za najboljša likovna dela na temo 
prehodov za pešce.
V nagradnem natečaju so sodelovali učenci prve triade osnovnih 
šol MO Velenje, učenci CVIU Velenje in varovanci VDC Ježek, 
enota Velenje. Možna je bila uporaba vseh likovnih tehnik. 
Pri ustvarjanju so otroci pokazali tudi poznavanje osnovnih 
cestnoprometnih predpisov.
Letošnji likovni natečaj je imel rekorden odziv, učenci in 
udeleženci pa so bili nagrajeni z razstavo izbranih del v Knjižnici 
Velenje in kulturnim programom.

�. ZADNJI ŠOLSKI DAN
Z namenom zaščititi ranljive skupine v cestnem prometu vsako 
leto povečamo nadzor in nudimo pomoč v okolici šol in na 
šolskih poteh ob začetku in zaključku šolskega leta, predvsem 
pri učencih zadnjih razredov OŠ in srednješolcih. Razigranost, 
pričakovanje počitnic, napetost ob zaključevanju ocen – vse to 
so razlogi za zmanjšano pozornost za 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 MOV, 
Zveza šoferjev in avtomehanikov Velenje, osnovne šole in 
Šolski center Velenje.
Koordinator: SPV Mestne občine Velenje.

�. ZAČETEK POUKA -  PRVI ŠOLSKI  DNEVI
V mesecu avgustu 2014 so strokovni sodelavci (PP Velenje, 
PUP Velenje, Urad za komunalne dejavnosti, ravnatelji OŠ) 
pregledali vse šolske poti, okolico vrtcev in šol ter avtobusna 
postajališča.
Vse šolske poti, še posebej v okolici šol, so bile opremljene 
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 in 
šolah.
Razdelili smo različna gradiva, ki so namenjena staršem in 
otrokom prvih razredov osnovnih šol, brošure Moji prvi koraki 
v prometu, pobarvanke, 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 MO 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 pogovarjati 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 
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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 vpleteni otroci.

Sodelujoči: SPV, PP Velenje, osnovne šole v MO Velenje, Urad 
za komunalne dejavnosti MO Velenje, redarji, prostovoljci, člani 
ZŠAM Velenje. 

9.  ZA VEČJO VARNOST  MLADIH  V SREDNJIH ŠOLAH
Na Šolskem centru Velenje že nekaj let potekajo aktivnosti za 
večjo prometno varnost mladih.
Aktivnost vodijo mentorji v sodelovanju s članom SPV MO 
Velenje. Tudi v letu 2013 so zastavljen program v celoti realizirali 
v sodelovanju s Policijsko postajo Velenje, šolo vožnje in SPV.

Cilji programa:
• Povečevanje interesa za problematiko prometne varnosti 
mladih.
• Udeleženci kritično razmislijo o prometu in prometni varnosti.
• Udeleženci razumejo, kaj je promet, zakaj so potrebna pravila 
v prometu.
• Udeleženci ugotovijo in razumejo prednosti in slabosti 
določenega vedenja z vidika
prometne varnosti.
• Razvijanje kritičnega, samostojnega razmišljanja in 
presojanja.
• Spoznavanje dela, nalog in poslanstva prometne policije.
• Spoznavanje in učenje cestnoprometnih predpisov.

Sodelujejo: Šolski center Velenje, Policijska postaja Velenje, 
šole vožnje Velenje in SPV Velenje

10. PREGLEDI IN PRIPRAVA VOZIL NA ZIMSKO VOŽNJO 
NA ŠOLSKEM CENTRU VELENJE
Na Medpodjetniškem izobraževalnem centru Velenje (Koroška 
cesta 62 a, Velenje) so potekali brezplačni preventivni zimski 
pregledi osebnih vozil.
Na vozilih so pregledovali 14 kontrolnih točk:
1. luči spredaj in zadaj ter smerne in opozorilne utripalke;
2. osvetlitev prtljažnika, notranjosti in sovoznikovega predala;
3. kontrolne lučke, hupo;
4. napravo za čiščenje stekel;
5. metlice brisalcev;
6. vetrobransko steklo;
7. hladilni sistem;
8. akumulator;
9. klinasto-rebrasti jermen;
10. zavorni sistem (zavorne obloge, zavorna tekočina);
11. izpušni sistem;
12. pnevmatike (vključno z rezervnim kolesom);
13. nivo motornega olja;
14. karoserijo in lak.

Brezplačno so pregledali 40 vozil in odpravili manjše 
pomanjkljivosti. Voznikom so dali marsikateri pomemben 
napotek, pobudo ali predlog.
Vozniki so bili bodočim mehanikom in njihovim učiteljem zelo 
hvaležni. Tudi mi smo se jim zahvalili. Akcija je potekala brez 
dodatnih oglaševanj.  

1�. SVETOVNI DAN SPOMINA NA ŽRTVE V PROMETNIH 
NESREČAH
V ponedeljek, 17. novembra 2014, ob 16.30 je pri osnovni 
šoli Mihe Pintarja Toleda potekala priložnostna prireditev ob 
svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč.
V kratkem kulturnem programu so nastopili učenke in učenci 
osnovne šole MPT Velenje. Na priložnostni prireditvi je 
spregovoril župan Bojan Kontič, predsednik SPV MOV, ravnatelj 
osnovne šole MPT Velenje in predstavnik PP Velenje.
Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč je dan, ob 
katerem se spomnimo vseh umrlih
in poškodovanih v prometnih nesrečah, skupaj z njihovimi 
bližnjimi, prijatelji, sodelavci in
znanci.
Na pobudo različnih nevladnih organizacij ga je priznala 
Organizacija združenih narodov.
Zavod Varna pot se je že peto leto zapored pridružil 
mednarodnemu gibanju ter v sodelovanju z Evropskim 
združenjem žrtev prometnih nesreč ter številnimi vladnimi in 
nevladnimi organizacijami obeležil svetovni dan spomina na 
žrtve prometnih nesreč.
Smrt ali poškodbe zaradi prometnih nesreč so nenadni in 
travmatični dogodki, ki imajo pogosto dolgotrajne posledice za 
vse življenje. Vsako leto se na milijone ljudi po svetu pridruži 
tistim, ki že trpijo zaradi prometnih nesreč.
Tudi Mestna občina Velenje se je pridružila Viziji nič in pobudi 
Direkcije Republike Slovenije za ceste in zavodu Varna pot, da 
na slovesnih dogodkih ne ponujamo alkoholnih pijač. Zavedamo 
se, kako velik problem je prekomerno uživanje oz. zloraba 
alkohola. Vedno, ko se ponudi priložnost, skušamo prispevati 
k zmanjšanju (zlo)rabe alkohola in k večji ozaveščenosti med 
ljudmi. Dan spomina na žrtve prometnih nesreč želi odgovoriti 
na potrebo žrtev prometnih nesreč in njihovih svojcev po javnem 
priznanju njihove izgube in bolečine.

FINANČNO POROČILO
Za navedene dejavnosti je SPV MO Velenje porabil 7.710,15 
EUR.

ZAKLJUČEK
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se je pri 
svojem delu tesno povezoval tako z vladnimi kot nevladnimi 
organizacijami. Tesno smo sodelovali z vodstvi MČ in KS, zvezo 
in društvi upokojencev Velenje, PP Velenje, ZŠAM Velenje, 
redarsko službo, vrtci, osnovnimi šolami, Šolskim centrom 
Velenje, uradi MO Velenje, Sosvetom za varnost občanov MO 
Velenje, PUP Velenje, ŠPZDU, društvi upokojencev v Velenje in 
številnimi posamezniki. 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 stike z javnostmi 
MO Velenje.
Za sodelovanje in pomoč se zahvaljujemo!
Spoštovani,
vse, kar delamo, delamo odgovorno s ciljem zmanjšanja števila 
nesreč. Želimo varno pot za vse udeležence v prometu. Naše 
aktivnosti in akcije izvajamo kot prostovoljci. Naša največja 
nagrada za opravljeno delo so dobri rezultati. Torej: ničelna 
vizija.

predsednik SPV MOV
Karl Drago Seme, l. r.
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POROČILO  
O DELU MEDOBČINSKE INŠPEKCIJE, REDARSTVA IN VARSTVA OKOLJA ZA LETO 2014 

 
 
Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja (v nadaljevanju: MIRVO) je v preteklem letu dopolnila 
10 let delovanja.  
MIRVO je bil ustanovljen kot organ skupne občinske uprave za izvrševanje upravnih nalog na področju 
inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva za območja občin Braslovče, Gornji Grad, Ljubno, 
Luče, Mozirje, Nazarje, Polzela, Prebold, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Tabor, 
Velenje in Vransko. Za občine Šoštanj, Šmartno ob Paki in Velenje se opravljajo tudi upravne naloge s 
področja varstva okolja.  
 
V prvi polovici preteklega leta je bilo zaposlenih 16, nato 18 javnih uslužbencev. V spomladanskem času je 
potekal javni natečaj za zasedbo dveh delovnih mest občinskih  redarjev. Izbrana občinska redarja sta se 
jeseni udeležila obveznega strokovnega usposabljanja in ga nato tudi uspešno zaključila. 
 
Medobčinsko redarstvo in inšpekcija je svoje naloge opravljala v obliki rednih kontrol mirujočega prometa, 
rednih in izrednih inšpekcijskih pregledov, kontrolnih inšpekcijskih pregledov v primerih naložene odprave 
nepravilnosti ali pomanjkljivosti, koordiniranih dejavnosti s policijo in ostalimi inšpekcijskimi službami. Z 
redno prisotnostjo na terenu je potekalo tudi sprotno opozarjanje na predpisane obveznosti v smislu 
preventivnega delovanja.   
 
Naloge v občinah ustanoviteljicah so se opravljale skladno s sprejetim Dogovorom o medsebojnih 
razmerjih, ki so ga podpisali župani občin ustanoviteljic. Inšpekcija in medobčinsko redarstvo v občinah 
ustanoviteljicah opravljata nadzor nad izvajanjem določb veljavnih občinskih odlokov ter veljavne državne 
zakonodaje in podzakonskih predpisov v obsegu prenosa pristojnosti.  
 
Najpogosteje se je nadzor vršil nad: 
- mirujočim prometom in s tem povezanimi kršitvami; 
- upoštevanjem omejitev hitrosti s stacionarnim radarjem; 
- prometnimi površinami posebnega pomena;  
- splošnim redom;  
- zunanjim oglaševanjem;  
- zapuščenimi vozili;  
- taksi prevozi;  
- občinskimi cestami; 
- ločenim zbiranjem in ravnanjem s komunalnimi odpadki;  
- oskrbo s pitno vodo; 
- odvajanjem in čiščenjem komunalne in meteorne odpadne vode. 
 
 
Aktivnosti1 zaposlenih v MIRVO za ostale občine ustanoviteljice (izvzeta Mestna občina Velenje) 
 

Inšpekcija 
za ceste 

Komunalna 
inšpekcija 

Medobčinsko 
redarstvo 

Varstvo 
okolja 

Svetovalec 
za pravne 

zadeve 

Vodja 
MIRVO 

30 65 679 317 0 88 
 
 
 

                                                           
1 Kot aktivnosti so šteti obiski zaposlenih v občinah ustanoviteljicah in opravila v pisarni za posamezno občino. 
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Aktivnosti in opravljene ure zaposlenih v MIRVO za ostale občine ustanoviteljice po občinah 
  

Občina ustanoviteljica Aktivnosti (inšpekcija, 
redarstvo in varstvo okolja) 

Št. opravljenih ur 
 (inšpekcija, redarstvo in 

varstvo okolja) 
Občina Braslovče 63 123 
Občina Gornji Grad 46 82 
Občina Ljubno 14 28 
Občina Luče 0 0 
Občina Mozirje 183  226 
Občina Nazarje 63 126 
Občina Polzela 29 54 
Občina Prebold 9 13 
Občina Rečica ob Savinji 9 14 
Občina Solčava 0 0 
Občina Šmartno ob Paki 175 146 
Občina Šoštanj 574 930 
Občina Tabor 2 3 
Občina Vransko 10 16 
SKUPAJ 1179 1761 

 
 
Inšpekcija za ceste 

Nadzor na področju inšpekcije za ceste se je izvajal na osnovi Zakona o cestah in predpisov in standardov 
s področja cest, izdanih na njegovi podlagi, ter na osnovi občinskih odlokov, ki se nanašajo na področje 
cest in ostale prometne površine. Predmet nadzora v Mestni občini Velenje so bile predvsem tiste 
pomanjkljivosti, ki najbolj vplivajo na varno odvijanje prometa in varstvo cest.  
Pri nadzoru okolice šol in drugih vzgojno-varstvenih ustanov pred pričetkom novega šolskega leta je bilo 
ugotovljeno bistveno manj pomanjkljivosti kot v preteklih letih, saj so bile na podlagi že predhodno 
izrečenih opozoril v glavnem odpravljene. Večji problemi so se pri tem pokazali le pri dostopu do Osnovne 
šole Gorica in Šolskega centra Velenje zaradi gradbišč v neposredni bližini. Dostopi so bili v obeh primerih 
omogočeni do pričetka pouka. 
Nadzor v ostalih občinah ustanoviteljicah se je izvajal izključno na podlagi pobud občin ustanoviteljic ter 
podanih prijav. Rednega sistematičnega nadzora v vseh občinah časovno ni bilo mogoče zagotoviti zaradi 
daljše bolniške odsotnosti inšpektorja, v Mestni občini Velenje pa se je izvajal tudi reden nadzor 
kategoriziranih občinskih cest in prometnih površin posebnega pomena, po prijavah pa tudi posameznih 
nekategoriziranih prometnih površin, ki se uporabljajo za javni promet. V tem smislu je inšpektor za ceste 
predvsem z vidika nadzora na najbolj pomembnih odsekih cest s svojim delom skušal delovati predvsem 
preventivno in z opozorili zagotavljati izpolnjevanje zakonsko določenih obveznosti ter preprečevati pojave 
pomanjkljivosti, ki bi lahko ogrožale varnost prometa in cest. Redni pregledi so bili opravljeni predvsem na 
odsekih cest, ki potekajo ob gradbiščih, odsekih, na katerih so bile izvedene delne ali popolne zapore, in 
na odsekih, na katerih so se izvajala dela v varovalnih pasovih cest.  
Inšpektor je sodeloval tudi pri reševanju zadev, ki niso bile neposredno povezane s področjem 
inšpekcijskega nadzora (sosedski spori, sodelovanje pri drugih projektih, sodelovanje s sodiščem …). 
Sodeloval je v komisijah s področja cest in prometa, v svetih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 
pri različnih projektih, predvsem s področja cest in mirujočega prometa, pri pripravi predlogov za 
izboljšanje varnosti, pri reševanju problemov na državnih cestah s PIRS, DRSC, DDC in vzdrževalci 
državnih cest, v delovnih skupinah za vodenje prometa in postavitev potrebne prometne signalizacije, pri 
urejanju prometa in reševanju različnih problemov na prometnih površinah ter pri podajanju pripomb k 
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predlogom nove zakonodaje. Inšpektor je pri svojem delu opravljal tudi razgovore z občani, ki so od 
inšpektorja želeli različna pojasnila tako v zvezi s cestami kot tudi s povsem drugih področij. Sodelovanje z 
državnimi inšpekcijami in policijskimi postajami na območju, ki ga pokriva MIRVO, je bilo dobro. 
Stanje občinskih cest na območju, na katerem inšpektor za ceste izvaja inšpekcijski nadzor, je različno. 
Nikjer ni idealno, večinoma pa se povsod izboljšuje. Še vedno je glavna ovira za kvalitetno upravljanje, 
vzdrževanje in nadzor občinskih cest neurejeno lastništvo in stvarne služnosti upravljavcev cest na 
zemljiščih sosedov. Več sredstev in pozornosti bo tudi v prihodnje potrebno posvetiti pridobivanju zemljišč 
in stvarnih služnosti na zemljiščih sosedov ob občinskih cestah, kar bo lahko bistveno pripomoglo k 
zagotavljanju kvalitetnega upravljanja in vzdrževanja, kakovosti cest in s tem večji varnosti na njih. 
 
 
Komunalna inšpekcija 

Komunalni inšpektor je v preteklem letu na območju mestne občine Velenje opravljal nadzore na podlagi 
veljavnih občinskih odlokov. V ostalih občinah ustanoviteljicah je bil nadzor opravljen na podlagi pobud 
občin ustanoviteljic ter na podlagi prejetih prijav.  
Večina nalog je bila opravljena v zvezi z ravnanjem s komunalnimi odpadki v obliki osveščanja in nadzora 
nad ustreznim ločevanjem komunalnih odpadkov ter v sodelovanju z izvajalcem javne službe ravnanja z 
odpadki. Tako so potekali redni nadzori zbiralnic za ločene frakcije z namenom preprečevanja odlaganja 
mešanih komunalnih odpadkov in ostalih odpadkov, ki ne sodijo v zbiralnice. O ugotovitvah je bil sproti 
obveščen izvajalec gospodarske javne službe ravnanja z odpadki, ki je poskrbel tudi za njihovo ustrezno 
čiščenje. Še vedno je nekaj zbiralnic, ki so zaradi same lokacije izpostavljene, da se tja odložijo odpadki, ki 
v zbiralnice ne sodijo. Zato komunalna inšpekcija z usmerjenim nadzorom predvsem teh zbiralnic poskuša 
ugotoviti povzročitelje ter z rednim nadzorom izboljšati stanje zbiralnic. Na predlog komunalne inšpekcije 
sta izvajalec javne službe in pristojni urad Mestne občine Velenje ukinila nekatere lokacije kritičnih zbiralnic 
in namestila dodatne zabojnike v bližnje zbiralnice oziroma prestavila zbiralnice na nove lokacije bližje 
naseljem oziroma hišam. 
Komunalna inšpekcija je skupaj z izvajalcem javne službe izvedla preglede ustreznosti ločevanja odpadkov 
v nekaterih večstanovanjskih stavbah, ki po podatkih izvajalca gospodarske javne službe ravnanja z 
odpadki niso dosegali zadovoljive stopnje ločevanja odpadkov, ter na osnovi ugotovitev zoper kršitelje 
uvedla ustrezne postopke. Prav tako se je spremljalo odlaganje mešanih komunalnih odpadkov in bioloških 
odpadkov v tipizirane zabojnike. V nekaterih primerih je bilo ugotovljeno, da objekt oz. gospodinjstvo ali 
pravni subjekt ni bil zajet v sistem rednega odvoza odpadkov, kar se je naknadno s postopkom priključitve 
tudi rešilo. 
Spremljalo in ukrepalo se je v primerih zaznanih divjih odlagališč. Problematika divjih odlagališč je 
podobna kot v preteklih letih. Predvsem je šlo za odlaganje odpadkov na lokacije, ki so odmaknjene in tako 
omogočajo kršiteljem neopaženo odlaganje odpadkov. Največkrat so bili odloženi mešani komunalni, 
kosovni in gradbeni odpadki. K tej problematiki se lahko prišteva tudi »smetenje«, ki je posledica druženja 
– gre za ostanke embalaže. 
  
S strani komunalne inšpekcije so se opravljali tudi nadzori vrtičkov (Stara vas, ob železniški progi, Lipa – 
vzhod). Uporabnike vrtičkov se je seznanjalo s splošnimi navodili, kaj je dovoljeno in kaj ne. Samo v dveh 
primerih najemniki izdanih opozoril niso upoštevali, zato sta bila plastenjaka odstranjena s strani pristojne 
službe.  
Nadalje so potekali tudi postopki priključevanja objektov na javni vodovod in javno kanalizacijo. Opazen je 
povečan nadzor izvajalca javne službe nad odvajanjem odpadne vode in delovanjem malih komunalnih 
čistilnih naprav. Pojavljajo se težave zaradi neustreznega delovanja čistilnih naprav nekaterih 
proizvajalcev, čeprav imajo vse ustrezne dokumente. Kljub temu ne dosegajo minimalnih predpisanih 
vrednosti očiščenosti odpadne vode. Po letu 2017, ko poteče rok za zamenjavo obstoječih greznic z malimi 
komunalnimi čistilnimi napravami (MKČN), komunalna inšpekcija vidi težave predvsem v socialno 
ogroženih gospodinjstvih, ki ne bodo zmogla stroška vgradnje MKČN – ta v povprečju znaša nekaj tisoč 
evrov.  
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Po vzpostavitvi sistema izdaje dovoljenj za oglaševanje na štirih pripravljenih oglaševalnih mestih Mestne 
občine Velenje se je v sodelovanju z medobčinskim redarstvom opravljal tudi nadzor glede upoštevanja 
soglasij in neustreznega oglaševanja. 
Poleg tega je komunalni inšpektor sodeloval v delovnih skupinah na področju ravnanja z odpadki, 
oglaševanja v Mestni občini Velenje, pri pripravi odloka na področju oskrbe s pitno vodo. Precej časa je 
bilo namenjenega občanom, ki so se obrnili na inšpekcijo z različnimi zadevami, ki niso bile v pristojnosti 
občinske inšpekcije, kljub temu pa je bilo potrebno zadeve preveriti in dotičnim svetovati oz. jih napotiti na 
pravi naslov. 

 
Področje varstva okolja 

Področje varovanja kakovosti zraka 
Aktivnosti na področju varovanja kakovosti zraka so se izvajale na podlagi republiških in občinskih 
predpisov. Po veljavnem Odloku o informacijskem sistemu za področje zraka na območju Mestne občine 
Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki, ki predpisuje aktivnosti za varovanje kvalitete zraka, 
so se opravljale naloge z namenom zagotavljanja delovanja in vzdrževanja Ekološkega informacijskega 
sistema, ki pridobiva podatke o meritvah ekoloških in meteoroloških parametrov s postaj na osmih merilnih 
mestih (Velenje, Pesje, Škale, Graška gora, Šoštanj, Topolšica, Zavodnje, Lokovica-Veliki vrh) in na 
mobilni postaji v Šoštanju ob Termoelektrarni Šoštanj. Redno se je spremljalo in nadzorovalo delovanje 
sistema, opravljale so se analize nepravilnosti in odprava pomanjkljivosti, podajali so se predlogi rešitev in 
posodobitev.  
Spremljali so se merjeni parametri v zraku, vodile so se evidence o izmerjenih vrednostih in obveščanje 
javnosti. Mesečno so potekale analize kvalitete delovanja sistema, ki so jih opravili vsi sodelujoči pri delu 
na sistemu. 
Zagotavljala se je stalna pripravljenost in izredno obveščanje v primerih povišanih vrednosti onesnaževal v 
zraku zaradi zaščite zdravja in okolja. V ta namen je bila opravljena opozorilna vaja z zunanjimi 
sodelujočimi in izvedba aktivnosti ter objava obvestila za javnost pred poletjem zaradi nevarnosti povišanih 
vrednosti ozona v zraku. 
Javnost je bila o rezultatih meritev kvalitete zraka redno obveščena preko 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 MO Velenje. 
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.  
V letu 2014 so se redno spremljali podatki o vsebnosti prašnih delcev PM10 v zraku, ki jih objavlja Agencija 
RS za okolje (ARSO). Število preseženih vrednosti je bilo v letu 2014 (kot tudi prejšnja leta) manjše od 
dovoljenega, meritve še naprej neprekinjeno tečejo.  
 
Področje ravnanja s komunalnimi odpadki  
Na področju ravnanja z odpadki se je sledilo učinkom ločenega zbiranja v zbiralnicah sekundarnih surovin. 
Na nekaterih zbiralnicah se je povečal volumen postavljenih zabojnikov za papir in steklo, odstranile so se 
posode za embalažo z namenom vzpostavitve sistema zbiranja embalaže iz plastike in kovin po sistemu 
od vrat do vrat za del blokovne gradnje, in sicer v Šaleku, in za individualne objekte na celotnem območju 
MO Velenje. Še nadalje so potekale naloge, ki se izvajajo v okviru zapiranja odlagališča v Velenju. 
Kontinuirano se je sledilo spremembam v predpisih ločenega zbiranja, ki se upoštevajo pri spremembah in 
dopolnitvah občinskih predpisov ter obveščanju prebivalcev.  
V letu 2014 smo kot solastniki Regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje sodelovali tudi pri 
pripravljalnih delih za širšo obnovo in posodobitve, ki bodo sledile zaradi prilagajanja tehnologije zakonsko 
predpisanim parametrom. 
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Področje ravnanja s komunalno in padavinsko odpadno vodo ter pitno vodo 
Za občane, ki živijo v objektih, ki spadajo v razpršeno gradnjo, je bil v preteklem letu izveden javni razpis 
za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev na podlagi javnega razpisa za izgradnjo malih komunalnih 
čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2014. 
V Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj se je izvajal večletni projekt »Odvajanje in čiščenje odpadne 
vode v Šaleški dolini«. Projekt je sofinanciran s strani Kohezijskega sklada. V okviru projekta je bila v letu 
2014 s pridobitvijo osmih uporabnih dovoljenj zaključena gradnja, in sicer na štirih investicijah v Občini 
Šoštanj in štirih investicijah v Mestni občini Velenje. Mestna občina Velenje ima v upravljanju tudi centralno 
čistilno napravo Šaleške doline, v okviru katere so se v letu 2014 izvajale tudi obnove in investicijsko 
vzdrževanje hidromehanske opreme. 
Prav tako je potekalo sodelovanje pri projektu »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini«, ki je prav 
tako sofinanciran s strani Kohezijskega sklada. V okviru projekta so se v letu 2014 gradile tri čistilne 
naprave za čiščenje pitne vode z metodo ultrafiltracije in kar cca. 42 km vodovoda na območju vseh treh 
šaleških občin. V okviru te operacije se je obnovilo tudi zajetje pitne vode na Lubiji. Čeprav je bila 
omenjena gradnja pretežno izvedena v letu 2014, se bodo nadaljevala poskusna obratovanja na vseh treh 
čistilnih napravah za pitno vodo in potrebni upravni postopki do formalnega zaključka s pridobitvijo 
uporabnih dovoljenj. 
 
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.  
 
Statistika vseh prekrškovnih zadev v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2014. 
 

ADMINISTRACIJA Leto 2014 
število izdanih plačilnih nalogov 5426 
število izdanih poizvedb pravnim osebam 42 
PREKRŠKOVNI ORGAN VII. STOPNJE  
število vloženih ugovorov 17 
število vloženih zahtev za sodno varstvo 807 
število izdanih sklepov 27 
število izdanih odločb 50 
število ustavitev postopka 1343 
število odstopov zahtev za sodno varstvo na sodišče 78 
število odstopov predlogov za uklonilni zapor 2 
število obdolžilnih predlogov   1 
SODIŠČE  
število sodnih odločitev 42 
IZTERJAVA  
število predlogov davčne izterjave - globe 1039 
število predlogov davčne izterjave - stroški prekrškovnega 
organa 

16 

število predlogov davčne izterjave - stroški sodišča 32 
število preklicev davčne izterjave 12 
RADAR  
število zaznanih kršitev 4048 
FINANČNI PODATKI - ŠTEVILČNO  
število plačanih glob 3689 
število plačanih glob z izterjavo 859 
število plačil na obvestilo o prekršku 875 
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Pri izvajanju nadzora po Zakonu o pravilih cestnega prometa so bile najpogostejše kršitve: 
- 886 x neoznačitev časa prihoda na območju časovno omejenega parkiranja; 
- 235 x parkiranje na površinah, ki niso namenjene prometu; 
- 99 x parkiranje na označenih intervencijskih poteh; 
- 45 x parkiranje na mestu za invalide; 
- 27 x parkiranje na mestu, kjer je to prepovedano s prometnim znakom; 
- 24 x parkiranje v nasprotju z označbami ali izven označb za parkiranje; 
- 23 x parkiranje na prehodu za pešce, pločniku ali v območju za pešce; 
- 15 x parkiranje v križišču; 
- 10 x neupoštevanje odredbe o odstranitvi zapuščenega vozila in 
-  ostale kršitve, ki so jih občinski redarji ugotovili manj kot deset pri posamezni določbi. 
 
Pri izvajanju nadzora po Zakonu o varstvu javnega reda in miru so bili zoper kršitelje izdani plačilni nalogi: 
- 5 x zaradi nedostojnega vedenja do uradne osebe; 
- 4 x zaradi neupoštevanja zakonitega ukaza uradne osebe. 

 
      Pri izvajanju nadzora po Zakonu o zaščiti živali so bili zoper kršitelje izdani plačilni nalogi: 

- 3 x vodenje psa brez povodca.  
  

Pri izvajanju nadzora nad sprejetimi občinskimi odloki so bili zoper kršitelje izdani plačilni nalogi:  
- 1 x nepobiranje pasjih iztrebkov;  
- 1 x voznik taksi vozila brez dovoljenja pristojnega urada Mestne občine Velenje.  
 
Meritve s stacionarnim radarjem so se v preteklem letu izvajale na Partizanski cesti, Šaleški cesti, Cesti 
Simona Blatnika in Kidričevi cesti. Skupno je bilo ugotovljenih 4048 kršitev.  
Ukrepi so bili naslednji: 
- 3 x prekoračitev hitrosti nad 50 km/h – podan obdolžilni predlog; 
- 58 x prekoračitev hitrosti od 30 do 50 km/h – izdan plačilni nalog; 
- 323 x prekoračitev hitrosti od 20 do 30 km/h – izdan plačilni nalog; 
- 3664 x prekoračitev hitrosti od 10 do 20 km/h – izdan plačilni nalog. 
 
Medobčinsko redarstvo je opravljalo tudi naslednje aktivnosti: 
- Opravljeni so bili skupni nadzori (mešane patrulje) s policisti Policijske postaje Velenje. Mešane 

patrulje so bile organizirane v nočnem času ob koncih tedna, ko je bilo pričakovati več dogajanja na 
različnih lokacijah po mestu. 

- Prisotni so bili pri prireditvah, ki so potekale pod okriljem Mestne občine Velenje, z namenom 
preprečevanja negativnih ravnanj, ugotavljanja upoštevanja predpisov in usmerjanja ter zagotavljanja 
varnega prometa. 

- Pri nadzorih so evidentirali poškodovano prometno signalizacijo, uničeno ali nedelujočo javno 
razsvetljavo in ostalo poškodovano urbano opremo. Z ugotovitvami so bili seznanjeni  odgovorni 
referenti. Podani so bili tudi predlogi za odpravo pomanjkljivosti, spremembo, dopolnitev ali obnovitev 
cestnoprometne signalizacije. 

- V času snega in žleda so spremljali stanje varnosti in očiščenosti javnih pohodnih in prometnih površin 
(center mesta, pločniki, parkirišča, sprehajalne poti okoli jezera, Sončnega parka). O stanju so 
obveščali pristojne službe in opozarjali sprehajalce na nevarnost polomljenih vej v Sončnem parku in v 
okolici jezer. 

- Ob začetku šolskega leta so bili prisotni na lokacijah v bližini šolskih ustanov, sodelovali so tudi pri 
izvedbi kolesarskih izpitov petošolcev. 

- Sodelovali so pri dogodkih, ki jih je organiziral Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.  
- Ob dnevu mrtvih so urejali promet v okolici pokopališč Podkraj in Škale.      
- Izvajali so nadzor nad spoštovanjem določb o občinskih taksah na stojnicah v času sejmov. 
- Opravljali so nadzore na podlagi izdanih soglasij in dovoljenj pristojnih uradov Mestne občine Velenje 

(uporaba zemljišč, zapore prometnih površin). 
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- V dveh primerih pomagali tujima voznikoma tovornih vozil, do iskanega cilja (Gorenje d.d.). 
- Se odzivali na klice na mobilno številko redarstva, ki je aktivna v delovnem času redarstva.   

 
 

OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI MESTNE OBČINE VELENJE 
 
Lokalna skupnost je z uveljavitvijo Zakona o občinskem redarstvu postala soodgovorna za stanje javne 
varnosti ter javnega reda in miru na svojem območju. Zakon o lokalni samoupravi v 21. členu določa, da 
občina za zagotavljanje potreb svojih prebivalcev med drugim opravlja tudi naloge občinskega redarstva in 
inšpekcijskega nadzora. Mestna občina Velenje je v skladu s prvim odstavkom 6. člena Zakona o 
občinskem redarstvu pripravila in sprejela občinski program varnosti (v nadaljnjem besedilu: OPV). Z OPV 
je Mestna občina Velenje na podlagi ocene varnostnih razmer v občini podrobneje določila vrsto in obseg 
nalog občinskega redarstva ter drugih služb, ki lahko pomagajo k dvigu kakovosti življenja in bivanja 
občanov ter k višji stopnji varnosti javnega prostora v lokalni skupnosti.  
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. 
Drugi odstavek 6. člena Zakona o občinskem redarstvu določa, da morajo občinski organi najmanj enkrat 
letno oceniti izvajanje OPV. Ocena temelji na podlagi letnega in polletnega poročila o delu policije, letnega 
poročila medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja ter poročila o opravljenih nalogah drugih 
občinskih organov. 
 
Področja, na katerih so se v preteklem letu izvajale aktivnosti:  
- Ogroženost cestnega prometa v naseljih in izven naselja  
Največ ukrepov je bilo izdanih zaradi evidentirane prevelike hitrosti na delih cest, na katerih se opravljajo 
meritve s stacionarnim radarjem. Izbrani izvajalec je z meritvami pričel konec leta 2013. Največ kršitev je 
bilo evidentiranih na Partizanski cesti, sledijo Šaleška in Kidričeva cesta ter Cesta Simona Blatnika. Na 
področju mirujočega prometa je bilo največ kršitev zaradi neoznačitve časa prihoda na območju časovno 
omejenega parkiranja. Z dokončanjem garažne hiše pri Zdravstvenem domu Velenje se je tam ponovno 
vzpostavila modra cona. Pri Nakupovalnem centru Velenje in objektu Standard so se z obnovitvijo 
vertikalne in talne prometne signalizacije začeli ponovno izvajati nadzori. Pogosti nadzori so se opravljali 
tudi na parkirišču pri poslovni coni Rudarski dom. Na območju blokovne gradnje Gorice do izgradnje 
garažne hiše se nadzoruje parkiranje na mestih za invalide, zagotavlja se prevoznost intervencijskih poti, 
prehodnost pločnikov na Koželjskega ulici in prehodnost šolskih poti. Zavedamo se, da so nekatera vozila 
parkirana v nasprotju s pravili, vendar zaradi velike prostorske stiske ukrepamo v primerih, ko vozilo 
predstavlja nevarnost ostalim udeležencem v prometu.      
 
- Ogroženost občinskih javnih poti in rekreacijskih površin  
Posegi in nepravilnosti na občinskih cestah in javnih poteh se ugotavljajo z zaznavami zaposlenih na 
občinski upravi ter nadzori občinskih redarjev in inšpektorja za ceste. Zaznane nepravilnosti se rešujejo 
sproti z opozorili vzdrževalcem, ki pomanjkljivosti praviloma sproti odpravljajo. S prisotnostjo v območjih za 
pešce se je ukrepalo zoper tiste, ki so z vozili neupravičeno zapeljali v ta območja. Prav tako se je 
zagotavljala prevoznost intervencijskih poti. S svojo prisotnostjo na otroških igriščih, promenadi in v parkih 
so skušali občinski redarji zagotavljati varnost vsem uporabnikom teh površin. Skozi celotno leto so se 
opravljali obhodi   rekreacijskega območja ob stadionu ter pešpoti ob Velenjskem in Škalskem jezeru. 
 
- 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 uničenje urbane opreme (koši za odpadke). Za zmanjšanje teh pojavov 
so se v preteklem letu ob koncih tedna opravljale nočne izmene ter tudi mešane patrulje. Opravljali so se 
obhodi okolice pokopališča v Podkraju, parkirišča pri vrtičkih v Bevčah, drsališča v Sončnem parku. Prav 
tako so se opravljale redne kontrole v garažnih hišah (Mercator Center, Kardeljev trg in Zdravstveni dom 
Velenje) tako glede upoštevanja cestnoprometnih pravil kot upoštevanja določb veljavnega odloka glede 
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prepovedi zadrževanja v garažnih hišah. Osebe, ki so se zadrževale v garažnih hišah, so izrečene ukrepe 
s strani redarjev tudi upoštevale.       
 
- Ogroženost javnega reda in miru  
V preteklem letu so občinski redarji izvajali nadzor nad določbami Zakona o varstvu javnega reda in 
Odloka o splošnem redu. Zaradi nedostojnega vedenja do uradne osebe in neupoštevanja zakonitega 
ukaza uradne osebe je bilo izrečenih nekaj ukrepov. S svojo prisotnostjo na javnih površinah tako v centru 
mesta kot v širši okolici so skušali zagotavljati varno okolje vsem občanom in obiskovalcem. Mešane 
patrulje so posebno pozornost posvečale preprečevanju morebitnih dejanj, ki bi vodila v poškodovanje 
urbane opreme. Zato so bili nadzori usmerjeni na lokacije, kjer se ob koncih tedna zbira mladina in kot 
posledica druženja ostajajo smeti ali poškodovana urbana oprema. Tako sta že prisotnost mešane patrulje 
in postopek ugotavljanja identitete marsikdaj dosegla svoj namen.   
  
- Ogroženost na javnih shodih in prireditvah  
Upravna enota Velenje po veljavni zakonodaji za različne prireditve izdaja dovoljenja, ki se nanašajo na 
zagotavljanje varnosti in reda. S tem se posledično tudi zmanjšajo morebitna negativna ravnanja 
udeležencev. V preteklem letu so bili občinski redarji prisotni na vseh večjih prireditvah, katerih organizator 
je bila Mestna občina Velenje. Organizatorjem so nudili pomoč pri urejanju in usmerjanju prometa. Prav 
tako za varovanje športnih in drugih rizičnih prireditev skrbi Policijska postaja Velenje, s katero po potrebi 
sodeluje medobčinsko redarstvo. 
 
- Ogroženost okolja 
Komunalna inšpekcija je redno spremljala stanje zbiralnic za sekundarne surovine ter vse znane lokacije, 
na katerih občasno prihaja do odlaganja komunalnih odpadkov. Predvsem gre za odpadke (plastična in 
kartonska embalaža), ki so nastali kot posledica nočnega druženja. Komunalno inšpekcijo so obveščali tudi 
občinski redarji, če so pri opravljanju svojih nalog ugotovili, da je prišlo do nedovoljenega odlaganja 
odpadkov. Občinski redarji so opravljali tudi kontrole glede na soglasja Mestne občine Velenje, s katerimi 
je slednja zemljišča oddala za izvedbo različnih dogodkov. 
 
- Vpliv varnostnih razmer v sosednjih občinah 
Vplivi negativnih varnostnih razmer v sosednjih občinah niso bili zaznani. V preteklem letu se je precej 
zmanjšalo število tujcev v sosednji občini, kar je bilo razvidno iz dnevnih nadzorov na območju občine 
Šoštanj.  
 
Osnovni cilj OPV je zagotoviti dobro stanje javne varnosti oziroma javnega reda in miru v Mestni občini 
Velenje. Cilji občinskega programa varnosti so razdeljeni na strateške in operativne cilje. Strateški cilji 
kažejo na splošno varnostno potrebo lokalne skupnosti in se v obravnavanem obdobju ne spreminjajo. Se 
pa pojavljajo potrebe po uvajanju novih aktivnosti in ukrepov pri operativnih ciljih, ki jih medobčinsko 
redarstvo načrtuje in izvaja v dogovoru z občinsko upravo.   
Za občane, ki prebivajo na tem območju, je pomembno zavarovanje življenjskega in bivalnega okolja, ki 
zagotavlja kvalitetno življenje v občini – to pa je povezano s skrbjo za javno infrastrukturo (javne zgradbe, 
javne ceste in poti, rekreacijske in druge javne površine) ter zagotavljanjem javnega reda in miru.  
 

      Organiziranost in način dela medobčinskega redarstva  
Medobčinsko redarstvo je organ v sestavi Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja, ki ga je 
ustanovilo 15 občin. V preteklem letu je naloge občinskega redarja opravljajo šest javnih uslužbencev. V 
spomladanskem času je potekal javni natečaj za zasedbo dveh delovnih mest občinskih redarjev. Izbrana 
občinska redarja sta se jeseni udeležila obveznega strokovnega usposabljanja in ga nato tudi uspešno 
zaključila. Poleg redarjev so naloge s področja redarstva v administraciji opravljali še trije javni uslužbenci. 
Medobčinsko redarstvo je izvajalo naloge na terenu v obliki patruljnega in opazovalnega dela. Nekatere 
naloge so bile izvedene tudi v obliki mešanih patrulj s policijo.  
Naloge so se izvajale v dveh oz. treh izmenah, število občinskih redarjev pa se je v posamezni izmeni 
prilagajalo glede na prioriteto nalog. Tretja (nočna) izmena se je opravljala ob koncih tedna, z namenom 
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- Mednarodni tabor: 25.-27.5.2012(Poreč) 
Mednarodni tabor«100 ljudi-100 čudi:26.-28.10.2012 (Poreč) 

5 učencev in 1 mentor 
2 učenca in 1 mentor 
 

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

 CVETLIČNI SEJEM 
   IZVAJALSKA EKIPA:  6 PROSTOVOLJCEV  

 

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

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

377 ŠTEVILO KLICEV 

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

165 staršev 

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

232 otrok x 11 dni 

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

41 otrok x 5 dni 

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

20 otrok x 5 dni 

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

cca. 450 obiskovalcev 
PREDŠOLSKI OTROCI 

Prihod DEDKA MRAZA: 13.12.2012 
* IZVAJALSKA EKIPA:  10 PROSTOVOLJCEV 

500 otrok in 300 odraslih 

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

1.857 otrok in 2200 odraslih 

Obiski dedka Mraza po vrtcih 
* IZVAJALSKA EKIPA: 3 PROSTOVOLJCI 

1.799 otrok 

Obiski dedka Mraza po šolah 
* IZVAJALSKA EKIPA: 3 PROSTOVOLJCI 

3.660 otrok 

  
HUMANITARNOST   

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

(10.12.2012 
 

5 otrok in 1 odrasla oseba 
40 otrok 
 

 
 

 

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

53 nastopajočih, 150 odraslih 

  

zagotavljanja javnega reda na javnih površinah. Na območju mestne občine Velenje so bili občinski redarji 
prisotni dnevno, v ostalih občinah ustanoviteljicah pa so naloge opravljali po predhodnem dogovoru in planu 
nalog.   
 

      Cilji občinskega programa varnosti  
Osnovni strateški cilj medobčinskega redarstva je izvajanje učinkovitega redarskega nadzora in zagotavljanje 
preventivnega delovanja z namenom zagotoviti spoštovanje pravnih predpisov in s tem zadovoljstva 
uporabnikov, zaposlenih in širše družbene skupnosti. Cilj nadzora je usmerjen predvsem k preprečevanju 
kršitev in situacij, pri katerih lahko pride do pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki bi lahko imele škodljive 
posledice za ljudi, premoženje, lokalno skupnost. Delo zaposlenih na medobčinskem redarstvu je bilo in bo 
usmerjeno k obdelavi bistvenih kršitev, ki predstavljajo večjo nevarnost za javni interes in imajo škodljive 
posledice za ljudi, premoženje in okolje. Tudi v prihodnje bomo veliko pozornosti namenili ozaveščanju ljudi, 
komunikaciji z njimi in preventivnemu delovanju. Konkretni cilji medobčinskega redarstva so: sistematično 
pokrivanje področij in s tem odkrivanje nepravilnosti, izboljšanje kvalitete dela ter s pogosto prisotnostjo na 
terenu in preventivnim delovanjem zagotoviti čim boljše upoštevanje predpisov na vseh področjih, ki jih 
pokrivamo. 
 

       Številka: 019-01-0001/2015-801 
       Datum: 23. 2. 2015 

 
 

 
                                                                                     Sonja Glažer, l. r. 

   vodja Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja  
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Predlagatelj: ŽUPAN                                       Faza: PREDLOG	
	
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o 
občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006) in 24. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006-UPB1, 26/2007 in 
18/2008) 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: 019-01-0001/2015-801   
Datum:  

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ 

Obrazložitev:
Skladno z Zakonom o občinskem redarstvu 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 Medobčinske inšpekcije, redarstva 
in varstva okolja za leto 2014 ter ocene izvajanja občinskega 
programa varnosti. 

V Velenju, 2. 3. 2015

	 			
	 				 																													 Sonja Glažer, l. r.   

vodja Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja 

ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) 
predlagam svetu, da ta sklep sprejme.

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l. r. 

POROČILO 
O DELU MEDOBČINSKE 

LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE ZA 
PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI Z 
DROGAMI VELENJE ZA LETO 2014

V Medobčinski lokalni akcijski skupini za preprečevanje 
zasvojenosti z drogami Velenje (v nadaljevanju Medobčinska 
LAS Velenje) smo v letu 2014 izvajali preventivne programe 
za predšolske otroke in starše skozi družinsko rekreacijo v 
Vrtcu Velenje, osnovnošolce in srednješolce smo seznanjali 
s problematiko nasilja in drog, preko MZPM Velenje pa smo 
staršem nudili brezplačna srečanja šole za starše „Otroci so naše 
največje bogastvo” in jih s tem seznanjali z različnimi temami o 
premagovanju razvojnih težav pri otrocih in mladostnikih. 

Ob občinskem prazniku in prireditvi „Velenje se predstavi”, 
smo na Titovem trgu skupaj s Športno zvezo Velenje, 
izvedli tradicionalno preventivno akcijo „Tek očkov”. Število 
udeležencev iz leta v leto narašča, tako je bilo na tokratnem 
teku sodelujočih rekordnih 464 udeležencev, od tega 184 očkov 
in 280 otrok, kar je za 83 udeležencev več kot v preteklem letu. 
Vse udeležence smo obdarili z majicami, otroci so jih prejeli z 
napisom: „moj očka je...” in očetje „aktivirani očka”. Mladinski 
center Velenje je med poletnimi počitnicami izvedel za mlade, 
ki živijo v revščini in so kakorkoli izključeni, preventivni projekt 
”Indikamp Kokopelli“. Zanj smo donirali nekaj sredstev tudi iz 
LAS-a. 

Finančno smo podprli delo v terapevtski skupini zdravljenih 
alkoholikov Breza v Velenju. Skupina se srečuje pod strokovnim 
vodstvom terapevtke enkrat tedensko po dve šolski uri v 
Zdravstvenem domu Velenje. V mesecu marcu 2014 je pričela 
z našo finančno podporo delovati v sklopu Inštituta Integra 
tudi Svetovalnica za otroke, mladostnike in starše. Vse več 
je takšnih, ki potrebujejo tako v vzgojnem kot učnem procesu 
bistveno več pomoči in podpore strokovnjakov različnih strok. 
S poskusnim delovanjem Svetovalnice želimo to potrebo, ki se 
v Velenju in okolici kaže že nekaj časa, zapolniti s strokovno 
specializiranimi storitvami s področja svetovanja, zgodnjega 
diagnosticiranja, učenja novih veščin komuniciranja, reševanja 
konfliktov, stisk in težav, učenja in urjenja samokontrole, 
oblikovanja pozitivnejše samopodobe, pomoči pri premagovanju 
učnih težav in izobraževanja staršev. Svetovalnica je v lanskem 
letu delovala ob ponedeljkih med 16. in 18. uro, v prostorih 
Vrtca Vrtiljak, Cesta talcev 20, Velenje. 

Še naprej spodbujamo delovanje Dnevnega centra za 
zmanjševanje škode zaradi drog Velenje, ki deluje preko Šent-
a (Slovenskega združenja za duševno zdravje), zato jim za 
njihovo delo Mestna občina Velenje nudi souporabo prostorov 
v Mestni četrti Desni breg. Skupaj s Centrom za socialno delo 
Velenje smo podprli delovanje Društva »Projekt Človek«, ki je v 
Velenju že od avgusta 2013. Takrat je pričela z delom strokovna 
delavka za pomoč zasvojenim, ki deluje v okviru Društva 
»Projekt Človek. 

Svetovanje in pomoč osebam z različnimi oblikami zasvojenosti 
še naprej poteka vsako prvo in tretjo sredo v mesecu od 13. do 
17. ure na CSD Velenje. Znanje in povezovanje na področju 
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preprečevanja zasvojenosti je pomembno, zato smo se nekateri 
člani Medobčinske LAS Velenje udeležili nacionalne konference 
v Slovenj Gradcu, ki je v mesecu preprečevanja zasvojenosti 
potekala pod geslom »Preventiva + zdravljenje + rehabilitacija 
= 3 x pomoč, v znanju in povezovanju je moč«. Sodelovali smo 
tudi na okrogli mizi, ki jo je v Velenju pripravil Dnevni center 
za zmanjševanje škode zaradi drog Velenje, na temo »Vloga 
lokalne skupnosti pri nizkopražni obravnavi zasvojenosti. 

Med letom so potekale aktivnosti za izvedbo raziskave o 
razširjenosti uporabe drog med mladimi v Velenju in okolici. 
V anketo so bili zajeti devetošolci vseh treh občin Velenja, 
Šoštanja in Šmartnega ob Paki, dijaki 1. in 3. letnikov Šolskega 
centra Velenje, ter mladi brezposelni. Od zadnje raziskave, ki 
je bila izvedena pred desetimi leti so podatki pokazali rezultat 
preventive, predvsem na področju kajenja, ki se je zmanjšalo, 
na področju alkohola pa je ostalo približno na isti ravni. V 
primerjavi anket je tudi opazno, da se je povprečna starost 
tistih, ki prvič poskusijo katero izmed nedovoljenih drog nekoliko 
dvignila (rezultat prevenitve).

Prikaz finančnih sredstev na postavki 40320010 LAS - Program 
za boj proti drogi za leto 2014:
sprejeti in veljavni proračun: 15.481 EUR, končna realizacija: 
15.338,88 EUR (99,1 %), kar je za več kot 90 % večja realizacija 
kot v letu 2013, večji del zaradi sofinanciranja Svetovalnice. 
- Podjemne pogodbe za izvajanje preventivnih programov: 
2.821,68 EUR
- Svetovalnica za otroke, mladostnike in starše: 6.401,92 EUR
- Tek očkov: 2.360,70 EUR
- Družinska rekreacija: 1.462,87 EUR
- Šola za starše: 796,00 EUR
- Terapevtska skupina Breza: 415,71 EUR
- Donatorska pogodba Mladinski center Velenje: 1.080,00 
EUR

Številka: 154-03-0001/2015-530
Datum: 20. 2. 2015

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

višja svetovalka I. za varstvo in vzgojo predšolskih otrok 

                                Drago MARTINŠEK, univ. dipl. soc., l. r.  
                            vodja Urada za družbene dejavnosti  
       
                                           Marko Pritržnik, prof., l. r. 
  predsednik Medobčinske LAS Velenje
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POROČILO 

O DELU CENTRA ZA SOCIALNO DELO VELENJE ZA LETO 2014 

 
 
1. UVOD 

Center za socialno delo Velenje (v nadaljnjem besedilu: center) je javni socialno varstveni zavod, ki izvaja 
dejavnost socialnega varstva na območju Upravne enote Velenje, za Mestno občino Velenje, Občino Šoštanj in 
Občino Šmartno ob Paki. Ustanovila ga je država, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa ima od 17.12.1992 
dalje Vlada Republike Slovenije.  

Center kot javni socialnovarstveni zavod, opravlja naloge, ki so centrom z zakonom poverjene kot javna 
pooblastila ter naloge, ki jih centrom nalagajo drugi predpisi. 

Center opravlja tudi socialnovarstvene storitve (prvo socialno pomoč, osebno pomoč, pomoč družini za dom in 
pomoč družini na domu). Po potrebi organizira tudi skupnostne akcije za socialno ogrožene skupine prebivalstva. 
Center lahko opravlja tudi druge storitve in naloge, če je to potrebno zaradi odpravljanja socialnih stisk in težav v 
posameznikovem okolju.  

Z vidika kadrovskega, organizacijskega in finančnega poslovanja je center odgovoren za svoje delo Ministrstvu za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

Od 18.04.2011 Center za socialno delo Velenje deluje na enotni skupni lokaciji na Prešernovi cesti 10, v 3. in 4. 
nadstropju. V želji, da se približamo našim uporabnikom ob sredah delujemo od 13. ure dalje tudi v pisarni Občine 
Šoštanj in od 15. ure dalje v pisarni občine Šmartno ob Paki.  

1.1 ZAKONODAJA 

Po Zakonu o socialnem varstvu (Ur.l. RS, št. 3/07, 23/07, 41/07-popr. – UPB2) smo centri za socialno delo 
zadolženi za opravljanje socialnovarstvenih storitev in ukrepov, ki so namenjeni preprečevanju in odpravljanju 
socialnih stisk in težav posameznikov, družin in skupin prebivalstva ter denarno socialno pomoč, namenjeno 
tistim, ki si sami materialne varnosti ne morejo zagotoviti zaradi okoliščin, na katere ne morejo vplivati. V skladu z 
Zakonom o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Ur.l. RS, št. 69/04-UPB1), urejamo zakonske zveze, 
razmerja med starši in otroki in med drugimi sorodniki, posvojitve, rejništvo ter varstvo mladoletnih otrok in drugih 
oseb, ki niso same sposobne skrbeti zase, za svoje pravice in koristi. Nasilje v družini obravnavamo po Zakonu o 
preprečevanju nasilja v družini (Ur.l. RS,  št. 16/08). Od julija 2009 je v uporabi Zakon o duševnem zdravju 
(Ur.l. RS, št. 77/08), ki opredeljuje nov profil koordinatorja obravnave v skupnosti. Starševsko varstvo in družinske 
prejemke ureja Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur.l. RS, št. 110/06), Zakon o 
štipendiranju (Ur.l. RS, št. 59/07, 63/07, 40/09), pa opredeljuje pravico do državne štipendije. Zakon o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur.l. RS, št. 62/10, 40/2011) in Zakon o socialno varstvenih prejemkih 
(Ur.l.RS, št. 61/2010, 40/2011), pa  urejata področje uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. Na centru pri svojem 
delu uporabljamo še veliko podzakonskih aktov, strokovni delavci in sodelavci centra pa smo dolžni spoštovati 
tudi kodeks etičnih načel v socialnem varstvu. 

1.2 POSLANSTVO CENTRA 

 Zagotoviti pomoč vsakemu, ki se znajde v socialni stiski in težavi, na način, da skupaj z uporabnikom 
prepoznamo njegovo stisko in težavo ter skupaj z njim poiščemo poti do rešitve. 

 Zmanjševati tveganje socialne izključenosti in revščine ter prispevati k večji socialni vključenosti 
posameznikov in družin. 

 Iskati vire moči uporabnikov in krepiti njihovo moč. 
 Pomoč posameznikom in družinam za izboljšanje kakovosti njihovega življenja. 
 Pomagati posameznikom in družinam, da bodo s svojo aktivnostjo dosegali raven kakovosti življenja, ki 

ustreza merilom človeškega dostojanstva.  
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2. ORGANIZACIJA CENTRA  

Center deluje kot enovit javni socialno varstveni zavod.  Delavke Centra opravljajo naloge in opravila, za 
katera so strokovno usposobljene, v skladu s sistemizacijo delovnih mest. V centru je program dela za leto 2014 
izvajalo na dan 31.12.2014, 51  zaposlenih. 

V izvajanje dejavnosti centra so se  vključevali še: 

 pripravniki   (4 ESS-Socialna zbornica) 
 informator (1 ESS-Skupnost CSD) 
 delavci na javnih delih (13) v dodatnih programih od tega 4 program pomoč na domu 

3. POROČILO O DELU PO NALOGAH IN PRISTOJNOSTIH CENTRA 

3.1 JAVNA POOBLASTILA 

3.1.1 Varstvo otrok in družine 
 
Družinsko oziroma partnersko svetovanje in urejanje odnosov v družini 

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih opredeljuje družino kot življenjsko skupnost staršev in otrok, ki 
zaradi koristi otrok uživa posebno varstvo. Za vsakogar je družina prvi socialni sistem v katerem začne 
poimenovati in prepoznavati potrebe. Za zadovoljitev potreb sta odgovorna starša. Žal vse družine svoje funkcije 
ne opravljajo oziroma je ne zmorejo opraviti. Center za socialno delo obravnava družine, ki ne zmorejo opravljati 
svojih funkcij.  

V letu 2014 so bili v okviru družinskega ali partnerskega svetovanja in urejanja odnosov v družini, 
obravnavani  4 pari. V letu 2013 smo vodili eno zadevo. Druge pare glede urejanja odnosov pa smo 
obravnavali v okviru socialno varstvene storitve osebna pomoč. 

Svetovalni razgovori ob prenehanju zakonske zveze 

V skladu z 68. in 70. členom  Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih mora  center za socialno delo 
opraviti svetovalni razgovor z zakoncema, ki sta v postopku razveze. O opravljenem svetovalnem razgovoru 
center za socialno delo poroča sodišču. Namen svetovalnega razgovora je, da se zakonca seznani s posledicami, 
ki jih zanju in za družinsko skupnost prinese razveza zakonske zveze. Predvsem pa je pomembno, da zakonca 
uredita medsebojna razmerja do skupnih mladoletnih otrok. 

V letu 2014 je bilo na novo opravljenih 44 svetovalnih razgovorov ob prenehanju zakonske zveze, vseh 
vodenih pa je bilo 59. V letu 2013 je bilo opravljenih 52 svetovalnih razgovorov ob prenehanju zakonske 
zveze. 

Predhodno družinsko posredovanje 

Predhodno družinsko posredovanje daje poudarek na delu s starši pri dogovarjanju o nadaljnjem varstvu in vzgoji 
ter o dogovarjanju o stikih in na ozaveščanju staršev o potrebah otrok, o doživljanju in prilagajanju otrok na novo 
nastalo družinsko situacijo (razveza staršev, razpad izven zakonske skupnosti) ter na ozaveščanju staršev, da 
znajo razmejiti starševsko vlogo, ki je skupna, od nerazčiščenih problemov partnerstva.  

106. člen Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih določa, da ima otrok pravico do stikov z obema 
staršema in da imata oba starša pravico do stikov z otrokom. S stiki se zagotavljajo predvsem zaradi otrokove 
koristi. Če se starša ne moreta sporazumeti o stikih, jima lahko pri tem pomaga center za socialno delo. 

V  60 primerih je bilo na novo  opravljenih predhodnih družinskih posredovanj v obliki pomoči staršema 
pri sklenitvi sporazuma o stikih  z otroki, vseh vodenih pa je bilo 74; v letu 2013 pa v 54 primerih.  

Po 105. členu Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ima center za socialno delo v primeru, ko starša 
ne živita ali ne bosta  več živela skupaj in  se  ne sporazumeta varstvu in vzgoji skupnih otrok, nalogo staršema 
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pomagati, da dosežeta sporazum o varstvu in vzgoji skupnih otrok.  

V  36 primerih smo na novo pomagali staršem pri sklenitvi sporazuma o varstvu in vzgoji otrok in v  50  
primerih v zvezi s preživljanjem otrok. Ugotovitev je, da smo v letu 2013 nudili pomoč staršem v zvezi s 
preživljanjem otrok v 44 primerih. 
 
Pomoč pri varstvu otrokove koristi v sodnih postopkih 

Če se starša tudi ob pomoči centra za socialno delo ne sporazumeta o varstvu in vzgoji otrok (105. člen ZZZDR) 
ali o stikih (106. člen ZZZDR), odloči o tem sodišče na zahtevo enega ali obeh staršev. Preden sodišče odloči, 
mora glede otrokove koristi pridobiti mnenje centra za socialno delo. 

Pri oblikovanju mnenja o otrokovi koristi glede varstva in vzgoje ter glede stikov, center za socialno delo opravi 
tudi pogovor z otrokom. Pomembno je, da spozna otrokovo  mnenje glede podanega predloga, seveda je to 
možno le v primeru, če je otrok  sposoben razumeti njegov pomen in posledice. Za oblikovanje mnenja so poleg 
objektivnih informacij o otrokovem življenju in funkcioniranju pomembne tudi njegove čustvene relacije s starši.  

Na novo smo v letu 2014 nudili pomoč 6-tim otrokom pri urejanju  njihovega varstva in  dvema otrokoma 
pri urejanju stikov s starši. Skupno vseh vodenih zadev pa je bilo na tem področju 22. 

Pomoč pri sporazumu staršev glede določitve ali spremembe osebnega imena 

Zakon o osebnem imenu v 9. členu določa, da, če starša ne prijavita otrokovega osebnega imena v roku 30 dni 
od otrokovega rojstva, ker se o tem ne moreta sporazumeti, jima pri sporazumu pomaga center za socialno delo, 
ki pri tem upošteva varstvo otrokovih pravic, otrokov osebnostni razvoj in varovanje njegovih koristi. Če se starša 
tudi ob pomoči centra za socialne delo ne sporazumeta o otrokovem osebnem imenu, o sporu med njima odloči 
sodišče v nepravdnem postopku na predlog enega ali obeh staršev. Predlogu mora biti priloženo dokazilo 
pristojnega centra za socialno delo, da sta se starša ob njegovi pomoči poskušala sporazumeti o otrokovem 
osebnem imenu. Preden sodišče odloči, mora pridobiti mnenje pristojnega centra za socialno delo o koristih 
otroka. 

Pomoči pri sporazumu staršev glede določitve ali spremembe osebnega imena, centru v letu 2014 ni bilo 
potrebno nuditi, kakor tudi ne v letu 2013. 
 
Priznanje očetovstva 

Priznanje očetovstva za otroke rojene izven zakonske zveze je pristojnost, ki jo centrom za socialno delo nalaga 
Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih in spada med naloge javnih pooblastil. 

Priznanje očetovstva se uredi v obliki zapisniške izjave, ki vsebuje priznanje očetovstva in soglasje matere k 
temu. Na podlagi zapisniške izjave o priznanju očetovstva  se vpiše v rojstno matično knjigo otroka oče. Pristojna 
upravna enota izda rojstni list z očetovim imenom. 

V letu 2014 je bilo pri našem centru na novo 259 priznanj očetovstva (pred rojstvom in po rojstvu), vseh 
vodenih pa je bilo 261; v letu 2013 pa 280. 

Preživnine 

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih centrom za socialno delo določa pristojnosti v zvezi s 
preživninami, ki prav tako spadajo med naloge  javnih  pooblastil. 

Po Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih so starši dolžni preživljati svoje otroke. Če starša ne živita ali 
ne bosta več živela skupaj se morata sporazumeti o preživljanju skupnih otrok. Če se sama o tem ne moreta 
sporazumeti jima pri tem pomaga center za socialno delo. V primeru sporazuma odloči o višini preživnine sodišče 
v nepravdnem postopku.  
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Če se starša tudi ob pomoči centra za socialno delo ne sporazumeta o preživljanju skupnih otrok odloči o tem 
sodišče v pravdnem postopku na zahtevo enega ali obeh staršev. 

V letu 2014 smo vodili skupno 2.590 preživnin. Opravili  smo 44 primerov poskusa sporazuma za 
preživnino in napisali 24 poročil sodišču za znižanje ali zvišanje preživnine.  Ukinjenih preživnin je bilo 61 
po sklepu sodišča ali zaradi smrti upravičenca oz. zavezanca za preživnino. Na novo smo določili 163 
preživnin. Podatke iz uradne evidence različnim institucijam in službam, na njihovo zahtevo, pa smo 
posredovali 25-krat. Opravili smo 264 priznanj očetovstev. V letu 2013 smo vodili skupno 1.933 preživnin, 
na novo smo jih določili 147. 

3.1.2 Varstvo otrok in mladostnikov 

Ukrepi za vzgojo in varstvo otroka in njegovih koristi 

V okvir javnih pooblastil sodi opuščanje skrbi za otroke, zloraba in ogrožanje otrok ter nasilje v družini. Namen 
naloge je, da center za socialno delo izvaja ukrepe za vzgojo in varstvo otroka ali kakšne druge otrokove koristi, 
zlasti tako, da spremlja psihofizični razvoj otrok, ki živijo v neugodnih življenjskih razmerah ali pri katerih je 
ogrožen njihov razvoj. 

Center za socialno delo ima v prvi vrsti nalogo, da ob družinskem nasilju vedno razišče tudi ogroženost otroka. 
Pri odkrivanju različnih zlorab otrok v družini je center za socialno delo tisti, ki nima samo vloge povezovanja in 
koordinacije, temveč ima zakonsko dolžnost, da spremlja, skrbi in zavaruje otroka, ter v okviru svojih pristojnosti 
razišče in preveri primere vsakega posameznika, ki je morda v nevarnosti, oziroma ogrožen. 

V letu 2014 je  bilo vseh vodenih ukrepov za vzgojo in varstvo otrok 24,  v letu 2013 pa je bilo vseh 
vodenih 29 ukrepov.   

Vzgojni ukrepi po Kazenskem zakoniku in Zakonu o prekrških 

Kazenski zakonik RS opredeljuje mladoletnike v starosti od 14 do 16 let kot mlajše mladoletnike in so jim lahko 
izrečeni le vzgojni ukrepi.  

Vzgojni ukrep 2013 2014 
Navodila in prepovedi 7 5 
Nadzorstvo organa 
soc. varstva 

11 8 

Obravnava otrok zaradi suma storitve prekrškov ali kaznivih dejanj in v sodnih postopkih 

Prevladujejo kazniva dejanja medvrstniškega nasilja. Za aktiviranje socialne mreže in drugih strokovnjakov ter 
uvida v problematiko, smo sklicevali timske sestanke. Načrtovali smo dejavnosti za usmerjanje in vodenje otroka, 
pomoč smo nudili tudi strokovnim delavcem v šoli za delo z njimi.  

Ocenjujemo, da starši in posledično tudi otroci minimalizirajo storitev kaznivega dejanja v kolikor ne gre za 
finančno visok znesek. Najpogosteje smo posredovali po principu restitucije v mejah otrokove zmožnosti in 
nudenja pomoči družini. Ta način se je izkazal kot ugoden že v prejšnjih letih, saj ga je mogoče prilagoditi otrokovi 
osebnosti in družini.  

V vseh obravnavanih primerih smo sodelovali s celotno družino. To pomeni, da ne gre le za obravnavo otrok, 
ampak tudi za strokovno delo s starši in otroki. 

Skupaj vodenih je bilo v preteklem letu na tem področju 52 mladoletnikov, v letu 2013 pa 71 
mladostnikov.  

Obravnava otrok in mladostnikov s težavami v odraščanju 
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Velikokrat pa imajo otroci in mladostniki težave, ki niso povezane s prekrški in kaznivimi dejanji. Take težave 
imenujemo težave v odraščanju (nesporazumi s starši ali drugimi pomembnimi osebami, težave v šoli, pri učenju, 
vzgojne težave…).   

Zaradi težav v odraščanju je bilo v letu 2014 na novo obravnavanih 5 mladoletnikov, vseh vodenih pa je 
bilo 27. V letu 2013 pa je bilo vseh vodenih 36 mladoletnikov.  

Oddaja otroka v vzgojni zavod 

Center za socialno delo sme na podlagi 121. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih sam ali v 
sporazumu s starši oddati otroka v zavod zaradi njegove osebnostne ali vedenjske motenosti, ki bistveno ogroža 
njegov zdrav osebnostni razvoj. 

Z zavodi sodelujemo preko rednih in izrednih timskih sestankov. Pomemben del svetovalnega dela je delo s 
starši.  

Ugotavljamo, da pri delu s starši, ki niso  sprejeli oddaje svojih otrok v zavod kot pomoč in  ne sprejemajo naše 
pomoči ter pomoči strokovnih delavcev iz stanovanjskih skupin ali zavodov,  mladoletnike ali otroke težko  vodimo 
do pozitivnih premikov v  njihovem delovanju, vedenju in »zdravi rasti«.  

V letu 2014 je bilo v vzgojni zavod ali stanovanjsko skupino ter mladinske domove, na novo nameščenih 
16 mladoletnikov, skupaj pa je bilo v celem letu v vzgojnih zavodih ali stanovanjskih skupinah ter 
mladinskih domovih, 26 mladoletnikov.  

Rejništvo 

Rejništvo je ena izmed oblik družbene skrbi za otroke, ki ne morejo živeti v matičnih družinah. Namen rejništva je, 
da se otrokom v rejniških družinah omogoči zdrava rast, izobraževanje, skladen osebnostni razvoj in da se 
usposobijo za samostojno življenje in delo. Center za socialno delo odda v rejništvo otroka, ki iz različnih vzrokov 
ne more živeti pri starših. Center za socialno delo odda otroka v rejništvo s privoljenjem staršev oz. roditeljem pri 
katerem otrok živi. Privoljenje staršev ni potrebno, če je otrok staršem odvzet.  

Skupina rejnic in rejnikov se je v letu 2014 sestala 4-krat, skupaj smo vodili  17 rejnic in rejnikov. V rejništvu 
smo spremljali 38 otrok. 

Posvojitve 

Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v 138. členu določa, da zakonca lahko le skupaj posvojita otroke, 
razen če eden od njiju posvoji otroka svojega zakonca.  

V letu 2014 na centru nismo opravili enostranskih posvojitev, s sklepom pa smo ustavili en postopek, ker 
je vlagatelj vlogo umaknil. V evidenci pa imamo še vedno 7 vlog oziroma 7 kandidatov, zakonskih parov iz 
prejšnjih let. 

Skrbništvo nad mladoletnimi, ki nimajo staršev oz. ti zanje ne skrbijo 

V skladu z  201. členom Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih postavi center za socialno delo pod 
skrbništvo mladoletnika, ki nima staršev ali za katerega starši ne skrbijo in mu imenuje skrbnika. 4 otroke 
vodimo pod skrbništvom. 

Skrbništvo za posebni primer  
 
V skladu z 213. členom Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih center za socialno delo postavi 
posebnega skrbnika mladoletniku, nad katerim izvršujejo starši roditeljske pravice, v primeru spora med njim in 
starši, za sklenitev posameznih pravnih opravil med njimi, ter v drugih primerih, če so njihove koristi v navzkrižju.  
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Mladoletnim otrokom smo v letu 2014 imenovali skrbnika za posebni primer za zastopanje v naslednjih zadevah: 

 zapuščinskem postopku, 
 pravdnem postopku izpodbijanja očetovstva, 
 izdaji osebne izkaznice, 
 prodaji nepremičnin, 
 prodaja vrednostnih papirjev, 
 prejemanje in razpolaganje z dohodki. 

V letu 2014 smo izdali 11 odločb, največ za zastopanje v zapuščinskem postopku, v letu 2013 pa 12 
odločb.  

Odločanje o odtujitvi oziroma obremenitvi otrokovega premoženja 

191. člen Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih določa, da sme skrbnik samo z odobritvijo centra za 
socialno delo odtujiti ali obremeniti varovančeve nepremičnine, odtujiti iz varovančevega premoženja premičnine 
večje vrednosti ali razpolagati s premoženjskimi pravicami večje vrednosti, odpovedati se dediščini ali volilu 
oziroma odkloniti darilo, storiti druge ukrepe, za katere tako določa zakon. 

V skladu s citiranim členom v zvezi z varovanjem premoženjskih koristi mladoletnih otrok smo v 
preteklem letu na novo odločali 9- krat, vseh vodenih zadev pa imamo 56. V predpreteklem letu je bilo 
vodenih zadev 48.  

Upravljanje z otrokovim premoženjem 

Otrokovo premoženje upravljajo do otrokove polnoletnosti v otrokovo korist njegovi starši. V skladu s 111. členom 
Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih smejo starši samo s privolitvijo centra za socialno delo odsvojiti 
ali obremeniti stvari iz premoženja svojega otroka samo zaradi njegovega preživljanja, vzgoje in izobrazbe ali če 
to zahteva kaka druga njegova korist. 

V letu 2014 smo v smislu zgoraj navedenega člena podali največ soglasij k sklenitvi pogodb o prodaji otrokovih 
vrednostnih papirjev, nekaj tudi k prodaji otrokovih nepremičnin, ter razdružitvi le-teh. S strani sodišča so nam bili 
posredovani v odobritev dedni dogovori. Odobrili smo tudi dvige denarnih sredstev.  

V letu 2014 smo izdali  23 odločb in mnenj o soglasju k sklenitvi pravnih poslov, v letu 2013 pa 7. 

3.1.3 Varstvo odraslih in starejših 
 
Področje dela z odraslimi in s starejšimi vključuje različne oblike pomoči. Gre za zelo obsežno področje v 
okviru katerega se srečujemo z raznovrstnimi problemi in težavami ljudi (zdravstvene težave, težave v 
odnosih, čustvene težave, duševne težave in stiske, zasvojenosti…).  
 
* Strokovna pomoč, ki je povezana z reševanjem osebnih stisk obsega: 

 Organizacijo in zagotavljanje socialne oskrbe starejšim ljudem v domačem okolju. 
 Pomoč pri uveljavljanju pravic za izboljšanje materialnega stanja starejših ljudi. 
 Pomoč pri urejanju medsebojnih odnosov v družini, kjer živi starejša oseba v povezavi z drugimi 

družinskimi člani, ki ne živijo skupaj. 
 Pomoč pri reševanju težav v primeru nasilja v domačem okolju.  
 Informiranje in pomoč pri nameščanju v institucionalno varstvo. 
 Vodenje postopkov pri uveljavljanju oprostitev plačila domske oskrbe. 

 

Skrbništvo za osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost  

V skladu z 206. členom Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih postavi center za socialno delo pod 
skrbništvo osebe, ki jim je po odločbi sodišča odvzeta poslovna sposobnost. Sodišče mora takoj poslati centru za 
socialno delo pravnomočno odločbo – sodbo, s katero je nekomu odvzeta poslovna sposobnost. Osebi pod 
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skrbništvom imenuje center za socialno delo skrbnika.  

208. člen Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih določa, da ima skrbnik osebe, ki ji je popolnoma 
odvzeta poslovna sposobnost, pravice in dolžnosti skrbnika mladoletnika, ki še ni star 15 let, skrbnik osebe, ki 
ji je delno odvzeta poslovna sposobnost, pa pravice in dolžnosti skrbnika mladoletnika, ki je že star 15 let, 
center za socialno delo pa lahko po potrebi določi, katere posle sme oseba, ki ji je delno odvzeta poslovna 
sposobnost, opravljati samostojno in brez odobritve.  

V letu 2014 smo 4 osebam imenovali stalne skrbnike, vodenih je bilo 32 oseb, katerim je s sklepom 
sodišča popolnoma ali delno odvzeta poslovna sposobnost. Dolžnost skrbnika za njih so v večini 
primerov prevzeli njihovi sorodniki, nekaterim je skrbnik tudi center za socialno delo v celoti.  

Skrbništvo za posebni primer 

V skladu z  211. členom Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih center za socialno delo postavi skrbnika 
za posebni primer ali skrbnika za določeno vrsto opravil odsotni osebi, katere prebivališče ni znano, pa tudi nima 
zastopnika, neznanemu lastniku premoženja, kadar je potrebno, da nekdo za to premoženje skrbi, pa tudi v 
drugih primerih, kadar je to potrebno za varstvo pravic in koristi posameznika.  

V letu 2014 smo skrbnika za posebni primer na novo imenovali  47-tim osebam. 5 skrbnikov za posebni 
primer pa smo razrešili zaradi bolezni oz. krivdnih razlogov. 

 Varstvo odraslih oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju 

Namen varstva odraslih oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, je zagotavljanje družbenega varstva 
ter zaščita pravic in koristi teh oseb (osebe s posebnimi potrebami). Uporabniki so osebe, ki postanejo polnoletne 
in potrebujejo pomoč pri samostojnem življenju in delu oziroma pridobijo status invalida po Zakonu o družbenem 
varstvu duševno in telesno prizadetih oseb.  

Oblike družbenega varstva po  Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb so naslednje:  

 varstvo v splošnih in posebnih socialnih zavodih, 
 varstvo v drugi družini, 
 nadomestilo za invalidnost, 
 dodatek za tujo nego in pomoč. 

V letu 2014 je bilo vodenih 132 oseb, ki imajo priznan status invalida, 5 oseb je na novo pridobilo status 
invalida, 5 oseb pa je pridobilo nadomestilo za invalidnost. 

Do dodatka za tujo nego in pomoč ima pravico invalid, ki mu je za osnovne življenjske potrebe neogibna stalna 
pomoč in postrežba druge osebe. Mnenje izda invalidska komisija pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije, na katero invalidno osebo napoti njen osebni zdravnik z obrazcem IZ 2, katerega invalidski 
komisiji posreduje center za socialno delo. O upravičenosti do dodatka za tujo nego in pomoč izda odločbo center 
za socialno delo.  

V letu 2014 so pravico do dodatka za tujo nego in pomoč na novo pridobile 4 osebe. 

Osebe, ki na novo pridobijo nadomestilo za invalidnost, center za socialno delo prijavi v zdravstveno zavarovanje, 
prispevek katerega plača Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, zagotovljeno pa imajo tudi dodatno 
zdravstveno zavarovanje. Osebam, ki se vključijo v varstveno delovne centre izdamo odločbe, plačnik storitve pa 
je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.  

Pravica do tolmača za slovenski znakovni jezik 

Centri za socialno delo odločajo tudi o pravici gluhih, naglušnih in gluhonemih osebe, ki pri sporazumevanju 
uporabljajo slovenski znakovni jezik, o pravici do uporabe tega jezika v vseh postopkih. O tej pravici se izda 
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odločba, na podlagi te odločbe pa izkaznica s katero se ti uporabniki v postopkih identificirajo kot osebe, ki 
uporabljajo za sporazumevanje slovenski znakovni jezik 

V letu 2014 je 1 gluha oseba na novo pridobila pravico do tolmača, vodenih zadev pa je 31. 

3.1.4 Družinski pomočnik  

Pravica  do izbire družinskega pomočnika je namenjena polnoletnim osebam s težko motnjo v  duševnem razvoju 
in težko gibalno oviranim osebam, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. 

Vseh vodenih družinskih pomočnikov je 28. 

Pokazenska pomoč   

Obravnavali smo polnoletne  storilce kaznivih dejanj med prestajanjem kazni zapora in po prestani kazni zapora. 
Pri obsojencih vzpostavljamo stik z družino,  jo seznanjamo z možnostmi storitev in  nudenja pomoči s strani 
stalnih organizacij in društev.  

V letu 2014 je bil center obveščen o prestajanju kazni zapora za 13 oseb.  

Obravnava polnoletnih oseb v sodnih postopkih 

* Obravnava mlajših polnoletnih oseb v sodnih postopkih 
 
Namen naloge  je spremljanje in pomoč mlajših polnoletnih v kazenskem postopku.   Zakonska podlaga za 
izvajanje je Zakon o Kazenskem postopku. Skladno z določili tega zakona strokovni delavec centra najprej prouči 
predlog, ki ga prejme iz sodišča in nato osebo povabi na pogovor. Med pogovor oceni odnos osebe do očitanega 
kaznivega dejanja. Strokovni delavec, po potrebi, izvede tudi obisk na domu, delovnem okolju ali šoli. Nadalje 
skupaj z osebo napiše socialno poročilo. Če posamezni primer potrebuje sodelovanje drugih institucij in 
strokovnjakov, se to navede v socialno poročilo. Strokovni delavec oblikuje mnenje in poročilo sodišču, ki vsebuje 
tudi predlog kazenske sankcije, ki ga utemelji. 
 
V letu 2014 smo na novo obravnavali 5 mlajših polnoletnih oseb v sodnih postopkih, skupaj vodenih pa je 
bilo 5. 

 
* Obravnava polnoletnih storilcev kaznivih dejanj v kazenskem postopku 
 
Namen naloge je spremljanje in pomoč polnoletnih v kazenskem postopku. Podlaga za izvajanje je Zakon o 
kazenskem postopku, strokovni delavec opravlja dejanja enako kot pri mlajših polnoletnih. 

Obravnavali smo 201 polnoletnih oseb, ki so v sodnih postopkih, bodisi v postopkih izredne omilitve 
kazni ali pomilostitve ali preklica pogojne obsodbe. Center je sodišču posredoval 158 poročil in mnenj za 
polnoletne osebe v sodnih postopkih.  

* Pogojna obsodba z varstvenim nadzorom 
 
Namen te naloge je omogočanje uspešne vključitve obsojenca v okolje. Obravnavana oseba je obsojenec, ki je 
pogojno obsojen. Zakonska podlaga je Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij in Zakon o kazenskem postopku. 
Strokovni delavec najprej pregleda dokumentacijo in povabi obsojeno osebi na pogovor. Z obsojeno osebo sklene 
dogovor o sodelovanju v času pogojne obsodbe in izdela individualni program. Z obsojencem se dogovorita glede 
rednih srečanj v času trajanja pogojne obsodbe.  

V letu 2014 je sodišče 1 osebi, namesto kazni zapora, izreklo pogojno obsodbo z varstvenim nadzorom 
centra. V celem letu, pa je bilo vodenih 5 oseb, ki so pod varstvenim nadzorom centra. 

Naloge v zvezi z nadomestno kaznijo in uklonilnim zaporom 
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Naloga centra je, da pripravi, vodi in nadzira izvajanje splošno koristnega dela. To delo je alternativa za 
nadomestitev zaporne kazni, nadomestitev plačila globe in odložitev kazenskega pregona. Naloge imajo namen 
preprečiti izločitev storilca iz njegovega socialnega okolja in ga hkrati opozoriti na neustreznost njegovih dejanj. Z 
opravo splošno koristnega dela, mu je podana možnost povrnitve storjene škode. Zakonska podlaga je Kazenski 
zakonik, ki določa način izvršitve kazni zapora z opravo dela v splošno korist, prav tako tudi Zakon o izvrševanju 
kazenskih sankcij. 

V letu 2014 smo obravnavali 386 uporabnikov v okviru nalog v zvezi z nadomestno kaznijo in uklonilnim 
zaporom. 

3.2 SOCIALNOVARSTVENE STORITVE 

3.2.1 Prva socialna pomoč 

Prva socialna pomoč obsega pomoč pri prepoznavanju socialne stiske ali težave, oceno možnih rešitev, 
seznanjanje upravičenca z možnimi socialno-varstvenimi storitvami in dajatvami, z obveznostmi, ki sledijo izbiri 
storitve ali dajatve ter predstavitev mreže izvajalcev, ki lahko upravičencu nudijo pomoč.  

V letu 2014 smo na novo izvedli 486 socialnovarstvenih storitev prve socialne pomoči. 

3.2.2 Osebna pomoč  

Osebna pomoč obsega svetovanje, urejanje in vodenje z namenom, da bi posamezniku omogočili razvijanje, 
dopolnjevanje, ohranjanje ter izboljševanje njegovih socialnih zmožnosti.  

Upravičenci so posamezniki, ki so zaradi različnih vzrokov v socialni stiski, prognoza njihovih težav pa kaže, da 
bi lahko ob ustrezni strokovni pomoči v svojem okolju normalno živeli.  

V letu 2014 je bilo v okviru socialnovarstvene storitve osebna pomoč skupaj vodenih 50 posameznikov. 

3.2.3 Pomoč družini za dom  

Pomoč družini za dom obsega: strokovno svetovanje in pomoč pri urejanju odnosov med družinskimi člani, 
strokovno svetovanje in pomoč pri skrbi za otroke in usposabljanje družine za opravljanje njene vsakdanje vloge.  

V letu 2014 smo v okviru socialnovarstvene storitve pomoč družini za dom nudili pomoč 13-tim družinam. 
V nekatere od teh družin so po navodilu naših strokovnih delavk, vstopale tudi laične delavke zaposlene 
preko javnih del v okviru laične pomoči družinam. 
 
 

3.2.4  Pomoč družini na domu  
 
Center za socialno delo Velenje izvaja storitve socialne oskrbe na domu upravičencem v občinah: Mestna občina 
Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki.  
 
Pomoč družini na domu je storitev, ki je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne ali druge pogoje 
za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati ali negovati 
sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike 
organiziranja praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po 
institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. Mrežo javne službe za omenjeno 
storitev zagotavlja vsaka občina posebej.  
 
V preteklem letu smo v okviru socialno varstvene storitve pomoč na domu skupaj obravnavali 167 
upravičencev, od tega 109 iz MO Velenje.  
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3.3 PREVENTIVNA DEJAVNOST 

3.3.1 Preventivni program »Pomoč otrokom in mladostnikom s težavami v odraščanju – dnevni center 
Velenje« 

Cilji: Zmanjšanje vedenjske problematike pri otrocih in mladostnikih, izboljšanje učnega uspeha in njihovo 
opremljanje z učinkovitejšimi strategijami za razreševanje težav.  

Čas izvajanja: štiri dni v tednu od 13.00 ure do 18.00 ure v skupini: 

Uporabniki: Osnovnošolci z učnimi težavami, težavami v socialnih stikih in z blažjimi težavami v odraščanju ter 
njihove družine iz občin, kjer se program izvaja. V MO Velenje je bilo redno vključenih 35 otrok.  

3.3.2 Preventivni program – Mladinske delavnice (MD) 

Preventivno dejavnost smo izvajali v okviru programa »Mladinskih delavnic« (v nadaljevanju MD), katerega je 
vodila  strokovna delavka s pomočjo prostovoljcev.  

MD je naslov za projekt primarne preventive namenjen celotni populaciji otrok in mladine v Sloveniji. Projekt 
izvaja Društvo za preventivno delo v Ljubljani, v okviru le tega pa ga izvajamo tudi na Centru.  

Program MD je usmerjen v utrjevanje, varovanje in promocijo duševnega zdravja otrok in mladih. Namenjen je 
mladostnikom v starosti od 13. do 15. leta. To obdobje je zelo občutljivo za vsakega mladostnika, saj se oblikujejo 
temelji osebnosti odraslega ter miselni, čustveni in vedenjski vzorci. Bio-psiho-socialne spremembe, ki se 
dogajajo v tem razvojnem obdobju odpirajo procese, ki so v znanosti prepoznavni kot razvojna kriza adolescence.  

V povprečju se je mladinskih delavnic v letu 2014 tedensko udeležilo okrog 20 mladostnikov. 

 

3.4 PREPREČEVANJE NASILJA V DRUŽINI 

V marcu 2008 je pričel veljati  Zakon o preprečevanju nasilja v družini (Url. RS 16/2008), ki opredeljuje pojem in 
vlogo ter naloge državnih organov, nosilcev javnih pooblastil, izvajalcev javnih služb, organov samoupravnih 
lokalnih skupnosti in nevladnih organizacij pri obravnavanju nasilja v družini ter določa ukrepe za varstvo žrtev 
nasilja v družini. 

Najpomembnejša naloga, ki jo zakon določa centrom za socialno delo je  dolžnost nudenja  žrtvi in 
povzročitelju nasilja storitve po zakonu, ki ureja socialno varstvo. Cilj obravnave je odprava neposredne 
ogroženosti in skrb za žrtvino dolgoročno varnost. Pri tem je pomembno, da žrtev odpravi vzroke oziroma 
okoliščine, v katerih prihaja do nasilja. Center za socialno delo žrtvi pomaga pri  reševanja njenih socialnih in 
materialnih pogojev bivanja. 

V letu 2014 so strokovne delavke centra nudile pomoč 70-tim žrtvam nasilja v družini in  8-im 
povzročiteljem nasilja.   

3.5 KOORDINATOR OBRAVNAVE V SKUPNOSTI 

Od avgusta 2009 je v uporabi Zakon o duševnem zdravju, ki opredeljuje nov profil koordinatorja obravnave v 
skupnosti (koordinator). Koordinator je namensko usposobljen strokovni delavec, ki ga za spremljanje in 
koordiniranje obravnave v skupnosti za posamezno osebo določi center. Koordinatorka zaposlena na Centru za 
socialno delo Velenje deluje tudi na področju Centra za socialno delo  Mozirje in Centra za socialno delo 
Slovenske Konjice.  

V letu 2014 je bilo skupaj vodenih 39 oseb s težavami v duševnem zdravju, v letu 2013 pa je bilo vodenih 
37 takšnih oseb. Iz tega izhaja, da število oseb s težavami v duševnem zdravju, ostaja na isti ravni kot v 
preteklem letu. 
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4. DENARNI TRANSFERJI 
 
Uveljavljanje socialnih transferjev ureja Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki se je začel izvajati 
1.1.2012.  Na Centru odločamo o štirih pravicah in o subvencijah. 
 
Vlagatelj je dolžan uveljavljati denarne prejemke po zaporedju: 

- otroški dodatek, 
- denarna socialna pomoč, 
- varstveni dodatek, 
- državna štipendija. 

 
Pravica 2013 2014 
Otroški dodatek 6.167 6.858 
Denarna socialna pomoč 4.479 5.276 
Izredna denarna socialna pomoč 3.211 3.209 
Varstveni dodatek 317 454 
Državna štipendija 1.027 2.497 
SKUPAJ 15.201 18.294 
 
5. PLAČILA IN SUBVENCIJE 
 
 2013 2014 
Znižano plačilo vrtca 2.806 3.243 
Subvencija malice in kosila za učence in dijake 4.323 2.076 
Subvencija najemnine 474 592 
Pravica do plačila osnovnega zdravstvenega zav. 4.644 5.480 
Pravica do kritja do polne vrednosti zdr.storitev 4.616 5.422 
Oprostitev plačila 150 103 
SKUPAJ 17.013 16.916 
 

6. STARŠEVSKO VARSTVO 
 
29. aprila 2014 je pričel  za urejanje pravic iz starševskega varstva in družinskih prejemkih veljati nov Zakon o 
starševskem varstvu ZSDP-1, ki v prehodnih določbah določa, da se postopki, ki so se začeli pred začetkom 
uporabe tega zakona dokončajo po stari zakonodaji – ZSDP. 
Oseba,  ki je uveljavila pravico po določbah »starega«  Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih 
zadrži pravico v obsegu in trajanju, kot je bila priznana z odločbo centra. V primeru, da sta obseg in trajanje te 
pravice po »novem« Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1)  za osebo ugodnejša, 
center na njeno zahtevo uskladi obseg in trajanje te pravice na novo. 
Na centru torej v prehodnem obdobju odločamo na podlagi  ZSDP-1  in ZSDP. 
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ureja zavarovanje za starševsko varstvo in pravice, ki iz 
tega izhajajo: 
 
Pravica 2013 2014 
Materinski dopust in materinsko nadomestilo 474 367 
Očetovski dopust in očetovsko nadomestilo 483 410 
Starševski dopust in starševsko nadomestilo  384 
Pravice iz naslova krajšega delovnega časa 343 371 
Plačilo do plačila prispevkov v primeru štirih ali več otrok 31 32 
SKUPAJ 1331 1564 
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6.1 DRUŽINSKI PREJEMKI  

Družinski prejemki so denarni prejemki, ki obsegajo: 
 2013 2014 
Starševski dodatek 94 104 
Pomoč ob rojstvu otroka 409 357 
Dodatek za veliko družino 526 502 
Dodatek za nego otroka 80 135 
Delno plačilo za izgubljeni dohodek 17 20 
SKUPAJ 1126 1118 
 
 
7.  DODATNE AKTIVNOSTI CENTRA V LETU 2014 
 
V letu 2014 je center opravil pomembne dodatne aktivnosti za pomoč ljudem, ki so se znašli v hudi materialni in 
socialni stiski. Sodelovali smo na sejah Odbora za pomoč občankam in občanom MO Velenje, ter se v primerih 
reševanja hujših materialnih stisk uporabnikov, povezovali tudi z občinama Šoštanj in Šmartno ob Paki.  Tekom 
celega leta smo se na območju MO Velenje vključevali v skupino za socialno vključenost starejših v MO Velenje, 
namen katere je iskanje predlogov za čim kvalitetnejše življenje naših občanov na jesen življenja. Prav tako je bila 
naša strokovna delavka intenzivno vključena v delo skupine pri MO Velenje katere namen je bilo oblikovanje 
Strategije razvoja socialnega varstva v MO Velenje od 2014 do 2020. 
 
V mesecu marcu 2014 smo sodelovali na petem mednarodnem medgeneracijskem festivalu z naslovom 
»Slovenija v Evropi, izkušnje in perspektive«, ki je bil organiziran s strani Univerze za tretje življenjsko obdobje, 
ob podpori MO Velenje. Na festivalu smo sodelovali s prispevkom z naslovom »Dolgotrajna oskrba starejših iz 
vidika Centra za socialno delo Velenje«.  
 
V mesecu marcu 2014 smo se pridružili projektu »Razdeljevanje viškov hrane« iz Mercatorja. Iz Centra Hiša 
smo vsak torek pripeljali viške hrane in hrano razdelili socialno šibkejšim družinam in posameznikom. Tako smo v 
okviru tega projekta od pričetka projekta pa do konca leta pomagali z razdelitvijo in razvozom hrane 28-tim 
družinam. 
 
V mesecu marcu in novembru 2014 smo organizirali skupen sestanek z vodjo patronažne službo ZD Velenje in 
socialnimi oskrbovalkami, v okviru našega programa Pomoč družini na domu. Skupaj smo razreševali dileme in 
vprašanja, s katerimi se srečujemo pri delu in izvzeli primere dobrih praks.  
 
V mesecu maju 2014 smo na pobudo Občine Šoštanj pridobili zaposlitev v okviru programa javnih del Socialno 
vključevanje posebej ranljivih skupin in v sodelovanju z občino Šoštanj odprli Medgeneracijsko središče, kjer so 
dobrodošli vsi, od najmlajših do najstarejših prebivalcev občine Šoštanj. Namen je medgeneracijsko povezovanje, 
druženje in aktivno sodelovanje na različnih področjih. 
 
V mesecu juniju 2014 smo se na vabilo Dnevnega centra za zmanjševanje škode zaradi drog, udeležili okrogle 
mize na temo »Vloga lokalne skupnosti pri nizkopražni obravnavi zasvojenosti«. 
V letu 2014 smo sodelovali z Društvom projekt Človek iz Raven na Koroškem, od koder prihaja strokovna 
delavka vsako 1. in 3. sredo v mesecu z namenom nudenja pomoči odvisnikom in njihovim svojcem. V to obliko 
pomoči je bilo vključenih 12 oseb iz MO Velenje. 
 
Od oktobra do decembra 2014 smo se na povabilo Humanitarnega društva Lions Klub pridružili akciji 
»Prebudimo nasmeh«, ki poteka tudi v sodelovanju VTV studia in medijske hiše Naš Čas. Devetim družinam smo 
pomagali z brezplačno kurjavo za zimo, na predbožični dan pa smo družini, ki se je znašla v socialni stiski z 
zbranimi sredstvi opremili otroško sobo. Vseskozi smo tudi sprejemali predloge o pomoči ljudem, ki so se znašli v 
materialni stiski. 
 
V mesecu decembru 2014 smo organizirali delovno srečanje policije, tožilstva in strokovnih delavk na področju 
obravnave nasilja v družini na Centru za socialno delo Velenje.  
Obvezno študijsko prakso smo omogočili študentki 3. letnika Fakultete za socialno delo v trajanju meseca in pol. 
Obvezno kroženje v okviru projekta pripravništva smo omogočili eni pripravnici iz CSD Žalec in dvema 
pripravnicama iz  Zavoda Dobrna v trajanju 14 dni. Trije pripravniki preko projekta SZS, financirani s strani ESS, 
so konec avgusta 2014 uspešno zaključili s pripravništvom pri nas. 
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8. ZAKLJUČEK 
 
Center za socialno delo Velenje je v letu 2014 dosegel zastavljene cilje iz programa za leto 2014. 
 
Zaposleni v centru težimo h kakovostnemu in učinkovitemu delu. Po svojih močeh, z znanjem, s timskim 
pristopom in v okviru svojih pristojnosti ter v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu, si prizadevamo 
približati se našim uporabnikom, skupaj z njimi iščemo in načrtujemo možne poti za izboljšanje njihovega 
položaja.   
 
Na področju izvajanja javnih pooblastil smo uspešno opravili vse naloge in pristojnosti. 
Tudi na področju socialnovarstvenih storitev in na področju preventivnih programov smo v letu 2014 uresničili 
zastavljeno.  
 
Glede na to, da je v letošnjem letu ena od prioritetnih nalog Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti tudi reorganizacija centrov za socialno delo, ki naj bi potekala postopoma, se nam zdi pomembno glede 
na to, da delujemo v upravni enoti Velenje, ki pokriva področje skoraj 45.000 prebivalcev, da ostanemo 
organizirani tako kot do sedaj, oziroma v smeri razvijanja in izvajanja dodatnih programov, s čimer bi omogočili 
večjo izbiro ponudbe pomoči našim uporabnikom. Glede na to, da smo sodelovali pri nastanku dokumenta 
Strategija razvoja socialnega varstva v MO Velenje, za obdobje od leta 2014 do 2020 se nam zdi pomembno, da 
skupaj z drugimi deležniki izvzamemo prioritetne programe in pričnemo z njihovim razvojem.  
  
Velenje, marec 2015                                                      
 
 
 

Direktorica:  
Lidija HARTMAN KOLETNIK, l. r. 
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POROČILO 
O DELU ODBORA ZA POMOČ OBČANKAM IN OBČANOM TER 

 
POROČILO 

O POSLOVANJU NA PODRAČUNU ZA DOBRODELNE NAMENE V LETU 2014 
 
Odbor za pomoč občankam in občanom Mestne občine Velenje (v nadaljevanju odbor) je bil ustanovljen v letu 2009 z 
namenom, da bo uravnoteženo skrbel in koordiniral dobrodelne aktivnosti za pomoč posameznikom in družinam v 
mestni občini Velenje. Hkrati z odborom je bila ustanovljena delovna skupina za ugotavljanje upravičenosti do pomoči 
s podračuna za dobrodelne namene MOV, katere naloga je priprava predlogov za dodelitev pomoči v skladu s 
Pravilnikom o dodeljevanju denarnih pomoči s podračuna za dobrodelne namene Mestne občine Velenje. Naloga 
odbora je, da po pregledu predlogov delovne skupine sprejme končno odločitev o tem, kdo je upravičen do sredstev. 
 
Predsednik odbora je predsednik Aktiva delovnih invalidov Premogovnika Velenje Drago Kolar, člani pa predsednica 
Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje Kristina Kovač, predsednica Društva za boj proti raku Velenje Branka 
Drk, članica Društva šaleških likovnikov Viktorija Meh, direktorica Festivala Velenje Barbara Pokorny, nekdanji član 
Društva humoristov Velenje Bojan Petrej, vodja Župnijske Karitas Velenje Milica Kovač, predsednik Območnega 
združenja Rdečega križa Velenje Jože Kožar, direktorica Centra za socialno delo Velenje Lidija Hartman Koletnik, 
pomočnica direktorja Zdravstvenega doma Velenje Tanja Kontič, vodja Urad za javne finance in splošne zadeve MOV 
Amra Kadrič in strokovna delavka Urada za družbene dejavnosti MOV Katja Remic Novak. Skrbniki podračuna za 
dobrodelne namene MOV so Drago Kolar, Viktorija Meh, Barbara Pokorny in Bojan Petrej. 
 
Delovno skupino sestavljajo strokovna delavka Urada za družbene dejavnosti MOV Katja Remic Novak, višja poslovna 
sekretarka Urada za razvoj in investicije MOV Nina Vrečič, višja svetovalka Centra za socialno delo Velenje Irena 
Vučina, strokovni delavki Centra za socialno delo Velenje Gabrijela Počivalnik in Maja Kukovec, sekretarka Darja 
Lipnikar Območnega združenja Rdečega križa Velenje in vodja Župnijske Karitas Velenje Milica Kovač. 
 
Odbor za pomoč občankam in občanom Mestne občine Velenje se je v letu 2014 zaradi finančnih in socialnih stisk 
občanov sestal šestkrat. Obravnaval je petinpetdeset vlog za pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom. 
Pomoč je prejelo petnajst posameznikov in ravno toliko družin za nakup osnovnih življenjskih potrebščin in hrane, za 
plačilo dodatnega zdravstvenega zavarovanja, mesečnih položnic, dolga za stanovanjske ter komunalne storitve in 
elektriko. Sredstva smo namenili tudi humanitarnim organizacijam za nakup prehrambnih paketov in šolskih potrebščin 
ter za letovanje otrok na morju. Vse skupaj v višini 17.270,00 €. Zaradi preseganja cenzusa, ki je določen v Pravilniku 
o dodeljevanju denarnih pomoči s podračuna za dobrodelne namene Mestne občine Velenje, smo zavrnili petindvajset 
vlog.  
 
V letu 2014 se je na podračunu za dobrodelne namene Mestne občine Velenje zbralo 12.108,32 €. Sredstva v višini 
4.230,00 €, ki so se zbrala na dobrodelni prireditvi (prodaja fotografij Marjana Klepca), se bodo v letu 2015 nakazala 
Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje za letovanje otrok na morju. Do konca leta 2014 je bilo nakazanih 
1.980,00 €, ostala nakazila bodo v letu 2015. Ob zaključku leta je bilo stanje na podračunu za dobrodelne namene 
24.432,50 €. 
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POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH NA PODRAČUNU ZA DOBRODELNE NAMENE: 

PRIHODKI                                                                                                                     
Prejete donacije pravnih oseb - Mestna občina Velenje                10.000,00 €  
Prejeta nakazila - nakup slik za letovanje otrok                 1.980,00 €  
Prihodki od obresti                    128,32 €  

Skupaj                12.108,32 €  
ODHODKI   
Območno združenje Rdečega križa Velenje                 
- nakazilo za šolske potrebščine                 3.000,00 €  
Medobčinska zveza prijateljev mladine                    
- letovanje otrok                 3.000,00 €  
Župnijska Karitas                   
 - nakup prehrambnih paketov                 6.000,00 €  
Denarna pomoč za občane   
-  za hrano, za plačilo položnic                 5.270,00 €  

Skupaj                17.270,00 €  

  
  Stanje 1. 1. 2014                29.594,18 €  
Prihodki                12.108,32 €  
Odhodki                17.270,00 €  
Stanje 31. 12. 2014                24.432,50 €  
      
Občankam in občanom, ki se znajdejo v finančni stiski, ne pomaga le Odbor za pomoč občankam in občanom Mestne 
občine Velenje. Zahvala za reševanje težav na področju socialne problematike gre tudi Centru za socialno delo 
Velenje, Območnemu združenju Rdečega križa Velenje, Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje in Župnijski 
Karitas Velenje. Medsebojno povezovanje in dobro sodelovanje nam omogočata, da stiske občank in občanov 
rešujemo hitreje in bolj učinkovito.   

Številka: 403-04-0003/2015-560 
Datum: 12. 2. 2015 
 
 
 
Pripravili:         
Katja REMIC NOVAK, univ. dipl. med. kom., l. r. Vodja Urada za družbene dejavnosti 
Danijela BORIĆ, univ. dipl. ekon., l. r. Drago MARTINŠEK, univ. dipl. soc., l. r. 

 
                                                                                    Predsednik Odbora za pomoč občankam in občanom MOV 

 Drago Kolar, l. r. 
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POROČILO  

O IZVEDBI JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN/ALI PROJEKTOV NA PODROČJU 
SOCIALNEGA IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V MESTNI OBČINI VELENJE ZA LETO 2014 

 
 

I. 
Mestna občina Velenje (v nadaljevanju: MOV) je v Uradnem listu RS, št. 24/2014, dne 4. aprila 2014 objavila »Javni 
razpis za sofinanciranje programov in/ali projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva« (v nadaljevanju: 
javni razpis). Javni razpis je trajal od 4. aprila 2014 do 5. maja 2014, vsa razpisna dokumentacija pa je bila na voljo v 
sprejemni pisarni MOV in na spletni strani www.velenje.si (priložnosti / javne objave).  
 
Postopek javnega razpisa je vodila strokovna komisija, ki jo je imenoval župan skladno s Pravilnikom o kriterijih in 
merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva. 
 
Na razpis so se lahko prijavili: 

-  dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne 
stiske in težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom,  

- organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo 
posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih članov, 

- invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki v 
skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih 
invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov, 

- druge prostovoljne in neprofitne organizacije, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje 
socialnih stisk občanov MOV. 

 
Pravico do sofinanciranja pa so imeli izvajalci, ki so izpolnjevali naslednje pogoje: 

- da so registrirani in imajo dejavnost socialnega varstva ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih 
aktih, 

- da aktivno delujejo najmanj eno leto, 
- da imajo sedež ali podružnico v MOV oziroma ne glede na sedež, če je program dejavnosti zastavljen tako, da 

aktivno vključuje občane MOV, 
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon o društvih (za društva), 
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov, 
- da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež 

lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov. 
 

II. 
Na javni razpis so pravočasno prispele prijave 26 prijaviteljev s 30 programi/projekti. Dvanajst prijav ni bilo popolnih, 
zato so bili prijavitelji pozvani, da v roku 8 dni dopolnijo vlogo. Vloge ni v pozvanem roku dopolnil 1 prijavitelj. Vsaka 
prijava je bila ovrednotena glede na sprejeta merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav, ki so bila sestavni del razpisne 
dokumentacije. Komisija je razdelila 12.000 EUR, namenjenih za različne programe/projekte s področja socialnega in 
zdravstvenega varstva. 
 
Rezultati ocenjevanja in predlog razdelitve sredstev: 
 
             Prijavitelji:                               Naziv programa/projekta:                                      Št. točk:        Znesek v EUR: 

1 
DRUŠTVO ZA KRONIČNO VNETNO 
ČREVESNO BOLEZEN, Maribor 

Neodvisno življenje oseb s kronično 
vnetno črevesno boleznijo 

 

100 

 

458,89 

2 DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JZ ŠTAJERSKE Posebni socialni programi 
paraplegikov 90 413,00 

3 DRUŠTVO DEBRA SLOVENIJA Pomoč pri kritju stroškov zdravljenja in 
nabavi hiperkaloričnih napitkov ter 
sodobnih oblog 65 298,28 

4 DRUŠTVO DISTROFIKOV SLOVENIJE Program osebna asistenca 70 321,22 

5 DRUŠTVO DISTROFIKOV SLOVENIJE Neodvisno življenje distrofikov 95 435,95 
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6 ŠENT LJ Dnevni center za zmanjševanje škode 
zaradi drog Velenje 90 413,00 

7 DRUŠTVO BOLNIKOV Z OSTEOPOROZO 
ŠALEŠKE DOLINE 

Zdravo življenje za zdravje kosti 
150 688,34 

8 DRUŠTVO ZA BOJ PROTI RAKU VELENJE Več znanja - manj raka 140 642,45 

9 ŠALEŠKI KORONARNI KLUB 

 

Vseživljenjska rehabilitacija 
koronarnih bolnikov – članov 
Šaleškega koronarnega kluba 

150 688,34 

10 INŠTITUT VIR, Celje Preprečevanje odvisnosti in socialna 
rehabilitacija uporabnikov drog 65 298,28 

11 MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN 
SLABOVIDNIH, Celje 

Preprečevanje in blaženje socialnih 
ter psihičnih posledic izgube vida 80 367,11 

12 DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE 
SONČEK, Celje 

Terapija s pomočjo konja 
80 367,11 

13 DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE 
SONČEK, Celje 

Igre v vodi in učenje plavanja po 
Hallywicku  80 367,11 

14 DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE 
SONČEK, Celje 

Terapevtska kolonija  s šolo za starše 
70 321,22 

15 DRUŠTVO PROJEKT ČLOVEK, Ljubljana Program Projekt Človek – program za 
samopomoč, terapijo in socialno 
rehabilitacijo oseb….  65 298,28 

16 DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE, 
Maribor 

Več za zdravo življenje človeka s 
psoriazo 100 458,89 

17 DRUŠTVO INVALID KONOVO Pomoč invalidom 120 550,66 

18 MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV 
ŠALEŠKE DOLINE 

Ohranjanje psihosocialnih 
sposobnosti invalidov… 95 435,95 

19 KLIC UPANJA, Celje Psihosocialna pomoč osebam v stiski /nepopolna 
vloga 

/nepopolna 
vloga 

20 DRUŠTVO REVMATIKOV SLOVENIJE Program rehabilitacije, ohranjanja 
psihofizičnega zdravja, svetovanja in 
izobraževanja revmatikov… 

95 435,95 

21 DRUŠTVO SOŽITJE VELENJE Bogatenje kvalitete življenja 115 527,72 

22 DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE LEVI 
BREG VELENJE 

Čebelarjenje in zeliščarstvo 
95 435,95 

23 DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE LEVI 
BREG VELENJE 

Zamenjevalnica dobrin 
90 413,00 

24 DRUŠTVO REJNIC CELJSKE REGIJE, Celje Letovanje rejniških družin v Izoli 65 298,28 

25 DRUŠTVO DIALIZNIH IN LEDVIČNIH 
BOLNIKOV, Celje 

Izboljšanje kakovosti življenja 
ledvičnih in dializnih bolnikov 85 390,06 
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26 SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO Usposabljanje bolnikov s celiakijo za 
aktivno življenje 80 367,11 

27 REJNIŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE, Lendava Socialno vključevanje ranljivih skupin 70 321,22 

28 USTANOVA MALI VITEZ, Ljubljana Psihosocialna rehabilitacija oseb, ki 
so v otroštvu prebolele raka  80 367,11 

29 DRUŠTVO FENIKS, Celje Zdravi in vitalni 50 229,46 

30 VID, Velenje Skupine starejših ljudi za samopomoč 85 390,06 

 Skupaj   2.615 12.000,00 

 
 
Strokovna komisija je prijavitelje ocenila na osnovi sprejetih meril, ki so bila ovrednotena s točkami. Vrednost točke je 
izračunana tako, da so razpoložljiva sredstva deljena s skupnim številom točk (12.000 : 2.615  = 4,58891…). 
Odobren znesek pri posameznem prijavitelju pomeni zmnožek doseženega števila točk posameznega prijavitelja in 
vrednosti točke.  
 
V letu 2014 smo preko javnega razpisa namenili 12.000 EUR, ki smo jih izvajalcem podelili na podlagi točkovanja 
prijavljenega programa. Izvajalci programov so prejeli sredstva v višini od 229,46 EUR do 688,34 EUR.  
 
Vsi programi in/ali projekti, ki so bili sprejeti v financiranje, so bili v letu 2014 realizirani. 
 

Številka: 403-04-0120/14-15-590 
Datum: 24. 2. 2015 
  

Pripravila:        
Ines GRIČAR LOČNIKAR, univ. dipl. inž., l. r.                                                                
višja svetovalka III za zdravstvo in socialo 

 
 

Drago MARTINŠEK, univ. dipl. soc., l. r. 
vodja Urada za družbene dejavnosti 
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Ustanova Velenjska knjižna fundacija (UVKF) 

 
LETNO POROČILO 2014 
 
I. POSLOVNO POROČILO  
 
 

 2001–2015 │ Štirinajst let književno ustvarjalnih                   
 
Ime ustanove: Ustanova Velenjska knjižna fundacija 
Kratica: UVKF  
Sedež ustanove: Kopališka 3, 3320 Velenje 
Poslovna pisarna: Kabinet UVKF, Stari trg 26, 3323 Velenje 
Tel.: 03 5870 920; faks: 0590 19560; e: ivo.stropnik@velenje.si; lirikonfest@gmail.com 
Spletno: www. uvkf.si; www.lirikonfest.eu 
Vodja ustanove: Ivo Stropnik, odg. urednik 
Pravno-organizacijska oblika: ustanova v javnem interesu 
Status pravne osebe: pravna oseba zasebnega prava 
Občina in upravna enota: Velenje 
Ustanoviteljica: Mestna občina Velenje 
Opr. št. ustanovitvenega akta: SV – 67/01-1 (7. 6. 2001) 
Organ, pristojen za ustanovo: Ministrstvo RS za kulturo  
Datum ustanovitve: 19. 06. 2001 
Ustanova je vpisana v razvid pri MNZ RS  
pod št. 0302-18/05-028/19-01 (27/06-2001). 
 
Matična št. ustanove: 1577166   
Davčna št. ustanove: 75587653   
TRR/IBAN pri Abanki Vipa, eks. Velenje: SI56 0510 0801 1935 842 
Davčni zavezanec: ne (ustanova po 1. tč. 94. čl. ZDDV-1 in 287. čl.  
direktive o DDV ni identificirana za DDV)  
Namen ustanove: splošnokoristen in trajen 
Dejavnosti SKD: S 94.999 
Reg. SKD (Ajpes): dejavnost drugih članskih organizacij (91.330) 
Reg. SKIS (Ajpes): neprofitni izvajalec storitev (15000) 
Datum vpisa v PRS: 29. 08. 2001  
   
Vrednost ustanovitvenega premoženja ustanove: 50.696,86 eur 
(po Odloku o spremembah in dopolnitvah ustanovitvenega akta ustanove,  
št. 015-03-000/2014, z dne 18/6-2014, izkazano z ocenjeno nepremičnino  
poslovnih prostorov na Starem trgu 26 v Velenju, na parceli št. 2662, k. o. Velenje,  
v stavbi št. 1750 – objekti št. 16, 17 in 18 v skupni izmeri 76,76 m2) 
 
Člani prve (ustanovitvene) in druge uprave ustanove 2001–2006–2010:  
Srečko Meh (predsednik), Drago Bahun, dr. Jože Hudales,  
dr. Matjaž Kmecl, dr. Franc Žerdin  
 
Odgovorna oseba/zakoniti zastopnik ustanove (poobl. 18/4-2006):  
Ivo Stropnik, vodja fundacije in festivala, odgovorni urednik 
 
Upravni odbor ustanove 2010–2015:  
Srečko Meh, Drago Bahun, dr. Matjaž Kmecl, dr. Milan Medved, Marko Škoberne   
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Namen in kratka predstavitev dejavnosti UVKF 
 
Ustanova Velenjska knjižna fundacija (UVKF) je splošnokoristna neprofitna kulturna ustanova, ki jo 
je leta 2001 na pobudo književnika Iva Stropnika ustanovila Mestna občina Velenje.  
 
Namen ustanove je nudenje moralne, (so)organizacijske in strokovne podpore ohranjanju, 
razvoju in porastu knjižne kulture v velenjskem prostoru in širše ter spodbujanje 
pokroviteljstva idr. oblik podpore dejavnosti ustanove z domoznansko-raziskovalnimi, 
besednoumetniškimi, jezikovno-kulturnimi idr. knjižnimi vsebinami, ki imajo v Velenju 
avtorsko, predmetno, prireditveno, založniško-izdajateljsko, vzgojno-izobraževalno, 
promocijsko ali kakšno drugo (med)kulturno izhodišče oz. povezavo.  
 

***  
 
Ustanova z uresničevanjem svojega poslanstva pospešuje: 
 prožnost pri sprejemanju in uresničevanju kakovostne politike na založniškem področju v 

velenjskem oz. šaleškem kulturnem prostoru ter širše; 
 doseganje in ohranjanje odličnosti knjižnozaložniške dejavnosti z umetniškimi, znanstveno-

raziskovalnimi oz. strokovnopublicističnimi vsebinami v velenjskem oz. šaleškem kulturnem 
prostoru in širše; 

 pretok idej, informacij in povezovanje ter sodelovanje med avtorji; 
 vseslovensko in mednarodno knjižnozaložniško sodelovanje; 
 knjižnozaložniško kulturo oz. doseganje sodobne umetniške, strokovne in jezikovne pismenosti; 
 spodbuja književno, knjižno-založniško, bralno in jezikovno kulturo v velenjskem in šaleškem 

prostoru ter širše; 
 v velenjskem, šaleškem, 03-regijskem, slovenskem in mednarodnem prostoru javno izvaja 

književno-kulturno-edukativne prireditve s promocijo vrhunskega novejšega leposlovja; 
 izvaja edukativni in promocijski program z akcijami bralne kulture in knjižne obdaritve založniške 

produkcije ustanove.  
 
UVKF izvaja fundacijsko dejavnost na področju knjižne, književne in jezikovne kulture.  
 
UVKF sodeluje s slovenskimi in tujimi književnimi ustvarjalci, prevajalci, združenji, festivali, 
revijami, založbami, knjižnicami, knjigarnami, regionalnimi in lokalnimi kulturnimi izvajalci, 
pokrovitelji idr.  
 
UVKF ima (v poslovnih prostorih na lokciji Stari trg 26 v Velenju, na parceli št. 2662, k. o. Velenje, v 
stavbi št. 1750 – objekti št. 16, 17 in 18, kar predstavlja po Odloku o spremembah in dopolnitvah 
ustanovitvenega akta ustanove, št. 015-03-000/2014, z dne 18/6-2014, ustanovitveno premoženje za 
izvajanje dejavnosti) vzpostavljene: 
 poslovno-založniško-uredniško pisarno z depojem/ekspeditom lastne knjižne produkcije; 
 stično točko ustanove z informacijsko-založniško-festivalno-prireditveno pisarno; 
 lektorsko-prevajalsko pisarno z rezidenčnim kabinetom in interno knjižnico. 
 

*** 
 
UVKF ima za izvajanje knjižnozaložniške dejavnosti osrednje vzpostavljene naslednje knjižne 
zbirke/edicije in spletne strani (www): 
 
 Dom in misel*/Velenjana*/Velenjski kažipoti* (velenjske domoznanske in spominske monografije, 

študije in razprave) – knjižni naslov v pripravi 2014/2015; 
 Belodvorski*/Znane besede*/Velenjica* (leposlovje za odrasle) – knjižna realizacija 2014/nov 

knjižni naslov v pripravi 2014/2015;  
 Čokolada s knjigo* (leposlovje/slikanice za otroke) – knjižni naslov v pripravi 2014/2015; 
 VE59* (male fotomonografije o Velenju; rastoča zbirka področno/tematsko/monografsko izbranih 

velenjskih znamenitosti, posebnosti ipd.) – knjižni naslov v pripravi 2014/2015; 
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 Velenje XXI* (reprezentančne (foto)monografije o Velenju/fB4) – realizacija 2014/v pripravi 2015; 
 UVKF-spletno* (spletne objave avtorskih del na www.uvkf.si) – v pripravi 2014/2015.  
 
Ustanova (so)izvaja knjižnozaložniški program tudi izven svojih osrednjih zbirk, sozaložniško oz. 
partnersko, s priložnostnimi oz. občasnimi izdajami.  
 

*** 
 
Osrednji program UVKF je vsakoletna organizacija mednarodnega Lirikonfesta Velenje (festivala 
liričnih umetnosti/liričnega občutja, »rezervata za poezijo«), ki združuje širše ugledne literarne 
prireditve, nagrade idr. akcije (izhodiščno/osrednje v Velenju, s predstavitvami po SLO ter občasno v 
tujini):  
 mednarodno književno srečanje v Velenju;*  
 Rp. Lirikon21* (mednarodna festivalna antologija/revija za izvirno in prevedeno poezijo XXI. ter 

Lirikonfestove zadeve);  
 mednarodni festivalni priznanji lirikonov zlát* (za vrhunske revijalne prevode poezije XXI. st. v 

slovenščino in/ali/bienalno slovenske poezije v druge evropske jezike, obj. v Rp. Lirikon21) ter 
lirikonfestov zlát* (bienalno festivalno priznanje za najtehtnejši esej na evropsko aktualne teme 
Lirikonfestovih književniških omizij);  

 Mednarodna Pretnarjeva nagrada* (od 2004 na mednarodnem Lirikonfestu Velenje vsakoletna 
podelitev časnega naslova) ambasadorjem slovenske književnosti in jezika* ter slovanskih kultur;  

 Akademija Poetična Slovenija* (slavnostna umetniška prireditev s podelitvijo vseslovenske 
literarne nagrade velenjica-čaša nesmrtnosti* za vrhunski 10-letni pesniški opus);  

 mednarodna književniško-prevajalska rezidenca* v Velenju (ustvarjalna bivanja za evropske 
književne ustvarjalce in prevajalce novejše slovenske umetniške literature);  

 Lirikonfestove degustacije* liričnih umetnosti XXI. st. (letni cikel literarnih večerov s 
spremljevalnim umetniškim programom). 

 
*** 

 
UVKF ima za edukativno širjenje bralne kulture vzpostavljena literarna abonmaja Odpiram knjigo* 
(izbrane produkcije za odrasle in starejšo mladino) ter Čokolada s knjigo* (izbrane produkcije za 
otroke in mlajšo mladino).  

 
*** 

 
®© Zaščitene produkcije in blagovne znamke UVKF: Mednarodni Lirikonfest Velenje, 

Mednarodna Pretnarjeva nagrada ASKJ, Akademija Poetična Slovenija, velenjica-čaša nesmrtnosti, 
Lirikon(fest)ov zlat, Lirkon(fest)ove degustacije, Rp. Lirikon21, Dom in misel, Velenjana, Belodvorski, 
Velenjica, VE59, Čokolada s knjigo, Odpiram knjigo, Dom in misel, Muzaget, Dudovo drevo  
 

*** 
 
UVKF pridobiva sredstva za delovanje/letni program: 
 z letnimi dotacijami ustanovitelja/MO Velenje; 
 z letnimi državnimi subvencijami, pridobljenimi na javnih razpisih JAK RS idr.; 
 iz drugih pokroviteljskih virov; 
 s prodajo lastne knjižne produkcije. 
 

*** 
 
Dejavnost UVKF je nepridobitna.  
 
Dejavnost ustanove je: 
1. izdajateljsko-založniška dejavnost; 
2. prirejanje oz. organiziranje lokalnih, (med)regijskih, vseslovenskih in mednarodnih kulturno-

umetniških, izobraževalnih in razstavnih prireditev (zlasti knjižnih in literarnih predstavitev, 
dogodkov, festivalov, literarnih priznanj in nagrad, knjižnih razstav, sejmov, posvetov, simpozijev, 
kongresov ipd.); 

3. dobrodelna dejavnost s kulturnimi akcijami in knjižnimi darili; 
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4. raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področjih družboslovja in humanistike; 
5. dodeljevanje denarnih sredstev za namene, določene skladno z namenom, ustanovitvenim aktom, 

statutom, pravilniki in programom ustanove; 
6. spodbujanje izdajanja kvalitetnih knjig in revij s področij leposlovja in humanistike; 
7. spodbujanje in izvajanje promocije velenjske knjižne produkcije in velenjskih avtorjev; 
8. spodbujanje in izvajanje različnih oblik mednarodnega, vseslovenskega, regijskega in lokalnega 

sodelovanja ter povezovanja na področju knjige, v prvi vrsti predstavitve velenjskih avtorjev v 
slovenskem in mednarodnem prostoru; 

9. spodbujanje in izvajanje različnih oblik razvoja bralne kulture; 
10. vključevanje lastne knjižne produkcije v knjigarniško in knjižnično mrežo na celotnem območju 

Slovenije;  
11. povezovanje z drugimi primerljivimi slovenskimi in mednarodnimi institucijami, ki delujejo na 

področju knjige oz. književne kulture;  
12. sodelovanje z MO Velenje pri načrtovanju strateških usmeritev na področju knjige, ki so predmet 

različnih javnih politik in se dotikajo tudi knjige, besedne umetnosti in jezikovne kulture;  
13. skrb za pridobivanje neproračunskih sredstev in drugih virov financiranja za izvajanje strateških 

usmeritev na področju dejavnosti ustanove; 
14. zbiranje in vodenje zbirk podatkov na področju knjige, književne in jezikovne kulture;  
15. sodelovanje z lokalnimi in vladnimi organi oziroma drugimi organizacijami (DSP, SC PEN, JAK 

RS), ki vplivajo na položaj knjige, njeno prepoznavnost in razvoj; 
16. opravljanje strokovnih nalog, skladnih z namenom, za katerega je UVKF ustanovljena (npr. 

spodbujanje in izvajanje projektov s področja književne in jezikovne kulture v velenjskem okolju 
ipd.).  

 
Dejavnosti ustanove na podlagi ustanovitvenega akta ustanove, statuta ustanove, Lokalnega 
programa kulture MO Velenje 2014–2020 ter Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 69/07 in 17/08) so: 
 
– J/58.110  Izdajanje knjig;  
– J/58.190  Drugo založništvo; 
– J/63.110  Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti; 
– M/70.210  Dejavnost stikov z javnostjo; 
– M/72.200  Raziskovalna in razvojna dejavnost na podr. družboslovja in humanistike; 
– N/82.300  Organiziranje razstav, sejmov in srečanj; 
– O/84.110  Splošna dejavnost javne uprave; 
– P/85.520  Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na podr. kulture in umetnosti; 
– R/91.012  Dejavnost arhivov. 
 
 

*** 
 
UVKF deluje vse od ustanovitve (leta 2001) brez neposredno redno zaposlenih, oz. posredno z 
enim sodelavcem (pri Knjižnici Velenje redno zaposlenim urednikom publikacij) ter v letih 2012, 
2013, 2014 z enim do dvema sodelavcem(a) v celoletnih programih javnih del ZRSZ v pomoč 
UVKF-Lirikonfestu, medtem ko letni program UVKF samostojno/neposredno sofinancira MO 
Velenje, tj. v obsegu dejavnosti izkazanih večletnih projektov, ki so širše uveljavljeni/referenčni in so 
predhodno pridobili državno subvencijo Javne agencije za knjigo RS, pokroviteljstva idr.).  
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Rezervat za poezijo │ XIII. mednarodno književno srečanje v Velenju (2014) │ Festival liričnega 
občutja 
 
POROČILO UVKF – XIII. mednarodni Lirikonfest Velenje (2014) 
 
- uspešna izvedba XIII. mednarodnega Lirikonfesta Velenje (2014), izkazanega z 21 festivalnimi 
produkcijami – vseslovensko uglednimi in tudi mednarodno prepoznavnimi književnimi prireditvami, 
festivalnimi publikacijami, nagradami, priznanji, akcijami): 
 
-- XIII. mednarodnim književnim srečanjem v Velenju; 
 
-- simbolično ob 55-letnici mesta Velenje s 55 izbranimi/gostujočimi avtorji, lit. prevajalci ter 
interpreti iz 11 evropskih držav (iz Bolgarije, Makedonije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Srbije, 
Republike srbske, Črne gore, Poljske, Češke, Slovaške, Rusije in Slovenije);  
 
-- štirimi festivalnimi književnimi omizji na manifestativno temo poetofobije: 1. Strah pred poezijo in 
pesniki, premišljujočimi o agresijskih in diskriminacijskih pojavih 21. st.; 2. Strah pred prevodi in 
prevajalci poezije; 3. Strah pred kantavtorsko in uglasbeno poezijo; 4. O aktualnih vprašanjih 
književnega ustvarjanja, vrednotenja in posredovanja drugim narodom (dodatno debatno omizje); 
 
-- festivalno antologijo Rp. Lirikon21 (10. letnik, obseg: 600 str.);  
 
-- izvedena je bila slavnostna Akademija Poetična Slovenija 2014 z 9. podeljeno vseslovenske 
literarne nagrade velenjica-čaša nesmrtnosti 2014 za vrhunski 10-letni pesniški opus v 21. st. (prejel 
jo je pesnik Esad Babačić); 
 
 -- enajstič je bila v Velenju podeljena mednarodna Pretnarjeva nagrada ambasadorjem SKJ po 
svetu (slovensko zavalo s častnim ambasadorskim naslovom je prejel zaslužni bosansko-srbski 
mednarodni književni posrednik in ustvarjalec Zdravko Kecman (Republika srbska); 
 
-- osmič podeljeno festivalno-revijalno priznanje lirikonov zlat je prejela prevajalka Namita Subiotto 
za vrhunske festivalno-revijalne prevode novejše bolgarske in makedoinske poezije v slovenščino; 
 
Mednarodni Lirikonfest Velenje 2014 je (o)bogatil duha z več pred-, med- in pofestivalnimi 
dogodki/predstavitvami v Velenju, po SLO ter tremi gostovanji v tujini (Pragi, Banjaluki/Republika 
srbska in v distriktu Brčko/BiH).  
 
-- Lirikonfestove degustacije liričnega občutja – t. i. Lirikonfestove štirinajstinke (celoletni cikel 
pesniških branj/predstavitev) – so v letu 2014 vabile na srečanja z novejšo evropsko poezijo (izvirno, 
prevedeno ter v živo) idr. spremljevalnimi liričnimi umetnostmi. 
 
-- Za ustvarjanje na mednarodni književniško-prevajalski rezidenci v Velenju, ki jo že osem let 
organizira UVKF, sta bila izbrana dva tuja književna prevajalca sodobne slovenske umetniške 
literature, ki pa v jesensko-zimskem terminu 2014 (zaradi drugih obveznosti) nista mogla gostovati in 
bosta rezidenčno ustvarjalno bivanje koristila v letu 2015;  
 
Z Lirikonfestom 2014 se je srečalo preko sto uglednih tujih in slovenskih književnih 
ustvarjalcev, prevajalcev, mednarodnih posrednikov idr. poznavalcev umetniške literature XXI. 
st. – Lirikonfestove prireditve so bile odprte za javnost in z literarnima abonmajema Opiram knjigo 
(za odrasle in starejšo mladino) ter Čokolada s knjigo (za otroke in mlajšo mladino) vključevale 
program razvijanja bralne kulture.  
 
K Lirikonfestovi besedi so bili v letu 2014 v Velenje povabljeni uveljavljeni in uveljavljajoči se evropski 
književni ustvarjalci, prevajalci, strokovni interpreti, uredniki, filozofi, esteti, mednarodni literarni 
posredniki idr. poznavalci ter spremljevalci izvirnega in prevodnega leposlovja (zlasti poezije XXI. st.).  
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Mednarodni Lirikonfest Velenje predstavlja in popularizira umetniško literaturo XXI. st., njene 
ustvarjalce, prevajalce, organizatorje, urednike, poznavalce in posrednike slovenske književnosti 
drugim narodom; vzpostavlja in širi mednarodna sodelovanja, zlasti z izvirno in prevodno novejšo 
poezijo ter premišljevanji o spoznavni in kritični vlogi umetniške literature v evropski družbi in širše.  
 
Osrednji Lirikonfestovi večletni projekti so bili v letu 2014 državno subvencionirani, sicer pa jih 
kot večletni kulturni program omogoča MO Velenje.  
 
Z Lirikonfestovimi produkcijami je (ne)posredno predstavljeno/promovirano mesto Velenje. 
 
Lirikonfest zajema tako rekoč vse kroge, iz katerih se slovenska književnost širi med bralce: 
najmlajšim predstavlja mladinsko književnost; skrbi, da pridejo do glasu tudi mlajši književni ustvarjalci; 
predstavlja sveže stvaritve uveljavljenih slovenskih književnikov; na okroglih mizah odpira strokovne 
debate o aktualnih temah v slovenski književnosti idr.; vključuje lastno književnorevijalno in občasno 
leposlovno knjižno produkcijo; širi bralno kulturo; nudi paleto literarnih prireditev ter izkazuje 
mednarodno književno sodelovanje v slovenskem prostoru ter občasno z gostovanji oz. predstavitvami 
v tujini.  
 
 

Cilji 
 

1) predstavljanje festivalno izbranih ustvarjalcev in prevajalcev vrhunske umetniške literature XXI. st. 
ter aktualnega književnega dogajanja;  

2) vzpostavljanje novih možnosti mednarodnih književniških povezav (izmenjav, stikov) v 
slovenskem, slovanskem in evropskem prostoru ter širše, zlasti z izvirno in prevodno sodobno 
poezijo, poetično in mladinsko dramatiko ter književno esejistiko idr. premišljevanji o družbeni 
vlogi literature, tj. v duhu večjezične globalizacije oz. njene kulturne integracije, ki jo z babilonom 
jezikov narekuje 21. stoletje tudi literaturi;  

3) razvijanje tradicionalnih in širše že uveljavljenih/prepoznavnih književniških prireditev oz. 
mednarodnih projektov, vzpostavljenih v Velenju (med 2002–2014); 

4) z izbranimi književno-umetniškimi produkcijami oz. osrednjimi in spremljevalnimi prireditvami (z 
gostujočimi in domačimi/tujimi in slovenskimi književniki idr. umetniškimi ustvarjalci), namenjenimi 
različnim starostnim skupinam ter prednostno promociji in popularizaciji vrhunske slovenske in 
prevodne literature, predstaviti prebivalcem Velenja idr. obiskovalcem Lirikonfestovih prireditev ob 
izbranem leposlovju (za odrasle, otroke in mladino) tudi različne oblike/zvrsti sodobnega 
umetniškega (po)ustvarjanja z liričnim izrazom (glasba, gledališče, ples, likovna umetnost idr.; 
zlasti s samostojnimi, solističnimi in komornimi izvedbami); 

5) širjenje bralne kulture/bralne pismenosti (zlasti estetsko zahtevnejše umetniške literature) ter 
vedenja o sodobnih književnih ustvarjalcih;  

6) oživitev/vzpostavitev velenjskega založništva s širše prepoznavnim književnorevijalnim in knjižnim 
programom UVKF (mdr. v medn. reviji za poezijo XXI. st. – Rp. Lirikon21 ter v vzpostavljenih 
knjižnih zbirkah UVKF: Belodvorski/Znane besede, Čokolada s knjigo, Dom in misel/Velenjana) 
idr.; 

7) širjenje kulturnega ugleda mesta/mestne občine Velenje ter turistične ponudbe Šaleške doline. 
 

 
Pričakovani učinki 
 

1) uzaveščanje sodobne književnosti, slovenskega jezika in umetniških zvrsti z liričnim izrazom ter 
širjenje bralne kulture/bralne pismenosti; 

2) večje zanimanje za literarne prireditve v Velenju (med vsemi starostnimi skupinami); 
3) povečanje kulturne prepoznavnosti mesta/mestne občine Velenje;  
4) kulturno-umetniško oživljanje izbranih lokacij v Velenju: Staro Velenje – Vila Bianca, Hiša 

mineralov in gostujoče literature, Velenjski grad, krajinski park Škale, Šalek idr.  
 

*** 
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OSTALA PROGRAMSKA REALIZACIJA UVKF 2014 
 
 
UVKF je v strategiji Lokalnega programa kulture MO Velenje 2014–2020 vzpostavila v Starem Velenju 
založniško pisarno za razvoj knjižne produkcije, projektno lektorsko pisarno z zasnovanim in izvajanim 
večletnim projektom Kažipot k boljši velenjščini (korpus raziskave za knjižni in spletnoaplikacijski 
uporabniški priročnik pravopisno problematičnega lastnoimenskega besedja 21. st. v velenjskem 
prostoru) ter književniško-prevajalski rezidenčni kabinet. 
 

*** 
 
OCENA USPEŠNOSTI V LETU 2014 
 
UVKF je v letu 2014 uspešno izvedla vse zastavljene programske vsebine/projekte v obsegu možnosti 
in finančnega plana 2014.  
 
Osrednje produkcije so bile izkazane na področjih literarnih prireditev (mednarodno, vseslovensko in 
lokalno), knjižnozaložniške produkcije (izdaje knjig Karla Stropnika/Bili smo prijatelji; dopolnjeni 
ponatis spominske monografije Kajuh – pesnik vseh letnih časov in izdaja pesmarice Kajuhovih pesmi 
v poklon 70. obletnice Kajuhove smrti/12.000 izv./za vsa gospodinjstva v MOV, idr. knjižne ko-
produkcije), literarnorevijalne produkcije (festivalna antologija Rp. Lirikon21), razvijanja bralne kulture 
(edukativno v koprodukciji KUD Dudovo drevo idr.), kulturnega oživljanja Starega Velenja 
(Lirikonfestove degustacije/Štirinajstinke v muzejski Hiši mineralov in gostujoče literature ter Vili 
Bianca idr.) ter jezikovne kulture (projektna vzpostavitev lektorske pisarne UVKF).       
 
Osrednji/večletni projekti/program UVKF – produkcije Mednarodnega Lirikonfesta Velenje – so tudi v 
letu 2014 uspešno pridobili državno subvencijo Javne agencije za knjigo RS.  
 
Festivalna produkcija mednarodnega Lirikonfesta Velenje je bila v letu 2014 predstavljena v Pragi 
(CZ), Banjaluki in distriktu Brčko (BA). 
 

*** 
 
Pogled na računovodski izkaz letnega obračunskega obdobja (na dan 31. 12. 2014):  
- nekriti presežek odhodkov zajema mesečni plači 2 udeležencev v programih javnih del (izplačanih 
v januarju 2015), večji del izkazanih kratkoročnih poslovnih obveznosti pa v drugi polovici leta 2014 
pričete avtorske stvaritve in projektne storitve za večletni program Lirikonfesta 2014–2015 ter 
knjižnozaložniški program 2014–2015, ki bodo produkcijsko realizirane v letu 2015.  
 

*** 
 
Problematika ustanove se kaže predvsem v neurejenem statusu ustanove brez neposredno oz. 
redno zaposlenih pri UVKF ter nedejavnosti oz. neopravilnosti Upravnega odbora ter že več let 
neimenovanega Strokovnega sveta ustanove, kar otežuje normalno delo ustanove, onemogoča 
prijave na državne in evropske razpise, knjižno distribucijo oz. prodajo lastne produkcije idr.     
 
   

*** 
 
Plan UVKF v letu 2015 je načrtovan okvirno v sorodnem programskem in finančnem obseg kot v letu 
2014.   
 
 

Pripravil: Ivo Stropnik, l. r.  
vodja Ustanove Velenjska knjižna fundacija  

V Velenju, 25/2-2015 
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II. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 
 
Vsi podatki so v € brez decimalnih mest. 
 
1. BILANCA STANJA LETO 2013 LETO 2014 IND. 13/14 

    
Aktivo – stanje sredstev v vrednosti 20404 64539 316 
sestavljajo naslednja sredstva:     
a) dolgoročna 19330 63250 327 
premoženjske pravice – sed. vrednost 430 310 72 
zgradbe 5300 49936 942 
oprema 1643 1047 64 
dolgoročne kapitalske naložbe 11957 11957 100 
    
b) kratkoročna  1074 1289 120 
denarna sredstva v blagajni 287 643 224 
denarna sredstva na računih 732 646 88 
terjatve do kupcev in za predujme 55 0 0 
druge kratkoročne terjatve 0 0 0 
    
    
Pasivo – obveznosti do virov sredstev v vrednosti 20404 84829 316 
sestavljajo:     
a) kratkoročne poslovne obveznosti 12517 22176 177 
do dobaviteljev v DT 9784 18186 186 
do države – davek iz dobička 0 0 0 
do drugih državnih institucij 0 2484 0 
druge kratkoročne obveznosti  2733 1506 55 
b) ustanovitveni vložek MOV 19837 62653 286 
c) nekriti presežek odhodkov 11950 20290 91 
d) presežek prihodkov 0 0 0 
e) rezervacije 0 0 0 
    
V letu 2014 je Ustanova Velenjska knjižna fundacija investirala v osnovna sredstva in drobni inventar v 
vrednosti 1.068,25 €. 
 
Pri popisu OS in DI v letu 2014 nismo ugotovili nobenih razlik.  
 
 
2. PODATKI  IZ IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
 
2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 2013 2014 IND 13/14 
Prihodki so se zagotavljali iz naslednjih virov:     
Skupaj prihodki 60080 94918 1561 
    
a) iz proračuna MOV 42859 58360 136 
Delovanje UVKF + materialni in obratovalni stroški ter 
knjigovodsko-računovodske storitve 8309 10000 120 
Akademija Poetična Slovenija 2014  5000 5000 100 
Medn. knjiž. srečanje/Lirikonfest 2014  14000 14000 100 
Rp. Lirikon21 – 2014  5000 5000 100 
Založništvo UVKF 2014 2850 16660 585 
Mednarodna Pretnarjeva nagrada ASKJ – 2014 2400 2400 100 
UVKF – program 2014 3000 3000 100 
Herb./medn. knjiž. srečanje 0 0 0 
Medn. knjiž.-prev. rezidenca UVKF 2014 2300 2300 100 
Evropska prestolnica kulture (EPK-MB-2012) 0 0 0 
    
b) iz dotacij MK/JAK RS 15000 10500 70 
sofinanciranje Akademija Poetična Slovenija 2014 0 1000 0 
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sofinanciranje Medn. knjiž. srečanje/Lirikonfest 2014 12000 6500 54 
sofinanciranje revije Rp. Lirikon21 0 1000 0 
sofinanciranje Mednarodna Pretnarjeva nagrada ASKJ 0 1000 0 
sofinanciranje Medn.knjiž.-prev. rezidenca UVKF 2014 3000 1000 33 
    
č) iz donacij drugih pravnih oseb 1361 0 0 
d) iz prejetih obresti 5 0 0 
e) drugi prihodki 0 0 0 
f) iz prodaje proizv.  in storitev na trgu 855 300 35 
d) javna dela ZRSZ – UVKF 2014 0 25758 0 
    
Celotni odhodki 68414 105744 99 
so razdeljeni na  programe:    
Delovanje ustanove + materialni in obratovalni stroški ter 
knjigovodsko-računovodske storitve 12243 15429 155 
Akademija Poetična Slovenija  5314 6081 114 
Medn. knjiž. srečanje/ Lirikonfest  28450 21353 75 
Rp. Lirikon21  5160 6269 121 
Založništvo UVKF 3849 18019 468 
Mednarodna Pretnarjeva nagrada ASKJ  2635 3642 138 
UVKF – program      3347 3008 90 
Medn. književno-prevajalska rezidenca 7416 3845 52 
Javna dela    0 28098 0 
    
Sredstva se med posameznimi  programi  prelivajo.    
    
Presežek odhodkov obračunskega obdobja je 8334 10826 130 
Davek od pridobitne dejavnosti je 0 0 0 
Presežek prihodkov obračunskega obdobja je  0 0 0 
 
 
Pripravila: Mojca Rotovnik, l. r.        

Ustanova Velenjska knjižna fundacija  
Ivo Stropnik, vodja ustanove, l. r. 
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POROČILO 
ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV ŠALEŠKE DOLINE ZA LETO 2014 

 
 

1. POJASNILA K RAČUNOVNODSKIM IZKAZOM 
 

1.1. Metodologija 
Določbe o sestavljanju letnih poročil društev so: Navodilo o predložitvi letnih poročil društev (Ur.l. RS 
št. 7/08, 8/09, 107/09, 109/10, EKN za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznika, 
kmečka gospodinjstva, zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter 
društva in invalidske organizacije (Ur.l. RS št. 78/2012)  Zakon o društvih (Ur.l. RS 61/06, 91/08, 
58/09, 39/11), SRS 33 in drugi podzakonski predpisi, ki urejajo delovanje društev. 
 
ZKD Šaleške doline ima urejeno finančno poslovanje s v petih členih statuta (od 32. do 36. člena) 
 
1.2. Pojasnilo glede uporabe Slovenskih računovodskih standardov 
Društvo uporablja Slovenski računovodski standard 33. Po potrebi uporablja tudi ostale Slovenske 
računovodske standarde. 
 
1.3. Pojasnilo glede načina vodenja knjig 
Društvo vodi poslovne knjige po načelu dvostavnega knjigovodstva, v njih so zagotovljeni konti, ki so 
potrebni za izkazovanje premoženjsko-finančnega poslovanja v bilanci stanja in izkazu poslovnega 
izida. Konti so določeni skladno s kontnim okvirjem, ki ga predpiše  Slovenski inštitut za revizijo. 
 
1.4. Pojasnilo glede ločenega knjigovodstva za pridobitno in nepridobitno dejavnost. 
ZKD ne opravlja pridobitne dejavnosti, zato prihodke ki imajo značaj pridobitnosti (pa so samo 
občasni) izkazuje  po dejanskih prihodkih.  V letu 2014 je imelo društvo glede na  Pravilnik o 
opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti 6.127 € pridobitnih prihodkov, ki predstavljajo 34 % 
celotnega prihodka. Pridobitni prihodki se v večini (5.977 €)  nanašajo na posredovanje pri prodaji 
vstopnic. 
 
 1.5. Pojasnilo k izkazu  Podatki iz bilance stanja 
 

1. Sredstva 
 

Sredstva v višini  536  EUR se nanašajo na: 
SREDSTVA 2013 2014 INDEKS 

1 2 3 4=3/2 
A. Dolgoročna sredstva 71 0 0,0 
Oprema in druga opredmetena OS 71 0 0,0 
B. Kratkoročna sredstva 1.299 536 41,0 
Kratkoročne poslovne terjatve 0 0 0,0 
Denarna sredstva 1.299 536 41,0 

SKUPAJ  1.370 536 39,0 
 

 
2. Obveznosti do virov sredstev 

 
Realizacija na postavki  obveznosti do virov sredstev je v višini  536 € in se nanaša  na: 
 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 2013 2014 INDEKS 

1 2 3 4=3/2 
A. Sklad -2.330 -853 37,0 
Društveni sklad -2.330 -853 37,0 
Č. Kratkoročne obveznosti 3.700 1.389 38,0 
Kratkoročne poslovne obveznosti 3.700 1.389 38,0 
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D. Kratkoročne PČR 0 0 0,0 
Kratkoročno odloženi prihodki 0 0 0,0 

SKUPAJ  1.370 536 39,0 
 
Kratkoročne obveznosti  se nanašajo na obveznosti do dobaviteljev, ki bodo  poplačane  v letu 2015.   
 

 
1.6. Pojasnila k izkazu Podatki iz izkaza poslovnega izida 
 

1. Prihodki od dejavnosti 
 

V letu 2014 so bili realizirani prihodki od dejavnosti v višini 17.978 €. Prihodki se nanašajo na: 
KONTO PRIHODKI 2013 2014 INDEKS 

1 2 3 4 5=4/3 
76 Prihodki od dejavnosti 11.672 17.978 154,0 

  Dotacije iz proračunov in drugih javnih sredstev 4.022 9.800 244,0 
  Dotacije iz drugih fundacij, skladov, in ustanov 3.950 0 0,0 
  Prihodki od prodaje trgovskega blaga 0 6.127 0,0 
  Ostali prihodki od dejavnosti 3.700 2.051 55,0 
  SKUPAJ PRIHODKI 11.672 17.978 154,0 
 
Pridobitna dejavnost predstavlja 6.127 €  oziroma 34% celotnih prihodkov. 

 
 
 
Graf predstavlja delež posameznih prihodkov v skupnih prihodkih.  
 
 
2. Odhodki iz dejavnosti 

 
Odhodki iz dejavnosti  so bili v letu 2014 realizirani v višini  16.502 € Sestavljajo jih stroški: 
 
KONTO ODHODKI 2013 2014 INDEKS 

1 2 3 4 5=4/3 
40 Stroški materiala 3.569 7.150 200,0 
41 Stroški storitev 9.024 9.281 103,0 
43 Odpisi vrednosti 429 71 17,0 

44,48 Drugi odhodki 6 0 0,0 
  SKUPAJ ODHODKI 13.022 16.502 127,0 
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Graf predstavlja delež posameznih odhodkov v skupnih odhodkih.  
 
3. Presežek odhodkov nad prihodki 

 
 
KONTO PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV 2013 2014 INDEKS 

1 2 3 4 5=4/3 
81 Presežek prihodkov 0 1.476 0,0 
89 Presežek odhodkov 1.356 0 0,0 
93 Društveni sklad na dan 31.12. -2.330 -853 37,0 

 
 

V letu  2014 je  zanašal presežek prihodkov  1.476 €.  Namenjen je za pokrivanje nekritega presežka 
odhodkov iz preteklih let. Za leto 2014 ostaja nekriti presežek  odhodkov v višini  853 € in se bo pokril 
v prihodnjih letih.  
  

 
1.7. Pojasnila glede notranjega finančnega nadzora v društvu. 
Nadzorni odbor ZKD Šaleške doline je opravil pregled finančnega poslovanja Zveze za leto       
2014, 16. februar 2015. 
  
Financiranje je v minulem letu potekalo po letnem finančnem načrtu.  
 
Knjigovodstvo je vodeno po načelu dvostavnega knjigovodstva, ki ga sestavljajo  kartice in dnevnik 
knjiženja.  
Vse knjižbe temeljijo na prilogah, so oštevilčene in vložene v register. V blagajni ni gotovine, ker vso 
poslovanje poteka v elektronski obliki.  
 
Poslovno poročilo za leto 2014 bo sprejemal in potrjeval nadzorni svet, ter ga nato predložil skupščini 
društva.                                                                                                                                                                                        
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2. POSLOVNO POROČILO 
 
2.1. SPLOŠNI DEL 
 
Predstavitev društva 
Zveza kulturnih društev Šaleške doline (v nadaljevanju ZKD Šaleške doline) je samostojno, 
prostovoljno in nepridobitno združenje, ki povezuje kulturna društva s področja ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti. ZKD Šaleške doline deluje na območju MO Velenje in občin Šoštanj ter Šmartno ob Paki. 
 
Predstavitev vodstva 
Predsednik Zveze je gospod Matej Mraz (inž. komunale), tajniška dela opravlja Tatjana Vidmar 
(samostojna svetovalka na JSKD – OI Velenje; univ. dipl. um. zg.) 
 
Predstavitev pomembnejšega organa 
Organi ZKD Šaleške doline so: 

- skupščina (je najvišji organ ZKD Šaleške doline; sestavljajo jo po en predstavnik kulturnih 
društev, ki so včlanjeni v ZKD; predsednik in tajnik ZKD; )  

- izvršni odbor (je izvršilni organ ZKD, ki med sejami skupščine opravlja organizacijska, 
strokovno tehnična in administrativna dela ter druge naloge za uresničitev programa Zveze; 
sestavljajo ga predsednik, podpredsednik in tajnik ZKD ter po en predstavnik društev iz občin 
Šoštanj in Šmartno ob Paki ter največ 7 predstavnikov stalnih oblik delovanja ZKD)   

- nadzorni odbor (nadzorni odbor ZKD je njen kontrolni organ, ki spremlja izvajanje programa, 
delo organov ter zakonitost finančnega in materialnega poslovanja; šteje 3 člane; nadzorni 
odbor izvoli skupščina ZKD za dobo pet let)  

- častno razsodišče (člane častnega razsodišča voli skupščina za dobo pet let; sestavljajo ga 
trije člani; razsodišče vodi in izreka ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom) 

 
Predstavitev dejavnosti 
Osnovni namen ZKD Šaleške doline je bogatitev kulturnega življenja s spodbujanjem kulturne 
ustvarjalnosti, povezovanje kulturnih društev, ki delujejo na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, s 
kulturno vzgojo in izobraževanjem ter posredovanjem in varovanjem kulturnih vrednot.  
ZKD uresničuje naslednje naloge: 

- organizira kulturne prireditve 
- izdaja publikacije 
- izvaja kulturno-izobraževalne in vzgojne programe 
- nudi strokovno pomoč 
- spodbuja nove oblike in vsebine kulturnega sodelovanja 
- sodeluje z kulturnimi organizacijami in društvi Slovencev v zamejstvu in po svetu 
- sodeluje s sorodnimi organizacijami doma in v tujini 
 
 

Opis dejavnikov (gospodarskih, davčnih…), ki vplivajo na delovanje društva 
 
Delovanje ZKD Šaleške doline se financira predvsem iz proračuna MO Velenje. Zveza kandidira 
tudi na razpise oz. pozive za kulturne projekte, ki jih pripravljata Ministrstvo RS za kulturo in Javni 
sklad RS za kulturne dejavnosti. 

 
2.2. POSEBNI DEL  

 
Poročilo o izvedbi programov, dejavnosti, projektov 
 

Prisotnost  v lokalnem prostoru 
Zveza kulturnih društev Šaleške doline je samostojno, prostovoljno in nepridobitno združenje, ki 
povezuje kulturna društva s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Zveza vključuje 39 kulturnih 
društev iz MO Velenje in občin Šoštanj in Šmartno ob Paki. Je sooblikovalka številnih kulturnih 
programov in projektov v Šaleški dolini.  
Zveza  združuje 26 kulturnih društev mestne  občine Velenje. Društva se ukvarjajo z vokalno in 
instrumentalno glasbo, ter s folklorno, filmsko, likovno, fotografsko, literarno, plesno in gledališko 
dejavnostjo. Vsa društva skušajo okolju, v katerem delujejo dati svoj pečat. Tako je Zveza skupaj z 
društvi in posamezniki, MO Velenje in JSKD – Območno izpostavo Velenje  izvedla ali bila soizvajalka 
pri številnih projektih. 
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Zveza tudi v letu 2014 ni počivala. Že tradicionalno je z Gledališčem Velenje organizirala in pripravila 
gledališko delavnico Kaj in kako čutim na odru?, ki jo je vodil režiser Kajetan Čop. Številni udeleženci 
so se »spopadli« s podajanji različnih čustev, stanj in razpoloženj na gledališkem odru. Skupaj z 
Velenjsko knjižno fundacijo je pripravila v Hiši mineralov nadvse zanimiv literarno-kulinarični večer 
Narečja/govori Zgornje Savinjske doline. Predstavljena je bila knjiga zgornjesavinjskih pripovedi Gori, 
doli, sem in tja. Seveda niso manjkale dobrote, kot so savinjski želodec, sirnek … Z JSKD – Območno 
izpostavo Velenje je Zveza KD Šaleške doline sodelovala pri pripravi in izvedbi območne revije 
otroških in mladinskih pevskih zborov ter odraslih PZ, oktetov in malih vokalnih skupin Pozdrav 
pomladi 2014.  S Festivalom Velenje je sodelovala pri nastajanju lutkovnih predstav Lutkovnega 
gledališča Velenje – TV Pikica, Bikec Ferdinand in Svinjski pastir. Skupaj s Plesnim studiem N je 
zveza proslavila njegovo 20. obletnico delovanja s projektom Včasih pa me preprosto ni … takrat me 
je pravzaprav največ. 
V poletnih mesecih je sodelovala pri projektu Poletje na travniku, ki ga za najmlajše že vrsto let 
pripravlja Festival Velenje. V okviru projekta so bile izvedene likovna, plesna in gledališka delavnica. 
Skupaj s šaleškimi literati hotenjevci so člani zvezinega izvršilnega odbora nazdravili 90. obletnici 
dolgoletnemu tajniku zveze Vinku Šmajsu.  
 
V mesecu avgustu je bila zveza skupaj s KD Graška Gora in ZKD Slovenj Gradec soorganizatorka 39. 
mednarodnega festivala narodno zabavne glasbe Graška Gora poje in igra 2014. S Festivalom 
Velenje je sodelovala pri izvedbi 26. citrarskega festivala, s šaleškimi likovniki pa pri izvedbi razstave 
Moja Afrika, na kateri so bile predstavljene afriške maske iz gline, izdelane po predlogah mask iz 
zbirke afriške umetnosti Františka Foita, ki jo hrani Muzej Velenje. Konec poletja je z Društvom 
šaleških likovnikov in KD Međimurje na Podgorškovi domačiji pripravila likovno kolonijo Zavedanje 
preteklosti. Na 25. Pikinem festivalu je sooblikovala likovno četrt. Skupaj z Šaleškim akademskim PZ 
je v veliki dvorani Glasbene šole Frana Koruna Koželjskega pripravila koncert treh vrhunskih 
slovenskih PZ – PZ Univerze na Primorskem, Vokalne skupine Aurora in ŠAPZ. 
 
Projekti  
V  letu 2014 je Zveza s sedemnajstimi projekti kandidirala na Javnem projektnem pozivu za izbor 
kulturnih projektov na področju ljubiteljske kulture, ki ga je razpisal Javni sklad RS za kulturne 
dejavnosti. Odobrenih je bilo dvanajst projektov, ki jih je Sklad sofinanciral v vrednosti 4.450,00 €.  
Od teh projektov so bili izvedeni: 
 

 Citre-glasba mnogih zvrsti – glasbeni dogodek 
 Po poteh šaleškega godca – Zaščita etnografskega terenskega dela Mileta Trampuša – 

folklorna dejavnost 
 TIME – plesna predstava  
 Off balanec – plesna predstava 
 Odtisnem te na tvojo kožo – plesna predstava 
 Nekoč črno-belo. In lepo. Danes barvno. In pogosto kičasto – likovna delavnica  
 Rimokovačnica – literarna delavnica 
 Trije odlični(za) pet – koncert treh vrhunskih pevskih zborov 
 Svinjski pastir – lutkovna predstava 
 TV Pikica – lutkovna predstava 
 Fedrino gledališče na Velenjskem pesniškem Olimpu – gledališko/literarna delavnica 
 Bikec Ferdinand – lutkovna predstava 

 
 
3.2. ZAKLJUČNI DEL 

Datum sprejetja letnega poročila 
16.2.2015 
 
Datum sestavitve poslovnega poročila 
16.2.2015 

 
Pojasnila k izkazom pripravila:    Predsednik Zveze: 
Zdenka P. Višnjar, l. r.                                                          Matej Mraz, l. r. 
 

 
Poslovno poročilo pripravila: 
Tatjana Vidmar, l. r. 
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Poročilo  

o izvedbi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov  
na področju turizma v Mestni občini Velenje za leto 2014 

 
Na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2014 (Uradni vestnik MOV, št. 017/2013) in Pravilnika o 
sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 19/08) je  
bil v letu 2014 pripravljen in izveden Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v 
Mestni občini Velenje (v nadaljevanju Javni razpis), katerega namen je spodbujanje razvoja turizma in turistične 
društvene dejavnosti na območju Mestne občine Velenje. 
 
Za odpiranje prijav je župan imenoval komisijo v naslednji sestavi: Alenka Rednjak (predsednica), Amra Kadrič 
(članica), Petra Meža (članica), Urška Gaberšek (članica) in Tina Belina (članica). 
 
Dne, 10.1.2014 je bil objavljen Javni razpis z naslednjimi vsebinami: promocijsko-informativne aktivnosti, izdajanje 
promocijskega materiala, dejavnosti na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine, dejavnosti urejanja in 
varstva okolja, osveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in turizma, 
organizacija izobraževanj, seminarjev, predavanj in delavnic z namenom pospeševanja razvoja turizma, spodbujanje 
razvoja celovitih turističnih proizvodov, aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka in organizacija ter izvajanje 
turističnih prireditev.  
 
 RAZPISANA PODROČJA OPIS VIŠINA 

RAZPISANIH 
SREDSTEV 

1 II A  
Sofinanciranje programov in 
projektov turističnih društev, 
turistične zveze in članov 
turistične zveze 

 
Na razpisno področje II A se lahko prijavijo turistična 
društva, ki imajo sedež v Mestni občini Velenje, Turistična 
zveza Velenje in člani Turistične zveze Velenje. 

 
19.000,00 € 

2 II B  
Organizacija in izvedba 
Silvestrovanja na prostem 

Na razpisno področje II  B se lahko prijavijo fizične osebe in 
druge pravne osebe, ki izvajajo projekt s področja turizma 
in imajo sedež na območju Mestne občine Velenje. 

14.000,00 € 

3 II C  
Sofinanciranje programov 
turističnih podmladkov, ki 
delujejo v okviru turističnih 
društev ali turistične zveze 

 
Na razpisno področje II C se lahko prijavijo turistični 
podmladki, ki delujejo v okviru Turistične zveze Velenje ali v 
okviru turističnih društev, ki imajo sedež v Mestni občini 
Velenje.  

 
3.000,00 € 

 
V skladu z razpisom je do predpisanega roka (19. februarja 2014)  na naslov Mestne občine Velenje prispelo 12 vlog.   
Postopek odpiranja prijav je bil izveden dne, 21. februarja 2014 ob 10. uri, v pisarni vodje TIC Velenje v Vili Bianci. 
Nepopolno vlogo je oddalo Počitniško društvo Kažipot, in sicer za področje A in C. Navedeno društvo je bilo pisno 
pozvano k dopolnitvi vloge. 
 
Mestna občina Velenje je na podlagi Javnega razpisa skupno sofinancirala 33.646,29 €. Do razlike 2.350,66 € je prišlo 
zaradi prepozno oddanih poročil ali zaradi nerealizacije aktivnosti, ki so jih prijavitelji navedli v prijavi na Javni razpis. 
 

PODROČJE ODOBRENO IZPLAČANO RAZLIKA 
II A 18.998,28 € 17.440,22 € 1.558,06 € 
II B 14.000,00 € 14.000,00 € 0,00 € 
II C 2.998,67 € 2.206,07 € 792,60 € 
SKUPAJ: 35.996,95 € 33.646,29 € 2.350,66 € 
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Na razpisno področje II A so se prijavili naslednji prijavitelji (19.000,00 €): 
 
DRUŠTVO ODOBRENO IZPLAČANO RAZLIKA OBRAZLOŽITEV RAZLIKE 
TURISTIČNA ZVEZA VELENJE  3.353,06 € 3.353,06 € 0,00 € - 
TURISTIČNO DRUŠTVO 
VELENJE 

2.225,80 € 2.225,80 € 0,00 € - 

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠENTILJ 2.362,22 € 2.290,42 € 71,80 € Ni prijave na državni javni razpis 
za projekt Blagoslov konj. 

TURISTIČNO DRUŠTVO VINSKA 
GORA 

2.922,26 € 2.922,26 € 0,00 € - 

REVIVAS 2.771,48 € 2.771,48 € 0,00 € - 
DRUŠTVO ZELIŠČARJEV 
VELENJE 

1.988,86 € 1.988,86 € 0,00 € - 

TURISTIČNO DRUŠTVO ŠALEK 2.469,92 € 1.888,34 € 581,58 € Nerealiziran projekt Starotrški 
dan.  

POČITNIŠKO DRUŠTVO 
KAŽIPOT 

904,68 € 0,00 € 904,68 € Nepravočasno oddano poročilo o 
izvedenih aktivnostih. 

SKUPAJ: 18.998,28 € 17.440,22 € 1.558,06 €   
 
Do neizplačanih sredstev v znesku 1.558,06 € je prišlo zaradi neizvedenega projekta Starotrški dan, zaradi 
neizvedenih aktivnostih, ki jih je TD Šentilj navedlo pri prijavi na Javni razpis in zaradi nepravočasno oddanega 
poročila o izvedenih aktivnostih s strani PD Kažipot.  
 
 
Na razpisno področje B se je prijavil en  prijavitelj (14.000,00 €): 

→ Birt d.o.o. 
 
Imenovana strokovna komisija je na odpiranju vlog dne,  21. 2. 2014, ugotovila, da je vloga prijavitelja Birt, d.o.o. 
pravočasna in popolna. Birt d.o.o. je bil edini ponudnik, ki se je prijavil na Javni razpis, zato strokovna komisija ni 
izvedla ocenjevanja po ocenjevalnih kriterijih. Poleg tega prijavljen projekt izpolnjuje vse razpisne pogoje in je 
inovativen, zato je bil izbran za organizacijo in izvedbo Silvestrovanja na prostem. 
 
 
Na razpisno področje C so se prijavili trije prijavitelji (3.000,00 €): 
 

DRUŠTVO ODOBRENO IZPLAČANO RAZLIKA 
TURISTIČNI PODMLADEK ŠALEK 1.017,17 € 1.017,17 € 0,00 € 
TURISTIČNI PODMLADEK VINSKA 
GORA 

1.188,90 € 1.188,90 € 0,00 € 

TURISTIČNI PODMLADEK PD KAŽIPOT  792,60 € 0,00 € 792,60 € 
SKUPAJ: 2.998,67 € 2.206,07 € 792,60 € 

 
Do neizplačanih sredstev v znesku 792,60 € je prišlo zaradi nepravočasno oddanega poročila o izvedenih aktivnostih 
s strani PD Kažipot. 
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AKTIVNOSTI TURISTIČNE ZVEZE IN DRUŠTEV V LETU 2014 
 

1. Turistična zveza Velenje 
Turistična zveza Velenje  je  v letu 2014 izvedla 5 projektov sofinanciranih iz Javnega razpisa:  
→ Mestna tržnica; zveza je sodelovala pri organizaciji mesečnega spremljevalnega programa  od aprila do oktobra 

(predstavljali so kmečke običaje in gostili glasbene goste z ljudsko tematiko)  
(april – oktober).  

→ Turistični teden; tradicionalni sklop turističnih prireditev namenjenih občanom in obiskovalcem Velenja (28 
turističnih društev iz Slovenije je predstavilo svojo ponudbo v Velenju, izvedba okrogle mize na  temo pestrejše 
turistične ponudbe na podeželju, izvedba kolesarjenja …) (junij). 

→ Moja dežela – lepa in gostoljubna; kot regijska ocenjevalna komisija je zveza ocenjevala srednja in manjša 
mesta, kraje in šole na območju Šaleške, Spodnje in  Zgornje Savinjske doline. Veseli jih, da so kraji, ki jih 
ocenjujejo vedno bolj urejeni in gostoljubni (junij – september).  

→ Golažijada; v sklopu Jesenskega sejma je zveza priredila ekipno tekmovanje v kuhanju golaža (oktober). 
→ Dobrodošli v našem mestu; predstavitev starih običajev in tradicionalne kulinarike (september).  

 

2. Turistično društvo Velenje  
Turistično društvo Velenje je izvedlo 3 projekte sofinancirane iz Javnega razpisa: 
→ Pustno srečanje na Graški Gori; pustno srečanje treh občin (Občina Mislinja, MO Slovenj Gradec in MO 

Velenje); tekmovanje predstavnikov občin v različnih pustnih igrah (marec). 
→ Turistični teden; sodelovanje pri organizaciji in izvedbi dogodkov, predstavitev ter okrogle mize (junij). 
→ Srednjeveški dan; organizacija projekta posebnega pomena za MOV. Predstavitev srednjega veka na 

Velenjskem gradu in zagotovitev zanimivega spremljevalnega programa (junij). 
→ Velenje mesto cvetja; soorganizacija vsakoletnega  tekmovanja  v katerem se ocenjuje urejenost okolice 

individualnih stanovanjskih objektov, kmetij, blokov, balkonov … (maj - september). 
 

3. Turistično društvo Vinska Gora  
Turistično društvo Vinska Gora je v letu 2014 izvedlo 4 projekte sofinancirane iz Javnega razpisa: 
→ Ob vaškem perišču; srečanje pevcev in godcev iz cele Slovenije; sodelovalo je 13 skupin iz vseh predelov 

Slovenije (februar). 
→ Družinski vikend na Tuševem; tridnevno družinsko družabno srečanje, na katerem so potekale številne dejavnosti 

tako za starše kot za otroke; športne igre, delavnice za najmlajše, srečanje mladih harmonikarjev, kolesarski 
vzpon na kmetijo Tuševo (avgust). 

→ Mlinarska nedelja; tradicionalna prireditev v dolini, poimenovani po mlinih. Na prireditvi so predstavili mlinarsko 
dediščino naših krajev ter za obiskovalce pripravili pester zabavni in kulturni program (avgust). 

→ Jesen na Grilovi domačiji; sklop prireditev na Grilovi domačiji, obiskovalcem so prikazali jesenska opravila na 
domačiji, poskrbeli za pogostitev in kulturni program (september in oktober). 

 

4. Turistično društvo Šalek  
Turistično društvo Šalek je izvedlo 3 projekte sofinancirane iz Javnega razpisa: 
→ Pokop pusta; z značilnimi pustnimi igrami in pokopom  pusta Pepija (februar). 
→ O kresi se dan obesi; nastopali so člani folklornih skupin iz Marije Gradca, Velenja in Laškega (junij). 
→ Kožuhanje; prikaz starih kmečkih opravil in ohranjanje kulturne dediščine (september). 

 

5. Turistično društvo Šentilj  
Turistično društvo Šentilj je v letu 2013 izvedlo 4 projekte sofinancirane iz Javnega razpisa: 
→ Salamijada s Katarininim sejmom; prireditvi sta  namenjeni predvsem ljubiteljem kmečkih dobrot z izvedbo 

prodajnega sejma (april). 
→ Večer pod lipco; pod  vaško lipo je potekala predstavitev starih običajev z ljudsko glasbo (junij) . 
→ Martinovo rajžanje; ob Martinovem prazniku so organizirali tradicionalen pohod od kleti do kleti  v Šentilju, ki so 

ga zaključili z Martinovo pojedino (november). 
→ Blagoslov konj; že 17 leto zapored so po starodavnem običaju blagoslovili konje (december). 

 
6. Društvo zeliščarjev Velenje  
Društvo zeliščarjev je v letu 2014 izvedlo 3 projekte sofinancirane iz Javnega razpisa: 
→ Pomlad na Grilovi domačiji; prikazali so pomladanska opravila v zeliščnem vrtu in domačiji ter izvedli zeliščno 

delavnico (marec). 
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→ Dan odprtih vrat na Grilovi domačiji; obiskovalcem so predstavili  zelišča, ki jih gojijo na Grilovi domačiji 
(obiskovalci so imeli možnost ogleda  vinograda, sadovnjaka in čebelnjaka; ogledali so si razstavo Šaleških jedi in 
le te tudi poizkusili) (junij). 

→ Učni dan na Grilovi domačiji; učencem iz okoliških osnovnih šol so predstavili zeliščni vrt, jim prikazali  jesenska 
opravila  na domačiji, pripravili tematske delavnice in jih pogostili z zeliščnim napitkom (september). 

 

7. Revivas - društvo za oživitev in promocijo vasi Škale  
Društvo Revivas je v letu 2014  izvedlo 4 projekte sofinancirane iz Javnega razpisa: 

→ Tombola v Škalah in 16. srečanje preseljenih Škalčanov;  igranje tombole in srečanje je popestril pester 
spremljevalni program: prebiranje poezije iz zbirke Pod vodo vas, nad vodo glas, delavnice, zabavne igre za 
otroke in odrasle, ogled razstav ter predstavitev lokalnih ponudnikov ter dejavnosti društev.  

→ Tematska predavanje in delavnice; izvedba Velikonočne in Adventne delavnice ter organizacija predavanj na 
temo turizma in urejenost vrtov (marec – november ). 

→ Jesen na vasi; etnološka prireditev - razstava pridelkov, prikaz kmečkih običajev in opravil (september). 
→ Sejmi in razstave domačih dobrot in izdelkov; organizacija 4. Jožefovega sejma in sodelovanje na sejmih v 

sosednjih vaseh ter v sklopu aktivnosti TIC in TZV. Organizacija razstave fotografij Ane Glinšek in razstava v 
sklopu srečanja preseljenih Škalčanov (marec – julij). 

 

8. Turistični podmladek Turističnega društva Vinska Gora 
V okviru Turističnega društva Vinska Gora in Osnovne šole Vinska Gora deluje prvi Mladinski turistično – informacijski 
center v Sloveniji. Mladi člani turističnega podmladka pod mentorstvom izdelujejo spominke,  pripravljajo delavnice, 
krožke, programe izletov in oglede zanimivosti kraja. Izjemna aktivnost  in uspešnost turističnega podmladka se kaže 
tudi v izvedbi sprejemov večih skupin, ki jih seznanijo s turističnimi biseri Vinske Gore. Mladi so sodelovali pri 
organizaciji in izvedbi projektov Turističnega društva Vinska Gora (Mlinarska nedelja, Jesen na Grilovi domačiji, 
Družinsko vikend na Tuševem in Ob vaškem perišču). Pripravili in natisnili so priročnik Želim postati mladih vodnik. 
 

9. Turistični podmladek Turističnega društva Šalek 
Deluje v okviru Turističnega društva Šalek. V sodelovanju z Osnovno šolo Šalek pripravljajo letno poročilo o delovanju, 
ki ga razdelijo med krajane na občnem zboru. Podmladek je v preteklem letu sodeloval pri izdaji turistične brošure o 
Šaleku in pomagal pri izvedbi projektov Turističnega društva Šalek (Kožuhanje, Pokop pusta in O kresi se dan obesi).  
 
Poleg navedenih projektov so vsa navedena društva in njihovi podmladki sodelovali pri aktivnostih  Turistične zveze 
Velenje (sejmi, sodelovanje na prireditvah ostalih organizatorjev) za boljšo promocijo turistične ponudbe Velenja. 
 
Mestna občina Velenje se vsem turističnim društvom zahvaljuje za opravljeno delo v preteklem letu. 
 

 
Številka:  403-04-0405/2013 
Datum: 2. 3. 2015 
 
 

Pripravili: 
Tina Belina , l. r.  Alenka Rednjak, l. r.  
Strokovna sodelavka Vodja Urada za razvoj in investicije 
 
Urška Gaberšek, l. r. 
Vodja TIC Velenje   
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POROČILO 
O IZVAJANJU MIRUJOČEGA PROMETA V VELENJU MODRE CONE V LETU 2014 

 
 

1. SPLOŠNO 
 
Sistem plačevanja parkirnine na javnih parkiriščih v Velenju smo uvedli v oktobru leta 2003. Območje, kjer je 
obvezno plačevanje parkirnine smo razdelili na dva dela in jih poimenovali cona A in Cona B.  
V začetku leta 2011 smo modre cone razširili še na območje Stantetove ceste in Kardeljevega trga. To cono 
smo poimenovali cona C. 
Parkirnino v conah A in B je bilo od vsega začetka mogoče plačevati na 12 parkomatih, ki smo jih 
enakomerno porazdelili na območju modrih con. Poleg plačevanja na parkomatih so bile uporabnikom na 
voljo tudi letne karte.  
V coni C imamo razporejenih 6 parkomatov novejšega tipa, ki nimajo napajanja iz električnega omrežja, 
ampak imajo lastno napajanje preko vgrajene fotovoltaike.  
Stanovalcem v območju modrih con A in B smo omogočili nakup letnega parkiranega abonmaja. Sprva smo 
jim namenili po en abonma na stanovanje, ker pa zasedenost parkirišč ni bila prevelika, smo leta 2004 
omogočili stanovalcem nakup dveh abonmajev na stanovanje. 
Tudi stanovalcem v coni C smo v začetku omogočili nakup enega parkirnega abonmaja, ker pa so razmere 
to dopuščale, smo kmalu tudi tem omogočili nakup dveh abonmajev.  
Vsi ostali uporabniki do abonmajev niso upravičeni. Izjema so pravne osebe, ki so po sporazumu z Mestno 
občino Velenje predale svoja parkirišča v sistem modrih con. Ti so glede na število svojih parkirnih mest v 
svoji lasti upravičeni do sorazmernega števila brezplačnih abonmajev za firme. 
 
Načini plačila: 

Parkomati omogočajo možnost plačila na tri načine: 
a) Plačevanje s kovanci 
b) Plačevanje z žetoni 
c) Plačevanje s čip kartico* 
*Ta način plačevanja se v Velenju ni uveljavil. Uporabniki se najraje odločajo za plačevanje z gotovino, v 
veliko manjši meri pa za žetone.  
Na parkomatih novejšega tipa plačevanje s čip kartico, zaradi nekompatibilnosti in zastarele tehnologije v 
parkomatih starejšega tipa, ni mogoče. Ob predvideni postopni zamenjavi parkomatov starejšega tipa z 
novejšimi bi lahko te nadgradili tudi za plačevanje s karticami. 
Zaradi ukinitve kioska pri Zdravstvenem domu nimamo več zunanjega prodajnega mesta za žetone. V kolikor 
bo zanimanje ga bomo ponovno uvedli po otvoritvi lokalov v garažni hiši.  
 
2. CONA A: 
- Parkirišča v območju med Šaleško cesto, Kidričevo cesto, reko Pako in Rudarsko cesto,  razen parkirišč na 
dvoriščih objektov, na katere je dostop preprečen z zaporo; 
- parkirišče na Rudarski cesti med stavbo NLB in hotelom Paka in parkirišče pred stavbo NLB. 
 
V coni A je postavljenih 9 parkomatov.  
Cena parkiranja je 0,40 € za parkiranje do ene ure.  
Obratovalni čas: od 7.00 do 15.30 ure med ponedeljkom in petkom. 
Z označitvijo časa prihoda je parkiranje do 30 minut brezplačno. 
 

Cona A zajema naslednje parkomate: 
parkomat 8 (Cankarjeva 1) 
parkomat 9 (Cankarjeva 2) 
parkomat 10 (urarstvo Tamše) 
parkomat 11 (Turistična agencija Sonček) 
parkomat 12 (Unicredit banka) 
parkomat 13 (bivša Velma) 
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parkomat 14 (občina) 
parkomat 16 (upravna enota) 
parkomat 17 (Kulturni dom) 
Vsi parkomati, razen novega pri Kulturnem domu, so starejšega tipa. 
3. CONA B: 
- Parkirišča v območju Vodnikove ceste od zapore pri Zdravstvenem domu do Kidričeve ceste in med 
Vodnikovo cesto ter reko Pako, razen parkirišč v nivoju kletne etaže zdravstvenega doma;  
- parkirišče pri objektih Tomšičeva cesta 5-7, 9-11, 13-15  in Tomšičeva cesta 10; 
- parkirišče za stavbo C Šolskega centra Velenje, od Tomšičeve ceste do zapornice pri Glasbeni šoli Velenje*. 
* Po otvoritvi garažne hiše pri Zdravstvenem domu smo to parkirišče izločili iz območja modrih con. 
  
Cena parkiranja je 0,40 € za parkiranje do ene ure.  
Obratovalni čas: od 7.00 do 15.30 ure med ponedeljkom in petkom. 
Z označitvijo časa prihoda je parkiranje do 30 minut brezplačno. 
 
V coni B sta postavljena 2 parkomata: 
parkomat 4 (garažna hiša) 
parkomat 6 (pri Lekarni) 
Parkomat v garažni hiši je novejšega tipa. 
 
4. CONA C: 
1. Zunanja parkirišča v območju Kardeljevega trga, ki ga omejuje Šaleška cesta, povezovalna cesta, pot ob 
reki Paki in Kidričeva cesta. 
  
Cena parkiranja je 0,40 € za parkiranje do ene ure.  
Obratovalni čas: 24 ur, vse dni v letu. 
Z označitvijo časa prihoda je bilo parkiranje do 120 minut (dve uri) brezplačno. Zaradi prostih kapacitet smo 
konec leta 2013 uporabnikom omogočili brezplačno parkiranje do 240 minut (4 ure) ob vikendih, od petka od 
15.00 do nedelje, do 24.00. 

 
V coni C je postavljeno 6 parkomatov: 
parkomat C1 (parkirišče ob Paki, ob Kidričevi cesti) 
parkomat C2 (parkirišče ob Paki, za pošto) 
parkomat C3 (pred garažami Kardeljev trg 1-3) 
parkomat C4 (na osrednjem parkirišču na Kardeljevem trgu) 
parkomat C5 (na parkirišču pred Stantetovo 20) 
parkomat C6 (na parkirišču pred trgovino Hura) 
 
*Opomba: Invalidi z invalidsko karto v vseh conah parkirajo brezplačno. 
 

5. ANALIZA TRENUTNEGA STANJA 
 
V conah A in B poteka plačevanje parkirnine na parkomatih starejšega tipa na ustaljen način že vse od leta 
2003. Še vedno so v uporabi isti parkomati, ki jih servisiramo večinoma sami. Rezervne dele za parkomate 
nam dobavlja dobavitelj od proizvajalca v Italiji. Zaenkrat večjih težav z dobavo rezervnih delov nismo imeli. 
Ker je ta tip parkomata opuščen lahko pričakujemo več težav z zagotavljanjem rezervnih delov v prihodnosti. 
 
Transfer denarja 
Transfer gotovine iz parkomatov vsakodnevno opravlja varnostna služba Gorenje. Ta gotovino najprej 
prenese v pisarno modrih con, kjer se prešteje, od tu pa se gotovina prenese na pošto, kjer se položi na naš 
račun. 
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6. PRODAJA ABONMAJEV IN LETNIH KART 

cona abonma leto 2014 

Cona A 
1. abonma 

2. abonma 

       410 

        77 

 skupaj 487 

Cona B 
1. abonma 

2. abonma 

93 

23 

 skupaj 116 

 

Cona C 

1. abonma 

2. abonma 

457 

219 

 Skupaj 676 

Skupaj vseh prodanih abonmajev                   1.279 

 

 

7. PRIMERJAVA ABONMAJEV IN LETNIH KART MED LETI 2013 IN 2014 

cona abonma 2013  cona abonma 2014  

Indeks 

2014/2013 

Cona A 1. abonma 433  A 1. abonma 410  0,95 

 

2. abonma 88  A 2. abonma 77  0,87 

 

Skupaj A 521  A Skupaj A 487  0,93 

Cona B 1. abonma 97  B 1. abonma 93  0,96 

 

2. abonma 18  B 2. abonma 23  1,28 

 

Skupaj B 115  B Skupaj B 116  1,00 

 

1. abonma 442  C 1. abonma 457  1,03 

Cona C 2. abonma 243  C 2. abonma 219  0,90 

 

Skupaj C 685  C Skupaj C 676  0,98 

  
1.321  skupaj vseh prodanih 1.279  0,97 

 

Zgornji podatki kažejo, da je bilo v letu 2014 izdanih približno 3% abonmajev manj, kot v letu prej. 
Občani so v letu 2014 (zaradi zamenjave registrskih tablic) zamenjali 146 abonmajev, kar je 29 % manj kot v 
letu 2013, ko je bilo zamenjanih 189 abonmajev. 
V letu 2014 smo prodali 146 letnih kart, kar je 21,% manj kot v letu 2013, ko smo jih prodali 177. 
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8. PRIHODKI, PRIMERJAVA MED LETI 2013 IN 2014 

Vrsta prihodka 2013 (€) 2014 (€) Indeks 2012/2013 

Prihodki od parkirnin – parkomati 75.256 67.919 0,90 

Prihodki od žetonov in čip kartic 212 166 0,78 

Prihodki od abonmajev za stanovalce 15.953 14.817 0,93 

Prihodki od letnih kart 34.570 29.317 0,85 

Prihodki od prodaje abonmajev 

podjetjem 

116 88 0,76 

Skupaj 126.107 112.307 0,89 

 

Zgornji podatki kažejo, da so bili skupni prihodki od poslovanja modrih con v letu 2014 za 12 % nižji kot v letu 
2013. 
 

9. REALIZACIJA PLANA 

Vrsta prihodka Realizacija* Plan Indeks% 

Prihodki od parkirnin – parkomati 67.919 80.000 84,89 

Prihodki od žetonov in čip kartic 166 600 27,66 

Prihodki od abonmajev za stanovalce 14.817 16.000 92,60 

Prihodki od letnih kart 29.317 35.000 83,76 

Prihodki od prodaje abonmajev 
podjetjem 

88 0 * 

Skupaj 112.307 131.600 0,85 

 

Zgornji podatki kažejo, da so bili skupni prihodki za dobrih 15 % nižji od načrtovanih. Največji izpad je na 
prihodkih od plačanih parkirnin na parkomatih in na prodaji letnih kart. Delno je razlog za to ukinitev 
centralnega parkirišča pri Zdravstvenem domu, ki ga nadomestno parkirišče zadaj stavbe C Šolskega centra 
Velenje ni pokrilo, saj je to parkirišče bilo slabo zasedeno. 

 
Grafični prikaz prihodkov: 

  
 

parkomati žetoni in čip
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letne karte abonmaji
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10. STROŠKI 

Zap.št. Opis stroška Znesek (€) 

1 Pisarniški material in storitve 466 

2 Čistilni material in storitve 173 

3 Storitve varovanja  8.108 

4 Drugi spl. material in storitve 238 

5 Plačila avtorskih honorarjev 902 

6 Plačila org. za plačilni promet 1.043 

7 Drugi operativni odhodki 3 

8 Nakup druge opreme in napeljav 23.125 

9 Nakup drugih osnovnih sredstev 5.831 

 Skupaj 39.889 

 

Največji delež pri stroških predstavlja varovanje. Ta strošek zajema vsakodnevno praznjenje vseh 
parkomatov ter prenos gotovine na občino in od tu na pošto. Pod strošek nakupa opreme in osnovnih 
sredstev je nakup novih parkomatov. 
V letu 2014 smo investirali v nakup dveh novih parkomatov. Z enim smo opremili novo garažno hišo pri 
Zdravstvenem domu, drugega pa smo postavili na novo lokacijo, po ukinitvi stare lokacije pri zadnjem vhodu 
v Kulturni dom. 
Poleg navedenih dveh smo nabavili še tri parkomate za predvidene širitve modrih con v letu 2015. 
 
 
11. STROŠKI VZDRŽEVANJA POVRŠIN 

Letno vzdrževanje parkirišč v modrih conah 8.214 € 

Zimsko vzdrževanje parkirišč v modrih conah 30.509 € 

Skupni stroški vzdrževanja površin v modrih conah 38.523 € 

 

Prikazani stroški vzdrževanja površin predstavljajo fiksne stroške, ki jih občina po dvanajstinah po koncesijski 
pogodbi plačuje koncesionarju za vzdrževanje parkirišč in dovoznih cest v modrih conah. 
Stroški vzdrževanja površin v modrih conah pomenijo stroške pometanja in čiščenja, obnove vertikalne in 
horizontalne prometne signalizacije, ter popravila poškodovanih površin (v obsegu do 50 m2). Parkirišča v 
modrih conah vzdržuje koncesionar po standardu, ki ga določa Pravilnik o standardih storitev opravljanja 
lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje, ki ga je sprejel 
svet Mestne občine Velenje. 
 
 
12. TRENUTNO STANJE OBMOČIJ MODRIH CON 
 
V letu 2014 smo na območju modrih con uvedli kar nekaj sprememb. Bistvena je odprtje nove garažne hiše 
pri Zdravstvenem domu. Zaradi pridobljenih novih parkirnih površin v garažni hiši smo lahko iz modrih con 
izločili začasno nadomestno parkirišče za stavbo C Šolskega centra Velenje. 
S spremembami odloka smo k obstoječim conam A, B in C dodali še novo cono D, ki jo nameravamo uvesti v 
letu 2015. Ta širitev je pogojena z dokončanjem izgradnje PSO Gorica, v sklopu katerega bo tudi garažna 
hiša, katere del bo vključen v modro cono. Projekt širitve nam je izdelalo podjetje ELEA iC iz Ljubljane.  
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Slika 1: predvidena cona D (Gorica) 
 
Prav tako smo s spremembo odloka konec leta 2014 v območje cone B vključili še objekta Cesta bratov 
Mravljakov 1 in Efenkova cesta 2.  

 
Slika 2: zadnja širitev cone B  
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S posodabljanjem režima modrih con nadaljujemo tudi v letu 2015. Tako bomo predvidoma že v mesecu 
marcu iz območja cone B izvzeli spodnjo etažo garažne hiše pri Zdravstvenem domu. 
Prvotna ureditev parkiranja v novi garažni hiši pri Zdravstvenem domu je predvidevala, da sta v t. i. modro 
cono B v celoti vključeni tudi obe etaži garažne hiše. Kmalu po otvoritvi, predvsem pa v času zimskih razmer, 
pa so takšno ureditev izkoristili nekateri imetniki abonmajev za parkiranje v coni B. Ti so v dobršnem delu s 
svojimi vozili stalno zasedli spodnjo etažo garažne hiše. S predlagano spremembo odloka bomo iz območja 
modre cone B izvzeli spodnjo etažo garažne hiše in jo namenili tistim, ki parkiranje plačujejo sproti na 
parkomatu in imetnikom letnih kart za parkiranje. 
 
13. ŠIRITEV MODRIH CON NA NOVA OBMOČJA 

 
Poleg prvotnih con A in B, ki smo jih uvedli leta 2003 in cone C, ki smo jo uvedli leta 2011, bomo v letu 2015 
modre cone razširili najprej na območje naselja Gorica, ki bo spadalo v cono D. 
S Projektom ureditve parkiranja v Velenju, ki nam ga je izdelalo podjetje ELEA iC iz Ljubljane, je predvidena 
širitev modrih con tudi na ostale predele mesta.  
Širitev modrih con na nova območja je pogojena z razrešenimi zemljiškopravnimi vprašanji glede površin na 
katerih so zgrajena parkirišča. K obstoječim območjem modrih con je najbolj logična širitev na območji naselij 
Šalek, ki bo mejilo na cono C in Foitove ceste, ki bo mejilo na cono A. Na območju naselja Šalek predstavlja 
trenutno največjo oviro za širitev nekaj nerešenih zemljiškoknjižnih vprašanj, na območju Foitove ceste pa je 
ovira odklonilen odnos dela etažnih lastnikov parkirišč do vključevanja njihovih parkirišč v območja modrih 
con. Dosedanja praksa je namreč pokazala, da je najbolj smotrno širiti modre cone na geografsko 
zaokrožene celote, kar pa ob trenutnem stališču nekaterih etažnih lastnikov ne bo mogoče. Zato bomo v 
skrajnem primeru morali ponekod modre cone širiti selektivno, z izključitvijo posameznih parkirišč.  
 

 

Pripravil: Rudi Vuzem, l. r.                                                                      

Anton Brodnik, l. r. 

Vodja Urada za komunalne dejavnosti 
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POROČILO 
O DODELJENIH DRŽAVNIH POMOČEH V KMETIJSTVU V LETU 2014 

 
Svet MO Velenje je leta 2007 sprejel Pravilnik o dodeljevanju pomoči za  ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2007-2013, ki je bil pripravljen 
na podlagi uredb Komisije ES, in potrjen s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v 
nadaljevanju: MKGP). V njem so natančno opredeljeni ukrepi, cilji, predmeti pomoči, upravičenci, 
splošni in posebni pogoji upravičenosti, upravičeni stroški in finančne določbe, skratka pogoji, pod 
katerimi vlagatelji lahko prejmejo sredstva. 
 
Dovoljeni ukrepi: 
- naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo 
- varstvo tradicionalnih krajin in stavb 
- premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu 
- pomoč za plačilo zavarovalnih premij 
- pomoč za zaokrožitev zemljišč 
- pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov 
- zagotavljanje tehnične podpore 
- naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah – po pravilu de minimis 
- izvajanje lokalne razvojne strategije. 

 
Nabor dovoljenih ukrepov je širok, komisija za kmetijstvo (imenovana s strani župana, leta 2007) pa se 
vsako leto, glede na višino proračunskih sredstev, odloči, katere ukrepe bo v tekočem letu 
sofinancirala. Te ukrepe in ostale pogoje dodeljevanja določi v javnem razpisu, ki je pripravljen v 
skladu z veljavno zakonodajo. 
 
Glede na razpoložljiva sredstva za namen državnih pomoči v kmetijstvu v proračunu MO Velenje za 
posamezno leto smo v obdobju 2007 – 2014 sofinancirali ukrepe naložb v kmetijska gospodarstva za 
primarno proizvodnjo, pomoči za plačilo zavarovalnih premij, zagotavljanja tehnične podpore in naložb 
za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (po pravilu de minimis).  
 
Preglednica dodeljenih DP za posamezen ukrep v obdobju 2007-2013 (v EUR) 
 Naložbe v 

kmetijska 
gospodarstva 
za primarno 
proizvodnjo 

Pomoč za 
plačilo 
zavarovalnih 
premij 

Zagotavljanje 
tehnične 
podpore 

Naložbe za 
opravljanje 
dopolnilne 
dejavnosti na 
kmetijah – de 
minimis 

Skupaj 

2007 14.515,36 2.669,64 449,76  17.634,76 
2008 13.326,74 387.95    2.750,78 1.276,90 17.742,37 
2009 17.976,07 1.500,00 2.069,05 4.628,90 26.174,02 
2010 18.757,51 1.204,00 2.274,98  22.236,49 
2011 14.225,62 1.638,00 2.182,96 1.561,70 19.608,28 
2012 16.791,51 1.638,00 2.816,61 3.187,10 24.433,21 
2013 13.644,58 1.435,00 3.245,81 1.750,00 20.075,39 

 
V letu 2014 smo za zgoraj navedene štiri ukrepe razpisali skupaj 27.220,00 EUR.  

Rok za oddajo vlog  je bil: 

• 11. 4. 2014 - za ukrepe naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, tehnične 
podpore v  kmetijstvu in naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah,  

• 29. 8. 2014 - za ukrep pomoči za plačilo zavarovalnih premij. 

Upravičenci do razpisanih sredstev so bila kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s primarno 
pridelavo kmetijskih proizvodov, imajo sedež na območju občine in so vpisana v register kmetijskih 
gospodarstev (RKG), kmetijska gospodarstva ki imajo ali pa bodo v kratkem registrirala dopolnilno 
dejavnost na kmetiji, ter registrirana stanovska in interesna združenja ter zveze, ki delujejo na 
področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije. 
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Skupaj smo v letu 2014 izplačali 22.754,19 EUR, nerazdeljenih je ostalo 4.462,47 EUR, in sicer trije  
upravičenci niso izvedli načrtovane investicije oziroma aktivnosti, med tistimi, ki pa so jim bila sredstva 
izplačana, so nekateri  izvedli investicijo v manjšem obsegu. 

Pri ukrepu »Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo« je bilo največ sredstev 
izplačanih za nakup gozdarske opreme ( za namen sanacije gozdov po lanskem žledolomu), 
preureditev gospodarskih objektov (menjava kritine na gospodarskih poslopjih), nekaj je bilo tudi 
naložb v opremo za hleve. 
 
Sredstva, namenjena pomoči za plačilo zavarovalnih premij, so bila izplačana za sofinanciranje 
zavarovanja živine pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni. 
 
Pri ukrepu »Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu« so upravičenci društva s področja 
kmetijstva,  večina sredstev pa je bila namenjena izvedbi raznih strokovnih izobraževanje in ekskurzij. 
 
Sredstva, ki se dodeljujejo po pravilu  »de minimis«, so bila izplačana za namen investicij v 
dopolnilne dejavnosti na kmetijah, upravičenka pa jih je namenila za nakup opreme za izvajanje 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji (izdelava pekovskih izdelkov). 
 
Preglednica dodeljenih DP v letu 2014, za posamezen ukrep 
Ukrep Število 

upravičencev 
Višina sofinanciranja  

 
Skupna višina 
dodeljenih 
sredstev (v 
EUR) 

Naložbe v kmetijska 
gospodarstva za 
primarno proizvodnjo 
(skupinske izjeme) 

22  26 % 17.234,32 

Pomoč za plačilo 
zavarovalnih premij 
(skupinske izjeme) 

7 6,90 EUR/GVŽ 1.697,40 

Tehnična podpora v 
kmetijstvu (skupinske 
izjeme) 

6 25 %  - za strokovne ekskurzije, 
izobraževanje, organizacijo sejmov, 
85 %  - za ureditev spletnih strani in izdajo 
publikacij 

3.506,93 

Naložbe v dopolnilne 
dejavnosti (de minimis 
v gospodarstvu) 

1 39,90 %  315,54 

Skupaj 36  22.754,19 

*GVŽ = glava velike živali 
 
 
V skladu z veljavnim Zakonom o spremljanju državnih pomoči je MO Velenje 12. februarja 2015 na 
MKGP poslala poročilo o dodeljenih državnih pomočeh, kamor spadajo ukrepi naložb v kmetijska 
gospodarstva za primarno proizvodnjo, pomoči za plačilo zavarovalnih premij in tehnične podpore v 
kmetijstvu.  
Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu de minimis, kamor spada ukrep naložbe v 
dopolnilne dejavnosti na kmetijah, je bilo na Ministrstvo za finance poslano že v letu 2014. 
 
Številka: 320-01-0001/2013 
Datum: 12. 2. 2015 
 
Pripravila 
Mojca Kodrič, univ.dipl.inž.kmet., l. r.      
svetovalka za kmetijstvo        
 
                                                                                                                    mag. Branka Gradišnik, l. r.
                   vodja Urada za urejanje prostora
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POROČILO 
O IZVAJANJU LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA 

MESTNE OBČINE VELENJE 
ZA LETO 2014 

 
 
 
POROČILO IZDELAL:   Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško 

Titov trg 1 
SI – 3320 Velenje 
Slovenija 

 
tel.:  +386 3 896 1 520 
fax.: +386 3 896 1 522 
www: www.kssena.si  
 
 

     
 

PRIPRAVILA:      Boštjan KRAJNC, direktor, l. r. 
tel.: +386 3 896 1 520 
e-mail: bostjan.krajnc@kssena.velenje.eu 

 
                                                  in 
 

Gregor PODVRATNIK,  dipl. inž. el., l. r. 
tel.: +386 59 099 180 
e-mail: gregor.podvratnik@kssena.velenje.eu  

 
 
 
V SODELOVANJU Z:  Mestno občino Velenje in Komunalnim podjetjem Velenje, d.o.o.           
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1 UVOD 
 
Energetski koncept občine je pomemben dokument za načrtovanje trajnostnega energetskega razvoja 
občine, saj zajema vse ukrepe in predloge, s katerimi lahko občina uresničuje učinkovite, ekonomsko 
upravičene in okolju prijazne energetske storitve v posameznih gospodinjstvih, javnih zgradbah in 
podjetjih. 
 
Namen energetskega koncepta je povečanje osveščenosti in informiranosti prebivalcev, predvsem na 
področju učinkovite rabe energije in izkoriščanja obnovljivih virov energije. 
 
Izdelan lokalni energetski koncept mora biti v skladu z nacionalno energetsko politiko, vsebovati mora 
vse obvezne vsebine, ki so določene v Pravilniku o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih 
energetskih konceptov (Ur. list RS, št. 74/2009, Ur. list RS, št. 3/2011) in biti usklajen z določbami 17. 
člena Energetskega zakona (Ur. l. RS št. 27/2007, EZ-UPB2 skupaj z vsemi spremembami in 
dopolnitvami EZ). 
 
MO Velenje je že leta 1995 izdelala energetsko zasnovo občine, decembra leta 2004 pa je izdelala 
Novelacijo energetske zasnove MO Velenje. Novelacija je bila narejena po tedaj veljavni metodologiji 
za izdelavo energetskih zasnov, zato je bila tudi delno sofinancirana s strani Ministrstva RS za okolje, 
prostor in energijo; Agencije za učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije. Sklep o sprejetju 
Novelacije energetske zasnove MO Velenje je bil objavljen v Uradnem vestniku MO Velenje št. 
2/2005. 
 
Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (KSSENA) je v letu 2012 za Mestno 
občino Velenje izdelal nov lokalni energetski koncept. Ko je občina na seji sveta koncept sprejela, je 
Zavod KSSENA nato na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo, vložil vlogo za 
potrditev skladnosti lokalnega energetskega koncepta z nacionalnim energetskim programom in 
energetsko politiko. Ministrstvo je meseca septembra 2012 soglasje za občino tudi izdalo in s tem 
potrdilo ustreznost energetske politike občine.  
 
Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov v svojem 20. členu 
določa, da mora izvajalec lokalnega energetskega koncepta najmanj enkrat letno pripraviti pisno 
poročilo o njegovem izvajanju in ga predložiti pristojnemu organu samoupravne lokalne skupnosti. 21. 
člen pa določa, da mora samoupravna lokalna skupnost enkrat letno poročati o izvajanju lokalnega 
energetskega koncepta ministrstvu, pristojnemu za energijo, na obrazcu določenem v PRILOGI 2, ki je 
sestavni del tega pravilnika. Samoupravna lokalna skupnost mora poročilo za preteklo leto oddati do 
31. januarja naslednjega leta.  
 
V nadaljevanju sledi izpolnjena omenjena Priloga 2. 
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2 Obrazec letnega poročila: PRILOGA 2: 
 
Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta 
(LEK) in njihovih učinkih (9., 10. in 11. alineja 3. člena tega pravilnika) 
 
Samoupravna lokalna skupnost: Mestna Občina Velenje  
Oseba za stike:    Anton Brodnik, 03 8961 636,  
(ime in priimek, telefon, e-naslov) tone.brodnik@velenje.si  
Leto sprejema LEK-a:    2005 in 2012  
 
Datum poročanja:    marec 2015 
 1. Občina Velenje IMA občinskega energetskega upravljavca. 
 2. Občina Velenje JE vključena v lokalno energetsko agencijo. 
 3. Če JE, v katero: Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško - KSSENA 
 4. V preteklem letu so bile izvedene dejavnosti za: 

- učinkovito rabo energije, 
- izboljšanje energetske učinkovitosti javne razsvetljave, 
- uporabo obnovljivih virov energije ter 
- izboljšanje oskrbe z energijo, ki zajema proizvodnjo, prenos in distribucijo. 

 
 
Izvedena dejavnost Investicijska 

vrednost 
oziroma 
strošek 
dejavnosti v 
EUR 

Struktura 
financiranja 
izvedene 
dejavnosti glede 
na vir financiranja 

Učinek dejavnosti1 Planirano v 
LEK/dosež
eno v % 

Učinkovita raba energije: 
Delna sanacija stavbnega 
pohištva na OŠ Livada 

40.000 € MO Velenje Ocenjen prihranek:  
116 MWh/leto 

DA / 15 % 

Delna sanacija stavbnega 
pohištva na OŠ Antona 
Aškerca 

63.100 € MO Velenje Ocenjen prihranek:  
202,4 MWh/leto 

DA / 26,7 
% 

Delna sanacija stavbnega 
pohištva na OŠ Gustava 
Šiliha 

40.000 € MO Velenje Ocenjen prihranek:  
74,8 MWh/leto 

DA / 14,4 
% 

Delna sanacija stavbnega 
pohištva na CVIU 

41.000 € 
 

MO Velenje 
 

Ocenjen prihranek:  
66,5 MWh/leto 

DA / 16,5 
% 

Delna sanacija strehe na 
mali telovadnici OŠ 
Gustava Šiliha 

9.500 € 
 

MO Velenje 
 

Ocenjen prihranek:  
74,8 MWh/leto 

DA / 14,4 
% 

Energetska sanacija vrtca  
Tinkara 

224.580 € 
 

MOV 100.150 € 
MZI 124.430 € 

Ocenjen prihranek:  
75 MWh/leto 

DA / 31 % 

Energetska sanacija vrtca  
Lučka 

278.185 € 
 

MOV 92.630 € 
MZI 185.555 € 

Ocenjen prihranek:  
79 MWh/leto 

DA / 29 % 

Energetska sanacija ZD 
Velenje 

1.288.616 € MOV 537.239 € 
MZI 751.377 € 

Ocenjen prihranek:  
760 MWh/leto 

DA / 38 % 

Zamenjava kopelitne stene 
v športni dvorani 
večnamenskega Doma 
Vinska Gora 
 

13.023,91 MO Velenje 
 

Ocenjen prihranek:  
50,3 MWh/leto 

DA / 26 % 

Energetska sanacija Doma 
krajanov Konovo skupaj z 
vrtcem  

45.948,80 MO Velenje Ocenjen prihranek:  
33,4 MWh/leto 

DA / 30 % 

                                                 
1 Pri ukrepih za učinkovito rabo energije je treba opredeliti dosežen prihranek energije. Pri oskrbi z energijo je treba 
navesti delež energenta pri oskrbi lokalne skupnosti v %. Pri ukrepih zamenjave fosilnih goriv za obnovljive vire 
energije je treba navesti oceno zmanjšanja emisij ali navesti letno porabo goriva pred ukrepom (npr. letna količina 
porabljenega ELKO) in porabo goriva po ukrepu (npr. količina porabljenih sekancev, pri čemer naj se opredeli tudi 
obdobje, na katero se ta količina nanaša).  
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Obnova kotlarne v Domu 
KS Škale Hrastovec z 
gasilskim domom PGD 
Škale 

25.997,50 MO Velenje Ocenjen prihranek:  
20,8 MWh/leto 

DA / 17 % 

     
Izboljšanje energetske učinkovitosti javne razsvetljave: 
Zamenjava javne 
razsvetljave 20 
fluorescentnih svetilk po 2 
× 36 W v podhodu 
Mastodont z dvema LED 
trakovoma 2 × 22 W ter 
dvema LED reflekotorjema 
10 W  

1.500,00 € MO Velenje Ocenjen prihranek:  
Okoli 5,5 MWh/leto 
 

DA 

Zamenjava 35-ih 
energetsko neučinkovitih 
150W sijalk z 12W LED 
sijalkami  

2.700 € MO Velenje Ocenjen prihranek:  
Okoli 5,9 MWh/leto 
 

DA 

Zamenjava 15 svetilk Altra 
36W z 15W LED svetilkami  

14.500 € MO Velenje Ocenjen prihranek:  
Okoli 1,26 
MWh/leto 

DA 

Postavitev 38 NOVIH LED 
svetilk LSL15 15W 

100.000 € MO Velenje Ni prihranka DA 

     
Uporaba obnovljivih virov energije: 
Postavitev 5-ih LED svetilk, 
ki se napajajo iz 
energetsko samozadostne 
ulične svetilke ESUS  

30.000 €  MO Velenje Ocenjen prihranek:  
Okoli 3,3 MWh/leto 

DA 

Izboljšanje oskrbe z energijo, ki zajema proizvodnjo, prenos in distribucijo: 
Prestavilo TPP 414 
(Venišnik) na novo lokacijo 
(primarni dovod, nova TPP, 
sekundarni razvod) 

309.480 € KP Velenje Fizična obnova 
sekundarnih 
cevovodov, 
odprava toplotnih 
mostov z vgradnjo 
predizoliranih cevi, 
izgradnja nove  
toplotne postaje. 
Znižanje toplotnih 
izgub, znižanje 
porabe električne 
energije, 
zmanjšanje 
obratovalnih in 
vzdrževalnih 
stroškov. 
Ocenjen prihranek:  
okoli 73 MWh/leto  

DA 

(Vpišite tudi morebitne študije izvedljivosti, investicijske načrte, pridobivanje dokumentacije ipd. za 
pripravo izvedbe posameznih projektov) 
 
V okviru projekta Ozaveščanje in izobraževanje širše javnosti in zaposlenih v občini Velenje na 
temo učinkovita raba energije in uporaba obnovljivih virov smo v preteklem letu izvedli te 
dejavnosti (navedite): 
 
 − število objavljenih prispevkov v posameznih medijih in njihovi naslovi: 
 
 Energetska Agencija za Savinjsko, Šaleško In Koroško (KSSENA), Nedeljski dnevnik, januar 

2014 
 Še dve postaji Bicy, članek, Naš Čas, maj 2014 
 Velenje ima še dve novi postaji v sistemu BICY, spletni članek, www.velenje.si, 8.5.2014 
 Degradirana območja so priložnost za izkoriščanje obnovljivih virov energije, Energetika.NET, 15. 
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5.2014 
 Avtomatiziranega sistema izposoje mestnik koles v MO Velenje, Poročilo, Regionalne novice , 

VTV Velenje, maj 2014 
 Širijo krog partnerjev, Naš Čas, junij 2014 
 Velenje prvo s trajnostnim energetskim načrtom, spletni članek, www.zelenaslovenija.si, julij 2014 
 Velenje naklonjeno obnovljivim virom energije ter spodbujanju trajnostne mobilnosti, EOL 

trajnostna energija, julij 2014  
 Mednarodni projekt GeoSEE, Energetik, avgust 2014 
 Revija Energetik “PROJEKT GEOSEE IN ZAVOD KSSENA”, članek, September 2014 
 Zavod KSSENA in mednarodni projekt GeoSEE, Naš Čas, september 2014 
 Raba energije v lokalni skupnosti in njen vpliv na okolje, Energetika.NET 2014, september 2014 
 Mednarodni projekt GeoSEE, MOS-ova petica, september 2014 
 Kolesarska pot na Paški Kozjak, članek, Prehrana, september 2014 
 Pustolovsko energetsko igrišče, prispevek, RTV Slovenija, Svet 24, december 2014   
 Prvo tematsko igrišče z energetsko optimiziranimi igrali, Regionalne novice, VTV Velenje, 

11.12.2014 
 V Velenju predali namenu pustolovsko energetsko igrišče, spletni članek, www.sta.si, 13.12.2014 
 Srečno Rudarska vas, članek, Naš Čas, December 2014 
 Druga obletnica centra ponovne uporabe, spletni članek, www.velenje.si, 18.12.2014 
 
 − število pripravljenih in razdeljenih letakov, brošur, drugega predstavitvenega gradiva: 
 
 Almanah 2015 občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki, december 2014 
 500 letakov o Evropskem tednu mobilnosti, Velenje, september 2014 
 30 plakatov o Evropskem tednu mobilnosti, Velenje, september 2014 
 Sinenergija št. 1: Obzorje 2020, September 2014, naklada 3000 kosov 
 Sinenergija št. 2: Projekt GeoSEE, December 2014, naklada 3000 kosov 
 
 − število organiziranih srečanj za širšo javnost, naslovi in kraji teh srečanj ter približno število 
udeležencev: 
 
 Konferenca konzorcija energetskih agencij, Velenje, januar 2014 
 Konferenca Slovenija in črpanje EU Sredstev, Velenje, januar 2014 
 Delavnica »OBZORJE 2020 za mala in srednje velika podjetja«, predstavitev dejavnosti zavoda 

KSSENA, Velenje, februar 2015 
 Organizacija in izvedba delavnice Dodana vrednost degradiranih območij, Velenje, April 2014, okoli 

30 udeležencev 
 Evropski teden mobilnosti, Velenje, september 2014; 1500 obiskovalcev 
 Dvodnevna izobraževalna konferenca: Degradirana območja kot priložnost za izkoriščanje 

obnovljivih virov energije, Velenje, maj 2014; 28 udeležencev 
 SEE Annual event (23-25. September 2014, Ljubljana) – KSSENA je v okviru projekta GeoSEE za 

mednarodne udeležence konference organizirala ogled Medpodjetniškega izobraževalnega centra 
in Term Topolšica, september 2014, približno 30 udeležencev 

 Organizacija in izvedba delavnice: Energetske izkaznice, Velenje, oktober 2014, okoli 90 
udeležencev 

 
 − število in naslovi delavnic in drugih srečanj na temo energetike, ki so se jih udeležili zaposleni vaše 
občine, in druge morebitne dejavnosti: 
 
 Seminar Energetsko pogodbeništvo, Ljubljana, januar 2014 
 Energetsko pogodbeništvo, usmerjevalni sestanek, Ljubljana, januar 2014 
 Obrtna zbornica - Informativni dan OBZORJE 2020, Ljubljana, januar 2014 
 Seminar »Energetska učinkovitost in načrtovanje na nivoju lokalnih skupnosti za pridobivanje EU 

sredstev« in sestanek KLEAS, Goriška Brda, januar 2014 
 Advance revizija - Mala Nedelja - usposabljanje za revizorja v organizaciji Energetske agencije 
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Energap - februar 2014 
 Seja Skupščine Grozda daljinske energetike Slovenije in Sveta Zavoda inštituta za daljinsko 

energetiko, Portorož, marec 2014 
 Seminar: S kvalificiranimi energetskimi menedžerji Eurem do učinkovitejše rabe energije, Ljubljana, 

marec 2014; 
 Dan LEA LEAD v Krškem, marec 2014 
 Izobraževanje za izdelovalce energetskih izkaznic, april 2014 
 Udeležba na konferenci z naslovom "Obnovljivi viri energije - širša javna korist" na sejmu 

Energetika – Celje – maj 2014; 
 Konferenca v Nazarjah – Euronet 50/50 max, TRACE, maj 2014 – 32 udeležencev 
 Predstavitev projekta TRACE na konferenci v Portorožu, maj 2014 
 Projektna konferenca v okviru projekta TRACE »ICT solutions for energy acounting in Slovenia« 

Zagreb, maj 2014 
 Predstavitev programa Obzorje 2020, Portorož, junij 2014 
 Predstavitev projekta GeoSEE, Portorož, junij 2014 
 Delavnica »Projekti javnega sektorja v prihodnosti«, Moravske Toplice, september 2014 
 Predstavitev BICY na nac. delavnici »OD TEORIJE K PRAKSI“ Habakuk, Maribor, oktober 2014 
 Seminar »Kako naprej po zaključku projekta Covenant CapaCITY?«, Portorož, maj 2014 
 Udeležba na zaključni konferenci M2RES, Bukarešta, maj 2014 
 Predstavitev URE in OVE na primerih dobrih praks v Sloveniji, Ukrajina, junij 2014 
 Konferenca SEE communication training, Bled, junij 2014 
 Zaključna konferenca programa GeoSEE v Ljubljani in organizacija ogleda udeležencev v Velenju 

in Termah Topolšica  (projekt GeoSEE) – september 2014 
 Energetsko certificiranje zgradb v Sloveniji, Ukrajina, november 2014 
 Dan Lokalnih energetskih agencij na Gorenjskem, december 2014 
 
 
Za naslednje leto načrtujemo izvedbo teh dejavnosti: 

 
Predvidena dejavnost Predvidena 

investicijska vrednost 
oziroma strošek 
dejavnosti v EUR 

Predvidena struktura 
financiranja dejavnosti 
glede na vir financiranja 

Učinek dejavnosti1 

Delna sanacija 
stavbnega pohištva na 
CVIU 
 

20.000 € Lastna sredstva Ocenjen prihranek:  
20 MWh/leto 

Delna sanacija 
stavbnega pohištva na 
OŠ Gorica  
 

60.000 € Lastna sredstva Ocenjen prihranek:  
50 MWh/leto 

Obnova podpostaje v 
večnamenskem Domu 
krajanov Pesje z 
gasilskim društvom 
PGD Pesje 

25.000 € MO Velenje Ocenjen prihranek:  
10 MWh/leto 

Zamenjava strešne 
kritine na gasilskem 
domu Domu krajanov 
Pesje z gasilskim 
društvom PGD Pesje  

20.000 € MO Velenje Ocenjen prihranek:  
5 MWh/leto 

Tehnološka prenova 
toplovodnega sistema 
na področju Prešernove 
ceste v Velenju (TPP 
450, Itp 450A in 450B, 
sekundarno omrežje 
4C) 

190.000 €  Amortizacija 
infrastrukture_najemnina 

Fizična obnova 
sekundarnih 
cevovodov, odprava 
toplotnih mostov z 
vgradnjo predizoliranih 
cevi, izgradnja nove  
toplotne postaje. 



       10. marec 2015GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 96  / Številka 04

6. seja Sveta Mestne občine Velenje

 

 

Znižanje   toplotnih 
izgub, znižanje porabe 
električne energije, 
zmanjšanje 
obratovalnih in 
vzdrževalnih stroškov. 

Sanacija vročevoda 
Šalek - Selo odsek 
Koroška 3a do jaška 
6806, dolžina 297 m   

350.000 €  Amortizacija 
infrastrukture_najemnina 

Fizična obnova 
cevovodov, odprava 
toplotnih mostov, 
obnova izolacijskih 
plaščev znižanje 
toplotnih izgub 

 
(Vpišite tudi morebitne študije izvedljivosti, investicijske načrte, pridobivanje dokumentacije ipd. za 
pripravo izvedbe posameznih projektov) 
 

 

3 PRILOGE: 
− akcijski načrt iz lokalnega energetskega koncepta (samo pri prvem poročanju); 
− izpiski iz zapisnikov tistega dela sej sveta, na katerih je bila obravnavana tema izvajanje lokalnega 
energetskega koncepta; 
 − druge morebitne priloge . 
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POROČILO 
O DELOVANJU ZAVODA ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO, ŠALEŠKO IN 

KOROŠKO V LETU 2014 
 

 
Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško 
Koroška 37/a 
SI – 3320 Velenje 
Slovenija 
 
tel.:  +386 3 896 1 520 
fax.: +386 3 896 1 522 
www: www.kssena.si  
 
 
Pripravil: 
 
Boštjan KRAJNC, l. r. 
direktor 
tel.: +386 3 896 1 523 
e-mail: bostjan.krajnc@kssena.velenje.eu  
 

Poslovno in programsko upravljanje Zavoda KSSENA 

1 Poslovno upravljanje 

1.1 Finančno poslovanje 
Viri financiranja Zavoda KSSENA: 

- S sredstvi ustanoviteljev: MO Velenje, MO Celje, MO Slovenj Gradec in KP Velenje; 
- S sredstvi iz naslova pridobljenih del oziroma projektov iz ostalih evropskih programov (Inteligentna 

energija Evrope, Cilj 3, Horizon 2020 in drugi); 
- Tržna dejavnost - iz dela opravljenega na trgu. 

Finančno poslovanje Zavoda KSSENA poteka v skladu s pogoji nacionalne zakonodaje, s pogoji Evropske 
komisije in internimi pravilniki Zavoda KSSENA. 
 
V letu 2014 je bila glavna težava predvsem zagotavljanje likvidnosti in finančnih sredstev za izvajanje 
projektov. V novembru smo dobili obvestilo, da lahko v kratkem pričakujemo zaostala sredstva iz naslova 
projekta MOVE v višini 32.959,19 evrov (zaključen jeseni 2012, vsa poročila oddana in odobrena). Nakazilo je 
bilo izvršeno 12.1.2015. 
Prav tako v kratkem pričakujemo zapoznela sredstva s projekta EnergyCITY v višini okoli 54.000 evrov 
(projekt zaključen avgusta 2013, vsa poročila oddana in odobrena). 
Vsa sredstva s strani ustanoviteljev so bila nakazana v dogovorjenih rokih. 

 

1.2 Kadrovsko poslovanje 
V letu 2014 smo zaposlili: 

- Strokovnega sodelavca za energijo - za določen čas 12 mesecev z možnostjo podaljšanja; 
 

Stanje zaposlenih v Zavodu KSSENA na dan 30.12.2014: 
Naziv delovnega 
mesta 

Vir financiranja Strokovni naziv/izobrazba Vrsta zaposlitve 

Direktor Dejavnost KSSENA, drugi 
projekti in tržna dejavnost 

Dipl. inž. str. Določen čas 4 
leta – poteče 
28.10.2016 

Samostojni 
svetovalec za 
energijo  

Dejavnost KSSENA, drugi 
projekti in tržna dejavnost 

Univ. dipl. inž. str. Nedoločen čas  

Samostojni 
svetovalec za 
energijo  

Dejavnost KSSENA, drugi 
projekti in tržna dejavnost 

Univ. dipl. ekon. Nedoločen čas  

Poslovni sekretar Dejavnost KSSENA, drugi Univ. dipl. ekon. Nedoločen čas 
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projekti in tržna dejavnost 
Strokovni 
sodelavec za 
energijo  

Dejavnost KSSENA, drugi 
projekti in tržna dejavnost 

Univ. dipl. el  Določen čas 

Področni 
svetovalec za 
energijo 

Dejavnost KSSENA, drugi 
projekti in tržna dejavnost 

Univ.dipl. inž. kem. inž. Določen čas 

Strokovni 
sodelavec za 
energijo 

Dejavnost KSSENA, drugi 
projekti in tržna dejavnost 

Univ.dipl. inženir energetike Nedoločen čas 

Višji področni 
referent III 

Dejavnost KSSENA, drugi 
projekti in tržna dejavnost 

Ekon. Določen čas  

 
Področni svetovalec za energijo je z 28.11.2014 prekinil delovno razmerje z Zavodom KSSENA. Na 
njegovo delovno mesto smo prestavili zaposlenega z delovnega mesta strokovni sodelavec za 
energijo. 
 

1.3 Izobraževanje in usposabljanje 
 
 Udeležba na usposabljanju za neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic, 

Ljubljana, april 2014 
 
Na usposabljanju za neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic sva bila s strani 
KSSENA na izobraževanje dva predstavnika: Boštjan Krajnc in Sašo Mozgan. Oba sva 
izobraževanje uspešno zaključila in pridobila licenco. 

 
 

2 Izvajanje nalog in projektov na trgu 
 
Realizirane aktivnosti: 
 Izvajanje strokovne podpore v okviru projekta M2RES, naročnik MO Velenje – vrednost 

4.000 evrov + ddv; 
 Izvajanje energetskega menedžmenta za občino Nazarje – v izvajanju; vrednost 3.000 evrov + 

ddv/leto; 
 Izdelava SEAP za občino Tolmin – vrednost 1.500 evrov + ddv; 
 Izvedba 3 energetskih pregledov, poročila o rabi energije v javnih zgradbah in izvajanju LEK-a za 

leto 2013 za MO Celje – vrednost 10.000 evrov + ddv; 
 Izdelava DIIP- a, energetske izkaznice in strokovnih podlag za energetsko sanacijo OŠ Ljubno, 

naročnik Občina Ljubno, vrednost 9.000 evrov + ddv 
 Priprava poslovnega načrta za regionalno energetsko agencijo v okviru projekta Manergy; 

Naročnik Fakulteta za energetiko, vrednost skupaj 9.000 evrov + ddv 
 Priprava akcijskih pilotnih načrtov za povečanje deleža OVE in URE v okviru projekta Manergy; 

Naročnik Fakulteta za energetiko, vrednost skupaj 10.000 evrov + ddv; 
 Upravljanje dveh mikro fotovoltaičnih elektrarn (MFE) na OŠ Gustav Šilih in OŠ Livada – 

kontinuirana dejavnost; 
 Izdelava energetskega pregleda; Naročnik Projektivni biro Velenje, vrednost 1.000 evrov + ddv 
 Izdelava energetskih izkaznic; različni naročniki 

 
Tržna dejavnost je bila v letu 2014 usmerjena predvsem v izdelavo strokovnih podlag v okviru različnih EU 
projektov, priprave projektne in investicijske dokumentacije ter v pripravo in izdelavo energetskih izkaznic. 
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3 Programsko upravljanje 

3.1 Dejavnost KSSENA 
Sredstva za delovanje Zavoda KSSENA s strani ustanoviteljev v letu 2014: 

Ustanovitelj 
Višina sredstev v letu 

2014 
MO Velenje 50.000 € 
MO Slovenj 
Gradec 7.500 € 
MO Celje 14.000 € 
KP Velenje 20.000 € 
SKUPAJ 91.500 € 

 

A. Energetski menedžment 

Realizacija aktivnosti: 
 Priprava poročila o izvajanju LEK-a za MO Velenje in MO Celje; 
 Priprava strokovnih podlag za MO Velenje za prijavo na razpis Petrola – sanacija Doma 

krajanov v Škalah (zamenjava kotla); 
 Izdelava Razširjenega energetskega pregleda I. Osnovna šola Celje - Glavna enota; III. Osnovna 

šola Celje – Glavna enota; Vrtec Anice Černejeve, enota Sonce; Glasbena šola Celje Celjski dom 
– MO Celje; 

 Sodelovanje v projektni skupini za pripravo odloka o načrtu ukrepov za zmanjšanje delcev PM10, 
ki se nanašajo na področja energetske učinkovitosti javnih stavb, investicij v oskrbo s plinom in 
daljinskim ogrevanjem in področje prometa v MO Celje; 

 Posodobitev in spremljanje energetskega knjigovodstva za MO Velenje in Celje; 
 Vključevanje osnovnih šol in drugih javnih stavb v projekt Euronet 50/50max v MO Velenje, 

Celje in Slovenj Gradec; 
 Priprava poročila o izvajanju Trajnostnega energetskega akcijskega načrta (SEAP) v okviru 

Konvencije županov za MO Velenje; 
 Izdelava energetskih izkaznic v MO Velenje in MO Celje; 
 Organizacija in izvedba promocijskih aktivnosti ob Tednu mobilnosti v MO Velenje in 

Slovenj Gradec. 
 

B. Komuniciranje s splošno in strokovno javnostjo 

Realizacija aktivnosti: 
Organizacija in izvedba izobraževalnih in ostalih javnih dogodkov: 

 
 Organizacija in izvedba delavnice Dodana vrednost degradiranih območij, Velenje, April 2014 – 

okoli 30 udeležencev; 
 Organizacija in izvedba delavnice: Projekti URE in OVE, Nazarje, maj 2014, – okoli 25 

udeležencev; 
 Organizacija in izvedba delavnice: Energetske izkaznice, Velenje, oktober 2014, – okoli 90 

udeležencev; 
 Organizacija in izvedba delavnice: Energetske izkaznice, Celje, december 2014, – okoli 30 

udeležencev. 
                                  

E-informacije portala KSSENA 
 E-informiranje preko spletnega portala poteka redno; 
 V letu 2014 je izšlo 5 številk e-novic (newsletter) za projekt GeoSEE.  

Izdajanje časopisa Sinenergija 
 V letu 2014 sta izšli 2 številki časopisa Sinenergija: 

- Sinenergija št. 1: Obzorje 2020; 
- Sinenergija št. 2: Projekt GeoSEE. 
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C. Projektno delo in vključevanje v projekte  ter sodelovanje v delovnih in projektnih skupinah na 
nacionalni in evropski ravni 

Realizacija aktivnosti: 
Opis/Aktivnosti 
 Delovanje KSSENA kot strokovni sodelavec v združenju NALAS – Združenje lokalnih skupnosti 

JV Evrope; 
 Delovanje KSSENA v Konzorciju lokalnih energetskih agencij Slovenije. 

 
Predstavnik KSSENA je član strokovne skupine za energetsko učinkovitost pri NALAS-u. V letu 2014 smo 
skupaj prijavljali projekt SMEE na Horizon 2020. Prav tako smo pripravili strokovne podlage za prijavo projekta 
na temo daljinskega ogrevanja na H2020 v letu 2015. 

D. Komunikacija in diseminacija rezultatov projekta 

 Komuniciranje s splošno in strokovno javnostjo 
 
Realizacija aktivnosti:  
 Seminar Energetsko pogodbeništvo, Ljubljana – januar 2014; 
 Obrtna zbornica - Informativni dan OBZORJE 2020, Ljubljana, januar 2014; 
 Seminar »Energetska učinkovitost in načrtovanje na nivoju lokalnih skupnosti za pridobivanje EU 

sredstev« in sestanek KLEAS - Goriška Brda – januar 2014;  
 Informativni dan - Ministrstvo za izobraževanje OBZORJA 2020, Ljubljana, januar 2014;  
 Advance revizija - Mala Nedelja - usposabljanje za revizorja v organizaciji Energetske agencije 

Energap - februar 2014; 
 Seja Skupščine Grozda daljinske energetike Slovenije in Sveta Zavoda inštituta za daljinsko 

energetiko, Portorož, marec 2014; 
 Seminar: S kvalificiranimi energetskimi menedžerji Eurem do učinkovitejše rabe energije – 

Ljubljana – organizacija IJS in Solvera Lynx – marec 2014; 
 Sodelovanje na konferenci za e-račun, Ljubljana – april 2014; 
 Udeležba na konferenci z naslovom "Obnovljivi viri energije - širša javna korist" na sejmu 

Energetika – Celje – maj 2014; 
 22.5.2014 Seminar »Kako naprej po zaključku projekta Covenant CapaCITY?« – Portorož - maj 

2014; 
 28.5.-29.5.2014 – Udeležba na zaključni konferenci M2RES – Bukarešta –- maj 2014; 
 Konferenca SEE communication training, Bled – junij 2014. 
 Zaključna konferenca programa SEE v Ljubljani in organizacija ogleda udeležencev v Velenju in 

Termah Topolšica (projekt GeoSEE) – september 2014. 
 
 Objava strokovnih člankov: 

- Naš čas; 
- Energetika.net; 
- Revija Energetik; 
- Novi tednik. 

 

4 Novi projekti in projekti v izvajanju 
 
Projekti v izvajanju 
 

 Projekt v izvajanju: Euronet 50/50 max KSSENA je partner v mednarodnem projektu, katerega 
idejni vodja je DIBA iz Španije. Projekt je bil prijavljen na programu Intelligent Energy Europe in je 
v izvajanju: 
Aktivnosti v letu 2014: 
- koordinacija aktivnosti z vsemi partnerji na projektu za posamezna poročila, internetno stran, 

itd. 
- koordinacija aktivnosti s šolami in redna srečanja na šolah z ravnatelji in učitelji – vodji 

projekta (septembra 2013 se je projekt začel izvajati na šolah) ter razdelitev merilnih 
inštrumentov (termometer, merilec osvetljenosti in  merilec stroškov porabe) na vseh 30 šolah, 
ki sodelujejo v projektu, 
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- predstavitev projekta na raznih konferencah, delavnicah (Martjanci, Krško, Velenje, Nazarje), 
- priprave na tretji partnerski sestanek v Španiji, ki je potekal v začetku julija, 
- priprava priročnika za vzdrževalce osnovnih šol – Kako pristopiti do energetske skupine, 
- tisk zloženke o projektu v slovenskem jeziku, 
- Udeležba na 3. projektnem meetingu od 3. - 4. Julija v Huelvi, Španija. (Lidija, Simon) 
- Prevajanje 1. Newsletter-ja v slovenščino. Objava na spletni strani. 
- Priprava na zbiranje podatkov o rabi energije za zadnja tri leta na sodelujočih šolah – priprava 

izhodiščne porabe za računanje prihrankov energije. 
 
 

 Projekt v izvajanju: Meshartility. KSSENA v sodelovanju z Energetsko agencijo iz Murcie, 
Španija sodeluje na programu IEE. Namen projekta je pristop občin k izdelavi in implementaciji 
lokalnih akcijskih načrtov za zmanjšanje emisij CO2 in pristopu h Konvenciji županov.  
Aktivnosti v letu 2014: 
- Priprava trajnostnih energetskih akcijskih načrtov (SEAP) za pet sodelujočih občin – in 

sodelovanje z zunanjima izvajalcema za pripravo podlog 
- Sodelovanje z občinami za razvoj SEAP-ov 
- Priprava in izvedba energetskega Foruma Žalec - 24.4.2014 
- Priprava podlog za partnerje o izvedenih SEAP-ih - KSSENA je koordinator aktivnosti  
- Udeležba na sestanku Murcia (Španija) -  april 2014 
- Izvedba energetskega dne v Nazarjih - maj 2014 
- Izdelava vmesnega poročila na pobudo vodilnega partnerja 
- Ažuriranje spletne strani projekta Meshartility 
- Priprava oz. prevod slovenskega izvoda prvega projektnega glasila; 
- Poročanje – 2. tehnično poročilo (priprava in oddaja poročila - julij 2014) 
- Priprava SEAP-ov za sodelujoče občine in usklajevanje s predstavniki občin 
- Izvedba energetskega dneva v okviru Tedna mobilnosti: 17.9. v MO Velenje in 21.9. v 

MO Slovenj Gradec 
- Koordinacija partnerjev za pripravo vsebin za D3.4 – Povzetek najpomembnejših ukrepov iz 

vseh SEAP-ov od 17 partnerjev 
- Priprava okvirja vsebin za D3.4 in koordinacija povezanih aktivnosti – kontakti z vodjo 

projekta, vodjo delovnega sklopa; 
- Priprava poročil (Deliverables) po posameznih delovnih sklopih 
- Priprava vmesnega finančnega poročila (interno) 
- Komunikacija s partnerji za izvedbo vseh zastavljenih aktivnosti 
- Potrditev dveh SEAP-ov na občinskih svetih (Nazarje, Žalec) 
- Priprava končnih oblik SEAP-ov (Slovenj Gradec, Ljubno). 
 

 
 Projekt v izvajanju: GeoSEE. KSSENA kot vodilni partner nastopa na projektu GeoSEE 

(program JV Evropa), ki bo raziskal kombinirano možnost uporabe obnovljivih virov energije v 
lokalnem območju. 
Aktivnosti v letu 2014: 
- kot vodja projekta kontinuirano izvajamo vse aktivnosti projektnega managementa (glede 

aktivnosti in finančnega vidika) s projektnimi partnerji in tehničnim sekretariatom (JTS), 
- oddaja tretjega skupnega poročila ter njegove dopolnitve, 
- urejanje uradne spletne strani projekta ter nalaganje projektnih dokumentov, novic, fotografij, 

itd. na spletno stran http://www.geosee.eu/,  
- izdelava dokumentov v okviru katerih analiziramo tehnične in ekonomske možnosti 

izkoriščanja geotermalne energije v kombinaciji s še enim virom OVE, z namenom 
pridobivanja električne energije, 

- izdelava podloge za dokument Razvijanje modela za prodajo na trg na testni lokaciji, 
- iskanje informacij za izdelavo dokumentov na temo državnih regulativ in zakonov, okoljskih in 

družbenih posledic uvedbe tehnologije na trg, 
- predstavitev projekta GeoSEE na konferenci GIZ, Žitomer in Černivtsi, junij 2014, Ukrajina 
- predstavitev projekta GeoSEE na konferenci GIZ, Kijev in Kamenits Podolsky, september 

2014, Ukrajina 
- organizacija dogodka za interesne skupine (Stakeholder hearings), 
- Priprava in izvedba projektnega sestanka v Romuniji, marec 2014 
- Priprava in izvedba dodatnega projektnega sestanka v Velenju, junij 2014; 
- Priprava in podpora pri vzpostavitvi WEB – GIS sistema; 
- Priprava in izvedba zaključnega sestanka v Koprivnici (HR), 
- Predstavitev projekta GeoSEE na konferenci En.občina 2014, Ptuj, 
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- Organizacija ogleda dobrih praks v okviru projekta na MIC-u in Termah Topolšica, naročnik 
JTS, september 2014, 

- Priprava zaključnega poročila. 
 
 

 Projekt v izvajanju: TRACE. KSSENA kot  partner nastopa na projektu TRACE (program JV 
Evropa), ki  gradi predvsem na izmenjavi dobrih praks med občinami na področju zakonodaje pri 
gradnji nizkoenergijskih in pasivnih objektiv v JV Evropi. 
Aktivnosti v letu 2014: 
- koordinacija projektnih aktivnosti z vsemi partnerji na projektu, 
- prevod in tiskanje projektnega plakata ter brošure, 
- e-glasilo št. 3, 
- prevajanje spletne strani, 
- zbiranje primerov dobrih praks v Sloveniji na področju kampanj za dviganje ozaveščenosti na 

področju URE,   
- zbiranje možnih načinov financiranja investicij v URE v Sloveniji, 
- zbiranje obstoječih informacijsko komunikacijskih tehnologij (ICT) v Sloveniji,  
- udeležba na delavnici na temo programi financiranja za obnovo stavb (Sofija, 19. – 21. 

marec), 
- udeležba na delavnici in študijskem obisku na temo uporabe in izkušenj energetskih izkaznic 

(Dunaj, 28. – 30. april), 
- aktivna udeležba na projektnem sestanku, delavnici na temo ICT rešitev za izboljšanje 

energetske učinkovitosti stavb ter zagrebškem energetskem tednu (Zagreb, 15. – 16. maj), 
- organizacija energetskih dni v Nazarjah, 
- predstavitev projekta na konferencah, delavnicah (Martjanci, Krško, Portorož, Velenje, 

Ljubljana) 
- udeležba na projektnem sestanku v Grčiji, september 2014, 
- Priprava zaključnega poročila. 

 
 

 Projekt v izvajanju: EE Culture. KSSENA kot  partner nastopa na projektu EE Culture (program 
SLO – HR), ki je usmerjen predvsem na energetsko sanacijo zgradb pod spomeniškim varstvom 
v sodelovanju z Energetsko agencijo iz Zagreba. Kot partner na projektu sodelujeta tudi MO 
Velenje in Celje. Višina sredstev: 90.000 evrov, stopnja sofinanciranja 95 %. 
Aktivnosti v letu 2014: 
- Priprava podatkov pri vsebinskih dopolnitvah prijave projekta 
- Udeležba na Kick Off sestanku 
- Identifikacija kulturno zaščitenih objektov v MO Velenje in Celje 

→ Občinska zgradba (Velenje) 
→ Vila Rožle (Velenje) 
→ Velenjski grad 
→ Ljudska univerza Velenje  
→ Dom kulture Velenje 
→ I. Osnovna šola Celje 
→ III. Osnovna šola Celje 
→ Vrtec A. Černejeve, enota Sonce (Celje) 
→ Glasbena šola Celje 
→ Celjski dom 

- Izvajanje preliminarnih energetskih pregledov za identificirane objekte (Velenje, Celje) 
- Priprava gradiv - smernic za energetsko sanacijo kulturno zaščitenih objektov 
- Izbor logotipa 
- Komunikacija z vodilnim partnerjem o statusu projekta in izvajanju aktivnosti 
- Priprave za prvo poročanje z vodilnim partnerjem 
- Udeležba na koordinacijskih sestankih s slovenskimi partnerji (MO Velenje in MO Celje) 
- 17.9.2014 - Sestanek projektnih partnerjev v Velenju (organizator MO Velenje) 
- Priprava vsebin za smernice energetske obnove kulturno zaščitenih objektov (Določila za 

uvajanje ukrepov energetske učinkovitosti v zaščitenih stavbah kulturne dediščine) 
- Priprava vsebin o energetski učinkovitosti za 10 obravnavanih zaščitenih objektov (Register 

objektov kulturne dediščine na področju Velenja in Celja). 
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Novi projekti  
 
EnPC-INTRANS: KSSENA v sodelovanju z GIZ (Nemčija) kot partner nastopa na projektu EnPC-INTRANS 
(program Horizon 2020), ki je usmerjen predvsem v izboljšanje procesov energetskega pogodbeništva. Višina 
sredstev: 150.000 evrov, stopnja sofinanciranja 100 %.  
PROJEKT JE ODOBREN! 
 
 
BioRES: KSSENA v sodelovanju z GIZ (Nemčija) kot partner nastopa na projektu BioRES (program Horizon 
2020), ki je usmerjen v pripravo zakonskih, tehničnih in ekonomskih podlag za vzpostavitev centrov za 
biomaso. Višina sredstev: 213.380 evrov, stopnja sofinanciranja 100 %.  
PROJEKT JE ODOBREN! 
 
 
hFUTURE: KSSENA nastopa kot vodilni partner na projektu hFUTURE (program Horizon 2020), katerega cilj 
je raziskati možnosti za pridobivanje, shranjevanje in uporaba/izkoriščanja vodika za statične in dinamične 
namene. 
Projekt je še v fazi ocenjevanja! 
  



       10. marec 2015GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 10�  / Številka 04

6. seja Sveta Mestne občine Velenje

  



10. marec 2015 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 04/ stran 105

           6. seja Sveta Mestne občine Velenje

 



       10. marec 2015GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 106  / Številka 04

6. seja Sveta Mestne občine Velenje

 

 

SPREJETI REALIZACIJA OCENE 
REALIZACIJE

% 
REALIZACIJE

FINANČNI 01.01.2014- JANUAR- FINANČNEGA
- v evrih - NAČRT 31.12.2014 DECEMBER NAČRTA

2014 2014 2014 2014
(1) (2) (3) (4=2/1)

I. SKUPAJ PRIHODKI 281.054,00 356.890,35 281.054,00 126,98

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B) 206.054,00 237.945,42 206.054,00 115,48

A. Prihodki iz sredstev javnih financ 57.500,00 83.957,58 57.500,00 146,01

7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna 0,00 32,19 0,00 0,00

7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 57.500,00 65.125,04 57.500,00 113,26
7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 0,00 0,00 0,00 0,00
7403, 
7404 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij 0,00 0,00 0,00 0,00

del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij 0,00 0,00

741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev 
proračuna Evropske unije 0,00 18.800,35

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 148.554,00 153.987,84 148.554,00 103,66

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne 
službe 0,00 0,00

del 7102 Prejete obresti 1.000,00 271,09 1.000,00 27,11

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov 
prihodkov nad odhodki 0,00 0,00

del 7141  Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 0,00 0,00
72 Kapitalski prihodki 0,00 0,00
730 Prejete donacije iz domačih virov 20.000,00 19.999,96 20.000,00 100,00
731 Prejete donacije iz tujine 0,00 0,00
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 127.554,00 0,00 127.554,00 0,00
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 0,00 133.716,79

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 75.000,00 118.944,93 75.000,00 158,59
del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 75.000,00 118.944,93 75.000,00 158,59
del 7102 Prejete obresti 0,00 0,00

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od 
premoženja 0,00 0,00

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov 
prihodkov nad odhodki 0,00 0,00

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe 0,00 0,00

I.  JAVNI ZAVODI IN AGENCIJE - FINANČNI PLAN 2014 IN DENARNI TOK 2014

NAZIV JAVNEGA ZAVODA: ZAVOD ENERGETSKA AGENCIJA ZA SAVINJSKO,ŠALEŠKO IN KOROŠKO

A.   IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA
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II. SKUPAJ ODHODKI 281.054,00 335.556,16 270.234,00 119,39

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 206.054,00 300.259,21 195.234,00 145,72

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 130.000,00 147.580,93 130.000,00 113,52
del 4000 Plače in dodatki 117.000,00 126.547,89 117.000,00 108,16
del 4001 Regres za letni dopust 5.000,00 2.924,64 5.000,00 58,49
del 4002  Povračila in nadomestila 6.000,00 14.126,82 6.000,00 235,45
del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 0,00 0,00
del 4004 Sredstva za nadurno delo 2.000,00 3.981,58 2.000,00 199,08
del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 0,00 0,00
del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 0,00 0,00

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 18.304,00 21.738,68 18.304,00 118,76
del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 9.750,00 11.551,85 9.750,00 118,48
del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 6.955,00 9.254,48 6.955,00 133,06
del 4012 Prispevek za zaposlovanje 65,00 168,64 65,00 259,45
del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 143,00 130,46 143,00 91,23

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, 
na podlagi ZKDPZJU 1.391,00 633,25 1.391,00 45,52

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 33.750,00 118.445,67 22.930,00 350,95
del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.000,00 91.146,41 6.000,00 1.519,11
del 4021 Posebni material in storitve 150,00 2.287,71 1.000,00 1.525,14
del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.500,00 3.237,22 1.500,00 215,81
del 4023 Prevozni stroški in storitve 100,00 108,47 130,00 108,47
del 4024 Izdatki za službena potovanja 8.000,00 15.837,85 8.300,00 197,97
del 4025 Tekoče vzdrževanje 0,00 0,00
del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 3.000,00 3.000,00 0,00
del 4027 Kazni in odškodnine 0,00
del 4029 Drugi operativni odhodki 1.000,00 5.828,01 3.000,00 582,80

403 D. Plačila domačih obresti 14.000,00 9.255,29 14.000,00 66,11
404 E. Plačila tujih obresti 0,00 0,00
410 F. Subvencije 0,00 0,00
411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 0,00 0,00
412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 0,00 0,00
413 I. Drugi tekoči domači transferji 0,00 0,00

J. Investicijski odhodki 10.000,00 3.238,64 10.000,00
4200 Nakup zgradb in prostorov 0,00
4201 Nakup prevoznih sredstev 0,00
4202 Nakup opreme 6.000,00 3.238,64 6.000,00 53,98
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0,00 0,00
4204  Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 0,00 0,00
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00 0,00
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0,00 0,00
4207 Nakup nematerialnega premoženja 1.000,00 1.000,00 0,00

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 
nadzor, investicijski inženiring 3.000,00 3.000,00 0,00

4209  Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 0,00 0,00

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV 
NA TRGU 75.000,00 35.296,95 75.000,00 47,06

del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu 482 25.000,00 10.289,31 25.000,00 41,16

del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova 
prodaje blaga in storitev na trgu 483 3.500,00 1.543,26 3.500,00 44,09

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in 
storitev na trgu 484 46.500,00 23.464,38 46.500,00 50,46

III.  PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) PRIHODKOV NAD 
ODHODKI (I.-II.) 0,00 21.334,19 10.820,00  
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SPREJETI REALIZACIJA OCENE 
REALIZACIJE

% 
REALIZACIJE

FINANČNI 01.01.2014 JANUAR- FINANČNEGA
- v evrih - NAČRT 31.12.2014 DECEMBER NAČRTA

2014 2014 2014
(1) (2) (3) (4=3/1)

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0,00 0

(750+751+752)
750 Prejeta vračila danih posojil 0
751 Prodaja kapitalskih deležev 0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 0

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV  0 0,00 0

(440+441+442+443)
440 Dana posojila 0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0

443
Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih 
pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji 
lasti

0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 
KAPITALSKIH  DELEŽEV (IV. - V.) 0 0,00 0

SPREJETI REALIZACIJA OCENE 
REALIZACIJE

% 
REALIZACIJE

FINANČNI 01.01.2014 JANUAR- FINANČNEGA
- v evrih - NAČRT 31.12.2014 DECEMBER NAČRTA

2014 2014 2014 201
(1) (2) (3) (4=3/1)

50 VII. ZADOLŽEVANJE 60.000 60.000 60.000 100,00
(500+501)

500 Domače zadolževanje 60.000 60.000 60.000 100,00
501 Zadolževanje v tujini

0

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA 28.000 28.000 28.000 100,00
(550+551)

550 Odplačila domačega dolga 28.000 28.000 28.000 100,00
551 Odplačila dolga v tujino

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 32.000 32.000 32.000

X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 32.000 53.334 42.820
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

XI. NETO FINANCRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.=-III.) 0 -21.334 -10.820

B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

C.  RAČUN FINANCIRANJA
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POROČILO 
O IZVAJANJU PROGRAMA ZA 

IZBOLJŠANJE ŽIVLJENJA INVALIDOV V 
MESTNI OBČINI VELENJE ZA LETO 2014

Mestna občina Velenje (v nadaljevanju MOV) je v letu 
2014 obeležila 10 let naziva »občina po meri invalidov«. V 
zadnjem desetletju smo skupaj z društvi, organizacijami, 
zavodi in institucijami skrbeli za dobrobit občank in občanov 
z oviranostmi. Ves čas sta se sestajala Svet za invalide MOV 
ter delovna skupina v projektu, ki sta sproti reševala težave 
in iskala predloge za izboljšanje življenja invalidov, ki smo jih 
potem na MOV realizirali. Vsaka tri leta smo pripravili Program 
za izboljšanje življenja invalidov za naslednje triletno obdobje 
in letno s poročili o izvajanju programa dokazovali naše 
dosežke na tem področju. Nad izvajanjem projekta bdi Zveza 
delovnih invalidov Slovenije, ki spremlja letna poročila in triletne 
programe. Lani smo sprejeli Program za izboljšanje življenja 
invalidov v MOV za obdobje 2014-2017, ki vsebuje dvesto 
deset ukrepov, s katerimi bomo poskušali še izboljšati pogoje 
za enakopravnost oseb z oviranostjo v naši občini. Program je 
dostopen na spletni strani www.velenje.si. 

1. OSVEŠČANJE, SVETOVANJE IN INFORMIRANJE 
Ob 10. obletnici naziva »občina po meri invalidov« smo na 
MOV izdelali Vodnik za invalide, ki so ga prejela vsa društva s 
področja zdravstva in sociale, katerih člani so občanke in občani 
Mestne občine Velenje. Vodnik, ki je izšel v 5.000 izvodih, 
smo predstavili zainteresirani javnosti in medijem. V njem so 
predstavljeni vsi javni zavodi in podjetja, društva ter inštitucije, 
ki v lokalni skupnosti s svojimi programi in storitvami delujejo 
na področjih rehabilitacije, usposabljanja, izobraževanja, 
zaposlovanja, športa, zdravstva in socialno-varstvene oskrbe 
za invalide. Poleg tega vsebuje pomembne telefonske številke 
in prazen prostor za zapiske. 

MOV je v preteklem letu pričela z zagotavljanjem tolmačenja 
občinskih proslav v slovenski znakovni jezik za gluhe. 

Na spletni strani www.velenje.si smo objavili informacije o 
projektu »Občina po meri invalidov«. Vsem obiskovalcem strani 
sta dostopna Program za izboljšanje življenja invalidov v MOV 
za obdobje 2014-2017 in Poročilo o izvajanju programa za 
izboljšanje življenja invalidov za leto 2013. Odslej bomo na tem 
mestu objavljali poročila, programe, zloženke, letake ipd.

Maja 2014 smo predstavili aktivnosti delovne skupine v projektu 
»Občina po meri invalidov« medijem, invalidskim društvom, 
ustanovam in organizacijam, ki se pri svojem delu srečujejo z 
invalidi. Vsem smo razdelili vodnike za invalide. 

Na regionalni televiziji VTV Velenje so v osrednji informativni 
oddaji VTV magazin v preteklem letu objavili naslednje 
prispevke, ki se nanašajo na tematiko invalidov:
- Zbirke na velenjskem gradu dostopne tudi za gibalno in 
senzorno ovirane
- V MO Velenje natisnili vodnik za invalide
- Na otroškem igrišču v Velenju gugalnica za gibalno ovirane
- CVIU Velenje - Dobrodelni koncert
- Projektni teden na CVIU Velenje

- Na obisku v VDC SAŠA  -  enoti Ježek Velenje

V oddaji Dobro jutro so govorili o naslednjih temah in 
dogodkih:
- Specialna olimpijada 
- VDC SAŠA, enota Ježek Velenje
- Gorazd Tiršek, naj športnik invalid za leto 2014
- Gorazd Tiršek, naj športnik invalid za leto 2013

Gledalci so si lahko ogledali naslednje oddaje:
- Skrbimo za zdravje: Kronična obstruktivna pljučna bolezen
- Alzeimerjeva in parkinsonova bolezen
- O revmatizmu 
- Koristna gibalna športna aktivnost
V Turistično-informacijskem centru Velenje postopoma razvijajo 
dostopni turizem, 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 
(diabetes, alergije itd). Njihova redna naloga je informiranje 
občank in občanov ter turistk in turistov o dostopnosti turističnih 
znamenitosti v Velenju. V TIC-u Velenje omogočajo uporabo 
lupe in infotela za slabovidne. Tudi promocijski material in 
spominke prilagajajo slabovidnim osebam. Med rednimi 
nalogami je tudi prodaja spominkov, ki jih proizvajajo osebe 
z različnimi omejitvami Varstveno-delovnega centra SAŠA 
– enota Ježek Velenje, ter spominke Inštituta Integra. 
Skrb za turista je najpomembnejša storitev v turizmu, zato je 
pravilna obravnava oseb s posebnimi potrebami nujno potrebna. 
V minulem letu so izvedli delavnico dostopnega turizma za delo 
s senzorno oviranimi osebami. Delavnica je bila namenjena 
turističnim vodnikom, informatorjem, hotelirjem, muzealcem, 
gostincem – glede na njihov del pri stiku in obravnavi senzorno 
ovirane osebe. 
Udeleženci so spoznali:
- kdo so osebe s posebnimi potrebami in njihove osnovne 
razlike,
- omejitve senzorno oviranih oseb,
- kako obravnavati senzorno ovirane osebe glede na naravo 
dela ter 
- zlata pravila pri komunikaciji (Vedno spoštovanje, nikoli 
pomilovanje, potrpežljivost, vljudnost, nasmeh in naravni odnos, 
strokovnost in kvaliteta v odzivu na različne potrebe …).
  
Na Zavodu za zaposlovanje, Območna služba Velenje ves čas 
osveščajo in informirajo delodajalce o zakonodaji s področja 
zaposlovanja invalidov, o strokovni podpori in finančnih 
spodbudah pri usposabljanju in zaposlovanju invalidov … 
(v obliki zloženk, delavnic, dopisov, po telefonu, elektronski 
pošti ali z osebnim stikom). Poleg tega informirajo tudi 
invalide o trgu dela v lokalnem okolju in jim nudijo individualno 
psihosocialno pomoč. Skrbijo tudi za vključevanje brezposelnih 
invalidov, prijavljenih v evidencah ZRSZ, v poglobljeno 
karierno svetovanje, v zdravstveno zaposlitveno svetovanje in 
v rehabilitacijsko svetovanje. V okviru svoje redne dejavnosti 
je Zavod za zaposlovanje, Območna služba Velenje izvajal 
naslednje storitve: 
- posredovanje invalidov na ustrezna in primerna prosta delovna 
mesta in sočasno sodelovanje z invalidskimi podjetji;
- informiranje strank s statusom invalidnosti o možnostih 
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vključevanja v ukrepe aktivne politike zaposlovanja;
- nudenje podpore in psihosocialne pomoči strankam.

Redna naloga Integra Inštituta, inštituta za razvoj človekovih 
potencialov je svetovanje invalidom in njihovim svojcem 
(svetovanje pri pogojih pridobivanja in uveljavljanja pravic, 
pogojih vključevanja v rehabilitacijske in druge integracijske 
programe, informiranje in svetovanje pri vključevanju v trg dela 
in invalidom prilagojena delovna okolja). Strokovnjaki inštituta 
so sodelovali na več strokovnih omizjih in izvedli vrsto predavanj 
za stroko in strokovne delavce ter delodajalce. S strokovnimi 
referati so veliko prispevali tudi na konferencah v Atenah in v 
Torinu.     

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Območna 
enota Ravne na Koroškem, Izpostava Velenje je pristojen za 
tekoče informiranje in obveščanje javnosti glede izvajanja 
obveznega invalidskega zavarovanja, zakonodaje s tega 
področja, o predvidenih spremembah (informacije v obliki 
zloženk, brošur, na spletnih straneh, v medijih, sodelovanja in 
predstavitve zainteresirani javnosti, društvom …)  

Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje je v minulem 
letu izdalo glasilo Glas tišine, sodelovali so na raznih festivalih, 
kjer so predstavljali svoje dejavnosti. Poleg tega so informirali 
ljudi z objavo prispevkov v lokalnih časopisih in glasilu Iz sveta 
tišine. Pomagali so pri urejanju zadev za tehnične pripomočke 
in informirali člane o novi zakonodaji. Prav tako so skupaj z 
Upravno enoto Velenje svetovali članom in jim pomagali z 
vlogami za tehnične pripomočke. Članom so delili brošure z 
napotki »Pravico imam slišati in razumeti«.

Premogovnik Velenje že več kot 60 let izdaja časopis Rudar, 
časopis celotne Skupine. V njem redno objavljajo članke, ki se 
dotikajo invalidov. Aktiv delovnih invalidov Skupine Premogovnik 
Velenje preko internih medijev (portal, videostrani, radio, 
oglasne table, novice) redno objavlja novice, ki so povezane z 
življenjem invalidov –obvladovanje invalidnosti in zdrav način 
življenja. Predavanj na temo invalidnosti se udeležujejo tako 
strokovni delavci, zaposleni v Premogovniku Velenje, kot tudi 
invalidi. Preko Aktiva potekajo še naslednje aktivnosti – okrogle 
mize, delavnice, razstave, spodbujanje športnih aktivnosti 
invalidov, prispevki VTV in druge.

2. REHABILITACIJSKI PROGRAMI
Zavod za zaposlovanje, Območna služba Velenje je invalidne 
osebe, ki jim je bila priznana pravica do zaposlitvene rehabilitacije 
po ZZRZI vključeval v storitve zaposlitvene rehabilitacije (v 
predhodno rehabilitacijsko obravnavo in nadaljnjo vključitev v 
storitve zaposlitvene rehabilitacije) h koncesionarjem in sicer : 
- Integra Inštitut Velenje, Inštitut za razvoj človekovih 
potencialov;
- Zavod RUJ Nazarje;
- Racio d.o.o. Celje (za gluhe in naglušne invalide); 
- URI Soča Ljubljana (za slepe in slabovidne).

Združenje multiple skleroze Slovenije – podružnica SAŠA 
Velenje združuje 94 članov, od tega jih je 19 odvisnih od 
tehničnih pripomočkov, 67 je invalidsko upokojenih. V okviru 
rehabilitacijskega programa je obnovitveno rehabilitacijo v letu 
2014 koristilo 51 oseb, program ohranjanje zdravja 13 članov, 
program skupinske rehabilitacije pa trije člani. V organizaciji 

skupinske rehabilitacije si prizadevajo, da poleg obvezne 
fizikalne rehabilitacije poskrbijo za celostni animacijski program. 
V sodelovanju z lokalno skupnostjo organizirajo likovne, 
glasbene in literarne delavnice. V podružnici je preko celega 
leta potekala tudi kontinuirana rehabilitacija za najtežje pokretne 
osebe z multiplo sklerozo v dobrem sodelovanju z Inštitutom 
za rehabilitacijo v Ljubljani, kjer se dodatno izobražujejo njihovi 
fizioterapevti za specifično delo z osebami, pri katerih je bolezen 
že napredovala v taki meri, da so popolnoma odvisni od tuje 
pomoči. Kontinuirana rehabilitacija je za osebe z multiplo 
sklerozo nujna, saj jim pomaga, da ohranijo obstoječe stanje 
kar najdlje na najvišjem nivoju. Družinske rehabilitacije v lastnih 
prilagojenih objektih za uporabnike invalidskih vozičkov je v 
letu 2014 koristilo 9 članov skupaj s svojimi družinami. Objekti 
Združenja multiple skleroze Slovenije so v celoti prilagojeni 
za najtežje pokretne osebe in so namenjeni tudi kot pomoč 
družinam, katere morajo zaradi napredovanja bolezni preurediti 
svoja stanovanja. 

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Območna 
enota Ravne na Koroškem, Izpostava Velenje skrbi za 
zagotavljanje pravice do poklicne rehabilitacije čim večjemu 
številu delovnih invalidov pri ZPIZ in promoviranje te pravice 
zavarovancem, delodajalcem in drugi zainteresirani javnosti 
(poklicna rehabilitacija v obliki usposabljanja na delovnem 
mestu ali prilagoditvi delovnega mesta in poklicna rehabilitacija 
v obliki šolanja za pridobitev ustrezne strokovne izobrazbe).

S 1. Januarjem 2014 je Inštitut Integra, Inštitut za razvoj 
človekovih potencialov na podlagi nove koncesijske pogodbe 
(2014 – 2021) Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti, nadaljeval s svojim osnovnim poslanstvom 
na področju dela z invalidi. Skladno s podeljeno koncesijo 
in zakonskimi podlagami izvajajo strokovnjaki inštituta 
specialistične storitve na področju zaposlitvene in poklicne 
rehabilitacije invalidov. Inštitut je pri opravljanju svojega dela 
tesno povezan z inštitucijami, organizacijami in delovnimi 
okolji, zlasti invalidskimi podjetji v lokalnem in širšem regijskem 
prostoru, ki napotujejo ljudi v obravnavo. V preteklem letu je bil 
inštitut zlasti aktiven in uspešen na področju rehabilitacijskih 
usposabljanj v realnih delovnih okoljih in iz njih izhajajočih 
zaposlitev invalidov. Poleg tega je tudi sam primer dobre 
prakse, saj je v letu 2014 zaposlil več invalidov. 

�. STROKOVNO-PODPORNE STORITVE IN PROGRAMI
MOV se je kot ena izmed prvih občin pridružila projektu Nasmeh 
z gugalnice, ker želimo tudi gibalno oviranim otrokom omogočiti 
aktivno preživljanje prostega časa, možnost igre, vključevanje 
v družbo, spoznavanje novih prijateljev, … Pomembno je, da 
se otroci tudi na otroških igriščih družijo z otroki s posebnimi 
potrebami in učijo strpnosti do drugačnih. Maja 2014 smo na 
centralnem otroškem igrišču v Velenju namestili gugalnico za 
gibalno ovirane otroke. 

V letu 2014 se je izteklo obdobje za izvajanje Programa za 
izboljšanje življenja invalidov v mestni občini Velenje za obdobje 
2010-2013. Pripravili smo nov Program za izboljšanje življenja 
invalidov v mestni občini Velenje za obdobje 2014-2017, ki je bil 
obravnavan in sprejet marca na 26. seji Sveta MOV.

V preteklem letu smo občankam in občanom MOV prvič 
omogočili subvencijo za enkratni priklop storitve za eno od 
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pomoči na daljavo – SOS gumb. Storitev v različnih oblikah 
ponujata podjetji Doktor 24 in Tele-SOS. MOV krije sredstva 
za priklop naprave v višini 49 EUR pri storitvi Tele-SOS in 
80 EUR pri storitvi Doktor24. Podjetje Tele-SOS omogoča 
najem zapestnice z SOS gumbom. V napravo, ki jo namestijo 
v stanovanju, se vnesejo telefonske številke, ki jih naprava 
kliče ob alarmu. Varovalni telefon je prek brezžične povezave 
povezan z vodoodporno zapestnico, samodejnim senzorjem ali 
drugimi senzorji. Domet povezave je 50 do 200 metrov, tako da 
omogoča uporabo v stanovanju, hiši ali na vrtu. Ob nesreči ali po 
potrebi naprava pokliče telefonske številke sorodnikov, sosedov 
ali bližnjih. Naprava je pri klicanju zelo vztrajna in kliče številke, 
dokler se nekdo ne oglasi in potrdi sprejema klica. Opremo 
ponujajo v najem, brez vezave. Za priključitev in vzdrževanje 
opreme poskrbi Tele-SOS. Opremo lahko najamejo občani tudi 
za krajši čas (dopusti, okrevanje po vrnitvi iz bolnišnice, …). 
Podjetje Doktor24 pa ponuja pomoč na daljavo z mobilnim ali 
stacionarnim telefonom. Poseben mobilni telefon ima na zadnji 
strani vgrajen SOS GUMB, vsebuje detektor padca in preko 
GPS signala omogoča lociranje uporabnika v primeru, ko le-
ta potrebuje pomoč. Mobilni telefon je prilagojen za uporabo 
starejšim uporabnikom, saj ima večje tipke in večji prikaz znakov 
na zaslonu. SOS GUMB deluje tudi, ko je telefon izključen. Z 
uporabnikom SOS GUMBA je operater povezan − vzdržuje 
komunikacijo − od prejema klica (alarma) pa do rešitve oziroma 
prihoda prve osebe do uporabnika.

Območno združenje Rdečega križa Velenje izvaja številne 
aktivnosti na področju pomoči invalidom, in sicer predavanja 
o zdravem načinu življenja, ki jih izvajajo po krajevnih 
organizacijah (sladkorna bolezen, visok krvni pritisk, bolezni 
raka …), meritve krvnega tlaka, krvnega sladkorja, holesterola, 
trigliceridov, pomoč invalidom pri urejanju stanovanja in okolice, 
pomoč pri dostavi in nakupu življenjskih potrebščin iz trgovin, 
nudijo tudi spremstvo pri urejanju dokumentacije na sodiščih in 
upravnih enotah.

Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih Velenje omogoča 
svojim članom razvijanje pozitivne identitete, ustvarjanje 
specifične kulture gluhih, uporabo znakovnega jezika in 
integracijo v družbo. Poleg tega predstavlja gluhoto in njeno 
problematiko tudi navzven širši lokalni javnosti in jo osvešča o 
problematiki sluha. V društvu se za gluhe, naglušne, gluhoslepe 
in osebe s polževim vsadkom izvajajo posebni socialni 
programi in ostali projekti, ki jih uporabniki soustvarjajo in so 
odsev njihovih posebnih potreb. Z njimi izpolnjujejo zastavljene 
cilje in poslanstvo društva. Ti programi so naravnani tako, 
da vsebujejo dodaten vidik, ki ga javne in druge službe ne 
upoštevajo – to je pomoč pri premagovanju komunikacijskih 
ovir, poudarek na individualni pomoči v razumljivi komunikaciji 
ter pomoč pri socialnem vključevanju. Temeljni cilj združevanja 
oseb z okvaro sluha je enakopravnejše vključevanje v vse 
vidike družbe in seveda stopnja obveščenosti, ki je zaradi 
prilagojenega načina podajanja informacij, najpomembnejši 
aspekt obveščenosti oseb z okvaro sluha. Pomembno je, da 
osebe poznajo svoje pravice in dolžnosti ter da imajo možnost 
dodatnega izobraževanja. V letu 2014 so izvajali štiri posebne 
socialne programe, v okviru katerih so izvedli številne aktivnosti 
in sicer:

1. Usposabljanje za aktivno življenje in delo in preprečevanje 
socialne izključenosti gluhih, naglušnih in gluhoslepih

2. Informativna dejavnost
3. Kultura gluhih
4. Rekreacija in šport

Programi društva Invalid Konovo zagotavljajo vzdrževanje 
pristnih medčloveških odnosov, socialno varstvo in varovanje 
zdravja. S sistematičnim delom in invalidom primernimi 
dejavnostmi, tako fizičnimi kot psihičnimi, lahko posameznik 
vpliva na svojo telesno in duševno pripravljenost. S tem 
prispevajo v društvu k boljšemu medgeneracijskemu sožitju ter 
ne nazadnje k zniževanju stroškov za zdravstveno in socialno 
varstvo. Različne kategorije invalidnosti pri njihovih članih niso 
raznolike samo po izkazanih telesnih okvarah, bolezni in stopnji 
invalidnosti, temveč tudi po splošnem zdravstvenem počutju, po 
dojemanju življenja, ki jih obkroža in seveda tudi po potrebah, ki 
jih posamezniki izkazujejo. 
Prostovoljna pomoč prostovoljcev v programu Psihosocialna 
pomoč in osebna asistenca invalidom ter v programu Pomoč 
invalid – invalidu sočloveku je danes, ko se starejši zaradi 
slabega finančnega stanja, osamljenosti in drugih dejavnikov 
vse pogosteje znajdejo v hudih stiskah, izjemno dobrodošla. V 
minulem letu so pristopili k projektu »Viški hrane« v zadovoljstvo 
članov in drugih krajanov MOV. 
Njihovo delo temelji na prostovoljstvu invalidov članov društva, 
zato so ob dnevu prostovoljstva, 5. decembra, pripravili okroglo 
mizo na to temo.

V Združenju multiple skleroze Slovenije – podružnici SAŠA 
Velenje so poverjeniki obiskovali najtežje pokretne člane. Pri 
nekaterih je bilo potrebno opraviti manjšo individualno pomoč, ko 
so bili svojci najtežjih invalidov za krajši čas odsotni. Opravljenih 
je bilo 28 obiskov. Najbolj aktualne teme v preteklem letu so bile 
povezane s socialno problematiko, stanovanjskimi razmerami, 
razkropljenostjo članov, pomočjo na domu, ter možnostjo 
dodatne fizioterapije na domu za najtežje pokretne člane. 
Združenje MS Slovenije skrbi za stalno izobraževanje 
poverjenikov. V letu 2014 so na delovnih kolegijih pripravili 
izobraževanja na temo: aktivnosti Evropske in Internacionalne 
Federacije, pomen zgodnje rehabilitacije pri obolelih z MS, 
poročilo simpozija o rehabilitaciji, obravnavali so pravilnik 
o tehničnih pripomočkih ter poročila iz dveh konferenc o MS 
(Dublin, Boston).

V krajevni skupnosti Bevče so s svojo dejavnostjo in ukrepi pri 
skupnih akcijah invalidom s prevozi olajšali prisotnost na teh 
akcijah. Vse aktivnosti, na katere so bili vabljeni vsi krajani, 
tudi invalidi, so se odvijale večinoma v domu krajanov, kjer je 
arhitektura prilagojena invalidom.

Center za socialno delo Velenje v okviru svojega delovanja, 
ki ga uokvirjata zakonodaja in stroka, svojim uporabnikom 
ponuja in predstavlja zakonske možnosti uveljavljanja pravice 
do izbire družinskega pomočnika. Le-ta omogoča invalidni 
osebi, da ostaja v domačem okolju. Eno izmed področij dela 
centra za socialno delo je tudi obravnava oseb, ki se ne morejo 
usposobiti za samostojno življenje in delo. Te osebe lahko 
uveljavljajo pravice po Zakonu o družbenem varstvu duševno 
in telesno prizadetih oseb. S tem zakonom se urejajo pravice 
za osebe z zmerno, težjo in težko duševno motnjo v duševnem 
razvoju ter najtežje telesno oviranih oseb. Ena izmed pravic 
je tudi vključitev v varstveno delovne centre, kar je dober 
odgovor na potrebe teh oseb. Pri svojem delu strokovni delavci 
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pogosto pridejo v kontakt z osebami, ki zaradi kombinacije 
različnih vzrokov, kot so lažje motnje v duševnem ali telesnem 
razvoju, vzgojna zanemarjenost, vedenjske motnje in blažje 
oblike duševne bolezni, niso zmožne za pridobitno delo, pa 
bi bilo zanje dobro, da so vključene v vsakodnevno delovno 
oziroma zaposlitveno aktivnost. Zaradi zakonskih omejitev se 
ne morejo vključiti v VDC-je. Gre za zelo raznoliko skupino 
ljudi, zato je zanje potrebno širiti možnosti izbire pri vključitvah 
v programe, ki odgovarjajo njihovim zmožnostim in potrebam 
pri omogočanju čim bolj neodvisnega življenja in razvijanja 
oz. ohranjanja njihovih sposobnosti. Tem ljudem pomagajo v 
okviru možnosti v lokalnem in širšem okolju, da se jim izboljša 
kvaliteta življenja. 
V sodelovanju z lokalno skupnostjo vodi Center za socialno 
delo Velenje program Pomoč družini na domu. Gre za socialno 
varstveno storitev, ki opredeljuje, da so upravičenci do te 
pomoči osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem 
varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne 
komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta 
njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu, ter 
druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči 
in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij. V preteklem 
letu so nudili storitve pomoči na domu štirim osebam, ki sodijo 
v ti dve kategoriji upravičenosti. Gre za osebe, katere bi brez 
njihove pomoči na domu bile primorane poiskati namestitev v 
institucionalnem varstvu. V okviru zaposlitve, ki so jo izvajali 
preko javnih del v okviru programa Družabništvo in spremljanje, 
je njihova zaposlena obiskovala invalide in jim nudila pomoč pri 
vsakdanjih življenjskih opravilih. 
Pripravlja se sprejem Zakona o osebni asistenci, katerega namen 
je omogočati invalidom, da živijo v skupnosti in enako kot drugi, 
odločajo o svojem življenju, in imajo zagotovljeno podporo pri 
izvajanju tistih dejavnosti, povezanih z vključevanjem v družbo, 
ki jih ne morejo izvajati sami zaradi vrste in stopnje invalidnosti. 
To naj bi zagotavljala osebna asistenca doma, na delovnem 
mestu, pri izobraževanju in pri vključevanju v okolje. 

Invalidi z nizkimi prihodki so imeli tudi v letu 2014 možnost 
do brezplačnega kosila v javni kuhinji, ki ga je financirala 
MOV. Tistim, ki niso bili upravičeni do brezplačnega kosila, 
je Zaposlitveni center Gea omogočil nakup kosila po ugodni 
(socialni) ceni. 

Urad za razvoj in investicije MOV je med ukrepi za leto 2014 
zapisal, da bo v stanovanjski soseski PSO Gorica Velenje 
zgrajenih 15 neprofitnih najemnih stanovanj, prilagojenih 
gibalno oviranim. Rok za izvedbo se je podaljšal do 31. maja 
2015 zaradi spremembe terminskega plana končanja del. 
Občinska stanovanja se sicer oddajajo tudi osebam s posebnimi 
potrebami. Po Pravilniku o dodelitvi stanovanj pridobijo invalidi 
s prvo kategorijo invalidnosti določeno število točk. Za ostale 
invalide pa poskrbijo pri sami dodelitvi stanovanj glede na 
njihove potrebe. V letu 2014 so dodelili prilagojeno stanovanje 
trem osebam s posebnimi potrebami. Urad za razvoj in 
investicije MOV v sodelovanju s centri za socialno delo redno 
izplačuje subvencije za najemnine najemnikom neprofitnih 
stanovanj iz proračuna MOV in najemnikom tržnih stanovanj 
(neprofitni del iz proračuna MOV, tržni del se deli na 50% MOV 
in 50% iz državnega proračuna).

Urad za družbene dejavnosti MOV skrbi za (do)plačevanje 
oskrbe in bivanja občankam in občanom MOV, ki so vključeni v 

institucionalno varstvo v posebnih socialno varstvenih zavodih 
po Zakonu o socialnem varstvu, mesečno v povprečju 90 
občankam in občanom MOV. Poleg tega je MOV financirala 
pravico do izbire družinskega pomočnika oziroma družinske 
pomočnice po Zakonu o socialnem varstvu, letno v povprečju 
19 upravičenkam in upravičencem. Na Uradu za družbene 
dejavnosti redno spremljajo potrebe po različnih oblikah pomoči 
invalidom, ki se bodo pojavljale v prihodnje v lokalnem okolju in 
bodo vezane na Zakon o dolgotrajni oskrbi in na ostale zakone, 
ki so pristojni za to področje (npr. služba mobilne pomoči, 
izvajanje socialnega servisa v okviru socialnovarstvene storitve 
pomoč družini po Zakonu o socialnem varstvu).

Društvo Hospic je v lanskem letu izvedlo predstavitev društva 
Medobčinskemu društvu gluhih in naglušnih Velenje. Delo 
prostovoljcev Hospica je zelo specifično, saj pomagajo ljudem, 
ki se soočajo z napredovalno boleznijo, pri kateri se v kratkem 
pričakuje zaključek življenja. Vsi ti bolniki so na nek način 
prikrajšani za normalno življenje in so neke vrste invalidi, zato 
v društvu Hospic nesebično in z veliko empatije prisluhnejo 
potrebam bolnika in tistih, ki so vključeni v nego. Na voljo za 
pogovor so tudi žalujočim. Le-ti se oglasijo v njihovih prostorih, 
v izjemnih primerih nudijo žalujočim podporo tudi na domu. 
Pisarno imajo v Zdravstvenem domu Velenje, kjer so dostopi 
prilagojeni invalidom.

Prostovoljci Medobčinskega društva invalidov Šaleške doline 
obiskujejo invalide, ki potrebujejo pomoč. Vključeni so v projekt 
Viški hrane, zato enkrat tedensko razdeljujejo viške hrane 
svojim socialno ogroženim članom. Tistim, ki ne morejo do 
njihovega sedeža, dostavijo hrano na dom. Vključeni so tudi 
v projekt Evropska banka hrane, kjer dobivajo prehrambne 
artikle, ki jih razdelijo invalidom. Ob koncu leta so razdelili 
hrano sto dvajsetim invalidom. V preteklem letu so prostovoljci 
v društvu opravili več kot 8900 ur. 

Aktivnosti, ki jih v Domu za varstvo odraslih Velenje izvajajo 
vsakodnevno, so namenjene izboljšanju kvalitete življenja 
njihovih uporabnikov. Z naštetimi aktivnostmi so invalidom, 
ki prebivajo v domu izboljšali kvaliteto življenja in popestrili 
dneve:
- ureditev okolice doma vključno s klančino za invalide 
- v poletnih mesecih so v sodelovanju z MOV omogočili 
sprehode težje pokretnim starostnikom in invalidom
- nadaljevanje projekta Hoja v okviru fizioterapije
- omogočanje uporabnikom oglede predstav in razstav izven 
doma
- omogočanje uporabnikom in invalidom čim bolj neodvisno 
življenje in poudarjanje njihovih sposobnosti in utrjevanje le 
teh 
- računalniško opismenjevanje v sodelovanju s ŠCV 
- sodelovanje in povezovanje z MOV, ZD Velenje in 
Medobčinskim društvom invalidov Šaleške doline in osveščanje 
uporabnikov o njihovih pravicah.

V Društvu za kronično vnetno črevesno bolezen, kamor spada 
tudi Sekcija celjsko koroške regije, so v preteklem letu izvedli 
projekt “Naj javno stranišče”. S tem projektom želijo spodbuditi 
vse slovenske občine k izgradnji javnega stranišča, ki bi bilo 
dostopno vsem ljudem, vključno invalidom. To je še posebej 
pomembno za bolnike s kronično vnetno črevesno boleznijo. 
Lani so drugič zapored izvedli akcijo Ozaveščanje javnosti po 
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zdravstvenih domovih z naslovom “Trenutno odsoten-hvala za 
razumevanje” in se decembra predstavili v ZD Velenje.

Odbor invalidov MOV izvaja posebne socialne programe: 
preprečevanje in blaženje socialnih in psihičnih posledic 
invalidnosti, zagotavljanje zagovorništva, informativno 
dejavnost, usposabljanje za aktivno življenje in delo, programe 
za ohranjevanje zdravja in druge rehabilitacijske programe, 
rekreacijo in šport, dnevne centre in klube ter kulturno dejavnost. 
Člani so sodelovali v psiho terapevtskih delavnicah preko 
Zveze delovnih invalidov Slovenije. V prostorih Medobčinskega 
društva invalidov Velenje so organizirali zdravstvena 
predavanja, meritve krvnega tlaka in sladkorja. Preko celega 
leta so sodelovali z banko hrane. Pri vsaki razdelitvi je pakete 
s hrano prejelo povprečno 11 oseb. Medobčinskemu društvu 
invalidov Šaleške doline so se pridružili pri izvajanju projekta 
Viški hrane. Ob novem letu so obiskali 58 članov in jih ob tej 
priložnosti obdarili s paketi. Obiskovali so tudi bolne člane 
na domu in v bolnicah. Članom so pomagali tudi s finančnimi 
sredstvi za koriščenje zdraviliških kapacitet. 

Člani Društva upokojencev Velenje sodelujejo pri projektu Viški 
hrane, kjer vozijo hrano do svojih članov, med katerimi je deset 
invalidov. Hrano delijo tudi v okviru Slovenske banke hrane 
SIBAHE in sicer okrog dvajsetim invalidom. Poleg tega nudijo 
pomoč invalidom pri urejanju vrtov, kidanju snega, čiščenju 
stanovanj in podobno v sodelovanju s Centrom za socialno 
delo Velenje v okviru projekta Pomoč na domu preko Družbeno 
koristnih del. V preteklem letu so pomoč nudili dvanajstim 
invalidom.

Inštitut Integra je uspešno prijavil dokumentacijo za registracijo 
in dovoljenje za delo zaposlitvenega centra, ki ga izdaja 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti. Pregled in nadzor je bil opravljen v začetku meseca 
marca 2014, konec aprila pa je s strani inštituta ustanovljen 
zaposlitveni center GEA pridobil status in na podlagi izdane 
odločbe zaposlil prvih 5 invalidov z zaščitno zaposlitvijo.   

�. DOSTOPNOST GRAJENEGA OKOLJA, INFORMACIJ IN 
PREVOZOV
V dvorani Vile Biance so v preteklem letu napeljali indukcijsko 
(slušno) zanko, ki je namenjena uporabnikom slušnih aparatov 
in polževega vsadka. Zanka omogoča udobno in nemoteno 
poslušanje izgovorjenega v mikrofon. Slušno zanko so uredili 
tudi v mali dvorani Doma kulture Velenje, kjer so ob prenovi 
uredili še dostop za invalide do preddverja, s premično rampo pa 
tudi v dvorano. Slušna zanka je nameščena še v veliki dvorani 
Doma kulture Velenje, v Knjižnici Velenje in v sejni dvorani 
Mestne občine Velenje. V Programu za izboljšanje življenja 
invalidov v Mestni občini Velenje za obdobje 2014-2017 je 
zapisano, da bomo do leta 2017 slušne zanke uporabljali še 
v Galeriji Velenje, Muzeju Velenje in Domu za varstvo odraslih 
Velenje.

V Komunalnem podjetju Velenje so v letu 2014 nabavili novo 
električno vozilo na pokopališču Podkraj, ki je med drugim 
namenjeno tudi prevozu gibalno oviranih oseb, ki težko 
dostopajo do grobnih mest. Po predhodni najavi ali po dogovoru 
na licu mesta zaposleni na pokopališču izvedejo prevoz osebe 
do želene lokacije in nazaj. Komunalno podjetje Velenje je že 
pred nekaj leti uredilo parkirno mesto za invalide ob upravni 

stavbi na Koroški cesti 37/b, ki je locirano neposredno ob vhodu 
v objekt. Uredili so tudi klančino za dostop v stavbo, ki je zdaj 
omogočen tudi z invalidskim vozičkom. Ob urejanju poslovnih 
prostorov v upravni stavbi pa so prodajno-komercialno službo, 
ki ima največ opravka s strankami, prestavili v pritličje stavbe, 
tako da lahko do referentov brez težav in tuje pomoči dostopajo 
tudi invalidi. V prihodnje razmišljajo še o ureditvi parkirnih 
prostorov za invalide pred stavbo njihovih dveh poslovnih enot 
na Koroški cesti 3a. 

Ob stopnišču iz Zdravstvenega doma Velenje do Lekarne 
Center Velenje so namestili ograjo in s tem olajšali uporabo 
stopnic težje gibljivim osebam. Stopnišče je tudi osvetljeno. V 
vseh enotah Lekarne Velenje opravljajo lekarniško dejavnost 
na način, dostopen invalidom. Vstop v lekarne je omogočen z 
invalidskim vozičkom, ob vseh lekarnah so označena parkirna 
mesta za invalide. 

V dogovoru z MOV so v Zdravstvenem domu Velenje 
izdelali parkirne dovolilnice, ki so namenjene starejšim, 
težko pokretnim za čas obiska pri zdravniku oz. v času 
koriščenja druge zdravstvene storitve. Za lažji vstop in izstop 
iz Zdravstvenega doma so bile odstranjene ovire, ki so 
invalidom onemogočale gibanje, narejena je bila povezava 
garažne hiše in Zdravstvenega doma. Dogradili so dvigalo, ki 
zagotavlja invalidom dostop do vseh nadstropij. Dvigalo je tudi 
v novi parkirnini hiši pri Zdravstvenem domu Velenje, ki je bila 
zgrajena v sklopu Promenade. Z izgradnjo parkirne hiše so bila 
zagotovljena dodatna parkirna mesta za invalide. Prav tako 
je parkiranje invalidom zagotovljeno na notranjem dvorišču 
Zdravstvenega doma. 

Znotraj grajskega obzidja Velenjskega gradu je omogočeno 
parkiranje za invalide, prehodi med posameznimi prostori in 
višinske ovire so označeni z nedrsečim trakom.

Na Centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje 
so konec avgusta s pomočjo MOV dokončali klančino ob šoli, 
tako da je sedaj z invalidskimi vozički možen dostop do šole 
tudi s Kidričeve ceste. Glede na to, da izobražujejo 7 učencev, 
ki so gibalno ovirani, je ta pridobitev zelo dobrodošla. Zaradi 
klančine so morali izvajalci nekoliko prestaviti obcestno svetilko, 
ob stopnišče pa namestiti zaščitno ograjo, ki ima hkrati oporno 
funkcijo. Kot so predvidevali, pa klančina ne olajša dostopa na 
Kidričevo cesto samo njihovim učencem in spremljevalcem, 
temveč tudi mamicam z vozički in starejšim.

Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja je na 
območju celotnega mesta redno opravljala kontrolo parkiranja 
na parkirnih mestih, ki so namenjena invalidom. Pri parkiranju 
vozil, ki niso pravilno označena (veljavna karta) je ničelna 
toleranca glede ugotovljenih kršitev. Njihova redna naloga je 
zagotavljanje prehodnosti javnih površin na območju MOV 
za nemoteno gibanje. Pri opravljanju kontrol na področju 
mirujočega prometa so redarji pozorni na morebitna parkiranja 
na pločnikih, v križiščih ali drugih površinah, ki niso namenjene 
parkiranju vozil. Na določenih območjih mesta predstavlja 
pomanjkanja parkirišč zelo velik problem in v teh primerih, se 
ponekod tudi tolerira parkiranje izven označenih mest, vendar 
samo v primeru, ko tako parkirano vozilo ne ovira ostalih 
udeležencev v prometu. V kolikor napačno parkirano vozilo 
onemogoča varen prehod čez prehod za pešce ali je pločnik v 



       10. marec 2015GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 11�  / Številka 04

6. seja Sveta Mestne občine Velenje

celoti zaparkiran, se ukrepa.   

Na Uradu za komunalne dejavnosti MOV so v lanskem letu 
poskrbeli za obnovo naslednjih cest: Cesta talcev, Ljubljanska 
cesta, Ulica Janka Ulriha, Konovska cesta, Šenbric - Cirkovce, 
Odcep Orož v Šenbricu, Hrastovec – Cirkovce, Cirkovce – 
Sedovnik, Odcep Karničnik v Hrastovcu, Odcep Lilijski grič v 
Podgorju, Gasilski dom – Lazišče v Škalah, cesta v Zg. Šalek, 
pričela pa se je tudi obnova Jenkove ceste. Prav tako so bile 
v sklopu izgradnje celot komunalne infrastrukture zgrajene 3 
nove ceste v Škalah nad gasilskim domom.

Koncesionar za ceste, podjetje PUP Velenje d.d., je v letu 
2014 dosledno skrbel za redno letno in zimsko vzdrževanje 
cest. Za pešpoti, trge, modre cone, zelenice in druge javne 
površine redno skrbi koncesionar Andrejc d.o.o. na podlagi 
koncesijske pogodbe in v skladu s Pravilnikom o standardih 
storitev opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja 
in čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje. 

Podobno kot zadnja leta je Urad za komunalne dejavnosti MOV 
tudi v letu 2014 poskrbel za namestitev dodatnih košev za smeti 
in klopi. Skupno so na novih lokacijah postavili 22 klopi in 19 
košev za smeti.

Eden izmed ukrepov programa je skrb za primerno široke 
pločnike. V letu 2014 se je pričela obnova Jenkove ceste, 
v sklopu katere bodo obnovljeni tudi pločniki ob cesti. Vsi 
pločniki, ki se gradijo, so široki vsaj 1,2 m, večinoma pa 1,6 
m. Obstoječe pločnike, ki so preozki, se trudijo, v kolikor je to 
v prostoru mogoče, rekonstruirati v širini vsaj 1,2 m. Redno 
vzdržujejo in dopolnjujejo prometno signalizacijo in opremo. 
Enako kot vsa prejšnja leta bodo tudi letos odpravili nekatere 
arhitektonske ovire. 

V letu 2014, pa tudi že leto prej, so z rumeno barvo poskusno 
označili stopnice v podhodu pri pošti. Žal se je ta možnost 
pokazala kot neprimerna, saj se barva na granitnih stopnicah 
lušči. Zaradi tega iščejo primerne proti zdrsne rumene trakove s 
katerimi bi opremili stopnice. Za urejenost javnih sanitarij skrbijo 
redno, prav tako se trudijo, da so te dostopne tudi za invalide. 

V letu 2014 so poleg stopnic pri Cvetličarni PUP na Cankarjevi 
1, stopnic v križišču pri Mercator centru in stopnic pri Šumiju, z 
držali za pešce opremili še naslednje stopnice:
- 3x stopnice nad Prešernovo 9a;
- stopnice na koncu Ceste III;
- stopnice pri Kardeljevem trgu 1;
- stopnice pri CVIU.

Prav tako so z ograjo zavarovali izhod/klančino/stopnice pri 
izhodu iz centralnega otroškega igrišča pri NC Mercator.

Redna naloga, ki jo izvaja Urad za komunalne dejavnosti je 
zagotavljanje pretočnosti prometa. Pri tem se MOV opira na 
izdelano prometno študijo za obdobje 2006-2016 v kateri so 
predvidene širitve in ureditve prometnic zaradi povečanja in 
sprememb prometnih tokov. Vzdrževalec prometnic zagotavlja 
prevoznost in pretočnost cest skladno z obveznostmi, ki jih 
nalaga zakonodaja in koncesijska pogodba. 

Avtobusna postajališča se vzdržujejo in čistijo vse leto. 

Zagotovljena je osvetljenost in varnost vstopanja in izstopanja 
potnikov. Enkrat letno se čistijo in barvajo nadstrešnice. 

Informacije o voznem redu so na vsakem avtobusnem 
postajališču, na spletni strani MO Velenje pod rubriko LOKALC, 
delujoča je tudi aplikacija GUTS z ažurnimi informacijami o času 
prihodov na avtobusne postaje in na spletni strani avtobusnega 
prevoznika Izletnik Celje. Dva LOKALCA pa sta prirejena z 
rampo za vstopanje in izstopanje invalidov. Na urnikih voženj je 
označen čas vožnje LOKALCA z invalidskim znakom.

Za opravljanje poklica voznik avtobusa je zakonsko opredeljeno, 
da morajo vozniki pridobiti kodo 95 (vpisana v vozniškem 
dovoljenju). Za podaljševanje kode 95 mora voznik vsakoletno 
prisluhniti predavanjem (7 ur). V sklopu teh predavanj je tudi 
tema – odnos do potnikov, posebej do invalidnih oseb.

Med ukrepi programa je izgradnja pločnika na Lipo. Pločnik bo 
predvidoma zgrajen v letu 2015, sočasno z obnovo Ceste na 
Lipo.

Izhod iz pločnika na pokopališču je bil urejen v letu 2014. 
Klančine na krožišču pa so tudi urejene na vseh osmih pločnikih. 
V sklopu sanacije Jenkove ceste sta bila lani urejena pločnik in 
klančina. 

V letu 2014 so namestili osem novih naprav za zvočne signale 
na semaforjih. Letos bodo nabavili še dve, tako da bodo 
opremljeni vsi semaforji v MOV. Vzdrževanje teh naprav poteka 
brez večjih težav.

Vsa parkirna mesta namenjena invalidom so označena s 
horizontalno in vertikalno prometno signalizacijo. V kolikor se 
za označitev pokaže potreba v zimskem času, parkirno mesto 
najprej označijo z znakom, spomladi, ko so vremenske razmere 
ugodne, pa opravijo še zaris. V kolikor dobijo vlogo za zaris 
invalidskega parkirnega mesta s strani občanov oz. upravnikov 
blokov, jo v večini primerov pozitivno rešijo.

Društvo upokojencev Velenje je uredilo in izdelalo klančino za 
dostop z invalidskim vozičkom invalidki na domu, uredili so tudi 
klančino za dostop z invalidskim vozičkom v spodnje prostore 
društva.

V Premogovniku Velenje imajo na zunanjih objektih odpravljene 
grajene in komunikacijske ovire. Dostop v upravno zgradbo 
Premogovnika Velenje je urejen tako, da omogoča neovirano 
gibanje invalidnim osebam. V zgradbi sta vgrajeni tudi 
dve dvigali, ki omogočata uporabo invalidnim osebam. Na 
osrednjem parkirišču Premogovnika Velenje so štiri parkirna 
mesta, označena za invalide.

5. VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
Na Osnovni šoli Gorica so v preteklem letu skupaj s šestdesetimi 
drugimi osnovnimi šolami sodelovali pri pedagoški akciji delovnih 
invalidov Slovenije. Skozi likovne in literarne prispevke, ki so jih 
ustvarjali učenci, so pokazali pozitiven odnos za kakovostno 
sožitje z invalidi v svojem okolju in širši skupnosti. Učenci so 
ob pomoči mentoric prikazali razumevanje invalidnosti ob 
temah: »invalidi in njihove živali«, »invalid in njegovo delo« ter 
»družina z invalidom«. Nagrajenih je bilo sedem učencev in pet 
mentoric.



10. marec 2015 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 04/ stran 115

           6. seja Sveta Mestne občine Velenje

V Vrtec Velenje so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, 
ki so gibalno ali kako drugače ovirani. V ta namen so v minulem 
letu 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 vključene tri otroke, ki 
potrebujejo spremljevalko, kar so jim tudi omogočili.

Središče za samostojno učenje in Svetovalno središče na 
Ljudski univerzi Velenje invalidi redno obiskujejo. Prvo je 
namenjeno sodobnim oblikam samostojnega učenja. Ima 
vso potrebno multimedijsko opremo, ki omogoča učinkovito 
samostojno učenje. Svetovalno središče pa je namenjeno vsem 
odraslim, ki potrebujejo informacije ali nasvet pred vključitvijo 
v izobraževanje, med potekom izobraževanja in ob zaključku 
izobraževanja. Svetovalka brezplačno, nepristransko, zaupno, 
in celovito svetuje in informira o vseh izobraževalnih možnostih 
za odrasle v širšem lokalnem okolju. Uporaba gradiv in učne 
tehnologije v centru je brezplačna in na voljo od 8. do 20. ure. 
Za svetovanje in pomoč pri uporabi učne tehnologije je na voljo 
informatorka.

Univerza za III. življenjsko obdobje Velenje je omogočila 
starejšim in invalidom vseživljenjsko učenje, zdravo življenje, 
spodbujanje aktivnega kulturnega delovanja, s ciljem ponovnega 
vključevanja starejših v aktivno družbo in s poudarkom na 
medgeneracijskem sodelovanju. V programu združuje študijske 
skupine, študijske krožke in druge samo-organizirane skupine 
starejših, ki delujejo na načelih prostovoljstva, proste izbire, 
vzajemnosti, medsebojne pomoči, izmenjavi znanja, izkušenj 
in prijateljstva med člani. Dejavnosti potekajo pod vodstvom 
usposobljenega mentorja in po v naprej dogovorjenem 
izobraževalnem programu. Univerza se s prostovoljnim delom 
vključuje tudi v občinske in republiške projekte, ki vplivajo na 
izboljšanje kakovosti življenja v lokalnih okoljih. Med člani 
univerze je veliko invalidov, ki v teh aktivnostih iščejo predvsem 
samopotrditev v smislu pridobljenih znanj in ohranjanja 
psihofizičnih sposobnosti.
Skupine starejših ljudi za samopomoč delujejo pod okriljem 
društva VID-vseživljenjsko izobraževalno društvo Velenje. 
Skupine vodijo prostovoljci – voditelji skupin, ki so za to 
posebej usposobljeni. Na našem področju skupine delujejo v 
Velenju, in sicer osem v Domu za varstvo odraslih Velenje za 
stanovalce doma in ena, ki jo sestavljajo članice iz različnih 
predelov Velenja. Skupaj z voditeljskim parom skupina šteje 
do dvanajst članov, praviloma starih nad 65 let. Mlajši člani 
skupin so večinoma invalidi. Srečujejo se enkrat tedensko ob 
istem času in v istem prostoru. Temeljna dejavnost je pogovor. 
Vsebina pogovora so teme, ki udeležence povezujejo ter temelji 
na posredovanju lastnih izkušenj in življenjskih zgodb.

Na področju izobraževanja so invalidi ranljiva skupina, saj 
imajo nižjo izobrazbeno strukturo kot zaposleni, ki tega statusa 
nimajo. Iz tega razloga jih v Premogovniku Velenje vsa leta 
spodbujajo k izobraževanju – tako h krajšim oblikam, ki so 
vezane na potrebe delovnega procesa, kot tudi k izobraževanju 
za pridobitev višje stopnje izobrazbe. Posebna oblika je tudi 
usposabljanje na delovnem mestu, ki ga izvajajo že od leta 2003 
in so ga popolnoma prilagodili svojim potrebam. V ta namen 
je bil ustanovljen Center za usposabljanje in izobraževanje, 
v okviru katerega, na podlagi pri njih izdelanih programov 
usposabljanja in pod strokovnim vodstvom mentorja, izvajajo 

interna usposabljanja na konkretnem delovnem mestu. V 
okviru programov aktivne politike zaposlovanju pri Zavodu 
RS za zaposlovanje že več let izvajajo tudi usposabljanje 
brezposelnih invalidov s trga dela. V večini primerov so te 
invalide po končanem usposabljanju tudi zaposlili. Novejša, 
precej uspešna, oblika sodelovanja pa je z izvajalci zaposlitvene 
rehabilitacije, katerim omogočajo usposabljanje invalidov v 
svojem delovnem okolju, z možnostjo kasnejše zaposlitve. 
Naštete aktivnosti so dokaz povezanosti in skrbi za lokalno ter 
širše okolje v smislu ponujanja zaposlitvenih možnosti ranljivim 
skupinam, kar je lep primer družbeno odgovornega ravnanja.

Vzgojni in izobraževalni zavodi v MOV, invalidske organizacije 
in društva skrbijo za osveščanje otrok in mladine o invalidski 
problematiki preko delavnic, predavanj, zloženk, dodatnih 
vzgojnih in izobraževalnih vsebin. Zagotavljajo tudi individualno 
učno pomoč na vseh nivojih izobraževanja na podlagi 
odločitve Komisije za usmerjanje, financiranje spremljevalcev 
predšolskih in osnovnošolskih otrok s posebnimi potrebami v 
skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. 
Vzgojni in izobraževalni zavodi v MOV izvajajo aktivnosti za 
integracijo otrok, mladostnikov in mladostnic z oviranostmi v 
sistem redne vzgoje in izobraževanja. Njihova naloga je tudi 
zagotavljanje predšolske vzgoje in varstva v vrtcih ter delovanje 
osnovnošolskega izobraževanja, ki zagotavlja otrokom, 
mladostnicam in mladostnikom z oviranostmi prilagojeno 
izvajanje programov in dodatno strokovno pomoč (v skladu 
z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami) ter 
aktivnosti, ki niso zakonske obveznosti. Na Uradu za družbene 
dejavnosti MOV sofinancirajo in podpirajo projekte in programe, 
ki se odvijajo v vrtcih, šolah, na javnih mestih in v nevladnih 
organizacijah ter spodbujajo samostojno odločanje in aktivno 
participacijo mladih z različnimi oblikami oviranosti (preko 
javnih razpisov za lokalne in mednarodne mladinske in otroške 
projekte/ programe).

Redna naloga Urada za družbene dejavnosti MOV je financiranje 
prevoza v šolo in iz šole za učence iz MOV, ki imajo odločbe 
o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo in obiskujejo pouk v Centru 
za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje, Zavodu za 
gluhe in naglušne, Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in 
usposabljanje Kamnik in Zavodu Dobrna (oziroma glede na 
potrebe). Njihova naloga je tudi financiranje spremljevalcev 
predšolskih in osnovnošolskih otrok s posebnimi potrebami v 
skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 
zagotavljanje dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi 
potrebami, vključene v redne oddelke vrtcev in osnovnih 
šol, zagotavljanje spremljevalk in spremljevalcev otrokom s 
posebnimi potrebami v času zimovanj in letovanj.

6. DELO, ZAPOSLITEV, MATERIALNA IN SOCIALNA 
VARNOST
Na Uradu za delo Velenje (MO Velenje, občini Šoštanj in 
Šmartno ob Paki) je bilo konec decembra 2014 prijavljenih 393 
brezposelnih oseb s statusom invalidnosti ali 9,2 % manj kot v 
decembru 2013. V evidence pa se je v letu 2014 na novo prijavilo 
167 brezposelnih invalidov. Povečana motivacija, aktivacija, 
individualni pristop in informiranje oseb s statusom invalidnosti 
je pripomogel k večjemu vključevanju le teh v ukrepe aktivne 
politike zaposlovanj (zaposlitev, javna dela, subvencionirane 
zaposlitve). Z ukrepi in poglobljenim osebnim pristopom se 
je posledično znižala brezposelnost invalidnih oseb za 40 
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brezposelnih invalidov. V strukturi prijavljenih invalidov je bilo 
največ delovnih invalidov, ostali pa so imeli status invalida 
priznan po drugi zakonodaji (invalidi po ZZRZI, ZUZIO, invalidne 
osebe s priznano telesno okvaro…). Največ brezposelnih 
invalidov je bilo starih nad 50 let (237) in brezposelnih zaradi 
stečaja ali tehnološkega presežka (100). 
Osebe s statusom invalidnosti z dodatnimi zdravstvenimi 
omejitvami in težavami so vključili v zdravstveno zaposlitveno 
svetovanje predvsem zaradi preverjanje zmožnosti 
vključevanja, smiselnosti ponovne predstavitve na invalidski 
komisiji in zmožnost nadaljnje vključitve v storitve zaposlitvene 
rehabilitacije. Delodajalci, ki so zaposlili invalide v letu 2014 so 
lahko izkoristili spodbude, ki so veljale za brezposelne osebe 
v okviru razpoložljivih subvencij. Tako se je v subvencijo za 
zaposlitev vključilo 15 brezposelnih invalidov. V letu 2014 se je 
največ brezposelnih oseb (54 vključitev) s statusom invalidnosti 
vključilo v ukrep javnih del. Preko programa javnih del je bilo 
omogočeno sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih 
pri neprofitnih delodajalcih. V programe Aktivne politike 
zaposlovanja je bilo v letu 2014 vključenih 85 brezposelnih 
invalidov. Tako se je v letu 2014 s skupnimi močmi zaposlenih 
na ZRSZ, koriščenjem aktualnih ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja in motiviranostjo strank v zaposlitev vključilo 113 
invalidnih brezposelnih oseb. 

Na MOV je bilo konec leta 2014 zaposlenih dvanajst invalidov, 
od tega pet preko javnih del. Potrebno število invalidov za 
izpolnitev kvote za MOV so trije zaposleni, kar pomeni, da ima 
MOV zaposlenih devet invalidov, ki so nad kvoto. 

Več kot desetina zaposlenih v Lekarni Velenje ima status 
invalida. Delovne naloge in delovno okolje so prilagodili njihovim 
sposobnostim in potrebam. Temu bodo sledili tudi v prihodnje. 

V Vrtcu Velenje so imeli v letu 2014 zaposlenih 6 invalidnih 
oseb, 4 za polovičen delovni čas. Število od oktobra 2014 ne 
dosega kvote, ki jo predpisuje zakon o zaposlitveni rehabilitaciji 
in zaposlovanju invalidov - 7. Ker število zaposlenih invalidov 
ne dosega predpisane kvote, morajo v skladu s 7. členom 
Odredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov Javnemu 
jamstvenemu, preživninskemu in invalidskemu skladu Republike 
Slovenije mesečno plačevati prispevek za spodbujanje 
zaposlovanja invalidov v višini 70 % minimalne plače.
Za invalida, ki je zaposlen v njihovi pralnici, v letu 2014 niso 
namenili dodatnih sredstev za izboljšavo dela. Pet invalidov 
dela z otroki in delajo bodisi v podaljšanem varstvu ali polovičen 
delovni čas z upoštevanjem vseh omejitev, ki jih imajo kot 
invalidi. 

Na Ljudski univerzi Velenje so bili preko javnih del v letu 2014 
zaposleni trije invalidi.

Združenje multiple skleroze Slovenije – savinjsko šaleška 
podružnica želi z obveščanjem preprečiti, da bi bile osebe z 
multiplo sklerozo stigmatizirane in izključene, kajti sedanja 
praksa v EU kaže na to, da je stopnja brezposelnosti v EU 
pri invalidnih osebah mnogo višja kot pri zdravih vrstnikih. 
Osebe z MS pa še vedno lahko delajo, za kar so se dolga leta 
izobraževali, vendar občasno potrebujejo prilagojeno delavno 
mesto.

Inštitut Integra je v letu 2014 zaposlil dva invalida preko javnih 

del, eden pa se je v inštitutu redno zaposlil. V preteklem letu 
so bili aktivni tudi na področju evropskih projektov. Inštitut 
je vključen v projekt Supported Employment (Podporno 
zaposlovanje), ki je v Sloveniji šele v povojih. 

Zaposlitveni center GEA, zavod za usposabljanje in 
zaposlovanje invalidov, je mlad zavod posebnega pomena. 
Zaposluje le invalide skladno z Zakonom o zaposlitveni 
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, ki so v predhodnih 
postopkih pridobili odločbo o zaščitni zaposlitvi in seveda ob 
upoštevanju zaposlovanja v kvotnem sistemu. Tako je bilo v 
zaposlitvenem centru v letu 2014 od vseh zaposlenih kar 7 
redno zaposlenih invalidov. 

V Premogovniku Velenje vseskozi razvijajo podporno okolje, 
službe in programe, ki omogočajo lažje uvajanje invalidov 
v delovno okolje. Aktivni so na področju rehabilitacijskega 
socialnega dela in zaposlovanja invalidov. Ustaljena aktivnost 
služb je zagotavljanje ustreznega dela delavcem z zmanjšano 
delovno zmožnostjo. Usposabljajo jih za druga ustrezna 
dela, pri tem pa sodelujejo z Dispanzerjem za medicino dela, 
prometa in športa ter Zavodom za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje. Skrbijo tudi za prilagoditev delovnih mest. 
Invalidom iščejo ustrezno zaposlitev v okviru celotne Skupine 
Premogovnik Velenje. V okviru hčerinskega podjetja HTZ 
Velenje, ki zaposluje tudi invalide s trga dela, odpirajo nove 
programe in delovna mesta, ki so namenjena zaposlovanju 
invalidov. Kodeks o ravnanju z invalidnostjo na delovnem 
mestu mednarodne organizacije dela, ki je oblikovan kot vodnik 
za delodajalce, priporoča razvijanje poklicne in zaposlitvene 
kariere invalidov. Njegovo 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.

Podjetje HTZ Velenje že vse od ustanovitve leta 2000 sodi 
med največja invalidska podjetja v Sloveniji. Ukvarja se s 
proizvodnjo, servisiranjem in vzdrževanjem različnih izdelkov, 
opreme in instalacij. Na dan 1. 1. 2015 je bil med 799 
zaposlenimi 401 invalid. Od leta 2007 zaposlujejo tudi invalide 
s trga dela, pred tem pa so bili njihova ciljna skupina izključno 
invalidi Premogovnika Velenje in drugih podjetij v Skupini. 

�. DRUŽINSKO ŽIVLJENJE IN SPOŠTOVANJE OSEBNE 
INTEGRITETE
Redna naloga Sveta za invalide MOV, invalidskih organizacij, 
društev in medijev je osveščanje javnosti o družinskem 
življenju invalidov: spodbujanje pozitivnega stališča do poroke, 
starševstva in spolnosti oseb s posebnimi potrebami.

Društvo Sožitje Velenje izvaja aktivnosti oz. programe za 
usposabljanje, razbremenjevanje in ohranjanje psihofizičnega 
zdravja v družinah z osebami z motnjo v duševnem razvoju.

�. SKRB ZA ZDRAVJE
V vseh enotah Lekarne Velenje 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.

V Društvu onkoloških bolnikov Slovenije Pot k okrevanju, 
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organizirana skupina za samopomoč ženskam z rakom dojke 
Velenje so v letu 2014 obveščali člane o novostih na področju 
pravic, predvsem glede pravic do protez, zdraviliških uslug, 
pravic do npr. limfne drenaže, itd.

Po dogovoru z invalidskimi organizacijami izvajajo v 
Zdravstvenemu domu Velenje zdravstveno vzgojne vsebine. 
Najpogostejše teme so: zdrava prehrana, dejavniki tveganja 
(holesterol, ateroskleroza, povišan krvni tlak, sladkorna 
bolezen, …), delavnica gibanja (aktivna vadba, test hitre 
hoje, nordijska hoja), inkontinenca, rak mod in prostate, rak 
dojke, menopavza, hrbtenica … V zadnjem času pa so zaradi 
načina življenja v porasti bolezni stres, depresija in druge 
lažje in težje psihične motnje, zato so delavnice depresije 
velikokrat prepolne. Da bi invalidom in starejšim osebam 
olajšali dostopnost do zdravstvene storitve smo zagotovili 
možnost naročanja preko telefona. Storitev se je dobro prijela 
in tako lahko posamezniki z veliko manj truda in slabe volje 
koristijo želeno storitev – naročanje receptov, napotnic, pregled 
pri zdravniku. V telefonski centrali je invalidom omogočeno 
kopiranje medicinske dokumentacije, po potrebi jim pokličejo 
tudi taksi službo. 
Že v letu 2006 so zagotovili možnosti v pomoč gluhim in 
naglušnim osebam v MOV:
- naročanje preko mobilnega telefona z SMS sporočilom na 
telefon št. 041 784 899, za vse tiste osebe, ki imajo izbranega 
osebnega zdravnika v ZD Velenje.
- za specialistične preglede, laboratorij, fizioterapijo in RTG 
preiskave je na voljo mobilni telefon, kjer lahko na telefonski 
številki 041 784 833 pustijo SMS sporočila. 
- Naročanje po elektronski pošti: telefonska.centrala@zd-
velenje.si in preko faxa, št. 03 899 56 48.

V Premogovniku Velenje izvajajo preventivno rekreacijo, ki 
je namenjena invalidom oz. delavcem, ki imajo zdravstvene 
ali lažje težave s hrbtenico. Poudarek pri vsebini preventivne 
rekreacije je na učenju bolj zdravega načina življenja, ki poteka 
v obliki sodobnih učnih delavnic in se dotika najpomembnejših 
vsebin, ki vplivajo na boljše zdravstveno počutje in s tem na 
večjo delovno učinkovitost posameznika. Gre torej za večjo 
telesno aktivnost in boljšo splošno psihofizično kondicijo, zdravo 
prehrano, načine premagovanja stresa, odpravljanje različnih 
razvad, uspešnejše premagovanje konkretnih obremenitev na 
delovnem mestu in drugo.

9. KULTURA
Ob mednarodnem dnevu invalidov, 3. decembra, je župan 
Mestne občine Velenje povabil na sprejem občanke in občane, 
člane invalidskih društev in drugih društev, ki delujejo na 
področju sociale. Večer je popestrila predstava MOVE.ING, 
dramsko plesni projekt članov Društva študentov invalidov 
Slovenije in poklicnih baletnikov pod režijsko taktirko Borisa 
Cavazze. 

V Galeriji Velenje so v letu 2014 v okviru projekta Clear realizirali 
Vodnik po stalni Zbirki slovenske sodobne umetnosti – Gorenje 
na velenjskem gradu za slepe in slabovidne, poleg tega so 
pripravili tipne slike za omenjeni vodnik ter besedilo za film o 
zbirkah na velenjskem gradu za slepe in slabovidne, pri pripravi 
katerega so sodelovali. Člani Medobčinskega društva gluhih 
in naglušnih so si ogledali razstavo in se udeležili delavnice. 
V preteklem letu so osveščali o dostopnosti kulturnih vsebin 

za gibalno ovirane. V Galeriji Velenje omogočajo prilagojena 
vodstva za osebe z motnjami v duševnem razvoju in upoštevajo 
prilagoditve pri postavitvah razstav, da so razstavljeni predmeti 
s primerno višino, podnapisi, kontrasti in osvetljavo primerni za 
invalide.

V Muzeju Velenje so v okviru projekta CLEAR, sofinanciranega s 
strani programa Jugovzhodna Evropa, kupili premične klančine 
za premagovanje arhitekturnih ovir. Namen pilotnega projekta 
CLEAR je približati kulturne objekte, institucije in vsebine vsem 
ljudem, ne glede na njihovo poreklo, socialni status, starost in 
senzorne ali gibalne omejitve. V okviru projekta je bil kupljen 
tudi domofon, s pomočjo katerega bi lahko gibalno ovirani z 
vhoda poklicali zaposlene, ki bi jih spremljali na ogled, a bo za 
njegovo ustrezno namestitev in delovanje potrebnih še nekaj 
ukrepov, saj zaradi velikosti objekta in debeline sten za zdaj žal 
še ne deluje. 
V Muzeju Velenje so slepim in slabovidnim na voljo muzejski 
predmeti oziroma replike muzejskih predmetov, namenjeni 
tipanju (afriška maska in stolček, mastodontova kost in zob, 
sončna ura, ščit, samokolnica, kip Josipa Broza Tita ter tipni tloris, 
ki prikazuje razvoj Velenja, in tipni tloris arhitekturnega razvoja 
Velenjskega gradu). Pri vhodih v grajsko stavbo in v vse stalne 
postavitve Muzeja Velenje na Velenjskem gradu so nameščeni 
napisi v slabovidnim prilagojeni pisavi in v brajlici. Obiskovalci 
Velenjskega gradu si lahko izposodijo tudi vodič v Braillovi 
pisavi ter vodič s prilagojeno velikostjo, pisavo in kontrastom 
pisave. Obiskovalcem muzejske razstave predstavljajo tudi s 
filmi, ki so opremljeni z zvokom in s podnapisi.
Obiskovalcem v Muzeju Velenje ob predhodni najavi 
omogočajo tudi vodenje v znakovnem jeziku, prilagojena 
vodenja po razstavah v Muzeju Velenje pripravljajo tudi za 
osebe z motnjami v duševnem razvoju in za osebe s težavami 
v duševnem zdravju. 
Pri postavljanju novih razstav v Muzeju Velenje upoštevajo 
priporočene višine postavljenih panojev in vitrin, kontraste in 
primerne pisave, osvetljavo ter druga priporočila za omogočanje 
dostopnosti kulturne dediščine ljudem z omejitvami. 

V letu 2014 so na Festivalu Velenje na cvetličnem in jesenskem 
sejmu ter na pomladnem BazArtu in Pikinem BazArtu Varstveno 
delovnemu centru Ježek iz Velenja omogočili brezplačen najem 
stojnice za prodajo njihovih izdelkov. Določenim skupinam 
invalidov iz Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje 
Velenje so omogočili brezplačen obisk nekaterih njihovih 
prireditev (predvsem v sklopu Pikinega festivala). Nadaljevali 
in še nadgradili so sodelovanje Univerze za tretje življenjsko 
obdobje in Pikinega festivala Velenje v programih Ustvarjalnih 
delavnic ter Planinskega pohoda. 

V Knjižnici Velenje zagotavljajo digitalno knjižnico, ki omogoča 
članicam in članom Knjižnice Velenje uporabo knjižnice na 
daljavo 24-ur na dan vse dni v letu (ogled izposojenega gradiva, 
podaljšanje roka izposoje, rezervacija zasedenega gradiva, 
naročanje prostih izvodov gradiva ter naročanje gradiva preko 
medknjižnične izposoje). Poleg tega zagotavljajo izposojo 
zvočnih knjig, kar je primerno predvsem za slepe in slabovidne, 
ter uporabo pripomočkov za branje: komplet lup in namizne 
svetilke. Ves čas nabavljajo knjižno gradivo ustrezno prilagojeno 
invalidom, na voljo za izposojo so tudi igrače, od katerih so 
nekatere namenjene osebam z oviranostmi za rehabilitacijo po 
daljših boleznih in poškodbah. V Knjižnici Velenje omogočajo 
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prostore ter podpirajo invalidske organizacije pri organiziranju 
in izvedbi knjižnih razstav in drugih prireditev. 
V letošnjem letu bodo promovirali servis »Knjiga na dom«, ki je 
na voljo že nekaj časa, vendar ga nihče ne uporablja. Storitev 
članicam in članom Knjižnice Velenje, ki zaradi ostarelosti, 
dolgotrajne bolezni ali oviranosti ne morejo obiskati knjižnice, 
enkrat mesečno omogoča brezplačno dostavo in prevzem 
knjižničnega gradiva na domu. 

V Medobčinskem društvu invalidov Šaleške doline imajo 
delavnice ročnih del, na katerih izdelujejo in kasneje razstavljajo 
različne izdelke. Ženske predstavnice tega društva in Društva 
upokojencev Velenje so se združile v Ženskem pevskem 
zboru Društva upokojencev Velenje in Medobčinskega društva 
invalidov Šaleške doline. Med članicami jih ima dvanajst status 
invalida. V preteklem letu so nastopile na 16. reviji pevskih 
zborov Društev invalidov Slovenije. Uspešno nastopajo tudi na 
raznih prireditvah, v domovih za starejše občane ipd. 

Članice in člani Medobčinskega društva gluhih in naglušnih 
Velenje so se vse leto udeleževali občinskih prireditev, kjer so 
bili deležni tolmačenja v slovenski znakovni jezik. Poleg tega so 
pripravljali različne delavnice, na katerih so izdelovali novoletne 
voščilnice, venčke, ikebane, nakit in podobno. 

10. ŠPORT IN REKREACIJA
V programu Usposabljanje ortopedsko gibalno oviranih invalidov 
za samostojno življenje društva Invalid Konovo izvajajo več 
dejavnosti: fizioterapevtske vaje, magnetna terapija, nordijska 
hoja, pohodništvo in izobraževanje. Plavanje in vadba v vodi kot 
terapevtsko sredstvo ortopedskih invalidov izvajajo po urniku v 
termah Topolšica. Ohranjanje in izboljšanje zdravja invalidov 
v slovenskih zdraviliščih izvajajo v termah Olimje in Lendava. 
V programu usposabljanje za aktivno življenje – ustvarjalne 
delavnice želijo doseči ohranitev delovnih sposobnosti, 
kreativnosti, nudenje novih spretnosti in aktivno izrabo prostega 
časa. V tem programu deluje tudi pevski zbor. V programu 
Invalidom in osebam z invalidnostjo prirejeni šport in rekreacija 
ob redni tedenski vadbi aktivno sodeluje preko 150 članov in 
članic v naslednjih panogah: pikado, rusko kegljanje, streljanje 
z zračno puško in šah. Nadgradnja vadbi so meddruštvena 
tekmovanja in tekmovanja Zveze društev Invalid na državnem 
nivoju. Uspešnost dokazujejo številni pokali ekip in medalje 
posameznikov. Lani so organizirali meddruštveno tekmovanje 
v pikadu s preko 100 udeleženci.

MOV – Urad za družbene dejavnosti zagotavlja športno 
rekreativne programe za odrasle osebe z oviranostmi in otroke 
s posebnimi potrebami iz sredstev razpisa »Letni program 
športa«. S sredstvi MOV so letno podprti programi športa za 
invalide, ki so včlanjeni v športna društva in klube ter tiste, ki 
so včlanjeni v invalidske organizacije; odrasli so vključeni v 
programe rusko kegljanje, pikado, šah, ribištvo, pohodništvo, 
kegljanje, namizni tenis, plavanje, otroci s posebnimi potrebami 
pa v programe plavanja po Halliwick metodi.

V Plavalnem klubu Velenje imajo skupino Delfinčkov, v kateri 
preko celega leta dva do trikrat tedensko plavajo oziroma 
trenirajo osebe s posebnimi potrebami. V skupini je od štirinajst 
do šestnajst oseb starih od deset do trideset let. Najboljši 
tekmujejo tudi na tekmovanjih doma in na Hrvaškem. Z njimi 
delajo vaditelji plavanja, ki so vsi prostovoljci.

V Medobčinskemu društvu invalidov Šaleške doline so športniki, 
ki dosegajo dobre rezultate na območnih in državnih prvenstvih. 
Da lahko trenirajo, imajo na voljo brezplačno uporabo bazena v 
Velenju, kegljišča v Šoštanju, prostore Rdeče dvorane Velenje 
za namizni tenis, balinišče ter strelišče v Velenju. 

Člani Medobčinskega društva gluhih in naglušnih Velenje so se 
udeleževali rekreacije, pohodov, turnirjev v ribolovu, poleg tega 
so organizirali superpokal v futsalu in s pomočjo Zveze društev 
gluhih in naglušnih Slovenije še državno prvenstvo v odbojki 
gluhih 2014. 

Člani Združenja multiple skleroze Slovenije – SAŠA podružnice 
so se v preteklem letu udeležili tekmovanj v streljanju, pikadu, 
šahu, plavanju, ribolovu in balinanju.

Društvo upokojencev Velenje je za člane Velenjske podružnice 
društva za multiplo sklerozo izvajalo balinanje na balinišču. Na 
igrišču z ruskim kegljiščem in baliniščem so naredili klančino za 
dostop invalidov z vozički.

V Premogovniku Velenje deluje Športno društvo, ki izvaja 
številne športne in zdravstveno-preventivne aktivnosti za 
zaposlene v celotni Skupini.

11. 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.

12. 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 tičejo področja invalidov. Invalidska 
društva so vedno vabljena k sodelovanju pri pripravi programov 
za izboljšanje življenja invalidov v MOV. Nazadnje so sodelovali 
pri pripravi Programa za izboljšanje življenja invalidov MOV za 
obdobje 2014-2017.

1�. AKTI OBČINE, KI UREJAJO VPRAŠANJA ZA 
URESNIČEVANJE PRAVIC INVALIDOV
Invalidi se vključujejo v pripravo občinskih aktov, ki se nanašajo 
na vprašanja invalidov. 

Na MOV izpolnjujemo določila Zakona o javnem naročanju pri 
javnih razpisih tako male kot tudi velike vrednosti ali zgolj pri 
zbiranju ponudb. 19. člen Zakona o javnem naročanju pravi: 
»(1) Naročnik mora v primeru oddaje pridržanega javnega 
naročila ob izpolnjevanju vseh razpisanih pogojev izbrati 
ponudnika, ki izkaže status invalidskega podjetja ali 
zaposlitvenega centra, v skladu z določbami Zakona o 
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list 
RS, št. 100/05 – UPB1, v nadaljnjem besedilu: ZZRZI-UPB1) in 
katerega ponudbena cena oziroma ekonomsko najugodnejša 
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ponudba ni višja kot 5% ponudbene cene najugodnejšega 
ponudnika, ki ni invalidsko podjetje ali zaposlitveni center, pri 
čemer morajo podizvajalci izpolnjevati enake pogoje iz tega 
člena. 
(2) Če naročnik na način iz prejšnjega odstavka nadomestno 
izpolnjuje kvoto, mora pri tem upoštevati tudi določbe 64. člena 
ZZRZI-UPB1. Naročnik, ki namerava oddati javno naročilo po 
tem členu, je to dolžan navesti v objavi javnega naročila in v 
razpisni dokumentaciji.« 

1�. MATERIALNA, FINANČNA IN VSEBINSKA 
PODPORA DELOVANJU INVALIDSKIH ORGANIZACIJ 
IN POSVETOVANJE PRI ODLOČANJU O INVALIDSKIH 
ZADEVAH
V MOV 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. Poleg 
tega se v okviru projekta sestaja delovna skupina, ki razvija 
ustrezne programe za kvalitetno življenje invalidov, povezuje 
in vzdržuje podporne mreže za invalide, organizira strokovne 
konference, omizja ter skrbi za prenos dobrih praks in inovativnih 
programov v lokalno okolje.

V preteklem letu je MOV sofinancirala programe in projekte 
17 invalidskim društvom v višini od 298 EUR do 688 EUR na 
društvo.

MOV nudi invalidskim organizacijam in društvom uporabo 
prostorov oz. večnamenskih dvoran v občinski lasti za namen 
prireditev, okroglih miz in predavanj s področja invalidnosti. 
Poleg tega MOV sofinancira programe in projekte s področja 
invalidskega varstva: izpolnjevanje zakonskih obveznosti 
lokalne skupnosti ter spodbujanje in podpora dodatnim 
programom s področja invalidskega varstva. 

15. USPOSABLJANJE STROKOVNEGA KADRA ZA 
KOMUNICIRANJE IN NEPOSREDNO DELO Z OSEBAMI S 
POSEBNIMI POTREBAMI
V letu 2014 je bilo usposobljenih 14 turističnih vodnikov 
turističnega območja Mestne občine Velenje. V TIC Velenje 
se držijo načela, da je potrebno gostom zagotoviti posebna 
doživetja in jih pospremiti z nepozabnimi spomini. Pri tem pa 
pomembno vlogo igrajo ljudje, ki so navadno prvi stik gosta z 
našim mestom, to so turistični vodniki Velenja. Zaradi tega je 
potrebno skrbeti za njihovo permanentno izobraževanje. Pri 
izvedbi izobraževanja za Turistične vodnike Velenja so obstoječe 
in nove vodnike seznanili tudi z osnovnimi značilnostmi 
dostopnega turizma. Na izobraževanju so spoznali, da je 
potrebno za nadaljnje delo sistematično izobraževanje preko 
katerega bodo natančneje spoznavali omejitve in način dela z 
osebami s posebnimi potrebami. 

Mestna občina Velenje je organizirala tečaj za uporabo 
slovenskega znakovnega jezika, ki se ga je udeležilo štirinajst 
oseb. Tečaj se je izvajal od septembra do decembra 2014. 
Obiskovalo ga je 9 zaposlenih iz Centra za socialno delo 
Velenje, 4 zaposlene iz Lekarne Velenje in ena zaposlena iz 
Centra
 za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje. 

V Galeriji Velenje ves čas omogočajo zaposlenim izobraževanja 

za delo z osebami s posebnimi potrebami.

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

Člani Sveta za invalide MOV in delovne skupine v projektu 
»Občina po meri invalidov« spremljajo učinke sprejetih ukrepov 
za osebe s posebnimi potrebami. 

1�. MEDNARODNO SODELOVANJE OBČINE IN 
INVALIDSKIH ORGANIZACIJ V OBČINI NA PODROČJU 
INVALIDSKEGA VARSTVA

Združenje multiple skleroze Slovenije – podružnica SAŠA 
Velenje sodeluje z Evropsko Platformo MS-EMSP v Bruslju, 
krovno organizacijo osemintridesetih združenj multiple 
skleroze iz 34 Evropskih držav. EMSO predstavlja njihove 
interese na Evropski ravni in si prizadeva za doseganje ciljev 
visokokakovostnega zdravljenja in podpore za osebe z multiplo 
sklerozo.

Integra Inštitut skrbi za podporno zaposlovanje - projektno 
sodelovanje s strokovnimi partnerji iz Avstrije, Nemčije, Francije, 
Slovaške in Cipra.  

1�. PRILOGA
Spodnja tabela vsebuje petindvajset ukrepov iz Programa za 
izboljšanje življenja invalidov v MOV za obdobje 2014-2017, ki 
so bili izvedeni v letu 2014. Poleg navedenih ukrepov vsebuje 
program tudi redne naloge, katere so podjetja, zavodi, institucije 
in društva začeli izvajati že pred sprejetjem programa in jih bodo 
izvajali v prihodnje. Le-teh je v programu sto triinosemdeset in 
so opisane v zgornjih poglavjih.

Tabela z ukrepi iz Programa za izboljšanje življenja invalidov v 
MOV za obdobje 2014-2017, ki so bili izvedeni v letu 2014
1. Ureditev spletne strani MOV - Predstavitev projekta »Občina 
po meri invalidov« in zagotavljanje informacij o aktivnostih na 
področju izboljšanja življenja invalidov v MOV
2. Vodnik za invalide
3. Vodič v braillovi pisavi v Muzeju Velenje
4. Učeča se skupnost - osveščanje javnosti o invalidnosti 
(predavanja)
5. Skupine za samopomoč za osebe s težavami v duševnem 
zdravju
6. Posvetovalnica – Psihosocialno svetovanje invalidom, 
osebam z zdravstvenimi oviranostmi, ter njihovim svojcem 
7. Izdelava ograje ob stopnišču ambulante za nujno medicinsko 
pomoč do dežurne lekarne
8. Predmet ali dva v vsaki zbirki Muzeja Velenje, ki sta 
namenjena tipanju, dodan opis s prilagojeno pisavo
9. Opremljenost napisov pri vhodih v zbirke Muzeja Velenje in 
izbranih predmetov v zbirkah v prilagojeni pisavi 
10. Zagotavljanje servisa Knjiga na dom članom Knjižnice 
Velenje, ki ne morejo do knjižnice
11. Zagotavljanje izposoje gradiv, prilagojenih osebam z 
okvarami vida v Knjižnici Velenje
12. Zagotovitev usposabljanja za zaposlene za uporabo 
slovenskega znakovnega jezika
13. Spodbujanje javnih institucij, da bi bil vsaj eden od zaposlenih 
usposobljen za komuniciranje v znakovnem jeziku
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14. Izgradnja pločnikov s klančinami prirejenimi za ljudi s 
posebnimi potrebami ob vseh novo načrtovanih cestah 
15. Ureditev klančin na pločnikih, kjer še niso urejene
16. Označitev javnih stopnic z rumenimi trakovi
17. Nakup premičnih klančin za premagovanje arhitektonskih 
ovir v okviru projekta Clear – na Gradu Velenje
18. Oprema gradu Velenje z brezžičnih domofonom v okviru 
projekta Clear
19. Označitev parkirnega mesta za invalide znotraj obzidja 
Gradu Velenje in označitev prehodov med posameznimi 
prostori z nedrsečim trakom
20. Izhod s pločnika na krožišču Pesje - pokopališče (klančina)
21. Izvedba projekta Clear na Gradu Velenje
22. Postavitev držal za oporo ob stopnicah na Gorici, na 
Kardeljevem trgu in Prešernovi cesti
23. Zagotovitev tolmačke za slovenski znakovni jezik na vseh 
javnih prireditvah
24. Napeljava indukcijske zanke v dvorani Vile Biance
25. Usposabljanje turističnih delavcev za delo s senzorno 
oviranimi osebami

                                                                                   Pripravila: 
         Katja Remic Novak, univ. dipl. med. kom., l. r.  
            strokovna delavka Urada za družbene dejavnosti MOV 

                                                   Valter Golob, l .r. 
predsednik Sveta za invalide MOV 

Predlagatelj: ŽUPAN                  Faza: PREDLOG	
	
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/2006 - UPB1, 26/2007 in 18/2008) na 
svoji redni seji, dne ________ sprejel naslednji

SKLEP
o soglasju k ceniku prodajnih spominkov in 
storitev Turistično-informacijskega centra 

Velenje 

I.
Svet Mestne občine Velenje daje soglasje k ceniku prodajnih 
spominkov in storitev Turistično-informacijskega centra Velenje, 
katerega nosilec je Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 
Velenje. 

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

Številka: 333-01-0002/2015
Datum: 

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV: 
CENIK SPOMINKOV IN STORITEV TIC-a VELENJE
TIC Velenje skrbi za spominkarsko dejavnost v Velenju 
(načrtovanje, zbiranje in prodaja spominkov) in izvajanje storitev 
med katere sodi prodaja vstopnic, lokalno turistično vodenje, 
oddaja poslovnih prostorov Vile Biance v najem, vodenje po 
Vili Bianci, izvedba protokola na porokah, izposoja koles ter 
prodaja vstopnic. 
Ob uvedbi davčne blagajne smo dopolnili cenik z novimi 
spominki in storitvami TIC-a Velenje.

Priloge:
Priloga 1.: CENIK SPOMINKOV IN STORITEV TIC-a 
VELENJE

Na podlagi navedenega, cenik spominkov in storitev TIC-a 
Velenje (priloga 1) sprejme občinski svet.

V Velenju, dne 3. 3. 2015
Pripravila: 

Olivera Filipovič, l. r.
                                                                             Koordinator V

Alenka REDNJAK, dipl.ekon. (UN), l. r. 
vodja URI

ŽUPAN:                                          
Na podlagi ��. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik Mo Velenje, št. 15/2006-UPB1, 26/200� in 1�/200�)  
predlagam svetu, da ta sklep sprejme.
       

                župan Mestne občine Velenje  
Bojan KONTIČ, l. r.
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CENIK SPOMINKOV in STORITEV TIC-a VELENJE 
 

IZDELEK DDV (%) CENA 
Knjiga 10 let pustolovščin - Adventure race 9,5% 10,00 € 
Animacija učne ure 10 do 19 oseb 22% 36,00 € 
Animacija učne ure 20 do 34 oseb 22% 24,00 € 
Animacija učne ure 35 do 44 oseb 22% 21,00 € 
Animacija učne ure 45 do 55 oseb 22% 17,00 € 
Beležka EKO 22% 2,00 € 
Bergmandeljc (barvni) 22% 7,50 € 
Bergmandeljc (mali) 22% 6,50 € 
Bergmandeljc (veliki) 22% 25,00 € 
Blok Pika svetleč 22% 2,00 € 
Blokec ES Pika 22% 3,00 € 
Brisača Pika 22% 3,00 € 
Broška Mastodont (bakrena) 22% 12,00 € 
Broška Mastodont (zlata) 22% 12,00 € 
CD Hojahoj zapoj Pozoj 9,5% 16,00 € 
CD Hojahoj zapoj Pozoj pvc ovitek 9,5% 6,00 € 
Celodnevni izlet za skupine 22% 5,00 € 
Cvetlična čokolada 9,5% 4,93 € 
Čez grajsko planino 9,5% 12,00 € 
Čokolada s kokosom in limeto FRESH 9,5% 2,52 € 
Čokoladna tablica temna VENEZUELA 9,5% 3,80 € 
Čokolada ACTICOA 9,5% 3,80 € 
Čokolada s čilijem HOT 9,5% 2,52 € 
Čokolada s karamelo - CARAMEL 9,5% 2,52 € 
Čokolada s kavo - COFFEE 9,5% 2,52 € 
Čokolada s soljo - SALTY 9,5% 2,52 € 
Čokolada s solnim cvetom 9,5% 4,90 € 
Čokolada s šampanjcem CHAMP 9,5% 2,52 € 
Čokolada Sladkosti Velenja - T 9,5% 4,50 € 
Čokolada Sladkosti Velenja v promocijskem paketu 9,5% 3,80 € 
Čokolada z biskvitom CRUNCHY 9,5% 2,52 € 
Čokolada z medom HONEY 9,5% 2,52 € 
Čokolada z meto - COOL 9,5% 2,52 € 
Čokoladna lizika 9,5% 1,40 € 
Čokoladna tablica Arriba 9,5% 3,83 € 
Čokoladna tablica bela, posuta 9,5% 4,16 € 
Čokoladna tablica Black&White 9,5% 3,83 € 
Čokoladna tablica JAVA 9,5% 3,83 € 
Čokoladna tablica mlečna 100g 9,5% 3,80 € 
Čokoladna tablica mlečna posuta 9,5% 4,16 € 
Čokoladna tablica Novoletna 9,5% 3,80 € 
Čokoladna tablica NOVOLETNA 9,5% 3,80 € 
Čokoladna tablica Sao Tomo 9,5% 3,83 € 
Čokoladna tablica temna posuta 9,5% 4,16 € 
Čokoladna tablica White 9,5% 3,83 € 
Čokoladna tablica Z ljubeznijo 9,5% 3,80 € 
Čokoladne broške bele 9,5% 4,50 € 
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Čokoladne broške mlečne 9,5% 4,50 € 
Čokoladne broške temne 9,5% 4,50 € 
Darilna vrečka Velenje 22% 1,50 € 
Dežnik I FEEL SLOVENIA 22% 15,00 € 
Dežnik Velenje 22% 8,00 € 
Dežurstvo izven delovnega časa TIC-a 22% 15,00 € 
Dnevnik CICI 9,5% 1,95 € 
Dnevnik s slov. planinske poti 9,5% 3,50 € 
Dodatna ura vodenja/skupina 22% 1,50 € 
Domine 22% 9,00 € 
DVD "Naš Ruda" 22% 11,00 € 
DVD »Mozaik doživetij« 9,5% 8,00 € 
Etui za mobitel Pika 22% 3,00 € 
Etui za mobitel Pika - roza 22% 2,00 € 
Ficko 22% 10,00 € 
Franc Kocbek-Aljaž Savinjskih 9,5% 25,30 € 
Glinen spominek 22% 1,70 € 
Glinen spominek glaziran 22% 2,50 € 
Graščinski parki Šaleške dolin 9,5% 10,00 € 
Grintovci 1:25000 (2005) 9,5% 8,10 € 
Gusarska rutka 22% 3,00 € 
Igra Spomin Velenje 22% 8,50 € 
Individualno vodenje SLO 22% 10,00 € 
Interaktivno spoznavanje Velenja od 10 do 19 oseb 22% 12,00 € 
Interaktivno spoznavanje Velenja od 20 do 34 oseb 22% 10,50 € 
Interaktivno spoznavanje Velenja od 35 do 44 oseb 22% 9,00 € 
Interaktivno spoznavanje Velenja od 45 do 55 oseb 22% 8,00 € 
Izdaja kartice BICY 22% 6,00 € 
Izposoja koles do 3 ure 22% 3,00 € 
Izposoja kolesa 1 dan 22% 10,00 € 
Izposoja kolesa 2 dni 22% 20,00 € 
Izposoja kolesa več dni/na dan 22% 7,00 € 
Izposoja petih gorskih koles /mesečno 22% 100,00 € 
Kazalka Pika (mala) 22% 1,50 € 
Kazalka Pika (velika) 22% 12,00 € 
Kemični svinčnik Velenje 22% 1,00 € 
Kemični svinčnik Velenje rumen 22% 1,50 € 
Keramično jajce s stekl. podstavku 22% 25,00 € 
Kipec rudarja na premogu 7 cm 22% 7,00 € 
Klekljana zapestnica črna 22% 20,00 € 
Klekljana zapestnica zelena 22% 10,00 € 
Klekljani uhani 22% 11,00 € 
Knjiga Mi gradimo nov svet 9,5% 10,00 € 
Knjiga O grajskem duhu 9,5% 14,00 € 
Knjiga O jamskem škratu 9,5% 12,00 € 
Knjiga O jezerskem zelenjačku 9,5% 15,00 € 
Knjiga O malem mastodontu 9,5% 15,00 € 
Knjiga O mali vili 9,5% 15,00 € 
Knjiga O srečni kozi 9,5% 12,00 € 
Knjiga Pika Nogavička 9,5% 22,95 € 
Knjiga Pod vodo glas, nad vodo glas 9,5% 12,00 € 
Knjiga Poskok po Šaleški dolin 9,5% 14,00 € 
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Knjiga Izvir bele vode 9,5% 12,00 € 
Knjiga Savinja-Polet nad reko 9,5% 25,00 € 
Knjiga Usnjarski vajenec Jure 9,5% 12,00 € 
Knjiga Vila Bianca 9,5% 35,00 € 
Knjiga Najlepše zgodbe s slovenskih gradov 9,5% 19,95 € 
Knjiga Slovensko planinstvo 9,5% 29,90 € 
Knjiga Najlepši slovenski gradovi 9,5% 49,95 € 
Knjiga Narava v gorskem svetu 9,5% 20,80 € 
Koledar na premogu 22% 7,00 € 
Komplet lonček in majica NŽBV 22% 7,00 € 
Konjska glava mala 22% 15,00 € 
Konjska glava velika 22% 40,00 € 
Kremni med v kartonski embalaž 22% 8,00 € 
Kremnim med s cimetom 22% 9,00 € 
Lesen gumb Pika 22% 0,50 € 
Lesena peresnica 22% 3,50 € 
Lesene puzzle Pika 22% 12,00 € 
Liker (100 ml) 22% 7,00 € 
Liker Slovenija (350ml) 22% 11,00 € 
Lonček NŽBV 22% 5,00 € 
Lonček s pikami Pika 22% 6,00 € 
Lonček Velenje bel 22% 6,00 € 
Luči za kolo Bicy 22% 35,00 € 
Lutkica Pika Nogavička 22% 3,00 € 
Magnet 9X Velenje 22% 2,50 € 
Magnet mastodont 22% 5,00 € 
Magnet rudar okrogel 22% 3,00 € 
Magnet rudarski znak 22% 6,00 € 
Majica I FEEL SLOVENIA moška 22% 14,90 € 
Majica I FEEL SLOVENIA otroška 22% 13,90 € 
Majica I FEEL SLOVENIA ženska 22% 14,90 € 
Majica NŽBV 22% 5,00 € 
Majica NŽBV moška dolgi rokavi  22% 11,00 € 
Majica NŽBV ženska dolgi rokavi 22% 11,00 € 
Majica Pika odrasla 22% 11,00 € 
Majica Pika otroška 22% 7,00 € 
Majica Titovo Velenje moška 22% 7,00 € 
Majica Titovo Velenje ženska 22% 8,00 € 
Majica Velenje moška rumena 22% 7,00 € 
Majica Velenje otroška rumena 22% 5,00 € 
Majica Velenje ženska rumena 22% 9,00 € 
Mala Pika 22% 10,00 € 
Mali kozarec 22% 5,00 € 
Mapa Velenje 22% 1,50 € 
Mastodont (stoječi) premog 22% 12,00 € 
Mastodont glinen mali 22% 15,00 € 
Mastodont glinen veliki 22% 20,00 € 
Mastodont na premogu 22% 4,00 € 
Mastodont sedeči na premogu 22% 8,00 € 
Mazilo z ustnice Pika 22% 1,00 € 
Medene čebelice 9,5% 7,12 € 
Medeni liker 100 ml 22% 6,00 € 
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Medeni liker 350 ml 22% 10,00 € 
Medeni liker 350 ml Slovenija 22% 10,00 € 
Medica (375 ml) 22% 10,00 € 
Medved Lovro sestavljanka 22% 9,90 € 
Medved Lovro stenski zemljevid 22% 19,90 € 
Medved Lovro zgibanka 9,5% 8,10 € 
Najem dvorane dnevni 22% 300,00 € 
Najem dvorane do 3 ure  22% 150,00 € 
Najem dvorane izven delovnega časa TIC-a 22% 50,00 € / h 
Najem Galerija dnevni 22% 50,00 € 
Najem Galerija mesečni 22% 300,00 € 
Najem Galerija tedenski 22% 150,00 € 
Najem hostese 22% 10,00 € 
Najem mansarde dnevni  22% 200,00 € 
Najem mansarde do 3 ure 22% 100,00 € 
Najem mansarde izven delovnega časa TIC-a 22% 40 ,00 € / h 
Novoletne ploščice 2x2 9,5% 4,40 € 
Novoletne ploščice 3x3 9,5% 6,40 € 
Obesek I feel Slovenia kovinski 22% 4,99 € 
Obesek za ključe Berkmandeljc 22% 4,50 € 
Obesek za ključe Pika 22% 2,00 € 
Obeski za ključe Šaleška dolina 22% 3,00 € 
Obešalnik Pika 22% 6,00 € 
Ogled Vile Biance (odrasli) 22% 1,00 € 
Ogled Vile Biance (otroci) 22% 0,50 € 
Ogrlica ksilit 22% 42,00 € 
Okrogla plaketa mastodont magnet 22% 3,50 € 
Okvir puzzle Pika 22% 12,00 € 
Opica (velika) 22% 15,00 € 
Otroški bodi Pika 22% 7,00 € 
Otroški bodi Velenje št. 68 22% 15,99 € 
Otroški bodi Velenje št. 74 22% 15,99 € 
Otroški bodi Velenje št. 80 22% 15,99 € 
Otroški bodi Velenje št. 86 22% 15,99 € 
Otroški bodi Velenje št. 92 22% 15,99 € 
Ovratni trak TIC 22% 2,00 € 
Ozvočenje 22% 130,00 € 
Paket 3 x med 22% 15,00 € 
Peneča medica z embalažo 22% 25,00 € 
Pikin blok (Spirala) 22% 2,50 € 
Pikin CD 22% 5,00 € 
Pikin obešalnik (veliki) 22% 7,00 € 
Pikina brisačka 22% 2,00 € 
Pikina hiša 22% 45,00 € 
Pikina lizika 9,5% 1,80 € 
Pikina verižica 22% 4,00 € 
Pikina značka 22% 1,00 € 
Pisalo z lučko Pika 22% 2,00 € 
Plaketa mastodonta magnet 22% 5,00 € 
Plaketa na premogu 22% 6,00 € 
Plaketa rudar in mastodont magnet 22% 3,50 € 
Plaketa Šaleški grad magnet 22% 3,00 € 

5 
 

Plaketa Vel. grad - magnet 22% 3,00 € 
Plaketa Vel. grad na premogu 22% 8,00 € 
Plaketa Velenjski grb čipka 22% 27,00 € 
Planinska šola - učbenik 9,5% 24,20 € 
Planinski dnevnik 9,5% 2,90 € 
Pobarvanka Pika 22% 1,00 € 
Poroka v Vili Bianci 22% 200,00 € 
Posavsko hribovje-zahodni del 9,5% 8,10 € 
Premog v škatlici 22% 2,50 € 
Priponka Pozoj 22% 7,00 € 
Promo paket majica in lonček NŽBV 22% 8,00 € 
Razglednica Grilova domačija 22% 1,00 € 
Razglednica Tito 22% 1,00 € 
Razglednica Velenja vetrnica 22% 1,00 € 
Razglednica Velenje 22% 1,00 € 
Razglednica Vila Bianca 22% 1,00 € 
Ročna ura Pika 22% 7,00 € 
Rudarček magnet 22% 2,80 € 
Rudarska svetilka 5 cm 22% 6,00 € 
Rudarska svetilka 9 cm 22% 8,00 € 
Rudarski voziček CICKA 7cm 22% 22,00 € 
Rudarski voziček HUNT namizni 22% 22,00 € 
Rudarski voziček HUNT velik 22% 55,00 € 
Rudarski znak 10 cm magnet 22% 6,50 € 
Sedež za kolo Bicy 22% 43,00 € 
Silikonska zapestnica I feel Slovenia 22% 1,89 € 
Skodelica Pika 22% 4,00 € 
Skodelica z žličko I feel Slovenia  22% 9,49 € 
Skrinjica in liker 22% 22,00 € 
Skrinjica in medeno žganje 22% 20,00 € 
Slinček Pika 22% 5,00 € 
Spodnjice dekliške  22% 10,50 € 
Spodnjice fantovske  22% 10,50 € 
Spodnjice moške BOŽIČNE  22% 12,00 € 
Spodnjice moške MODEO  22% 12,00 € 
Spodnjice moške NŽBV 22% 12,00 € 
Spodnjice ženske BOŽIČNE  22% 10,50 € 
Spodnjice ženske MODEO  22% 10,50 € 
Spodnjice ženske NŽBV 22% 10,50 € 
Srednja slika 22% 15,00 € 
Srednji kozarec 22% 8,00 € 
Suho sadje v medu 22% 8,00 € 
Šaleška dolina z okolico 9,5% 8,10 € 
Športna plastenka Aquavallis 22% 25,00 € 
Trojček 3 x med 212 ml 22% 17,00 € 
Turistični vodnik Mavrica 9,5% 10,00 € 
Velenje - Stoletje na razglednicah 9,5% 12,00 € 
Velenje prisrčno 9,5% 29,00 € 
Velenjske zgodbe EPK 9,5% 7,00 € 
Veliki kozarec 22% 10,00 € 
Vodenje 1 ura do 10 oseb SLO 22% 10,00 € 
Vodenje 1 ura do 10 oseb TUJ 22% 13,00 € 
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Plaketa Vel. grad - magnet 22% 3,00 € 
Plaketa Vel. grad na premogu 22% 8,00 € 
Plaketa Velenjski grb čipka 22% 27,00 € 
Planinska šola - učbenik 9,5% 24,20 € 
Planinski dnevnik 9,5% 2,90 € 
Pobarvanka Pika 22% 1,00 € 
Poroka v Vili Bianci 22% 200,00 € 
Posavsko hribovje-zahodni del 9,5% 8,10 € 
Premog v škatlici 22% 2,50 € 
Priponka Pozoj 22% 7,00 € 
Promo paket majica in lonček NŽBV 22% 8,00 € 
Razglednica Grilova domačija 22% 1,00 € 
Razglednica Tito 22% 1,00 € 
Razglednica Velenja vetrnica 22% 1,00 € 
Razglednica Velenje 22% 1,00 € 
Razglednica Vila Bianca 22% 1,00 € 
Ročna ura Pika 22% 7,00 € 
Rudarček magnet 22% 2,80 € 
Rudarska svetilka 5 cm 22% 6,00 € 
Rudarska svetilka 9 cm 22% 8,00 € 
Rudarski voziček CICKA 7cm 22% 22,00 € 
Rudarski voziček HUNT namizni 22% 22,00 € 
Rudarski voziček HUNT velik 22% 55,00 € 
Rudarski znak 10 cm magnet 22% 6,50 € 
Sedež za kolo Bicy 22% 43,00 € 
Silikonska zapestnica I feel Slovenia 22% 1,89 € 
Skodelica Pika 22% 4,00 € 
Skodelica z žličko I feel Slovenia  22% 9,49 € 
Skrinjica in liker 22% 22,00 € 
Skrinjica in medeno žganje 22% 20,00 € 
Slinček Pika 22% 5,00 € 
Spodnjice dekliške  22% 10,50 € 
Spodnjice fantovske  22% 10,50 € 
Spodnjice moške BOŽIČNE  22% 12,00 € 
Spodnjice moške MODEO  22% 12,00 € 
Spodnjice moške NŽBV 22% 12,00 € 
Spodnjice ženske BOŽIČNE  22% 10,50 € 
Spodnjice ženske MODEO  22% 10,50 € 
Spodnjice ženske NŽBV 22% 10,50 € 
Srednja slika 22% 15,00 € 
Srednji kozarec 22% 8,00 € 
Suho sadje v medu 22% 8,00 € 
Šaleška dolina z okolico 9,5% 8,10 € 
Športna plastenka Aquavallis 22% 25,00 € 
Trojček 3 x med 212 ml 22% 17,00 € 
Turistični vodnik Mavrica 9,5% 10,00 € 
Velenje - Stoletje na razglednicah 9,5% 12,00 € 
Velenje prisrčno 9,5% 29,00 € 
Velenjske zgodbe EPK 9,5% 7,00 € 
Veliki kozarec 22% 10,00 € 
Vodenje 1 ura do 10 oseb SLO 22% 10,00 € 
Vodenje 1 ura do 10 oseb TUJ 22% 13,00 € 
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Vodenje 2-5 ur - 11-20 os SLO 22% 6,50 € 
Vodenje 2-5 ur 21-30 os SLO 22% 7,00 € 
Vodenje 2-5 ur 31-50 os SLO 22% 5,00 € 
Vodenje 2-5ur 11-20os TUJ 22% 10,00 € 
Vodenje 2-5ur 21-30os TUJ 22% 7,50 € 
Vodenje 2-5ur 31-50os TUJ 22% 6,50 € 
Vodenje 5 ur 11-20 os SLO 22% 9,00 € 
Vodenje 5 ur 11-20 os TUJ 22% 9,00 € 
Vodenje 5 ur 21-30 os SLO 22% 7,00 € 
Vodenje 5 ur 21-30 os TUJ 22% 8,00 € 
Vodenje 5 ur 31-50 os SLO 22% 5,00 € 
Vodenje 5 ur 31-50 os TUJ 22% 5,50 € 
Vodenje do 2 uri (31-50 oseb) 22% 2,00 € 
Vodenje do 2 uri -11-20 os SLO 22% 3,50 € 
Vodenje do 2 uri 11-20os TUJ 22% 5,50 € 
Vodenje do 2 uri 21-30 os SLO 22% 3,00 € 
Vodenje do 2 uri 21-30os TUJ 22% 5,00 € 
Vodenje do 2 uri 31-50os TUJ 22% 4,00 € 
Vodenje ŠOL 2 uri 10-30 os SLO 22% 2,50 € 
Vodenje ŠOL 2 uri 10-30 os TUJ 22% 3,50 € 
Vodenje ŠOL 2-5 ur 10-30os SLO 22% 4,00 € 
Vodenje ŠOL 2-5ur 10-30 os TUJ 22% 5,00 € 
Vodenje šolske skupine/na uro 22% 1,00 € 
Vodenje šolske skupine/pol ure 22% 0,50 € 
Vodenje UPOK 2 uri 11-20os SLO 22% 3,00 € 
Vodenje UPOK 2 uri 21-30os SLO 22% 2,50 € 
Vodenje UPOK 2 uri 21-30os TUJ 22% 3,50 € 
Vodenje UPOK 2 uri 31-50os SLO 22% 1,80 € 
Vodenje UPOK 2 uri 31-50os TUJ 22% 3,00 € 
Vodenje UPOK 2-5 ur 11-20 os S 22% 6,00 € 
Vodenje UPOK 2-5 ur 21-30os S 22% 5,00 € 
Vodenje UPOK 2-5 ur 31-50os S 22% 4,00 € 
Vodenje UPOK 2-5ur 11-20os TUJ 22% 6,50 € 
Vodenje UPOK 2-5ur 21-30os TUJ 22% 5,50 € 
Vodenje UPOK 2-5ur 31-50os TUJ 22% 4,50 € 
Vodenje UPOK 2uri 11-20os TUJ 22% 4,00 € 
Vodenje UPOK 5 ur 11-20 os TUJ 22% 8,50 € 
Vodenje UPOK 5 ur 11-20os SLO 22% 7,50 € 
Vodenje UPOK 5 ur 21-30 os TUJ 22% 7,50 € 
Vodenje UPOK 5 ur 31-50 os TUJ 22% 5,00 € 
Vodenje UPOK 5ur 21-30os SLO 22% 6,00 € 
Vodenje UPOK 5ur 31-50os SLO 22% 4,80 € 
Vodnik Kamniško-Savinjske Alpe 9,5% 21,70 € 
Vodnik Po gorah severovzhodne 9,5% 21,70 € 
Vodnik po pl. kočah v Slo 9,5% 21,70 € 
Vodnik s slov. plan poti 9,5% 25,90 € 
Zbirni kartonček Po poteh Vinske Gore 9,5% 2,50 € 
Zemljevid Velenja (mali) 22% 3,00 € 
Zemljevid Velenje (veliki) 22% 5,00 € 
Značka kontrolna 22% 1,00 € 
Znamka za Slovenijo 22% 0,53 € 
Znamka za tujino 22% 0,73 € 



10. marec 2015 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 04/ stran 12�

           6. seja Sveta Mestne občine Velenje

7 
 

 

Ugodnosti 
Čokolada Sladkosti Velenja  10% popusta za najemnike prostorov 
Ogled Vile Biance 50% popusta za najemnike prostorov 
Izposoja prilagojenega kolesa tricikla (invalidi, dijaki, 
študentje, upokojenci) 

30% popusta na ceno za izposojo 
kolesa za odrasle 

Izposoja otroškega kolesa 
30% popusta na ceno za izposojo 
koles za odrasle 

Izposoja otroškega skiroja 
30% popusta na ceno za izposojo 
koles za odrasle 

Animacija učne ure za dijake, študente, upokojence 
in invalide  

10% popusta na ceno za odrasle 

Interaktivno spoznavanje Velenja za dijake, 
študente, upokojence, invalide in najemnike 
prostorov 

10% popusta na ceno za odrasle 

Animacija učne ure za turistične agencije  
 

15% popusta na ceno za odrasle 

Interaktivno spoznavanje Velenja za turistične 
agencije   

15% popusta na ceno za odrasle 

 

*V ceni je vštet DDV. 

Cenik se uporablja od  1. marca 2015 dalje. 

 

 

 

     
   Bojan Kontič, l. r.  

župan Mestne občine Velenje 
________________________ 
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Predlagatelj: ŽUPAN                              Faza: PREDLOG	
	
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 
75/12, 47/13 - ZDU-1G in 50/14), 9. člena Uredbe o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 
10/14) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 
15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) dne ________  sprejel

SKLEP 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu 
ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne 

občine Velenje za leto 2015

1. člen
V Sklepu o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne 
občine Velenje za leto 2015 (Uradni vestnik MO Velenje, št. 
39/2014; v nadaljevanju: sklep) se spremeni 2. odstavek 2. člena 
tako, da se glasi: »Razpolaganje z nepremičnim premoženjem 
v lasti občine se za leto 2015 načrtuje v orientacijski vrednosti 
1.508.034,17 EUR.«

2. člen
Spremeni se 2. odstavek 3. člena sklepa tako, da se glasi:
»Sredstva namenjena za nakup nepremičnega premoženja se 
za leto 2015 načrtujejo v višini 1.988.080,00 EUR.«

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

Številka:  460-02-0001/2014
Datum:         

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV:
Pravna podlaga:
Skladno z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 86/10, 75/12, 
47/13 - ZDU-1G in 50/14; v nadaljevanju: ZSPDSLS), se načrt 
ravnanja, ki ga sprejme svet samoupravne lokalne skupnosti, 
na predlog župana, sestoji iz načrta pridobivanja nepremičnega 
premoženja in načrta razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem. 

Tako ZSPDSLS v 11. členu in hkrati 7. člen Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14; v nadaljevanju: 
USPDSLS) določata, da načrt ravnanja z nepremičnim 
premoženjem vsebuje:
- načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in
- načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem.
Glede na to, da je odlok o proračunu Mestne občine Velenje 
v fazi sprejemanja, je potrebno izpostaviti, da je v osnutku 
proračuna za proračunsko leto 2015 predlagano, da občinski 
svet sprejme letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja 

občine za nepremičnine v posamični vrednosti nad 100.000,00 
EUR ter letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem, 
župan pa letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja 
občine za nepremičnine v posamični vrednosti do 100.000,00 
EUR. 

Razlogi za sprejem načrta pridobivanja in razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem: 
Načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
je akt strateškega pomena, saj je skladno s 6. členom USPDSLS 
mogoče začeti postopek razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem samo, če je nepremično premoženje vključeno v 
letni načrt razpolaganja z nepremičninami samoupravne lokalne 
skupnosti, prav tako pa je odplačni način pridobitve lastninske 
pravice na nepremičninah v breme proračunskih sredstev 
mogoč samo na podlagi sprejetega letnega načrta pridobivanja 
nepremičnega premoženja. 

V skladu s 3. odstavkom 14. člena ZSPDSLS ima župan 
pooblastilo, da odloči o pravnem poslu ravnanja s stvarnim 
premoženjem in takšen pravni posel tudi sklene, pri čemer 
pa je potrebno upoštevati, da je pogoj za pridobivanje oz. 
razpolaganje, vključenost posameznega stvarnega premoženja 
v letni načrt pridobivanja oziroma razpolaganja s stvarnim 
premoženjem občine.

Ocena finančnih in drugih posledic:
Ocenjeni obsegi razpolaganja z nepremičnim premoženjem so 
načrtovani v navedenih višinah:

Prihodki od prodaje zemljišč v letu 2015 se s temi spremembami 
povečajo za 427.776,77 EUR in se sedaj s tem načrtom 
predvidevajo v višini 1.198.034,17 EUR.

Prihodki od prodaje stavb ali delov stavb v letu 2015 se s temi 
spremembami povečajo za 110.000,00 EUR in se sedaj s tem 
načrtom predvidevajo v višini 310.000,00 EUR.

Ocenjeni obsegi nakupa nepremičnega premoženja so 
načrtovani v navedenih višinah:

Sredstva namenjena odkupu stavb ali stavb z deli stavb v letu 
2015 se s tem načrtom povečajo za 800.000,00 EUR.

Sredstva namenjena odkupu zemljišč s stavbami v letu 2015 se 
s tem načrtom predvidevajo v višini 188.080,00 EUR.

Uvrstitev nepremičnin v Prilogo 1:
V Prilogi 1: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
občine v letu 2015 se pod naslov:

- 2015 – Zemljišča: 
• pod zaporedno številko 15: se vključijo nepremičnine, ki se 
nahajajo na območju deponije pepela, premoga in produktov 
odžvepljevanja. Predvidena je sklenitev menjalne pogodbe s 
katero bo MO Velenje pridobila nepremičnine na rekreacijskem 
območju Jezero;

• pod zaporedno številko 16: se vključijo nepremičnine, ki se 
nahajajo na območju Trebuše in v naravi predstavljajo strugo 
Trebušnice. Predvidena je sklenitev menjalne pogodbe s katero 
bo MO Velenje pridobila nepremičnine, ki v naravi predstavljajo 
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staro strugo Trebušnice;

• pod zaporedno številko 17: se vključi nepremičnina, ki se 
nahaja na območju Stare vasi. Za nakup predmetnega zemljišča 
je zaradi zaokrožitve lastništva zainteresiran lastnik sosednjega 
zemljišča, ki zemljišče že sedaj uporablja.

• pod zaporedno številko 18: se vključi nepremičnina, ki se 
nahaja na območju Stare vasi. Za nakup predmetnega zemljišča 
je zaradi zaokrožitve lastništva zainteresiran lastnik sosednjega 
zemljišča, ki zemljišče že sedaj uporablja.

• pod zaporedno številko 19: se vključijo nepremičnine parcela 
št. 1399/15 v izmeri 243 m2, parcela št. 1399/14, v izmeri 17 
m2, parcela št. 1399/24 v izmeri 26 m2 in parcela št. 1399/10 v 
izmeri 13 m2  vse k.o. 965 Laze, ki so v zemljiški knjigi vpisane 
kot javno dobro.
Predmetna zemljišča v naravi predstavljajo površino ceste. 
Po izvzemu iz javnega dobra postanejo nepremičnine last 
MO Velenje. Po izvzemu je predvidena sklenitev menjalne 
pogodbe s fizično osebo. Na podlagi menjalne pogodbe bo MO 
Velenje pridobila zemljišča, preko katerih poteka kategorizirana 
javna cesta LC 450181 - Zg. Laze-Sp. Laze ter JP 950631 – 
Laze-Arnače. Odsvojila pa javno dobro, ki je postalo last MO 
Velenje.

- 2015 – Stavbe in deli stavb: 
• pod zaporedno številko 6: se vključi nepremičnina – dvosobno 
stanovanje, ki se nahaja v objektu Goriška  cesta 63, Velenje. 
Stanovanje je trenutno prazno in v slabem gradbenem stanju.
• pod zaporedno številko 7: se vključi nepremičnina – poslovni 
prostor, ki se nahaja v 4 etaži poslovnega centra Efenkova 61. 
Prostor je prazen in potreben obnove.
• pod zaporedno številko 8: se vključi nepremičnina – poslovni 
prostor, ki se nahaja v pritličju objekta Tomšičeva 20, Velenje. 
Prostor je trenutno prazen in v slabem gradbenem stanju.

Uvrstitev nepremičnin v Prilogo 2:
V Prilogi 2: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja 
občine za leto 2015 se pod naslov:

-  2015 - Stavbe ali stavbe z deli stavb:
• pod zaporedno številko 2: se vključi nakup pokritih parkirnih 
mest za reševanje problematike parkiranja KS Gorica. Predmet 
nakupa je okoli 71 pokritih  parkirnih mest v  garaži -2, Goriška 
50, Velenje. 

- 2015 – Zemljišča s stavbami: 
• pod zaporedno številko 1: se vključi nepremičnina in stavbi, ki 
se nahajajo na rekreacijskem območju Jezero, kjer se nahaja 
kamp. Predvidena je sklenitev menjalne pogodbe s katero bo 
MO Velenje odtujila nepremičnine na območju deponije pepela, 
premoga in produktov odžvepljevanja.

V Velenju, dne 4. 3. 2015

                                                                                   Pripravila:
Brigita FUČIK, dipl.upr.org., l. r.  

                                                                              Svetovalec III 

                                    mag. Branka GRADIŠNIK, l. r.  
 vodja Urada za urejanje prostor     

ŽUPAN
Na podlagi ��. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/0� in 1�/0�)  
predlagam svetu, da ta sklep sprejme.
                                                                                                   

 
 župan Mestne občine Velenje

Bojan KONTIČ, l. r. 
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6. seja Sveta Mestne občine Velenje

Predlagatelj: ŽUPAN                                                                                                             Faza: PREDLOG                                                          
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 
42/2010), Zakona o mladinskih svetih (Uradni list RS, št. 70/2000 in 42/2010), Odloka o mladinskem delu v 
Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 13/2007) ter 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006 – UPB-1, 26/2007 in 18/2008) na svoji ____ seji dne _______ 
sprejel 
 
 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o mladinskem delu v Mestni občini Velenje 
 
 

1. člen 
V Odloku o mladinskem delu v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 13/2007; v 
nadaljevanju: odlok)  se 2. člen spremeni tako, da se glasi: 
 
»Definicije pojmov 
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen: 
- »mladi« so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta; 
- »mladinski sektor« so področja, kjer poteka proces oblikovanja in uresničevanja mladinskih politik in mladinsko 
delo; 
- »mladinska organizacija« je avtonomno demokratično prostovoljno samostojno združenje mladih, ki s svojim 
delovanjem omogoča mladim pridobivanje načrtnih učnih izkušenj, oblikovanje in izražanje njihovih stališč ter 
izvajanje dejavnosti v skladu z njihovo interesno, kulturno, nazorsko ali politično usmeritvijo ter je organizirana kot 
samostojna pravna oseba, in sicer kot društvo ali zveza društev ali kot sestavni del druge pravne osebe, in sicer 
društva, zveze društev, sindikata ali politične stranke, s tem, da ji je v temeljnem aktu te pravne osebe 
zagotovljena avtonomija delovanja v mladinskem sektorju; 
- »organizacija za mlade« je pravna oseba, ki izvaja programe za mlade, vendar ni mladinska organizacija, in je 
organizirana kot zavod, ustanova ali zadruga; 
- »mladinska infrastruktura« je fizični prostor (zemljišče ali stavba oziroma del stavbe), namenjen predvsem 
mladim, za izvajanje mladinskega dela.« 
 

2. člen 
Poglavje II. PODROČJA DELOVANJA MLADINE  se preimenuje v poglavje II. MLADINSKI SEKTOR. 
 

3. člen 
3. člen odloka se spremeni tako, da se glasi: 
»Področja mladinskega sektorja se nanašajo na: 
- avtonomijo mladih, 
- neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, 
- dostop mladih do trga delovne sile in razvoj podjetnosti mladih, 
- skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi, 
- prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje mladih, 
 - mobilnost mladih in mednarodno povezovanje, 
- zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti mladih, 
- dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih in 
- sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi. 
Vsa področja mladinskega sektorja morajo biti dostopna vsem mladim, ne glede na njihov družbeni položaj, 
starost, narodnost, jezik, raso, državljanstvo, spol, spolno usmerjenost, vrsto šolanja, veroizpoved in politično 
prepričanje ali katerokoli drugo osebno okoliščino.« 
 

4. člen 
Poglavje III. ORGANIZACIJE MLADIH  se preimenuje v poglavje III. MLADINSKE ORGANIZACIJE. 
 

5. člen 
6. člen odloka se spremeni tako, da se glasi: 

 
»Mladinska organizacija v Mestni občini Velenje je mladinska organizacija, kot je opredeljeno v tretji alineji 2. 
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člena tega odloka, ki izpolnjuje pogoje za članstvo v mladinskem svetu lokalne skupnosti.   
 

Organizacija za mlade v Mestni občini Velenje je pravna oseba, ki izvaja programe za mlade, vendar ni mladinska 
organizacija, in je organizirana kot zavod, ustanova ali zadruga.« 
 

6. člen 
8. člen odloka se spremeni tako, da se glasi: 
»Komisija za mladinska vprašanja celovito obravnava področje mladine v Mestni občini Velenje in o tem sprejema 
mnenja in stališča. Komisija za mladinska vprašanja tako predvsem: 

- spodbuja pogoje za razvoj mladinskih dejavnosti,  
- sodeluje z Mestno občino Velenje in mladinskimi organizacijami,  
- pripravlja in obravnava strateške in razvojne programe na področju dejavnosti mladih;  
- spremlja izvajanje tega odloka in predlaga njegove morebitne popravke;  
- spremlja predloge odločitev organov Mestne občine Velenje, ki vplivajo na delo in življenje mladih 

v Mestni občini Velenje ter  
- obravnava druga vprašanja povezana z mladino. 

Komisija za mladinska vprašanja pripravi in Svetu Mestne občine Velenje predlaga pravilnik o sofinanciranju 
mladinskih projektnih aktivnosti in projektov mladih za dosego ciljev iz lokalnega programa delovanja mladih v 
Mestni občini Velenje.« 
 

7. člen 
9. člen odloka se spremeni tako, da se glasi: 
»Komisija za mladinska vprašanja obravnava predloge odločitev organov Mestne občine Velenje, ki vplivajo na 
delo in življenje mladih v Mestni občini Velenje. Za predloge odločitev, ki vplivajo na življenje in delo mladih v 
Mestni občini Velenje se štejejo:  
- predlogi neposrednih odločitev o mladih v obliki splošnih pravnih, drugih aktov ali sklepov, ki zajemajo predvsem 
mlade,  
- predloge posrednih odločitev o mladih, v obliki splošnih pravnih, drugih aktov ali sklepov, ki zajemajo tudi mlade, 
vendar ne v večinskem obsegu. 
Komisija za mladinska vprašanja mora pred sprejemom odločitev pozvati mladinski svet lokalne skupnosti za 
mnenje.« 
 

8. člen 
10. člen odloka se spremeni tako, da se glasi: 
»O predlogih neposrednih in posrednih odločitev o mladih mora biti komisija za mladinska vprašanja pravočasno 
obveščena pred sprejemom posamezne odločitve. Predloge neposrednih odločitev o mladih komisija za 
mladinska vprašanja obravnava na svoji seji, na kateri oblikuje tudi mnenje, ki ga posreduje organu Mestne 
občine Velenje, pristojnemu za sprejem odločitve.« 
 

9. člen 
Poglavje V. SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROJEKTNIH AKTIVNOSTI se preimenuje v poglavje V. 
(SO)FINANCIRANJE MLADINSKIH PROJEKTOV. 
 

10. člen 
11. člen odloka se spremeni tako, da se glasi: 
»Za mladinske projektne aktivnosti se štejejo vse dejavnosti, ki so namenjene mladim in se izvajajo kot projekti 
članic mladinskega sveta lokalne skupnosti ali posameznikov, ki se partnersko povezujejo s članicami 
mladinskega sveta lokalne skupnosti.  
Projekti mladih za dosego ciljev iz lokalnega programa delovanja mladih so projekti in aktivnosti, ki so jih mladi 
prepoznali kot potrebne in jih uvrstili med cilje lokalnega programa mladih v Mestni občini Velenje. 
Sredstva za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti in projektov mladih za dosego ciljev iz lokalnega 
programa delovanja mladih v Mestni občini Velenje so zagotovljena v občinskem proračunu.« 

 
 

11. člen 
12. člen odloka se spremeni tako, da se glasi: 
»Sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti in projektov mladih za dosego ciljev iz lokalnega programa 
delovanja mladih v Mestni občini Velenje se izvaja preko letnega razpisa Mestne občine Velenje. Podrobneje se 
postopek za vrednotenje in razdelitev sredstev, pogoji in merila za določitev višine sredstev določijo v pravilniku o 
sofinanciranju mladinskih projektov iz 8. člena tega odloka. 
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12. člen 
V tretjem stavku 13. člena se dodata tretja in četrta alineja, ki se glasita:  
» - z Evropskimi projektnimi razpisi, 
- z drugimi viri.« 

 
13. člen 

Zadnji stavek 16. člen odloka se spremeni tako, da se glasi: 
»Lokalni program razvoja delovanja mladih pripravita mladinski svet lokalne skupnosti in MC, k sodelovanju pa so 
povabljene tudi mladinske organizacije.« 
 

14. člen 
18. člen odloka se spremeni tako, da se glasi: 
»Lokalni program razvoja delovanja mladih se sprejema za obdobje petih let in obsega predvsem:  

- izhodišča in usmeritve delovanja mladih,  
- financiranje oziroma sofinanciranje ciljev, definiranih v lokalnem programu razvoja delovanja 

mladih v Mestni občini Velenje, 
- razvojne in strokovne naloge delovanja mladih,  
-     okvirna področja, merila in cilje za finančno ovrednotenje.« 
 

15. člen 
19. člen odloka se spremeni tako, da se glasi: 
»Mladinska grafična podoba predstavlja mladino v Mestni občini Velenje (v nadaljevanju Mladi za Veleje). 
Uporablja se pri izvedbi vseh mladinskih projektov, ki so financirani ali sofinancirani iz razpisa za mladinske 
projektne aktivnosti in projekte mladih za dosego ciljev iz lokalnega programa delovanja mladih v Mestni občini 
Velenje ter drugih aktivnostih, ki jih sofinancira Mestna občina Velenje, za katere se pričakuje, da se jih bodo 
udeležili tudi mladi. Za pravilno uporabo mladinske grafične podobe skrbi mladinski svet lokalne skupnosti, ki jo 
lahko tudi ustrezno pravno zaščiti. 

 
(Mladinska grafična podoba)« 
 

16. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
Številka: 032-04-0003/2014 
Datum:   
 

župan Mestne občine Velenje 
Bojan KONTIČ 
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OBRAZLOŽITEV: 
 
1. PRAVNA PODLAGA 
Pravna podlaga za sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o mladinskem delu v Mestni občini 
Velenje je Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (v nadaljevanju: zakon), ki med drugimi določbami 
opredeljuje tudi pojme iz mladinskega področja. Ravno opredelitve pojmov, ki so drugačne kot v obstoječem 
odloku, so razlog za pripravo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o mladinskem delu v Mestni občini 
Velenje.   
 
2. RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA 
Spremembe in dopolnitve odloka so potrebne zaradi uskladitve pojmov iz mladinskega področja z zakonom. V 
odloku se še uporablja termin »mladina«, «organizacije mladih« in »področja delovanja mladih«, v zakonu pa te 
termine nadomeščajo pojmi »mladi«, »mladinske organizacije« in »mladinski sektor«. 
 
3. CILJ 
Osnovni cilj sprememb in dopolnitev odloka je predvsem uskladitev pojmov iz obstoječega odloka s pojmi,  ki jih 
opredeljuje zakon. 
 
4. KRATKA VSEBINA AKTA 
Z odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka usklajujemo določene pojme iz mladinskega področja z 
zakonom. Prav tako pa s spremembami in dopolnitvami odloka med mladinske projekte dodajamo tudi projekte 
mladih za dosego ciljev iz lokalnega programa delovanja mladih v Mestni občini Velenje, saj Mestna občina 
Velenje izvaja dva javna razpisa s področja mladih, in sicer javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih 
aktivnosti in javni razpis za (so)financiranje projektov mladih za dosego ciljev iz lokalnega programa delovanja 
mladih. 
 
5. FINANČNE POSLEDICE 
Sprejem tega odloka ne bo imel dodatnih finančnih posledic za proračun Mestne občine Velenje. 
 
ČLENI, KI SE SPREMINJAJO: 

2. člen 

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

II. PODROČJA DELOVANJA MLADINE 
 

3. člen 
Področja delovanja mladine v Mestni občini Velenje vzpodbujajo vrednote avtonomnosti, strpnosti ter solidarnosti 
in so predvsem naslednja: 

- zastopanje in uveljavljanje interesov mladih; 
- izobraževanja in usposabljanja za mlade, ki niso del formalnega izobraževanja; 
- urbana mladinska kultura; 
- šport za mlade; 
- mladinsko-politične aktivnosti; 
- informiranje in svetovanje za mlade; 
- socialne in humanitarne aktivnosti za mlade; 
- regionalno, nacionalno in mednarodno povezovanje; 
- ter druge aktivnosti, ki so v javnem interesu in so namenjene mladim. 

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

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

8. člen 
Komisija za mladinska vprašanja celovito obravnava področje mladine v Mestni občini Velenje in o tem sprejema 
mnenja in stališča. Komisija za mladinska vprašanja tako predvsem: 

- vzpodbuja pogoje za razvoj mladinskih dejavnosti,  
- sodeluje z Mestno občino Velenje in organizacijami mladih,  
- pripravlja in obravnava strateške in razvojne programe na področju dejavnosti mladih;  
- spremlja izvajanje tega odloka in predlaga njegove morebitne popravke;  
- spremlja predloge odločitev organov Mestne občine Velenje, ki vplivajo na delo in življenje 

mladine v Mestni občini Velenje ter  
- obravnava druga vprašanja povezana z mladino. 

Komisija za mladinska vprašanja pripravi in Svetu Mestne občine Velenje predlaga pravilnik o sofinanciranju 
mladinskih projektnih aktivnosti. 
 
Na letni ravni komisija za mladinska vprašanja pripravi pregled odločitev organov Mestne občine Velenje, ki so 
vplivale na mladino in jih posreduje javnosti. 
 

9. člen 
Komisija za mladinska vprašanja obravnava predloge odločitev organov Mestne občine Velenje, ki vplivajo na 
delo in življenje mladine v Mestni občini Velenje. Za predloge odločitev, ki vplivajo na življenje in delo mladine v 
Mestni občini Velenje se štejejo:  
- predlogi neposrednih odločitev o mladini v obliki splošnih pravnih, drugih aktov ali sklepov, ki zajemajo 
predvsem mladino, - predloge posrednih odločitev o mladini, v obliki splošnih pravnih, drugih aktov ali sklepov, ki 
zajemajo tudi mladino, vendar ne v večinskem obsegu. 
Komisija za mladinska vprašanja mora pred sprejemom odločitev pozvati mladinski svet lokalne skupnosti za 
mnenje. 
 

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

V. SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROJEKTNIH AKTIVNOSTI 
 

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

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

13. člen 
Mladinski svet lokalne skupnosti je financiran s strani Mestne občine Velenje z namenom zagotavljanja 
kvalitetnega in kontinuiranega delovanja. Sredstva za financiranje delovanja mladinskega sveta lokalne skupnosti 
so zagotovljena v občinskem proračunu.  
Poleg tega lahko mladinski svet lokalne skupnosti pridobiva sredstva iz nejavnih virov: 

- z donacijami, darili in iz drugih zakonitih virov, 
- s prodajo blaga in storitev na trgu. 
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16. člen 

Delovanje mladih, ki je v javnem interesu, obsega naloge lokalnega pomena v vseh segmentih delovanja mladih, 
ki se opredelijo v lokalnem programu razvoja delovanja mladih, zlasti na področjih opredeljenih v 3. členu tega 
odloka.  
Mestna občina Velenje zagotavlja uresničevanje javnega interesa v delovanju mladih predvsem z: 
- zagotavljanjem sredstev za realizacijo lokalnega programa razvoja delovanja mladih ter 
- spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje ter razvoj delovanja mladih. 
Lokalni program razvoja delovanja mladih pripravita mladinski svet lokalne skupnosti in MC, k sodelovanju (preko 
vabila v medijih) pa so povabljene tudi organizacije mladih. 
 

18. člen 
Lokalni program razvoja delovanja mladih se sprejema za obdobje petih let in obsega predvsem:  

- izhodišča in usmeritve delovanja mladih,  
- vsebino in obseg posameznih pojavnih delov, dejavnosti mladih, ki se financirajo ali sofinancirajo 

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

 
19. člen 

Mladinski svet lokalne skupnosti izbere grafično podobo, ki predstavlja mladino v Mestni občini Velenje (v 
nadaljevanju: mladinska grafična podoba). Mladinska grafična podoba se uporablja pri izvedbi vseh mladinskih 
projektnih aktivnostih, ki so sofinancirane iz razpisa za mladinske projektne aktivnosti in drugih aktivnostih, ki jih 
sofinancira Mestna občina Velenje, za katere se pričakuje, da se jih bodo udeležili tudi mladi. Za pravilno uporabo 
mladinske grafične podobe skrbi mladinski svet lokalne skupnosti, ki jo lahko tudi ustrezno pravno zaščiti. 
 
 
PREDLOG ZA SPREJEM PO SKRAJŠANEM POSTOPKU: 
Ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve odloka, v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 99. člena 
Poslovnika Sveta MO Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006 in 22/2008) predlagamo, da se odlok 
obravnava po skrajšanem postopku. 
 
Velenje, 2. 3. 2015 
 
Pripravili: 
Dimitrij Amon, MC Velenje, l. r. 
Barbara Kelher, Mladinski svet Velenje, l. r. 
Marko Pritržnik, MC Velenje, l. r. 
Darja Plaznik,MO Velenje, l. r.                         
 

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

      
 
 
ŽUPAN: 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006 – UPB-1, 
26/2007 in 18/2008), predlagam svetu, da ta odlok sprejme. 
 

 
župan Mestne občine Velenje 

Bojan KONTIČ, l. r. 
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POROČILO  
MLADINSKEGA SVETA VELENJE  ZA LETO 2014 

 
 
1. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 

 
1.1. Metodologija 
Določbe o sestavljanju letnih poročil društev so: Navodilo o predložitvi letnih poročil društev (Ur.l. RS št. 7/08, 8/09, 
107/09, 109/10, EKN za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznika, kmečka gospodinjstva, zadruge, 
nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in invalidske organizacije (Ur.l. RS št. 78/2012)  
Zakon o društvih (Ur.l. RS 61/06, 91/08, 58/09, 39/11), SRS 33 in drugi podzakonski predpisi, ki urejajo delovanje 
društev. 
 
Društvo ima urejeno finančno-materialno poslovanje urejeno v Statutu Mladinskega sveta Velenje (člen 23) in v 
Pravilniku Mladinskega sveta o finančnem poslovanju.  
 
1. 2. Pojasnilo glede uporabe Slovenskih računovodskih standardov 
Društvo uporablja Slovenski računovodski standard 33. Po potrebi uporablja tudi ostale Slovenske računovodske 
standarde. 
 
1.3. Pojasnilo glede načina vodenja knjig 
Društvo vodi poslovne knjige po načelu dvostavnega knjigovodstva, v njih so zagotovljeni konti, ki so potrebni za 
izkazovanje premoženjsko-finančnega poslovanja v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida. Konti so določeni 
skladno s kontnim okvirjem, ki ga predpiše  Slovenski inštitut za revizijo. 
 
1.4. Pojasnilo glede ločena knjigovodstva za pridobitno in nepridobitno dejavnost. 
Društvo  ne opravlja pridobitne dejavnosti, zato prihodke ki imajo značaj pridobitnosti (pa so samo občasni) izkazuje  
po dejanskih prihodkih.  V letu 2014 je imelo društvo glede na  Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne 
dejavnosti 3.200 € pridobitnih prihodkov, ki predstavljajo 5,81 % celotnega prihodka.  V enakem odstotku so bili 
izkazani pridobitni odhodki.  
 
1.5. Pojasnilo glede revidiranja računovodskih izkazov:   
Društvo ne dosega meril iz 27. člena Zakona o društvih in ni  zavezanec za revidiranje izkazov. 
 
1.6. Pojasnilo glede računovodskih usmeritev in glede sprememb posameznih računovodskih kategorij v 
obračunskem letu ter pojasnilo glede porabe presežka prihodkov nad odhodki:  
Premoženje društva sestavljajo denarna in druga sredstva, ki jih društvo pridobi iz javnih sredstev, z opravljanjem 
dejavnosti društva in iz drugih virov - vse z namenom za uresničevanje namena in zadanih ciljev. Vsi prihodki so 
namenjeni za plačilo rednih materialnih stroškov in stroškov storitev.  
 
 
Pojasnila k bilanci stanja: 
 
SREDSTVA 2014 2013 INDEKS 

1 2 3 4=2/3 
A. Dolgoročna sredstva 403 990 40,7 
Oprema in druga opredmetena OS 403 990 40,7 
B. Kratkoročna sredstva 17.626 13.741 128,3 
Kratkoročne poslovne terjatve 13.241 2.056 644,0 
Denarna sredstva 4.385 11.685 37,5 

SKUPAJ  18.029 14.731 122,4 
 
 
V letu  je bil nabavljen drobni inventar v višini 112 EUR. Amortizacija je bila obračunana v višini 587 EUR. Na osnovi 
inventurnega zapisnika je bil izveden odpis drobnega inventarja v višini 420 EUR. Kratkoročne poslovne terjatve se 
nanašajo na terjatve za dotacije Mestne občine Velenje, sredstva za refundacijo javnega dela ter terjatve do 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 
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Graf št. 1: Struktura sredstev 
 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 2014 2013 INDEKS 

1 2 3 4=2/3 
A. Sklad 5.656 9.848 57,4 
Društveni sklad 5.656 9.848 57,4 
Č. Kratkoročne obveznosti 12.373 2.083 594,0 
Kratkoročne poslovne obveznosti 12.373 2.083 594,0 
D. Kratkoročne PČR 0 2.800 0,0 
Kratkoročno odloženi prihodki 0 2.800 0,0 

SKUPAJ  18.029 11.931 151,1 
 
Društveni sklad se je v primerjavi z letom 2013 zmanjšal  za 4.192 EUR.  Med kratkoročnimi obveznostmi  se 9.499 
EUR nanaša na obveznosti do dobaviteljev, 2.874 EUR  pa se nanaša na obveznosti za izplačila plač. Druge 
postavke v letu 2014 niso bile realizirane.  
 
 
1. 6. Pojasnila k izkazu Podatki iz izkaza poslovnega izida 
 

1. Prihodki od dejavnosti  
 

V letu 2014 so bili prihodki od dejavnosti realizirani v višini 58.446 EUR. Od tega je bilo iz proračuna MOV prejeto 
18.707 EUR oz. 30,0% vseh prihodkov. Refundacije javnih Zavoda za zaposlovanje RS v letu 2014 znašajo 6.550 
EUR. Iz proračuna RS je bilo iz naslova razpisov prejetih 33.189 EUR oz. 53,7% vseh prihodkov. 

 
KONTO PRIHODKI 2014 2013 INDEKS 

1 2 3 4 4=2/3 
76 Prihodki od dejavnosti 61.797 26.252 235,4 

  Dotacije iz proračunov in drugih javnih sredstev 58.446 26.228 222,8 
  Donacije drugih pravnih in fizičnih oseb 100 13 0,0 
  Prihodki od prodaje na trgu 3.200 0 0,0 
  Ostali prihodki od dejavnosti 51 11 463,6 
  SKUPAJ PRIHODKI 61.797 26.252 235,4 

 

 
Graf št. 2: Prihodki iz dejavnosti v odstotkih 
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2. Odhodki iz dejavnosti  
Odhodki iz dejavnosti so bili realizirani v višini 65.990 EUR. V primerjavi z letom 2013 so se povečali za 260,3%. 
Povečani odhodki se nanašajo na  projekt Mladi za Veleje – premikamo meje, ki je bil v  celoti realiziran v letu 2014. 
Stroški omenjenega projekta, ki so znašali 43.471 EUR, so povečali predvsem stroške storitev in stroške dela.  
 
KONTO ODHODKI 2014 2013 INDEKS 

1 2 3 4 4=2/3 
40 Stroški materiala 2.565 3.535 72,6 
41 Stroški storitev 34.477 12.611 273,4 
47 Stroški dela 28.171 8.550 0,0 
43 Odpisi vrednosti 777 653 119,0 

  SKUPAJ ODHODKI 65.990 25.349 260,3 
 
 

 
Graf št. 3: Odhodki po vrstah   

 
 

3. Presežek odhodkov  nad  prihodki 
Presežek odhodkov nad prihodki je izkazan v 4.193 EUR in se pokriva v breme presežka preteklih let.   
 
KONTO PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV 2014 2013 INDEKS 

1 2 3 4 4=2/3 
81 Presežek prihodkov 0 903 0,0 
89 Presežek odhodkov 4.193 0 0,0 
90 Društveni sklad na dan 31.12. 5.655 9.848 57,4 

 
 

2. POSLOVNO POROČILO MLADINSKEGA SVETA VELENJE   
 

1. SPLOŠNI DEL 
- Predstavitev društva 
Mladinski svet Velenje je krovna mladinska organizacija, ki deluje na območju Mestne občine Velenje. V Mladinski 
svet Velenje je vključenih 16 mladinskih organizacij. Preko njih združujemo in zastopamo okoli 3000 mladih. 

 
- Kratek opis našega razvoja 
Mladinski svet Velenje je bil ustanovljen 21. 06. 2003. Njegove ustanovne članice so: Šaleški študentski klub 
(ŠŠK), Društvo tabornikov Rod Jezerski zmaj Velenje (RJZ), Počitniško društvo Kažipot (PDK), Mladi forum 
Socialnih demokratov Šaleška dolina (MF SD ŠD), Mlada liberalna demokracija (MLD), Slovenska demokratska 
mladina (SDM) in kot pridruženi člani Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje (MZPM).  
V letu 2005 so se MSV pridružile še 3 nove članice in sicer; dve polnopravni članici: Tehnologika (društvo za 
promocijo elektronske glasbe), Bošnjaško mladinsko kulturno društvo (BMKD) ter SKEI Mladi (Sindikat kovinske in 
elektroindustrije – aktiv Velenje), kot pridružena članica.  
 
 
V letu 2006 se je MSV pridružila še Nova generacija (podmladek SLS), leta 2008 društvo za producentov CO-GO 
Velenje, leta 2009 društvo Šaleško folklorno društvo Koleda, leta 2011 Društvo tabornikov Rod Lilijski girč – Pesje, 
leta 2013 smo medse sprejeli kar tri društva, Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov – Steg Velenje 1, 
Kulturno umetniško društvo Koncentrat in Društvo Jupiter. V letu 2014 smo medse sprejeli še Društvo urbanih 
športov Duša, Počitniško društvo Kažipot.  
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Zaradi neodzivnosti nekaterih sedaj že bivših članic, smo v letu 2013 članicam poslali poziv k oddaji dokumenta, s 
katerega je razvidna projektna dejavnost organizacije (4. člen statuta MSV, četrta alineja in 5. člen statuta MSV, 
drugi odstavek). Do konca maja 2013 smo prejeli zahtevane dokumente 8 članic. Tako se je status 8 članicam 
(PDK, MF SD, SDM, BMKD, EKZ, ROMANO VOZO, Skupnost dijakov ŠSD Velenje, JK "Speleos-Siga") brisal oz. 
prenehal avtomatično, saj niso izpolnjevali s statutom MSV določenih obveznosti in nalog. Po pridobljenih 
informacijah pa članica Nova generacija SLS Velenje ne obstaja več! 
 

 
 

- Predstavitev vodstva in pomembnejših organov MSV 
V juniju 2013 je MSV imel volilno sejo zbora. Nova predsednica je postala Barbara Kelher (članica RJZ), 
podpredsednik Primož Pergovnik (član ŠŠK), tajnica pa Veronika Tepež (članica ŠŠK). Mandat predsednice, 
podpredsednika in tajnice traja dve leti. 
Izvršni odbor Mladinskega sveta Velenje predstavljajo organizacije članice in v njihovem imenu pa imenovani 
predstavniki s strani le-teh. Tudi ti predstavniki so bili imenovani na seji zbora MSV v juniju 2011. Organizacije 
članice MS v letu 2013 predstavljajo naslednji člani: Jan Gomboc (RJZ), Ajda  (ŠŠK), Josip Križnič (Co/Go), Rok 
Vovk (ŠFD Koleda - pridruženi), Nejc Špegel (SKEI Mladi - pridruženi), Kaja Flic (MZPM - pridruženi), Martin 
Tandara (MLD). 
 
V nadzorni odbor so bili izvoljeni: Janž Krofl (ŠŠK, predsednik NO), Matija Vovk (CO-GO, član NO) in Marko Sirše 
(RJZ, član NO). 
 
Na taisti seji Zbora MSV smo sprejeli tudi spremembe in dopolnila Statuta MSV. Zaradi novega Statuta MSV smo 
v mesecu oktobru sklicali še eno sejo Zbora MSV, na kateri smo določenim članicam organizacijam morali 
spremeniti status članice. Sprememba statusa je bila narejena pri: 
- Društvo producentov elektronske glasbe CO-GO, iz polnopravne članice v pridruženo članico; 
- Aktiv SKEI mladi Velenje, iz pridružene članice v polnopravno članico; 
- Združenje Slovenskih katoliških skavtinj in skavtov - Steg Velenje 1, iz pridružene članice v polnopravno članico. 

 
 

- Predstavitev dejavnosti 
Programe, ki so namenjeni mladim, izvajamo v sodelovanju z Mladinskim centom Velenje in Zavodom mladine 
Šaleške doline (eMCe plac). Preko programov se odzivamo na probleme mladih, ki jih predstavljamo in se o njih 
pogovarjamo s predstavniki lokalne skupnosti. 
Največji projekt, ki je v letu 2007 uspel, je bilo sprejetje Odloka o mladinskem delu v Mestni občini Velenje. Ta 
odlok je bil sprejet na junijski seji sveta MOV in je objavljen v uradnem vestniku št. 13/07. Odlok celovito rešuje 
mladinsko politiko v MOV prav tako pa tudi lajša delovanje mladinskim organizacijam (članicam MSV ponuja 
razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti). Na podlagi Odloka o mladinskem delu v MOV smo 
ustanovili Komisijo za mladinska vprašanja Mestne občine Velenje, kjer ima MSV tri svoje predstavnike. 
Komisija je takoj po imenovanju leta 2007, pričela z delom in pripravila vse potrebno za pripravo javnega razpisa 
za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki se je prvič zgodilo v mesecu februarju 2008. Odlok 
opredeljuje tudi pripravo strategije razvoja mladih za obdobje petih let, ki se je pripravila in sprejela v letu 
2010. V letu 2013 MSV skupaj z MC Velenje pripravili  revidiranje omenjene strategije. 
V letu 2009 pa je MSV aktivno sodeloval pri pripavi mladinske zakonodaje in sicer sprememba Zakona o 
mladinskih svetih in novi Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju mladine. Mladinski svet Velenje je v 
letu 2011 prvič pripravil tudi akcijo »Naj prostovoljec/prostovoljka« v Mestni občini Velenje, ki je naletela na 
odličen odziv. To akcijo izvajamo sedaj že vsako leto, v sodelovanju z MC Velenje.  

 
 

- Opis dejavnikov, ki vplivajo na delovanje društva 
Na delovanje društva lahko najbolj vpliva lokalna skupnost. Vendar v našem primeru lokalna skupnost resno 
jemlje MSV kot partnerja, s katerim se o mladinski problematiki vedno posvetuje. Z veljavnostjo odloka o 
mladinskem delu pa se je stanje na področju MSV normaliziralo, saj smo pravno formalno zapisali, za kaj smo 
pristojni in kako smo financirani.  

 
 

2. POSEBNI DEL 
 
DELOVANJE MLADINSKEGA SVETA VELENJE V LETU 2014 
V letu 2014 je izvršni odbor MSV imel dve seji, na katerih so obravnavali točke kot so: sprejem letnega poročila dela in 
financ za leto 2013, plan dela in financ za leto 2013, mladinski razpisi MOV, lokalni programom razvoja delovanja 
mladih v Mestni občini Velenje (Mladi v korak s časom 2010 – 2015), projekti MSV, aktivnosti in delo organizacij članic 
MSV. 
Poleg sej izvršnega odbora smo imeli v MSV tudi eno sejo Zbora MSV, in sicer: 
- 7. 2. 2014: sprejem finančnega in programskega poročila MSV za leto 2013 in sprejem dveh novih članic; 
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Poleg sej MSV, smo se udeležili vseh sklicanih sej Komisije za mladinska vprašanja v Mestni občini Velenje. Nova 
predsednica MSV je vodila en sestanek s predstavniki lokalne oblasti v MOV, in sicer v februarju 2014. Največkrat se 
je formalno srečala z vodjo urada za družbene dejavnosti MOV. Pogovori z direktorjem MC Velenje in Zavodom eMCe 
plac so potekali na dnevni ravni. 
 
 
 
Projekti in delo MSV skozi leto 2014: 
 
V mesecu januarju smo vzpostavili lokalni mladinski info portal MLADIZAVELEJE.SI, katerega smo kasneje vključili v 
prijavo ESS projekta.  
 
V začetku meseca februarja je imel najvišji organ MSV zasedanje – sprejeli smo programsko in finančno poročilo za 
leto 2013 in medse sprejeli dve novi članici – Društvo urbanih športov DUŠA in Počitniško društvo Kažipot. V sredini 
meseca je MSV v sodelovanju z Jankom Urbancem, pripravil že tradicionalno delavnico »Prijava projekta na razpis za 
strategijo za mlade v MOV«, katere se je udeležilo 10 mladih predstavnikov različnih mladinskih organizacij iz Velenja. 
Glede na primerjavo števila prijavljenih projektov na razpis za slednje ciljev strategije za mlade v letih med 2012 in 
2014 lahko trdimo, da smo prav z omenjeno delavnico pripomogli k večji informiranosti o strategiji za mlade ter 
poznavanju in rokovanju z razpisno dokumentacijo omenjenega lokalnega javnega razpisa.  
V februarju smo se predstavniki mladinskih organizacij srečali s predstavniki Mestne občine Velenje, kjer smo si 
predali informacije o aktualnih in načrtovanih planih ter projektih. Mladi smo imeli priložnost izraziti potrebe mladih 
Velenjčanov in posameznih mladinskih lokalnih društev (izrazili smo potrebo po Hiši Bendov in po vodenju bančnih 
računov manjših lokalnih mladinskih organizacij).  

V mesecu februarju smo veliko dela in truda vložili v prijavo projekta Mladi za Veleje – premikamo meje na javni razpis 
Urada RS za mladino (ostanki ESS sredstev).  

 

V mesecu marcu smo skupaj z Univerzo za III. življenjsko obdobje in Inštitutom Ipak organizirali 5. Mednarodni 
medgeneracijski festival – prevzeli smo vodenje okrogle mize z EU poslankama ga. Mazej-Kukovič in ga. Fajon. Ob 
koncu meseca smo sodelovali pri občinskih spomladanskih očiščevalnih akcijah – Mladi za čisto Veleje. 
V mesecu marcu je predsednica MSV sodelovala pri ocenjevanju prispele razpisne dokumentacije za oba mladinska 
razpisa v MO Velenje: Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti ter Javni razpis za 
(so)financiranje projektov Lokalnega razvoja delovanja mladih v MO Velenje.  
 
V mesecu aprilu smo skupaj z MC Velenje in Mestno občino Velenje že četrto leto zapored organizirali (najprej 
natečaj) prireditev Naj prostovoljec Mestne občine Velenje 2013. V kategoriji do 30. let je naziv za naj prostovoljko 
dobila Kaja Flis, aktivna članica Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje. V kategoriji nad 30. let je naziv prejel 
Črt Urbašek, aktiven upokojenec član v kar nekaj organizacijah Velenja. V kategoriji naj organizacija pa je priznanje 
dobilo Društvo bolnikov z osteoporozo Šaleške doline. Podeljeno je bilo tudi posebno priznanje in sicer Gasilski zvezi 
Šaleške doline.  
V mesecu aprilu smo v MSV pričeli z izvajanjem EU projekta YOUth 4 EU (delavnice z dijaki ŠCV), ki je bil financiran 
preko starega EU programa Mladi v Akciji – lokalna pobuda. 
V tem mesecu smo tudi zaposlili eno osebo preko programa javnih del Zavoda RS za zaposlovanje. 
 
V mesecu maju smo v MSV in MC Velenje gostili mlade iz Slovenije, Finske, Bangladeša in Nepala v okviru projekta 
PALSET (nosilec Mreža MaMa). V okviru gostovanja v Velenju smo jim predstavili velenjsko mladinsko zgodbo – 
kratko predavanj in ogled lokalnih mladinskih infrastruktur.  
V začetku meseca smo izvedeli, da smo bili uspešni na Javnem razpisu za dvig socialnih in državljanskih kompetenc 
mladih s projektom Mladi za Veleje – premikamo meje (ESS in MIZŠ/URSM). Posledično je sledila zaposlitev mlade 
osebe za vodenje in koordiniranje obsežnega projekta. 
 
V mesecu juniju se je predsednica udeležila tretjega študijskega obiska v okviru projekta "Razvoja pobuda – 
mednarodno prostovoljstvo", tokrat v Franciji.  
Skupaj z MC Velenje smo organizirali delovni vikend velenjske mladine v Savudriji – tabor Šaleške zveze tabornikov.  
V okviru EU projekta MINHER (program Evropa za državljane – EZD) sta predsednica MSV in direktor MC Velenje 
udeležencem iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Poljske in Italije predstavila velenjsko mladinsko zgodbo 
skozi delavnico in ogled lokalne mladinske infrastrukture.  
V mesecu juniju smo v okviru ESS projekta pričeli z prvim sklopom multimedijskih delavnic za mlade, ki jih je vodila 
Živa Čonkaš in vikend izobraževanjem Retorika in javno nastopanje, ki sta ga izvedla Aleksandra in Zdravko 
Zupančič.  
 
V mesecu juliju smo aktivno pripravljali vsebine projektov, ki so sledili v jesenskih mesecih. 
 
V avgustu je potekal 17. Festival mladih kultur Kunigunda, na katerem je kar nekaj članov IO in Zbora MSV aktivno 
sodelovalo in pomagalo pri snovanju le-tega. Poleg tega pa sta predsednica MSV in direktor MC Velenje 
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predstavnikom MC Hrastnik predstavila velenjsko mladinsko zgodbo skozi delavnico in ogled lokalne mladinske 
infrastrukture.  
 
V septembru smo organizirali prvi del projekta KK? TK! – žur ob začetku šolskega leta, ki je bil del ESS projekta. 
Drugi sklop KK? TK! – info tržnica, smo morali zaradi slabega vremena prestaviti na začetek oktobra. 
V septembru sta predsednica MSV in direktor MC Velenje evalvatorki Evropske Komisije predstavila velenjsko 
mladinsko zgodbo skozi delavnico. Prav tako pa sta se udeležila še zaključka projekta MINHER (EZD) v Labinu na 
Hrvaškem. 
 
V začetku oktobra smo v okviru ESS projekta Mladi za Veleje – premikamo meje organizirali: KK? TK! – info tržnico 
lokalnih organizacij, ki delajo z in za mlade in Soočenje kandidatov za župana Mestne občine Velenje. Prav tako smo 
v okviru omenjenega projekta pričeli s tečajem 30-urnega nemškega jezika za mlade (v dveh skupinah po 10 mladih).  
Izdali smo 2. obširno tiskano in elektronsko izdajo Vodnika po velenjskih organizacijah KAM SE DAT (2.500 izvodov). 
V okviru ESS projekta smo vzpostavili portal URBANE TOČKE: VELENJE (http://urbanetocke.si) – portal za dajanje 
pobud (nekonvencionalna politična participacija) na lokalnem nivoju in istoimensko 1. Slovensko mobilno aplikacijo za 
dajanje pobud na lokalnem nivoju. 
 
V novembru smo nadaljevali in zaključevali z tečajem nemškega jezika za mlade in drugim sklopom multimedijskih 
delavnic za mlade, ki ga je tokrat vodil Matej Nahtigal. Prav tako v okviru ESS projekta Mladi za Veleje – premikamo 
meje smo organizirali izobraževalni vikend za vodje v lokalnih mladinskih organizacijah na temo projektnega 
menedžmenta s fokusom na mednarodnih mladinskih razpisih. V sodelovanju z Savinjsko-Šaleško gospodarsko 
zbornico smo pripravili in soorganizirali Strateško-razvojno konferenco SŠGZ na temo zaposlovanja in dela z mladimi. 
Predsednica MSV je na tej konferenci sodelovala s prispevkom o ambicijah in ustvarjalnosti mladih na primeru 
projekta Urbane točke: Velenje. 
 
V mesecu decembru smo v okviru ESS projekta Mladi za Veleje – premikamo meje izdali namizno igro Spoznaj 
Velenje in 1. Slovensko lokalno strategijo informiranja mladih. Prav tako pa je v decembru bil še zaključni dogodek 
ESS projekta – zaključna konferenca, kjer so bili predstavljeni rezultati omenjenega projekta. 
 
Tekom celotnega leta smo izvajali lastne oddaje na Radiu Velenje: Frekvenca mladih (vsak četrtek med 18.00 in 
19.00) in na kanalu Studia VTV: Čas za nas – mladi za Veleje (vsak prvi četrtek v mesecu in 2x ponovitev). Poleg tega 
pa smo v lokalnem časopisnem tedniku Naš čas redno objavljali prispevke o naših projektih in velenjski mladini.  
 
Skozi celotno leto pa smo finančni podpornik uspešnega projekta Stop steklo, katerega že nekaj let izvajamo skupaj z 
Zavodom mladine Šaleške doline v Klubu eMCe plac. Z omenjenim zavodom ima MSV tudi v prihodnje nalogo aktivno 
sodelovati pri vseh njegovih projektih, saj smo kot krovna mladinska organizacija dolžni poskrbeti za ustrezno 
povezovanje in usklajevanje mladinskih organizacij, ki za potrebe svojega programa in delovanja uporabljajo 
omenjene prostore.  
 
MSV je v lokalni skupnosti že od svoje ustanovitve dobro sprejet in se pri svojem delu ne srečuje z težavami, 
povezanimi z neposluhom lokalnih oblasti. 
 
 
Na splošno vodstvo MSV ocenjuje leto 2014 kot uspešno zaključeno, saj smo izpolnili vse zadane cilje ter si 
na podlagi dela v letu 2014 zadali tudi ustrezne cilje za leto 2015. 
 

     
Pojasnila k računovodskim izkazom: Predsednik MSV: 

Zdenka Pogorevc Višnjar, l. r. Barbara KELHER, l. r. 
 

Poslovno poročilo: 
Barbara KELHER, l. r. 
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POROČILO 

 
TURISTIČNO-INFORMACIJSKEGA CENTRA VELENJE ZA LETO 2014 

 
 
PREDSTAVITEV  
 
Turizem smo ljudje. Zakaj? Ker ga vsi soustvarjamo, zato ga lahko tudi vsi izboljšujemo.  
 
Turistično informacijski center Velenje (v nadaljevanju TIC Velenje) v Vili Bianci pridobiva in posreduje 
informacije o turističnih znamenitostih, kulturnih in športnih prireditvah, kulinariki in namestitvenih možnostih v 
Velenju, SAŠA regiji in Sloveniji domačim in tujim turistom ter občanom. Sprejema naročila za oglede Šaleške 
doline z lokalnim turističnim vodnikom in nudi promocijski material.  
 
TIC Velenje izvaja promocijo destinacije preko tiskanih in elektronskih medijev, vrši prodajo spominkov med 
katerimi so tudi spominki, ki jih izdelujejo osebe z različnimi omejitvami Varstveno-delovnega centra SAŠA – 
enota Ježek Velenje in Inštituta Integra ter prodajo vstopnic preko portala www.mojekarte.si in preko sistema 
Eventim. Organizira in izvaja vodene oglede Vile Biance, oddaja poslovne prostore Vile Biance v najem in 
koordinira poročne obrede v Vili Bianci.   
 
TIC Velenje je dostopen vsakomur; tako seniorjem, gibalno oviranim slabovidnim in slepim, naglušnim in 
gluhim in ostalim osebam z raznimi omejitvami. Ker je Velenje mlado mesto, posebno pozornost posvečamo 
tudi mladim in otrokom. Pred Vilo Bianco je na voljo prilagojeno parkirno mesto za invalide. Invalidom primerno 
je urejena tudi notranjost objekta, saj lahko z dvigalom dostopajo v vse prostore, primerno opremljene so tudi 
sanitarije. Zaposlene v TIC Velenje se izobražujejo za delo z osebami  z raznimi omejitvami in se jim po svojih 
močeh posebej posvečajo ter prilagajajo.  
 
 
Dejavnosti TIC-a delimo v šest sklopov:  

 Informiranje, 
 razvoj, 
 skrbništvo, 
 povezovanje, 
 promocija, 
 prodaja.  

 
TIC Velenje je odprt vse dni v letu, tudi ob vikendih in praznikih  
(od ponedeljka do petka med 7.- 19. uro, sobote, nedelje in prazniki od 9.-17. ure). 
  

                                  
 
 
ZAPOSLITVENA STRUKTURA  
V TIC-u Velenje so bile v začetku leta 3 redno zaposlene osebe: Vodja TIC Velenje, Strokovna sodelavka za 
turizem VII/1 in Koordinatorka V. Za  pomoč v TIC Velenje smo preko javnih del pridobili dve osebi, ki sta 
opravljali delo turističnega informatorja. V ekipo TIC-a Velenje je vključen tudi skrbnik sistema BICY (zaposlen 
preko javnih del), ki pomaga tudi pri hišniških opravilih.  
 
TIC je odprt 365 dni v letu, tudi ob vikendih in praznikih. Zaradi narave dela TIC-a Velenje, zaposlitvene 
strukture in obsega dela potrebujemo pomoč dijakov in študentov, ki so preko napotnice opravili skupno  2.555 
ur. Od 1. maja do 30. septembra 2014 je v Avtokampu Jezeru delovala Turistična info točka. Strošek 
študentskega dela v kampu je znašal 2.032,50  EUR. Poleg rednega dežurstva so študentke pomagale in 
dežurale na dogodkih v Vili Bianci, nadomeščale zaposlene zaradi bolniške odsotnosti  in/ali dopusta, 
pomagale pri izvedbi protokola na porokah, izvajale vodenja po Vili Bianci  ter opravljale razna druga dela. 
Študentke so sodelovale tudi na protokolarnih in drugih dogodkih: Sejem Alpe Adria – Turizem in prosti čas v 
Ljubljani, Športni vikend v Velenju, Promocija Velenja v Ljubljani in Bohinju, Rekreatur Kranj, Pikin festival, 
Srečanje delegacij prijateljskih mest … 
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1. INFORMIRANJE (365 DNI V LETU) 
 
Uslužbenke in dežurne študentke dnevno pridobivajo, urejajo in posredujejo podatke o ponudbi Velenja z 
okolico, SAŠA regije in Slovenije. Redno komunicirajo preko socialnih omrežij (FB, Twitter, Google+, 
Instagram, Youtube ...). 
 
V okviru TIC Velenje deluje informacijska služba v Vili Bianci, od maja do oktobra pa tudi Info točka v 
Avtokampu Jezero. 
 
Informiranje občanov in obiskovalcev poteka osebno v TIC-u, preko tiskovin in navadne pošte, elektronske 
pošte, socialnih omrežij in drugih elektronskih orodij. Tedensko pripravljajo, oblikujejo, tiskajo in distribuirajo 
tedenski napovednik dogodkov Kam ta teden v Velenju in okolici?  
 
Redno se beležijo, urejajo in obdelujejo statistični podatki. V TIC Velenje merimo prihode in pridobivamo 
podatke o nočitvah.  
TIC Velenje v Vili Bianci je v letu 2014 obiskalo skupno 31.844 obiskovalcev, od tega 90% domačih in 
10% tujih. To je 7 % več kot v preteklem letu. Od tujcev je največ  Avstrijcev in Nemcev, sledijo Italijani in 
Nizozemci. Veliko tujcev prihaja s Hrvaške in z drugih nekdanjih jugoslovanskih republik. Opažamo porast 
turistov iz Belgije, Španije in drugih evropskih držav. Zaradi dogodkov v Vili Bianci beležimo povečan obisk  za 
preko 5.000 oseb.  
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2. RAZVOJ 
 
Namen razvoja je vzpostavitev dobrih pogojev za kvaliteten trajnostni turizem v Velenju.  
 
 

2.1 Aplikacija Turistična taksa 
 
V skladu z Zakonom o spodbujanju turizma (Uradni list RS, št. 2/2004) in Odlokom o turistični taksi v Mestni 
občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2007), morajo vse pravne osebe javnega in zasebnega 
prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje pobirati 
turistično takso v imenu in za račun Mestne občine Velenje. Osebe nakazujejo pobrano turistično takso do 25. 
dne v mesecu za pretekli mesec na poseben račun Mestne občine Velenje, prav tako so te osebe dolžne do 
25. dne v mesecu za pretekli mesec predložiti občini (TIC Velenje) in pristojnemu davčnemu organu mesečno 
poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek pobrane turistične takse. 
 
Mestna občina Velenje je v mesecu septembru 2014 z uvedbo aplikacije turistična taksa zavezancem 
poenostavila poročanje o številu prenočitev ter pobrani turistični taksi. Zavezanec izpolni obrazec, ga v 
elektronski obliki pošlje TIC-u/občini, sistem izračuna višino takse, ki jo mora poravnati. Aplikacija nato zbere 
podatke in jih pošlje TIC-u/občini za nadaljnjo obdelavo podatkov in arhiviranje.  
 
 
 

2.2 Doživetje socializma v Velenju 
 
V letu 2014 smo nadgradili idejni program tematskega produkta, s katerim bomo izkoristili obstoječi potencial 
dediščine socializma, povečali prepoznavnost Velenja kot turistične destinacije in povečali število obiskovalcev 
Velenja. Izoblikovali smo tematsko vodenje po mestu zasnovano kot interaktivno vodenje, kjer je obiskovalec 
vpet v dogajanje s številnimi aktivnostmi. 
 
Za potrebe animacije učne ure, smo v sodelovanju z Muzejem Velenje in Multimedijskim centrom Kunigunda 
pripravili video s projekcijo slikovnega gradiva o nastanku našega mesta. Za pripravo kulinaričnega dela smo 
izvedli posvete s priznanim strokovnjakom Janezom Bogatajem in Anico Oblak. V okviru celostne grafične 
podobe in zbirke tematskih spominkov smo pridobili žige in svinčnike z logotipom produkta. Aktivno smo se 
vključili v pripravo idejne osnove za animacijo Muzeja premogovništva Slovenije na temo socializma. V 
sodelovanju s Centrom ponovne uporabe in Muzejem Velenje smo pričeli s pripravo razstavne zbirke 
socialističnega stanovanja.  
 
Kljub temu, da produkt še ni povsem zaključen, smo v preteklem letu izvedli testna vodenja in animacije za 
zaključene skupine (študijska tura za vodnike z nacionalno licenco, skupina Razvojne agencije Savinjske regije 
d.o.o., odposlank poslov Venezuele in njegovo spremstvo idr.), da bi s tem pridobili povratne informacije in  
tako že med samim razvojem odpravili šibke točke. V letu 2014 smo vzporedno pričeli tudi s prilagoditvijo 
vsebine za tuje obiskovalce in pridobili angleške in srbske prevode za animacijo in vodenje.  
 
Pri razvoju produkta sodelujejo: Muzej Velenje, Muzej premogovništva Slovenije, Marija Brložnik, Multimedijski 
center Kunigunda, Center ponovne uporabe Velenje, OPA Celica, Gorenje Gostinstvo, Marko Gams, Ericom 
d.o.o., Nejc Slapnik, Dejan Ikovic, Anica Oblak … 
 
 

2.3 Mesečna tematska vodenja za občane 
 
V mesecu februarju 2014 smo pričeli z organizacijo brezplačnih tematskih vodenj po Velenju. Z vodenji smo 
občankam in občanom našega mesta predstavili Velenje, njegove posebnosti, skrite kotičke in zgodovino. 
Izvedenih je bilo deset vodenj, aprila in novembra sta vodenji zaradi slabega vremena odpadli. Teme so bile: 
Zgodba Vile Biance, Karel Destovnik Kajuh in spomeniki, Po poti moderne I. del, Pomlad v Velenju, Potovanje 
v srednji vek, Ogled jezera in afriškega naselja Kunta-Kinte, Šalek, Zgodba Vile Herberstein in za zaključek 
ponovno zgodba Vile Biance z zaključno pogostitvijo, ki so jo brezplačno pripravili lokalni ponudniki.  
 
Informacije o vodenjih so bile objavljene na spletni strani Turizma Velenje www.velenje-tourism in Mestne 
občine Velenje www.velenje.si, na socialnih omrežjih in posredovane preko Mojega radia. Letake smo 
oblikovali, natisnili in distribuirali na bolj obiskane točke v Velenju.  
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2.4 Vodniška služba  
 
TIC Velenje v skladu z Odlokom o turističnem vodenju v Velenju, objavljenim v Uradnem vestniku št. 23/2011, 
organizira turistično vodenje obiskovalcev na območju Mestne občine Velenje in ima organizirano vodniško 
službo za lokalne turistične oglede mesta.  
 
Pripravljajo se turistični programi, preko katerih je v letu 2014 Velenje obiskalo 34 skupin s skupno preko 700 
udeleženci.  
 
Izvajajo se usposabljanja za turistične vodnike turističnega območja Mestne občine Velenje, vodi se register 
lokalnih turističnih vodnikov. Trenutno je v register lokalnih turističnih vodnikov vpisanih 41 vodnikov, ki so 
pridobili licenco za vodenje. 
 
V letu 2014 je bilo usposobljenih 14 turističnih vodnikov turističnega območja Mestne občine Velenje. 
Predavanja so potekala od 12. do 14. septembra 2014, izpit pa 18. oktobra 2014. Tema predavanj, ki so jih 
izvedli priznani strokovnjaki, so bile: pedagogika in zgodovinski okvir, komunikacija in interpretacija, 
zgodbarjenje, trendi, usmeritve in pravila za vodnike 21. stoletja, dostopni turizem in terenski ogledi. 
 
 

2.5 Prenova spletne strani www.velenje-tourism.si  
 
Zaradi nenehnega naraščanja uporabe spletnih tehnologij, ko se večina turistov odloča za dopust na podlagi 
atraktivne ponudbe na internetu, smo se v Mestni občini Velenje – Turistično-informacijskem centru odločili za 
prenovo obstoječe spletne strani.  
 
Od zasnove prejšnjega spletišča so se pojavile nove, zmogljivejše prenosne naprave različnih oblik in velikosti, 
predvsem pa se je povečala hitrost prenosa podatkov, še posebej prenos po mobilnih povezavah. Zaradi tega 
smo se prenove spletišča lotili celostno. Posodobili smo tako videz kot dostopnost do podatkov in tudi orodja 
za upravljanje strani.  
 
Bistveno smo izpopolnili iskalnik po spletnih vsebinah, ki po novem omogoča rezervacije nastanitev, 
komentarje in druge storitve. Uporabniki mobilnih telefonov in tablic tako lahko spoznajo prednosti »odzivnega 
oblikovanja« spletne strani, ki prilagaja velikosti okna brskalnika ali prikazovalne naprave brez manjšanja 
tekstov in slik. V veliki meri smo posodobili vsebine in fotografsko gradivo, ki je na novi spletni strani še lažje 
dostopno in bolj smiselno razporejeno. Dodali smo nove vsebine in temeljito prenovili način vzdrževanja, ki je 
po novem lažji, bolj odziven in s tem tudi bolj ažuren. Nova spletna stran je sedaj informativna, preprosta, 
všečna in hitra. Na voljo je v slovenskem in angleškem jeziku. 
 
Prenovo spletnih strani je izvedlo podjetje AV Studio, d. o. o., za prenovo pa je Mestna občina Velenje 
namenila 4.725,79 EUR. 
 
 

2.6 Rokodelska tržnica 
 
V mesecu marcu smo v sodelovanju s KS Staro Velenje pričeli z organizacijo Rokodelske tržnice, ki se je 
odvijala v Starem Velenju. Do oktobra je bilo izvedenih šest tržnic.   
 
Rokodelci in obrtniki iz Velenja in ostale Slovenije so predstavili svoje izdelke in prikazali njihovo izdelavo, 
obiskovalci tržnice so lahko rokodelske izdelke tudi kupili. Na ogled so bili leseni in glineni izdelki, izdelki iz 
slame, kvačkanje, pletenje, slike in še marsikaj.  V okviru Rokodelske tržnice smo organizirali tudi 
Zelemenjavo: menjavo semen, sadik, pridelkov, receptov in vrtičkarskih izkušenj. Dogajanje na tržnici je 
popestrili zanimiv spremljevalni program. 
 

2.7 Dostopni turizem  
 
V TIC Velenje postopoma razvijamo dostopni turizem, 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 (diabetes, alergije itd). Naša redna 
naloga je informiranje občank in občanov ter turistk in turistov o dostopnosti turističnih znamenitosti v Velenju. 
Obiskovalcem omogočamo uporabo lupe in infotela za slabovidne. Tudi promocijski material in spominke 
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prilagajamo slabovidnim osebam. Med rednimi nalogami je tudi prodaja spominkov, ki jih izdelujejo osebe z 
različnimi omejitvami Varstveno-delovnega centra SAŠA – enota Ježek Velenje, ter spominke Inštituta Integra.  
 
Vila Bianca je dostopna gibalno oviranim osebam. S parkirnimi prostori za invalide, dvigalom in prilagojenimi 
sanitarijami, omogočamo enakovredno spoznavanje vile. Naglušni lahko dogodke, prireditve in poroke v 
Dvorani Bianca spremljajo s pomočjo indukcijske zanke, ki je bila nameščena v letu 2014.   
 
Skrb za turista je najpomembnejša storitev v turizmu, zato je pravilna obravnava oseb s posebnimi potrebami 
nujno potrebna. V minulem letu smo izvedli delavnico dostopnega turizma za delo s senzorno oviranimi 
osebami. Delavnica je bila namenjena turističnim vodnikom, informatorjem, hotelirjem, muzealcem, gostincem 
– glede na njihov del pri stiku in obravnavi senzorno ovirane osebe.  
Udeleženci so spoznali: 

- kdo so osebe s posebnimi potrebami  in njihove osnovne razlike, 
- omejitve senzorno oviranih oseb, 
- kako obravnavati senzorno ovirane osebe glede na naravo dela ter  
- zlata pravila pri komunikaciji (Vedno spoštovanje, nikoli pomilovanje, potrpežljivost, vljudnost, nasmeh 

in naravni odnos, strokovnost in kvaliteta v odzivu na različne potrebe …). 
 
 

2.8 Priprava novih produktov  
 
V sodelovanju s poslovnimi partnerji smo pripravili in oblikovali naslednje turistične produkte: 
 
3-dnevni Pikin paket: Gusarski potep po Velenju s Pika Nogavičko 
Raziskovalni izlet za družine v času Pikinega festivala. 
(Partnerji: Festival Velenje, Gorenje Gostinstvo – Hotel Paka, Hotel Razgoršek, Mladinski hotel Velenje). 
 
Pikin panoramski avtobus 
Atraktiven avtobus brez strehe je na panoramsko vožnjo po Velenju popeljal preko 700 otrok in odraslih. 
(Partner: Festival Velenje). 

 
Turistični paketi Vikend v Velenju  
Teme: Moderno v Hotelu Paka, Retro v Hotelu Razgoršek, Sproščeno v Termah Topolšica, Kulinarika in 
romantika za dva v Vili Herberstein, Romantično razvajanje v dvoje na Golteh. 
(Partnerji: Gorenje Gostinstvo – Hotel Paka, Hotel Razgoršek, Naravno zdravilišče Topolšica, Golte). 
 
Skozi zanimiva doživetja do nepozabnih spominov  
Promocijska brošura vključuje ponudbo raznih enodnevnih izletov v Velenje in je namenjena interesnim 
skupinam. 
(Lastna izvedba). 

 
Skicirka/vodič po Velenju  
Turistični vodnik oziroma skicirka je namenjena mladim obiskovalcem Velenja.  
(Partner: Mladinski center Velenje). 
 
Zemljevid Velenja za otroke 
Zanimiv otroški zemljevid na igriv način prikazuje znamenitosti in točke, ki jih priporočamo za obisk družinam z 
otroki. 
(Lastna izvedba). 
 
Otroška igra Igrajmo se … 
Igra je sestavljena iz križanke, kjer starejši otroci ugotavljajo lokalne otroške like in bajeslovna bitja. Na drugi 
strani mlajši otroci pomagajo Piki, da najde pot domov v Velenje – v Vilo Čira Čara. 
(Lastna izvedba). 
 
 

2.9 Sodelovanje v projektu RDO SAŠA   
 
RDO SAŠA je bila ustanovljena z namenom pospeševanja razvoja celovite turistične ponudbe regije – 
destinacije. Skrbi za krepitev povezovanja in sodelovanja pri načrtovanju, oblikovanju in trženju 
regijskega turizma preko turistične znamke »Mozaik doživetij«.  
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RDO SAŠA se je preko SAŠA ORA v letu 2014 vključila v GIZ Pohodništvo in kolesarjenje in sodelovala z 
oglasom v katalogu Kolesarjenje v Sloveniji in na spletnem portalu GIZ Pohodništvo in kolesarjenje. 
 
Izvedene so bile naslednje aktivnosti:  

- priprava programa (načrta) aktivnosti za marketing destinacije SAŠA,  
- priprava skupnih promocijsko-prodajnih akcij v sodelovanju s ponudniki,  
- priprava promocijskih materialov in promocijskih besedil, uporaba različnih promocijskih orodij, 
- sodelovanje s turističnimi deležniki, informiranje in izobraževanje turističnih ponudnikov, 
- organizacija predstavitev na sejmih, borzah, 
- iskanje potencialnih poslovnih partnerjev za turistične ponudnike, 
- organizacija dogodkov v regiji, 
- distribucija filma destinacije, 
- urejanje in optimizacija spletne strani destinacije. 

 
TIC Velenje je sodeloval pri naslednjih aktivnostih: 

- promocijske akcija Pikin aktivni oddih v centru Ljubljane - predstavitev na stojnici, 
- organizacija in izvedba študijske ture za hrvaške in srbske novinarje, 
- sodelovanje s turističnimi deležniki, informiranje in izobraževanje turističnih ponudnikov. 

 
 
 

2.10 Spremljevalni programi na Mestni tržnici 
 
V Velenju vsako soboto med 8. in 13. uro na Mestni tržnici ponudniki iz SAŠA regije prodajajo svoje izdelke. 
Mestna tržnica v središču Velenja je primer dobre prakse trajnostnega razvoja turizma, saj vključuje lokalne 
produkte s podeželja ter s svojo ponudbo skrbi za popestritev mestnega dogajanja, ima funkcijo stičišča 
podeželja in mesta, nudi pa tudi posebno doživetje za turiste.  
 
TIC Velenje  je v sodelovanju s Turistično zvezo Velenje, Festivalom Velenje in Pilon centrom, d.o.o. in 
turističnimi društvi SAŠA regije od marca do oktobra enkrat mesečno pripravil spremljevalni program na tržnici. 
Izvedenih je bilo 7 tematskih dogodkov: Velika noč v mestu, Međimurje se predstavi, Skrivnosti zelišč in medu 
Od žita do kruha, Starotrško doživetje, Bučerija in Repa, korenje, Zdravo življenje. 
 
Poleg društev smo k sodelovanju povabili tudi druge zanimive posameznike. Obiskovalcem so približali 
kmečka opravila značilna za določen letni čas in tradicionalne jedi krajev od koder prihajajo. Vedno je bilo 
poskrbljeno za zabaven program, kjer so se po navadi predstavili uspešni mladi glasbeniki. Turistični 
podmladki Turističnega društva Vinska Gora so ustvarjali v delavnicah in poskrbeli za najmlajše obiskovalce.  
 
 

2.11 Spominkarstvo  
 
Spominkarstvo je dejavnost  načrtovanja, izdelovanja in zbiranja spominkov. TIC Velenje skrbi za vključevanje 
lokalnih ponudnikov in prodajo lokalnih in drugih spominkov.  
 
Obiskovalci lahko v TIC-u Velenje izbirajo med več kot 150 spominki, ki smo jih razvrstili v 3 nivoje: 

1. Turistični spominki Velenja, ki predstavljajo turistično ponudbo mesta (spominki TIC-a Velenje, 
Festivala Velenje, spominki iz premoga …). 

2. Spominki Savinjsko-šaleške turistične destinacije.  
3. Uradni spominki Slovenije z vključeno blagovno znamko »I Feel Slovenia«. 

 
V letu 2014 smo v prodajo vključili naslednje nove spominke:  

- Unikatni otroški bodi Velenje, 
- Medvedek Lovro raziskuje Slovenijo (otroški zemljevid, stenski zemljevid in sestavljanka), 
- Izdelki iz klekljanja (zapestnice in uhani). 

 
2.14  Izvedba Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma  
 
Dne,10.1.2014 je bil objavljen Javni razpis z naslednjimi vsebinami: promocijsko-informativne aktivnosti, 
izdajanje promocijskega materiala, dejavnosti na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine, dejavnosti 
urejanja in varstva okolja, osveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do turistov in 
turizma, organizacija izobraževanj, seminarjev, predavanj in delavnic z namenom pospeševanja razvoja 
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turizma, spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov, aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka 
in organizacija ter izvajanje turističnih prireditev.  
Prijavitelji so se lahko prijavili na tri razpisna področja A (sofinanciranje programov in projektov turističnih 
društev, turistične zveze in članov turistične zveze), B (organizacija in izvedba Silvestrovanja na prostem) in C 
(Sofinanciranje programov turističnih podmladkov, ki delujejo v okviru turističnih društev ali turistične zveze). 
Razpisana sredstva so bila v višini 36.000 EUR, od tega 19.000 EUR za področje A, 14.000 EUR za področje 
B in 3.000 EUR za področje C. 
 
Mestna občina Velenje je na podlagi Javnega razpisa skupno sofinancirala 33.646,29 EUR. Do razlike 
2.350,66 EUR je prišlo zaradi prepozno oddanih poročil ali zaradi nerealizacije aktivnosti, ki so jih prijavitelji 
navedli v prijavi na Javni razpis. 
 
 

2.15 Izobraževanje  
 
Stalno usposabljanje in izpopolnjevanje sta nujna pogoja za kakovost in nadaljnji razvoj v turizmu. V TIC 
Velenje so pomembni ljudje, zato omogočamo zaposlenim in turističnim ponudnikom pridobivanje novih znanj, 
spretnosti ter veščin in jih spodbujamo k inovativnosti. Izobraževanje v najširšem pomenu je možno uporabiti 
tudi kot obliko nematerialnega motiviranja zaposlenih, saj jim izobraževanje veliko pomeni. Oseba, ki se je 
udeležila izobraževanja, ima največjo motivacijo, da to uporabi v praksi. 
 
V letu 2014 smo se udeležili in\ali organizirali naslednja izobraževanja, predavanja ali usposabljanja: 

- Obnovitveno izobraževanje za turistične vodnike Velenja, 
- Delavnice in predavanja v okviru Motivacijskega srečanja za skrbnike portala www.slovenia.info,  
- EKO konferenca na temo Zelenega turizma,  
- Okrogla miza v okviru turističnih tednov, 
- Delavnica Kako uspešno predstaviti turistično ponudbo na socialnih omrežjih, 
- Delavnica na temo dostopnega turizma (Ravnanje s senzorno oviranimi osebami), 
- Testiranje produkta Doživetje socializma v Velenju, 
- Tematska turistična vodenja, redni mesečni sestanki s celotno ekipo TIC … 

 
V letu  2014 je v TIC-u Velenje opravljal delovno prakso dijak Šolskega centra Velenje, Šole za storitvene 
dejavnosti,smer turistični tehnik. Seznanili smo ga z osnovnimi dejavnostmi TIC-a, razvojem turizma na lokalni 
in nacionalni ravni in organizacijo delo v TIC-u. Opravil je 152 ur in pridobil tudi osnovna znanja s področja 
promocije, informiranja in ostalih področjih povezanih s turizem. 
 
 

3. SKRBNIŠTVO 
 
 

3.1 Skrbništvo objekta Vila Bianca  
 
Vila Bianca je idealen prostor za različne priložnosti. Sprejme lahko številne obiskovalce v akustični 
večnamenski dvorani, v kateri se izvajajo koncerti, predstave, poroke in druge prireditve. V mansardi objekta je 
prostor, primeren za novinarske konference, predavanja, okrogle mize, seminarje, pogostitve ter priložnostno 
razstavišče. Pred vilo je slogovno urejen park, ob njem pa terasa, primerna za izvedbo dogodkov na prostem.  
 
Oddaja poslovnih prostorov v najem 
V Vili Bianci je bilo v letu 2014  izvedenih preko 140 dogodkov, ki jih je obiskalo približno 5.000 obiskovalcev.  
V objektu so se odvijali raznovrstni dogodki: mednarodne konference, letne skupščine, predstavitve 
mednarodnih projektov, razvojne konference Savinjske regije, različna predavanja, poroke, koncerti, sprejemi 
župana, izobraževanja … Za vse dogodke se je TIC Velenje dogovoril z organizatorji za izvedbo, pripravil 
prostor (postavitve stolov, miz in tehnike), sodeloval pri izvedbi posameznih dogodkov ter poskrbel za čiščenje. 
V primeru, da je najemnik neprofitna organizacija, se jim poslovni prostori Vile Biance oddajo brezplačno. TIC 
Velenje pripravi predlog, ki ga obravnava kolegij občinske uprave. Zaradi organizacije dogodkov izven 
delovnega časa TIC-a Velenje (po 19. oz. 17. uri med vikendi in prazniki) TIC Velenje zagotovi podaljšano 
dežurstvo, ki je za najemnika plačljivo in znaša 10 EUR/uro.  
 
Poročni obredi 
V letu  2014  so se v Vili Bianci odvile štiri uradne sklenitve zakonske zveze. TIC Velenje je zagotovil pripravo 
prostora, dogovor z mladoporočencema glede posebnih želj, zagotovitev ozvočenja in poročne koračnice, 
uskladitev z gostincem za postrežbo, koordinacijo svečanega dogodka in izvedbo poročnega protokola.  
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Vodeni ogledi  
S preteklostjo in sedanjostjo Vile Biance smo preko vodenega ogleda seznanili 15 skupin in številna 
individualna vodenja s skupno preko 350 osebami.  
 
Razstave 
Upravljanje galerije in koordinacija razstav je v domeni TIC-a Velenje v sodelovanju z Društvom šaleških 
likovnikov in Galerijo Velenje. V letu 2014 je bilo v galeriji Vile Biance na ogled 18 začasnih razstav. 
 
 

3.2 Sistem izposoje mestnih koles BICY  
 
Lokalno razvit sistem BICY vključuje 49 koles na enajstih izposojevalnih postajah po mestu, s skupaj 88 
priključnimi stojali in omogoča izposojo koles v Velenju in Šoštanju. TIC Velenje je ob otvoritvi prevzel 
skrbništvo nad sistemom in v preteklem letu sodeloval pri nadgradnji sistema z dvema postajam (Gorica in 
Šalek). Za uporabo sistema BICY je potrebna osebna registracija uporabnika v TIC Velenje. 

V sistem BICY se je do 31.12. 2014 registriralo 1.699 uporabnikov, kar je za 26% več kot lani. Število izposoj je 
preko 50.600 od začetka delovanja sistema Bicy.  

Sistem BICY je enostaven za uporabo. V primeru, da uporabnik potrebuje pomoč, se lahko obrne na klicni 
center (TIC Velenje). V kolikor težava ni odpravljiva na daljavo, se vzdrževalec v najkrajšem možnem času 
oglasi direktno na postaji in uporabniku nudi pomoč.   

Kolesa so dnevno kontrolirana, za kar skrbi oseba, ki je zaposlena na Mestni občini Velenje preko javnih 
del (v nadaljevanju vzdrževalec). Vzdrževalec dnevno zagotavlja, da sta vsaj 2 mesti za kolesa na vsaki 
postaji vedno prosti. V kolikor pride do zasedenosti vseh stebričkov, se presežek koles porazdeli na 
druge postaje. Vsa kolesa se dnevno pregledajo in vzdrževalec jih po potrebi sproti servisira. Vsakih 15 
dni se izvede generalna kontrola in servis koles (verige, zavore, zračnice, svetlobna telesa …). V kolikor 
pride do poškodbe in/ali pomanjkljivosti opreme koles, se napako sproti odpravi. Vzdrževalec pokvarjena 
kolesa transportira do skladišča, kjer opravi popravilo. 

 
 

3.3 Spletni portal in socialni mediji 
 
TIC Velenje je skrbnik zapisov na uradni spletni strani velenjskega turizma www.velenje-tourism.si in skrbnik 
zapisov za Velenja na uradni slovenski turistični informacijski portal  www.slovenia.info. Hkrati skrbimo za 
aktualne zapise na napovednikih dogodkov (www.sraka.com, www.napovednik.si, www.dogaja.se) in socialnih 
medijih (Facebook, Twitter, Insagram, Google+ in Youtube). 
 
Več o promociji na spletu v poglavju Promocija. 
 

3.4 Izposoja gorskih koles  
 
Sezona izposoje koles traja od maja do septembra. V tem času smo oddali kolesa 17 osebam, ki so se 
napotila na raziskovanje Velenja in okolice. Pet gorskih koles smo oddali Naravnemu zdravilišču 
Topolšica, d.d., od aprila do oktobra za ceno 100 EUR/ mesec. 
 

3.5 Spremljanje turistične takse 
 
Turistično takso opredeljuje Odlok o turistični taksi v MOV (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2007) in Zakon o 
spodbujanju turizma  (Uradni list RS, št. 2/2004). Turistična taksa v Mestni občini Velenje je v letu 2014 
znašala 1,01 EUR na nočitev. Skladno z odlokom o turistični taksi v MOV se vodi evidenca mesečnih poročil o 
številu prenočitev in zneskih pobrane turistične takse, ki nam jih pošljejo pravne osebe javnega in zasebnega 
prava, samostojni  podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje.  
 
V letu 2014 so v nastanitvenih objektih zabeležili 17.536 gostov, od tega 2.374 domačih in 15.208 tujih. 
Turistično takso so ponudniki nastanitev plačali v znesku 17.226,81 EUR, to je 1% manj kot v istem obdobju 
lani.  
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3.6 Grafično oblikovanje 
 
TIC Velenje skrbi tudi za celostno podobo letakov za storitve, produkte, dogodke in ostale aktualne vsebine, ki 
se natisnejo in distribuirajo po bolj obiskanih točkah v Velenju, se objavijo na spletnih straneh in socialnih 
medijih in se razpošljejo po drugih spletnih kanalih.  
 
Zaposlene so poleg vsebine, tudi grafično oblikovale letake za: spremljevalne programe na Kmečki tržnici, 
Tematska vodenja, Doživetja Velenja, kartončke za govornike, kupone ugodnosti v okviru Festivala m ladih 
kultur Kunigunda, zgibanke Paketi za družine v Velenju in okolici, Velenjsko plažo, večje projekte Turistične 
zveze in turističnih društev, Dobrodelni tek Migaj z mano, igra za otroke: Igrajmo se, vetrnice z različnimi 
vsebinami za sejme in predstavitve, Pikin gusarski potep po Velenju, Pikin panoramski avtobus, voščila ob 
božično-novoletnih praznikih, vodnik za mlade … Glede na temo in aktualne dogodke se sproti oblikuje še drug 
promocijski material.  
 

3.7 Pozojeva grajska pot okoli Velenja (414 pohodnikov) 
 
Število pohodnikov po Pozojevi grajski poti okoli Velenja merimo v TIC Velenje s preko števila izdanih 
kartončkov za zbiranje žigov. Po naših podatkih je pot prehodilo  414 pohodnikov. Izdali smo 76 knjigic s 
podrobnejšim opisom gradov v Šaleški dolini in 251 nalepk. Nalepke so prejeli tisti pohodniki, ki so zbrali vse 
žige in ki so z  izpolnjenim kartončkom prišli na TIC Velenje. Menimo, da je pot prehodilo veliko več 
pohodnikov, ki predhodno ni prevzelo kartončka v TIC Velenje. 
 
 
4. POVEZOVANJE 
 
TIC Velenje ni le pisarna – točka z informacijami, temveč deluje tudi kot povezovalni člen različnih ponudnikov 
v Velenju, SAŠA regiji in Sloveniji. Prvi stik s krajem in turistično destinacijo, je običajno z lokalnim 
prebivalstvom, zato je sodelovanje med vsemi akterji izredno pomembno. V letu 2014 smo še bolj okrepili 
sodelovanje s Turistično zvezo Velenje in njenimi društvi, preko projektov smo sodelovali z mnogimi lokalnimi 
in regijskimi turističnimi ponudniki. Preteklo leto nam je uspel še korak naprej, namreč aktivno smo začeli 
sodelovati z nekaterimi drugimi kraji v Sloveniji. Zelo dobro se povezujemo z Turističnimi vodniki Slovenije, 
Turistično zvezo Slovenije in SPIRIT Slovenijo.  
 
 

4. 1. Sodelovanje s Turistično zvezo Velenje in njenimi društvi 
 
Mestna občina Velenje je ena redkih občin v Sloveniji, ki ima sodelovanje z zvezo in društvi izjemno dobro 
organizirano in okrepljeno. Projekti, ki jih zveza in društva realizirajo dajejo ponudbi pestrost in jo povezujejo. 
Posebej ponosni smo, da v dveh društvih aktivno delujejo turistični podmladki in da se lahko pohvalimo s 
prvim MTIC-em v Sloveniji, ki deluje v okviru Turističnega društva Vinska Gora. TIC Velenje zvezi in društvom 
nudi strokovno pomoč in podporo. V letu 2014 smo Turistični zvezi Velenje pomagali pridobiti status za delo v 
javnem interesu na območju Šaleške doline, jim pomagali pri izvedbi nekaterih projektov, grafičnem 
oblikovanju in prijavi na razpise.  
 

4. 2 Sodelovanje z lokalnimi turističnimi ponudniki 
 
Preko različnih projektov aktivno sodelujemo z naslednjimi lokalnimi ponudniki: Muzej Velenje, Muzej 
premogovništva Slovenije, Festival Velenje, MC Velenje, Mladinski svet Velenje, Gorenje Gostinstvo, d.o.o., 
Gost, d.o.o., Hotel Razgoršek, Mladinski hotel Velenje, Trgovinica Domače dobrote, Čokoladnica Lucifer, ŠRZ 
Rdeča dvorana, HTZ IP, d.o.o., KS Staro Velenje, Domačija Lamperček, Podjetje MAŠ, Bianca Gurmanka … 
 

4. 3 Sodelovanje z RDO SAŠA in regijskimi turističnimi ponudniki 
 
Velenje je atraktivno turistično mesto, ki se razvija v okviru regionalne destinacije SAŠA. V preteklem letu smo 
nadaljevali s sodelovanjem z Naravnim zdraviliščem Topolšica, Goltem in kampom Menina.  
 
 

4. 4 Sodelovanje z ostalimi partnerji 
 
V preteklim letom smo se povezali s kraji in turističnimi ponudniki, kot so Razvojna agencija Kozjansko, 
Združenje slovenskih turističnih vodnikov, Zavod Koper Otok, Turistično društvo Bohinj, Zavod za turizem 
Ljubljana, KSVET Vitanje, TIC Slovenske Konjice … 
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4. 5 Sodelovanje s SPIRIT Slovenija 
 
Redno se udeležujemo predavanj, izobraževanj, srečanj, ki jih organizira SPIRIT Slovenija, javna agencija. 
Prav tako skrbimo za zapise na področju Velenja na uradni spletni strani slovenskega turizma 
www.slovenia.info. V prodajo spominkov imamo vključene tudi spominke blagovne znamke I feel Slovenia, ki jo 
uporabljamo tudi pri promociji naših turističnih projektov. Sodelovanje je obojestransko, saj nas tudi SPIRIT 
Slovenija podpira in promovira naše mesto (spletna promocija, sejmi, izpostavitev Velenja kot primer dobre 
prakse na izobraževanjih …). 
 
 
5. PROMOCIJA  
 
Cilj promocije Velenja je povečanje prepoznavnosti Velenja kot privlačne turistične destinacije kar dosegamo s 
komuniciranjem preko turistične znamke Velenja.  
 
Tudi v letu 2014 je bila značilna racionalna raba proračunskih sredstev na področju promocije in pospeševanja 
prodaje. Za promocijo Velenja smo poskrbeli na sejmih in ostalih dogodkih v Velenju in Sloveniji. Žal za 
predstavitve v tujini ni bilo dovolj finančnih sredstev. V prihodnosti želimo Velenje promovirati na potencialnih 
ciljnih trgih, kot so Nemčija, Avstrija, Italija in države bivše YU in jih okrepiti.   
 
V namene promocije smo 69 subjektom izdali preko 7.000 paketov promocijskega materiala o Velenju, SAŠA 
regiji in Sloveniji.  Največkrat smo izdali kataloge Velenja, zgibanke Velenje in In Your Pocket Velenje, in sicer 
za namene promocije mesta in/ali protokolarna darila. Za lastne potrebe promocije smo porabili več kot 5000 
izvodov promocijskih materialov.  
 
Za boljšo promocijo smo pripravili oglase in besedila o Velenju za brezplačne objave na različnih spletnih 
portalih in ostalih medijih. 
 
Predstavitev Velenja na terenu smo si zagotovili brezplačno, saj z nekaterimi turističnimi destinacijami in 
ponudniki zelo dobro sodelujemo. Promocijo smo v preteklem letu nadgradili z novimi vsebinami in animacijo. 
Večji dogodki po Sloveniji so odlična priložnost, da se predstavimo javnosti in si ogledamo konkurenčno 
ponudbo. 
 
 

5. 1 Koordinacija in promocija aktivnosti ob čolnarni 
 

V letu 2012 je Mestna občina Velenje postala lastnica čolnarne, zato smo si  prizadevali, da bi imeli občanke, 
občani in obiskovalci, v okolici jezer čim boljše pogoje za preživljanje prostega časa.  
 
TIC Velenje je koordinator aktivnosti v in ob objektu čolnarna. Aktivnosti ob jezerih se tako odvijajo usklajeno 
med vsemi uporabniki čolnarne in ostalimi organizatorji različnih dogodkov ob jezeru. Skupaj z uporabniki 
čolnarne  in ostalimi organizatorji prireditev smo v začetku junija pripravili koledar dogodkov ob Velenjskem 
jezeru za poletje 2014 (junij-september), pripravili promocijski letak za »Plažo Velenje«, poskrbeli za e-
promocijo dogodkov in obveščanja preko spleta. Od maja do oktobra 2014 v Avtokampu Jezero delovala info 
turistična točka, kjer so obiskovalci pridobili informacije o jezerih, plaži, Velenju, SAŠA regiji in Sloveniji. 
 

5. 2 Fotonatečaj MOV (vključevanje nadarjenih lokalnih fotografov) 
 

Mestna občina Velenje organizira fotografski natečaj, ki je namenjen pridobivanju zanimivih promocijskih 
fotografij najrazličnejših dogodkov in vedut Mestne občine Velenje, uveljavljanju lokalnih fotografov skozi 
izdelane promocijske materiale in spodbujanju kreativnosti občanov. Komisija (v sestavi Urška Gaberšek, 
Goran Semečnik, Maša Kočevar in Tina Belina) na osnovi spletnih glasov in uporabne vrednosti in glasu 
župana avtorju izbrane fotografije podeli nagrado v višini 70,00 EUR bruto. 
 
TIC Velenje skrbi za promocijo foto natečaja na socialnih omrežjih, obveščanje javnosti preko e-pošte, pripravo 
zapisnika o izboru zmagovalne fotografije, pripravo avtorskih pogodb s fotografi zmagovalne fotografije in 
zahtevkov za izplačilo.  
 
 
 



       10. marec 2015GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 15�  / Številka 04

6. seja Sveta Mestne občine Velenje

5. 3 Promocija na dogodkih in sejmih 
 
Predstavitve v Velenju 
TIC Velenje se z veseljem odzove na vabilo lokalnih organizacij k sodelovanju na raznih prireditvah. V 
preteklem letu smo s svojo ponudbo, podporo, promocijo, vnosom novih vsebin in pomočjo pri organizaciji 
sodelovali na naslednjih dogodkih: 
 

DOGODEK VLOGA TIC VELENJE 
Otroško pustno rajanje 
4. marec 2014 

- Pomoč pri organizaciji dogodka. 
- Promocija.  

Rokodelska tržnica  
Marec – oktober 2014 

- Soorganizacija. 
- Promocija. 

Mestna tržnica 
Marec – oktober 2014  

- Koordinacija in organizacija. 
- Promocija. 

Cvetlični sejem 
10. maj 2014 

- Sodelovanje na dogodku in izvedba turistične info službe. 
- Promocija. 

Turistična tedna 
13. – 14. junij 2014  

- Pomoč pri organizaciji in koordinaciji dogodkov ter promocija. 
- Udeležba in strokovna podpora na dogodkih. 

Stare slovenske jedi 
21. junij 2014 

- Soorganizacija, izvedba in promocija dogodka. 

Adventure Race 
20. – 22. junij 2014 

- Pomoč pri pripravi promocijskih materialov. 
- Promocija. 

Športni vikend  
5. – 6. julij 2014 

- Sodelovanje na dogodku in izvedba turistične info službe. 
- Promocija. 

Festival mladih kultur Kunigunda 
22. – 30. avgust 2014 

- Priprava dodatne ponudbe: kuponov ugodnosti pri nekaterih  
     lokalnih turističnih in gostinskih ponudnikih. 

Pikin festival 
21. – 27. septembra 2014 

- Sodelovanje na dogodku in izvedba turistične info službe ter      
     prodaja spominkov. 
- Organizacija in vodenje na Pikinem panoramskem avtobusu. 
- Organizacija in izvedba Pikinih paketov z vodenjem. 

Jesenski sejem 
4. oktober 2014 

- Sodelovanje na dogodku in izvedba turistične info službe. 
- Promocija. 

Mednarodni festival vezenja 
17. – 19. oktober 2014 

- Pomoč pri organizaciji in promocija. 
- Sodelovanje na dogodku in izvedba turistične info službe. 

Praznični sejem 
13. december 2014 

- Sodelovanje na dogodku in izvedba turistične info službe. 
- Promocija. 

 
 
Predstavitve izven Velenja 
Dogodke in sejme na katerih se predstavljamo smo strateško izbrali, saj smo želeli na njih predstaviti svoj 
dejanski potencial – mesto, posel, in kulturo ter seveda naravo in šport. Hkrati naše sporočilo direktno doseže 
potencialne in dejanske turiste.  
 
Za vsak dogodek smo posebej pripravili načrt in rdečo nit promocije. Poleg tiskovin smo oblikovali in tiskali še 
druge, zanimive in aktualne materiale. K sodelovanju smo povabili tudi lokalne ponudnike in prepoznavno Piko 
Nogavičko (Ljubljana, Bohinj in Kranj).   
 
Promocijo smo večinoma zastavili tako, da smo zajeli več ciljnih skupin hkrati (otroci, družine, mladi in seniorji). 
Želeli smo, da je promocija čim bolj razgibana in se odvija predvsem na terenu, kar je v skladu z vsemi 
turističnimi trendi in smernicami. Statična predstavitev na stojnici že dolgo ne zadostuje, kajti potencialni turisti 
želijo nekaj več. Z veseljem obiskovalcem predstavimo tudi domače proizvode Mestne tržnice, domače 
dobrote, vražje gate, Aquavallis, čokolade Lucifer …). 
 
Obiskovalcem in poslovnim partnerjem smo se predstavili ob naslednjih priložnostih:  

- Sejem Alpe Adria – Turizem in prosti čas / Gospodarsko razstavišče Ljubljana, 29. januar.  – 1. 
februar 2014 

- Otroški festival B.O.FEjST / Bohinj, 6. julij 2014  
- Promocija Velenja v Ljubljani / Ljubljana, 12. – 13. julij 2014 
- Rekreatur Kranj / Kranj, 23. avgust 2014 
- Promocija Velenja v Ljubljani / Ljubljana, 6. september 2014 
- Dnevi slovenskega turizma / Portorož, 13. – 14. oktober 2014 
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- Predstavitev integralne turistične ponudbe – Koper Card / Koper, 15. november 2014 
- Predstavitev KSEVT-a in TIC Slovenske Konjice  / Vitanje in Slo. Konjice, 22. november 2014 

 
 
5.4 Promocija na spletu 
 
Vse pogosteje postaja spletna stran prvi stik gosta z mestom, ta pa je izredno pomemben za nadaljnje 
sodelovanje. TIC Velenje sproti posodablja uradno spletno stran turizma v Velenju www.velenje-tourism.si, 
hkrati ureja zapise na uradnem slovenskem turističnem informacijskem portalu  www.slovenia.info. Novosti in 
dogodke aktivno vključuje tudi na druge spletne portale in socialna omrežja. 
 
Uradni spletni portal velenjskega turizma www.velenje-tourism.si                                                                                               
Uradni spletni portal TIC-a Velenje zajema turistične in splošne informacije o Velenju in okolici. Portal smo 
razdelili na več kategorij, ki jih dnevno posodabljamo. Decembra 2014 smo uradni spletni portal prenovili in 
posodobili. V preteklem letu si je stran ogledalo več kot 29.500 obiskovalcev. 

 
Uradni spletni portal slovenskega www.slovenia.info                                                                                                      
Uradni slovenski turistični informacijski portal, ki ga ureja krovna nacionalna turistična organizacija (SPIRIT 
Slovenija) zaokrožuje turistično ponudbo države kot destinacije.  TIC Velenje skrbi za več kot 1.200  zapisov, ki 
smo jih razvrstili v ustrezne kategorije. Zapise TIC-a Velenje si je v letu  2014 ogledalo preko 45.000 
obiskovalcev. Največkrat so si obiskovalci ogledali vsebino v slovenskem in angleškem jeziku. V nemškem in 
italijanskem jeziku beležimo približno enako obiskanost, prav tako v francoskem in španskem. Najmanj so bile 
obiskane vsebine v ruskem jeziku. 
 
Skrbimo tudi za aktualne vsebine na ostalih spletnih portalih (www.sraka.com, www.napovednik.si, 
www.dogaja.se, www.migremo.si, http://www.slovenian-holidays.co.uk/, www.eSlovenia.si, 
www.mydestination.com/slovenia ki so na voljo brezplačno. V preteklem letu smo se poglobili v 
delovanje in promocijo na socialnih omrežjih. Prisotni smo na Facebooku (3.988 oboževalcev, doseg 
objav v l. 2014: 337.332), Twitterju (280 sledilcev), Google+ (300 prijateljjev) in Instagramu (170 
oboževalcev). 

            
 

 
5.5 Promocija preko oglasov in predstavitvenih besedil 
 
Za boljšo promocijo smo pripravili oglase in besedila o Velenju za brezplačne objave na različnih spletnih 
portalih in ostalih medijih, kot so:  
 

- Popotniško združenje Slovenije (4 prispevki / slo in ang),  
- revija Lipov list (slo),  
- turistični priročnik Dobra Ideja (slo in nem),  
- In Your Pocket Slovenia (slo),  
- revija Cvetje v jeseni (slo),  
- katalog Alpen Adria (slo in nem),  
- knjiga Picture Slovenia (ang),  
- priloga Poletje v Šaleški dolini (slo),  
- Naš Čas … 

 
5.6 Promocija preko študijskih potovanj za novinarje 
Študijsko potovanje je kot oblika promocije zelo učinkovito, saj gre za direkten stik z novinarji ter strokovnjaki s 
področja turizma na katere prenesemo zgodbo o našem edinstvenem mestu, ki je vredno obiska.  
 
Izvedli smo 5 študijskih potovanj za: 
- novinarje iz Hrvaške, Srbije, Češke, in Slovaške ter za 
- Združenje turističnih vodnikov Slovenije. 
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6. PRODAJA 
 
V prostorih TIC-a v Vili Bianci vršimo prodajo spominkov in storitev.  
 

6.1 Prodaja spominkov  
 
V letu 2014 je bilo prodanih 891 spominkov v vrednosti 4.367,06 EUR, to je 10,41% več kot lani. Najbolj 
prodajani spominki so bili: Majica Ni živl'e'ja brez Veleja, majica Titovo Velenje, magnet 9x Velenje in 
razglednica Velenje vetrnica.  
 
 

6.2 Prodaja storitev  
 
Med storitve sodi lokalno turistično vodenje, oddaja poslovnih prostorov  Vile Biance v najem, oddaja dvorane 
Biance v najem za namene organizacije porok, izposoja koles ter prodaja vstopnic preko portala 
www.mojekarte.si in preko sistema Eventim Si, d.o.o. 
 
V letu 2014 smo iz naslova storitev zabeležili prihodek v vrednosti 10.304,066 EUR, to je 11% več kot 
lani.  
 

7. DOSEŽKI 
 
Priznanje SPIRIT Slovenija za najboljšega skrbnika uradnega turističnega portala www.slovenia.info z 
nagrado, ki vključuje dvotedensko pasico na portalu www.slovenia.info, sponzorirano objavo na Facebook 
strani I FEEL Slovenia in brezplačen najem polovice stojnice na sejmu ali borzi po naši želji. 
 
Turistična zveza Slovenije že več desetletij uresničuje projekt Moja dežela – lepa in gostoljubna s poglavitnim 
poslanstvom urejanja in ohranjanja okolja ter gostoljubnosti kot pogoj za uspešen razvoj turizma. Osnova 
projekta je tekmovanje slovenskih mest in krajev na področju urejanja prostora, okolja in gostoljubnosti. 
1.      mesto v spletnem glasovanju za NAJ lepše - NAJ gostoljubno večje mesto ter 
2.      mesto po mnenju komisije v kategoriji NAJ lepše - NAJ gostoljubno večje mesto. 
 
 
Datum: 3. 3. 2015 
Številka: 333-01-0002/2014 
 
 
 
Pripravili: 
Urška Gaberšek, l. r. 
Vodja TIC Velenje, l. r. 

 

 
Tina Belina, l. r. 
Strokovna sodelavka za turizem 

Alenka Rednjak, l. r.  
Vodja Urada za razvoj in investicije 
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POSLOVNO POROČILO 
JZ REGIJSKO ŠTUDIJSKO SREDIŠČE ZA LETO 2014 

 
 
Odgovorna oseba: direktorica Katja Esih, l. r. 
Poslovno poročilo pripravili: Katja Esih, l. r., in Darinka Klinger, l. r. 
Poročilo je bilo sprejeto na 1. korespondenčni seji Strokovnega sveta RŠS, dne 24. 2. 2015 in 4. seji Sveta zavoda 
RŠS, dne 25. 2. 2015. 
 

 
I. SPLOŠNI DEL 
1. PREDSTAVITEV JAVNEGA ZAVODA RŠS 
Osnovni podatki: 
 
Javni zavod Regijsko višje in visokošolsko središče 
ali 
JZ Regijsko študijsko središče (skrajšano ime) 
  
Naslov: Mariborska cesta 7, 3000 Celje 
Davčna številka: 90717163 
Matična številka: 1686674 
Transakcijski račun: 01211 – 6033252295 
Tel: 03 428 79 00 
Fax: 03 428 79 06 
E-mail: info@rss-ce.si 
Internet: http://www.rss-ce.si 
 
Regijsko višje in visokošolsko središče (v nadaljevanju RŠS) je javni zavod pristojen za razvoj terciarnega 
izobraževanja na območju Savinjske (statistične) regije. 
  
RŠS je leta 2002 ustanovilo 32 občin Savinjske (statistične) regije, regijski območni gospodarski zbornici, 
Regionalna gospodarska zbornica Celje in Savinjsko-Šaleška gospodarska zbornica Velenje, v letih 2004 in 2005 pa 
se je ustanoviteljstvu pridružilo tudi 6 območnih obrtno - podjetniških zbornic (Celje, Velenje, Šentjur, Mozirje, Laško, 
Žalec). V letih 2005 in 2006 so iz ustanoviteljstva zavoda izstopile občine Gornji Grad, Vransko, Prebold in Radeče, 
s preoblikovanjem občine Mozirje pa se je v letu 2008 kot ustanoviteljica pridružila občina Rečica ob Savinji. Tako 
ima zavod od leta 2006 dalje 29 občin ustanoviteljic. 
 
Predstavitev vodstva RŠS 
Vodilni predstavniki JZ Regijsko študijsko središče v letu 2014 so bili: 

- direktorica RŠS: Katja Esih, univ. dipl. ekon. (imenovana za mandatno obdobje 1. 8. 2012 do 31. 7. 2017); 
- predsednik Sveta zavoda RŠS: g. Alojz Razpet, univ. dipl. inž. elektr. ( v mandatu Sveta zavoda 2010-2014 

in 2014-2018); 
- predsednik Strokovnega sveta RŠS: doc. dr. Franc Žerdin (imenovan na 25. seji, 14. 2. 2013). 

 
Predstavitev organov RŠS 
Svet zavoda RŠS: 

 predsednik: Alojz Razpet (predstavnik terciarnega izobraževanja); 
 namestnica predsednika: Danica Jezovšek Korent (predstavnica občin ustanoviteljic); 
 ostali člani in članice:  

- Sonja Majcen, mag. Jože Plešnik, Suzana Tratnik (predstavniki Mestne občine Celje); 
- Katarina Praznik, Nada Zavolovšek Hudarin (predstavnici Mestne občine Velenje),  
- mag. Samo Kramer (predstavnik občin ustanoviteljic); 
- Viljem Kolar, Drago Polak (predstavnika gospodarskih in obrtnih zbornic); 
- mag. Ivan Kotnik, Darja Plank (predstavnika terciarnega izobraževanja); 
- Darinka Klinger (predstavnica zaposlenih). 

V letu 2014 je bil oblikovan nov Svet zavoda RŠS z mandatno dobo od 29. 9. 2014 do 28. 9. 2018. 
 
Sestava Strokovnega sveta RŠS: 

- predsednik: doc. dr. Franc Žerdin (imenovan na 25. seji Strokovnega sveta, dne 14. 2. 2013);  
- namestnik predsednika: mag. Stanko Stepišnik;  
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- ostali člani: mag. Peter Krivec, dr. Emil Rojc, doc. dr. Špelca Mežnar, dr. Sonja Hudej, doc. dr. Boštjan 
Pokorny, izr. prof. dr. Gorazd Voga, doc. dr. Gašper Gantar. 

 
Kratek pregled dejavnosti RŠS 
Javni zavod RŠS je pristojen in odgovoren za koordinacijo in razvoj celotne infrastrukture na področju terciarnega 
izobraževanja na območju Savinjske (statistične) regije ter izvaja svojo dejavnost tako, da (6. člen Statuta JZ RŠS):  

- koordinira in vodi regionalni razvoj terciarnega izobraževanja ter raziskovalne dejavnosti, 
- pripravlja strokovne podlage za razvoj terciarnega izobraževanja ter raziskovalne dejavnosti v regiji, 
- sodeluje z ustanoviteljicami, gospodarstvom in negospodarstvom za potrebe razvoja terciarnega 

izobraževanja v regiji, 
- sodeluje z višje in visokošolskimi zavodi ter znanstveno-raziskovalnimi ustanovami doma in v tujini, 
- opravlja strokovne naloge skupnega pomena za terciarno izobraževanje v regiji, 
- opravlja analitično in svetovalno delo na področju razvoja terciarnega izobraževanja v regiji,  
- koordinira in vodi investicije za potrebe terciarnega izobraževanja v regiji,   
- koordinira razvoj študentskega bivalnega standarda v regiji, 
- sodeluje pri vzpostavljanju in koordinaciji razvoja regijske štipendijske politike, 
- sodeluje pri razvoju programov vseživljenjskega učenja na terciarni ravni v regiji, 
- sodeluje pri organizaciji strokovnih posvetov ipd. na področju terciarnega izobraževanja, 
- pripravlja in izdaja informativna gradiva s področja dejavnosti javnega zavoda, 
- spremlja temeljna nacionalna vprašanja razvoja terciarnega izobraževanja in znanosti. 

 
Podlage za ustanovitev RŠS so bile dane s sprejemom Zakona o visokem šolstvu iz leta 1993, ki je opredelil 
možnost ustanavljanja samostojnih »neuniverzitetnih« visokošolskih zavodov ter Nacionalnim programom visokega 
šolstva (NPVŠ) 2002 - 2005, ki je prvi  izpostavil pomen decentralizacije in regionalizacije visokega šolstva. 

 
RŠS je ustanovitelj treh visokošolskih zavodov s sedežem v regiji. Prvi visokošolski zavod, Visoko šolo za 
varstvo okolja s sedežem v Velenju, smo ustanovili leta 2007, njej je sledila Visoka zdravstvena šola v Celju leta 
2009 ter Visoka šola za proizvodno inženirstvo (preimenovana iz Visoke gospodarske šole) leta 2010. Hkrati z 
izpolnitvijo pogojev za ustanovitev visokošolskih zavodov (kadrovskih, finančnih, prostorskih), smo skupaj s 
številnimi strokovnjaki, tako iz visokošolskega okolja, gospodarstva in negospodarstva, razvili tri visokošolske 
strokovne študijske programe 1. stopnje ter sodelovali pri razvoju dveh magistrskih študijskih programih 2. stopnje na 
že delujočih visokošolskih zavodih (Visoki šoli za varstvo okolja in Visoki zdravstveni šoli v Celju). Aktivno smo 
sodelovali tudi pri pripravi elaborata za ustanovitev Akademije za glasbo Univerze v Mariboru ter razvoju treh 
študijskih programov, a je bil projekt zaradi pomanjkanja finančnih sredstev žal ustavljen. 
 
Kratek opis vplivov na delovanje RŠS 
Na delovanje RŠS imajo največji vpliv naslednji potekajoči razvojni procesi v državi in v regiji: 

- nacionalna strategija razvoja visokega šolstva (Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva za 
obdobje 2011-2020, sprejeta maja 2011); 

- priprava nove visokošolske zakonodaje, ki naj bi zaostrila pogoje ustanavljanja in delovanja visokošolskih 
zavodov; 

- zakonodaja in politike na področju regionalnega razvoja v Republiki Sloveniji, 
- delovanje in postopki Nacionalne agencije za kakovost visokega šolstva pri akreditacijah in reakreditacijah 

visokošolskih zavodov in študijskih programov ter 
- strategija in odnos posameznih ustanoviteljic do regionalnega razvoja terciarnega izobraževanja in 

delovanja RŠS.  
 
 
II. POSEBNI DEL 
2. POROČILO O POSLOVANJU REGIJSKEGA ŠTUDIJSKEGA SREDIŠČA V LETU 2014 
2.1. Poročilo o izvedbi dejavnosti in projektov RŠS 
V letu 2011 je Svet Savinjske regije sprejel Strategijo razvoja visokega šolstva v Savinjski (statistični) regiji, ki 
opredeljuje nadaljnje usmeritve in cilje razvoja visokega šolstva v regiji v naslednjih letih, in tako usmerja tudi 
delovanje Regijskega študijskega središča. Cilji na področju razvoja visokega šolstva v Savinjski (statistični) regiji so 
usmerjeni v razvoj in ustanovitev novega, manjšega specializiranega visokošolskega središča – univerze, na 
študijskih in znanstvenih področjih, ki so najbolj zanimiva in potrebna za regijo, njeno gospodarstvo in 
negospodarstvo ter razvoj regije v družbo znanja, s hkratno skrbjo za občane, njihovo zdravje in počutje ter okolje. 
 
RŠS je v zadnjih letih, na podlagi potreb in podpore tako regionalnega kot nacionalnega gospodarstva in okolja, 
ustanovil tri samostojne visokošolske zavode, na katere je v študijskem letu 2014/15 skupaj vpisano 381 študentov.  
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Dejavnosti RŠS-ja so bile v letu 2014 prvenstveno usmerjene v zagotavljanje kakovostnega delovanja visokošolskih 
zavodov, njihovega nadaljnjega razvoja tako na področju izobraževalnih kot znanstveno-raziskovalnih in razvojnih 
dejavnosti ter spodbujanje skupnega sodelovanja. 
 
V letu 2015 bo RŠS beležil 13 let svojega delovanja. Glede na demografske kazalnike, gospodarsko in finančno 
situacijo s katero se naša država sooča že nekaj let in ki posledično vpliva tudi na pogoje za delovanje in razvoj 
terciarnega izobraževanja, smo konec leta 2014 pripravili predlog Strategije razvoja JZ RŠS za obdobje 2015 – 
2020, v kateri smo zastavili usmeritve in cilje našega delovanja v prihodnjih petih letih. Strategijo sta na seji v 
mesecu januarju na skupni seji obravnavala Svet zavoda in Strokovni svet RŠS.  
 
2.1.1. Aktivnosti povezane z ustanovitvijo univerze v Savinjski (statistični) regiji 
Na podlagi Strategije razvoja visokega šolstva v Savinjski (statistični) regiji, sprejete v letu 2011, ki je kot enega od 
strateških dolgoročnih ciljev opredeljevala ustanovitev univerze v regiji, smo že v letu 2012 na Nacionalno agencijo 
za kakovost v visokem šolstvu oddali vlogo za njeno akreditacijo. Na podlagi kasnejšega izstopa ene izmed 
predvidenih članic univerze, pa smo, zaradi neizpolnjevanja zakonskih pogojev, morali vlogo v letu 2013 umakniti iz 
postopka.  
 
V vmesnem času smo skupaj z visokošolskimi zavodi (Visoko šolo za varstvo okolja, Visoko zdravstveno šolo v 
Celju, Visoko šolo za proizvodno inženirstvo in Mednarodno fakulteto za družbene in poslovne študije) in razvojno-
raziskovalnimi zavodi (Tecos – razvojni center orodjarstva Slovenije, Inštitut za okolje in prostor ter Tehnološki 
center Polieko), ki se združujejo v univerzo krepili izobraževalno, znanstveno-raziskovalno dejavnost zavodov kot 
tudi materialne pogoje za delovanje in tako vlogo v začetku leta 2015 ponovno oddali v akreditacijski postopek na 
Nacionalno agencijo za kakovost v visokem šolstvu. Ob oddaji vloge, so vključeni visokošolski zavodi imeli 
akreditiranih 10 študijskih programov, od tega pet študijskih programov 1. stopnje, štiri 2. stopnje in en študijski 
program 3. stopnje (en študijski program 2. stopnje pa je bil v postopku akreditacije). Visokošolski zavodi so  delovali 
na petih študijskih področjih (varstvo okolja, zdravstvo, tehniške vede, družbene vede ter poslovne in upravne vede). 
 
Seveda pa so naše temeljne usmeritve še vnaprej usmerjene v rast in razvoj visokošolskih zavodov v okviru RŠS, 
tudi z nadgrajevanjem ponudbe študijskih programov, skladno z razvojnimi potrebami posameznih strokovnih 
področij in znanstvenih disciplin in tako nadaljnjo krepitev kakovosti visokošolskega izobraževanja v regiji.  
 
2.1.2. Visoka šola za proizvodno inženirstvo      
Visoka šola za proizvodno inženirstvo (VŠPI) je najmlajši visokošolski zavod, katerega ustanovitelj je Regijsko 
študijsko središče in deluje od študijskega leta 2010/11 dalje na študijskem področju tehniških ved. Visoka šola se je 
v začetku leta 2014 preimenovala iz Visoke gospodarske šole v Visoko šolo za proizvodno inženirstvo, saj 
dosedanje ime šole ni odražalo študijskega in raziskovalnega področja na katerem deluje šola.  
 
V študijskem letu 2014/15 je visoka šola vpisala peto generacijo študentov v študijski program Sodobno 
proizvodno inženirstvo. Skupaj je vpisanih 25 študentov, vsi  študirajo v obliki izrednega študija. Vpis na visoko 
šolo se vsako leto nekoliko zmanjšuje, predvsem zaradi negotovih gospodarskih razmer ter zmanjšanega 
sofinanciranja šolnin s strani delodajalcev.  
 
Od začetka izvajanja študijskega programa je študij zaključilo dvajset diplomantov. Analiza anketnih vprašalnikov za 
diplomante kaže, da so študenti zelo zadovoljni z vsebino študijskega programa in načinom delovanja visoke šole ter 
da jim je študij na VŠPI izpolnil njihova pričakovanja. Glede na to, da pretežni del študentov predstavljajo že 
zaposleni študenti, ki so se za študij odločili zaradi nadgradnje svoje karierne poti, je po dosedanjih podatkih 
zaposljivost diplomantov 100 %. 
 
Visoka šola je tudi v letu 2014 študij izvajala samo v obliki izrednega študija, saj ni imela podeljene koncesije Vlade 
RS, ki bi ji omogočila tudi izvajanje rednega študija. V letu 2013 je Vlada RS sicer objavila razpis za dodelitev 
koncesij v visokem šolstvu za izvajanje študijskega programa s področja tehniških ved od študijskega leta 2014/15 
dalje. Visoka šola se je na razpis prijavila in bila na njem tudi uspešna, a je Upravno sodišče RS sklep o dodelitvi 
koncesije v mesecu oktobru 2013 razveljavilo, iz razloga objave razpisa in izdaje sklepa v času, ko je Vlada RS 
opravljala tekoče posle. To pomeni, da je šola izgubila stabilen vir financiranja, ki bi ji zagotavljal kontinuiran razvoj, 
tudi z zaposlovanjem visokošolskih učiteljev in raziskovalnih sodelavcev. Na sodbo Upravnega sodišča se je šola 
sicer pritožila, a sodišče o pritožbi še ni odločilo. 
  
Tako kot že v letu 2013, je bila visoka šola tudi v letu 2014 zelo uspešna pri pridobivanju sredstev na podlagi 
sodelovanja z industrijo ter razvojno raziskovalnih projektov, financiranimi iz sredstev MIZŠ in drugih 
ministrstev. V letu 2014 so se na VŠPI izvajali 4 industrijski projekti, projekti v okviru partnerstva v podporo 
nacionalnemu sistemu inovacij za leto 2013 in 2014, ter raziskovalni projekt v okviru vzpostavitve kreativnih jeder, 
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katerega nosilna inštitucija je Visoka šola za tehnologijo polimerov, VŠPI pa sodeluje kot projektni partner. Šola je 
tako v letu 2014 več kot dve tretjini vseh prihodkov ustvarila z projektnim delom. 
 
RŠS je tudi v letu 2014 z visoko šolo aktivno sodeloval na podlagi Pogodbe o poslovnem sodelovanju pri opravljanju 
upravno-administrativnih, finančnih in strokovno tehničnih nalog, saj visoka šola zaradi izvajanja študija samo v 
izredni obliki in nestabilnih virov financiranja, ni zmožna sama zagotavljati ustrezne kadrovske zasedbe v strokovnih 
službah. Dekan, visokošolski učitelji in sodelavci sodelujejo v pretežni meri na podlagi avtorskih in podjemnih 
pogodb, le raziskovalni sodelavci so v manjšem deležu  redno zaposleni. 
 
Pedagoški proces od študijskega leta 2013/14 dalje poteka v prostorih na Mariborski c. 2 v Celju, ki jih je visoka šola 
pridobila v brezplačen najem od Mestne občine Celje. Še vedno pa šola najema specializirane učilnice in laboratorije 
Šolskega centra Celje, kjer so zagotovljeni odlični prostorski in materialni pogoji. Šola je tesno povezana tudi z 
razvojno-raziskovalnimi centri v regiji in gospodarstvom, kar ji omogoča kakovostno izvajanje specialnih vaj, 
praktičnega usposabljanja in izdelavo inovativnih diplomskih nalog.  
 
Zaradi nizkega števila vpisanih študentov in izvajanja samo izrednega študija, je RŠS v letu 2014 šoli namenil 
dodatna sredstva v višini 19.571,00 EUR za sofinanciranje kakovostnega izvajanja študijske dejavnosti. 
  
RŠS kot ustanovitelj aktivno sodeluje pri delu šole tudi preko svojih predstavnikov v Upravnem odboru in tako 
spremlja uresničevanje ciljev, ki so bili zastavljeni ob ustanovitvi visoke šole. 

 
2.1.3. Visoka zdravstvena šola v Celju        
Visoka zdravstvena šola (VZŠCE) je visokošolski zavod, ki deluje na študijskem področju zdravstva oz. zdravstvene 
nege. V študijskem letu 2014/15 je v študijski program Zdravstvena nega vpisanih 166 študentov. Do sedaj je na 
šoli s študijem zaključilo 46 diplomantov študijskega programa. Evalvacija kaže, da so diplomanti visoke šole zelo 
zadovoljni z vsebinami študijskega programa in organizacijo dela na šoli, zaposljivost diplomantov pa je visoka. 
 
Visoka šola nudi študentom samo izredni način študija, saj Vlada RS že nekaj let ne objavlja razpisa koncesij za 
financiranje rednega študija, kar tudi VZŠCE ne zagotavlja stabilnega vira financiranja in tako pogojev za stalen 
kontinuiran razvoj, tudi za zaposlovanje visokošolskih učiteljev in raziskovalnih sodelavcev v večjem številu. 
 
Tako je tudi v letu 2014 RŠS z visoko šolo aktivno sodeloval na podlagi Pogodbe o poslovnem sodelovanju pri 
opravljanju upravno-administrativnih, finančnih in strokovno tehničnih nalog, saj visoka šola zaradi izvajanja študija 
samo v izredni obliki in posledično nestabilnih virov financiranja, ni zmožna sama v celoti zagotavljati ustrezne 
kadrovske zasedbe v strokovnih službah šole. V RŠS-ju smo šoli zagotavljali dela in naloge na področju upravno-
administrativnih nalog (naloge tajnika visoke šole, mednarodne pisarne in pravno-kadrovske naloge). Visoka šola 
ima redno zaposlenega prodekana za izobraževalno dejavnost in vodjo referata. Dekan, prodekan za raziskovalno 
dejavnost ter predstojnica katedre za zdravstveno nego pa so na šoli zaposleni v obliki dopolnilnega delovnega 
razmerja. Pretežni del visokošolskih učiteljev in sodelavcev pa s šolo sodeluje v obliki avtorskih in podjemnih 
pogodb. 
 
Študijski proces poteka v sodobnih predavalnicah in specializiranih učilnicah zdravstvene nege z najnovejšo opremo 
v prostorih na Mariborski cesti 7. Lastnica prostorov je Mestna občina Celje, ki šoli nudi prostore v brezplačen najem. 
Obsežen del študijskega programa v obliki kliničnega usposabljanja (50 %) poteka izven šole, v zdravstvenih in 
socialnih zavodih. Visoka šola ima v študijskem letu 2014/15 sklenjene pogodbe o sodelovanju na področju 
kliničnega usposabljanja s 36 zdravstvenimi in socialnimi zavodi s statusom učnega zavoda v regiji, pa tudi izven nje.  
 
Na podlagi usmeritev strokovne in razvojno-raziskovalne dejavnosti šole ter aktivnosti na področju vseživljenjskega 
učenja v področje paliativne oskrbe, je šola kot prva v slovenskem prostoru v letu 2014 razvila nov magistrski 
študijski program 2. stopnje Paliativna oskrba in v mesecu novembru oddala vlogo za njegovo akreditacijo na 
Nacionalno agencijo za kakovost v visokem šolstvu. Šola z razvojem študijskega programa sledi usmeritvam iz 
Državnega programa paliativne oskrbe Ministrstva za zdravje, saj so z naraščanjem raka in ostalih kroničnih obolenj 
ter podaljševanjem življenjske dobe potrebe po paliativni oskrbi vse večje, s tem pa tudi potrebe po ustrezno 
izobraženih izvajalcih paliativne oskrbe. 
 
Šola se uveljavlja tudi v mednarodnem prostoru s projekti mobilnosti visokošolskih učiteljev in študentov ter 
drugimi oblikami mednarodnega sodelovanja. V letu 2014 je bila s projektom »Healthy Lifestyle for Aging Well«, 
skupaj s partnerji iz Finske, Portugalske in Poljske, uspešna na razpisu Erasmus +: Strateška partnerstva. Projekt bo 
trajal dve leti od 1. 9. 2014  do 31. 8. 2016 in je v prvi vrsti osredotočen na proučevanje zdravstvene pismenosti in 
fizične aktivnosti starejših v partnerskih državah. 
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Šola postaja prepoznavna v regionalnem, kot tudi v širšem slovenskem prostoru. Svojo prepoznavnost veča tudi z 
organizacijo različnih oblik vseživljenjskega učenja, kot npr. znanstvenih in strokovnih srečanj ter posvetov 
namenjenih širši javnosti. Tako je visoka šola v mesecu aprilu 2014 organizirala strokovno srečanje z mednarodno 
udeležbo na temo »Celostna obravnava pacienta kot vodilo za kakovostno paliativno oskrbo«, ki se ga je udeležilo 
preko 70 udeležencev iz celotnega slovenskega prostora.  
 
RŠS kot ustanovitelj aktivno sodeluje pri delu šole tudi preko svojih predstavnikov v Upravnem odboru in tako 
spremlja uresničevanje ciljev, ki so bili zastavljeni ob ustanovitvi visoke šole. 

 
2.1.4. Visoka šola za varstvo okolja       
Visoka šola za varstvo okolja (VŠVO) je visokošolski zavod, ki deluje na študijskem področju varstva okolja in je s 
svojim delovanjem pričela v študijskem letu 2008/09 in izvaja študijska programa Varstvo okolja in ekotehnologije 
1. in 2. stopnje. Tako je v letošnjem študijskem letu v študijski program 1. stopnje vpisano 190 študentov (88 % 
rednih in 12 % izrednih), v študijski program 2. stopnje pa 16 izrednih študentov. Doslej je študijski program Varstvo 
okolja in ekotehnologija 1. stopnje končalo 83 diplomantov. 
 
Visoka šola se je spomladi leta 2012 preselila v objekt Gaudeamus. Objekt je bil zgrajen s sofinanciranjem MIZŠ in 
Mestne občine Velenje, ki šoli nudi prostore v brezplačni najem. Zgornji dve etaži v skupni izmeri 1.273,31m2 sta v 
uporabi VŠVO. S šestimi predavalnicami, računalniško učilnico, petimi kabineti, sejno sobo, računalniškim kotičkom 
za študente ter prostori dekanata, so zagotovljeni odlični pogoji za delo visoke šole. V letu 2013 je šola pričela z 
ureditvijo prostorov in nakupom opreme za biološko-kemijski laboratorij, ki je bil v jeseni letošnjega leta dokončan in 
namenjen za študijske in raziskovalne namene. Za opremo laboratorija je RŠS kot ustanovitelj šoli v letih 2013 in 
2014 zagotovil 40.000 EUR. 
 
V letu 2014 je šola uspešno opravila tudi zunanjo evalvacijo s strani Nacionalne agencije za kakovost v visokem 
šolstvu, ki je potekala v postopku podaljšanja akreditacije študijskega programa 1. stopnje Varstvo okolja in 
ekotehnologije. Ugotovitve zunanjih strokovnjakov in Sveta Nakvisa so bile, da je izvajanje študijskega programa 
kakovostno, skladno z zakonodajo in merili Nakvisa, zato je Svet Nakvisa junija 2014 podaljšal akreditacijo 
študijskemu programu za sedem let, kar je najdaljša možna doba podaljšanja. S tem so bile potrjene strateške 
usmeritve visoke šole ter kakovostna izvedba študijskega programa in organizacija dela na visoki šoli. 
 
VŠVO krepi svojo raziskovalno dejavnost preko Inštituta za ekotehnologije in trajnostni razvoj. Poleg partnerskega 
sodelovanja v Razvojnem centru Energija, je šola na povabilo portugalskih partnerjev vključena tudi v akademsko 
mrežo PRAXIS, ki predstavlja konzorcij 48 partnerskih institucij.  
 
Šola se odlikuje po razvejani mednarodni dejavnosti, tako z vidika mobilnosti študentov in učiteljev kot z vidika 
partnerskih projektov. Za svoje uspešno delo na področju mednarodne mobilnosti študentov in visokošolskih 
učiteljev je bila v letu 2012 nagrajena z visokim nacionalnim priznanjem Jabolko kakovosti, ki ga podeljujeta MIZŠ ter 
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja. Mednarodno sodelovanje je šola v 
letu 2014 še krepila, z mobilnostmi študentov, visokošolskih učiteljev ter sodelavcev v okviru projektov Norveškega 
finančnega mehanizma, kjer je pridobila preko 50.000 EUR sredstev.  
 
Visoka šola za varstvo okolja je edini visokošolski zavod v okviru RŠS, za katerega smo že pred prvim letom 
izvajanja študijskega programa 1. stopnje uspeli pridobiti koncesijo za redni študij. Koncesija omogoča relativno 
stabilen vir financiranja delovanja visoke šole, kar omogoča samostojno delovanje šole. 
 
RŠS, preko svojih predstavnikov v upravnem odboru VŠVO, skrbno bdi nad delovanjem visoke šole ter sodeluje pri 
vseh pomembnih, predvsem razvojnih aktivnostih visokošolskega zavoda. 
 
2.1.5. Razvoj znanstveno-raziskovalne dejavnosti  
Znanstveno raziskovalna dejavnost je izredno pomemben dejavnik, na katerem mora temeljiti razvoj visokega 
šolstva ter tako zagotavljati kakovostno izvajanje visokošolske izobraževalne dejavnosti. 
 
V letu 2014 smo izvedli naslednje aktivnosti na področju pospeševanja znanstveno-raziskovalne dejavnosti: 
 
1. Projekt Noč raziskovalcev 2014 
Po uspešni organizaciji in izvedbi dogodka v preteklih dveh letih smo v letu 2014 v RŠS ponovno organizirali Noč 
raziskovalcev, dogodek, ki se odvija na pobudo Evropske komisije, vsak četrti petek v septembru v številnih 
evropskih državah že vrsto let zapored. Noč raziskovalcev ponuja možnost vpogleda v raziskovalni del delovanja 
visokošolskih zavodov, v lokalne raziskovalne inštitute, sodelovanja v eksperimentih ter možnost uporabe 
najnovejših tehnologij in instrumentov pod vodstvom raziskovalcev.  



       10. marec 2015GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 162  / Številka 04

6. seja Sveta Mestne občine Velenje

 
Na dogodku, ki je potekal 26. septembra 2014 na različnih lokacijah, so sodelovale naslednje raziskovalne in 
izobraževalne inštitucije: Visoka šola za varstvo okolja, Visoka zdravstvena šola v Celju, Visoka šola za 
proizvodno inženirstvo, Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, Fakulteta za komercialne in poslovne 
vede, Kulturno središče vesoljskih tehnologij Vitanje, Osrednja knjižnica Celje, Šolski center Celje Višja strokovna 
šola, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Višja strokovna šola, Šolski center Šentjur Višja strokovna šola in 
Gibanje Mladi za Celje v okviru Mestne občine Celje. 
 
V okviru dogodka smo skupaj z gibanjem Mladi za Celje organizirali okroglo mizo na temo »Karierna pot mladih 
raziskovalcev«, na kateri smo ugotavljali, kako raziskovalno delo mladih v osnovnih in srednjih šolah vpliva na 
kasnejšo karierno pot, kakšni so vzvodi za podporo krepitvi raziskovalnega duha mladih in kako lahko vplivamo, da 
se bodo uspešni vrhunski mladi raziskovalci po končanem študiju vračali v regijo. 
  
Število sodelujočih na dogodku se vsako leto povečuje, tudi odzivi v medijih in v javnosti so bili dobri, tako da 
nameravamo projekt v prihodnjih letih vsebinsko, lokacijsko in časovno nadgraditi in tako raziskovalno dejavnost 
približati laični javnosti. 
 
2. Zagotavljanje knjižnične baze Emerald 
Kot že v preteklih letih, smo tudi v letu 2014 na področju zagotavljanja pogojev za razvoj knjižnične infrastrukture na 
visokošolskih zavodih obnovili pogodbo z založniško hišo Emerald Group Publishing Limited in v sodelovanju z 
Mednarodno fakulteto za družbene in poslovne študije ter Fakulteto za komercialne in poslovne vede, visokošolskim 
zavodom v okviru RŠS v letu 2014, zagotovili brezplačen dostop do revij in elektronskih knjig iz različnih strokovnih 
in znanstvenih disciplin.  
 
3. Stalne aktivnosti 
Z vključitvijo znanstveno-raziskovalnih zavodov v bodočo univerzo (Tecos-razvojni center orodjarstva Slovenije, 
Inštitut za okolje in prostor, Ekoremediacijski tehnološki center in Inštitut Poli-eko) spodbujamo sodelovanje in 
aktivno znanstveno raziskovalno dejavnost na svojih in ostalih visokošolskih zavodih v regiji, tako z vidika racionalne 
uporabe znanstveno-raziskovalne opreme, sodelovanja raziskovalcev iz prakse pri izvedbi študijskih programov, 
skupnih prijav na projekte ipd. 
 
Sredstva za izvedbo aktivnosti so bila zagotovljena iz projektnih sredstev zavoda. 
 
2.1.6. Ustanavljanje novih visokošolskih zavodov in razvoj novih študijskih programov 
Na pobudo Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije in Šolskega centra Šentjur smo v letu 2011 pričeli s 
pripravo izhodišč za ustanovitev novega visokošolskega zavoda »Visoke šole za razvoj podeželja«, ki bi delovala na 
področju proizvodnih tehnologij, in sicer na področju prehranske verige. 
 
V letu 2013 je projekt zastal predvsem zaradi dvomov o utemeljenosti ustanavljanja visokošolskega zavoda na tem 
področju, glede na razmere na trgu dela in v visokošolskem prostoru. Na podlagi podatkov Zavoda RS za 
zaposlovanje namreč ugotavljamo, da so potrebe delodajalcev po strokovnjakih s področja živilske tehnologije, 
živilstva in prehrane ter agronomije in kmetijstva bistveno nižje kot je število iskalcev zaposlitve. V letu 2012 so tako 
delodajalci v naši regiji prijavili samo 15 potreb po strokovnjakih iz tega področja, število brezposelnih pa je 
presegalo število 35. Poleg tega tudi podatki o številu maturantov srednješolskih programov in diplomantih 
višješolskih strokovnih programov na področju živilstva in prehrane v regiji in širše ne zagotavljajo ustreznega 
vpisnega potenciala. 
 
Pobudo sta spomladi obravnavala tudi Svet zavoda in Strokovni svet RŠS, ki sta sprejela sklep, da bosta predlog 
ponovno obravnavala, na podlagi dopolnjenega gradiva, v katerem naj predlagatelj pobude Šolski center Šentjur 
posebno pozornost namenijo potrebam in mnenju delodajalcev, pristojnih zbornic in drugih organov do razvoja 
tovrstnih študijskih področij.  
 
V letu 2014 nismo prejeli dopolnjene pobude za obravnavo na organih zavoda. 
 
2.1.7. Organizacija dogodkov, posvetov in okroglih miz 
Koordinatorstvo Tedna vseživljenjskega učenja 
V letu 2014 je RŠS postal območni koordinator Tedna vseživljenjskega učenja (TVU), ki je najvidnejša promocijska 
kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji in poteka vsako leto v mesecih maju in juniju. V okviru 
dogodka TVU, ki j potekal pod geslom »Učenje za življenje«, smo skupaj z 11 partnerskimi organizacijami 
organizirali več kot 30 različnih prireditev in dogodek zaokrožili z zaključno prireditvijo na temo predstavitve knjige 
»Na sončni strani Slovenije« v organizaciji RŠS. 
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Informativna delavnica na temo predstavitev javnih razpisov 
V mesecu decembru smo v sodelovanju z Javnim skladom za razvoj kadrov in štipendiranje in programskim 
koordinatorjem Medobčinske pobude čezmejnega e-sodelovanja v Podonavski e-regiji organizirali informativno 
delavnico na temo predstavitev potekajočih javnih razpisov, na katero smo povabili potencialne prijavitelje na javne 
razpise. 
 
V letu 2014 smo v naših prostorih gostili dogodke Regionalne agencije Savinjske regije in Javnega sklada za razvoj 
kadrov in štipendije in sodelovali pri organizaciji dogodkov. 
 
2.1.8. Analitična in svetovalna dela 
RŠS vsako leto spremlja razpoložljive nacionalne in evropske statistične podatke, ki so povezani z razvojem višjega 
in visokega šolstva, ob hkratnem spremljanju podatkov o vpisu v študijske programe terciarnega izobraževanja v 
naši regiji.  
 
Namen spremljanja je zagotoviti kakovostne statistične podatke tako za potrebe lastnih razvojnih projektov, kot tudi 
za potrebe različnih drugih skupin uporabnikov. RŠS z znanjem in izkušnjami ter z uporabo podatkov s katerimi 
razpolaga in so vezani na področje terciarnega izobraževanja, nudi tudi strokovno pomoč vsem, ki takšno podporo 
potrebujejo oziroma zanjo zaprosijo.  
 
V letu 2014 smo tako na podlagi obdelave in analize zbranih podatkov o višjih in visokih šolah v regiji ter o 
višješolskih strokovnih, visokošolskih strokovnih, univerzitetnih ter podiplomskih študijskih programih pripravili 
podatke o vpisu v programe terciarnega izobraževanja v študijskem letu 2013/14 na območju Savinjske (statistične) 
regije ter podatke posredovali zainteresirani javnosti. 
 
2.1.9. Ostale poslovne in strokovne aktivnosti RŠS 
Sodelovanje z ustanoviteljicami: 

- redno obveščanje ustanoviteljic o projektih in doseženih rezultatih RŠS; 
- predstavitev delovanja RŠS-ja na seji Komisije za negospodarske zadeve in civilno družbo Občine Zreče 

(marec 2014); 
- predstavitev delovanja RŠS-ja na Odboru za negospodarske dejavnosti in na Občinskem svetu Občine 

Žalec (marec 2014); 
- predstavitev delovanja RŠS-ja na Odboru za družbene dejavnosti Mestne občine Celje in Mestnem svetu 

Občine Celje (april 2014). 
 
Sodelovanje z drugimi inštitucijami in javnostjo: 

- aktivno sodelovanje v Odboru za družbene dejavnosti in človeške vire pri Razvojni agenciji Savinjske regije; 
- aktivno sodelovanje v razširjeni projektni skupini za pripravo Strategije razvoja gospodarstva Mestne občine 

Celje (v organizaciji Območne obrtno podjetniške zbornice Celje); 
- sodelovanje v uredniškem odboru za pripravo nove monografije Mestne občine Celje; 
- sodelovanje v Strokovnem svetu Medgeneracijskega centra Celje. 

 
Udeležba na konferencah, posvetih in ostalih izobraževanjih s področja visokega šolstva: 

- udeležba na delavnici za območne koordinatorje Tedna vseživljenjskega učenja (februar 2014); 
- udeležba na delavnici za pripravo projektov Erasmus KA2: Strateška partnerstva (marec 2014); 
- udeležba na predstavitvi Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije (marec 2014); 
- udeležba na posvetu »Kazalniki kakovosti za kakovostno izobraževanje v zdravstveni negi in ravni 

odgovornosti (marec 2014); 
- udeležba na mednarodni konferenci Ekonomske šole Celje in podelitvi diplom diplomantom višje strokovne 

šole (maj 2014); 
- udeležba na predstavitvi izvajanja Regijske štipendijske sheme savinjske regije od 2008 do 2014 (junij 

2014); 
- udeležba na delavnici »Poslovni bonton, odlično komuniciranje in javni nastop (avgust, 2014); 
- udeležba na delavnici »Učinkovito povezovanje sredstev v Evropski uniji (september, 2014); 
- udeležba na Eurashe seminarju: Professional Higher Education: Building Bridges for a More Professional 

Higher Education (oktober, 2014); 
- udeležba na mednarodnem simpoziju z okroglo mizo "Pomen doktorskih študijskih programov v zdravstveni 

negi za akademski razvoj medicinskih sester (oktober, 2014); 
- udeležba na delavnici za prijavitelje CEEPUS mrež (oktober 2014); 
- udeležba na CMEPIUS seminarju »Namen in pomen skupnih študijskih programov« (november 2014); 
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- udeležba na delavnici za pripravo vlog za aktivnosti KA1 na razpis E+ 2015 za področje visokega šolstva 
(december 2014). 

 
2.1.10. Delo Sveta zavoda RŠS 
Svet zavoda RŠS se je v sestavi 2010 – 2014 v letu 2014 sestal na dveh rednih sejah. Nov Svet zavoda RŠS, ki je 
bil oblikovan v mesecu maju 2014, pa se je sestal na dveh rednih sejah. Poleg rednega informiranja o tekočem delu 
in projektih JZ RŠS, so bile pomembnejše aktivnosti Sveta zavoda RŠS: 

- obravnava in potrditev Letnega poročila RŠS za leto 2013; 
- seznanitev z revizorjevim poročilom v zvezi z opravljeno notranjo revizijo JZ RŠS za leto 2012; 
- obravnava in potrditev Letnega delovnega načrta RŠS za leto 2014; 
- sprejem informacije o stanju v višjem in visokošolskem izobraževanju v regiji v študijskem letu 2013/14; 
- obravnava predloga Akta o spremembah Akta o ustanovitvi Visoke šole za varstvo okolja; 
- obravnava sprememb in dopolnitev Statuta Visoke šole za proizvodno inženirstvo; 
- obravnava pobude za ustanovitev novega visokošolskega zavoda »Visoka šola za razvoj podeželja« s 

študijskim programom »Management v kmetijstvu in prehrani«; 
- ugotovitev mandatov članov Sveta zavoda RŠS v novi sestavi; 
- imenovanje predsednika in namestnika predsednika Sveta zavoda RŠS; 
- seznanitev s Poročilom o finančnem poslovanju JZ RŠS za obdobje 1. 1. do 30. 6. 2014; 
- imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Upravni odbor Visoke zdravstvene šole v Celju; 
- obravnava predloga Finančnega načrta RŠS za leto 2015. 

 
2.1.11. Delo Strokovnega sveta RŠS 
Strokovni svet RŠS se je v letu 2014 sestal na dveh rednih sejah. Najpomembnejše aktivnosti Strokovnega sveta 
RŠS v letu 2014 so bile: 

- seznanitev z delovanjem Visoke šole za varstvo okolja s sedežem v Velenju; 
- obravnava Letnega poročila RŠS za leto 2013 in oblikovanje pozitivnega mnenja; 
- obravnava Letnega delovnega načrta RŠS za leto 2014 in oblikovanje pozitivnega mnenja; 
- seznanitev s stanjem v višjem in visokošolskem izobraževanju v regiji v študijskem letu 2013/14; 
- obravnava pobude za ustanovitev novega visokošolskega zavoda »Visoka šola za razvoj podeželja« s 

študijskim programom »Management v kmetijstvu in prehrani«. 
 
2.2. Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih 
2.2.1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje RŠS 
JZ Regijsko študijsko središče je bilo ustanovljeno na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko višje in 
visokošolsko središče, v katerem so opredeljeni status zavoda, delovno področje in način financiranja zavoda (UL 
RS št. 6/02 in 25/12).  
 
Podlaga za izvajanje dejavnosti javnega zavoda Regijsko študijsko središče so naslednji zakoni, predpisi in akti: 

- Zakon o zavodih, 
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, 
- Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva, 
- Zakon o visokem šolstvu in podzakonski predpisi, 
- Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, 
- Resolucija o nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu, 
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti ter podzakonski predpisi, 
- Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter podzakonski predpisi, 
- Zakon o višjem strokovnem izobraževanju, 
- Zakon o izobraževanju odraslih ter podzakonski predpisi,  
- Odlok o ustanovitvi RŠS, Statut RŠS, Pravilnik o sistematizaciji in delovnih razmerjih v RŠS,  
- Poslovnik o delu Sveta zavoda RŠS, Poslovnik o delu Strokovnega sveta RŠS, 
- Zakon o javnih financah in podzakonski predpisi,  
- Zakon o delovnih razmerjih, 
- Kolektivna pogodba za javni sektor, 
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja, 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,  
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, 
- Zakon o računovodstvu in podzakonski predpisi, 
- Slovenski računovodski standardi, 
- Pravilnik o računovodstvu RŠS, 
- ter drugi, na dejavnost zavoda nanašajoči se zakonski predpisi. 
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2.2.2. Dolgoročni cilji RŠS 
Konec leta 2014 smo pripravili Strategijo razvoja JZ RŠS za obdobje od leta 2015 – 2020. V njej smo na podlagi 
dosedanjih dosežkov RŠS, izdelane SPIN analize (prednosti, slabosti, izzivi in nevarnosti) opredelili strateška 
področja delovanja RŠS, dolgoročne cilje in načine njihovega doseganja. 
 
Dolgoročni cilji, predvideni načini njihovega doseganja, kazalniki ter njihove ciljne vrednosti do leta 2020 so prikazani 
po področjih strateških usmeritev RŠS, in sicer: 

- ustanavljanje novih visokošolskih zavodov in razvoj novih študijskih programov; 
- zagotavljanje kakovosti študijske dejavnosti visokošolskih zavodov; 
- karierni razvoj študentov in diplomantov in spremljanje njihove zaposljivosti; 
- spodbujanje mednarodnega sodelovanja in razvojno-raziskovalnega dela visokošolskih zavodov; 
- razvoj študijskega in študentskega standarda; 
- sodelovanje z okoljem; 
- odličnost delovanja zavoda. 

 
2.2.3. Letni cilji RŠS 
Aktivnosti JZ RŠS so v letu 2014 potekale na osnovi Letnega delovnega načrta RŠS za leto 2014 in so bile glede na 
načrt v pretežni meri realizirane, izvedli pa smo tudi projekte, ki jih v LDN nismo načrtovali.  
 
V nadaljevanju navajamo nekaj najpomembnejših doseženih ciljev v letu 2014, ki so podrobno predstavljeni tudi že 
pri nekaterih točkah poglavja 2.1. 
 
 Projektne aktivnosti zavoda: 

- izdelava vloge za akreditacijo univerze na območju regije; 
- aktivno sodelovanje pri opravljanju dela strokovnih, upravno-administrativnih, finančnih in nalog mednarodne 

pisarne Visoke zdravstvene šole v Celju; 
- sodelovanje pri razvoju študijskega programa 2. stopnje Paliativna oskrba Visoke zdravstvene šole v Celju; 
- aktivno sodelovanje pri opravljanju dela strokovnih, upravno-administrativnih, finančnih in nalog mednarodne 

pisarne Visoke šole za proizvodno inženirstvo; 
- organizacija in izvedba projekta Noč raziskovalcev 2014; 
- območno koordinatorstvo Tedna vseživljenjskega učenja 2014. 

 
 Ostale strokovne in poslovne aktivnosti: 

- priprava letnih statističnih podatkov o stanju na področju terciarnega izobraževanja v regiji; 
- sodelovanje z ustanoviteljicami RŠS; 
- sodelovanje z višje in visokošolskimi inštitucijami ter znanstveno-raziskovalnimi inštituti delujočimi na 

območju regije; 
- sodelovanje s strokovno in zainteresirano javnostjo (Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o., Zavod za 

zaposlovanje OS Celje; Regionalna gospodarska zbornica Celje, Savinjsko-Šaleška gospodarska zbornica, 
Območna obrtna zbornica Celje, Klub podjetnikov Zlatorog Celje, ipd.). 

 
 Zagotavljanje finančnih podlag za delovanje RŠS: 

- financiranje delovanja RŠS na področju izvajanja osnovne dejavnosti RŠS je urejeno s Pogodbo o 
medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih ter Aneksom št. 1 k pogodbi o medsebojnih pravicah, 
obveznostih in odgovornostih med javnim zavodom RŠS in ustanoviteljicami. Na podlagi smernic za izdelavo 
letnega delovnega načrta 2014 je bil pripravljen in potrjen Finančni načrt RŠS za leto 2014 in posredovan 
občinam ustanoviteljicam, skupaj z razrezom sofinanciranja (oktober 2013). S posameznimi občinami 
ustanoviteljicami RŠS-ja smo sklenili dodatne letne pogodbe o financiranju (Mestna občina Celje, Mestna 
občina Velenje, Občina Rogaška Slatina, Občina Žalec, Občina Slovenske Konjice, Občina Solčava, Občina 
Kozje, Občina Rečica ob Savinji, Občina Laško, Občina Mozirje,  Občina Šmarje pri Jelšah, Občina Vojnik, 
Občina Rogatec). Ustanoviteljice so svoje obveznosti, kljub finančni krizi, dokaj redno poravnavale; 

- realizirani prihodki iz naslova ustanoviteljske pogodbe so nekoliko višji od načrtovanih, predvsem zaradi 
višjega zneska sofinanciranja s strani Mestne občine Velenje, kot je bil predviden ob pripravi finančnega 
načrta; 

- pridobili smo sredstva na podlagi sklenjene Pogodbe o poslovnem sodelovanju med RŠS in VZŠCE za 
opravljanje dela upravno-administrativnih, finančnih in strokovno tehničnih nalog visoke šole; 

- pridobili smo sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje koordinatorstva Tedna 
vseživljenjskega učenja; 

Med prihodki v letu 2014 so tudi povrnjeni stroški sodnega postopka na podlagi sodbe Delovnega in socialnega 
sodišča v Celju in prevrednotovalni prihodki na podlagi poravnave obveznosti občin ustanoviteljic iz preteklih let. 
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 Zagotavljanje prostorskih pogojev in opreme za delovanje RŠS: 
Zavod deluje v prostorih stavbe v 1. nadstropju objekta na Mariborski c. 7 v Celju, katerih lastnik je Mestna občina 
Celje. RŠS uporablja dve pisarni v velikosti 68,4 m². Omogočena nam je tudi uporaba sejne sobe ter predavalnic, ki 
jih ima v najemu Visoka zdravstvena šola v Celju.  
 
 Zagotavljanje kadrovskih pogojev za delovanje RŠS: 
V RŠS-ju smo bile v letu 2014 zaposlene: 

- Katja Esih, univ. dipl. ekon. (zaposlena od 1. 8. 2007 dalje kot direktorica za mandatno obdobje petih let, 
podaljšanje mandata od 1. 8. 2012 dalje); 

- Darinka Klinger, univ. dipl. ekon. (zaposlena na delovnem mestu samostojne strokovne delavke VII/2 (II) 
za nedoločen čas); 

- mag. Jerneja Meža, univ. dipl. pedag. (zaposlena na delovnem mestu samostojne strokovne delavke 
VII/2 (III) za nedoločen čas, od 15. 12. 2014 na porodniškem dopustu); 

- Manca Kragelj, mag. manag. (zaposlena na delovnem mestu samostojne strokovne delavke VII/1 za 
nedoločen čas). 

 
2.2.4. Ocena uspeha RŠS pri doseganju zastavljenih ciljev    
Leto 2014 lahko ocenimo kot uspešno poslovno leto Regijskega študijskega središča. 
 fizični oz. opisni cilji 
Kot smo že omenili v prejšnjih poglavjih smo cilje, ki smo si jih zastavili v letu 2014, dosegli. Neuresničeni žal 
ostajajo cilji, da bi vsem našim zavodom lahko zagotovili koncesijo za izvajanje rednega študija, kar bi šolam 
omogočilo stabilnejši razvoj, tako na izobraževalnem kot razvojno-raziskovalnem področju. Žal smo pri urejanju tega 
področja povsem odvisni od odnosa aktualnih vlad do regionalnega razvoja in odnosa do t.i. zasebnega šolstva. Ob 
pripravi nove visokošolske zakonodaje si bomo prizadevali, da se položaj visokošolskih zavodov, ki imajo javnega 
ustanovitelja, sistemsko uredi, saj so zavodi nastali kot odziv na potrebe regionalnega gospodarstva in okolja, z 
njihovim ustanavljanjem in delovanjem pa se uresničuje javni interes lokalnih skupnosti in regije kot celote. 
 
Tudi v letu 2014 smo si prizadevali za utrjevanje prepoznavnosti zavoda, kot pomembne inštitucije na področju 
razvoja terciarnega izobraževanja v regiji. Sodelovanje z ustanoviteljicami je aktivno in konstruktivno. Tvorno 
sodelujemo tudi z drugimi inštitucijami, ki delujejo na področju terciarnega izobraževanja v regiji ter regijskimi 
razvojnimi zavodi. 
 
Ob koncu leta 2014 smo pripravili tudi predlog Strategije razvoja JZ RŠS za obdobje 2015 – 2020, v katero smo 
opredelili področja in cilje našega delovanja v prihodnjem petletnem obdobju. 
   
 finančni oz. materialni cilji 
Tudi z vidika finančne realizacije je zavod v letu 2014 posloval uspešno. V prvi polovici leta so ustanoviteljice sicer 
manj redno poravnavale svoje obveznosti, a kljub temu smo skozi vso leto  zagotavljali stalno likvidnost in 
poravnavali svoje obveznosti v roku zapadlosti. 
 
Zavod je poslovno leto 2014 končal s presežkom prihodkov nad odhodki.  
 
2.2.5. Ocena uspeha RŠS pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila 

preteklega leta 
Cilji RŠS glede na dejavnost javnega zavoda so razvojne in dolgoročne narave, zaradi česar tudi niso in ne bodo 
vsako leto isti. Poleg tega gre večinoma za opisne cilje, ki jih bo mogoče dolgoročno tudi kvantitativno vrednotiti. 
Letni delovni načrt za leto 2015, pripravljen na podlagi Strategije razvoja 2015 – 2020, pa že vsebuje letne aktivnosti 
z kvantificiranimi kazalniki. 
 
Kot smo opredelili že v prejšnjih poglavjih, lahko leto 2014 ocenimo kot uspešno, kar se kaže predvsem v uspešnem 
delovanju vseh treh visokošolskih zavodov, katerih ustanovitelj je RŠS. Kakovostno izvajanje študijskega programa 
Varstvo okolja in ekotehnologije Visoke šole za varstvo okolja je potrdila tudi Nacionalna agencija za kakovost v 
visokem šolstvu, ki je študijskima programoma podaljšala akreditacijo za najdaljšo možno dobo, to je za sedem let. 
Posebej velja izpostaviti tvorno sodelovanje z visokošolskimi in znanstveno-raziskovalnimi partnerji v regiji, 
razvojnimi inštitucijami ter gospodarstvom in negospodarstvom. 
 
Z vidika finančne realizacije pa je bilo leto 2014 enako uspešno kot predhodno, saj je zavod v obeh letih zagotavljal 
stalno likvidnost ter tekoče poravnaval svoje finančnih obveznosti.  
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2.2.6. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja RŠS glede na opredeljene standarde in merila 
Za izvajanje dejavnosti regionalnega razvoja terciarnega izobraževanja ne obstajajo posebne sistemske podlage, 
zato standardi in merila za relevantno ocenjevanje gospodarnosti in uspešnosti poslovanja RŠS sistemsko niso 
opredeljena.  
 
Ocena učinkovitosti in uspešnosti poslovanja RŠS se kaže predvsem v ustanavljanju visokošolskih zavodov in 
razvoju študijskih programov, ki izhajajo iz potreb, predvsem regionalnega, pa tudi nacionalnega gospodarstva in 
okolja ter zagotavljanju kakovostnih kadrovskih, materialnih in finančnih pogojev za njihovo delovanje. Dolgoročno 
pa se bo pravilnost in smotrnost usmeritev delovanja RŠS-ja pokazala v cenjenosti diplomantov naših visokošolskih 
zavodov na trgu dela, kakovosti razvojno-raziskovalnega dela v sodelovanju z gospodarstvom in negospodarstvom 
ter v zadovoljevanju tudi širših družbenih ciljev, kot so razvoj regijskega gospodarstva in negospodarstva, dvigu 
izobrazbene ravni prebivalcev, zmanjšanje strukturne brezposelnosti, dvigu standarda prebivalcev ipd. 
 
Kakovost in uspešnost našega dela bo v prihodnjih letih možno ugotavljati tudi z vidika uresničevanja ciljev 
zastavljenih v Strategiji razvoja JZ Regijsko študijsko središče 2015 – 2020. 
 
V Regijskem študijskem središču si prizadevamo ves čas poslovati racionalno in transparentno, skladno z 
zakonodajo, merili in standardi, ki veljajo za javni sektor. Poleg sredstev, ki jih za naše delovanje prispevajo 
ustanoviteljice, si prizadevamo pridobiti tudi sredstva iz drugih virov, kot npr. javnih razpisov, ki pa jih za regionalni 
razvoj visokega šolstva ni veliko na razpolago. Priložnost predstavlja nova finančna perspektiva EU 2015 – 2021, v 
kateri bo vzhodni kohezijski regiji namenjeno več sredstev. 
 
2.2.7. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora v RŠS  
Delovanje sistema notranjega finančnega nadzora je opredeljeno v Zakonu o računovodstvu in Pravilniku o 
računovodstvu RŠS, zavod pa ga zagotavlja z izvajanjem nadzora poslovanja s strani zaposlenih v RŠS. Poleg 
vodstva ima pomembno vlogo tudi Svet zavoda RŠS. 
Sistem notranje kontrole je vzpostavljen: 

- pri mesečnem obračunu plač, stroškov prevozov na delo in z dela ter prehrane za delavce, 
- pri izplačilu podjemnih, avtorskih pogodb, 
- pri blagajniškem poslovanju, 
- pri preverjanju dobavnic in računov ob podpisu izplačila, 
- pri preverjanju plačil obveznosti, 
- pri spremljanju prihodkov na osnovi pogodb, pisnih zahtevkov in računov, 
- pri popisu osnovnih sredstev in drobnega inventarja. 

 
2.2.8. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji RŠS niso bili realizirani 
Delovne aktivnosti v RŠS v letu 2013 so, kot smo že omenili, potekale v pretežni meri skladno z Letnim delovnim 
načrtom. 
 
Nerealiziran ostaja tudi cilj, da bi Visoki zdravstveni šoli in Visoki šoli za proizvodno inženirstvo zagotovili sredstva na 
podlagi koncesije za izvajanje rednega študija. Visoka gospodarska šola je bila v letu 2013 sicer uspešna na razpisu 
za podelitev koncesije za izvajanje študijskega programa prve stopnje, vendar je bil sklep o podelitvi koncesije na 
podlagi sodbe Upravnega sodišča RS razveljavljen, zaradi objave razpisa v času, ko je vlada opravljala tekoče 
posle.  
 
2.2.9. Ocena učinkov poslovanja RŠS na druga področja 
Dolgoročno je pričakovati je, da bo imel javni zavod RŠS velik vpliv zlasti na: 

- regionalni razvoj (izboljšanje izobrazbene strukture prebivalstva, povečani prihodki regije, oživljanje mestnih 
središč), 

- zaposlovanje (razvijanje regijske infrastrukture terciarnega izobraževanja bo aktiviralo nova delovna mesta 
in privabilo vrhunsko izobražene strokovnjake), 

- izobraževanje (razvijanje in dopolnjevanje mreže višjih in visokih šol v regiji in s tem izboljšanje dostopnosti 
do visokošolskega izobraževanja, povečanje možnosti vseživljenjskega učenja), 

- gospodarstvo (študijski programi nastajajo s sodelovanjem gospodarstva in odražajo njihove potrebe, dostop 
gospodarstva do najnovejših raziskovalnih in znanstvenih dosežkov), 

- znanost (spodbujanje znanstveno-raziskovalne dejavnosti in prenosa novih znanj). 
 
RŠS oblikuje mrežo partnerjev, s katerimi vzpostavlja in zagotavlja izvajanje vseh dejavnosti v infrastrukturi 
terciarnega izobraževanja, pri čemer sodeluje s številnimi institucijami v regiji in širše. Poleg tega RŠS redno 
komunicira tudi z ustanoviteljicami, s strokovno in ostalimi zainteresiranimi javnostmi ter z mediji, in sicer s: 



       10. marec 2015GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 16�  / Številka 04

6. seja Sveta Mestne občine Velenje

- predstavitvami delovanja RŠS in njegovih projektov županom občin ustanoviteljic RŠS, mestnim in 
občinskim svetom ter Razvojnemu svetu ter Svetu Savinjske statistične regije, 

- sodelovanjem z Regionalno razvojno agencijo Savinjske regije, 
- predstavitvami delovanja RŠS gospodarskim in obrtnim zbornicam, 
- sodelovanjem z vsemi inštitucijami s področja terciarnega izobraževanja, ki delujejo v regiji, 
- sodelovanjem z regijskim gospodarstvom, 
- predstavitvami projektov in dejavnosti RŠS zainteresirani strokovni javnosti, 
- sodelovanjem z drugimi študijskimi središči v državi, 
- konzultacijami in svetovanjem za potrebe regionalnega razvoja terciarnega izobraževanja, 
- komuniciranjem z javnostjo in mediji. 

 
2.2.10. Druga pojasnila RŠS 
Zavod še vedno bremenijo tožbe na Delovnem sodišču s strani bivše direktorice ge. Zupanc. Tožbo ge. Zupanc, 
zaradi mobinga – trpinčenja na delovnem mestu, smo prejeli aprila leta 2011, poleti leta 2014 pa je Delovno in 
socialno sodišče v Celju tožbo v celoti zavrnilo. Ga. Zupanc se je nato pritožila na Višje delovno in socialno sodišče, 
a je to v celoti potrdilo sodbo prvostopenjskega sodišča in tako je sodba postala pravnomočna. 
 
V začetku leta 2015 pa je ga. Zupanc vložila revizijo zoper sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča in tako 
postopek še vedno ni dokončno zaključen. 
 
 

direktorica RŠS: 
Katja Esih, l. r. 

 
 
3. POROČILO O FINANČNEM POSLOVANJU V LETU 2014 
PRIHODKI: 
Poročilo o prihodkih je pripravljeno na podlagi fakturirane realizacije (zahtevki do občin, skladno s  pogodbami).  
 
Celotni prihodki zavoda v  letu 2014 so znašali 237.763,59 EUR in so za 7,1 % višji od načrtovanih.  
 
Financiranje delovanja  RŠS na področju izvajanja osnovne dejavnosti zavoda je urejeno s Pogodbo o medsebojnih 
pravicah, obveznostih in odgovornostih ter Aneksom št. 1 k Pogodbi o medsebojnih pravicah, obveznostih in 
odgovornostih med javnim zavodom RŠS in njegovimi ustanoviteljicami. Sredstva iz naslova ustanoviteljske 
pogodbe so nekoliko višja od načrtovanih, predvsem zaradi višjega zneska sofinanciranja s strani Mestne občine 
Velenje, kot je bil predviden ob pripravi finančnega načrta. 
 
Poleg sredstev ustanoviteljic, smo pridobili tudi sredstva na podlagi: 

- sklenjene Pogodbe o poslovnem sodelovanju med RŠS in Visoko zdravstveno šolo v Celju za opravljanje 
upravno-administrativnih, finančnih in strokovno tehničnih nalog visoke šole v višini 15.000 EUR; 

- sofinanciranja območnega koordinatorstva Tedna vseživljenjskega učenja v višini 1.000,00 EUR s strani 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport; 

- sodbe Delovnega in socialnega sodišča v Celju po kateri nam je ga. Adrijana Zupanc povrnila  stroške 
sodnega postopka v višini 2.889,88 EUR; 

- prevrednotovalnih prihodkov v višini 3.788,16 EUR (poravnava obveznosti občin ustanoviteljic iz preteklih 
let); 

- ter finančnih prihodkov iz naslova prejetih obresti za avista sredstva v višini 230,11 EUR. 
 
ODHODKI: 
Skupni stroški v letu 2014 so nižji od načrtovanih. Glede na zaostreno javnofinančno situacijo smo si prizadevali 
poslovati kar najbolj gospodarno in racionalno. 
 
Celotni odhodki zavoda v letu 2014 so znašali 198.009,23 EUR, in sicer: 

- stroški dela v višini 123.279,33 EUR (62,3 % vseh odhodkov); 
- stroški storitev v višini 65.884,82 UR (33,3 % vseh odhodkov),  
- materialni stroški v višini 2.655,94 EUR (1,3 % vseh odhodkov); 
- drugi stroški v višini 6.189,14 EUR (3,1 % vseh odhodkov). 

 
V stroških projektnih storitev so zajeti stroški sofinanciranje opreme laboratorija za potrebe Visoke šole za varstvo 
okolja, sofinanciranje delovanja Visoke šole za proizvodno inženirstvo, stroški koordinatorstva Tedna 
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vseživljenjskega učenja, organizacija projekta Noč raziskovalcev 2014, zagotavljanje knjižnične baze Emerald in 
nekateri drugi manjši projektni stroški. 
 
Pri nekaterih stroških beležimo določena odstopanja navzgor v primerjavi s načrtom, odstopanje je v absolutnem 
znesku nekoliko višje le pri stroških založniških in tiskarskih storitev (promocija projekta TVU) in storitvah varovanja 
zdravja (revizija Izjave o varnosti RŠS). 
 
Amortizacijo neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev smo obračunali v skladu s predpisanimi stopnjami.  
 
Zavod je v letu 2014 na pasivne časovne razmejitve razmejuje sredstva za sofinanciranje razvoja študijskega 
programa 2. stopnje Paliativna oskrba Visoke zdravstvene šole v višini 13.200,00 EUR. 
 
JZ Regijsko študijsko središče v letu 2014, poleg nepridobitne dejavnosti, izkazuje tudi pridobitno dejavnost (iz 
naslova prihodkov pogodbe z VZŠCE), zato je zavezano obračunati davek od dohodka pravnih oseb za obdobje od 
1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 v višini 402,20 EUR.   
 
 
ZAKLJUČEK 
 
JZ Regijsko študijsko središče je v letu 2014 doseglo pozitivni finančni rezultat, s presežkom prihodkov nad odhodki 
v višini 26.152,16 EUR, ki se nameni  za realizacijo projektov RŠS v prihodnjih letih oziroma za zagotavljanje 
stabilnega financiranja zavoda. 
 
 
            Direktorica:  
                                 Katja Esih, l.r.     
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LETNI DELOVNI NAČRT 

JZ REGIJSKO ŠTUDIJSKO SREDIŠČE ZA LETO 2015 
 

 
Odgovorna oseba: direktorica Katja Esih, l. r.  
Načrt pripravila: Katja Esih, l. r.  
Letni delovni načrt je bil sprejet na 1. korespondenčni seji Strokovnega sveta RŠS, dne 24. 2. 2015 in 4. seji 
Sveta zavoda RŠS, dne 25. 2. 2015. 
 
1. PREDSTAVITEV JZ RŠS 
Regijsko višje in visokošolsko središče (v nadaljevanju RŠS) je javni zavod pristojen za razvoj terciarnega 
izobraževanja na območju Savinjske (statistične) regije. 
  
RŠS je leta 2002 ustanovilo 32 občin Savinjske (statistične) regije, regijski območni gospodarski zbornici, 
Regionalna gospodarska zbornica Celje in Savinjsko-Šaleška gospodarska zbornica Velenje, v letih 2004 in 2005 
pa se je ustanoviteljstvu pridružilo tudi 6 območnih obrtno - podjetniških zbornic (Celje, Velenje, Šentjur, Mozirje, 
Laško, Žalec). V letih 2005 in 2006 so iz ustanoviteljstva zavoda izstopile občine Gornji Grad, Vransko, Prebold in 
Radeče, s preoblikovanjem občine Mozirje pa se je v letu 2008 kot ustanoviteljica pridružila občina Rečica ob 
Savinji. Tako ima zavod od leta 2006 dalje 29 občin ustanoviteljic. 
 
1.1. Predstavitev organov upravljanja 
Direktorica RŠS: Katja Esih, univ. dipl. ekon. 
Direktorica je imenovana za mandatno dobo petih let, in sicer od 1. 8. 2012 do 31. 7. 2017. 
 
Svet zavoda RŠS: 

 predsednik: Alojz Razpet (predstavnik terciarnega izobraževanja); 
 namestnica predsednika: Danica Jezovšek Korent (predstavnica občin ustanoviteljic); 
 ostali člani in članice:  

- Sonja Majcen, mag. Jože Plešnik, Suzana Tajnik (predstavniki Mestne občine Celje); 
- Katarina Praznik, Nada Zavolovšek Hudarin (predstavnici Mestne občine Velenje),  
- mag. Samo Kramer (predstavnik občin ustanoviteljic); 
- Viljem Kolar, Drago Polak (predstavnika gospodarskih in obrtnih zbornic); 
- mag. Ivan Kotnik, Darja Plank (predstavniki terciarnega izobraževanja); 
- Darinka Klinger (predstavnica zaposlenih). 

V letu 2014 je bil oblikovan nov Svet zavoda RŠS z mandatno dobo od 29. 9. 2014 do 28. 9. 2018. 
 
Strokovni svet RŠS: 

- predsednik: doc. dr. Franc Žerdin;  
- namestnik predsednika: mag. Stanko Stepišnik;  
- ostali člani in članice: mag. Peter Krivec, dr. Emil Rojc, doc. dr. Špelca Mežnar, dr. Sonja Hudej, doc. dr. 

Boštjan Pokorny, izr. prof. dr. Gorazd Voga, doc. dr. Gašper Gantar. 
 
1.2. Osnovna dejavnost zavoda 
JZ Regijsko študijsko središče je na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda in Statuta RŠS pristojno in 
odgovorno za koordinacijo in razvoj celotne infrastrukture na področju terciarnega izobraževanja na območju 
Savinjske (statistične) regije ter izvaja svojo dejavnost tako, da (6. člen Statuta JZ RŠS):  

- koordinira in vodi regionalni razvoj terciarnega izobraževanja ter raziskovalne dejavnosti, 
- pripravlja strokovne podlage za razvoj terciarnega izobraževanja ter raziskovalne dejavnosti v regiji, 
- sodeluje z ustanoviteljicami, gospodarstvom in negospodarstvom za potrebe razvoja terciarnega 

izobraževanja v regiji, 
- sodeluje z višje in visokošolskimi zavodi ter znanstveno-raziskovalnimi ustanovami doma in v tujini, 
- opravlja strokovne naloge skupnega pomena za terciarno izobraževanje v regiji, 
- opravlja analitično in svetovalno delo na področju razvoja terciarnega izobraževanja v regiji,  
- koordinira in vodi investicije za potrebe terciarnega izobraževanja v regiji,   
- koordinira razvoj študentskega bivalnega standarda v regiji, 
- sodeluje pri razvoju programov vseživljenjskega učenja na terciarni ravni v regiji, 
- sodeluje pri organizaciji strokovnih posvetov ipd. na področju terciarnega izobraževanja, 
- pripravlja in izdaja informativna gradiva s področja dejavnosti javnega zavoda, 
- spremlja temeljna nacionalna vprašanja razvoja terciarnega izobraževanja in znanosti. 

 
Podlage za ustanovitev RŠS so bile dane s sprejemom Zakona o visokem šolstvu iz leta 1993, ki je opredelil 
možnost ustanavljanja samostojnih »neuniverzitetnih« visokošolskih zavodov ter Nacionalnim programom 
visokega šolstva (NPVŠ) 2002 - 2005, ki je prvi  izpostavil pomen decentralizacije in regionalizacije visokega 
šolstva. 
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RŠS je ustanovitelj treh visokošolskih zavodov s sedežem v regiji. Prvi visokošolski zavod, Visoko šolo za 
varstvo okolja s sedežem v Velenju, smo ustanovili leta 2007, njej je sledila Visoka zdravstvena šola v Celju 
leta 2009 ter Visoka šola za proizvodno inženirstvo (preimenovana iz Visoke gospodarske šole) leta 2010. 
Hkrati z izpolnitvijo pogojev za ustanovitev visokošolskih zavodov (kadrovskih, finančnih, prostorskih), smo skupaj 
s številnimi strokovnjaki, tako iz visokošolskega okolja, gospodarstva in negospodarstva, razvili tri visokošolske 
strokovne študijske programe 1. stopnje ter sodelovali pri razvoju dveh magistrskih študijskih programih 2. stopnje 
na že delujočih visokošolskih zavodih (Visoki šoli za varstvo okolja in Visoki zdravstveni šoli v Celju). Aktivno smo 
sodelovali tudi pri pripravi elaborata za ustanovitev Akademije za glasbo Univerze v Mariboru ter razvoju treh 
študijskih programov, a je bil projekt zaradi pomanjkanja finančnih sredstev žal ustavljen. 
 
V letu 2015 JZ Regijsko študijsko središče beleži 13 let svojega delovanja. Glede na demografske kazalnike, 
gospodarsko in finančno situacijo s katero se naša država sooča že nekaj let in ki posledično vpliva tudi na 
pogoje za delovanje in razvoj terciarnega izobraževanja, smo pripravili Strategijo razvoja RŠS za obdobje 2015 – 
2020 in tako zastavili usmeritve in cilje našega delovanja v prihodnjih petih letih. Predlog Strategije razvoja RŠS 
sta že obravnavala Svet zavoda in Strokovni svet RŠS in predlagala njeno predstavitev in obravnavo na Svetu 
Savinjske (statistične) regije v prvih mesecih leta 2015. 
 
Osnovne usmeritve delovanja in najpomembnejši cilji opredeljeni v strategiji, so bili podlaga tudi za snovanje 
Letnega delovnega načrta za leto 2015. 
 
 
2. POSLANSTVO IN VIZIJA JZ REGIJSKO ŠTUDIJSKO SREDIŠČE 
Z ustanovitvijo in delovanjem JZ Regijsko študijsko središče se je Savinjska (statistična) regija odločila za 
samostojno razvojno pot na področju terciarnega, predvsem visokošolskega izobraževanja. S kakovostnim in 
potrebam regije prilagojenim razvojem visokega šolstva bomo tako prispevali k: 

- izboljšanju dostopnosti do visokošolskega izobraževanja, 
- zmanjšanju odliva odličnih maturantov, ki študirajo v drugih regijah; 
- povečanju sodelovanja gospodarstva in okolja z visokošolskimi in znanstveno-raziskovalnimi institucijami,   
- ustvarjanju kakovostnih delovnih mest za vrhunsko izobražene strokovnjake v visokem šolstvu in drugi 

univerzitetni infrastrukturi,  
- zmanjšanju odliva visoko usposobljenega kadra, 

in tako prispevali k povečanju gospodarskega, tehnološkega in družbenega napredka regije. 
 
Vizija JZ Regijsko študijsko središče je zagotoviti pogoje za kakovostno delovanje, rast in razvoj visokošolskih 
zavodov, katerih ustanovitelj je, s ciljem doseganja akademske in znanstveno-raziskovalne odličnosti.    
 
  
3. USMERITVE IN CILJI JZ RŠS 
3.1. Zakonske in druge pravne podlage 
Podlaga za izvajanje dejavnosti javnega zavoda Regijsko študijsko središče so naslednji zakoni, predpisi in akti: 

- Zakon o zavodih, 
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, 
- Nacionalni program visokega šolstva, 
- Zakon o visokem šolstvu in podzakonski predpisi, 
- Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov, 
- Resolucija o nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu, 
- Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti ter podzakonski predpisi, 
- Zakon o višjem strokovnem izobraževanju, 
- Zakon o izobraževanju odraslih ter podzakonski predpisi,  
- Odlok o ustanovitvi RŠS, Statut RŠS, Pravilnik o sistematizaciji in delovnih razmerjih v RŠS,  
- Poslovnik o delu Sveta zavoda RŠS, Poslovnik o delu Strokovnega sveta RŠS, 
- Zakon o javnih financah in podzakonski predpisi,  
- Zakon o delovnih razmerjih, 
- Kolektivna pogodba za javni sektor, 
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja, 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,  
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju, 
- Zakon o računovodstvu in podzakonski predpisi, 
- Slovenski računovodski standardi, 
- Pravilnik o računovodstvu RŠS, 
- ter drugi, na dejavnost zavoda nanašajoči se zakonski predpisi. 
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3.2. Dolgoročni cilji 
3.2.1. Podlage za snovanje dolgoročnih ciljev  
Kakovostno visoko šolstvo združuje znanje in spodbuja nove, na znanju temelječe dejavnosti, krepi človeški 
kapital s pritegnitvijo novih in z ohranjanjem obstoječih talentov, kakor tudi zagotavlja strokovno delovno silo, 
spodbuja privlačnost lokalnega območja in omogoča vseživljenjsko učenje (OECD 2007). Takšno okolje izboljšuje 
podjetniško-raziskovalno vzdušje in ustvarja nove razvojne priložnosti, kar pripomore tudi k zniževanju 
brezposelnosti ter predstavlja privlačno okolje za visoko izobražene kadre. S tem se preprečuje oz. zmanjšuje t.i. 
beg možganov iz regije, ter ustvarja pozitiven vpliv na razvoj znanstveno raziskovalne dejavnosti in kulture. 
 
Savinjska (statistična) regija je tretja največja regija v Sloveniji in obsega 33 občin s 260.039 prebivalci. Ima dve 
večji urbani središči, Celje in Velenje. Prebivalci regije so mlajši (povprečje 40,8 let) od slovenskega povprečja 
(42,3 leta) ter se, v primerjavi z ostalimi slovenskimi regijami, počasneje starajo. Regija izstopa tudi po 
nadpovprečnem deležu mladih prebivalcev starih do 14 let.  
 
V regiji imamo izrazito podpovprečno izobrazbeno strukturo prebivalcev, skoraj četrtina je takšnih s samo 
osnovnošolsko izobrazbo (22,8 %), po drugi strani pa se regija uvršča med regije z nizkim deležem prebivalcev z 
višjo in visokošolsko izobrazbo (19,8 %, slovensko povprečje je 22,4 %), vendar je v zadnjih letih opazen trend 
poviševanja izobrazbene strukture prebivalcev regije. 
 
Regijo lahko označimo kot močno srednješolsko središče z 21 javnimi srednjimi šolami in 4 dijaškimi domovi. 
Srednje šole v regiji v šolskem letu 2014/15 obiskuje 10.078 dijakov, kar regijo uvršča na 3. mesto v Sloveniji. 
Tudi po številu maturantov je regija na tretjem mestu v Sloveniji, posebej pa velja izpostaviti dejstvo, da so 
maturanti iz regije vsako leto med najboljšimi v državi. 
 
Savinjska regija postaja tudi vse pomembnejše visokošolsko središče. Od 84.300 študentov v Sloveniji v 
študijskem letu 2012/13, je imela največje število študentov Osrednjeslovenska regija (22.370), druga je bila 
Podravska (14.924) in tretja Savinjska regija (10.600). Primerjava podatkov kaže, da ima Savinjska regija večje 
število študentov, kot jih imata univerzitetni Goriška in Obalno-kraška regija skupaj. Število študentov se zaradi 
demografskih gibanj vsako leto zmanjšuje, tako je število študentov, ki študirajo na visokošolskih študijskih 
programih vseh stopenj, ki se izvajajo v Savinjski regiji od študijskega leta 2011/12 do študijskega leta 2014/15 
padlo za 41 % (iz 4.024 na 2.370  študentov). 
 
V študijskem letu 2014/2015 v regiji deluje šest visokošolskih zavodov in pet višjih strokovnih šol, ki imajo v regiji 
sedež. Velika večina študentov pa se še vedno izobražuje izven regije in so opazno v neenakopravnem položaju 
v primerjavi s študenti, ki prebivajo v regijah univerzitetnih središč. Regija je po številu študentov štipendistov na 
tretjem mestu, v letu 2012 pa je diplomiralo preko 1.860 študentov, ki so imeli stalno bivališče v naši regiji (13 % 
vseh). Glede na podatke o negativnem medregijskem migracijskem prirastu v naši regiji, lahko sklepamo tudi na 
to, da se številni diplomanti v regijo ne vračajo, ampak ostanejo v kraju študija. 
 
Negativen medregijski migracijski prirast lahko pripišemo tudi temu, da so povprečne bruto plače v regiji bistveno 
nižje od slovenskega povprečja in kar za 19 % nižje od plač v Osrednjeslovenski regiji. Problem v regiji 
predstavlja tudi visoka stopnja registrirane in  dolgotrajne brezposelnosti, ki je nad slovenskim povprečjem. 
 
Savinjska (statistična) regija je na 4. mestu v Sloveniji glede na sredstva, ki jih namenjam za raziskovalno 
dejavnost (malo manj kot 10 % vseh sredstev za RR v Sloveniji), prav tako pa je na 4. mestu po številu 
zaposlenih v raziskovalni dejavnosti. 
 
 
 
 
 
Tabela: Ključni demografski, izobraževalni in gospodarski kazalniki regije 
Kazalnik  Savinjska (statistična) 

regija 
2012 

Slovenija 

število prebivalcev regije  260.545 prebivalcev 3. največja v državi 
povprečna starost prebivalcev  41,7 let 42,0 let 
delež prebivalcev brez izobrazbe oz. z 
dokončano osnovno šolo  

22,8 % 20,8 % 

delež prebivalcev z višjo ali visokošolsko 
izobrazbo  

19,1 % 22,4 % 

število osnovnošolcev 21.418 osnovnošolcev 3. mesto med regijami 
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število dijakov  10.900 dijakov 3. mesto med regijami 
število maturantov  2.349 maturantov 3. mesto med regijami 
število študentov  10.600 študentov 3. mesto med regijami 
število diplomantov  1.587 diplomantov 3. mesto med regijami 
bruto izdatki za RR dejavnost  57,169 mio 4. mesto med regijami 
BDP na prebivalca  15.396 EUR/prebivalca 6. mesto v Sloveniji (SLO 

povprečje 17.295 EUR) 
povp. mesečna bruto plača na prebivalca  1.425 EUR/prebivalca 9. mesto v Sloveniji (SLO 

povprečje 1.538 EUR) 
 
 
3.2.2. Dolgoročni cilji 
Dolgoročni cilji, predvideni načini njihovega doseganja, kazalniki ter njihove ciljne vrednosti do leta 2020 so 
prikazani po področjih strateških usmeritev RŠS, in sicer: 

- ustanavljanje novih visokošolskih zavodov in razvoj novih študijskih programov; 
- zagotavljanje kakovosti študijske dejavnosti visokošolskih zavodov; 
- karierni razvoj študentov in diplomantov in spremljanje njihove zaposljivosti; 
- spodbujanje mednarodnega sodelovanja in razvojno-raziskovalnega dela visokošolskih zavodov; 
- razvoj študijskega in študentskega standarda; 
- sodelovanje z okoljem; 
- odličnost delovanja zavoda. 

 
 
Ustanavljanje novih visokošolskih zavodov in razvoj novih študijskih programov 
Dolgoročni cilji RŠS Predvideni načini 

doseganja ciljev 
Kazalnik Ciljna 

vrednost v 
letu 2020 

Povezovanje visokošolskih 
zavodov v okviru RŠS in 
drugih zainteresiranih v 
univerzo 

 

Oddaja elaborata za 
ustanovitev univerze na 
Nacionalno agencijo za 
kakovost v visokem šolstvu. 
 
Po akreditaciji preoblikovanje 
RŠS-ja v rektorat (strokovne 
službe) univerze. 

Oddaja elaborata in 
akreditacija 
visokošolskega 
zavoda 
 
 
Preoblikovanje v 
rektorat 

1 (oddaja v 
začetku leta 

2015), 
akreditacija v 

letu 2017 
 

1 (leto 2017) 

Razvoj novih študijskih 
programov na 1. in 2. stopnji 
študija na obstoječih 
visokošolskih zavodih 

 

Vodenje postopkov razvoja 
novih študijskih programov 
na zavodih, ob upoštevanju 
potreb okolja in ustreznem 
vpisnem potencialu. 

Število novih študijskih 
programov 

4 

Preoblikovanje 
visokošolskih zavodov v 
fakultete  

Vodenje postopkov priprave 
elaboratov za preoblikovanje 
visokih šol v fakultete. 

Preoblikovanje visokih 
šol v fakultete 

3 

Razvoj študijskih 
programov 3. stopnje  

Razvoj skupnih študijskih 
programov 3. stopnje, ki se 
bodo izvajali v okviru skupne 
doktorske šole s ciljem 
iskanja sinergij med zavodi 
(kadrovskih, prostorskih, 
materialnih) in racionalizacije 
stroškov. 

Število novih študijskih 
programov 3. stopnje 

1 

Ustanavljanje novih 
visokošolskih zavodov na 
podlagi utemeljenih potreb, 
dobrega vpisnega 
potenciala in zagotovljenih 
virov financiranja. 

Priprava elaboratov za 
ustanovitev visokošolskih 
zavodov in študijskih 
programov. 

Ustanovitev novih 
visokošolskih zavodov 

1 (na podlagi 
pogojev) 

 
Zagotavljanje kakovosti študijske dejavnosti visokošolskih zavodov 
 
Dolgoročni cilji RŠS Predvideni načini 

doseganja ciljev 
Kazalnik Ciljna vrednost 

v letu 2020 
Zagotavljanje ustreznih Sodelovanje z občinami, kjer Velikost dodatnih 1000 m² 
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prostorskih in materialnih 
pogojev za delovanje 
zavodov 

 

visokošolski zavodi delujejo 
(prostorski pogoji) in 
sofinanciranje posebnih 
projektov in delovanja 
zavodov iz sredstev RŠS 
(npr. oprema, sofinanciranje 
projektov, ipd). 

prostorov v m² 
 
Odstotek 
sofinanciranja 
zavodov glede na 
proračun RŠS 

 
 

20 - 30 % 

Posodabljanje študijskih 
programov v skladu s 
potrebami in razvojnimi 
usmeritvami gospodarstva 
in negospodarstva. 
 

Sodelovanje z 
gospodarstvom in 
negospodarstvom pri 
posodabljanju študijskih 
programov (organizacija 
posvetov, okroglih miz, 
sodelovanje predstavnikov 
gospodarstva in 
negospodarstva v ekspertnih 
skupinah, organih upravljanja 
šol, komisijah za kakovost, 
ipd). 

Število posvetov in 
okroglih miz letno 
 
Stalno sodelovanje v 
organih upravljanja, 
ekspertnih skupinah, 
komisijah za 
kakovost 

1 letno 

Vključevanje podjetniških 
vsebin v študijske programe 
in krepitev generičnih 
kompetenc študentov in 
diplomantov. 
 

Vključevanje podjetniških 
vsebin v obvezne vsebine 
študijskih programov oz. 
organiziranje delavnic, 
izobraževanj na tem 
področju. Organizacija 
delavnic za izboljšanje 
generičnih kompetenc 
študentov in diplomantov, kot 
so sposobnosti timskega 
dela, IKT veščine, projektno 
vodenje, … 

Organizacija delavnic 
na temo podjetniških 
vsebin 
 
Pri posodabljanju 
študijskih programov 
vključitev 
podjetniških vsebin 
 
Organizacija delavnic 
za krepitev 
generičnih 
kompetenc  

1 letno 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-2 letno 
 
 
 
 

Prizadevanja za čim višjo 
kakovost praktičnega 
izobraževanja na 
visokošolskih zavodih. 
 

Organiziranje izobraževanj 
za mentorje praktičnega 
usposabljanja. 
Prizadevanja za povečanje 
števila ur praktičnega 
usposabljanja v študijskih 
programih vseh stopenj. 
Izdelava enotnih standardov 
in kazalnikov za evalvacijo 
praktičnega usposabljanja. 

Organizacija 
izobraževanj za 
mentorje 
 
 
 
 
Izdelani enotni 
standardi in kazalniki 

1 letno 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 

Stalno izboljševanje 
kakovosti poučevanja na 
visokošolskih zavodih. 

Organizacija usposabljanj in 
izobraževanj visokošolskih 
učiteljev in sodelavcev na 
področjih visokošolske 
didaktike, vrednotenja 
doseganja učnih ciljev, 
raziskovalne metodologije, 
ipd. 
 

Organizacija 
usposabljanj na 
področju 
visokošolske 
didaktike 

1 letno 

Sodelovanje z Osrednjo 
knjižnico Celje pri 
zagotavljanju ustrezne 
literature, virov in 
podatkovnih baz za potrebe 
visokošolskih zavodov 
(podpora pri preoblikovanju 
OKC v univerzitetno 
knjižnico) in omogočanje 
nadgradnje specializiranih 

Sodelovanje z OKC. 
 
Vpis vseh knjižnic na 
visokošolskih zavodih RŠS v 
sistem Cobiss. 
 
Zagotavljanje dela sredstev 
za sofinanciranje nabave 
literature in specializiranih 
podatkovnih baz podatkov.  

 
 
Knjižnice vpisane v 
sistem Cobiss 
 
 
Št. sofinanciranih 
podatkovnih baz 

 
 
3 
 
 
 
2 
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knjižnic v okviru 
visokošolskih zavodov. 
 
Vzpostavitev skupne 
založniške dejavnosti 
zavodov v okviru RŠS.  
 
 
 

Oblikovanje centra v okviru 
RŠS – založniška dejavnost. 

Vzpostavitev centra 
– založniška 
dejavnost 
 
 

1 

 
Karierni razvoj študentov in diplomantov in spremljanje njihove zaposljivosti 
 
Dolgoročni cilji RŠS Predvideni načini 

doseganja ciljev 
Kazalnik Ciljna vrednost 

v letu 2020 
Ustanovitev kariernega 
centra v okviru RŠS, kot 
skupne enote visokošolskih 
zavodov 
 

Oblikovanje kariernega 
centra v okviru RŠS 

Vzpostavitev 
kariernega centra 

1 

Svetovanje dijakom, 
študentom in diplomantom 
o študijskih in zaposlitvenih 
možnostih 
 

Sodelovanje s 
srednješolskimi svetovalnimi 
službami, alumni klubi 
visokošolskih zavodov, 
svetovalni telefon, … 

Število 
vzpostavljenih alumni 
klubov 

3 

Organiziranje delavnic, 
izobraževalnih in 
zaposlitvenih sejmov, 
sodelovanje z delodajalci, 
ipd. 
 

Organizacija delavnic na 
temo izboljšanja 
zaposlitvenih možnosti 
(zaposlitvene strategije, 
priprava na intervjuje, …) 
Organizacija izobraževalnih 
sejmov (predstavitev inštitucij 
terciarnega izobraževanja v 
regiji in širše) in zaposlitvenih 
sejmov (predstavitev 
delodajalcev). 
Organizacija okroglih miz z 
delodajalci na temo 
zaposlitvenih možnosti. 

Organizacija delavnic 
 
 
 
 
Organizacija 
izobraževalnih in 
zaposlitvenih sejmov 
 
 
 
Organizacija delavnic  

1-2 letno 
 
 
 
 

1 letno 
 
 
 
 
 

1 letno 

Poenotenje spremljanja 
kariernih poti diplomantov 
na vseh zavodih in 
objavljanje izsledkov študij 
 

Razvoj enotnega vprašalnika 
in metod anketiranja in 
vsakoletno javno objavljanje 
izsledkov raziskav (tudi s 
ciljem posodabljanja 
študijskih programov) 

Razvit evalvacijski 
vprašalnik 

1 

Vzpostavitev centra 
vseživljenjskega učenja za 
različne ciljne skupine na 
področjih, kjer delujejo 
visokošolski zavodi. 

 

Oblikovanje centra 
vseživljenjskega učenja. 
Organizacija kongresov, 
strokovnih srečanj, 
seminarjev na področjih, kjer 
delujejo visokošolski zavodi 
oz. na drugih področjih. 
 
 

Vzpostavitev centra 1 

 
Spodbujanje mednarodnega sodelovanja in razvojno-raziskovalnega dela visokošolskih zavodov 
Dolgoročni cilji RŠS Predvideni načini 

doseganja ciljev 
Kazalnik Ciljna vrednost 

v letu 2020 
Krepitev mednarodnega 
sodelovanja visokošolskih 
zavodov, tudi z razvojem 
skupnih ali dvojnih 
študijskih programov s 
tujimi visokošolskimi 

Sklepanje mednarodnih 
krovnih sporazumov z RŠS 
in tako širjenje mednarodnih 
povezav visokošolskih 
zavodov. 
Sodelovanje pri pripravi 

Št. mednarodnih 
sporazumov 
 
 
 
Število razvitih 

10 
 
 
 
 
3 



       10. marec 2015GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 1�6  / Številka 04

6. seja Sveta Mestne občine Velenje  
 

zavodi. 
 

skupnih in dvojnih študijskih 
programov. 

skupnih (dvojnih) 
študijskih programov 
 

Skupne promocijske 
aktivnosti zavodov v tujini 
(sodelovanje na 
izobraževalnih sejmih, 
skupne promocijske akcije, 
ipd) 
 

Organizacija udeležbe na 
izobraževalnih sejmih v tujini, 
skupne promocijske akcije. 

Letna udeležba na 
izobraževalnih 
sejmih v tujini 

2 (od leta 2017 
dalje) 

Vključenje RŠS v 
mednarodna interesna 
združenja na področju 
terciarnega izobraževanja 
 

Vključenje v Eurashe oz. 
podobna mednarodna 
strokovna združenja. 

Vključitev v 
mednarodna 
združenja 

1 - 2 

Organizacija informativnih 
delavnic in svetovanj kot 
pomoč pri prijavi projektov 
ob prijavah na razvojno 
raziskovalne razpise 
 

Sodelovanje z ministrstvi, 
javnimi skladi, ARRS za 
pripravo informativnih srečanj 
in delavnic. 

Organizacija 
informativnih srečanj 

1 -2 letno (po 
potrebi) 

Vsakoletna organizacija 
dogodka »Noč 
raziskovalcev« 

 

Sodelovanje z višjimi šolami, 
visokošolskimi zavodi in 
raziskovalnimi inštituti v regiji 
in širše 
Redno posodabljanje in 
širjenje aktivnosti v okviru 
projekta. 

Št. vključenih 
organizacij 

20 

Razvoj študijskega in študentskega standarda 
 
Dolgoročni cilji RŠS Predvideni načini 

doseganja ciljev 
Kazalnik Ciljna vrednost 

v letu 2020 
Sodelovanje pri 
zagotavljanju ustreznih 
zmogljivosti za nastanitev in 
bivanje študentov. 

 

Sodelovanje z dijaškimi 
domovi in podpora pri 
preoblikovanju v dijaško-
študentske domove 
(oblikovanje podlag in 
projekcij potenciala za 
bivanje). 
Sodelovanje z občinami. 

Kazalnika ni mogoče 
kvantificirati 

 

Povezovanje regijske 
študentske populacije. 
 

Povezovanje študentskih 
svetov posameznih 
visokošolskih zavodov in 
spodbujanje k organizaciji 
skupnih aktivnosti  
(zaposlitvene, podjetniške 
konference, ekskurzije, ipd.) 
 
Spodbujanje prostovoljstva 
med mladimi. 
 

Število skupnih 
aktivnosti študentskih 
svetov letno 
 
 
 
 
 
Delež prostovoljcev v 
študentski populaciji 

1- 2 letno 
 
 
 
 
 
 
 

10 % 

Spodbujanje razvoja 
študentskih prostočasnih 
aktivnosti. 
 

Sodelovanje z mladinskimi 
centri (organizacija skupnih 
športnih, kulturnih, … 
aktivnosti). 
 

Vzpostavljeno 
sodelovanje z 
mladinskimi centri 

6 

Sodelovanje z okoljem 
 
Dolgoročni cilji RŠS Predvideni načini 

doseganja ciljev 
Kazalnik Ciljna vrednost 

v letu 2020 
Tvorno sodelovanje z 
občinami ustanoviteljicami, 
gospodarskimi in obrtnimi 

Redno obveščanje 
ustanoviteljic o usmeritvah, 
delovanju in dosežkih RŠS. 

Ohranjanje števila 
občin ustanoviteljic 
ter zagotavljanje 

29 občin 
ustanoviteljic 
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zbornicami ter regijskimi 
razvojnimi inštitucijami. 

 

 
 
 
Sodelovanje z gospodarskimi 
in obrtnimi zbornicami pri 
oblikovanju in posodabljanju 
študijskih programov ter 
drugih projektih sodelovanja. 
 
Sodelovanje z RASR in 
območnimi razvojnimi 
agencijami pri oblikovanju in 
izvajanju regionalnega 
razvojnega programa. 
 
Sodelovanje z Zavodom za 
zaposlovanje pri ugotavljanju 
potreb po zaposlovanju., ipd. 

stabilnosti 
financiranja 
 
Število gospodarskih 
in obrtnih zbornic 
ustanoviteljic 
 
 

 
 
 
8 

Sodelovanje s srednjimi in 
višjimi strokovnimi šolami, 
visokošolskimi zavodi izven 
RŠS ter znanstveno-
raziskovalnimi inštituti v 
regiji in širše. 
 

Sodelovanje s 
srednješolskimi svetovalnimi 
službami. 
 
Sodelovanje z višjimi 
strokovnimi šolami pri 
oblikovanju novih poklicnih 
standardov in razvoju novih 
študijskih programov. 
 
Sodelovanje z visokošolskimi 
zavodi izven RŠS ter 
znanstvenoraziskovalni 
inštituti v regiji in širše pri 
posameznih projektih. 

Redna letna srečanja 
 
 
Sodelovanje pri 
oblikovanju pok. 
standardov in pri 
novih štud. 
programih 

1 letno 
 
 
2 

Sodelovanje z resornimi 
ministrstvi, nacionalnimi 
zavodi na področju 
izobraževanja, nacionalnimi 
inštituti. 
 

Sodelovanje pri oblikovanju 
nacionalnih programov 
visokega šolstva in ZR 
dejavnosti, prizadevanja za 
sodelovanje pri oblikovanju 
resorne zakonodaje, 
sodelovanje pri 
izobraževalnih in RR 
projektih. 

Kazalnika ni mogoče 
kvantificirati 

 

Spremljanje in vrednotenje 
stanja na področju 
terciarnega izobraževanja v 
regiji, slovenskem in 
mednarodnem prostoru. 
 

Vsakoletna izdelava poročila 
o stanju in gibanjih na 
področju terciarnega 
izobraževanja v regiji. 
Spremljanje nacionalnih in 
mednarodnih kazalnikov. 

Izdelano VVI poročilo 1 letno 

 
Odličnost delovanja  zavoda 
Dolgoročni cilji RŠS Predvideni načini 

doseganja ciljev 
Kazalnik Ciljna vrednost 

v letu 2020 
Zagotavljanje ustreznih in 
kakovostnih kadrov, s 
skrbjo za njihovo stalno 
izobraževanje in 
usposabljanje. 

 

Skrb za dobre delovne 
odnose in delovno vzdušje. 
Skrb za stalno izobraževanje 
in usposabljanje zaposlenih. 

Število izobraževanj 
na zaposlenega letno 

2 

Zagotavljanje stabilnih in 
raznovrstnih virov 
financiranja. 
 

Podpora ustanoviteljic 
delovanju in financiranju 
zavoda. 
 
Zagotavljanje drugih javnih in 

Število ustanoviteljic 
zavoda 
 
 
Delež drugih javnih 

29 občin + 8 
zbornic 

 
 

30 % 
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zasebnih virov. in zasebnih virov 
Vzpostavljen sistem 
kakovosti, ki temelji na 
odgovornosti vsakega in 
vseh za nenehno 
izboljševanje (zanka 
kakovosti). 
 

Priprava Poslovnika 
kakovosti RŠS. 
Usposabljanje strokovnih 
služb na področju sistema 
kakovosti. 
 
Izvajanje, spremljanje in 
evalvacija ukrepov. 

Izdelan poslovnik 
 
Število usposobljenih 
zaposlenih 

1 
 
4 

 
 
4. KRATKOROČNI CILJI V LETU 2015 
Usmeritve našega delovanja v letu 2015 temeljijo na postopnem uresničevanju strateških dolgoročnih ciljev RŠS, 
ki smo si jih zastavili v Strategiji razvoja RŠS za obdobje 2015 – 2020. V nadaljevanju predstavljamo načrtovane 
aktivnosti in cilje v letu 2015, po področjih posameznih strateških ciljev. 
 
Ob tem je potrebno poudariti, da doseganje nekaterih strateških ciljev zahteva večletne aktivnosti in je 
načrtovanje in spremljanje njihovega uresničevanja na letni osnovi včasih otežkočeno. 
 
4.1.Ustanavljanje novih visokošolskih zavodov in razvoj študijskih programov 
Na podlagi Strategije razvoja visokega šolstva v Savinjski (statistični) regiji, sprejete v letu 2011, ki je kot enega 
od strateških dolgoročnih ciljev opredeljevala ustanovitev univerze v regiji, smo že v letu 2012 na Nacionalno 
agencijo za kakovost v visokem šolstvu oddali vlogo za njeno akreditacijo. Na podlagi kasnejšega izstopa ene 
izmed predvidenih članic univerze, pa smo, zaradi neizpolnjevanja zakonskih pogojev, morali vlogo v letu 2013 
umakniti iz postopka. V vmesnem času smo skupaj s predvidenimi visokošolskimi zavodi, ki se združujejo v 
univerzo (Visoko šolo za varstvo okolja, Visoko zdravstveno šolo v Celju, Visoko šolo za proizvodno inženirstvo in 
Mednarodno fakulteto za družbene in poslovne študije) krepili kvalitativne in kvantitativne pogoje in vlogo v 
začetku leta 2015 ponovno oddali v akreditacijski postopek. Seveda pa so naše temeljne usmeritve še vnaprej 
usmerjene v rast in razvoj visokošolskih zavodov v okviru RŠS, tudi z nadgrajevanjem ponudbe študijskih 
programov, skladno z razvojnimi potrebami posameznih strokovnih področij in znanstvenih disciplin.  
 
Dolgoročni strateški cilj RŠS Aktivnosti v letu 2015 za doseganje  

dolgoročnega cilja 
Ciljna vrednost 
v letu 2015 

Povezovanje visokošolskih 
zavodov v okviru RŠS in 
drugih zainteresiranih v 
univerzo 

 

Oddaja elaborata za ustanovitev univerze na 
Nacionalno agencijo za kakovost v visokem šolstvu 
(oddaja v začetku leta 2015). 
 
 

1 (oddaja 
elaborata) 

Razvoj novih študijskih 
programov na 1. in 2. stopnji 
študija na obstoječih 
visokošolskih zavodih 

 

Vodenje postopkov akreditacije novega študijskega 
programa 2. stopnje Paliativna oskrba (dopolnitev 
vloge) na Visoki zdravstveni šoli v Celju (v 
nadaljevanju VZŠCE). 
 
Začetek postopka razvoja skupnega študijskega 
programa na področju zdravstva med VZŠCE in 
Fakulteto zdravstvenih študij Univerze na Rijeki. 
 
Začetek postopka razvoja študijskega programa 2. 
stopnje na področju trajnostnega proizvodnega 
inženirstva na Visoki šoli za proizvodno inženirstvo 
(lahko tudi v obliki skupnega študijskega programa z 
Fakulteto za strojništvo Univerze Sv. Metod in Ciril 
Skopje, če bo šola uspešna na razpisu za Ceepus 
mreže). 

1 (akreditiran 
nov študijski 
program) 
 
 
1 (izdelana 
vloga za 
akreditacijo) 
 
 
1 (izdelana 
vloga za 
akreditacijo) 

 
 

4.2. Zagotavljanje kakovosti študijske dejavnosti visokošolskih zavodov 
Pomembna naloga Regijskega študijskega središča, kot ustanovitelja visokošolskih zavodov, je tudi izvajanje 
aktivnosti za dvig kakovosti delovanja zavodov, tako na področjih zagotavljanja ustreznih prostorskih in 
materialnih pogojev, kot tudi krepitvi kakovosti izobraževalne, raziskovalne in drugih dejavnosti visokošolskih 
zavodov. 
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Glede na situacijo, v kateri delujeta Visoka zdravstvena šola v Celju in Visoka šola za proizvodno inženirstvo 
(izvajanje samo izrednega študija in posledično relativno nestabilno financiranje), bo Regijsko študijsko središče 
tudi v letu 2015 za obe šoli izvajalo nekatere strokovne in upravne naloge, kot so mednarodna pisarna, kadrovska 
in pravna služba, naloge na področju samoevalvacije ter vodenje referata za študijske in študentske zadeve 
(samo za VŠPI). 
 
Dolgoročni strateški cilj RŠS Aktivnosti v letu 2015 za doseganje  

dolgoročnega cilja 
Ciljna vrednost 
v letu 2015 

Zagotavljanje ustreznih 
prostorskih in materialnih 
pogojev za delovanje 
zavodov 

 

Zagotavljanje dodatnih prostorov za potrebe 
delovanja Visoke zdravstvene šole v Celju v 
velikosti cca. 450 m² (obnova 3. nadstropja stavbe 
na Mariborski c. 7) v sodelovanju z Mestno občino 
Celje. 
 
Dodatno sofinanciranje izboljšanja materialnih 
pogojev delovanja Visoke šole za varstvo okolja in 
sofinanciranje izvedbe študijskega programa 
Sodobno proizvodno inženirstvo Visoke šole za 
proizvodno inženirstvo zaradi nizkega števila 
študentov. 
 

Dodatni prostori 
za VZŠCE v 
velikosti 450 m² 
 
 
Dodatno 
sofinanciranje v 
višini 40.000,00 
EUR 

Posodabljanje študijskih 
programov v skladu s 
potrebami in razvojnimi 
usmeritvami gospodarstva in 
negospodarstva. 
 

Vključevanje predstavnikov gospodarstva in 
negospodarstva v ekspertnih skupine za razvoj 
novih študijskih programov. 
 
 
Imenovanje predstavnika gospodarstva kot 
predstavnika ustanovitelja v Upravni odbor VŠPI 
(iztek mandata dosedanjemu UO v letu 2015). 
 

Vključena 2 
predstavnika / 
ekspertno 
skupino 
 
Imenovan 1 
predstavnik 
gospodarstva 

Vključevanje podjetniških 
vsebin v študijske programe 
in krepitev generičnih 
kompetenc študentov in 
diplomantov. 
 

Sodelovanje pri razvoju novega izbirnega predmeta 
na VZŠCE – podjetništvo za medicinske sestre 
(predmet bo razvit v okviru mednarodnega projekta 
Erasmus +). 
 
Organizacija delavnice za študente na področju 
projektnega vodenja. 
 

Izdelan 1 izbirni 
predmet 
 
 
 
Izvedba 1 
delavnice 

Prizadevanja za čim višjo 
kakovost praktičnega 
izobraževanja na 
visokošolskih zavodih. 
 

Vključevanje oblik praktičnega usposabljanja v 
predmetnik novih študijskih programov 2. stopnje. 
 

Praktično 
usposab. je 
vključeno v 
predmetnik 

Stalno izboljševanje 
kakovosti poučevanja na 
visokošolskih zavodih. 

Organizacija usposabljanja visokošolskih učiteljev 
in sodelavcev na področju visokošolske didaktike. 
 

Izvedba 1 
usposabljanja 

Sodelovanje z Osrednjo 
knjižnico Celje pri 
zagotavljanju ustrezne 
literature, virov in 
podatkovnih baz za potrebe 
visokošolskih zavodov in 
omogočanje nadgradnje 
specializiranih knjižnic v 
okviru visokošolskih 
zavodov. 
 

Aktivno sodelovanje z OKC (bibliografije 
visokošolskih učiteljev in sodelavcev, nabava 
ustrezne literature za potrebe študijskih 
programov). 
 
 
Sodelovanje pri zagotavljanje dela sredstev za 
sofinanciranje specializiranih podatkovnih baz. 

Reden vnos 
bibliografij, 
sodelovanje pri 
nabavi gradiva 
 
Sofinanciranje 
podatkovnih 
baz v višini 
1.500 EUR 

Vzpostavitev skupne 
založniške dejavnosti 
zavodov v okviru RŠS. 
 

Organizacija seminarja za neformalne založnike v 
sodelovanju z Narodno in univerzitetno knjižnico. 

Izvedba 1 
seminarja 

 
 



       10. marec 2015GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 1�0  / Številka 04

6. seja Sveta Mestne občine Velenje  
 

4.3. Karierni razvoj študentov in diplomantov in spremljanje njihove zaposljivosti 
Pomemben kazalec kakovosti visokošolskih zavodov in študijskih programov je tudi karierni razvoj študentov in 
diplomantov. Pomembno je, da se študente že v času študija opolnomoči s kompetencami, ki pomembno vplivajo 
na njihov nadaljnji osebni in poklicni razvoj ter zaposlitvene možnosti. 
 
Dolgoročni strateški cilj RŠS Aktivnosti v letu 2015 za doseganje  

dolgoročnega cilja 
Ciljna vrednost 
v letu 2015 

Ustanovitev kariernega 
centra v okviru RŠS, kot 
skupne enote visokošolskih 
zavodov 
 

Oblikovanje podlag za ustanovitev kariernega 
centra v okviru RŠS. 

Izdelane 
podlage 

Svetovanje dijakom, 
študentom in diplomantom o 
študijskih in zaposlitvenih 
možnostih 
 

Sodelovanje s srednješolskimi svetovalnimi 
službami pri predstavitvah posameznih študijskih 
programov, vključevanje v izvedbo posameznih ur 
srednješolskih programov, ipd.   

3 predstavitve 

Organiziranje delavnic, 
izobraževalnih in 
zaposlitvenih sejmov, 
sodelovanje z delodajalci, 
ipd. 
 

Sodelovanje z javno agencijo SPIRIT pri 
organizaciji dogodkov v okviru projekta »Mladim se 
dogaja«, ki je namenjen spodbujanju ustvarjalnosti, 
inovativnosti in podjetnosti pri mladih. 
 
Ugotavljanje možnosti za ponovno organizacijo 
izobraževalnega oz. zaposlitvenega sejma v 
sodelovanju z regijskimi gospodarskimi in obrtnimi 
zbornicami, Zavodom za zaposlovanje ter Celjskim 
sejmom. 
 

1 organizacija 
delavnice 
 
 
 
 

Vzpostavitev centra 
vseživljenjskega učenja za 
različne ciljne skupine na 
področjih, kjer delujejo 
visokošolski zavodi. 

 

Območno koordinatorstvo Tedna vseživljenjskega 
učenja v letu 2015 (sodelovanje z najmanj 15 
zavodi s področja terciarnega izobraževanja in z 
njimi povezanimi podjetji  oz. drugimi 
organizacijami). 
 
Sodelovanje pri organizaciji posameznih oblik 
vseživljenjskega učenja posameznih visokošolskih 
zavodov (7. Študentska konferenca na VZŠCE, 
mednarodni simpozij VI. Stiki zdravstvene nege 
VZŠCE, seminarji na področju projektnega vodenja 
VŠPI, ipd.). 
 

Koordinatorstvo 
15 vključenih 
inštitucij 
 
 
Soorganizacija 
4 dogodkov 

 
4.4. Spodbujanje mednarodnega sodelovanja in razvojno-raziskovalnega dela visokošolskih zavodov 
Znanstveno raziskovalna dejavnost in vpetost v mednarodno okolje sta izredno pomembna dejavnika, na katerih 
mora temeljiti razvoj visokega šolstva ter tako zagotavljati kakovostno izvajanje visokošolske izobraževalne 
dejavnosti.  
 
 
 
 
Dolgoročni strateški cilj RŠS Aktivnosti v letu 2015 za doseganje  

dolgoročnega cilja 
Ciljna vrednost 
v letu 2015 

Krepitev mednarodnega 
sodelovanja visokošolskih 
zavodov, tudi z razvojem 
skupnih ali dvojnih študijskih 
programov s tujimi 
visokošolskimi zavodi. 

 

Sklenitev dveh mednarodnih krovnih sporazumov z 
RŠS in tako širjenje mednarodnih povezav 
visokošolskih zavodov. 
 
Sodelovanje pri pripravi skupnih študijskih 
programov na VZŠCE in VŠPI. 
 

2 sklenjena 
krovna 
sporazuma 
 
2 sodelovanji 

Organizacija informativnih 
delavnic in svetovanj kot 
pomoč pri prijavi projektov 
ob prijavah na razvojno 

Sodelovanje z Javnim skladom za razvoj kadrov in 
štipendije, posameznimi ministrstvi, Regionalno 
razvojno agencijo, ipd. 

(So)organizacija 
3 delavnic 
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raziskovalne razpise 
 
Organizacija dogodka »Noč 
raziskovalcev« 

 

Sodelovanje z gibanjema mladinskega 
raziskovalnega dela v Celju in Velenju. 
 
 
 
Širitev mreže sodelujočih partnerjev na dogodku (v 
letu 2014 - 14 sodelujočih partnerjev) in nadgradnja 
aktivnosti projekta. 
 

Sodelovanje pri 
organizaciji 
posveta GCC 
 
 
15 sodelujočih 
partnerjev 

 
 
4.5. Razvoj študijskega in študentskega standarda 
Dolgoročni strateški cilj RŠS Aktivnosti v letu 2015 za doseganje  

dolgoročnega cilja 
Ciljna vrednost 
v letu 2015 

Sodelovanje pri 
zagotavljanju ustreznih 
zmogljivosti za nastanitev in 
bivanje študentov. 

 

Sodelovanje z Dijaškim domom Celje in podpora pri 
preoblikovanju v dijaško-študentski dom (oblikovanje 
podlag in projekcij potenciala za bivanje). 
 

Promocija DDC 
preko RŠS 

Spodbujanje razvoja 
študentskih prostočasnih 
aktivnosti. 
 

Sodelovanje z mladinskimi centri (organizacija 
skupnih športnih, kulturnih, … aktivnosti) in 
oblikovanje skupnih projektov na področju mladih. 
 

1 skupna 
prijava na 
razpis 

 
4.6. Sodelovanje z okoljem 
Tudi v letu 2015 bomo aktivno sodelovali in povezovali visokošolske zavode in višje strokovne šole, ki delujejo v 
regiji. Naše sodelovanje z ustanoviteljicami bo aktivno in konstruktivno, v čim večji meri jih bomo obveščali o 
delovanju RŠS in njegovih visokošolskih zavodov ter skupaj z njimi sooblikovali prihodnji razvoj visokega šolstva 
v regiji. 
 
Dolgoročni strateški cilj RŠS Aktivnosti v letu 2015 za doseganje  

dolgoročnega cilja 
Ciljna vrednost 
v letu 2015 

Tvorno sodelovanje z 
občinami ustanoviteljicami, 
gospodarskimi in obrtnimi 
zbornicami ter regijskimi 
razvojnimi inštitucijami. 

 

Redno obveščanje ustanoviteljic o usmeritvah, 
delovanju in dosežkih RŠS. 
 
Sodelovanje z gospodarskimi in obrtnimi zbornicami 
pri oblikovanju in posodabljanju študijskih 
programov ter drugih projektih sodelovanja. 
 
Sodelovanje z RASR in območnimi razvojnimi 
agencijami pri oblikovanju in izvajanju regionalnega 
razvojnega programa, predvsem pri oblikovanju 
izvedbenih projektov na področju izobraževanja v 
regiji. 
 
 

Obveščanje 2x 
letno 
 
 
 
 
 
2 izdelana 
projekta na 
področju 
terciarnega 
izobraževanja 

Sodelovanje s srednjimi in 
višjimi strokovnimi šolami, 
visokošolskimi zavodi izven 
RŠS ter znanstveno-
raziskovalnimi inštituti v 
regiji in širše. 
 

Sodelovanje s srednješolskimi svetovalnimi 
službami. 
 
Sodelovanje z visokošolskimi zavodi izven RŠS ter 
znanstvenoraziskovalni inštituti v regiji in širše pri 
posameznih projektih. 

 

Sodelovanje z resornimi 
ministrstvi, nacionalnimi 
zavodi na področju 
izobraževanja, nacionalnimi 
inštituti. 
 

Podajanje mnenj in sooblikovanje nove 
visokošolske zakonodaje, s poudarkom na vidiku 
regionalnega razvoja visokega šolstva in statusu 
visokošolskih zavodov, ki imajo javnega 
ustanovitelja. 

 

Spremljanje in vrednotenje 
stanja na področju 

Izdelava poročila o stanju in gibanjih na področju 
terciarnega izobraževanja v regiji v študijskem letu 

1 izdelano 
poročilo 
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terciarnega izobraževanja v 
regiji, slovenskem in 
mednarodnem prostoru. 
 

2014/15. 
Spremljanje nacionalnih in mednarodnih kazalnikov. 

 
 
4.7. Odličnost delovanja zavoda 
V Regijskem študijskem središču si bomo prizadevali za nadaljnji strokovni razvoj inštitucije in v njej zaposlenih. 
Smo majhen zavod, kar nam omogoča dinamično in fleksibilno delovanje ter učinkovit prenos znanja in izkušenj 
med zaposlenimi. 
 
Dolgoročni strateški cilj RŠS Aktivnosti v letu 2015 za doseganje  

dolgoročnega cilja 
Ciljna vrednost 
v letu 2015 

Zagotavljanje ustreznih in 
kakovostnih kadrov, s skrbjo 
za njihovo stalno 
izobraževanje in 
usposabljanje. 

 

Skrb za dobre delovne odnose in delovno vzdušje. 
 
 
Skrb za stalno izobraževanje in usposabljanje 
zaposlenih. 
 

Izvedena 
anketa o 
zadovoljstvu  
 
2 izobraževanji 
na zaposlenega  

Zagotavljanje stabilnih in 
raznovrstnih virov 
financiranja. 
 

Podpora ustanoviteljic delovanju in financiranju 
zavoda. 
 
Zagotavljanje drugih javnih in zasebnih virov. 

29 ustanoviteljic 
 
 
10 % prihodkov 
iz drugih virov 

 
 
5. KADROVSKI NAČRT RŠS 
Ob začetku leta 2015 smo v RŠS zaposlene: 

- Katja Esih, univ. dipl. ekon. (zaposlena od 1. 8. 2012 dalje kot direktorica za mandatno obdobje petih 
let); 

- Darinka Klinger, univ. dipl. ekon. (zaposlena na delovnem mestu samostojne strokovne sodelavke 
VII/2 (II) za nedoločen čas); 

- Mihaela Pinter Rojc, univ. dipl. ekon. (zaposlena za odločen čas od 1. 1. 2015  do 31. 12. 2015 za 
nadomeščanje porodniške odsotnosti mag. Jerneje Meža, univ. dipl. pedag.); 

- Manca Kragelj, mag. manag. (zaposlena na delovnem mestu samostojne strokovne sodelavke VII/1 
za nedoločen čas). 

 
Z zaposlenimi bo direktorica opravila redne letne razgovore s ciljem čim večje učinkovitosti in motiviranosti 
zaposlenih ter njihovega zadovoljstva pri delu. 
 
Zaposleni v RŠS se bomo udeleževali seminarjev, delavnic in konferenc s področja visokega šolstva in 
regionalnega razvoja ter tudi izobraževanj s posameznih delovnih področij posameznega zaposlenega, v skladu s 
predvidenimi finančnimi sredstvi za izobraževanje. 
 
6. PROSTORSKI IN MATERIALNI POGOJI ZA DELOVANJE 
RŠS od leta 2010 dalje deluje v poslovnih prostorih na Mariborski c. 7 v Celju (stavba bivše Kovinotehne). 
Lastnica stavbe, Mestna občina Celje, jo je v celoti namenila za potrebe visokošolskega izobraževanja. Poleg 
Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru in Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije, ima prostore 
v stavbi tudi Visoka zdravstvena šola v Celju, zato je opravljanje naše dejavnosti lahko še učinkovitejše. 
 
Prostori RŠS-ja so, skupaj z VZŠCE, v 1. nadstropju stavbe. Na voljo imamo dve pisarni v velikosti 68,4 m². 
Omogočena nam je tudi uporaba sejne sobe ter predavalnic, ki jih ima v najemu Visoka zdravstvena šola v Celju. 
 
Poslovni prostori so opremljeni s sredstvi ustanoviteljic in dani RŠS v upravljanje. Popis teh osnovnih sredstev je 
zajet in razviden v vsakoletnem inventurnem elaboratu. 
 
V RŠS-ju razpolagamo z ustrezno računalniško in komunikacijsko opremo, tudi za potrebe izvedbe različnih 
delovnih srečanj in posvetov. Glede na stanje in starost tovrstne opreme ocenjujemo, da bo v letu 2015 potrebno 
nabaviti računalnik s pripadajočo programsko opremo, inkjet tiskalnik ter fotoaparat ter nekaj pisarniškega 
pohištva. 
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7. PROGRAM DELA SVETA ZAVODA RŠS IN STROKOVNEGA SVETA RŠS 
7.1. Program dela Sveta zavoda RŠS 
Naloge in pristojnosti Sveta zavoda RŠS so natančno opredeljene v ustanovnih aktih javnega zavoda in za 
potrebe LDN delno povzete: 

- sprejemanje Zaključnega računa in Letnega poročila o delu - LPD, 
- sprejemanje Letnega delovnega načrta - LDN in spremljanje njegovega uresničevanja,  
- spremljanje uresničevanja strateških dokumentov RŠS,  
- sprejemanje Finančnega načrta in spremljanje realizacije finančnega načrta, 
- obravnavanje in sklepanje o pobudah in predlogih Strokovnega sveta zavoda RŠS, 
- podajanje predlogov in mnenj o posameznih vprašanjih ustanoviteljic in direktorice. 

 
Predvideno delo Sveta zavoda RŠS v letu 2015: 

 prvo trimesečje 2015: 
- obravnava Strategije razvoja RŠS za mandatno obdobje 2015 – 2020, 
- predstavitev delovanja Visoke šole za varstvo okolja, Visoke zdravstvene šole v Celju in Visoke šole za 

proizvodno inženirstvo,  
- obravnava Letnega poročila za leto 2014 in Letnega delovnega načrta 2015, 
- obravnava podatkov o stanju in gibanju števila študentov terciarnega izobraževanja v regiji, 
- aktualno, 
 drugo trimesečje 2015: 
- imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Upravni odbor Visoke šole za proizvodno inženirstvo, 
 tretje trimesečje 2015: 
- aktualno, 
 četrto trimesečje 2015: 
- obravnava polletnega Finančnega poročila RŠS za leto 2015, 
- obravnava Finančnega načrta za leto 2016,  
- predstavitev delovanja Visoke šole za varstvo okolja, Visoke zdravstvene šole v Celju in Visoke šole za 

proizvodno inženirstvo,  
- aktualno. 
 

7.2. Program dela Strokovnega sveta RŠS 
Naloge in pristojnosti strokovnega sveta so natančno opredeljene v ustanovnih aktih javnega zavoda in za 
potrebe LDN le delno povzete: 

- posredovanje strokovnih predlogov za pripravo in izvedbo Letnega delovnega načrta, 
- podajanje mnenja k Poslovnem poročilu, 
- predlaganje nosilcev za izvedbo nalog z določenega strokovnega področja, 
- sodelovanje pri pripravi predlogov za razreševanje konkretne tekoče problematike, 
- podajanje mnenj k prioritetam v zvezi s posameznimi projekti, 
- podajanje priporočil in mnenj o posameznih vprašanjih ustanoviteljic in direktorice. 

 
Predvideno delo Strokovnega sveta RŠS v letu 2015: 

 prvo trimesečje 2015: 
- obravnava Strategije razvoja RŠS za mandatno obdobje 2015 – 2020, 
- predstavitev delovanja Visoke šole za varstvo okolja, Visoke zdravstvene šole v Celju in Visoke šole za 

proizvodno inženirstvo,  
- obravnava Letnega poročila za leto 2014 in Letnega delovnega načrta 2015, 
- obravnava podatkov o stanju in gibanju števila študentov terciarnega izobraževanja v regiji, 
- aktualno, 
 drugo in tretje trimesečje 2015: 
- aktualno, 
 četrto trimesečje 2015: 
 predstavitev delovanja Visoke šole za varstvo okolja, Visoke zdravstvene šole v Celju in Visoke šole za 

proizvodno inženirstvo,  
- aktualno. 

 
 
 
                                            direktorica RŠS: 
                                      Katja Esih, l. r.  
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Predlagatelj: ŽUPAN                                       Faza: PREDLOG	
	
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006-UPB1, 26/2007 in 18/2008) na  ____ seji, 
dne _________ sprejel naslednji sprejel

KODEKS 
ravnanja izvoljenih in imenovanih 

predstavnikov Mestne občine Velenje 

1. Veljavnost kodeksa
1. člen

(1) Kodeks ravnanja izvoljenih in imenovanih predstavnikov 
Mestne občine Velenje (v na¬daljevanju: Kodeks) se uporablja 
in velja za župana, podžupane, članice in člane Sveta Mestne 
občine Velenje, ter druge predstav-nike, ki jih Svet Mestne občine 
Velenje (v nadaljevanju: Svet) ali župan imenuje v različne 
organe (v nadaljevanju: izvoljeni in imenovani predstavniki).

2. Namen kodeksa
     2. člen 

(1) Namen tega kodeksa je določiti standarde obnašanja, 
ki se pričakuje od izvoljenih in imenovanih predstavnikov pri 
opravljanju njihovih dolžnosti, in seznaniti občanke in občane 
s standardi obnašanja, ki jih imajo pravico pričakovati od 
izvoljenih in imenovanih predstavnikov. 

3. Primat zakonitosti in javnega interesa
   3. člen

(1) Izvoljeni in imenovani predstavnik mora pri opravljanju 
mandata ravnati v skla¬du z veljavnimi zakoni in drugimi 
predpisi. Njegovo delovanje pri opravljanju javnih funkcij in dela 
je namenjeno zadovoljevanju javnega interesa.

4. Način izvrševanja funkcije
         4. člen

(1) Izvoljeni in imenovani predstavnik se obveže, da bo 
svoje funkcije in svoje delo opravljal vestno, odgovorno in 
transparentno ter da sprejema odgovornost za svoje odločitve.

(2) Izvoljeni in imenovani predstavnik mora pri opravljanju 
svojih funkcij spoštovati pooblastila in pravice ostalih izvoljenih 
in imenovanih predstavnikov in javnih uslužbencev.

(3) Izvoljeni in imenovani predstavnik pri opravljanju svojih funkcij 
ne sme druge¬ga izvoljenega in imenovanega predstavnika ali 
javnega uslužbenca spodbujati h kršenju zakonov niti načel, ki 
so vsebovana v tem Kodeksu, ali mu pri tem pomagati.

5. Opravljanje funkcije
         5. člen

(1) Izvoljeni in imenovani predstavnik na sejah in pri opravljanju 
svoje funkcije go¬vori in deluje spoštljivo in tako, da varuje 
ugled Mestne občine Velenje in njenih organov. Ne spodbuja k 
nasilnim dejanjem, nestrpnosti in diskriminaciji in ne uporablja 
sovražnega govora ter izrazov ali izjav, ki bi lahko pomenile 
razžalitev.

6. Prepoved favoriziranja
                                         6. člen
(1) Izvoljeni in imenovani predstavnik ne sme opravljati svoje 
funkcije ali izrabljati posebnih pravic svojega položaja, da bi 
pridobil neposredno ali posredno nezakonito ali nemoralno 
osebno korist ali tako korist za katerokoli drugo osebo.

7. Nasprotje interesov
                                         7. člen
(1) Nasprotje interesov so okoliščine, v katerih zasebni interes 
izvoljenega in imenovanega predstavnika vpliva ali ustvarja 
videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje 
funkcije.

(2) Izvoljeni in imenovani predstavnik je osebno odgovoren, 
da:
– je pozoren na kakršnokoli dejansko ali možno nasprotje 
interesov,
– ukrepa, da bi se takemu nasprotju interesov izognil,
– se umakne iz okoliščin ali se izogne okoliščinam, ki povzročajo 
nasprotje interesov.

8. Nezdružljivost funkcij in prejemanje daril
                                          8. člen
(1) Izvoljeni in imenovani predstavnik mora ravnati v skladu z 
veljavnimi predpisi, ki določajo nezdružljivost opravljanja funkcij, 
preprečevanja nasprotja interesov ter prejemanje daril.

9. Integriteta in prepoved korupcije
                                          9. člen
(1) Izvoljeni in imenovani predstavnik se mora pri opravljanju 
svojih funkcij vzdržati ravnanj, ki se v skladu z veljavno 
zakonodajo štejejo za korupcijo.

(2) Skladno z Zakonom o integriteti in preprečevanju korup¬cije 
(v nadaljevanju: ZIntPK) izvoljeni in imenovani predstavnik o 
vsakem stiku z registriranim lobistom sestavi zapis, v katerem 
navede podatke o lobistu in zapis posreduje v roku treh dni 
v vednost svojemu predstojniku in Komisiji za preprečevanje 
korupcije (v nadaljevanju: KPK).

(3) Če lobist ni registriran, je lobiranec dolžan v roku desetih 
dni od poskusa lobiranja tovrstne stike prijaviti KPK. Kolikor 
lobiranec oceni, da so ti stiki nezakoniti ali v nasprotju z 
namenom ZIntPK, so jih dolžni zavrniti in o tem obvestiti KPK 
v desetih dneh.

10. Spoštovanje proračunske in finančne discipline
                                        10. člen
(1) Izvoljeni in imenovani predstavnik se obveže, da bo 
spoštoval proračunsko in finančno disciplino, ki zagotavlja 
pravilno upravljanje javnega denarja, kot predpisuje ustrezna 
notranja zakonodaja.  

(2) Pri izpolnjevanju svojih dolžnosti izvoljeni in imenovani 
predstavnik ne počne dejanj, s katerimi bi odtujil javna in/ali 
nepovratna sredstva. Poleg tega ne ravna tako, da bi javna 
ali nepovratna sredstva uporabil za neposredne ali posredne 
osebne namene.   
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10. Skladnost z notranjimi in zunanjimi nadzornimi ukrepi
 11. člen

(1) Izvoljeni in imenovani predstavnik pri opravljanju svojih 
funkcij ne sme ovirati izvajanja nadzornih ukrepov, ki jih 
sprejmejo pristojni organi.

(2) Izvoljeni in imenovani predstavnik mora ravnati v skladu s 
pravnomočno in izvr¬šljivo odločitvijo teh organov.

11. Zaposlovanje
                                            12. člen
(1) Izvoljeni in imenovani predstavnik se obveže, da bo v okviru 
svojih pristojnosti stremel k zaposlovanju ali imenovanju oseb 
po kriteriju strokov¬ne sposobnosti in primernosti glede na 
zahtevnost delovnega mesta ali funkcije.

12. Spoštovanje vloge javnih uslužbencev
                                             13. člen
(1) Izvoljeni in imenovani predstavnik pri opravljanju svojih 
funkcij spoštuje javne uslužbence in njihovo vlogo ter ne ovira 
zakonitega izvajanja njihovih pristojnosti.

(2) Uslužbencev ne sme prositi ali od njih zahtevati, da 
sprej¬mejo ali prezrejo kakršne koli ukrepe, z namenom da bi s 
tem dosegel neposredno ali posredno nezakonito ali nemoralno 
korist zase ali katerokoli drugo osebo.

13. Predstavljanje dela uprave v javnosti
                                              14. člen
(1) Izvoljeni in imenovani predstavnik pri opravljanju svojih funkcij 
in dela zagotovijo, da se vloga in naloge javnih uslužbencev 
lokalne uprave čim bolj predstavljajo v javnosti.  

14. Sodelovanje z mediji
                                              15. člen
(1) Izvoljeni in imenovani predstavnik se celovito odziva na 
vse prošnje in priča¬kovanja medijev in javnosti za informacije 
glede opravljanja njihovih funkcij, vendar ne razkrijejo zaupni 
podatki in vseh podatkov, ki so po Zakonu o varstvu osebnih 
podatkov posebej varovani.  

15. Spoštovanje Kodeksa
                                              16. člen
Ob nastopu funkcije je potrebno izvoljene in imenovane 
predstavnike seznaniti z določili tega Kodeksa. Izvoljenega in 
imenovanega predstavnika se pozove, da podpiše izja¬vo, da 
je seznanjen z določbami Kodeksa in da jih bo spoštoval.

16. Častno razsodišče
       17. člen

(1) Svet za presojo skladnosti ravnanja izvoljenih in imenovanih 
predstavnikov s Kode¬ksom imenuje Častno razsodišče. 
Člani častnega razsodišča (v nadaljevanju: član) so občani, ki 
uživajo visoko zaupanje v javnosti. Član ne more biti izvoljeni 
in imenovani predstavnik, kot je opredeljeno v 1. členu tega 
Kodeksa in za njih veljajo zakonske določbe o nezdružljivosti 
funkcij.

(2) Častno razsodišče ima 3 člane, ki jih Svet poišče na podlagi 
javnega poziva in imenuje z dvotretjinsko večino. Mandat članov 
traja 4 leta. V primeru predčasnega pre¬nehanja mandata 
posameznemu članu, je novi član imenovan do izteka mandata 

ostalim članom. Število mandatov člana ni omejeno.

(3) Mandat Častnega razsodišča nastopi sredi mandata 
Sve¬ta, tako da pokriva zadnji dve leti trenutnega in prvi dve 
leti naslednjega mandata Sveta.

(4) Imenovani člani izmed sebe izvolijo predsednika Častne¬ga 
razsodišča. Način sklicevanja, vodenja in poteka sej Častno 
razsodišče uredi s svojim poslovnikom.

17. Spremljanje izvajanja Kodeksa
                                       18. člen
(1) Častno razsodišče spremlja izvajanje Kodeksa v obliki 
redne letne presoje skladnosti ravnanja izvoljenih in imenovanih 
predstavnikov.

(2) Častno razsodišče enkrat letno poroča Svetu o izvajanju 
Kodeksa oziroma ga seznani s stanjem na tem področju.

18. Presoja skladnosti ravnanja s Kodeksom
                                        19. člen
(1) Častno razsodišče presoja o skladnosti ravnanja izvoljenih in 
imenovanih predstavnikov s Kodeksom. O začetku obravnave 
presoje skla¬dnosti odloči Častno razsodišče.

(2) Častno razsodišče o vsakem primeru, ki ga obravnava, 
sprejme odločitev o presoji skladnosti ravnanja s Kodeksom. 
Odločitev je pisna.

(3) Častno razsodišče odloča z večino vseh svojih članov.

(4) O svojih ugotovitvah Častno razsodišče obvesti Svet.

19. Prehodne določbe
                                         20. člen
(1) Prvi mandat Častnega razsodišča imenovanega v 
man¬datnem obdobju 2014–18 Sveta, zaradi uskladitve 
določbe iz tretje alineje 17. člena, traja 6 let.

(2) Vsi izvoljeni in imenovani predstavnik, ki so nastopili svoj 
mandat od konstitu¬tivne seje Sveta za mandatno obdobje 
2014–18 pa do začetka veljavnosti tega Kodeksa bodo pozvani, 
da v 30 dneh po začetku veljavnosti Kodeksa podpišejo izjavo, 
da so z njim seznanjeni.

20. Končna določba
                                        21. člen
(1) Ta Kodeks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 015-04-0001/2015    
Datum:  

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ 
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Obrazložitev:
PRAVNA PODLAGA:
24. člen Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO 
Velenje, št. 15/2006-UPB1, 26/2007 in 18/2008) in priporočila 
Skupnosti občin Slovenije, ki so nam bila poslana z dne 6. 2. 
2015.

RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA SO:
V Upravi Mestne občine Velenje se nam zdi smiselno 
določiti standarde ravnanja in obnašanja, ki se pričakujejo 
od izvoljenih in imenovanih predstavnikov Mestne občine 
Velenje pri opravljanju njihovih funkcij. Prav tako pa želimo, 
s tem predlaganim kodeksom seznaniti občanke in občane s 
standardi ravnanja in obnašanja, ki jih imajo pravico pričakovati 
od izvoljenih in imenovanih predstavnikov Mestne občine 
Velenje.
Izvoljeni in imenovani predstavniki bodo na osnovi sprejetega 
Kodeksa ravnanja izvoljenih in imenovanih predstavnikov 
Mestne občine Velenje podpisali izjave, da so seznanjeni 
z vsebino kodeksa in da ga bodo spoštovali. Izjave bomo v 
prihodnje dajali v podpis ob nastopu mandata izvoljenih in 
imenovanih predstavnikov.

OCENA SEDANJEGA STANJA:
Na Mestno občino Velenje smo dne 6. 2. 2015 prejeli vzorec 
Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni s 
strani Skupnosti občin Slovenije, s priporočilom, da ga svetnice 
in svetniki na eni izmed sej sveta tudi obravnavajo. 
Kodeks, ki smo ga prejeli od Skupnosti občin Slovenije smo 
poslali vodjem svetniških skupin, da ga preberejo in nanj podajo 
pripombe.
V Upravi Mestne občine Velenje smo predlagani kodeks 
preoblikovali in ga uvrstili na dnevni red 6. seje Sveta Mestne 
občine Velenje.    

NAČELA: 
S predlaganim kodeksom zasledujemo načelo zakonitosti.

OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC:
Kodeks ne predstavlja nikakršnih finančnih posledic.

V Velenju, 3. 3. 2015

Pripravili:
Petra Cerjak, univ. dipl. rus. in slov., l. r.
Aleksandra Forštner, univ. dipl. pol., l. r.

                                                                    
Amra Kadrić, dipl. ekon. (UN), l. r.

vodja Urada za javne finance in splošne zadeve

mag. Iztok Mori, l. r.
direktor Uprave Mestne občine Velenje 

                             
ŽUPAN:
Na podlagi ��. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/0� in 1�/0�) 
predlagam svetu, da ta sklep sprejme.

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l. r.  

Predlagatelj: ŽUPAN                                      Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/2006-UPB1, 
26/2007 in 18/2008) na svoji _______ seji dne __________ 
sprejel

POSLOVNIK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH

POSLOVNIKA SVETA MESTNE OBČINE 
VELENJE

1. člen
Spremeni se 64. člen Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006-UPB1 in 22/2008) 
tako, da se glasi:

»Seja sveta se snema v obliki avdio-video zapisa in se prenaša 
v živo preko spletne strani občine. 

Seja sveta se snema z namenom proaktivnega obveščanja 
javnosti o delu občine, zagotavljanja možnosti za razreševanje 
sporov o izrečenih izjavah, za namen objave na svetovnem 
spletu ter za namen priprave zapisnika.

Prenos seje sveta v živo se prekine, kadar se pri obravnavi 
gradiva ne da izogniti obravnavi varovanih osebnih podatkov. 
V tem primeru se iz posnetkov sej izrežejo deli z varovanimi 
osebnimi podatki.  

Posnetki sej so na spletni strani občine objavljeni še dve leti od 
nastanka posnetka. 

Član sveta lahko zahteva, da se del posnetka seje dobesedno 
prepiše. Zahtevo, v kateri navede del seje, za katerega zahteva 
prepis, razlog in utemeljitev, vloži pisno pri županu.

Posnetki sej se hranijo na strežniku še eno leto po koncu 
mandata članov sveta, ki so sestavljali svet, katerega seja je 
bila snemana. Dostop do posnetkov ima Služba za informatiko 
in glavno pisarno.« 

2. člen
Poslovnik o spremembah in dopolnitvah Poslovnika Mestne 
občine Velenje začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 015-03-0002/2015 
Datum: 25. 2. 2015                                                                    
                                        

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ
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Obrazložitev:
1. PRAVNA PODLAGA:
24. člen Statuta Mestne občine Velenje in 86. člen Poslovnika 
Sveta Mestne občine Velenje.

2. RAZLOGI ZA SPREMEMBO POSLOVNIKA:
V preteklosti smo na občinski spletni strani že objavljali 
posnetke sej sveta, saj 64. člen Poslovnika Mestne občine 
Velenje določa, da seje lahko snemamo in objavljamo na 
spletni strani. Po mnenju informacijske pooblaščenke oz. 
njenih sodelavcev pa je v Poslovniku opredeljeno le, da se 
seje snemajo za potrebe priprave zapisnika. Ko je namen 
izpolnjen, torej ko je zapisnik sprejet, je nadaljnja hramba in 
objava posnetkov neupravičena. Zato smo na ustno priporočilo 
sodelavcev Informacijske pooblaščenke Republike Slovenije 
dne 8. 3. 2012 s spletne strani občine umaknili posnetke sej. 
Od takrat seje sveta snemamo in v živo prenašamo na spletni 
strani občine na podlagi pisne privolitve svetnic in svetnikov. 
Na podlagi pobud svetnic in svetnikov smo se odločili, da 
ponovno uredimo arhiv sej sveta na spletni strani občine. 
Pridobili smo tudi mnenje Informacijske pooblaščenke in v 
skladu z njihovimi priporočili pripravili spremembo poslovnika. 
S predlagano spremembo želimo podrobno določiti način 
in namen snemanja sej sveta, čas objave posnetkov sej ter 
njihovo hrambo.

3. OCENA SEDANJEGA STANJA:
Od 8. 3. 2012 dalje, ko nam je bilo izdano ustno priporočilo 
sodelavcev Informacijske pooblaščenke Republike Slovenije, 
seje sveta snemamo in v živo prenašamo na spletni strani 
občine. Posnetkov sej sveta ne arhiviramo več na spletni 
strani. Na podlagi pobud svetnic in svetnikov smo se odločili, 
da ponovno uredimo arhiv sej sveta na spletni strani občine in 
v ta namen predlagamo spremembo poslovnika.

4. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC:
Letno bo strošek razreza in obdelave posnetkov bo 1.500 
evrov.

5. PREDLOG ZA SPREJEM PO SKRAJŠANEM POSTOPKU: 
Ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve poslovnika, 
v skladu z  99. členom Poslovnika  Mestne občine Velenje 
predlagamo, da se poslovnik obravnava po skrajšanem 
postopku.

V Velenju, 25. 2. 2015
Pripravili:

Petra Cerjak, univ. dipl. rus. in slov., l. r. 
Aleksandra Forštner, univ. dipl. pol., l. r. 

Amra Kadrić, dipl. ekon. (UN), l. r.
vodja Urada za javne finance in splošne zadeve

mag. Iztok Mori, l. r. 
direktor Uprave Mestne občine Velenje 

ŽUPAN:
Na podlagi ��. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 15/2006-UPB-1, 26/200� in 1�/200�) 
predlagam svetu, da poslovnik sprejme.

                                      župan Mestne občine Velenje              
                                                                   Bojan KONTIČ, l. r.

Poročilo 
o izvajanju projekta »Brezplačno pravno 

svetovanje za občane Mestne občine Velenje v 
letu 2014«

Pravnega svetovanja se je v letu 2014 udeležilo okoli 1050 
ljudi, ki so potrebovali različne pravne nasvete. Svetovanje je 
potekalo v prostorih MO Velenje, v terminih, ki si bili vnaprej 
določeni. Povprečna čakalna doba za termin je bila do 10 dni.
Svetovanja se je udeležilo približno 60% ženske in 40% moške 
populacije, starosti od 18 do 93 let.

Področja svetovanja: vsa področja prava: dedno, družinsko, 
stvarno, gospodarsko, delovno, obligacijsko, izvršilno, 
kazensko,mednarodno itd. Tematsko prevladujejo področja 
svetovanja glede na aktualne teme v družbi, na primer v mesecu 
decembru se je povečalo število vprašanj glede energetskih 
izkaznic in posledično temu vprašanja s področja nepremičnin.
Velikokrat smo pomagali pri izpolnjevanju raznoraznih 
obrazcev, sestavi dopisov, vlog, prošenj, pritožb. Sodelovali 
smo s številnimi zavodi, društvi, javnimi ustanovami in organi 
v MO Velenje. Ocenjujem,da je sodelovanje dobro,saj se vsi 
trudimo za izboljšanje kakovosti storitev na vseh področjih.

Opažam, da je zanimanje za pravno svetovanje s strani 
občanov sosednjih občin v porastu, a žal ti ljudje niso upravičeni 
do našega svetovanja. To je še eden izmed pokazateljev, da 
je naša občina Velenje resnično občina, ki poskrbi za svoje 
občane na številnih področjih, prisluhne njihovim potrebam in 
jim pomaga pri reševanju vsakodnevnih težav.

Polona Kramer, l. r.
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Odgovori
na pobude in vprašanja, postavljena na 5. seji 

Sveta Mestne občine Velenje

Zap. št. 15
Članica sveta Marjana Koren je podala naslednjo pobudo: 
1. Podala je pobudo, da se razširi dovozna cesta na Goriški 
5�–6�. Ta je namreč v obliki črke L in je na ovinku preozka 
za vsa PUP-ova vozila, gasilska vozila in stroje. Ti morajo 
tako voziti po travi in zato je nastala blatna jama. 
ODGOVOR:
Radij omenjenega ovinka, kjer prihaja do vožnje po zelenici, 
bomo spomladi ustrezno popravili. 
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

Zap. št. 16
Član sveta Karl Drago Seme je podal naslednjo pobudo: 
1. Podal je pobudo, da bi se Svet MOV seznanil s poročilom 
o delu Centra za socialno delo Velenje. 
ODGOVOR:
Poročilo o delu bo CSD Velenje predstavil na naslednji seji 
Sveta MOV, ki bo marca 2015.
Odgovor so pripravili v Uradu za družbene dejavnosti.

Zap. št. 17
Član sveta Vid Glinšek je podal naslednjo pobudo: 
1. Podal je pobudo, da se za Velenjsko jezero uredi odlok 
o plovnosti. Vprašal je tudi, kdo je upravitelj Velenjskega 
jezera. 
ODGOVOR:
Velenjsko jezero je skupaj s priobalnim pasom v lasti Republike 
Slovenije, kot pridobivalno območje premoga pa je celotno 
območje pod upravljanjem Premogovnika Velenje. Odlok o 
plovnosti bomo pripravili, ko bodo dokončno določeni programi 
okoli jezer, ki jih pripravlja projektni svet za umestitev dejavnosti 
okoli Velenjskega in Škalskega jezera. Pogoje in soglasje na 
odlok daje Agencija RS za okolje.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.

Zap. št. 18
Član sveta Mihael Letonje je postavil naslednja vprašanja in 
pobude: 
1. Vprašal je, kako je s križiščem pri Momaxu, ki ni osvetljeno 
in je zato nevarno za pešce. Prav tako ga zanima, ali je bilo 
vprašanje poslano na direkcijo za ceste. 
ODGOVOR:
Prehod za pešce čez Celjsko cesto pri trgovskem centru Trebuša 
je ustrezno osvetljen in označen s talno ter vertikalno prometno 
signalizacijo. V sklopu tehničnega pregleda objekta trgovskega 
centra je prehod čez Celjsko cesto pregledala strokovna 
komisija Direkcije RS za ceste, policije in cestni inšpektor. 
Strokovna komisija ni ugotovila nobenih pomanjkljivosti, zato je 
komisija za prehod za pešce izdala dovoljenje za uporabo.
Ponovno pa smo poslali dopis na Direkcijo RS za infrastrukturo, 
v katerem jih prosimo za izdajo soglasja za ureditev dodatne 
razsvetljave prehoda. Idejo so podprli, sedaj čakamo še samo 
njihovo soglasje. Ko bomo soglasje pridobili bomo naročili 
projekt celovite ureditve prehoda in osvetlitev tudi izvedli.  
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

2. Vprašal je, ali je motokros proga na Žarovi legalna ali ne. 
Prav tako ga zanima, kdo je dal dovoljenje zanjo. Tamkajšnji 
stanovalci se pritožujejo, da je proga zelo moteča, še zlasti 
ob nedeljah. 
ODGOVOR:
Na območju, ki ga urejata Odlok o zazidalnem načrtu Trebuša 
– varianta 2 (Uradni vestnik MOV, št. 8/89, 2/90, 2796, 13/06 
in 12/10) (zahodni del od vodnega zadrževalnika) in Odlok o 
zazidalnem načrtu Trebuša – vzhod (Uradni vestnik MOV, 
št. 20/04 in 15/06) (vzhodno od vodnega zadrževalnika), ni 
predvidena gradnja motokros steze, zato je kakršnakoli proga, 
ki jo v prostoru koristijo amaterski motokrosisti, nelegalna. V 
primeru motenj in negativnih vplivov na okolje, ki ga povzroča 
nelegalna motokros steza oz. vožnja motokrosistov na tem 
območju, morajo  na podlagi prijave ukrepati policija ter pristojne 
inšpekcijske službe v skladu z veljavno zakonodajo Republike 
Slovenije.
V letu 2010 je bila vzhodno od vodnega zadrževalnika, ki 
uravnava vodno gladino Trebušnice ob večjih vodostajih, 
predvidena izgradnja vadbenega poligona za BMX in »4-cross« 
kolesarje, vendar so aktivnosti za izgradnjo začasno ustavljene 
zaradi prevelikih finančnih obremenitev za MOV.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

�. Podal je pobudo, da se poti na Koželj očistijo podrtih 
dreves in vej. 
ODGOVOR:
Poti po Kožlju potekajo po parcelah, ki niso v lasti Mestne 
občine Velenje. Drevesa, ki so se podrla in delno omejujejo 
poti, so dolžni očistiti lastniki.
Planinsko društvo Velenje je v sklopu svojih zmožnostih 
očistilo določene dele poti. Za poti se bodo trudili skrbeti tudi 
v prihodnje.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.
 
�. Glede razvoja turizma je pohvalil ustanovitev strateškega 
sveta in upa, da se bo sedaj zadeva premaknila iz mrtve 
točke. 

5. Dejal je, da se mu zdi nekoliko neprimerno, da se izvaja v 
okviru turistične ponudbe nagradna igra na temo doživetja 
socializma v Velenju. Zanima ga, kaj to sploh pomeni in 
kakšen smisel ima turistično promovirati Velenje v okviru 
socializma. 
ODGOVOR:
Na sejmu Turizem in prosti čas, ki je potekal od 28. do 31. 
januarja 2015 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, smo 
Velenje v sodelovanju z različnimi ponudniki predstavili kot 
atraktivno destinacijo po meri vseh. K uspešni predstavitvi so 
pripomogli: Turistična zveza Velenje, TD Velenje, TD Šalek, TD 
Šentilj, TD Vinska Gora, Društvo zeliščarjev Velenje, Društvo 
Revivas, Festival Velenje, Muzej premogovništva Slovenije, 
Muzej Velenje, HTZ, Domače dobrote s slovenskega podeželja, 
Galactica, Chocholate Lucifer in turistični vodniki Slovenije 
(preko vodenih ogledov sejma so zelo dobro predstavili 
Velenje). 
V okviru sejemske predstavitve smo obiskovalce seznanjali 
tudi s turističnim produktom »Doživetje socializma v Velenju«, 
ki ga še razvijamo. V okviru nagradne igre smo obiskovalce 
vprašali, če vedo, kje je najvišji spomenik Tita na svetu in če bi 
se udeležili edinstvenega (po)doživetja socializma v Velenju. 
Želeli smo raziskati mnenje obiskovalcev. V veliki večini so bili 
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odgovori pritrdilni, posamezniki  pa so želeli pridobiti še več 
informacij o prihajajoči novosti na turističnem trgu.
Velenje je posebno mesto, ki je nastalo z milijoni udarniških 
ur in je nekoč veljalo za socialistični čudež. Sedaj predstavlja 
dediščina iz obdobja socializma v Velenju velik, še neizkoriščen 
turistični potencial. Z navedenim se strinjajo tudi strokovnjaki 
s področja turizma, etnologije, novinarji idr. Zavedamo se, da 
bomo na turističnem trgu lahko prepoznavni le, če bomo znali 
posebnosti in danosti našega lokalnega področja uporabiti za 
oblikovanje kakovostnih, atraktivnih in avtentičnih zgodb, kar 
zgodba o nastanku našega mesta nedvomno je.
Idejna zasnova projekta je bila raziskovalna naloga dijakov 
Šole za storitvene dejavnosti, smer Turizem pod mentorstvom 
profesorja Marka Gamsa.  Pri raziskovalni nalogi je kot 
predstavnica MOV in vodja TIC-a Velenje v vlogi somentorice 
sodelovala tudi Urška Gaberšek. V raziskovalni nalogi z 
naslovom Turistični potencial dediščine obdobja SFRJ v Velenju 
je bil predstavljen potencial snovne in nesnovne dediščine 
obdobja socializma v Velenju.
Projekt »Doživetje socializma v Velenju« bo na poučen, prepričljiv, 
verodostojen in zabaven način predstavil utrip vsakdanjega 
življenja v času socializma. S tematskim produktom bomo 
izkoristili obstoječ potencial dediščine socializma, povečali 
prepoznavnost Velenja kot turistične destinacije in obiskovalcem 
ponudili edinstveno doživetje v Sloveniji. Pri pripravi produkta 
se povezujemo z naslednjimi partnerji: Muzej Velenje, Muzej 
premogovništva Slovenije, Marija Brložnik, Mutimedijski center 
Kunigunda, Center ponovne uporabe Velenje, OPA Celica, 
Gorenje Gostinstvo, d. o. o., Marko Gams, Erico, d. o. o., Nejc 
Slapnik, Dejan Ikovic, Anica Oblak, Turistična zveza Velenje.
Produkt bo vključeval:
- interaktivno igrano predstavo učne ure (predstava poteka v 
spominski sobi na Velenjskem gradu, kjer obiskovalce sprejmeta 
tovariša, obiskovalci sodelujejo v vlogi pionirčkov 7. razreda na 
zaključnem sestanku pred vstopom k mladincem);
- ogled zbirke Muzeja Velenje »Ko je Velenje postajalo mesto« 
(preko slikovnega gradiva in zanimivih razstavnih eksponatov 
obiskovalci začutijo čas udarniških akcij in delovne vneme 
Velenjčanov ob izgradnji mesta);
- voden ogled mesta s predstavitvijo vsakdanjega življenja v 
času socializma v Velenju (v družbi kotalk sledi spoznavanje 
glavnih predstavnikov arhitekture moderne v Velenju in 
zanimivih anekdot iz vsakdanjega življenja);
- interaktivno animacijo v Muzeju premogovništva Slovenije 
(Srečno kamerati med nami),
- ogled zbirke »Stanovanje velenjske družine v času socializma« 
(v pripravi);
- pestro dodatno ponudbo (socialistična malica, spominki).
Odgovor so pripravili na Turističnoinformacijskem centru.

Zap. št. 18
Član sveta Franc Sever je podal naslednja vprašanja: 
1. Dejal je, da je na prejšnji seji podal pobudo, da bi se seje 
Sveta MOV snemale. Meni, da se je sedaj treba dokončno 
opredeliti do tega – torej, ali se bodo snemale ali ne.
ODGOVOR:
Seje sveta bomo v prihodnje snemali v obliko avdio-video 
zapisa in v živo prenašali preko spletne strani občine. Ponovno 
bomo uredili arhiv sej sveta na spletni strani občine. V ta 
namen moramo spremeniti obstoječi poslovnik, saj moramo 
določiti točen namen snemanja sej. Sprememba poslovnika bo 
predlagana na naslednji seji sveta. 

Odgovor so pripravili v Kabinetu župana. 
2. Dejal je, da se ne strinja z odgovorom glede vodovoda 
na Petelinjek. Tam je potrebno narediti le prečrpališče, 
rezervoar je na vrhu. Res ga je sicer potrebno sanirati, 
vendar se lahko dela po fazah: cevovod, črpališče, nazadnje 
pa rezervoar. Če obstoječi rezervoar še danes drži vodo, jo 
lahko še naslednjih 5 let in se lahko pozneje sanira. Tako 
bo sama investicija bistveno nižja od �00.000 EUR. 
ODGOVOR:
Vrednost projekta je bila podana na podlagi pridobljene oz. 
razpoložljive dokumentacije. V primeru drugih rešitev je potrebno 
pristopiti k pridobivanju nove projektne dokumentacije. 
Vrednost izgradnje samo vodovoda brez izgradnje novih (ali 
obnove obstoječih) rezervoarjev znaša 475.000 evrov brez 
DDV. Mestna občina Velenje se bo potrudila, da bo za ta namen 
skušala pridobiti druga dodatna sredstva (EU, ipd.). Izgradnje 
vodovoda ni realno pričakovati v letih 2015 oz. 2016.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

�. Vprašal je, ali se je že naredil razrez kanalizacije. 
Približujemo se namreč letu, ko bo potrebno imeti male 
čistilne naprave ali fekalno kanalizacijo. Zanima ga, ali se 
je že opredelilo, kje bi bilo smiselno narediti manjše čistilne 
naprave skupaj. Predlagal je, da se ustanovi nekakšna 
delovna skupina, da se ugotovi, kje bi bilo smiselno in kje 
možno. Predvsem je potrebno upoštevati možnost plazov 
na določenih območjih zaradi vode. Prav tako je predlagal, 
da se tam, kjer je 5 ali 10 gospodinjstev skupaj, odkupi 
zemlja in se zgradi majhna čistilna naprava, elektro priklop. 
Komunala s tem upravlja in uporabniki plačujejo enako 
preko položnic kot tisti, ki imajo fekalno kanalizacijo. 
ODGOVOR:
KPV je pripravil podrobne sezname objektov po KS, kjer ne bo 
grajena javna kanalizacija in morajo do 31. 12. 2015 oziroma 
31. 12. 2017 zgraditi MKČN. Na sestanku s predsedniki KS 
dne 4. 2. 2015 so bili predstavljeni dokumenti in tudi prioritete 
občine glede na Operativni program odvajanja in čiščenja, 
ki ga je potrdil Svet MO Velenje, tako da so predsedniki KS 
seznanjeni s problematiko. Posebej poudarjamo, da MKČN do 
50 PE ni javna infrastruktura in glede na pripravljene prioritete 
po sprejetem operativnem programu morata občina in KPV 
najprej poskrbeti za obvezni del programa. Predlog svetnika 
je zanimiv, vendar zanj ni pravne podlage, lahko pa na pobudo 
občanov pomagamo pri izvedbi takšnih pobud.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

Zap. št. 19
Član sveta Albin Vrabič je podal naslednje vprašanje: 
1. Dejal je, da se stanovalci na Cankarjevi 2 srečujejo s 
funkcionalnimi težavami na južnem delu nove promenade. 
Predvsem so problem razbrazdane površine, še posebej 
sedaj, ko je sneg. Plugi sneg potisnejo na gladek del, ki si 
ga je arhitekt zamislil kot površino za pešce in prehod je 
nemogoč. Tako so pešci prisiljeni hoditi po razbrazdanem 
delu, kar je nevarno. Prav tako opažajo, da ta razbrazdana 
površina ničemur ne služi. Zanima jih, zakaj pri tej ideji 
nobena od strokovnih služb arhitektu ni oporekala. Tudi 
nerjaveči stebrički kot ovire ničemur ne služijo, saj je 
srednji vedno spuščen, preostala dva pa predstavljata 
problem pri pluženju snega, odvozu smeti in pri dostavi. 
Stanovalci svetnike prosijo, da na seji izpostavijo ta problem 
in poskrbijo, da se tekom letošnjega leta ta razbrazdana 
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površina sanira tako, da bo gladka in normalno prehodna, 
stebrički pa naj se odstranijo. Sam pa župana sprašuje, 
kako bo ukrepal glede navedenih težav.  
ODGOVOR:
Projekt prenove mestnega središča je nastajal dalj časa 
in transparentno. Projekt, na osnovi katerega je zgrajena 
promenada, je bil izbran kot zmagovalna natečajna rešitev. Pri 
izboru natečajne rešitve je s svojim predstavnikom sodelovala 
tudi arhitekturna zbornica. 
Projekt je bil sofinanciran s strani EU in pri prijavi so bili kot 
priloga posredovani tudi projekti. V skladu s pogodbo smo 
se zavezali, da namembnosti in materialov naslednjih 5 let 
ne spreminjamo, torej imamo to obdobje pri spremembah 
zmanjšan manevrirni prostor.
Smisel in namen razbrazdane površine je bil predstavnikom 
Cankarjeve 2 že večkrat razložen s strani projektanta tako v 
pisni kot ustni obliki. Razbrazdane površine so mišljene le kot 
intervencijske in dostavne poti. V prihodnosti bi jih lahko glede 
na številne tlakovane površine v mestnem središču tudi ukinili 
in nadomestili s travo in zasadili z drevjem.
Za hojo so, kot stanovalci vedo, predvidene gladko tlakovane 
površine.
Promenada je mišljena kot cona, namenjena pešcem, zato je 
na dostopih varovana s konfini, ki bi naj preprečevali, razen za 
namen intervencije in dostave, dostop avtomobilom in tovornim 
vozilom. Vse pristojne službe so dobile v uporabo daljince 
za spuščanje in dvigovanje konfinov, vendar se predstavniki 
restavracije Delavski klub ne držijo dogovora in po opravljeni 
dostavi stebrička ne dvignejo.
Koncesionar za izvajanje zimske službe čiščenja pohodnih 
površin je bil opozorjen na nepravilnost pri čiščenju gladke poti, 
namenjene prehodu pešcev in bo v prihodnje to pri svojem delu 
upošteval.
Glede na ponavljajoča opozorila predstavnikov Cankarjeve 
2 smo se odločili, da skupaj  z arhitektom in koncesionarjem 
poiščemo optimalno rešitev problema.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

Zap. št. 20
Članica sveta Suzana Kavaš je podala naslednja vprašanja: 
1. Dejala je, da so pri pregledu spletnih strani drugih občin 
ugotovili, da te arhivirajo posnetke sej. Vprašala je, zakaj je 
MOV te posnetke umaknila s spletne strani. Tam sicer piše, 
da je tako zahtevala informacijska pooblaščenka, vendar 
jim je ta sporočila, da ni izvedla nobenega inšpekcijskega 
nadzora. 
ODGOVOR:
V preteklosti smo na občinski spletni strani že objavljali posnetke 
sej sveta, saj 64. člen Poslovnika Mestne občine Velenje določa, 
da seje lahko snemamo in objavljamo na spletni strani. Po 
mnenju informacijske pooblaščenke oz. njenih sodelavcev pa 
je v Poslovniku opredeljeno le, da se seje snemajo za potrebe 
priprave zapisnika. Ko je namen izpolnjen, torej ko je zapisnik 
sprejet, je nadaljnja hramba in objava posnetkov neupravičena. 
Zato smo na ustno priporočilo sodelavcev Informacijske 
pooblaščenke Republike Slovenije dne 8. 3. 2012 s spletne 
strani umaknili posnetke sej. Od takrat seje sveta snemamo 
in v živo prenašamo na spletni strani občine na podlagi pisne 
privolitve svetnic in svetnikov. 
Arhiv sej sveta bomo na spletni strani občine ponovno uredili. 
Pridobili smo tudi mnenje Informacijske pooblaščenke in v 
skladu z njihovimi priporočili pripravili spremembo poslovnika, 

s katero smo podrobneje določiti način in namen snemanja sej 
sveta, čas objave posnetkov sej ter njihovo hrambo.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

2. Dejala je, da je Vrtec Jakec 2. 2.2015 brez dovoljenja 
staršev prestavil večjo skupino otrok v podstrešne 
prostore. Starši ocenjujejo, da ti niso primerni za skupino 
večjih otrok. Podala je pobudo, da ustrezne službe 
preverijo, ali prostori ustrezajo minimalnim standardom in 
tehničnim predpisom.
ODGOVOR:
V preteklih šestih letih se je število otrok v Vrtcu Velenje 
konstantno povečevalo, za šolsko leto 2014/15 je bilo do konca 
avgusta vpisanih 1.381 otrok, ki so bili na začetku šolskega leta 
razporejeni v 79 oddelkov. V šolskem letu 2013/14 so bili otroci 
razporejeni v 76 oddelkov. V spomladanskem času se je število 
oddelkov zaradi potrebe vključevanja mlajših otrok povečalo za 
3 oddelke. S 1. 2. 2014 se je odprl oddelek v Vrtiljaku, s 1. 3. 
2014 je bila urejena igralnica v enoti Ciciban za 10 najmlajših 
otrok, 1. 5. 2014 pa so še en oddelek najmlajših nastanili v 
enoti Enci benci. Prav tako smo na Mestni občini Velenje v 
sodelovanju z Vrtcem Velenje iskali prostorske možnosti za 
dva oddelka starejših otrok, za katere je bil prostor urejen na 
OŠ Šalek, kamor so se otroci preselili 1. 5. 2014. Prostori so 
primerni za predšolske otroke in na novo opremljeni. Vrtec 
Velenje tako deluje v 12 enotah, na 18 lokacijah, vključno z 
dodatnimi oddelki, ki gostujejo na osnovnih šolah Antona 
Aškerca, Livada, Gorica in Šalek. 
Že nekaj let zapored se v drugi polovici šolskega leta pojavlja 
potreba s strani staršev, ki zaključijo porodniški dopust, da želijo 
vključiti svoje otroke v Vrtec Velenje, vendar so takrat običajno 
obstoječi oddelki najmlajših skupin že polni. Mestna občina 
Velenje je kot ustanoviteljica Vrtca Velenje na podlagi 10. člena 
Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005-UPB2, 25/2008, 
98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU in 
40/2012-ZUJF) in v skladu s 6., 7. in 8. členom Uredbe o merilih 
za oblikovanje javne mreže vrtcev (Uradni list RS, št. 63/99) 
dolžna najkasneje v roku 30 dni začeti postopek za zagotovitev 
dodatnih prostih mest v javnem vrtcu ali razpisati koncesijo. 
Na podlagi navedenega smo tudi v letošnjem letu poiskali 
prostorske možnosti zaradi povečanih potreb po vključitvi 
najmlajših otrok v Vrtec Velenje in s 1. 1. 2015 odprli oddelek 
za 10 otrok v enoti Vrtiljak. Kmalu po odprtju tega oddelka pa 
so imeli v vrtcu zopet na čakalnem seznamu že 8 otrok, katerih 
starši so bili pripravljeni vključiti svoje otroke v katerokoli enoto. 
Glede na prostorske kapacitete smo videli ustrezno rešitev za 
14 otrok le še v enoti Jakec v Pesju, kjer smo po predhodnem 
ogledu menili, da je prostor primeren. Ker najmlajši otroci ne 
morejo bivati v nadstropju, smo se odločili, da v prvo nadstropje 
prestavimo skupino 3–4-letnih otrok, v katero je letos vključenih 
le 15 otrok. Po pogovoru s strokovnimi delavkami v Vrtcu 
Velenje niso imeli večjih težav za preselitev skupine, saj je 
prostor, v katerega so se preselili (kot tudi celoten objekt), 
že od leta 1975 namenjen bivanju predšolskih otrok in temu 
primerno opremljen. Namen preselitve otrok je vrtec predstavil 
staršem na srečanju staršev in otrok 27. 1. 2015 in dodatno še 
5. 2. 2015. Na srečanjih je bilo vodstvo vrtca in vzgojiteljice na 
voljo za dodatna vprašanja in pojasnila. Na drugem srečanju 
je bil prisoten tudi Drago Martinšek, vodja Urada za družbene 
dejavnosti MO Velenje. Staršem je bila predstavljena dodatna 
ureditev prostorov in kompletna sanacija. Ker sta v prvem 
nadstropju tako sedaj nastanjeni dve skupini otrok, je bilo 
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posledično v sanitarije potrebno namestiti še dodatno WC-
školjko, pisoar in umivalnik, k čemur se je pristopilo takoj. 
Sanacija se je izvajala po zaključenem odpiralnem času enote 
in ni motila vzgojno-varstvenega dela. Velika večina staršev, 
razen dveh, se je na dan drugega srečanja strinjala s preselitvijo 
otrok, kot je bilo vidno in slišano na sestanku. Za varnost otrok 
je s strani vrtca poskrbljeno, bivanje v novi igralnici v zgornjem 
nadstropju pa otroke navdaja z zadovoljstvom in kljub preselitvi 
še vedno ponuja zagotavljanje kakovosti izvajanja dejavnosti 
predšolske vzgoje. Tako je sedaj v Vrtec Velenje vključenih več 
kot 1.400 otrok, razporejenih v 81 oddelkov. 
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o normativih in minimalnih 
tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 
47/13 – v nadaljevanju: pravilnik) dajejo občini, ustanoviteljici 
vrtca, možnost, da vrtec lahko uporabi manjšo notranjo 
igralno površino na otroka, kot to določa 19. člen pravilnika. 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 27. 6. 
2013 izdalo soglasje k sklepu Mestne občine Velenje št. 641-
01-0001/2003-530 z dne 18. 6. 2013, da se v oddelkih Vrtca 
Velenje uporablja manjša notranja igralna površina na otroka, 
kot to določa 19. člen zgoraj omenjenega pravilnika. Soglasje k 
sklepu ustanovitelja zavoda velja do 31. 8. 2015. V obrazložitvi 
soglasja ministrstva je zapisano, da je iz vloge razvidno, da v 
vrtcih na območju Mestne občine Velenje primanjkuje prostih 
mest za otroke ter da občina izvaja aktivnosti za zagotovitev 
dodatnih prostih mest v Vrtcu Velenje. 
V skrbi za razvoj in uresničevane ciljev predšolske vzgoje 
si Mestna občina Velenje ves čas prizadeva v smeri, da 
zagotavlja vključitev vseh predšolskih otrok, katerih starši 
izrazijo ta interes. V objektih Vrtca Velenje so relativno dobri 
pogoji. Glede na to, da so le-ti starejši, so dobro vzdrževani, 
prav tako pa se vsako leto naredijo na posameznih objektih 
izboljšave in sanacije. Postopoma pa se spreminja tudi videz in 
funkcionalnost teh stavb. 
Odgovor so pripravili v Uradu za družbene dejavnosti.

�. Dejala je, da so na 2. seji podali soglasje k spremembi 
višine letnega nadomestila za izvajanje rednega vzdrževanja 
cest. V svetniški skupini SDS se do sprejetja tega sklepa 
niso opredelili, ker ni bilo predloženega sanacijskega 
načrta koncesijske pogodbe, kar se sedaj kaže kot ključno. 
Sedaj je padel sneg in ceste niso ustrezno splužene. Podala 
je pobudo, da se pripravi aneks k obstoječi koncesijski 
pogodbi s podjetjem PUP, da bo koncesionar bolje opravljal 
zimsko službo. 
ODGOVOR:
Mestna občina Velenje (v nadaljevanju: koncendent) je konec 
leta 2009 za obdobje 15 let s podjetjem PUP Velenje, d. d., 
(v nadaljevanju: koncesionar) podpisala pogodbo za izvajanje 
koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne 
službe rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih 
cest ter drugih prometnih površin v mestni občini Velenje, v 
sklopu katere koncesionar, poleg obnov lokalnih cest in javnih 
poti, odmer cest in hrambe zapuščenih vozil, opravlja tudi redno 
vzdrževanje vseh kategoriziranih cest v MO Velenje, kamor 
spada tudi izvajanje zimske službe.
Za izvajanje celotnega obsega koncesije koncedent plačuje 
koncesionarju letno nadomestilo, razdeljeno na fiksne mesečne 
zneske.
Ker so zneski fiksni, nimata ne koncesionar ne koncedent pravice 
zahtevati povečanja ali zmanjšanja letnega ali mesečnega 
nadomestila. Zaradi tega je možno tudi natančno planiranje 

stroškov in zato pri pripravah proračunov v preteklih letih ni 
bilo težav z morebitnim zagotavljanjem dodatnih sredstev za 
izvajanje zimske službe v primeru hude zime, kot so jih imele 
druge občine, npr. pred dvema letoma.
Ocena zimske službe se poda oz. naredi po koncu zimske 
sezone, to je predvidoma po 15. marcu. 
V občini je 334 kategoriziranih občinskih cest v skupni dolžini 
210,4 km. Koncesionar za vzdrževanje občinskih cest ima za 
izvajanje zimske službe na razpolago 19 plužnih in 12 posipnih 
enot ter ekipo za ročno odstranjevanje snega na prehodih za 
pešce.
Osnovni namen zimske službe je omogočati varen promet 
in zagotavljati prometno varnost javnih poti v zimskem času, 
predvsem v obdobju med 15. novembrom in 15. marcem. 
Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih 
za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih 
razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih 
pojavov (sneg, poledica in drugo) lahko ogroženo normalno 
odvijanje prometa. Vzdrževanje prevoznosti posameznih cest 
v zimskih razmerah je opredeljeno s prednostnimi razredi, 
v katere so ceste razvrščene glede na kategorijo, gostoto in 
strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne 
potrebe. Prednost imajo ceste višje kategorije (lokalne ceste) 
in pa ceste, po katerih potekajo avtobusni prevozi šoloobveznih 
otrok.
Šteje se, da je prevoznost zagotovljena, če višina snega na 
cestah I. in II. prednostnega razreda ne presega 10 cm, na 
drugih cestah pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske 
opreme vozil. V obdobju izredno močnega sneženja, ob močnih 
zametih in snežnih plazovih prevoznosti ni nujno potrebno 
zagotavljati. Podobno velja za poledico, če je zaradi dežja 
cesta gladka in poledice ni mogoče odpraviti z razpoložljivimi 
tehničnimi sredstvi. V primeru, da 6-urne povprečne padavine 
presegajo 20 cm oziroma so skupne 48-urne padavine nad 
40 cm, se ti pogoji obravnavajo kot izredni dogodek. Tudi 
nedavno sneženje (v petek, 30. januarja) lahko obravnavamo 
kot takšnega.
V obdobju med 30. januarjem in 1. februarjem je koncesionar 
izvedel 9 akcij pluženja in posipanja. V petek, 30. januarja 
2015, je koncesionar od 1. do 5. ure zjutraj izvedel kompletno 
posipanje vseh občinskih cest, plužil pa je višjeležeče ceste na 
Paškem Kozjaku, Lopatniku, v Cirkovcah in Plešivcu. Ponovno 
so vse enote odšle na pluženje in posipanje vseh relacij malo 
po 8. uri zjutraj, končale pa so okoli 21. ure. Ves čas so bile na 
terenu tudi ekipe, ki so ročno odstranjevale sneg in led. Ponovno 
so bile vse ekipe na terenu 31. januarja od 3. ure dalje. Do 9. 
ure so izvedli pluženje in posipanje vseh relacij, posebne ekipe 
pa so ročno odstranjevale kupe snega na prehodih za pešce 
in križiščih. Po 15. uri so bile ekipe ponovno na terenu in so 
si prizadevale prebiti nastale snežne plošče. Med 17. in 22. 
uro se je ponovno izvajalo posipanje vseh relacij. Koncesionar 
je tudi 1. februarja ponovno izvajal razbijanje snežnih plošč in 
posipanje vseh relacij.
Zaradi »južnega« snega, ki se je, kljub relativno majhni količini 
3–5 cm, oprijemal cestišča, je prišlo do nastanka t. i. »snežnih 
plošč«, ki zaradi vožnje vozil, posebej avtobusov in tovornjakov, 
postanejo trde in jih je skoraj nemogoče odstraniti. Snežilo je 
ravno v času največje frekvence prometa, zato se je tudi čas 
čiščenja zelo podaljšal.
Dodajamo, da smo bili nad pluženjem nezadovoljni tudi mi v 
občinski upravi. Pripombe, pritožbe in pobude smo obravnavali 
tudi na sestanku s predsedniki krajevnih skupnosti in mestnih 
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četrti, 4. 2. 2015. S koncesionarjem smo opravili pogovor, na 
katerem smo skušali najti rešitve, da se takšne razmere ne bi 
ponavljale, vsaj ne v takem obsegu (popolnoma preprečiti se 
jih ne da).
Podobne težave so se v petek pojavljale povsod po Sloveniji na 
območjih, kjer je močno snežilo.
Na območju mestne občine Velenje poteka tudi 6 državnih cest 
v dolžini cca. 42 km, s katerimi upravlja država oz. Direkcija 
Republike Slovenije za ceste, vzdržuje pa jih podjetje VOC, d. 
d., Celje. Te ceste so: 
- glavna cesta Arja vas–Dravograd (od Arje vasi mimo Pirešice 
in Črnove, Celjska cesta, Šaleška cesta, skozi Pako pri Velenju 
proti Slovenj Gradcu in naprej do Dravograda),
- regionalna cesta Pesje–Velenje (od krožišča v Lokovici skozi 
Pesje, Partizanska cesta, do krožišča pod skakalnico),
- regionalna cesta Pesje–Gorenje (od krožišča v Lokovici po 
Lokoviškemu klancu v smeri Gorenja in Šmartnega ob Paki),
- regionalna cesta Dobrna–Črnova (od Dobrne do križišča v 
Črnovi),
- regionalna cesta Velenje–Škale–Graška Gora (od križišča 
pri avtobusni postaji, Kidričeva cesta, Škalska cesta, Škale, 
Plešivec, Graška Gora),
- regionalna cesta Velenje–Polzela (od krožišča pod skakalnico 
proti Kavčam, Šentilju, Ložnici in naprej proti Polzeli).
Upravljanje in vzdrževanje državnih cest je v pristojnosti države 
oz. Direkcije Republike Slovenije za ceste, zato podrobnih 
podatkov o pluženju in posipanju državnih cest nimamo.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

Zap. št. 21
Člani sveta Anton De Costa je podala naslednja vprašanja: 
1. Vprašal je, kako kaže z obljubljenim varnim prehodom za 
pešce na Kopališki cesti iz Gorice proti avtobusni postaji. 
ODGOVOR:
Ureditev prehoda za pešce na grbini pri priključku k avtobusni 
postaji na Kopališki cesti predstavlja zaradi same geometrije 
križanja ceste, priključka in pešpoti večji gradbeni poseg, saj je 
v tem primeru potrebno preurediti (dvigniti) celoten priključek 
k avtobusni postaji. Zaradi tega smo se s koncesionarjem 
odločili, da bomo izvedli trapezno grbino s prehodom za pešce 
kot podaljšek pločnika, ki poteka ob avtobusni postaji, kar pa bo 
pomenilo, da pešci, ki pridejo z Gorice, ne bodo mogli prečkati 
ceste v liniji pešpoti, ampak bodo morali prečkanje ceste opraviti 
približno pet metrov višje. Z deli bomo pričeli v spomladanskih 
mesecih. 
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

2. Dejal je, da se pridružuje pobudi iz prejšnje seje glede 
hrastovega gozda, t. i. Hrastovja. Prebral pa je, da menda 
stane obrezovanje enega hrasta 1.000 EUR, kar se mu zdi 
zelo veliko, zato ga zanima, ali ni kakšne druge možnosti.
ODGOVOR:
Obravnavan gozd je v lasti države oziroma v upravljanju 
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Na sestanku, ki je 
potekal 10. 12. 2014 (poleg predstavnikov KS in MOV so se ga 
udeležili tudi predstavnik lastnika (SKZG), vodja KE Zavoda za 
gozdove, predstavnik PUP in krajani), je lastnik povedal, da bi 
bil strošek obreza dreves cca. 1.000 evrov/drevo, zaradi česar 
so se odločili za posek dreves. 
Na splošno je stališče SKZG kot upravljavca državnih gozdov, 
da se v gozdovih izvajajo samo nujna vzdrževalna dela s čim 
manjšimi stroški. 

MO Velenje žal nima pristojnosti narekovati lastniku, kako 
sanirati stanje v gozdu »Hrastovje«, smo pa SKZG pozvali za 
ohranitev tega gozda kot gozda s posebnim pomenom, saj je 
kot takšen opredeljen v veljavnem prostorskem planu. Pozvali 
smo jih tudi, da naj kot lastnik gozda poskrbijo za nadomestno 
posaditev drevesnih vrst, primernih za to območje (2 vrsti 
hrasta).
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.
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