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glasilo št. 09
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PREDLOG

ZAPISNIK 9. SEJE 
Sveta Mestne občine Velenje

                                                                                            
 Seja je potekala v sejni dvorani Mestne občine Velenje, dne 
27.10. 2015, s pričetkom ob 8.00 uri in zaključkom ob 13.15 
uri.

Sejo je vodil župan Bojan KONTIČ.

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

Opravičila sta se naslednja člana sveta: Franjo BARTOLAC in 
Mersad DERVIŠEVIĆ.

Člani sveta so za 9. sejo Sveta Mestne občine Velenje prejeli 
naslednje gradivo:
- Glasilo št. 8 in Prilogi h glasilu 8/1 in 8/2;
- Predlog Sklepa o razrešitvi člana Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja;
- Predlog Sklepa o razrešitvi predsednika in člana Sveta za 
varstvo uporabnikov javnih dobrin;
- Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja;
- AMANDMA k Predlogu Odloka o koncesiji za opravljanje 
lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja 
infrastrukture javne razsvetljave v Mestni občini Velenje; 
- Dodatna obrazložitev k Predlogu Odloka o koncesiji za 
opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodobitve in 
vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave v Mestni občini 
Velenje;
- Zapisnik Komisije za pripravo statuta občine, poslovnika sveta 
in pravna vprašanja;
- Zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja;
- Razširitvi dnevnega reda 9. seje Sveta Mestne občine 
Velenje;
- Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet javnega zavoda 
Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod;
- Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet zavoda Energetska 
agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško;
- Zapisnik Odbora za negospodarske javne službe;
- Zapisnik Odbora za gospodarske javne službe;
- Zapisnik Odbora za gospodarstvo;
- Zapisnik Odbora za okolje in prostor;
- Zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja;  
- Zapisnik Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin;
- Zapisnik Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj;
- Zapisnik seje Nadzornega odbora.  

Za 9. sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 8. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Vprašanja in pobude članov sveta
3. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi delovnega 
mesta, vezanega na osebno zaupanje funkcionarja
4. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet javnega zavoda 

Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod
5. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet zavoda Energetska 
agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
6. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o 
načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine 
Velenje za leto 2015
7. Predlog Sklepa o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje
8. Predlog Sklepa o potrditvi besedila javnega razpisa za 
dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
9. Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske 
javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne 
razsvetljave v Mestni občini Velenje 
10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
zazidalnem načrtu Staro Velenje
11. Predlog Občinskega programa varstva okolja za obdobje 
2016 – 2020
12. Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 
2016
13. Osnutek sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine 
Velenje
14. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
zazidalnem načrtu Selo
15. Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za 
turizem Šaleške doline
16. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v 
Mestni občini Velenje
17. Seznanitev s Strategijo razvoja Javnega zavoda Regijsko 
višje in visokošolsko središča za obdobje 2015-2020
18. Poročilo letnega in zimskega vzdrževanja, ter obnov cest v 
Mestni občini Velenje
19. Odgovori na pobude in vprašanja

Župan Bojan KONTIČ je predlagal, da se dnevni red razširi 
tako, da se na:
- 3. točko uvrsti Predlog Sklepa o razrešitvi člana Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja;
- 4. točko uvrsti Predlog Sklepa o razrešitvi predsednika in 
člana Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin;
- 5. točko uvrsti Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju 
mandata članu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja.

Župan Bojan KONTIČ je predlagal, da se o predlogih glasuje 
v paketu.

Prisotnih je bilo �1 članov sveta.
1. SKLEP
Predlog
Svet MOV je glasoval o predlogu, da se o predlogih glasuje v 
paketu.

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

Prisotnih je bilo �1 članov sveta.
2. SKLEP
Predlog
Svet MOV je glasoval o predlogu, da se dnevni red razširi tako, 
da se na:
- 3. točko uvrsti Predlog Sklepa o razrešitvi člana Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja;
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- 4. točko uvrsti Predlog Sklepa o razrešitvi predsednika in 
člana Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin;
- 5. točko uvrsti Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju 
mandata članu Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja.

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

Prisotnih je bilo �1 članov sveta.
�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se 
je glasil: 9. seja Sveta Mestne občine Velenje bo potekala po 
naslednjem DNEVNEM REDU:
1. Potrditev zapisnika 8. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Vprašanja in pobude članov sveta 
3. Predlog Sklepa o razrešitvi člana Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja
4. Predlog Sklepa o razrešitvi predsednika in člana Sveta za 
varstvo uporabnikov javnih dobrin
5. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu 
Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
6. Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi delovnega 
mesta, vezanega na osebno zaupanje funkcionarja
7. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet javnega zavoda 
Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod
8. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet zavoda Energetska 
agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
9. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o 
načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine 
Velenje za leto 2015
10. Predlog Sklepa o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje
11. Predlog Sklepa o potrditvi besedila javnega razpisa za 
dodelitev neprofitnih stanovanj v najem
12. Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne 
gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja 
infrastrukture javne razsvetljave v Mestni občini Velenje 
13. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
zazidalnem načrtu Staro Velenje
14. Predlog Občinskega programa varstva okolja za obdobje 
2016 – 2020
15. Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 
2016
16. Osnutek sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine 
Velenje
17. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
zazidalnem načrtu Selo
18. Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za 
turizem Šaleške doline
19. Osnutek    Odloka  o  spremembah  in   dopolnitvah   Odloka  
o    zagotavljanju   socialno  varstvenih   dejavnosti  v  Mestni 
občini Velenje
20. Seznanitev s Strategijo razvoja Javnega zavoda Regijsko 
višje in visokošolsko središča za obdobje 2015-2020
21. Poročilo letnega in zimskega vzdrževanja, ter obnov cest v 
Mestni občini Velenje
22. Odgovori na pobude in vprašanja

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

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Potrditev zapisnika 8. seje Sveta Mestne 

občine Velenje

Prisotnih je bilo �1 članov sveta.
�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki 
se je glasil: Potrdi se zapisnik 8. 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

Član sveta mag. Albin VRABIČ je podal naslednje vprašanje:
1. Dejal je, da so z veseljem opazili, da so bile sanirane 
nepravilnosti na promenadi ob Cankarjevi 2, na kar so večkrat 
opozorili. Postavil je vprašanje, kdaj bodo sanirane še vse 
ostale razbrazdane površine na promenadi.

Član sveta Anton DE COSTA je podal naslednja vprašanja in 
pobude:
1. Postavil je vprašanje, kako daleč so aktivnosti glede ureditve 
varnega prehoda pri avtobusni postaji v smeri Gorice.
2. Postavil je vprašanje, kako daleč so aktivnosti glede ureditve 
evropske pešpoti in kolesarske steze od Mislinje proti Velenju 
in naprej proti Savinjski dolini. 
3. Postavil je vprašanje, kako daleč so aktivnosti povezane s 
projektom 3. razvojne osi.
4. Dejal je, da je gozd nad Vilo Herberstein posebnega 
družbenega pomena, vendar je močno prizadet zaradi 
lubadarja. Postavil je vprašanje, kdo je odgovoren za tisti del 
gozda, v katerem še vedno stojijo posušene smreke in borovci, 
saj ti ogrožajo zdravi del gozda in bi jih bilo potrebno nemudoma 
izsekati. 
5. Dejal je, da se begunska kriza zaostruje. Postavil je vprašanje, 
ali ima župan s svojo strokovno ekipo pripravljene scenarije za 
prihod večjega števila beguncev v MOV. 

Član sveta Franc SEVER je podal naslednja vprašanja in 
pobude:
1. Na eni izmed prejšnjih sej je postavil vprašanje glede sanacije 
na objektu v Starem Velenju. Odgovorjeno mu je bilo, da bo to 
urejeno do konca junija, nato avgusta. Še vedno se ni zgodilo 
nič, prihaja pa zima in bo tam nastala še večja škoda. Podal je 
pobudo, da se to uredi. 
2. Podal je pobudo, da se v Vinski Gori, kjer se izvajata 
kanalizacija in vodovod, v letošnjem letu asfaltira le z grobim 
asfaltom zaradi podtalnice. Prihodnje leto, ko bodo razmere 
ugodnejše, pa s finim asfaltom. Pojaviti pa bi se znal še drug 
problem, in sicer bo pol ceste nove, pol stare in ko se bo delal 
premaz z emulzijo na starem delu, ni pravega oprijema asfalta, 
če se emulzija ustrezno ne posuši in v parih letih se bo to 
skrušilo. 
3. Dejal je, da je v Našem času zasledil, da je bila cesta v 
Kavče z obeh strani zaprta. To mora javno demantirati. Cesta 
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je bila namreč zaprta natančno 47 min. Prosi, da se ogleda 
teren, preden se napiše. 
4. Podal je pobudo, da se komunalno podjetje in PUP dogovorita 
glede izvajanja del, oziroma da občina, ko naroči komunali, 
obvesti tudi PUP o tem, katera cesta se bo prekopavala, in 
sicer v izogib kasnejšim popravilom. Prav tako je potrebno, da 
je nadzorni iz strani občine za to primerno plačan in da nadzor 
nad izvajanjem opravljajo kvalificirane osebe. 
5. Postavil je vprašanje, kdo in po kateri zakonodaji lahko 
podpiše aneks k osnovni pogodbi poleg direktorja. To omenja 
zaradi konkretnega primera komunalnega podjetja, ker se mu 
očita, da se je prodal, kar pa seveda ni res. 
6. Podal je pobudo, da bi se glede ustreznega prehoda od 
Gorice proti avtobusni postaji lahko pločnik pri križiču ob strani 
potegnili do pešpoti, ker bo namreč izgledalo smešno, če bomo 
imeli zebro na vsakih par metrov. 

Član sveta Mihael LETONJE je podal naslednja vprašanja in 
pobude:
1. Postavil je vprašanje, kako daleč so aktivnosti v zvezi s 
postavitvijo vlečnice na jezeru. Smiselno bi bilo pohiteti s tem, 
ker je tukaj velik potencial, kar se je izkazalo tudi recimo na 
Ptuju, kjer so tako vlečnico postavili. 
2. Podal je pobudo, da se v KS Šalek potka za invalide uredi 
tako, da se bodo lahko invalidi normalno vozili po njej. Na eni 
strani ni klančine, da bi se lahko peljali gor, na drugi strani pa so 
tri stopnice. Predlagal je, da bi se tam ustrezno asfaltiralo, da 
bi lahko invalidi peljali dol po ravnem. To pobudo je na občino 
podal tudi predsednik KS Šalek Rafael Goršek, ki pa mu je bilo 
odgovorjeno, da je tam pač tako projektirano in se ne da nič 
narediti. 
3. Postavil je vprašanje, ali se res podaljšuje rok za male čistilne 
naprave za 5 let. 
4. Postavil je vprašanje, kaj je s 3. razvojno osjo.
5. Dejal je, da v Podgorju od pokopališča gor proti kozolcu 
pridemo na čistino, kjer živi nekaj družin z malimi otroki. Podal 
je pobudo, da bi se tam postavil prometni znak za omejitev 
hitrosti, ali pa kakšna prepreka na cesti, ker so zlasti po hribu 
navzdol hitrosti precej velike. 
6. Podal je pobudo, da se na tržnici uredi wi-fi ali kaj podobnega, 
ker bodo po novem morali imeti prodajalci davčne blagajne.
7. Postavil je vprašanje, zakaj je na občinskem prazniku 
pela Jelena Rozga, torej tuja izvajalka, in ne kakšen domač 
izvajalec. Poleg tega ga zanima, koliko denarja so zanjo plačali 
iz proračuna. 

Član sveta Drago SEME je podal naslednje vprašanje:
1. Dejal je, da je bil v letu 2012 sprejet Odlok o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča. Postavil je vpašanje, ali parcela 
607/24 v k.o. Laze leži na območju, za katerega se plačuje 
nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče. Novembra 2014 
je bilo izdano gradbeno dovoljenje, gradnja pa se je pričela 
februarja 2015. 

Član sveta Matej JENKO je podal naslednja vprašanja in 
pobude:
1. Svetnice in svetnike je obvestil, da je izstopil iz stranke 
SMC. Eden izmed razlogov je bil ta, da ga je zaradi sedanje 
predsednice lokalnega odbora in tudi podžupanje stranka 
razrešila. Kasneje pa je bilo ugotovljeno, da so mu s tem kršili z 
ustavo zagotovljene pravice. To ga je močno presenetilo, zato 
je izstopil iz stranke in tudi same svetniške skupine. 

2. Izrekel je čestitke ob občinskem prazniku, prav tako je 
čestital za 1. mesto na tekmovanju najlepše urejenega večjega 
mesta v Sloveniji in za otvoritev prenovljene Vile Rožle. Njegov 
edini pomislek je, da je obnova stala kar 314.000 EUR, ni pa 
klimatizirana. Podal je tudi pobudo, da jim v prihodnjem letu 
občina pomaga pri promociji, saj se je lokacija spremenila.
3. Podal je pobudo, da bi se na cesti mimo zgornjega parka 
proti starem kinu nekje vmes postavil prehod za pešce. 
4. Dejal je, da podpira akcijo civilne zaščite in reševanja, ki je 
potekala 6.10. 2015. Vsem sodelujočim se zahvaljuje za njihovo 
delo in požrtvovalnost. 
5. Čestital je ob odprtju stanovanjsko poslovnega objekta 
Gorica. Upa, da se ne bodo pokazale kakšne skrite napake. 
6. Čestital je ob zaključku projekta zdrave in čiste pitne vode. 
Ob tem je pohvalil dobro delovanje podjetja KRMC d.o.o., ki je 
pripravilo razpisno dokumentacijo in poskrbelo, da je projekt 
potekal brez zapletov. Projekt je bil voden tako dobro, da je bil 
cenejši za celo 6 milijonov EUR. Ob tem je bilo natisnjenih tudi 
20.000 knjižic za gospodinjstva, ne ve pa, kam so te knjižice 
šle. V dolini imamo okoli 8.000 gospodinjstev, kam je torej šlo 
12.000 ostalih. 
7. Čestital je ob odprtju podjetniškega centra, ki je lepo 
prenovljen, poleg pisarn pa pogreša industrijske in proizvodne 
prostore. Podal je tudi pobudo, da se za naslednjo sejo 
odgovorni pripravijo in predstavijo cilje in programe za obdobje 
5 let. 
8. Čestital je ob otvoritvi prenovljene Galerije Velenje, ki je 
dobro obnovljena. 
9. Postavil je vprašanje, kje kroži avto za vzgojo in preventivo, 
kakšni so stroški in koliko ljudi je v tem času sodelovalo pri 
projektu. Prav tako ga zanima, ali je bila investicija smiselna ali 
pa bi bil najem boljša rešitev. 
10. Postavil je vprašanje, ali gre pri brezplačni uporabi garaže 
gospoda Ročnika za dogovor za financiranje likvidnostnih težav 
gospoda Ročnika, saj mu občina plačuje obratovalne stroške. 
Zanima ga, ali je reklamo za garažo plačal sam ali občina, prav 
tako ga zanima, ali je s pravnega vidika to dovoljena pomoč iz 
javnih sredstev, po drugi strani pa je to verjetno tudi v nasprotju 
z interesi občine, saj izgublja prihodek v modrih conah. 

Član sveta Andrej KUZMAN je podal naslednja vprašanja in 
pobude:
1. Dejal je, da mu je bilo glede njegovega vprašanja o obisku 
francoske delegacije odgovorjeno, da ne morejo organizirati 
obedov in turističnih ogledov. Tega ni nihče zahteval, ni pa bilo 
niti toliko posluha, da bi jih nekdo v imenu občinske uprave 
pozdravil.
2. Dejal je, da je svetnik Franc Sever govoril o 47 minutah. Ne 
ve, kdo ga je plačal za tako točno merjenje, ko pa so ta dela 
zamujala mesece in mesece. V gradivu, ki so ga posredovali 
novinarjem, so navedli odgovor občinske uprave, da so se dela 
tam zavlekla med drugim tudi zaradi tega, ker so se krajani tam 
vozili, čeprav je bila cesta zaprta, in s tem ovirali nadaljevanje 
del. Zato je dejal, naj še le kdaj najamejo gospoda Severja, da 
bo natančno meril čas izvajanja. Nato ga je župan opozoril, naj 
postavi vprašanje in naj ne polemizira z gospodom Severjem, 
saj pri svetniških vprašanjih ni polemik. Gospod Kuzman pa 
je odgovoril, da ne polemizira in župana prosil, naj uporablja 
za vse enake vatle. Zahvalil se je za zaključek asfaltnega dela 
na tem odseku, še vedno pa si želi, kar je predlagal tudi svet 
krajevne skupnosti, da se srečajo in se pogovorijo o odprtih 
vprašanjih. 
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3. Postavil je vprašanje, koliko ljudi se je že priklopilo na čistilne 
naprave. Pohvalno je, da MOV subvencionira investicije, 
sprašuje pa, ali je kakšna možnost, da bi tam, kjer si občani 
tega finančno res ne morejo privoščiti, morda prišla občina 
nasproti s kakšnim kreditom. 

Član sveta Vid GLINŠEK je podal naslednja vprašanja in 
pobude:
1. Pohvalil je simpatično urejeno obalo. Kamen spotike zanj pa 
je bilo parkirišče. Parkirišča pri Merkurju in restavraciji so bila 
polna, ker nekdo ni predvidel, da je v Velenju težko dati 2 EUR 
za parkirišče in je lažje parkirati tam, kjer je zastonj. Prav tako 
ga zanima, koliko je bilo izrečenih kazni za tiste, ki so parkirali 
brez listka, saj je dobil informacije, da naj bi vse potekalo preko 
vez in poznanstev. 

Članica sveta Simona TUŠAR je podala naslednjo pobudo:
1. Izpostavila je problematiko brezplačne izposoje koles Bicy. 
Poleti je  namreč primanjkovalo koles, ker so jih kopalci imeli 
cel dan ob sebi in jih niso vrnili na postaje. Podala je predlog, 
da bi uvedli dnevno časovno omejitev izposoje koles. 

Članica sveta Suzana KAVAŠ je postavila naslednje 
vprašanje:
1.   Dejala je, da je 25.9. 2015 potekalo odprtje novega 
podjetniškega centra. Postavila je vprašanje, ali je občina 
pridobila uporabno dovoljenje za uporabo poslovnih prostorov 
v Podjetniškem centru Standard.

Župan Bojan KONTIČ je dejal, da je sklep pod 3. točko 
dnevnega reda nepravilno pripravljen. Sejo je prekinil za 5 
minut, nato je predlagal, da se ta točka uvrsti na predzadnjo 
točko seje.

Član sveta Matej JENKO je predlagal, da se 3. točka umakne, 
ker je sam podal odstopno izjavo. 

Župan Bojan KONTIČ je ponovno predlagal, da se 3. točka 
prestavi na predzadnjo točko.

K �. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o razrešitvi predsednika in 
člana Sveta za varstvo uporabnikov javnih 

dobrin

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA.

Član sveta Matej JENKO je dejal, da stranka SMC v predlogu 
za razrešitev navaja, da je kot svetnik zasedal to mesto skladno 
z razpoložljivo kvoto, ki pripada svetniški skupini SMC. Ker je 
iz SMC izstopil, menijo, da ni več upravičen do mesta, ki ga je 
v kvoti dobila svetniška skupina SMC. Svetnice in svetnike je 
obvestil, da so se med seboj povezali štirje svetniki in verjame, 
da so s tem upravičeni do enega predsedniškega mesta, v 
nasprotnem primeru pa prosi za mnenje pravne službe. Sami 
so pravno mnenje že pridobili in to govori njim v prid. Dejal 
je, da so na zadnji seji Sveta za varstvo uporabnikov javnih 

dobrin vsi člani podali mnenje, da je seje vodil strokovno 
in demokratično. Svetnike SMC je vprašal, ali gre pri njihovi 
pobudi za maščevanje ali za požrešnost stranke po mestih v 
delovnih telesih. Po razrezu, ki ga je pripravila najmočnejša 
stranka ob začetku mandata, se mesta v delovnih telesih delijo 
proporcionalno glede na število sedežev v mestnem svetu. Po 
tem dogovoru je enemu svetniku pripadalo 2,5 mest v delovnih 
telesih. Sprašuje, ali je SMC delovala politično korektno, če je 
zahtevala predsedniško mesto, ob tem pa ni ponudila svojih 
mest v delovnih telesih, ki naj bi pripadala posameznemu 
svetniku. Štirim povezanim svetnikom bi torej moralo pripadati 
enako število mest, kot jih je pred tem pripadalo stranki SMC, ki 
je tudi imela štiri mesta, tudi omenjeno dodatno predsedniško 
mesto, zato predlagajo, da svetniki glasujejo proti omenjenemu 
predlogu. 

Župan Bojan KONTIČ je dejal, naj pustijo razpravo o tem, kdo 
se je povezal in zakaj. O tem bodo razpravljale vodje svetniških 
skupin, to ni stvar seje sveta. Tudi obračuni znotraj SMC-ja jih 
ne zanimajo. Gre zgolj za to, da se postopki speljejo tako, kot 
je predvideno v poslovniku. Stranka SMC, dokler se ne ugotovi 
to, kar je bilo napovedano, ostaja taka kot je in je v tem trenutku 
pravica SMC-ja, da ima to predsedniško mesto. 

Član sveta Bojan VOH je dejal, da se sprašuje, ali NSi in SLS 
sploh še obstajata v svetu. Po tem, kar je povedal gospod Jenko, 
te svetniške skupine očitno ne obstajajo več. Predlagal je, da 
se sestanejo vodje svetniških skupin in naredijo popolnoma 
nov razrez tega sveta oziroma delovnih teles. Tega ne razume 
najbolje. 

Član sveta Franc SEVER je dejal, da so dobili mandate tako, 
kot so jih dobili, ena stranka toliko, druga toliko in takrat se je 
naredil razrez. Razrez ni bil na število glasov, ampak na mandate 
v občinskem svetu. Potrebno je ločiti, in sicer eno so stranke, 
drugo pa svetniške skupine. Ne glede na vse pa sprašuje, kam 
je dal odstopno izjavo tisti, ki je iz česa izstopil. Vse je imenoval 
občinski svet in če je ta oseba podala pisno izjavo na svet, da 
odstopa iz te in te funkcije, občinski svet sprejme ugotovitveni 
sklep, da se je seznanil in nato se sproži postopek, med tem 
časom pa se zadaj dogovarjajte, koliko komu pripada, dejstvo 
pa je, da ne moreš dobiti več pogače, kot so ti jo dali volivci. 
Če pa ta izjava ni bila podana, potem so se pa tako hecali tisti, 
ki so to pisali. 

Član sveta Mihael LETONJE je postavil vprašanje, zakaj 
konkretno se razrešuje gospoda Jenka z mesta predsednika, 
saj sam smatra, da je delo opravljal korektno, strokovno in 
dobro, zato ga podpira, da na tem mestu tudi ostane. Poleg 
tega je prosil KVIAZ, občinski svet in župana, da za vse 
uporabljajo enaka merila. Če se gre v primeru gospoda Jenka 
in SMC po političnem razrezu, naj se gre po političnem razrezu 
tudi v primeru gospoda Glinška, ki je podal odstopno izjavo, 
saj ne more več opravljati funkcije člana Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. Če se je torej v prvem primeru 
šlo po političnem razrezu, naj se gre tudi tukaj. 

Član sveta Vid GLINŠEK je dejal, da je bil dogovor širih 
svetnikov mišljen v stilu deljenja pogače. Izračunali so, da 
bi lahko eno predsedniško mesto pridobili, če se dogovorijo. 
Ampak to je samo stvar dogovora štirih svetnikov, ki ne 
pripadajo isti svetniški skupini, se je pa po zgledu ostalih očitno 
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mogoče dogovarjati. 

Član sveta Anton DE COSTA  je dejal, da bo svetniška skupina 
glasovala proti predlogu razrešitve, saj ocenjujejo, da je to 
funkcijo opravljal odlično, še posebej je bila odmevna njegova 
okrogla miza o daljinskem ogrevanju MOV. Zdi se mu škoda, da 
bi moral zapustiti funkcijo, ki jo tako dobro opravlja. 

Član sveta Andrej KUZMAN je dejal, da ne ve, od kod 
tolmačenje, da ni več določenih strank v svetu. Gre golj za to, 
da je bil vložen dogovor med svetniki za potrebe razdelitve 
sedežev v delovnih telesih in tu so štirje svetniki podpisani, pri 
vsakem pa so navedene tudi stranke, torej ne gre za nobene 
spremembe pripadnosti strankam. Razrez pa je potem lahko 
nekoliko drugačen, ker se pri sestavi delovnih teles in organov 
sveta upošteva proporcionalna zastopanost političnih strank in 
samostojnih svetnikov. Torej se je slika spremenila in se lahko 
pogovarjajo tudi o drugačnem razrezu. 

Župan Bojan KONTIČ je dejal, da je to stvar dogovora. Če pa 
ga ne bodo sposobni doseči, ni nujno, da bo prišlo do kakšnih 
sprememb, vse pa je odvisno od svetnikov in svetnic. 

Prisotnih je bilo �0 članov sveta
5. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
razrešitvi predsednika in člana Sveta za varstvo uporabnikov 
javnih dobrin.
 
Za predlog je glasovalo 21 članov sveta, 8 jih je bilo proti. 
Predlog je bil sprejet.

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju 

mandata članu Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja 

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA. 

Prisotnih je bilo �0 članov sveta.
�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu 
Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
 
Za predlog je glasovalo 29 članov sveta, nihče ni bil proti.
Predlog je bil sprejet.

K �. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o 

določitvi delovnega mesta, vezanega na 
osebno zaupanje funkcionarja 

Obrazložitev predloga je podal mag. Iztok MORI.

Član sveta Mihael LETONJE je dejal, da občinska uprava 
zaposluje novega delavca, vendar pa načrtovana finančna 
sredstva ostanejo nespremenjena. Zanima ga, kako je to 
mogoče. 

Župan Bojan KONTIČ je dejal, da so z nenadomeščanjem 
porodniških, s predčasnim odhodom gospoda Škoberneta in z 
ostalimi ukrepi v občinski upravi privarčevali sredstva v višini, 
ki zagotavlja, da kljub novi zaposlitvi na tej postavki ostaja 
približno 25.000 EUR.

Prisotnih je bilo �0 članov sveta.
�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
spremembi Sklepa o določitvi delovnega mesta, vezanega na 
osebno zaupanje funkcionarja.

Za predlog je glasovalo 25 članov sveta, nihče ni bil proti. 
Predlog je bil sprejet.

K �. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet 

javnega zavoda Rdeča dvorana Športno 
rekreacijski zavod 

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA. 

Prisotnih je bilo �0 članov sveta.
�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa 
o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Rdeča dvorana 
Športno rekreacijski zavod.

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

K �. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet 
zavoda Energetska agencija za Savinjsko, 

Šaleško in Koroško

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA.

Prisotnih je bilo �0 članov sveta.
9. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa 
o imenovanju člana v Svet zavoda Energetska agencija za 
Savinjsko, Šaleško in Koroško.
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.
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K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah 

Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 

2015

Obrazložitev predloga je podala Alenka REDNJAK. 

Prisotnih je bilo �1 članov sveta.
10. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 
2015. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 

K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o določitvi cen programov v 

Vrtcu Velenje

Obrazložitev predloga je podal Drago MARTINŠEK.

Član sveta Srečko KOROŠEC je dejal, da so se nekatere 
občine odločile za črtanje olajšav, MOV pa jih ohranja in bodo 
starši plačevali nižjo ceno za ustrezen program. V gradivu so 
podrobno zapisane mesečne cene, potrebno pa je poudariti, da 
v teh cenah niso zajeti stroški za investicijsko vzdrževanje, kot 
tudi ne stroški, ki niso neposredno vezani na izvajanje programa 
v okviru javne službe. Vsi ti stroški bremenijo občino, vemo pa, 
da so vrtci vsa leta ustrezno investicijsko vzdrževani. Iz gradiva 
je razvidno, da je predlagana cena 2% nižja od sedanje in tako 
spadamo med cenejše občine v Sloveniji. Ta sklep bodo v 
svetniški skupini podprli. 

Član sveta Matej JENKO je postavil vprašanje, ali ima občina 
podatke o tem, kaj se dogaja s priseljenci. V Velenje se namreč 
veliko ljudi priseljuje na takšen način, da nekdo zaposli nekoga 
iz republik nekdanje Jugoslavije, da pridobi stalno prebivališče 
in na osnovi tega se potem celotna družina priseli v Velenje. 
Sam seveda s tem nima kakšnega problema, smiselno pa bi 
bilo, da imamo podatke, ali to drži ali ne, in koliko je tega. 

Prisotnih je bilo �1 članov sveta.
11. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
določitvi cen programov v Vrtcu Velenje. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 

K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o potrditvi besedila javnega 
razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v 

najem

Obrazložitev predloga je podala Alenka REDNJAK.

Članica sveta Suzana KAVAŠ je dejala, da se v svetniški 
skupini SDS strinjajo s ciljem, ki ga predlog sklepa prinaša, in 
sicer je to podelitev neprofitnih stanovanj socialno šibkejšim, 
ne strinjajo pa se z načinom, kako so opredeljene rešitve v 
predlogu sklepa za dosego teh ciljev. V razpisni dokumentaciji 
je namreč navedenih kar 31 pogojev, prilog, ki jih mora prosilec 
dodati k vlogi, za kar potrebuje več dni. Še posebej je opozorila, 
da gre za dodelitev neprofitnih stanovanj ljudem, ki so verjetno 
v socialni stiski, zato se jim zdi nesprejemljivo, da MOV kot 
lastnik od njih zahteva tudi imenovanje porokov, od katerih 
lahko zahteva plačilo vseh stanovanjskih stroškov, v kolikor 
najemnik tega ne zmore. Zato bodo glasovali proti predlogu. 

Član sveta Franc SEVER je dejal, da bo predlog podprl, in sicer 
zato, da se ljudem čim prej in čim lažje omogoči, da pridejo 
do stanovanja. Rok za oddajo vlog je do 30.11., kar je dober 
mesec dni, zato meni, da je več kot dovolj časa za pripravo 
vse dokumentacije. Glede porokov meni, da je tako prav, saj 
ne moremo kar tako deliti stanovanj. Prav je, da imamo neko 
garancijo. Smiselno bi bilo tudi, da ta sklep prične veljati z dnem 
sprejema in lahko službe takoj pripravijo razpis.

Župan Bojan KONTIČ je dejal, da se zavedajo potreb ljudi in v 
tem letu so že rešili 130 stanovanjskih problemov in odgovorili 
na vsa odprta vprašanja v zvezi z obstoječim razpisom. 
Dokler pa ta razpis ni bil zaključen, novega niso mogli objaviti. 
Če bi objavili spomladi novega, bi se vsi tisti, ki so čakali na 
stanovanja na Gorici, morali še enkrat prijaviti na razpis, takšna 
je namreč zakonodaja in to morajo upoštevati. Prav tako so 
vedno prisotne tudi zorabe. Imate stanovanja, kjer je lastnik 
stanovanjske pravice brezposeln, vsi ostali v gospodinjstvu 
pa so zaposleni, vendar ne plačujejo najemnine, ker je niso 
dolžni plačevati. Zaradi takšnih in podobnih situacij so poroki 
potrebni. 

Prisotnih je bilo �0 članov sveta.
12. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
potrditvi besedila javnega razpisa za dodelitev neprofitnih 
stanovanj v najem. 
 
Za predlog je glasovalo 26 članov sveta, 4 so bili proti. 
Predlog je bil sprejet. 

K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o koncesiji za opravljanje 

lokalne gospodarske javne službe posodobitve 
in vzdrževanja infrastrukture javne 
razsvetljave v Mestni občini Velenje
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Obrazložitev predloga je podal Anton BRODNIK.

Član sveta Franc SEVER je dejal, da bo podprl amandma in 
odlok. Opozoril je, da bodo volitve, akt pa bo ostal naprej in 
odlok dopušča dva načina mešetarjenja s koncesijo, zato se 
mu zdi prav, da se z vsako spremembo, ki se naredi, seznani 
občinski svet. Želi pa si, da gre razpis čim prej ven, saj je 
marsikaj potrebno popraviti in zamenjati. 

Član sveta Matej JENKO je dejal, da so na Svetu za varstvo 
uporabnikov javnih dobrin to zadevo obravnavali in niti prvič niti 
drugič niso dali pozitivnega soglasja, ker niso dobili ustreznih 
odgovorov. Danes so dobili obrazložitev, ki ni sicer čisto taka, 
kot bi želel, je pa dovolj korektna. Iz nje je razvidno, da se iz 
zagotavljanja prihrankov koncesionar poplača, ni pa sicer 
razvidno, kakšni bodo ti dejanski profiti, ki jih bo koncesionar 
dobival. Predvsem pa ga zanima, kakšne garancije ima MOV 
v primeru odstopa ali ugasnitve podjetja. Poleg tega je v 
amandmaju zapisano, da izredni nadzor nad izvajanjem javne 
službe lahko odredita koncendent in občinski svet. Zanima ga, 
ali morata oba soglašati ali je tu napaka. Sam meni, da bi bilo 
ustrezneje »ali«, torej koncendent ali občinski svet.

Član sveta Peter DERMOL je dejal, da bo svetniška skupina SD 
ta odlok podprla, strinja pa se tudi s predlaganim amandmajem. 
V preteklem obdobju smo imeli kar nekaj težav z odpravljanjem 
napak na javni razsvetljavi in seveda pričakujejo, da se bo to 
s tem novim odlokom odpravilo in ne dvomijo, da bo odlok to 
omogočal. Pomembno pa je tudi, da bodo ljudje, ki bodo javno 
razsvetljavo obnovili, to tudi vzdrževali in tudi odgovarjali za 
morebitne napake. Prav tako je pomembno, da odlok ne bo 
negativno vplival na občinski proračun. Tako menijo, da je odlok 
dober in ga bodo podprli. 

Župan Bojan KONTIČ je dejal, da se mu zdi pomislek gospoda 
Jenka glede besede »in« upravičen. 

Član sveta Franc SEVER je dejal, da se tudi sam strinja s tem 
pomislekom in meni, da bi bilo potrebno namesto »in« zapisati 
»ali«, saj lahko predlaga eden ali drugi. Bil pa je razočaran nad 
tem, koliko ljudi je pripravljalo odgovore, niso pa zapisali, kdo 
je kakšno vprašanje na določen člen dal. Prav je, da se zapiše, 
kdo je kaj vprašal. 
 
Župan Bojan KONTIČ je dejal, da je pomembno to, da se 
lahko kadar koli občinski svet brez koncendenta odloči za 
nadzor. Meni, da je narobe napisano in je potrebno zapisati 
»ali«. Spremembo besedice »in« v »ali« je dal na glasovanje. 

Prisotnih je bilo �0 članov sveta.
1�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se 
beseda »in« v amandmaju spremeni v »ali«. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo �0 članov sveta.
1�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o AMANDMAJU k 

predlogu Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske 
javne službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne 
razsvetljave v Mestni občini Velenje z vključeno spremembo.
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 

Prisotnih je bilo �0 članov sveta.
15. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Odloka o 
koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 
posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave v 
Mestni občini Velenje z vključenim amandmajem. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 

K 1�. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje

Obrazložitev predloga je podala mag. Branka GRADIŠNIK. 

Prisotnih je bilo �0 članov sveta.
1�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro 
Velenje. 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 

K 1�. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Občinskega programa varstva okolja 

za obdobje 2016 – 2020

Obrazložitev predloga je podala mag. Branka GRADIŠNIK.

Prisotnih je bilo �1 članov sveta.
1�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Občinskega 
programa varstva okolja za obdobje 2016 – 2020.

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

K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA
Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine 

Velenje za leto 2016

Obrazložitev osnutka je podal župan Bojan KONTIČ. 
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Župan Bojan KONTIČ je dejal, da je priprava proračuna v času, 
ko nam nič ni znano, izjemno težek projekt. V tem trenutku 
ne vedo niti višine povprečnine niti niso zmanjšani stroški 
delovanja občin, je pa spodbudno dejstvo, da smo od leta 2011 
do vključno letošnjega leta poslovali pozitivno in prepričan je, 
da bo tudi letos takšen rezultat, tako da so lahko skoncentrirani 
na konstrukcijo proračuna brez obremenitev tekočega leta 
poslovanja. Glede primerne porabe je opozoril, da ta že od 
leta 2011 pada, primerna poraba pa je osnova, na podlagi 
katere občine dobivajo dohodnino iz državnega proračuna. 
Povprečnina je v zadnjih letih do leta 2011 naraščala v skladu z 
zakonom o financiranju občin. Za naslednje leto je po tem zakonu 
predvidena povprečnina v višini 652 EUR, vlada pa trenutno 
ponuja v pogajanjih 522 EUR, kar je bistveno odstopanje od 
tega, kar so ocenili, da je potrebno zagotoviti za opravljanje 
z zakonom določenih nalog. Po pogajanjih je povprečnina za 
letošnje leto tako znašala 522 EUR. Osnutek proračuna pa so 
gradili na podatku 525 EUR, pri tem pa so uporabili črn scenarij, 
kjer še vedno velja, da je v zakonu o izvrševanju proračuna, ki 
je v obravnavi v DZ, predvidena povprečnina 519 EUR, ki bo 
seveda spremenjena najmanj na 522 EUR, sam pa upa, da 
s pogajanji in lobiranjem vsaj na višino, ki jo predvidevajo v 
proračunu. Še posebej problematična pa so za velike občine 
sredstva, ki pripadajo občinam in presegajo primerni obseg 
sredstev. To je seveda dohodnina, ki je zapisana v 54. členu in se 
občinam, ki presegajo izračunano povprečnino, ne izplača, kar 
pomeni, da smo letno prikrajšani vsaj za 600 ali 700.000 EUR. 
To je bil začasni ukrep za leto 2015, ki pa ostaja sedaj trajno 
začasni ukrep. To želijo črtati, kar pa pomeni tudi spremembo v 
prihodkovni strani proračuna. Ko niso znani osnovni parametri, 
je seveda težko načrtovati odhodke in prihodke. Kmalu pa bo 
tukaj december, ko je potrebno sprejeti proračun za prihodnje 
leto. Primerna poraba se je v primerjavi z letom 2014 v osnutku 
znižala za 2 odstotkovni točki, dohodnina pa za 6 odstotkovnih 
točk. 
V bilanci odhodkov in prihodkov lahko zasledimo podatke, 
da je prihodkov približno 35.600.000 EUR in odhodkov 
36.400.000 EUR, kar je 755.000 EUR odhodkov več kot 
prihodkov. Predvideli so zadolževanje v višini 2.500.000 EUR in 
odplačilo dolga v višini 1.678.000 EUR, kar pomeni, da je neto 
zadolževanje približno 821.000 EUR. To je približno toliko, kot 
računajo pri izplenu s črtanjem 54. člena zakona o izvrševanju 
državnega proračuna. V tem primeru bi lahko zelo hitro prišli 
na točko, v kateri smo danes, ko ugotovimo, da v letu 2015 
neto zadolževanja MOV nima in želi si, da bi bilo tako tudi v 
prihodnjem letu, čeprav bo to težko izvedljivo, ker so nekaj 
projektov vezali tudi na lastne prihodke (nakup garaž na Gorici, 
obnova Starega Velenja, smučarsko skakalni center, krožišče 
pri Obircu....).
Če pogledamo na proračunsko stran, kjer pa je zadolževanje že 
upoštevano, ugotovimo, da imamo prihodkov 38.000.000 EUR 
in približno toliko tudi odhodkov, oziroma 65.000 EUR plusa na 
koncu leta. Stanje sredstev na računih na dan 31.12. 2015 je 
načrtovano v vrednosti približno 287.000 EUR, stanje sredstev 
na računih na dan 31.12. 2016 pa je načrtovano v vrednosti 
približno 350.000 EUR. Tu se zastavlja vprašanje, kakšni so 
cilji proračuna. Na kratko rečeno je cilj ohraniti situacijo, ki jo 
kljub krizi ohranjamo skozi vsa leta. Govori o negospodarskih 
javnih službah, o šolstvu, zdravstvu, sociali, kulturi, ki niso zgolj 
strošek, ampak naložba v ljudi. Želijo zanesljivo zdravstvo, 
šolstvo, socialo in prav tako tudi financiranje društev in krajevnih 
skupnosti. S tem proračunom ohranjajo nemoteno delovanje 

društev tudi v prihodnje, ohranjajo pa v tem trenutku tudi 300.000 
EUR za nadpovprečne športne dosežke. Društvom zagotavljajo 
tako prostore kot sofinanciranje dejavnosti. Krajevne skupnosti 
nekateri vidijo kot strošek, sam pa jih ne vidi tako. Brez njih bi 
imeli veliko več težav, saj bi se brez predsednikov krajevnih 
skupnosti in brez svetov veliko manj naredilo v krajevnih 
skupnostih in mestnih četrtih, tako pa so dodana vrednost pri 
delovanju lokalne skupnosti. 
Žal mu je, da gre toliko sredstev za socialo, saj to pomeni, 
da je situacija slaba, je pa to zadnje, kar bodo v MOV črtali, 
vsaj dokler mu bo zaupano županovanje. Na področju 
zdravstva zagotavljajo infrastrukturo in tudi sredstva, s katerimi 
zdravstveni delavci opravljajo kvalitetno storitev. V tem 
proračunu še ni zajet nakup mamografa. Ta, ki ga imajo sedaj, 
je na meji še dovoljenega delovanja in obremenitve in ga bo 
potrebno po njegovi oceni že v naslednjem letu zamenjati. To je 
približno 130.000 EUR, ki jih bo potrebno dobiti. Nekaj računajo 
na prostovoljne prispevke, del pa bo potrebno zagotoviti v 
proračunu. Zagotoviti je potrebno tudi 100.000 EUR za nakup 
dveh urgentnih vozil, ki jih dobijo v začetku naslednjega leta, 
ne bo pa tako kot v Celju, saj bodo avtomobili takšni, da bodo 
omogočali dostop tudi na zahtevnejših terenih. Povpraševanje 
po stanovanjih v MOV je še vedno veliko in naša stanovanjska 
politika je zelo dobra. Večina lokalnih skupnosti se z gradnjo 
socialnih stanovanj ne ukvarja več. Mi imamo danes na zalogi 
približno 35 stanovanj, razpis pa bo objavljen v najkrajšem 
možnem času. 
Eden izmed ciljev proračuna je tako ohranitev standarda 
življenja ljudi v MOV, dokler bomo to zmogli. Sem spadajo 
tudi brezplačni potniški promet, brezplačna izposoja koles in 
brezplačno parkiranje v garažnih hišah. Ne bo pa to parkiranje 
več dolgo brezplačno. Smisel garažnih hiš je bil predvsem ta, 
da promet iz centra mesta umaknejo na obrobje, s politiko 
urejanja mirujočega prometa pa bodo šli po poti ostalih mest. 
Če v mestu parkiraš, moraš to plačati in to bo potrebno sprejeti 
tudi v Velenju. Na tem mestu je odgovoril tudi na vprašanje, ali 
s plačilom stroškov pomagajo gospodu Ročniku. Ne pomagajo, 
ker plačujejo svoje obratovalne stroške. Garažo pri DURS-
u je dal gospod Ročnik v brezplačni najem in je nesmiselno 
pričakovati, da bo obratovalne stroške plačeval tisti, ki je dal v 
brezplačni najem. Takih dobrotnikov ni. 
Drugi cilj proračuna je zagotavljanje spodbudnega okolja za 
razvoj podjetništva v MOV. Sociale in vseh družbenih dejavnosti 
ne bodo mogli zagotavljati, če ne bodo imeli prihodkov. Zakon o 
financiranju občin je zelo nespodbuden pri tem, da bi občine na 
veliko pomagale in razmišljale o tem, kako ohraniti in pridobiti 
čim več delovnih mest, vendar pa bodo kljub temu delovali v 
tej smeri. Znotraj tega je pomemben cilj tudi podjetniška cona 
Stara vas in pa na področju turizma območje jezera. Za Staro 
vas je prostorski akt sprejet, večina zemljišč odkupljenih in do 
konca tega leta bodo pridobili tudi gradbeno dovoljenje. Ti ukrepi 
so pomembni, saj bodo omogočili, da bodo lahko konkurirali 
za pridobitev nepovratnih sredstev. Gre za 10.000.000 EUR, 
s katerimi lahko konkretno posežejo v ta prostor, za to pa so 
potrebne podlage in pa trajnostna urbana strategija. 
Tretji pomemben cilj pa je komunalna opremljenost MOV. Še 
danes nimajo vsi urejenega vodovoda, da o urejeni kanalizaciji 
sploh ne govorimo. Danes je bilo podano vprašanje, ali se bo 
zadeva časovno podaljšala. Prepričan je, da se bo in bo letnica 
šla tja proti 2020, prav tako je prepričan, da se bodo spremenili 
tudi kriteriji glede ustreznosti ureditve in bodo nekoliko blažji. 
Toplovod je posebna zgodba, ki jo aktivno spremljajo. Vzrok 
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težav ni MOV. MOV ni investitor v blok 6, smo ga pa skupaj 
zagovarjali, zato prosi tiste, ki so to zelo aktivno počeli, da tega 
ne pozabijo. Podprli so ga zaradi ohranjanja delovnih mest, 
zaradi manjšega vpliva na okolje in zaradi boljšega izkoristka in 
kopanja premoga do leta 2054. Če želijo to urediti, morajo skozi 
najemnino, ki jo plačuje komunalno podjetje in jo vračajo v obliki 
investicij v komunalno infrastrukturo, poskrbeti za normalno in 
uspešno poslovanje komunalnega podjetja. V preteklih letih so 
zgodbo s komunalo sanirali, so pa določene spremembe še 
potrebne. Na tem področju pa se vodi kar nekaj investicij. 
Dejal je, da nekaj upanja še vedno ostaja tudi za Golte, pogovori 
potekajo, zanesljivo pa bodo Golte v letošnji sezoni poslovale. 
Dogovarjajo se z bankami, te so pripravljene sodelovati, seveda 
pa pod pogojem nekih dolgoročnih rešitev. Glede HSE je tako, 
da se bo ta seveda moral obnašati kot družbeno odgovorno 
podjetje, ki bo moralo v prostor, kjer pridobiva električno 
energijo, tudi vlagati. Zahtevajo družbeno odgovorno ravnanje, 
približno takšno, kot so ga dosegli z nuklearko in takšno, kot ga 
bodo morali doseči tudi s hidroelektrarnami. 
Dejal je, da je proračun sestavljen tako, kot so ga zmogli v tem 
trenutku sestaviti. Želijo si seveda več investicij in prepričan je, 
da jih bo v letu 2017 in 2018 več. Takrat tudi načrtujejo črpanje 
tistih 10.000.000 EUR, seveda pa morajo pri tem zagotavljati 
lastni delež. 
Dodal je še, da so za Podjetniški center Standard skupaj namenili 
1.600.000 EUR, ki vključujejo obnovo in nakup prostorov. Iz 
proračuna so namenili 286.000 EUR, nepovratnih sredstev je 
bilo 1.319.000 EUR. Če ne bi imeli pripravljenih projektov v 
trenutku razpisa, seveda do njega ne bi bili upravičeni. Preden 
pa so sploh uspeli priti do teh sredstev, so že morali izbrati 
izvajalca. Bili so uspešni in pridobili so sredstva, če jih ne bi, 
se ne bi zgodilo nič. Prav tako je visoka številka za obnovo 
Vile Rožle, ampak izvajalec RGP je vilo saniral z negativnim 
izidom, kljub številki, ki je visoka. Karkoli v Velenju delajo, imajo 
izgubo. Je pa pomembno, da so pri tem dobili 300.000 EUR 
nepovratnih sredstev, le 9.200 EUR je bilo iz proračuna. Za 
obnovo galerije je MOV dala 400.000 EUR, skoraj 1.000.000 
EUR pa je bilo nepovratnih sredstev. Samo na teh dveh 
projektih so porabili 2.500.000 EUR nepovratnih sredstev, kar 
je rezultat, na katerega smo lahko ponosni. Projekti so bili dobri 
in vsak napor je bil poplačan. 

Članica sveta Irena POLJANŠEK SIVKA je dejala, da so se na 
Odboru za negospodarske javne službe z odlokom proračuna 
temeljito seznanili, ga preučili, o njem konstruktivno razpravljali 
in ga tudi soglasno podprli. Dejstvo je, da se družbenim 
dejavnostim v proračunih preteklih let nikoli ni nič odvzemalo, in 
sicer zaradi zavedanja, da je vložek v ljudi tisto, kar daje lokalni 
skupnosti največ nazaj. In ravno zaradi tega smo verjetno 
ena izmed najuspešnejših občin v državi. Menijo, da 5% 
zmanjšanje materialnih stroškov javnim zavodom s področja 
družbenih dejavnosti ne bo bistveno vplivalo na poslovanje 
javnih zavodov, in sicer tudi zato, ker so dobro urejeni, ker so 
bile investicije vedno skrbno načrtovane in ker imajo dobre 
pogoje za delo. Priča so uspešnim zgodbam javnih zavodov, 
ki so z razpoložljivimi sredstvi iz proračuna in z gospodarnim 
ravnanjem s sredstvi omogočali uspešno delovanje. Za 
uspešnimi programi in vsebinami pa ne stoji le denar, ampak 
predvsem energija in ustvarjalni vložek ljudi. Do danes nam 
rebalansov proračunov ni bilo potrebno sprejemati, kar pomeni, 
da so bile ocene o razporeditvi sredstev dobre. Verjame, da je 
glede na vse dogodke, na katere ne morejo vplivati, tudi v tem 

proračunu razporeditev sredstev dobro načrtovana. Izpostavila 
je še področje socialnega varstva, ki ljudem vrača dostojanstvo. 
Menijo, da je osnutek odloka korektno pripravljen in upajo, da 
bo pri razdeljevanju sredstev korektna tudi država. 

Član sveta Srečko KOROŠEC je dejal, da določeni projekti v 
osnutek proračuna zaradi manjših prihodkov niso bili uvrščeni, 
so pa uvrščeni v prihodnja leta in čakajo na boljše finančne 
pogoje. Največji izpad prihodka izkazje Urad za urejanje 
okolja, sledijo Urad za razvoj in investicije, Urad za komunalne 
dejavnosti in Urad za družbene dejavnosti. To so uradi, ki so 
projekte večinoma izvajali s pomočjo evropskih sredstev. 
Urad za družbene dejavnosti ni vidno zmanjševal sredstev na 
področju sociale in izobraževanja, ker vemo, da bi se s tem 
drastično zmanjšala socialna varnost najšibkejših. Meni, da je 
potrebno posebno pozornost nameniti nabavi nove opreme, 
saj je kar nekaj dotrajane in je potrebna zamenjava z novo. V 
svetniški skupini menijo, da je osnutek odloka dobro pripravljen 
in bodo osnutek podprli. 

Članica sveta Majda GABERŠEK je dejala, da je mamograf res 
že dotrajan in je nov nujno potreben. Upa, da se najde način, 
da bo nov že prihodnje leto. Podala pa je pobudo, da se nakup 
novega mamografa zapiše tudi v osnutek proračuna, ker sedaj 
med investicijami v zdravstveni dom ni naveden. 

Član sveta Franc ŽERDIN je dejal, da bo osnutek odloka podprl. 
Zelo pozdravlja prizadevanja za to, da v decembru pridemo do 
sprejetja odloka. Intenzivno spremlja, kaj se dogaja na področju 
brezposelnosti v MOV, kjer je gibanje pozitivno, kar ga veseli. 
Prepričan je, da je k temu pripomogla tudi proračunska politika 
MOV. Moti ga, da so v osnutku proračuna rubrike za spodbujanje 
podjetništva v SAŠA regiji popolnoma prazne, čeprav je župan 
korektno opozoril, kako se to področje rešuje, tudi z novim 
podjetniškim centrom. Dejal je, da so v delovni skupini za razvoj 
obrtne cone Stara vas zelo intenzivno reševali probleme, da bi 
dobili do konca letošnjega leta gradbeno dovoljenje za izgradnjo 
najbolj nujne infrastrukture v tej coni in vrednost investicije je v 
grobem ocenjena na 1.800.000 EUR. S potencialnimi investitorji 
v obrtno cono se bodo še veliko pogovarjali, kandidirali bodo 
za državna in evropska sredstva, prosi pa, da v strokovnih 
službah preučijo, ali je potrebno v proračunu za to imeti nek 
naslov, na katerega se lahko sklicujejo, ali pa bodo te zadeve 
utemeljevali na nek drug način, vsekakor pa se bodo morali na 
nekaj sklicevati. Enako je tudi z razvojem turistične destinacije 
na jezeru. Projektni svet je svoje delo dokončal do te mere, da 
je pripravil dokument ugotovitve in predlog sklepov za strateški 
svet. Svoje delo so zasnovali tako, da projektni svet pripravi 
ta predlog in ugotovitve, strateški svet se bo zagotovo sestal 
v letošnjem letu z županom, v dokumentu pa so pripravili tudi 
nekatere prioritete, za katere bi bilo smiselno že v naslednjem 
letu štartati tudi na evropska sredstva ali pa tudi na investitorje. 
Te prioritete že imajo gradbena dovoljenja in izdelano projektno 
dokumentacijo in prosil je, da se to vključi z nekim naslovom 
v osnutek proračuna. Gre le za naslov z nekimi minimalnimi 
sredstvi, je pa pomemben. 

Član sveta Peter DERMOL je dejal, da je svetniška skupina 
SD osnutek podrobno obravnavala in najpomembnejša 
ugotovitev je ta, da je realno zastavljen in so uporabljeni realno 
pričakovani podatki, tako na prihodkovni kot odhodkovni strani. 
Na prihodkovni strani pa ne moremo mimo tega, da je v letu 
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2011 povprečnina s strani države znašala 555 EUR, danes pa 
govorimo o 522 EUR, po drugi strani pa so se v tem obdobju 
sprostila tudi napredovanja javnih uslužbencev, kar pomeni, da 
isti ljudje na eni strani znižujejo prihodke, na drugi strani pa 
dvigujejo stroške. Vsekakor pa v SD podpirajo napredovanja 
na delovnem mestu, ne razumejo pa, da iste institucije ne 
poskrbijo, da bi bilo to predvideno. Meni, da je namera o 
zadolževanju v letu 2016 pravilna, saj se tako omogoča 
normalno poslovanje občine, hkrati pa omogočimo tudi izvedbo 
določenih investicij, zlasti tistih, za katere so določena sredstva 
že zagotovljena. Pomembno je, da osnutek ne omejuje in ne 
zavira delovanja izobraževalnih ustanov, zdravstva, športa in 
kulturnih dejavnosti, še posebej pa je zanje pomembno področje 
sociale in veseli ga, da je to zadnje področje, na katerem se 
bodo sredstva zmanjševala. Osnutek proračuna omogoča, 
da se bodo izvajale vse socialne dejavnosti, ki so z zakonom 
predpisane. Pomemben poudarek je tudi na komunalni in 
prometni infrastrukturi, kjer se aktivnosti nadaljujejo, veseli pa 
jih tudi, ko vidijo, da so zagotovljena sredstva za delovanje 
krajevnih skupnosti in mestnih četrti. Vsekakor bodo v SD 
bdeli nad projektom tehnološkega parka v Stari vasi, saj želijo, 
da se tam aktivnosti ne bi ustavile, prav tako bodo bdeli nad 
delovanjem SAŠA inkubatorja.

Član sveta Vid GLINŠEK je dejal, da bo osnutek podprl, ga je 
pa kot bodočega inženirja zmotila izjava župana, ko je rekel, 
da se smrad ne more izmeriti. To je mogoče, osnovna enota 
je olf in obstaja celo podjetje v Sloveniji, ki se s tem ukvarja in 
mogoče lahko pridejo kaj naokoli. 

Član sveta Franc SEVER je dejal, da bo osnutek podprl. Meni, 
da za socialo niso samo v stranki SD, ampak so prav vsi tam za 
socialo, s to razliko, da so eni za socialo, drugi pa za pravično 
socialo, torej da pomoč dobijo tisti, ki jo resnično potrebujejo. 
Dejal je, da se ne more strinjati s tem, kar je prej rekel gospod 
Jenko, da je bila investicija kohezije strokovno pripravljena, 
imenovano je namreč bilo neko podjetje, ki je to izvedlo. Meni, 
da je bilo zelo slabo sprojektirano, bil pa je dober nadzorni, ki je 
odigral pomembno vlogo. Prav tako ne more mimo županove 
izjave, kaj vse je delal RGP z izgubo. Zna biti, da pa je nekdo 
v podjetju obogatel na ta račun. K sreči pa občina ne da več, 
kot je pogodbeno določeno. V proračunu pogreša vodovod 
Petelinjek. Zdaj bi bilo smiselno razmisliti tudi o tem, da se to 
uredi, saj ni tak strošek. O tem je že govoril. Meni, da je proračun 
tak, kot je, nikoli ne bodo vsi zadovoljni, bistveno pa je, da je 
transparenten. Pohvalil je tudi projektno skupino na občini za 
sredstva, ki dela zelo dobro. To je bila pametna odločitev in jo 
šteje v dobro Srečku Mehu. 

Član sveta Andrej KUZMAN je dejal, da si je Svet KS Kavče v 
tem mandatu zadal za cilj dokončno ureditev športnega parka v 
Kavčah. Že pred leti pa je bilo ugotovljeno, da je pod igriščem 
poškodovana kanalizacijska cev, ki pelje k čistilni napravi. 
Projekti za saniranje predvidevajo izvedbo novega vzporednega 
voda, vendar so bila že drugo leto zapored ta dela preložena. 
Takšno stanje, kot je sedaj, pa jim onemogoča kakršna koli 
nadaljna dela. Podal je pobudo, da bi v proračunu za leto 2016 
našli ustrezna sredstva za izvedbo omenjenih del. 

Član sveta Mihael LETONJE je dejal, da bo SLS podprla 
osnutek proračuna. Meni, da je realno pripravljen. Podal pa je 
predlog, da se v osnutek vključi sredstva za ureditev potke za 

invalide, ki jo je omenil že v pobudah. 

Član sveta Matej JENKO je dejal, da bo osnutek podprl, ker 
je dovolj transparenten in realen. Lahko smo ponosni tudi na 
črpanje in pridobivanje nepovratnih sredstev. Glede garaž meni, 
da bi lahko gospod Ročnik sam uredil, da bi imel polno garažo, 
zato meni, da ta pomoč od občine ni v pravi obliki. V osnutku še 
posebej podpira socialne programe ter razvoj mestnih četrti in 
krajevnih skupnosti. Glede ogrevanja je izpostavil glavni vod, ki 
je znotraj TEŠ, za katerega je dobil informacije, da je v sumljivem 
stanju in da ni bil redno vzdrževan. Gre za glavni vod, ki gre iz 
TEŠ v omrežje. Prosi, da se to preveri, ker bi bilo morda potrebno 
to investicijo vključiti v proračun, če se izkaže, da je potrebna. 
Glede težav z ogrevanjem meni, da bi se moral sam gospod 
Rotnik, ko je bil še direktor TEŠ, zavedati, da bo z delovanjem 
enega samega bloka ogrevanje lahko moteno, oziroma da 
bodo stroški višji, če se vključuje plinske turbine. Brez dvoma 
gre za poslabšanje storitev za občane v dolini, vsaj cenovno, 
kako je s preskrbo, pa že vidimo, kako bo z zaposlitvami, pa 
tudi vidimo z ukrepi za zmanjševanje zaposlitev. Opozoril je, da 
sta bila tako gospod Rotnik kot tudi gospod Dermol v poziciji, 
ko bi lahko in bi morala skleniti novo pogodbo, kot tudi vse 
potrebno, da bi imela dolina paralelno ogrevanje, rezervo, ki 
ne bi dvigovala stroškov toplotne energije, vendar tega nista 
storila. Direktorju komunalnega podjetja je postavil vprašanje, 
kako je mogoče, da KP zagotavlja enake cene za ogrevanje 
tudi po spremembi cene v TEŠ. Če to drži, potem torej danes 
plačujemo preveč in se presežek porablja drugje. Zato se tudi 
lahko pokriva vsakoletna več deset tisoč EUR visoka izguba 
za ohlajevanje mestne občine in DURS-a. Vprašal je še, ali se 
že pri sedanjem proračunu postavlja vprašanje, kako bomo 
delali z rezervo takrat, ko bo blok 5 šel iz omrežja. Potrebno 
bo zagotoviti nek nadomestni vir za ogrevanje. Meni, da bi bilo 
smiselno že sedaj začeti o tem razmišljati. 

Župan Bojan KONTIČ je gospodu Jenku dejal, da mu postavijo 
doprsni kip v avli, če najde podjetnika, ki bo dal garažno hišo v 
brezplačni najem in hkrati plačeval še obratovalne stroške. 

Član sveta Peter DERMOL je gospodu Jenku dejal, da mu je 
nekoliko olajšal odločitev glede glasovanja o njegovi razrešitvi. 
Meni namreč, da je gospod Jenko s svojim nastopom dokazal, 
da o energetiki nima pojma. Najprej je rekel, da se je gospod 
Rotnik odločil, da bo na razpolago samo en blok, blok 6, na 
koncu pa je zaključil, da je blok 5 predviden za obratovanje do 
konca leta 2027. Torej je gospod Jenko sam sebe zanikal. Blok 
5 in blok 6 sta od vsega začetka v vseh strateških dokumentih 
predvidena za obratovanje. Tako kot do danes, bosta tudi z 
izgradnjo bloka 6 na razpolago dve toplotni postaji, torej imajo 
tudi v bodoče v TEŠ dva vira toplotne energije in ne ve, od 
kod gospod Jenko črpa te informacije. Vseskozi pa je bilo tudi 
predvideno, da se bodo na bloku 5 izvedli ukrepi v letošnjem 
letu. Zakaj se to ni zgodilo, pa ni stvar lokalne skupnosti, ampak 
tistih, ki so v tem letu v TEŠ sprejemali odločitve.

Član sveta Franc SEVER je dejal, da obsojati tukaj Rotnika 
in Dermola nima smisla, prav tako je potrebno prebrati vso 
dokumentacijo. Ko so se pojavili problemi, je komunala zahtevala 
sestanek, da se stvar dolgoročno reši in da se ugotovi, kakšna 
bi bila trajna rešitev, da ne bi prihajalo do političnih izklopov. 
Par mesecv ni bilo ničesar, saj se niso mogli nič dogovoriti in 
stvari so šle tudi na sodišče. Vsekakor pa je potrebno najti neko 
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trajno rešitev, zato prosi, da se neha s to zgodbo in se najde 
neka trajna rešitev za nemoteno oskrbo s toplotno energijo. 

Član sveta Matej JENKO je dejal, da je samo povzel zaključke 
seje, ki so jo imeli. On pa je govoril o tem, da bi se lahko 
pravočasno te stvari že uredile. Glede sodišča, ki ga je omeni 
gospod Sever, pa je tako, da je občina malenkost zavajala s 
svojimi izjavami, saj so dejali, da je sodišče odločilo v prid občini 
oziroma komunali. To ni res, ker takrat sploh še ni potekel rok 
za pritožbe. Začasni ukrep sicer velja, vendar ta stvar še ni 
kočana. 

Župan Bojan KONTIČ je dejal, da sodišče sprejme sklep, 
odločitev je veljavna in lahko se pritožiš. Ukrep začasnosti 
velja in o tem so obveščali ljudi in ni nobenega zavajanja. 
Sodišče je odločilo, da mora TEŠ do nadaljnega izpolnjevati 
vse obveznosti iz pogodbe, ki jo je odpovedala. To pomeni, da 
je za vsak izklop, ki ni naravno pogojen, potrebno plačati kazen 
v višini 500.000 EUR in ta odločitev sodišča velja. HSE se je 
pritožil, pritožba traja in če bo sodišče odločilo drugače, bodo 
druge zgodbe. Obveščanje je bilo korektno in ni bilo nobenega 
zavajanja. Cilj vseh postopkov pa je zagotoviti trajno ogrevanje 
Šaleške doline. 

Članica sveta Breda KOLAR je dejala, da bo osnutek proračuna 
podprla, ker je kljub situaciji razvojno naravnan in pokriva 
večino socialnih potreb in je naravnan tudi tako, da zagotavlja 
nova delovna mesta. 

Član sveta Bojan ŠKARJA je dejal, da je v proračunu postavka 
zaščite in reševanja korektno zastopana. Zagotavljajo se tako 
materialna kot izobraževalna sredstva. Dobro so pripravljeni, 
kar je tudi zasluga 
župana in uprave mestne občine. Osnutek proračuna bo 
podprl. 

Župan Bojan KONTIČ je dejal, da se zahvaljujejo tudi gasilci. 
Opozarjajo pa na to, da potrebujejo dva dodatna poklicna 
gasilca, če želijo tak standard ohraniti tudi v prihodnje. Dejal je 
še, da je temeljna podlaga za uspešno delovanje civilne zaščite 
ravno prostovoljnost gasilcev. 

Prisotnih je bilo �1 članov sveta.
1�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o osnutku Odloka o 
proračunu Mestne občine Velenje za leto 2016.

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

K 1�. TOČKI DNEVNEGA REDA
Osnutek sprememb in dopolnitev Statuta 

Mestne občine Velenje

Obrazložitev osnutka je podal mag. Iztok MORI.

Prisotnih je bilo �1 članov sveta.
19. SKLEP

Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Osnutku sprememb 
in dopolnitev Statuta Mestne občine Velenje.

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

K 1�. TOČKI DNEVNEGA REDA
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o zazidalnem načrtu Selo

Obrazložitev osnutka je podala mag. Branka GRADIŠNIK.

Član sveta Franc SEVER je dejal, da bo predlog podprl. 
Postavil je vprašanje, ali bo potrebno narediti spremembe po 
vseh odlokih oziroma zazidalnih načrtih, ki jih imajo. 

Mag. Branka GRADIŠNIK je odgovorila, da imajo v vseh 
odlokih o prostorskih ureditvenih pogojih ta določila že podana, 
tukaj pa gre za specifiko, ker gre za izvedbeni prostorski akt, 
kar pomeni, da je točno določil obseg objektov in pa tipologijo in 
takrat ni bilo nobenih pobud, da se zagotavlja pomožne objekte 
ob objektih, ker naj bi bili zagotovljeni v okviru samega objekta. 
Sedaj so naknadno to implementirali v izvedbeni akt.  

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
20. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o osnutku Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Selo.

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

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

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
21. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se 
osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
zazidalnem načrtu Selo prekvalificira v predlog. 

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

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
22. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Selo.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
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K 1�. TOČKI DNEVNEGA REDA
Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 

Zavod za turizem Šaleške doline

Obrazložitev osnutka je podala Urška GABERŠEK.

Članica sveta mag. Dragica POVH je dejala, da ima dva 
predloga. V 1. členu v predzadnjem odstavku, kjer so 
navedene naloge, je v predzadnji alineji zapisano »soglasje 
k razširitvi dejavnosti zavoda« in predlaga, da se »razširitev« 
zamenja s »spremembami«, ker lahko gre tudi za zmanjšanje 
ali ukinitev določenih dejavnosti. V 21. členu, kjer je zapisano, 
da »dva člana predlagata ustanovitelja, enega člana predlaga 
soustanovitelj« pa predlaga, da se besedi »predlaga«, 
predlagata«, nadomestita z »imenuje, imenujeta«.

Član sveta Franc SEVER je dejal, da osnutek podpira. Postavil 
je vprašanje, ali spada tudi poslovnik o delu sveta zavoda pod 
splošni akt zavoda. Če spada, potem je potrebno to zraven 
pripisati. Pri 26. členu na koncu bi bilo tako smiselno pripisati 
tudi poslovnik o delu sveta zavoda. 

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
2�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o osnutku Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Šaleške doline. 

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

K 19. TOČKI DNEVNEGA REDA
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih 
dejavnosti v Mestni občini Velenje

Obrazložitev osnutka je podal Drago MARTINŠEK. 

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
2�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o osnutku Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju   socialno 
varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje. 

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

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

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
25. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se 
osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini 
Velenje prekvalificira v predlog.

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

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
2�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno 
varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje.

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

K 20. TOČKI DNEVNEGA REDA
Seznanitev s Strategijo razvoja Javnega 

zavoda Regijsko višje in visokošolsko središča 
za obdobje 2015-2020

Strategijo je predstavila Katja ESIH.

Član sveta dr. Franc ŽERDIN je dejal, da je regijsko študijsko 
središče zavod, ki deluje uspešno v okviru svojih zmožnosti. 
Od leta 2009 naprej, ko je država nehala podeljevati koncesije 
za visokošolske zavode, je RŠS izgubilo osnovno nit, torej 
ustanavljanje visokošolskih zavodov in programov. Če 
visokošolski program ne dobi koncesije, je na takem programu 
in zavodu možen samo izreden študij, ki pa je drag. MOV 
delovanje zavoda letno stane med 50.000 in 60.000 EUR, 
kar ni majhen denar in v dobrih 10 letih je občina investirala 
v zavod lep znesek, zavod pa je del teh sredstev sicer tudi 
vrnil v ta prostor. Je pa res, da neke velike dodane vrednosti 
občina od RŠS ni dobila, ne zaradi središča samega, ampak po 
krivdi sistema v državi, ki trenutno velja in mu ni videti konca. 
Na podlagi današnje razprave se bodo v novembru odločali o 
tem, ali ostati član RŠS še naprej ali ne in tu jih čaka veliko 
in pomembno delo. Pomembna prioriteta je razvoj kvalitetnega 
visokošolskega in višješolskega izobraževanja. Imamo MIC, 
ŠCV, VŠVO in te je potrebno kvalitetno med seboj povezati, 
da se mladim zagotovi izobrazba in da se jih tudi zadrži doma. 
Sposobni morajo biti oceniti, kje in na kakšen način bodo svojo 
vizijo lažje in bolj uspešno uresničevali, ali skozi RŠS ali kako 
drugače. 

Članica sveta Irena POLJANŠEK SIVKA je dejala, da so se 
na odboru seznanili s strategijo. Ta ni slabo pripravljena, dobro 
je pripravljena, prav tako je bila korektno predstavljena. Med 
vizijami RŠS je zapisana tudi večja dostopnost do študija, 
okrog tega pa so imeli kar nekaj pomislekov, saj država ne 
podeljuje koncesij in je tako dostop onemogočen. Pav tako 
je med nevarnostmi za delovanje središča navedeno ravno 
nedodeljevanje koncesij s strani države. Torej se postavlja 
vprašanje, kaj pa sploh lahko pričakujemo od nadaljnega 
sodelovanja v RŠS. Ostati na sedanji poziciji je nesmiselno, 
tudi z vidika stroškov, narediti korak naprej pa je spet pod 
vprašajem, ker država koncesij ne podeljuje. Vsakega pa 
seveda zanima, kakšen bo izkupiček MOV.

Član sveta mag. Albin VRABIČ je dejal, da verjame, da lahko 
gremo naprej iz teh težav. Predstavljena je bila strategija in ve, 
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da je bil ta projekt voden tehtno in s premislekom. Se je pa 
vmes marsikaj spremenilo. Še vedno apelira, da akademija 
za glasbo ostane kot možnost, prav tako nikoli več ne bomo 
imeli RŠS, če ga sedaj ugasnemo. Zato je predlagal, da se 
ostane na minimumu, da je torej zavod še vedno prisoten in ne 
ugasne, ko pa bodo časi boljši, in zagotovo bodo, pa imamo 
vse podlage, da gremo naprej. Meni, da bi morali vztrajati na 
minimumu. 

Član sveta Franc SEVER je dejal, da je vprašanje, kako bo, 
če se ta stvar podaljša za eno leto. Če bo enako kot danes, je 
bolje danes reči bobu bob. Sam je bil proti vstopu še preden se 
je vse skupaj začelo, danes je slika takšna, kot je. Potrebno je 
najti vse argumente za in proti, vsekakor pa pričakuje pri tem 
pomoč tistih, ki so na tem področju kvalificirani. Če se ne vidi 
neke rešitve, je smiselno, da se to, kar se je v dolini gradilo, 
poskuša v dolini nadgraditi in to pot peljati samostojno naprej. 
Sam druge rešitve ne vidi. Če bo vsako leto primanjkljaj, če 
bodo drugi izstopali, bodo morale  preostale občine dajati več 
sredstev. 50.000 EUR pa ne sme biti odločilen faktor, ker s tem 
ne bodo nič prišparali. 

Svetnice in svetniki so se seznanili s strategijo.

K 21. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo letnega in zimskega vzdrževanja, ter 

obnov cest v mestni občini Velenje

Poročilo je predstavil Janez HERODEŽ.

Član sveta Andrej KUZMAN je dejal, da je v poročilu navedeno, 
da so določeni odseki, na katerih se je pokazalo, da večja 
obnovitvena dela v tem trenutku še niso potrebna. To mu ni 
najbolj jasno, saj je bila najprej dana ocena, da so obnovitvena 
dela potrebna in ne razume, kako se lahko naknadno pokaže, 
da niso potrebna. Če se v KS pričakuje, da se bo nek odsek 
saniral, potem pa se to ne zgodi, seveda to povzroči slabo voljo 
in meni, da ni bilo ustrezne komunikacije, da bi se take stvari 
razjasnile, govori za cesto Kavče-Podkraj. Tako krajanom niso 
mogli dati informacij, ki so jih ti upravičeno zahtevali. Ni trajalo 
47 min, ampak tedne. 

Janez HERODEŽ je dejal, da bodo v okviru konta vzdrževanja 
nadaljevali še v prihodnjem obdobju s sanacijami na določenih 
odsekih. Trenutno je stanje takšno, da so na nek način zaključili, 
kar je bilo načrtovano v okviru obnov, seveda pa bodo v okviru 
konta vzdrževanja vsako leto na določenih cestiščih izvajali 
večja obnovitvena in sanacijska dela. Menijo, da imajo tudi 
lažje vzdrževanje, če uredijo daljši odsek, torej več kvadratov. 
To je strategija, ki so si jo zadali, in ocenjujejo, da je dobra. 

Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.

K �. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o razrešitvi člana Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Župan Bojan KONTIČ je predlagal, da najprej z dvotretjinsko 
večino umaknejo to točko iz dnevnega reda, da se nato 
seznanijo z izstopom člana in sprejmejo ugotovitveni sklep. 

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
2�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se 3. 
točka dnevnega reda nadomesti s predlogom Ugotovitvenega 
sklepa o prenehanju mandata članu Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja.

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

Predlog ugotovitvenega sklepa je podal Bojan ŠKARJA. 

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
2�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu 
Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

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

K 22. TOČKI DNEVNEGA REDA
Odgovori na pobude in vprašanja

Odgovori na vprašanja in pobude bodo podani v pisni obliki.

Seja se je zaključila ob 13.15 uri.

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

župan Mestne občine Velenje
Bojan Kontič
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Odgovori
na pobude in vprašanja, postavljena na 9. seji 

Sveta Mestne občine Velenje

Zap. št. 49
Član sveta mag. Albin Vrabič je postavil naslednje vprašanje: 
1. Dejal je, da so z veseljem opazili, da so bile sanirane 
nepravilnosti na promenadi ob Cankarjevi 2, na kar so 
večkrat opozorili. Vprašal je, kdaj bodo sanirane še vse 
ostale razbrazdane površine na promenadi.
ODGOVOR:
Smisel in namen različnih tlakovanih površin na promenadi je 
bil obširno razložen v prejšnjih odgovorih na vaša vprašanja, 
zato jih ne bomo še enkrat navajali. Razbrazdane površine niso 
nepravilnost. Sprememba tlaka med Cankarjevo 2 in promenado 
je bila izvedena predvsem zaradi pritiska stanovalcev 
Cankarjeva 2 in vaših pobud. Ostali tlaki na promenadi bodo 
do izteka pogodbenih določil ostali v enaki obliki in materialih, 
kot so bili izvedeni. 
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana. 

Zap. št. 50
Član sveta Anton De Costa je postavil naslednja vprašanja: 
1. Vprašal je, kako daleč so aktivnosti glede ureditve 
varnega prehoda pri avtobusni postaji v smeri Gorice.
ODGOVOR:
Prehodi za pešce morajo biti med seboj oddaljeni najmanj 100 
metrov. Glede na to, da sta že sedaj označena dva prehoda na 
manj kot 100 metrih, bi s tretjim varnost udeležencev v prometu 
samo še poslabšali. Pešci, ki pridejo z Gorice, so preko ceste 
vodeni pri bazenu ali pa v križišču Kopališke in Šaleške ceste.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

2. Vprašal je, kako daleč so aktivnosti glede ureditve 
evropske pešpoti in kolesarske steze od Mislinje proti 
Velenju in naprej proti Savinjski dolini. 
ODGOVOR:
Za državno kolesarsko povezavo Huda luknja je MOV pridobila 
idejni projekt (v nadaljevanju: IDP) in njegovo recenzijo. Trenutno 
čakamo na sprejetje državnega proračuna in odločitev Direkcije 
za infrastrukturo glede odkupa zemljišč na trasi kolesarske poti. 
To je predpogoj za nadaljevanje projektiranja na ravni PGD in 
PZI ter pridobitev gradbenega dovoljenja.
Odsek državne kolesarske povezave R3, ki povezuje Velenje, 
Šoštanj, Šmartno ob Paki in Mozirje, je trenutno v fazi 
načrtovanja. Izvajalec Elea iC, d. o. o., iz Ljubljane pripravlja 
idejni projekt za to kolesarsko povezavo, ki bo predvidoma 
dokončan v letu 2016.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora. 

�. Vprašal je, kako daleč so aktivnosti, povezane z izgradnjo 
tretje razvojne osi. 
ODGOVOR:
Glede priprave Državnega prostorskega načrtovanja (DPN) 
za odsek državne ceste Šentrupert–Velenje smo s strani 
Ministrstva za okolje in prostor prejeli odgovor, da je priprava 
stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve osnutka 
DPN  v zaključni fazi, stališča bodo podpisana, objavljena na 
spletnih straneh MOP in posredovana občinam na območju 
DPN predvidoma v drugi polovici novembra 2015. 

Hkrati poteka izdelava optimizacije določenih odsekov ceste 
glede na podane pripombe in predloge v času javne razgrnitve. 
Kjer bo potrebno, bodo izdelane tudi dodatne strokovne podlage 
in preveritve.
Po zaključku vseh optimizacij trase in preveritev bo v občinah, 
kjer je bil DPN razgrnjen, izvedena predstavitev dokončno 
optimizirane trase (javna seznanitev), nato pa izdelan predlog 
DPN, ki bo posredovan v končno mnenje nosilcem urejanja 
prostora.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

�. Dejal je, da je gozd nad Vilo Herberstein posebnega 
družbenega pomena, vendar je močno prizadet zaradi 
lubadarja. Vprašal je, kdo je odgovoren za tisti del gozda, 
v katerem še vedno stojijo posušene smreke in borovci, 
saj ti ogrožajo zdravi del gozda in bi jih bilo potrebno 
nemudoma izsekati. 
ODGOVOR:
Gozd neposredno nad Vilo Herberstein je v lasti države, 
upravljavec je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS; v 
nadaljevanju proti južni strani je gozd v lasti Kmetijske zadruge 
Šaleška dolina. Po podatkih, pridobljenih s strani Zavoda 
za gozdove, v državnem gozdu ni prizadetih dreves zaradi 
podlubnikov, v zadružnem gozdu pa je sečnja prizadetih dreves 
predvidena v začetku meseca novembra.
Če občani v gozdovih opazijo prizadeta drevesa, se lahko 
obrnejo na pristojni krajevni urad Zavoda za gozdove RS v 
Šoštanju, revirni gozdarji pa bodo po preverbi stanja na terenu o 
dejanskem stanju obvestili lastnika prizadetega gozda oziroma 
z določbo odredili sečnjo prizadetih dreves.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora. 

5. Dejal je, da se begunska kriza zaostruje. Vprašal je, ali 
ima župan s svojo strokovno ekipo pripravljene scenarije 
za prihod večjega števila beguncev v MOV.
ODGOVOR:
Mestna občina Velenje je glede problematike beguncev v 
stiku z Ministrstvom za notranje zadeve, in v kolikor bo na 
območju MOV prišlo do nastanitve večjega števila beguncev 
bomo skupaj z ministrstvom vzpostavili vse potrebne ukrepe za 
ustrezno oskrbo in nastanitev le teh. 
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije. 

Zap. št. 51
Član sveta Franc Sever je postavil naslednja vprašanja: 
1. Na eni izmed prejšnjih sej je postavil vprašanje glede 
sanacije na objektu v Starem Velenju. Odgovorjeno mu je 
bilo, da bo to urejeno do konca junija, nato avgusta. Še 
vedno se ni zgodilo nič, prihaja pa zima in bo tam nastala 
še večja škoda. Podal je pobudo, da se to uredi. 
ODGOVOR:
Dela so se pričela izvajati in bodo v skladu z gradbeno pogodbo 
končana do 30. 11. 2015.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije. 

2. Podal je pobudo, da se v Vinski Gori, kjer se urejata 
kanalizacija in vodovod, v letošnjem letu asfaltira le z 
grobim asfaltom zaradi podtalnice. Prihodnje leto, ko bodo 
razmere ugodnejše, pa s finim asfaltom. Pojaviti pa bi se 
znal še drug problem, in sicer bo pol ceste nove, pol stare 
in ko se bo delal premaz z emulzijo na starem delu, ne bo 
pravega oprijema asfalta, če se emulzija ustrezno ne bo 
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posušila in v nekaj letih se bo to skrušilo. 
ODGOVOR:
Pobudo bomo glede vremenskih razmer usklajevali z 
izvajalcem.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti. 

�. Dejal je, da je v Našem času zasledil, da je bila cesta 
v Kavče z obeh strani zaprta. To mora javno demantirati. 
Cesta je bila namreč zaprta natančno �� min. Prosi, da se 
ogleda teren, preden se napiše. 

�. Podal je pobudo, da se komunalno podjetje in PUP 
dogovorita glede izvajanja del oziroma da občina, ko 
naroči komunali, obvesti tudi PUP o tem, katera cesta se 
bo prekopavala v izogib kasnejšim popravilom. Prav tako 
je potrebno, da je nadzorni s strani občine za to primerno 
plačan in da nadzor nad izvajanjem opravljajo kvalificirane 
osebe. 
ODGOVOR:
Koncesionar za ceste oz. vzdrževalec ceste, tj. podjetje 
PUP Velenje, d. d., je bil in bo po skupnem dogovoru vedno 
obveščen o delih, ki se izvajajo na cestah, saj prejme v vednost 
vsa soglasja za zaporo ceste in dovoljenja za izvajanje del.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti. 

5. Vprašal je, kdo in po kateri zakonodaji lahko podpiše 
aneks k osnovni pogodbi poleg direktorja. To omenja 
zaradi konkretnega primera komunalnega podjetja, ker se 
mu očita, da se je prodal, kar pa seveda ni res.  
ODGOVOR:
Poleg direktorja lahko podpiše pogodbo tudi oseba, ki jo direktor 
pooblasti za podpis pogodbe oz. aneksa. Ker pa se vprašanje 
nanaša na konkreten primer Komunalnega podjetja Velenje, 
predlagamo, da se vprašanje naslovi na njih, da odgovorijo na 
postavljeno svetniško vprašanje. 
Odgovor so pripravili v Uradu za javne finance in splošne 
zadeve.

�. Predlagal je, da bi uredili pločnik od križišča do pešpoti 
za Gorico in s tem rešili problem ustreznega prehoda od 
Gorice do avtobusne postaje, saj bi bilo smešno, če bi bil 
prehod za pešce zarisan vsakih nekaj metrov.
ODGOVOR:
Pešpot z Gorice je povezana s pločnikom ob Kopališki cesti. 
Vsi pešci lahko po tem pločniku pridejo do dveh označenih 
prehodov za pešce (pri bazenu in v križišču Šaleške in Kopališke 
ceste) in preko njiju varno prečkajo cesto.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti. 

Zap. št. 52
Član sveta Mihael Letonje je postavil naslednja vprašanja: 
1. Vprašal je, kako daleč so aktivnosti v zvezi s postavitvijo 
vlečnice na jezeru. Smiselno bi bilo pohiteti s tem, ker 
je tukaj velik potencial, kar se je izkazalo tudi recimo na 
Ptuju, kjer so tako vlečnico postavili. 
ODGOVOR:
Kar nekaj zainteresiranih je prišlo predstavit projekt postavitve 
»wake parka«, z zadnjim interesentom je bilo dogovorjeno, da 
podajo tehnične zahteve; PV Invest bi na podlagi teh zahtev 
podal najprimernejšo lokacijo, Mestna občina Velenje pa bi 
pomagala pri pridobivanju dovoljenj. Zainteresirani PV Investu 
še niso podali tehničnih zahtev. Občina sama v takšen projekt 

ne more investirati, saj je strošek prevelik. Za enkrat nimamo 
v načrtih, da bi občina sama investirala, bomo pa nudili vso 
ustrezno podporo morebitnim investitorjem. 
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije. 

2. Predlagal je, da se v KS Šalek pot za invalide uredi tako, 
da se bodo lahko invalidi normalno vozili po njej. Na eni 
strani ni klančine, da bi se lahko peljali gor, na drugi strani 
pa so tri stopnice. Predlagal je, da bi se tam ustrezno 
asfaltiralo, da bi lahko invalidi peljali navzdol po ravnem. 
To pobudo je na občino podal tudi predsednik KS Šalek 
Rafael Goršek, ki pa mu je bilo odgovorjeno, da je tam pač 
tako projektirano in se ne da nič narediti. 
ODGOVOR:
Na omenjeni lokaciji je postavljen znak »območje umirjenega 
prometa« (III-33), ki označuje območje, v katerem imajo 
prednost pešci, invalidi in v katerem je dovoljena igra otrok, 
zato ni potrebe, da bi pot dodatno asfaltirali.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti. 

�. Vprašal je, ali se res podaljšuje rok za izgradnjo malih 
čistilnih naprav za 5 let. 
ODGOVOR:
V osnutku uredbe, ki ureja to področje, je res bil predlog za 
podaljšanje za 5 let, vendar so bile na MOP podane pripombe s 
strani različnih deležnikov. Rok še ni bil podaljšan.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti. 

�. Vprašal je, kako potekajo aktivnosti glede tretje razvojne 
osi. 
ODGOVOR:
Glede priprave Državnega prostorskega načrtovanja (DPN) 
za odsek državne ceste Šentrupert–Velenje smo s strani 
Ministrstva za okolje in prostor prejeli odgovor, da je priprava 
stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve osnutka 
DPN  v zaključni fazi, stališča bodo podpisana, objavljena na 
spletnih straneh MOP in posredovana občinam na območju 
DPN predvidoma v drugi polovici novembra 2015. 
Hkrati poteka izdelava optimizacije določenih odsekov ceste 
glede na podane pripombe in predloge v času javne razgrnitve. 
Kjer bo potrebno, bodo izdelane tudi dodatne strokovne podlage 
in preveritve.
Po zaključku vseh optimizacij trase in preveritev bo v občinah, 
kjer je bil DPN razgrnjen, izvedena predstavitev dokončno 
optimizirane trase (javna seznanitev), nato pa izdelan predlog 
DPN, ki bo posredovan v končno mnenje nosilcem urejanja 
prostora.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

5. Povedal je, da v Podgorju od pokopališča proti kozolcu 
pridemo na čistino, kjer živi nekaj družin z majhnimi otroki. 
Podal je pobudo, da bi se tam postavil prometni znak za 
omejitev hitrosti ali pa kakšna prepreka na cesti, ker so 
zlasti po hribu navzdol hitrosti precejšnje.
ODGOVOR:
Na tem odseku ureditev umirjanja prometa (grbine) zaradi 
vzdolžnega naklona in neosvetljenosti ceste ni možna. 
Strokovne službe bodo izvedle ogled odseka ceste in če bo 
možno, bomo postavili prometno signalizacijo za omejitev 
hitrosti.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.
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�. Podal je pobudo, da se na tržnici uredi wi-fi ali kaj 
podobnega, ker bodo po novem morali imeti prodajalci 
davčne blagajne. 
ODGOVOR:
MOV ima pretežen del centra mesta pokrit z brezplačnim WiFi 
omrežjem, med drugim tudi Cankarjevo ulico. Območje, kjer se 
nahaja mestna tržnica, žal ni v celoti pokrito z WiFi omrežjem, 
saj je to povezano z določenimi finančnimi sredstvi. MOV bo 
možnost širitve na tem območju proučila in glede na finančne 
zmožnosti poiskati najbolj optimalno rešitev.
Zakonska uporaba davčnih blagajn pa nudi tudi druge možnosti. 
Predvidevamo do si bo večina prodajalcev že predčasno 
uredila pakete mobilnih blagajn, ki jih ponujajo različni mobilni 
operaterji.
Odgovor so pripravili v Uradu za javne finance in splošne 
zadeve.

�. Vprašal je, zakaj je na občinskem prazniku pela Jelena 
Rozga, torej tuja izvajalka, in ne kakšen domač izvajalec. 
Poleg tega ga zanima, koliko denarja so zanjo plačali iz 
proračuna. 
ODGOVOR:
V Mestni občini Velenje obeležujemo občinski praznik 20. 
septembra, vendar Velenje praznuje ves mesec. Že v začetku 
meseca septembra pripravimo prve dogodke v sklopu 
praznovanja občinskega praznika. Letos smo praznovanje 
začeli že 4. septembra, ko smo želeli pripraviti koncert na 
Titovem trgu, na katerem bi se predstavili ansambli narodno-
zabavne glasbe iz Šaleške doline. Žal smo morali koncert 
Velenje po domače zaradi slabe vremenske napovedi 
odpovedati. V petek, 18. septembra, smo pripravili slovesnost 
ob občinskem prazniku v Domu kulture Velenje. Na slovesnosti 
so nastopili priznani velenjski glasbeniki. Isti dan ob 18.30 
smo na Titovem trgu pripravili tradicionalni koncert Pihalnega 
orkestra Premogovnika Velenje z gosti. Letos so z orkestrom 
nastopili jazz kvartet Jure Pukl, mladi pianist Rok Tadej Brunšek 
in številni drugi. Naslednji dan smo na Titovem trgu pripravili 
prireditev Velenje se predstavi. Gre za tradicionalno prireditev, 
ki jo vsako leto pripravimo v okviru občinskega praznika, na 
kateri se predstavijo športna društva in klubi, izobraževalne 
ustanove in kulturna društva. Dva tedna kasneje smo pripravili 
tudi prireditev Podjetno Velenje, na kateri se predstavijo 
velenjska podjetja.
V soboto, 19. septembra, smo v okviru prireditev ob praznovanju 
občinskega praznika pripravili tudi koncert na Titovem trgu. 
Nastopila je Jelena Rozga. Preko agencije smo ji plačali 11.000 
evrov neto.
Tudi naslednji dan, v nedeljo, 20. septembra, je bil v znamenju 
praznovanja občinskega praznika. Velenje je z budnicami po 
mestu prebudil Pihalni orkester Premogovnika Velenje. Ob 8. 
uri so pripravili budnico tudi na Titovem trgu.
V Velenju v okviru občinskega praznika pripravljamo številne 
prireditve, dogodke in koncerte, s katerimi želimo v mestu 
občankam in občanom pričarati praznično vzdušje ves mesec. V 
okviru letošnjega praznovanja občinskega praznika so nastopili 
številni priznani velenjski glasbeniki in kulturni ustvarjalci, ki 
smo jih z veseljem povabili k sodelovanju, saj cenimo njihov 
prispevek in jih po svojih najboljših močeh spodbujamo na 
njihovi ustvarjali poti. 
Na občinskem prazniku torej ni pela Jelena Rozga, ampak je 
poleg številnih drugih velenjskih glasbenikov pela tudi Jelena 
Rozga. Za hrvaško pevko smo se tokrat odločili, ker smo 

vedeli, da bo na trg privabila ogromno zadovoljnih občank in 
občanov. Ne nazadnje je naš namen tudi, da so koncerti, ki 
jih pripravimo, dobro obiskani, da se ljudje ob njih sprostijo in 
zabavajo. V decembru bomo tako na Titovem trgu in promenadi 
ob prižiganju praznične razsvetljave poslušali ansambel Spev, 
Roberta Goterja, ob prihodu dedka Mraza Alyo in na silvestrovo 
Čuke. Dobro leto dni nazaj smo ob odprtju promenade 
organizirali koncert Jana Plestenjaka.
Na praznovanje občinskega praznika in dogodke ali koncerte, ki 
jih pripravljamo tekom leta, moramo gledati celoviteje in potem 
je pogled povsem drugačen.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana. 

Zap. št. 53
Član sveta Drago Seme je postavil naslednje vprašanje: 
1. Dejal je, da je bil v letu 2012 sprejet Odlok o nadomestilu 
za uporabo stavbnega zemljišča. Vprašal je, ali parcela 
�0�/2� v k. o. Laze leži na območju, za katerega se plačuje 
nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče. Novembra 
201� je bilo izdano gradbeno dovoljenje, gradnja pa se je 
pričela februarja 2015.         
ODGOVOR:
Parcela št. 607/24, k.o. Laze, leži v območju, za katerega se 
plačuje nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega, in 
sicer na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja, dokler se 
ne prične z gradnjo objekta.
Ko se prične z gradnjo objekta, se nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča odmeri pod pogoji za zazidano stavbno 
zemljišče. Podatek o pričetku gradnje pa mora posredovati 
zavezanec za odmero nadomestila.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora. 

Zap. št. 54
Član sveta Matej Jenko je postavil naslednja vprašanja: 
1. Svetnice in svetnike je obvestil, da je izstopil iz stranke 
SMC. Eden izmed razlogov je bil ta, da ga je zaradi 
sedanje predsednice lokalnega odbora in podžupanje 
stranka razrešila. Kasneje pa je bilo ugotovljeno, da so 
mu s tem kršili z ustavo zagotovljene pravice. To ga je 
močno presenetilo, zato je izstopil iz stranke in svetniške 
skupine. 
2. Čestital je ob občinskem prazniku, za osvojeno prvo 
mesto na tekmovanju za najlepše urejeno večje mesto v 
Sloveniji in za odprtje prenovljene Vile Rožle. Njegov edini 
pomislek je, da je obnova stala kar �1�.000 EUR, ni pa 
klimatizirana. Predlagal je, da jim v prihodnjem letu občina 
pomaga pri promociji, saj se je lokacija spremenila. 
ODGOVOR:
Vrednost investicije/sanacije Vile Rožle je bila 273.134,33 evra 
z DDV in ne 314.000 evrov (to je vrednost celotnega finančnega 
deleža MOV).
Sanacija objekta se je osredotočila na energetsko sanacijo, 
kar pomeni, da so bili uporabljeni gradbeni elementi in uvedeni 
dodatni ukrepi (senčila), s katerimi se omogoča učinkovita 
(po)raba energije. Sama sanacija bi naj tako onemogočila 
pregrevanje objekta. Zaradi tega se dodatna klimatizacija 
objekta ni predvidela.
V mesecu novembru so v MZPM Velenje pripravili zelo zanimiv 
program, o katerem obvešča tudi Služba za odnose z javnostmi 
MOV.
Odgovor so pripravili v Uradu za družbene dejavnosti
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�. Predlagal je, da bi na cesti mimo zgornjega parka proti 
starem kinu nekje vmes uredili prehod za pešce. 
ODGOVOR:
Glede na to, da gre za državno cesto, katere upravljavec je 
Direkcija RS za infrastrukturo, bomo predlog naslovili na njih in 
počakali na njihovo mnenje.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

�. Dejal je, da podpira akcijo civilne zaščite in reševanja, ki 
je potekala �. 10. 2015. Vsem sodelujočim se zahvaljuje za 
njihovo delo in požrtvovalnost. 
5. Čestital je ob odprtju stanovanjsko poslovnega objekta 
Gorica. Upa, da se ne bodo pokazale kakšne skrite 
napake. 

�. Čestital je ob zaključku projekta Čista pitna voda. Ob 
tem je pohvalil dobro delovanje podjetja KRMC, d. o. o., 
ki je pripravilo razpisno dokumentacijo in poskrbelo, da 
je projekt potekal brez zapletov. Projekt je bil voden tako 
dobro, da je bil cenejši za celo � milijonov EUR. Ob tem 
je bilo natisnjenih tudi 20.000 knjižic za gospodinjstva, ne 
ve pa, kam so te knjižice šle. V dolini imamo okoli �.000 
gospodinjstev, kam je torej šlo 12.000 ostalih. 
ODGOVOR:
Brošure so bile poslane v vsa gospodinjstva v Šaleški dolini, 
torej v vse tri občine (MO Velenje, Šoštanj in Šmarno ob 
Paki), ostanek se je razdelil na občine, KP Velenje in TIC 
kot promocijsko gradivo. Izdaja je skladna z zahtevami EU o 
obveščanju in osveščanju prebivalstva ter s pogodbo, podpisano 
z izvajalcem te storitve, ki je bil izbran na javnem razpisu.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti. 

�. Čestital je ob odprtju podjetniškega centra, ki je lepo 
prenovljen, poleg pisarn pa pogreša industrijske in 
proizvodne prostore. Predlagal je, da se za naslednjo sejo 
odgovorni pripravijo in predstavijo cilje in programe za 
obdobje 5 let. 
ODGOVOR:
Mestna občina Velenje je v letu 2011 z izvedbo projekta 
PC Rudarski dom že zagotovila industrijske in proizvodne 
prostore na Koroški cesti v Velenju, ki se raztezajo na 2.300 
m2 in kjer uspešno deluje 10 podjetij s proizvodno dejavnostjo. 
Osrednji namen operacije Podjetniški center Standard pa je 
vzpostavitev spodbudnega podjetniškega okolja, ki bo na dolgi 
rok zagotavljalo nastajanje novih delovnih mest z višjo dodano 
vrednostjo ter prestrukturiranje gospodarstva iz tradicionalnih 
gospodarskih panog v gospodarske panoge, ki so dohodkovno 
intenzivnejše, ter gospodarske panoge, ki zaposlujejo višje in 
visoko izobražen kader. Zagotovitev ugodnejših prostorskih 
pogojev je eden od ključnih dejavnikov razvoja gospodarstva 
v občini. Poleg zagotavljanja konkurenčnosti je cilj investicije 
predvsem zagotoviti poslovne prostore za mlada in inovativna 
podjetja ter s tem zmanjšati stopnjo brezposelnosti v občini in 
regiji. Obstoječe kapacitete urejenih poslovnih prostorov v občini 
so že zapolnjene ali pa na voljo po ekonomsko nesprejemljivih 
cenah (še posebej novo nastajajočim podjetjem). Objekt 
Standard v izmeri 1864 m2 ima odlično lokacijo ob glavni cesti v 
mestnem središču, z garažno hišo v neposredni bližini, celoten 
objekt pa je tudi dostopen invalidom.
V prijavi operacije Podjetniški center Standard smo se zavezali 
k 5 novim delovnim mestom ter najmanj 3 inkubiranim podjetjem 
v novopridobljenih poslovnih prostorih do leta 2017 ter da bo 

objekt najmanj 5 let namenjen vsebini, za katero je bil prijavljen 
ter da bo ostal tudi v lasti občine še najmanj 5 let. Nameni in 
cilji s prostori PC Standard niso samo oddajanje prostorov po 
nizki najemnini mladim podjetjem, ampak s programi, mentorji 
ter dostopom do kapitala (vlagateljev) omogočiti start-up 
podjetjem hitrejši razvoj in prodor na trg. Trditev, da programerji 
ne potrebujejo pisarn, je daleč od resnice in realnosti, saj je okoli 
90 % vseh start-upov povezanih z informacijskimi tehnologijami 
in je to trenutno eno od najhitreje rastočih področij.  Hkrati IT-
podjetja potrebujejo okolje, v katerem razvijajo produkte za trg. 
V PC Standard se bodo v prihodnjih petih letih odvijali programi 
tako na področju »dijaškega podjetništva« (podjetniški krožki, 
start-up vikendi in podobno, vse z namenom promocije 
podjetniške kulture pri mladih), kot na področju start-up podjetij, 
ki imajo v objektu zagotovljeno odlično infrastrukturo tako v 
pisarnah kot v coworking prostoru, preko inkubatorja SAŠA 
pa zagotovljene izobraževalne dogodke, dostop do mreže 
mentorjev, podjetniške programe ter pomoč pri iskanju virov 
(začetnega kapitala oziroma investicij), tako preko Slovenskega 
podjetniškega sklada kot preko vlagateljev.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije. 

�. Čestital je ob odprtju prenovljene Galerije Velenje, ki je 
dobro obnovljena. 

9. Vprašal je, kje kroži avto za vzgojo in preventivo, kakšni so 
stroški in koliko ljudi je v tem času sodelovalo pri projektu. 
Prav tako ga zanima, ali je bila investicija smiselna ali pa bi 
bil najem boljša rešitev.  
ODGOVOR;
Simulator varne vožnje kroži na preventivnih akcijah SPV MOV 
v krajevnih skupnostih, mestnih četrtih in na prireditvah. Do 
oktobra 2015 se je uporabil v izobraževalnih procesih, in sicer: 
- dvakrat v sejni dvorani MOV, kjer se je testiralo 70 voznikov;
- v KS Šentilj, kjer se je testiralo 52 voznikov;
- v KS Vinska Gora, kjer se je testiralo 36 voznikov;
- v KS Pesje, kjer se je testiralo 45 voznikov;
- na ETM 2015, kjer se je testiralo 55 voznikov;
- na Pikinem festivalu, kjer se je testiralo 159 voznikov.
Skupno je simulator varne vožnje  testiralo 417 voznikov. 
Finančnih  stroškov za uporabo simulatorja varne vožnje MOV 
ni imela. Ocenjujemo, da je investicija  nakupa simulatorja 
varne vožnje upravičena, saj se uporablja v izobraževalno-
preventivne namene.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalno dejavnost. 

10. Vprašal je, ali gre pri brezplačni uporabi garaže 
gospoda Ročnika za dogovor za financiranje likvidnostnih 
težav gospoda Ročnika, saj mu občina plačuje obratovalne 
stroške. Zanima ga, ali je reklamo za garažo plačal sam ali 
občina, prav tako ga zanima, ali je s pravnega vidika to 
dovoljena pomoč iz javnih sredstev, po drugi strani pa je 
to verjetno tudi v nasprotju z interesi občine, saj izgublja 
prihodek v modrih conah. 
ODGOVOR:
Mestna občina Velenje plačuje stroške tekočega vzdrževanja, 
vezane na uporabo garažne hiše nad AP Velenje  v višini 1.900 
evrov na mesec (stroški čiščenja, elektrike, zavarovanja, stroške 
upravljanja). V oglaševalno-usmerjevalni pano je investirala MO 
Velenje. S tem smo za enkrat omogočili brezplačno parkiranje 
našim občankam in občanom. Glede na to, da plačujemo samo 
tekoče stroške, parkiranje je pa brezplačno, to v nobenem 
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primeru ne gre za kakršnokoli nedovoljeno pomoč.    
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

Zap. št. 55
Član sveta Andrej Kuzman je postavil naslednja vprašanja: 
1. Dejal je, da mu je bilo glede njegovega vprašanja o 
obisku francoske delegacije odgovorjeno, da ne morejo 
organizirati obedov in turističnih ogledov. Tega ni nihče 
zahteval, ni pa bilo niti toliko posluha, da bi jih nekdo v 
imenu občinske uprave pozdravil.
2. Dejal je, da je svetnik Franc Sever govoril o �� minutah. 
Ne ve, kdo ga je plačal za tako točno merjenje, ko pa so 
ta dela zamujala mesece in mesece. V gradivu, ki so ga 
posredovali novinarjem, so navedli odgovor občinske 
uprave, da so se dela tam zavlekla med drugim tudi zaradi 
tega, ker so se krajani tam vozili, čeprav je bila cesta zaprta 
in s tem ovirali nadaljevanje del. Zato je dejal, da naj še 
kdaj najamejo gospoda Severja, da bo natančno meril 
čas izvajanja. Zahvaljuje se za zaključek asfaltnega dela 
na tem odseku, še vedno pa si želi, kar je predlagal tudi 
svet krajevne skupnosti, da se srečajo in se pogovorijo o 
odprtih vprašanjih. 
�. Vprašal je, koliko ljudi se je že priklopilo na čistilne 
naprave. Pohvalno je, da MOV subvencionira investicije, 
sprašuje pa, ali je kakšna možnost, da bi tam, kjer si občani 
tega finančno res ne morejo privoščiti, morda občina 
pomagala s kakšnim kreditom. 
ODGOVOR:
Do 30. oktobra je bilo v MO Velenje registriranih 108 MKČN, 
kar predstavlja 10 % predvidenih MKČN na območjih, kjer ni 
predvidena gradnja javne kanalizacije. Svet MO Velenje je 
sprejel Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev 
za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe 
stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje v obdobju 2010 
do vključno 2017 (Uradni vestnik MO Velenje, št. 12/2010 in 
3/2014), ki ureja subvencije za MKČN na podoben način, kot to 
rešujejo tudi v drugih slovenskih občinah. Subvencija pomeni 
nepovratna sredstva in se praviloma dodeli za vgrajeno in 
pravilno delujočo MKČN, z namenom, da se varuje okolje. Za 
kredite pa imajo občani možnost za kredit preko EKO sklada ali 
drugih poslovnih bank.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti. 

Zap. št. 56
Član sveta Vid Glinšek je postavil naslednje vprašanje: 
1. Pohvalil je simpatično urejeno obalo. Kamen spotike 
zanj pa je parkirišče. Parkirišča pri Merkurju in restavraciji 
so bila poleti polna, ker nekdo ni predvidel, da je v Velenju 
težko dati 2 EUR za parkirišče in je lažje parkirati tam, kjer je 
zastonj. Prav tako ga zanima, koliko je bilo izrečenih kazni 
za tiste, ki so parkirali brez listka, saj je dobil informacije, 
da naj bi vse potekalo preko vez in poznanstev. 
ODGOVOR:
Parkiranje proti plačilu je bilo uvedeno v drugi polovici meseca 
julija od 10. do 18 ure. Izven tega časovnega obdobja je bilo 
mogoče na tem zemljišču brezplačno parkirati. 
Glede na to, da je bilo to parkiranje urejeno proti plačilu, 
se nadzor s strani MIRVO-ta ni  vršil. Bomo pa navedeno 
informacijo preverili in upoštevali v naslednjem letu.  
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije. 

Zap. št. 57
Članica sveta Simona Tušar je postavila naslednje vprašanje: 
1. Izpostavila je problematiko brezplačne izposoje koles 
Bicy. Poleti je namreč primanjkovalo koles, ker so jih imeli 
kopalci cel dan ob sebi in jih niso vrnili na postaje. Podala 
je predlog, da bi uvedli dnevno časovno omejitev izposoje 
koles. 
ODGOVOR:
Časovna omejitev izposoje koles je možna, vendar je potrebno 
sistem nadgraditi  tako v programskem kot tudi v tehničnem 
smislu (stebrički, ponovno programiranje kartic uporabnikov). 
MIC smo že pozvali, da pripravi okvirno ponudbo za nadgradnjo. 
Če to ne bo predstavljalo velikega stroška in bi bila ta uvedba 
res prijazna do uporabnikov, bomo nadgradnjo izvedli.
Do konca leta 2015 bomo v sistem vključili še 5 novih koles; v 
prihodnjih letih se bo sistem postopoma nadgrajeval z novimi 
postajami in dodatnimi kolesi, kar bo omogočalo še dodatno 
fleksibilnost sistema.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije. 

Zap. št. 58
Članica sveta Suzana Kavaš je postavila naslednje vprašanje: 
1. Dejala je, da je 25. 9. 2015 potekalo odprtje novega 
podjetniškega centra. Vprašala je, ali je občina pridobila 
uporabno dovoljenje za uporabo poslovnih prostorov v 
Podjetniškem centru Standard.
ODGOVOR:
Poslovni prostori imajo veljavno uporabno dovoljenje.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije. 
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Predlagatelj:    Faza: PREDLOG	
	
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA	
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 - UPB, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. 
US, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) ter 24. in 32. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na ___ seji, dne 
_________ sprejel naslednji

SKLEP
o imenovanju članov v Komisijo za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja

I.
V Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se za 
čas do izteka mandatnega obdobja imenujeta:
- Breda Kolar,
- Mihael Letonje.

II.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 032-03-1/2014-160
Datum: 
                                                                                                   

           župan Mestne občine Velenje                                         
                                                       Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV:
V postopku zbiranja predlogov kandidatur so bile na komisijo 
vložene naslednje kandidature:
1. Članica sveta Saša Koprivec je vložila kandidaturo in soglasje 
za kandidatko Bredo Kolar
2. Član sveta Vid Glinšek je vložil kandidaturo in soglasje za 
kandidata Mihaela Letonje. 
               
Članica sveta Saša Koprivec je 10. 11. 2015 vložila predlog 
kandidature za Francija Lenarta kot člana Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. Ta predlog kandidature je 13. 
11. 2015 umaknila in vložila predlog kandidature za Bredo Kolar 
kot članico navedene komisije. 

Skladno z 32. členom Statuta Mestne občine Velenje in 68. 
členom Poslovnika Mestne občine Velenje ima Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju 
komisija) sedem članov, ki jih občinski svet imenuje izmed 
svojih članov. Komisijo imenuje svet na prvi seji po volitvah.

Na podlagi odstopne izjave članov komisije Vida Glinška in 
Mateja Jenka z mesta člana komisije, je Svet MOV na 9. seji 
27. 10. 2015 sprejel ugotovitvena sklepa o prenehanju mandata 
članu Vidu Glinšku in Mateju Jenku.

Nova člana bosta imenovana za čas do izteka štiriletnega 
mandata članov komisije, imenovanih na 1. seji sveta Mestne 
občine Velenje dne 20. 10. 2014.
Člani komisije so o vloženih kandidaturah glasovali in odločili 
kot je razvidno iz predloga sklepa.

Velenje, dne 23. 11. 2015

Pripravila: 
Irena Hladin Škoberne, l.r. 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja -
Na podlagi �2. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/0�-UPB1, 2�/0� in 1�/0�) 
predlagam svetu, da ta sklep sprejme.

 
                                                               predsednik komisije
                                                                   Bojan Škarja, l.r.    

                                                                                                                

Predlagatelj:                                                              Faza: PREDLOG	
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,	
VOLITVE IN IMENOVANJA	
	
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 30. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) in 
24. člena Statuta Mestne občine Velenje, (Uradni vestnik MOV, št. 15/06-UPB1, 
26/07 in 18/08) na ___ seji, dne _________ sprejel naslednji

SKLEP
o imenovanju predsednika Sveta za varstvo 

uporabnikov javnih dobrin

I.
Za predsednika Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin se 
za čas do izteka mandatnega obdobja imenuje:
- Franci Lenart.

II.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 032-09-01/2010-284
Datum: 
                                                                                                   

           župan Mestne občine Velenje                                         
                                                                   Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV:
V postopku zbiranja predlogov kandidatur je bila na komisijo 
vložena naslednja kandidatura:
1. Članica sveta Saša Koprivec je vložila kandidaturo in soglasje 
za kandidata Francija Lenarta.    
Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 
30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN in 57/11) v 14. 
členu določa, da Republika in lokalne skupnosti ustanovijo 
telesa za varstvo uporabnikov javnih dobrin, sestavljena iz 
njihovih predstavnikov. V skladu s 13. členom Statuta MO 
Velenje ima občina tudi Svet za varstvo uporabnikov javnih 
dobrin, ki ga je Svet MO Velenje imenoval na 2. seji, 4. 11. 2014 
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in šteje sedem članov. 
Ker je Svet MO Velenje na 9. seji 27. 10. 2015 sprejel Sklep o 
razrešitvi predsednika in člana Sveta za varstvo uporabnikov 
javnih dobrin Mateja Jenka, je potrebno imenovati novega 
predsednika za čas do izteka mandatnega obdobja Sveta za 
varstvo uporabnikov javnih dobrin.         
Člani komisije so o vloženih kandidaturah glasovali in odločili 
kot je razvidno iz predloga sklepa.
Velenje, dne 23. 11. 2015

Pripravila: 
Irena Hladin Škoberne, l.r. 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja -
Na podlagi �2. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/0�-UPB1, 2�/0� in 1�/0�) 
predlagam svetu, da ta sklep sprejme. 

                                                                   predsednik komisije
                                                                   Bojan Škarja, l.r.      
                                                                                                 

Predlagatelj:                             Faza: PREDLOG	
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,	
VOLITVE IN IMENOVANJA 	
	
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (Uradni 
list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 
55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 
- ZPDZC in 127/06 - ZJZP), 15. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda 
Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod (Uradni vestnik MO Velenje, 
št.24/07) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MO 
Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/2008) na  ______ seji, dne _________ sprejel

SKLEP
o soglasju k imenovanju direktorja Javnega 

zavoda 
Rdeča dvorana ŠRZ Velenje

  
I.

Svet Mestne občine Velenje daje soglasje k imenovanju Marjana 
KLEPCA za direktorja Javnega zavoda Rdeča dvorana ŠRZ 
Velenje.

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

Številka: 032-03-01/2014
Datum: 
                                                                                                   

           župan Mestne občine Velenje                                         
                                                              Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV:
V skladu z 32. členom Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 
17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/86, 31/00 in 36/00) ter na 
podlagi 15. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Rdeča 
dvorana športno rekreacijski zavod Velenje (Uradni vestnik MO 
Velenje, št. 24/07; v nadaljevanju odlok) si mora svet zavoda, ki 
imenuje direktorja javnega zavoda, pred imenovanjem pridobiti 
soglasje ustanovitelja ter mnenje strokovnega sveta zavoda. 
Na javni razpis za prosto delovno mesto direktorja Rdeča 
dvorana ŠRZ Velenje, ki je bil objavljen v tedniku Naš čas, je 
prispela ena prijava, katero je poslal Marjan Klepec, dosedanji 
direktor. Svet zavoda je na 14. seji dne 21. 10. 2015 ugotovil, 
da je prijava popolna in vsebuje vsa dokazila o izpolnjevanju 
pogojev, življenjepis, strateški načrt zavoda za mandatno 
obdobje 2015-2020 in načrt dela s finančnim načrtom za leto 
2016. Po pregledu prijave so člani sveta zavoda kandidatu 
zastavili dodatna vprašanja, na katera je strokovno in obširno 
odgovoril. Člani sveta zavoda so kandidata soglasno podprli.
O kandidatu za direktorja Javnega zavoda Rdeča dvorana ŠRZ 
Velenje je predhodno mnenje podal Urad za družbene dejavnosti 
MO Velenje, ki ocenjuje, da bo na podlagi poznavanja področja 
in upoštevajoč prednostne naloge, ki jih je kandidat opisal v 
strateškem načrtu zavoda, predlogu investicij za obdobje 2015-
2020 in programu dela, Marjan Klepec s svojimi delovnimi 
izkušnjami ter ob tvornem sodelovanju delovnega kolektiva 
lahko uspešno nadaljeval naloge direktorja Rdeča dvorana 
ŠRZ.

Na podlagi 24. člena Statuta MO Velenje je za izdajo soglasja 
pristojen Svet Mestne občine Velenje. Na osnovi 38. člena 
Poslovnika komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja je po proučitvi vloge, za pripravo predloga sklepa o 
soglasju pristojna komisija.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 
16. seji dne 23. 11. 2015 oblikovala predlog Sklepa o soglasju 
k imenovanju direktorja Javnega zavoda Rdeča dvorana ŠRZ 
Velenje in predlaga Svetu MO Velenje, da ga sprejme.

Velenje, dne 23. 11. 2015

Pripravila:
   Irena Hladin Škoberne, l.r. 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja -
Na podlagi �2. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/0�-UPB1, 2�/0� in 1�/0�) 
predlagam svetu, da ta sklep sprejme. 

                                                                                                   
                         predsednik komisije

                                                                       Bojan Škarja, l.r.
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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, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO), 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 načrtu ravnanja z nepremičnim 

premoženjem 
Mestne občine Velenje za leto 2016

1. člen
S tem sklepom se določi načrt ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2016.

2. člen
Posamezne vrste nepremičnega premoženja, namenjenega 
za razpolaganje v letu 2016 in njihove orientacijske vrednosti, 
so določene v PRILOGI 1: “Načrt razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem občine v letu 2016”, ki je sestavni del tega 
načrta.
Razpolaganje z nepremičnim premoženjem v lasti občine se za 
leto 2016 načrtuje v orientacijski vrednosti 1.306.407,97 EUR. 

3. člen
Posamezne vrste nepremičnega premoženja, namenjenega 
za pridobivanje v letu 2016 in njihove orientacijske  vrednosti, 
se določijo v PRILOGI 2: »Načrt pridobivanja nepremičnega 
premoženja občine za leto 2016«, ki je sestavni del tega 
načrta.
Sredstva namenjena za nakup nepremičnega premoženja se 
za leto 2016 načrtujejo v orientacijski višini 201.036,00 EUR.

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje, uporablja pa se od 1. 1. 2016.

Številka:  460-02-0002/2015
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, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO; 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 2016 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 sedanjega stanja:
Občinski svet sprejema na predlog župana letni načrt 
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
občine, ki pa se med letom spreminja oziroma dopolnjuje. V 
Odloku o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2016 je 
določeno, da občinski svet sprejema letni načrt pridobivanja 
nepremičnega premoženja občine za nepremičnine v posamični 
vrednosti nad 100.000,00 EUR, župan pa letni načrt pridobivanja 
nepremičnega premoženja občine za nepremičnine v posamični 
vrednosti do 100.000,00 EUR. Vsak začetni mesec tekočega 
proračunskega leta pa se občinskemu svetu v vednost predloži 
poročilo o realizaciji letnega načrta pridobivanja in razpolaganja 
z nepremičnim premoženjem za preteklo proračunsko leto.

Cilji in načela načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem:
S sprejemom letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem za leto 2016 se zagotavljajo temeljna 
načela ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih 
lokalnih skupnosti, zlasti pa načelo transparentnosti oziroma 
preglednosti, saj je dolžnost upravljavca premoženja, da 
postopke ravnanja z nepremičnim premoženjem vodi na tak 
način, da je pri tem zagotovljena preglednost vodenja samih 
postopkov, kot tudi preglednost sprejemanja odločitev. S 
sprejemom predlaganega načrta pa se zasleduje tudi načelo 
javnosti, saj je ravnanje z nepremičnim premoženjem občine 
javno, razen v primerih, ko poseben zakon določa drugače.

Hkrati je sprejem letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z 
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nepremičnim premoženjem načrta ključna faza v izvedbi vseh 
nadaljnjih postopkov prodaje.

Ocena finančnih in drugih posledic:
Ocenjeni obsegi razpolaganja z nepremičnim premoženjem so 
načrtovani v navedenih višinah:

Prihodki od prodaje zemljišč v letu 2016 se s tem letnim načrtom 
predvidevajo v 497.407,97 EUR.
Prihodki od prodaje stavb ali delov stavb v letu 2016 se s tem 
letnim načrtom predvidevajo v višini 507.000,00 EUR.
Prihodki od prodaje zemljišč s stavbami v letu 2016 se s tem 
letnim načrtom predvidevajo v višini 302.000,00 EUR.

Ocenjeni obseg prodaje vseh vrst nepremičnin (zemljišča, 
stavbe ali stavbe z deli stavb ter zemljišča s stavbami) se določi 
v planu proračunskih prihodkov.

Ocenjeni obsegi nakupa nepremičnega premoženja so 
načrtovani v navedenih višinah:

Sredstva namenjena odkupu zemljišč v letu 2016 se s tem 
letnim načrtom predvidevajo v višini 201.036,00 EUR.
Sredstva namenjena odkupu stavb ali delov stavb v letu 2016 
se s tem letnim načrtom ne predvidevajo.
Sredstva namenjena odkupu zemljišč s stavbami v letu 2016 se 
s tem letnim načrtom ne predvidevajo.

Uvrstitev nepremičnin v Prilogo 1:
V Prilogi 1: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
občine v letu 2016 se pod naslov:

- 2016 – Zemljišča: 
• pod zaporedno številko 1: vključijo nepremičnine, ki predstavljajo 
bivšo strugo reke  Pake in za nakup katerih so zainteresirane 
fizične osebe, ki mejijo na predmetne nepremičnine;

• pod zaporedno številko 2: vključi prodaja dveh nepremičnin, ki 
se nahajata na območju PUP Gorica in sta po svojem statusu 
stavbna zemljišča znotraj ureditvenega območja naselja. 
Za nakup nepremičnin sta zainteresirana lastnika sosednjih 
zemljišč;

• pod zaporedni številki 3 in 4: vključita nepremičnini, ki 
predstavljata bivšo strugo reke Pake in za nakup katerih sta 
zainteresirani fizični osebi, lastnici nepremičnine, ki mejijo na 
parcele, ki so predmet prodaje;

• pod zaporedno številko 5: vključi nepremičnina, ki se nahaja 
nasproti športnega igrišča na Konovem. Predvidena je 
sklenitev menjalne pogodbe s fizično osebo. MOV bi pridobila 
toplotno podpostajo s pripadajočim zemljiščem, odsvojila pa bo 
opuščeno pot.

• pod zaporedno številko 6: vključi nepremičnina, ki se nahaja 
nasproti športnega igrišča na Konovem. Za nakup predmetnega 
zemljišča je zaradi zaokrožitve lastništva zainteresiran lastnik 
sosednjega zemljišča.

• pod zaporedno številko 7: nepremičnine se nahajajo na 
območju pozidave Škale – Hrastovec. Pripravil se bo javni razpis 
za prodajo nepremičnin primernih za gradnjo stanovanjskih 
objektov na tem območju.

• pod zaporedno številko 8: vključi zemljišče, ki se nahaja na 
Gorici. Predvidena je sklenitev menjalne pogodbe, s katero bi 
MOV pridobila cesto, odsvojila pa bo travnik.

• pod zaporedno številko 9: vključi zemljišče, ki se nahaja na 
Gorici. Za nakup predmetnega zemljišča je zaradi zaokrožitve 
lastništva nepremičnine zainteresiran lastnik sosednjega 
zemljišča.

• pod zaporedno številko 10: vključi zemljišče, ki se nahaja na 
Paškem Kozjaku. Predvidena je sklenitev menjalne pogodbe, s 
katero bi MOV pridobila cesto, odsvojila pa bo opuščeno javno 
dobro, ki je postalo last MOV.

• pod zaporedno številko 11: vključi zemljišče, ki se nahaja za 
gradom. Za nakup predmetnega zemljišča je zaradi zaokrožitve 
lastništva nepremičnine zainteresiran lastnik sosednjega 
zemljišča.

• pod zaporedno številko 12: 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 
staro strugo Trebušnice.

• pod zaporedno številko 13: vključijo nepremičnine, ki se 
nahajajo v naselju Šalek v Velenju in na podlagi katerih je 
predvidena sklenitev kupoprodajne pogodbe z fizično osebo. 

• pod zaporedno številko 14: vključita zemljišči na lokaciji mestne 
četrti Velenje - Desni breg, pod “konjušnicami”, predvideni za 
prodajo za gradnjo oskrbovanih stanovanj.  

• pod zaporedno številko 15: vključi nepremičnina, ki se 
nahaja ob Stekleni direkciji in predstavlja pripadajoče dvorišče. 
Predvidena je sklenitev menjalne pogodbe s katero bo MO 
Velenje pridobila nepremičnini, ki v naravi predstavljata dvorišče 
na Kardeljevem trgu.

• pod zaporedno številko 16: vključi nepremičnina, ki se nahaja v 
Škalah. Za nakup predmetnega zemljišča je zaradi zaokrožitve 
lastništva nepremičnine zainteresiran lastnik sosednjega 
zemljišča.

• pod zaporedno številko 17: vključi nepremičnina, ki se nahaja 
na Sončnem griču. Za nakup predmetnega zemljišča je zaradi 
zaokrožitve lastništva nepremičnine zainteresiran lastnik 
sosednjega zemljišča.

• pod zaporedno številko 18: vključi nepremičnina, ki se 
nahaja v Stari vasi. Za nakup predmetnega zemljišča je zaradi 
zaokrožitve lastništva nepremičnine zainteresiran lastnik 
sosednjega zemljišča.

• pod zaporedno številko 19: vključi del parcele št. 1406/19, 
k.o. Laze, se po opravljeni geodetski odmeri ter izvzemu iz 
javnega dobra in menja z nepremičninami v lasti fizične osebe. 
Pripravi se menjalna pogodba namesto razlastitve. MOV pridobi 
zemljišča za cesto, odsvoji pa javno dobro – travnik.

- 2016 – Stavbe in deli stavb: 
• pod zaporedno številko 1: vključi poslovni prostor v izmeri 
85,01 m2; ID  ZNAK  964-3160-61, Efenkova 61. Mestna občina 
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Velenje predmetnega poslovnega prostora ne potrebuje, zaradi 
česar je prodaja ekonomsko upravičena.

• pod zaporedno številko 2: vključi garsonjera stanovanje v 
Velenju. Predvidena je sklenitev prodajne pogodbe, v kolikor 
bo najemnik tovrstnega stanovanja izkazal interes za odkup. 

• pod zaporedno številko 3: vključi enosobno stanovanje v 
Velenju. Predvidena je sklenitev prodajne pogodbe, v kolikor 
bo najemnik tovrstnega stanovanja izkazal interes za odkup. 

• pod zaporedno številko 4: vključi dvosobno stanovanje v 
Velenju. Predvidena je sklenitev prodajne pogodbe, v kolikor 
bo najemnik tovrstnega stanovanja izkazal interes za odkup. 

•  pod zaporedno številko 5: vključi dvosobno stanovanje v 
Velenju, kije v slabem gradbenem stanju. Predvidena je sklenitev 
prodajne pogodbe, v kolikor bo z javno dražbo prodano. 

• pod zaporedno številko 6: vključi trosobno stanovanje v 
Velenju. Predvidena je sklenitev prodajne pogodbe, v kolikor 
bo najemnik tovrstnega stanovanja izkazal interes za odkup. 

• pod zaporedno številko 7: vključi prazen stanovanjski objekt 
z gospodarskim poslopjem, ki je v slabem gradbenem stanju. 
Predvidena je sklenitev prodajne pogodbe, v kolikor bo z javno 
dražbo prodano.

• pod zaporedno številko 8: vključi prazen stanovanjski objekt v 
Velenju. Predvidena je sklenitev prodajne pogodbe, v kolikor bo 
z javno dražbo prodano.

• pod zaporedno številko 9: vključi garsonjera stanovanje v 
Velenju. Predvidena je sklenitev prodajne pogodbe, v kolikor 
bo najemnik tovrstnega stanovanja izkazal interes za odkup. 

• pod zaporedno številko 10: vključi trosobno stanovanje v 
Velenju. Predvidena je sklenitev prodajne pogodbe, v kolikor 
bo najemnik tovrstnega stanovanja izkazal interes za odkup. 

- 2016 -  Zemljišča s stavbami: 
• pod zaporedno številko 1: vključi nepremičnina, ki se nahaja 
na Gorici. Nepremičnino sestavljata objekt – drvarnica in 
zemljišče, ki jo je MOV oddala v zakup. Za nakup nepremičnine 
je zainteresiran zakupojemalec.

• pod zaporedno številko 2: vključi stanovanjska stavba, 
gospodarsko poslopje in stavbna zemljišča, ki se nahajajo v 
k.o. Škale. Nepremičnine se prodajajo kot celota. Mestna 
občina Velenje predmetnega zemljišča in stavbe ne potrebuje, 
zaradi česar je prodaja ekonomsko utemeljena.

• pod zaporedno številko 3: vključita poslovna prostora, v izmeri 
82,19 m2, ki se nahajata v poslovnem objektu Kersnikova 2b v 
Velenju. Mestna občina Velenje predmetnih poslovnih prostorov 
ne potrebuje, zaradi česar je prodaja ekonomsko utemeljena. 

Uvrstitev nepremičnin v Prilogo 2:
V Prilogi 2: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja 
občine za leto 2016 se pod naslov:
 

- 2016 – Zemljišča: 
• pod zaporedno številko 1: vključi nepremičnina, ki se nahaja 
v Stari vasi na območju Tehnološkega parka. Mestna občina 
Velenje predmetno nepremičnino potrebuje za izgradnjo 
povezne ceste med Cesto Simona Blatnika in Cesto na jezero 
ter razvoj vzhodnega dela Tehnološkega parka. 

- 2016 – Stavbe in deli stavb: ne vključijo nepremičnine, 
saj se pridobivanje stavb in delov stavb s tem načrtom ne 
predvideva.

- 2016 – Zemljišča s stavbami: ne vključijo nepremičnine, saj se 
pridobivanje zemljišč s stavbami s tem načrtom ne predvideva.

V Velenju, dne 23. 11. 2015

Pripravila:
Brigita FUČIK, dipl. upr. org, l.r.

svetovalka II

    mag. Branka GRADIŠNIK, l.r.
  vodja Urada za urejanje prostora 

ŽUPAN
Na podlagi ��. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/0�-UPB1, 2�/0� in 1�/0�)  
predlagam svetu, da ta sklep sprejme.
                                                                                                  
    

  župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.



1. december 2015 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 09/ stran 2�

            10. seja Sveta Mestne občine Velenje

   
 

 
 Za

p.
št

.
Ši

fr
a 

in
 k

at
as

tr
sk

a 
ob

či
na

Pa
rc

el
na

 š
t.

Ve
lik

os
t (

m
2 )

Vr
st

a 
de

ja
ns

ke
 ra

be
Pr

ed
vi

de
na

 m
et

od
a 

ra
zp

ol
ag

an
ja

O
br

az
lo

ži
te

v 
ek

on
om

sk
e 

ut
em

el
je

no
st

i r
az

po
la

ga
nj

a
O

rie
nt

ac
ijs

ka
 

vr
ed

no
st

i v
 €

/m
2

O
rie

nt
ac

ijs
ka

 
vr

ed
no

st
 v

 €

1.
96

3 
P

ak
a

58
7/

8
58

7/
17

58
7/

19
58

7/
23

58
7/

24
58

7/
25

58
7/

26
58

7/
27

58
7/

28
58

7/
29

58
7/

30
58

7/
31

58
7/

32

40 96 17
8

14
1

40 66 49 13
0

60 62 10
5

95 43
sk

up
na

 
iz

m
er

a 
11

05

ze
le

ni
ca

,  
ja

vn
o 

do
br

o 
(s

ta
ra

 s
tru

ga
 re

ke
 

P
ak

e)
, s

ta
vb

no
 z

no
tra

j 
U

O
N

N
ep

os
re

dn
a 

po
go

db
a

Za
ok

ro
ži

te
v 

pa
rc

el
 o

b 
st

an
ov

an
sk

ih
 o

bj
ek

tih
.

10
,0

0
11

.0
50

,0
0

2.
96

4 
Ve

le
nj

e

23
97

/2
06

23
97

/2
04

10
3

52
sk

up
na

 
iz

m
er

a 
15

5

pa
rk

iri
šč

e
N

ep
os

re
dn

a 
po

go
db

a.
Za

na
ku

p
pr

ed
la

ga
ni

h
pr

ed
m

et
ni

h
ne

pr
em

ič
ni

n
st

a
za

in
te

re
si

ra
na

 la
st

ni
ka

 s
os

ed
nj

ih
 z

em
lji

šč
.

25
,0

0
3.

87
5,

00

3.
95

3 
P

ak
a

58
7/

9
10

5
tra

vn
ik

N
ep

os
re

dn
a 

po
go

db
a.

Za
ok

ro
ži

te
v 

pa
rc

el
.

15
,0

0
1.

57
5,

00

4.
95

3 
P

ak
a

58
7/

10
15

tra
vn

ik
N

ep
os

re
dn

a 
po

go
db

a.
Za

ok
ro

ži
te

v 
pa

rc
el

.
15

,0
0

22
5,

00

5.
96

4 
Ve

le
nj

e

35
81

/5
35

81
/8

19
1

10
3

sk
up

aj
 2

94
po

t
N

ep
os

re
dn

a 
po

go
db

a.

P
re

dv
id

en
a

je
sk

le
ni

te
v

m
en

ja
ln

e
po

go
db

e
s

fiz
ič

no
os

eb
o.

N
a

po
dl

ag
i

m
en

ja
ln

e
po

go
db

e
bo

M
O

Ve
le

nj
e

pr
id

ob
ila

to
pl

ot
no

po
dp

os
ta

jo
in

ce
st

o,
od

sv
oj

ila
pa

op
uš

če
no

ja
vn

o
do

br
o,

ki
je

po
st

al
o 

la
st

 M
O

 V
el

en
je

. 

22
,0

0
6.

46
8,

00

6.
96

4 
Ve

le
nj

e
35

81
/9

18
tra

vn
ik

N
ep

os
re

dn
a 

po
go

db
a.

Za
na

ku
p

pr
ed

la
ga

ne
ne

pr
em

ič
ni

ne
je

za
in

te
re

si
ra

n
la

st
ni

k
so

se
dn

je
ga

 z
em

lji
šč

a.
22

,0
0

39
6,

00

7.
95

7 
Š

ka
le

81
0/

6
81

0/
7

81
0/

8
81

0/
9

81
7/

6
81

7/
7

81
8/

10
81

8/
11

81
8/

12
81

8/
14

81
8/

15

82
4

86
4

76
7

72
3

89
0

87
0

82
8

81
8

83
3

86
0

14
09

sk
up

aj
 9

68
6

tra
vn

ik
ja

vn
i r

az
pi

s
P

rip
ra

vi
ls

e
bo

ja
vn

ir
az

pi
s

za
pr

od
aj

o
ne

pr
em

ič
ni

n
pr

im
er

ni
h

za
gr

ad
nj

o
st

an
ov

an
js

ki
h

ob
je

kt
ov

na
ob

m
oč

ju
Š

ka
le

,
kj

er
po

te
ka

iz
gr

ad
nj

a 
ko

m
un

al
ne

 in
fra

st
ru

kt
ur

e.
35

,8
4

34
7.

14
6,

24

8.
96

4 
Ve

le
nj

e
33

58
/7

35
88

/8
66

4
tra

vn
ik

N
ep

os
re

dn
a 

po
go

db
a.

P
re

dv
id

en
a

je
sk

le
ni

te
v

m
en

ja
ln

e
po

go
db

e.
N

a
po

dl
ag

i
m

en
ja

ln
e

po
go

db
e

bo
M

O
V

pr
id

ob
ila

ce
st

o,
od

sv
oj

ila
pa

bo
tra

vn
ik

.
21

,8
6

14
.5

15
,0

4

9.
96

4 
Ve

le
nj

e
33

41
/6

2 
- d

el
99

0
dv

or
iš

če
ja

vn
i r

az
pi

s
Za

na
ku

p
pr

ed
la

ga
ne

ne
pr

em
ič

ni
ne

je
za

in
te

re
si

ra
n

la
st

ni
k

so
se

dn
je

ga
 z

em
lji

šč
a.

21
,8

6
21

.6
41

,4
0

10
.

26
69

 P
aš

ki
 K

oz
ja

k

66
6

66
8

66
9

1.
46

0
19

4
34

0
sk

up
aj

 1
.9

94
tra

vn
ik

N
ep

os
re

dn
a 

po
go

db
a.

P
o

iz
vz

em
u

iz
ja

vn
eg

a
do

br
a

po
st

an
e

ne
pr

em
ič

ni
na

la
st

M
O

Ve
le

nj
e.

P
o

iz
vz

em
u

pa
je

pr
ed

vi
de

na
sk

le
ni

te
v

m
en

ja
ln

e
po

go
db

e
s

fiz
ič

no
os

eb
o.

N
a

po
dl

ag
im

en
ja

ln
e

po
go

db
e

bo
M

O
Ve

le
nj

e
pr

id
ob

ila
ce

st
o,

od
sv

oj
ila

pa
op

uš
če

no
ja

vn
o

do
br

o,
ki

je
 p

os
ta

lo
 la

st
 M

O
 V

el
en

je
. 

5,
00

9.
97

0,
00

PR
IL

O
G

A 
1:

 N
ač

rt 
ra

zp
ol

ag
an

ja
 z

 n
ep

re
m

ič
ni

m
 p

re
m

ož
en

je
m

 o
bč

in
e 

v 
le

tu
 2

01
6 

20
16

-Z
em

lji
šč

a 
   



   1. december 2015GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 2�  / Številka 09

10. seja Sveta Mestne občine Velenje

   
 

 

  

11
.

96
4 

Ve
le

nj
e

34
76

/6
32

8
tra

vn
ik

N
ep

os
re

dn
a 

po
go

db
a.

Za
na

ku
p

pr
ed

m
et

ne
ga

ze
m

lji
šč

a
je

za
ra

di
za

ok
ro

žit
ve

la
st

ni
št

va
 z

ai
nt

er
es

ira
n 

la
st

ni
k 

so
se

dn
je

ga
 z

em
lji

šč
a.

20
,0

0
6.

56
0,

00

12
.

96
4 

Ve
le

nj
e

32
53

/5
1

32
53

/2
5

32
41

/1
7

32
41

/1
2

99 27
7

13
7

31
4

sk
up

aj
 8

27

st
av

bn
o 

ze
m

lji
šč

e
ne

po
sr

ed
na

 p
og

od
ba

P
re

dv
id

en
a

sk
le

ni
te

v
m

en
ja

ln
e

po
go

db
e.

M
O

Ve
le

nj
e

bo
z

m
en

ja
vo

 p
rid

ob
ila

 n
ep

re
m

ič
ni

ne
 n

a 
ob

m
oč

ju
 T

re
bu

še
. 

0,
51

42
1,

77

13
.

96
4 

Ve
le

nj
e

41
4/

1
41

3/
8-

de
l

40
9/

10
40

9/
11

-d
el

40
9/

12

34
4

st
av

bn
o 

ze
m

lji
šč

e
po

 g
eo

de
ts

ki
 o

dm
er

i s
e 

pr
ip

ra
vi 

pr
od

aj
na

 p
og

od
ba

 z
 fi

zič
no

 
os

eb
o

20
,0

0
6.

88
0,

00

14
.

96
4 

Ve
le

nj
e

18
91

/8
, 1

89
1/

9 
- d

el
90

0
tra

vn
ik

ja
vn

a 
dr

až
ba

pr
od

aj
a 

za
ra

di
 g

ra
dn

je
 o

sr
bo

va
ni

h 
st

an
ov

an
j

44
,0

0
39

.6
00

,0
0

15
.

96
4 

Ve
le

nj
e

25
31

/4
68

6
dv

or
iš

če
ne

po
sr

ed
na

 p
og

od
ba

P
re

dv
id

en
a

je
sk

le
ni

te
v

m
en

ja
ln

e
po

go
db

e.
M

O
V

bo
od

sv
oj

ila
dv

or
iš

če
, p

rid
ob

ila
 p

a 
dv

or
iš

če
 n

a 
ob

m
oč

ju
 K

ar
de

lje
ve

ga
 tr

ga
 z

a 
po

tre
be

 g
ar

až
e.

 
20

,0
0

13
.7

20
,0

0

16
.

95
7 

Š
ka

le
81

0/
11

61
tra

vn
ik

ne
po

sr
ed

na
 p

og
od

ba
Za

na
ku

p
pr

ed
m

et
ne

ga
ze

m
lji

šč
a

je
za

ra
di

za
ok

ro
žit

ve
la

st
ni

št
va

 z
ai

nt
er

es
ira

n 
la

st
ni

k 
so

se
dn

je
ga

 z
em

lji
šč

a.
22

,0
0

1.
34

2,
00

17
.

96
4 

Ve
le

nj
e

32
76

43
5

tra
vn

ik
ne

po
sr

ed
na

 p
og

od
ba

Za
na

ku
p

pr
ed

m
et

ne
ga

ze
m

lji
šč

a
je

za
ra

di
za

ok
ro

žit
ve

la
st

ni
št

va
 z

ai
nt

er
es

ira
n 

la
st

ni
k 

so
se

dn
je

ga
 z

em
lji

šč
a.

22
,0

0
9.

57
0,

00

18
.

96
4 

Ve
le

nj
e

64
6/

25
11

2
tra

vn
ik

ne
po

sr
ed

na
 p

og
od

ba
Za

na
ku

p
pr

ed
m

et
ne

ga
ze

m
lji

šč
a

je
za

ra
di

za
ok

ro
žit

ve
la

st
ni

št
va

 z
ai

nt
er

es
ira

n 
la

st
ni

k 
so

se
dn

je
ga

 z
em

lji
šč

a.
17

,2
1

1.
92

7,
52

19
.

96
5 

La
ze

14
06

/1
9-

de
l

35
tra

vn
ik

ne
po

sr
ed

na
 p

og
od

ba
po

ge
od

et
sk

i
od

m
er

i
te

r
izv

ze
m

u
iz

ja
vn

eg
a

do
br

a
se

z
fiz

ič
no

os
eb

o 
pr

ip
ra

vi 
m

en
ja

ln
a 

po
go

db
a 

na
m

es
to

 ra
zla

st
itv

e
15

,0
0

52
5,

00

SK
UP

AJ
49

7.
40

7,
97

Za
p.

 š
t. 

Ši
fr

a 
in

 k
at

as
tr

sk
a 

ob
či

na
Pr

ed
vi

de
na

 m
et

od
a 

ra
zp

ol
ag

an
ja

O
br

az
lo

ži
te

v 
ek

on
om

sk
e 

ut
em

el
je

no
st

i r
az

po
la

ga
nj

a

1.
96

4 
Ve

le
nj

e
ja

vn
i r

az
pi

s
M

es
tn

a 
ob

či
na

 V
el

en
je

 p
re

dm
et

ne
ga

 p
os

lo
vn

eg
a 

pr
os

to
ra

 n
e 

po
tre

bu
je

, z
ar

ad
i č

es
ar

 je
 p

ro
da

ja
 e

ko
no

m
sk

o 
up

ra
vič

en
a.

2.
96

4 
Ve

le
nj

e
ja

vn
o 

zb
ira

nj
e 

po
nu

db
st

an
ov

an
je

 z
as

ed
en

no
 z

 n
aj

em
ni

ko
m

, k
i j

e 
za

in
te

re
si

ra
n 

za
 

od
ku

p

3.
96

4 
Ve

le
nj

e
ja

vn
o 

zb
ira

nj
e 

po
nu

db
st

an
ov

an
je

 z
as

ed
en

no
 z

 n
aj

em
ni

ko
m

, k
i j

e 
za

in
te

re
si

ra
n 

za
 

od
ku

p

4.
96

4 
Ve

le
nj

e
ja

vn
o 

zb
ira

nj
e 

po
nu

db
st

an
ov

an
je

 z
as

ed
en

no
 z

 n
aj

em
ni

ko
m

, k
i j

e 
za

in
te

re
si

ra
n 

za
 

od
ku

p

5.
96

4 
Ve

le
nj

e
ja

vn
a 

dr
až

ba
st

an
ov

nj
e 

pr
az

no
, v

 s
la

be
m

 g
ra

db
en

em
 s

ta
nj

u

6.
96

4 
Ve

le
nj

e
ja

vn
o 

zb
ira

nj
e 

po
nu

db
st

an
ov

an
je

 z
as

ed
en

no
 z

 n
aj

em
ni

ko
m

, k
i j

e 
za

in
te

re
si

ra
n 

za
 

od
ku

p

7.
96

7 
K

av
če

ja
vn

a 
dr

až
ba

ob
je

kt
 p

ra
ze

n,
 v

 s
la

be
m

 g
ra

db
en

em
 s

ta
nj

u

8.
96

4 
Ve

le
nj

e
ja

vn
a 

dr
až

ba
ob

je
kt

 v
 s

ol
as

tn
in

i e
t.l

. i
n 

M
O

V,
 v

 s
la

be
m

 g
ra

db
en

em
 s

ta
nj

u,
  

et
.l.

 z
an

te
re

ira
n 

za
 n

ak
up

 

9.
96

4 
Ve

le
nj

e
ja

vn
o 

zb
ira

nj
e 

po
nu

db
st

an
ov

an
je

 z
as

ed
en

no
 z

 n
aj

em
ni

ko
m

, k
i j

e 
za

in
te

re
si

ra
n 

za
 

od
ku

p

10
.

96
4 

Ve
le

nj
e

ja
vn

o 
zb

ira
nj

e 
po

nu
db

st
an

ov
nj

e 
pr

az
no

, v
 s

la
be

m
 g

ra
db

en
em

 s
ta

nj
u

P
os

lo
vn

i p
ro

st
or

 v
 iz

m
er

i 8
5,

01
 m

2;
 ID

 Z
N

AK
 9

64
- 3

16
0-

61
 

N
as

lo
v 

E
fe

nk
ov

a 
61

, V
el

en
je

50
.0

00
,0

0

20
16

 –
 S

ta
vb

e 
in

 d
el

i s
ta

vb

O
rie

nt
ac

ijs
ka

 v
re

dn
os

t €
O

pi
s 

pr
ed

m
et

a 
pr

od
aj

e 
(p

ar
ce

ln
a 

št
ev

ilk
a,

 n
as

lo
v,

  v
rs

ta
 

ra
be

, v
el

ik
os

t, 
št

ev
ilk

a 
st

av
be

, š
te

vi
lk

a 
de

la
 s

ta
vb

e)

ga
rs

on
je

ra
, o

ko
li 

30
 m

2

50
7.

00
0,

00

30
.0

00
,0

0

tro
so

bn
o 

st
an

ov
an

je
, o

ko
li 

80
 m

2
70

.0
00

,0
0

st
an

ov
nj

ki
 o

bj
ek

t 8
2,

60
 m

2,
 g

os
po

da
rs

ko
 p

os
lo

pj
e 

10
9,

80
 

m
2

52
.0

00
,0

0

SK
UP

AJ

st
an

ov
an

js
ki

 o
bj

ek
t K

or
oš

ka
 1

4,
 ID

 1
19

9
50

.0
00

,0
0

en
os

ob
no

 s
ta

no
va

nj
e,

 o
ko

li 
45

 m
2

45
.0

00
,0

0

dv
os

ob
no

 s
ta

no
va

nj
e,

 o
ko

li 
60

 m
2

60
.0

00
,0

0

dv
os

ob
no

 s
ta

no
va

nj
e,

 Š
al

eš
ka

 1
9,

 6
7,

36
 m

2,
 ID

 3
26

7-
77

50
.0

00
,0

0

ga
rs

on
je

ra
, o

ko
li 

30
 m

2
30

.0
00

,0
0

tro
so

bn
o 

st
an

ov
an

je
, o

ko
li 

10
0 

m
2

70
.0

00
,0

0



1. december 2015 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 09/ stran 29

            10. seja Sveta Mestne občine Velenje

   
 

  

 
 Za

p.
 š

t. 
Ši

fr
a 

in
 k

at
as

tr
sk

a 
ob

či
na

Pr
ed

vi
de

na
 m

et
od

a 
ra

zp
ol

ag
an

ja
O

br
az

lo
ži

te
v 

ek
on

om
sk

e 
ut

em
el

je
no

st
i r

az
po

la
ga

nj
a

1.
96

4 
Ve

le
nj

e
ja

vn
i r

az
pi

s
Za

 n
ak

up
 p

re
dm

et
ne

ga
 z

em
lji

šč
a 

je
 z

ai
nt

er
es

ira
n 

na
je

m
ni

k 
ob

je
kt

a,
 k

i s
to

ji 
na

 p
re

dm
et

ne
m

 z
em

lji
šč

u.

2.
97

5 
Š

ka
le

Ja
vn

o 
zb

ira
nj

e 
po

nu
db

M
es

tn
a 

ob
či

na
 V

el
en

je
 p

re
dm

et
ne

ga
 z

em
lji

šč
a 

in
 s

ta
vb

e 
ne

 
po

tre
bu

je
, z

ar
ad

i č
es

ar
 je

 p
ro

da
ja

 e
ko

no
m

sk
o 

ut
em

el
je

na
.

3.
96

4 
Ve

le
nj

e
ja

vn
o 

zb
ira

nj
e 

po
nu

db
M

es
tn

a 
ob

či
na

 V
el

en
je

 p
re

dm
et

ni
h 

po
sl

ov
ni

h 
pr

os
to

ro
v 

ne
 

po
tre

bu
je

, z
ar

ad
i č

es
ar

 je
 p

ro
da

ja
 e

ko
no

m
sk

o 
ut

em
el

je
na

.

SK
UP

AJ

O
pi

s 
pr

ed
m

et
a 

pr
od

aj
e 

(p
ar

ce
ln

a 
št

ev
ilk

a,
 n

as
lo

v,
  v

rs
ta

 
ra

be
, v

el
ik

os
t, 

št
ev

ilk
a 

st
av

be
, š

te
vi

lk
a 

de
la

 s
ta

vb
e)

20
16

 –
 Z

em
lji

šč
a 

s 
st

av
ba

m
i

de
l p

ar
c.

 š
t. 

33
27

/1
3,

 v
el

ik
os

ti 
pr

ib
liž

no
 1

.0
00

 m
2 , n

a 
ka

te
ri 

st
oj

i s
ta

no
va

nj
sk

i o
bj

ek
t I

D
 4

46
3,

 v
el

ik
os

ti 
63

 m
2

30
.0

00
,0

0

O
rie

nt
ac

ijs
ka

 v
re

dn
os

t €

30
2.

00
0,

00

po
sl

ov
na

 p
ro

st
or

a 
v 

izm
er

i 8
2,

19
 m

2,
 k

i s
to

jit
a 

na
 p

ar
. š

t. 
19

30
/3

 in
 š

t. 
19

30
/2

0 
 ID

 Z
N

AK
 9

64
 - 

11
93

-4
 In

 ID
 9

64
- 

11
93

/6
 n

a 
na

sl
ov

u 
K

er
sn

ik
ov

a 
2b

.
32

.0
00

,0
0

st
an

ov
an

js
ka

 s
ta

vb
a 

z 
dv

or
iš

če
m

 p
ar

. š
t. 

87
7/

5;
 

dv
or

iš
če

 v
 iz

m
er

i 1
51

 m
2;

 
st

an
ov

an
js

ka
 s

ta
vb

a 
ID

 6
84

 v
 p

ov
. 4

50
,5

 m
2;

 le
to

 iz
gr

ad
nj

e 
19

65
;

go
sp

od
ar

sk
o 

po
sl

op
je

 z
 d

vo
riš

če
m

 p
ar

c.
 š

t. 
87

7/
6;

: 
dv

or
iš

če
 v

 iz
m

er
i 2

74
 m

2;
 

go
sp

od
ar

sk
o 

po
sl

op
je

 ID
 6

83
 v

 p
ov

rš
in

i 2
65

 m
2;

 le
to

 
izg

ra
dn

je
 1

95
0;

 
S

TA
VB

N
A 

ZE
M

LJ
IŠ

Č
A:

 
pa

rc
. š

t. 
87

6/
1;

 g
oz

d 
v 

izm
er

i 2
.1

69
 m

2;
 

pa
rc

. š
t. 

87
6/

10
, e

ks
te

nz
ivn

i s
ad

ov
nj

ak
 v 

izm
er

i 1
.0

22
 m

2;
 

po
t v

 iz
m

er
i 1

22
 m

2;
 

pa
rc

. š
t. 

88
5/

2,
 tr

av
ni

k 
v 

izm
er

i 6
47

 m
2;

 
pa

rc
. š

t. 
88

6/
1,

 e
ks

te
nz

ivn
i s

ad
ov

nj
ak

 v 
izm

er
i 5

91
 m

2;
 

pa
rc

. š
t. 

88
6/

3,
 e

ks
te

nz
ivn

i s
ad

ov
nj

ak
 v 

izm
er

i 8
09

 m
2;

 
pa

rc
. š

t. 
87

7/
1,

 e
ks

te
nz

ivn
i s

ad
ov

nj
ak

 v 
izm

er
i 1

.9
41

 m
2;

 
go

sp
od

ar
sk

o 
po

sl
op

je
 v

 iz
m

er
i 5

6 
m

2;
 p

ot
 v

 iz
m

er
i 3

6 
m

2;
 

pa
rc

. š
t. 

87
7/

2;
 e

ks
te

rn
i s

ad
ov

nj
ak

 v 
izm

er
i 5

19
 m

2;
 

pa
rc

. š
t. 

87
7/

3,
 e

ks
te

rn
i s

ad
ov

nj
ak

 v 
izm

er
i 1

.6
60

 m
2;

 
pa

rc
. š

t. 
87

7/
4,

 e
ks

te
rn

i s
ad

ov
nj

ak
 v 

izm
er

i 2
87

 m
2;

 
pa

rc
. š

t. 
88

0/
1,

 n
jiv

a 
v 

izm
er

i 4
23

 m
2.

 

24
0.

00
0,

00



   1. december 2015GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran �0  / Številka 09

10. seja Sveta Mestne občine Velenje

   
 

 

Za
p.

št
.

Ši
fr

a 
in

 k
at

as
tr

sk
a 

ob
či

na
Pa

rc
el

na
 š

t.
Ve

lik
os

t (
m

2 )
Vr

st
a 

de
ja

ns
ke

 
ra

be

O
rie

nt
ac

ijs
ka

 
vr

ed
no

st
i v

 
€/

m
2

O
rie

nt
ac

ijs
ka

 v
re

dn
os

t v
 €

1.
96

4 
Ve

le
nj

e
77

3
6.

09
2

tra
vn

ik
33

,0
0

20
1.

03
6,

00

SK
UP

AJ
:

20
1.

03
6,

00

Za
p.

št
.

Ši
fr

a 
in

 k
at

as
tr

sk
a 

ob
či

na
Ek

on
om

sk
a 

ut
em

el
je

no
st

 n
ač

rt
ov

an
eg

a 
pr

id
ob

iv
an

ja
O

rie
nt

ac
ijs

ka
 v

re
dn

os
t v

 €

SK
UP

AJ
:

0,
00

Za
p.

št
.

Ši
fr

a 
in

 k
at

as
tr

sk
a 

ob
či

na
Ek

on
om

sk
a 

ut
em

el
je

no
st

 n
ač

rt
ov

an
eg

a 
pr

id
ob

iv
an

ja
O

rie
nt

ac
ijs

ka
 v

re
dn

os
t v

 €

SK
UP

AJ
0,

00

PR
IL

O
GA

 2
: N

ač
rt

 p
rid

ob
iv

an
ja

 n
ep

re
m

ič
ne

ga
 p

re
m

ož
en

ja
 o

bč
in

e 
za

 le
to

 2
01

6 

20
16

-Z
em

lji
šč

a

Ek
on

om
sk

a 
ut

em
el

je
no

st
 n

ač
rt

ov
an

eg
a 

pr
id

ob
iv

an
ja

20
16

-Z
em

lji
šč

a 
s 

st
av

ba
m

i

O
kv

irn
i o

pi
s 

pr
ed

m
et

a 
na

ku
pa

 (p
ar

ce
ln

a 
št

ev
ilk

a,
 n

as
lo

v,
 

vr
st

a 
ra

be
, v

el
ik

os
t, 

št
ev

ilk
a 

st
av

be
, š

te
vi

lk
a 

de
la

 s
ta

vb
e)

20
16

-S
ta

vb
e 

al
i s

ta
vb

e 
z 

de
li 

st
av

b

O
kv

irn
i o

pi
s 

pr
ed

m
et

a 
na

ku
pa

 (p
ar

ce
ln

a 
št

ev
ilk

a,
 n

as
lo

v,
 

vr
st

a 
ra

be
, v

el
ik

os
t, 

št
ev

ilk
a 

st
av

be
, š

te
vi

lk
a 

de
la

 s
ta

vb
e)

M
O

V 
pr

ed
m

et
ne

 n
ep

re
m

ič
ni

ne
 p

ot
re

bu
je

 z
a 

izg
ra

dn
jo

 k
om

un
al

ne
 

in
fra

st
ru

kt
ur

e 
na

 o
bm

oč
ju

 O
P

PN
 S

ta
ra

 v
as

 - 
za

ho
d 

(te
hn

ol
oš

ki
 

pa
rk

)



1. december 2015 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 09/ stran �1

            10. seja Sveta Mestne občine Velenje

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 sprejemu Zelene politike slovenskega 

turizma

I.
Svet Mestne občine Velenje sprejme Zeleno politiko slovenskega 
turizma.

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

Številka: 333-01-0013/2015
Datum: 

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

Obrazložitev:
PRAVNA PODLAGA: 
• 3., 7. in 21. člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni 
list RS, št. 2/04 in 57/12)

RAZLOGI ZA SPREJEM SKLEPA SO:
Zelena politika slovenskega turizma je del projekta Zelena 
shema slovenskega turizma (ZSST). ZSST je celovito zasnovan 
sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v 
Sloveniji na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja: okoljskem, 
družbenem in ekonomskem ter je namenjen destinacijam kot 
tudi posameznim turističnim ponudnikom. Z izvedbo celotnega 
postopka bomo pridobili celovit vpogled v trajnost Velenja in 
mednarodno primerljivo oceno, pa tudi nabor ustreznih ukrepov 
za izboljšave v prihodnosti.

Prikaz korakov za vstop v ZSST za destinacije:
1. Opredelitev koordinatorja.
2. Povečanje ozaveščenosti, pridobivanje podpore.
3. Ustvarjanje profila destinacije.
4. Oblikovanje zelene ekipe (zbiranje podatkov, ocenjevanje, 
cilji, ukrepi).
5. Zbiranje in analiza podatkov (ocene, ankete, podpis zelene 
politike).
6. Priprava delnega poročila in predaja dokumentov 
akreditiranemu partnerju, ki izvede ocenjevanje.
7. Priprava ocene in zaključnega dokumenta za pridobitev 
znaka Slovenia Green.

OCENA SEDANJEGA STANJA:
Velenje se je v mesecu juniju pridružilo 15 slovenskim 
destinacijam, ki so vstopile v pilotni nacionalni program za 
pospeševanje uvajanja trajnostnih poslovnih modelov v turizmu, 
imenovan Zelena shema slovenskega turizma. 
Zelena ekipa Mestne občine Velenje je trenutno v fazi 5 koraka 

in pripravlja analizo podatkov, zbira ocene ter podatke za delno 
poročilo. Del petega koraka je tudi podpis tipske Zelene politike 
slovenskega turizma, ki jo podpišejo župani občin vključenih v 
ZSST.

Podpis Zelene politike slovenskega turizma pomeni zavezo 
Mestne občine Velenje, da bo delovala skladno s trajnostnimi 
načeli, s katerimi se bo zavezala k  trajnostnem delovanju in 
nenehnemu prizadevanju za izboljšave.

OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC:
Sprejem zelene politike slovenskega turizma nima finančnih 
posledic. Za sodelovanje v projektu ZSST so potrebna določena 
finančna sredstva, ki jih bo zagotovila Mestna občina Velenje.

V Velenju, 25. 11. 2015

Pripravili:
Urška GABERŠEK, dipl. org. tur, l.r. 

vodja TIC Velenje
                                                                    

Alenka REDNJAK, dipl. ekon. (UN), l.r.
vodja Urada za razvoj in investicije

mag. Iztok Mori, l.r.
direktor Uprave Mestne občine Velenje 

                             
ŽUPAN:
Na podlagi ��. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/0�-UPB1, 2�/0� in 1�/0�) 
predlagam svetu, da ta sklep sprejme.

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

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
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Obrazložitev: 
 
PRAVNA PODLAGA:  

 3. in 21. člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in 57/12) 
 Strategija spominkov in organizacijsko-poslovni model produkcije in distribucije spominkov 

(prof.dr. Janez Bogataj & Hosting svetovanje d.o.o., 2008) 
 
RAZLOGI ZA SPREJEM SKLEPA SO: 
V mesecu marcu je bil na 6. redni seji, dne 24. marca 2015, sprejet sklep o soglasju k ceniku 
prodajnih spominkov in storitev Turistično-informacijskega centra Velenje. 
 
V mesecu oktobru 2015 smo na TIC-u Velenje pridobili nove spominke tržnika blagovne znamke I feel 
Slovenia in  nekaj novih prodajnih knjig Planinske zveze Slovenije ter pripravili predlog dopolnitve 
cenika za turistično vodenje na območju Mestne občine Velenje.  
 
Cenik, ki je bil sprejet v mesecu marcu in je bil dopolnjen že v mesecu juliju, je spet potrebno dopolniti 
z novimi spominki in dopolnjenim cenikom za turistično  vodenje. 
 
Obrazložitev cenika spominkov in storitev TIC-a Velenje: 
 

1. Predlog dopolnjenega cenika za turistično vodenje na območju Mestne občine Velenje 
Mestna občina Velenje – TIC v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma in Odlokom o 
lokalnem turističnem vodenju v Mestni občini Velenje izvaja turistična vodenja na območju Mestne 
občine Velenje. Ker je povpraševanje po turističnih storitvah spremenljivo, je potrebno le-temu 
prilagajati  njihove cene. 
 
V mesecu marcu je bil na 6. redni seji, dne 24. marca 2015, sprejet sklep o spremembi Odloka o 
lokalnem turističnem vodenju v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 23/11). 
Spremenila sta se prvi in drugi odstavek 11. člena, bil je pa izvzet novi cenik, Predlog novega cenika 
je bil obravnavan na seji Sveta MOV v mesecu juliju in je bil tudi sprejet. Vključili smo ga k novemu 
ceniku spominkov in storitev TIC-a. 
 

 Dopolnjeni cenika vodenja po Mestni občini Velenje v slovenskem jeziku in tujih jezikih 
 

 KLASIČNO VODENJE 
 

INTERAKTIVNO VODENJE 

ŠT. 
UDELEŽENCEV 

1 URA DO 2 URI  
 

CELODNEVNO  1 URA DO 2 URI  
 

CELODNEVNO  

Do 5 25 € 50 € 140 € 40 € 80 € 200 € 
Do 15 30 € 60 € 140 € 45 € 90 € 200 € 
Do 30 40 € 80 € 160 € 55 € 110 € 250 € 
Do 55 55 € 110 € 160 € 70 € 140 € 250 € 

 
 Izplačila turističnemu vodniku območja Mestne občine Velenje po dopolnjenem ceniku 

 
 KLASIČNO VODENJE 

 
INTERAKTIVNO VODENJE 

ŠT. 
UDELEŽENCEV 

1 URA DO 2 URI  
 

CELODNEVNO  1 URA DO 2 URI  
 

CELODNEVNO  

Do 5 15 € 50 € 140 € 20 € 80 € 200 € 
Do 15 20 € 60 € 140 € 25 € 90 € 200 € 
Do 30 25 € 80 € 160 € 30 € 110 € 250 € 
Do 55 30 € 110 € 160 € 40 € 140 € 250 € 
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 Stari cenik vodenja po Mestni občini Velenje v slovenskem jeziku in tujih jezikih 

 
 KLASIČNO VODENJE 

 
INTERAKTIVNO VODENJE 

ŠT. 
UDELEŽENCEV 

DO 2 URI  
 

CELODNEVNO  DO 2 URI  
 

CELODNEVNO  

Do 5 50 € 140 € 80 € 200 € 
Do 15 60 € 140 € 90 € 200 € 
Do 30 80 € 160 € 110 € 250 € 
Do 55 110 € 160 € 140 € 250 € 

 
 Izplačilo turističnemu vodniku območja Mestne občine Velenje po starem ceniku 

 
 KLASIČNO VODENJE 

 
INTERAKTIVNO VODENJE 

ŠT. 
UDELEŽENCEV 

DO 2 URI  
 

CELODNEVNO  DO 2 URI  
 

CELODNEVNO  

Do 5 35 € 90 € 45 € 120 € 
Do 15 40 € 90 € 50 € 120 € 
Do 30 40 € 100 € 60 € 150 € 
Do 55 65 € 100 € 80 € 150 € 

  
2. Spominki blagovne znamke I feel Slovenia 

Pridobili smo nove spominke znamke I feel Slovenia (flaška, navijaški šal, sončna očala, spominsko 
žličko ter magnet). 
 

3. Spominki Planinske zveze Slovenije  
Pridobili smo nekaj novih vodnikov in priročnikov iz njihovega prodajnega asortimana. 
 
OCENA SEDANJEGA STANJA: 
V Turistično-informacijskem centru Velenju ponujamo občanom in obiskovalcem preko 160 različnih 
spominkov in izdelkov ter različne storitve, ki zajemajo najem poslovnih prostorov, turistično vodenje 
po Velenju in okolici ter izposojo koles. 
Obstoječi cenik smo dopolnili in ga uvrstili na dnevni red 10. seje Sveta Mestne občine Velenje.     
 
OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC: 
Cenik spominkov in storitev Turistično-informacijskega centra Velenje ne predstavlja nikakršnih 
finančnih posledic za proračun Mestne občine Velenje 
 
 
V Velenju, 23. 11. 2015 
 
 
Pripravili: 
Olivera FILIPOVIČ, koordinator V, l.r. 
                                                                     
Alenka REDNJAK, dipl. ekon. (UN), l.r. 
vodja Urada za razvoj in investicije 
 

mag. Iztok Mori, l.r. 
direktor Uprave Mestne občine Velenje  

 
 
 

                              
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.  
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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 € 
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 € 
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% 3,83 € 
Čokolada ACTICOA 9,5% 3,83 € 
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  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% 3,83 € 
Čokoladna tablica mlečna posuta 9,5% 4,16 € 
Čokoladna tablica Novoletna 9,5% 3,83 € 
Čokoladna tablica NOVOLETNA 9,5% 3,83 € 
Čokoladna tablica Sao Tomo 9,5% 3,83 € 
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Čokoladna tablica temna posuta 9,5% 4,16 € 
Čokoladna tablica White 9,5% 3,83 € 
Čokoladna tablica Z ljubeznijo 9,5% 3,83 € 
Čokoladne broške bele 9,5% 4,50 € 
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 € 
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 (TIC grad) 22% 1,20 € 
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 € 
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 € 
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 € 
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Čokoladna tablica White 9,5% 3,83 € 
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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% 20,82 € 
Koledar na premogu 22% 7,00 € 
Komplet Pionirska čepica in rutica 22% 20,00 € 
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 € 
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 € 
Magnet Mamut 22% 1,50 € 
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 Lepo bilo je v naši domovini biti mlad ženska 22% 9,00 € 
Majica Lepo bilo je v naši domovini biti mlad moška 22% 7,00 € 
Majica NŽBV ženska 22% 9,00 € 
Majica NŽBV moška 22% 7,00 € 
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% 9,00 € 
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 € 
Medeni liker 350 ml 22% 10,00 € 
Medeni liker 350 ml Slovenija 22% 10,00 € 
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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 € 
Metuljček moški 22% 44,00 € 
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 € 
Ogrlica srednja grča 22% 48,00 € 
Ogrlica povp. les srednja 22% 39,00 € 
Ogrlica povp. les 22% 45,00 € 
Obesek najlon žička enostaven 22% 23,00 € 
Obesek enostaven usnje 22% 23,00 € 
Obesek najlon žička zahtevni 22% 29,00 € 
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 € 
Pika Nogavička magnet 22% 2,00 € 
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 € 
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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 € 
Plaketa Vel. grad - magnet 22% 3,00 € 
Plaketa Vel. grad na premogu 22% 8,00 € 
Plaketa Velenjski grb čipka 22% 27,00 € 
Planinska karta Šaleška dolina z okolico 9,5% 8,10 € 
Planinska šola - učbenik 9,5% 24,20 € 
Planinski dnevnik 9,5% 2,90 € 
Ponovna aktivacija kartice Bicy 22% 6,00 € 
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 € 
Prstan srednji relief 22% 39,00 € 
Prstan dolgi enostavni 22% 24,00 € 
Razglednica Grilova domačija 22% 1,00 € 
Razglednica Tito 22% 1,00 € 
Razglednica Velenja vetrnica 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 € 
Športna plastenka Aquavallis 22% 25,00 € 
Trojček 3 x med 212 ml 22% 17,00 € 
Turistični vodnik Mavrica 9,5% 10,00 € 
Uhani enostavni 22% 27,00 € 
Uhani zahtevni 22% 39,00 € 
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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 € 
Plaketa Vel. grad - magnet 22% 3,00 € 
Plaketa Vel. grad na premogu 22% 8,00 € 
Plaketa Velenjski grb čipka 22% 27,00 € 
Planinska karta Šaleška dolina z okolico 9,5% 8,10 € 
Planinska šola - učbenik 9,5% 24,20 € 
Planinski dnevnik 9,5% 2,90 € 
Ponovna aktivacija kartice Bicy 22% 6,00 € 
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 € 
Prstan srednji relief 22% 39,00 € 
Prstan dolgi enostavni 22% 24,00 € 
Razglednica Grilova domačija 22% 1,00 € 
Razglednica Tito 22% 1,00 € 
Razglednica Velenja vetrnica 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 € 
Športna plastenka Aquavallis 22% 25,00 € 
Trojček 3 x med 212 ml 22% 17,00 € 
Turistični vodnik Mavrica 9,5% 10,00 € 
Uhani enostavni 22% 27,00 € 
Uhani zahtevni 22% 39,00 € 
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Velenje - Stoletje na razglednicah 9,5% 12,00 € 
Velenje prisrčno 9,5% 29,00 € 
Velenjske zgodbe EPK 9,5% 7,00 € 
Velenjski grad barvni magnet 22% 2,50 € 
Velenjski grad magnet 22% 2,50 € 
Veliki kozarec 22% 10,00 € 
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 € 
Zapestnica lamele dolge 22% 35,00 € 
Zapestnica magnet relief 22% 52,00 € 
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 € 
 

 KLASIČNO VODENJE 
 

INTERAKTIVNO VODENJE 

ŠT. UDELEŽENCEV DO 2 URI  
 

CELODNEVNO  DO 2 URI  
 

CELODNEVNO  

Do 5 50 € 140 € 80 € 200 € 
Do 15 60 € 140 € 90 € 200 € 
Do 30 80 € 160 € 110 € 250 € 
Do 55 110 € 160 € 140 € 250 € 

- Vsaka nadaljnja aktivna ura: 27 €,  
- Pasivna ura (spremstvo, čakalnina): 16 € 

 
 KLASIČNO VODENJE 

 
INTERAKTIVNO VODENJE 

ŠT. UDELEŽENCEV DO 2 URI  
 

CELODNEVNO  DO 2 URI  
 

CELODNEVNO  

Do 5 35 € 90 € 45 € 120 € 
Do 15 40 € 90 € 50 € 120 € 
Do 30 40 € 100 € 60 € 150 € 
Do 55 65 € 100 € 80 € 150 € 
 

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 

Izposoja večih koles 
10% popusta na ceno za 
izposojo kolesa 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 
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Animacija učne ure za turistične agencije  
 

15% popusta na ceno za odrasle 

Interaktivno spoznavanje Velenja za turistične agencije in 
ostale turistične partnerje 

15% popusta na ceno za odrasle 

 

DOPOLNITEV CENIKA: 

 Dopolnitev cenika spominkov 

Nenavadni vodnik po nenavadni Sloveniji 9,5% 36,00 € 
Planinski zabavnik 9,5% 9,90 € 
Knjiga Hiking in Slovenia 9,5% 17,00 € 
Pobarvanka Pobarvajmo Slovenijo 9,5% 4,90 € 
Knjiga Slovenia for children 9,5% 9,99 € 
Knjiga Slovenia za otroke 9,5% 9,99 € 
Monografija Slovenija, angleška 9,5% 12,50 € 
Monografija Slovenija, nemška 9,5% 12,50 € 
Monografija Slovenija, slovenska 9,5% 12,50 € 
Magnet  I feel Slovenia romb 22% 2,49 € 
Šal I feel Slovenia 22% 14,99 € 
Očala I feel Slovenia 22% 10,00 € 
Flaška I feel Slovenia 22% 8,90 € 
Spominska žlička I feel Slovenia 22% 6,95 € 
 

 Dopolnitev cenika vodenja po Mestni občini Velenje v slovenskem jeziku in tujih jezikih 
 

 KLASIČNO VODENJE 
 

INTERAKTIVNO VODENJE 

ŠT. UDELEŽENCEV 1 URA 1 URA 
Do 5 25 € 40 € 

Do 15 30 € 45 € 
Do 30 40 € 55 € 
Do 55 55 € 70 € 

 
 Izplačila turističnemu vodniku območja Mestne občine Velenje po dopolnjenem ceniku 

 
 KLASIČNO VODENJE 

 
INTERAKTIVNO VODENJE 

ŠT. UDELEŽENCEV 1 URA 1 URA 
Do 5 15 € 20 € 

Do 15 20 € 25 € 
Do 30 25 € 30 € 
Do 55 30 € 40 € 

 

*V ceni je vštet DDV. 

Cenik se uporablja od  1. decembra 2015 dalje. 

     
   Bojan Kontič 

Župan Mestne občine Velenje 
________________________ 
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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 – UPB-1, 26/2007 in 18/2008) 
na svoji ____ seji dne _______ sprejel

SKLEP
O REORGANIZACIJI JAVNIH ZAVODOV S 

PODROČJA KULTURE (1. FAZA)

I.
Svet Mestne občine Velenje se je seznanil z vidiki možne 
reorganizacije javnih zavodov s področja kulture in nalaga 
županu, da v roku treh mesecev od uveljavitve tega sklepa 
pripravi potrebne akte za združitev Festivala Velenje in Galerije 
Velenje.

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

Številka: 025-04-0008/2015
Datum:

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV:
A. SEDANJE STANJE JAVNIH ZAVODOV S PODROČJA 
KULTURE
Od časa  prve reorganizacije Kulturnega centra Ivana Napotnika 
Velenje leta 2004 so bili ustanovljeni javni zavodi Knjižnica 
Velenje, Muzej Velenje, Festival Velenje in Galerija Velenje. 
Mladinski center Velenje kot samostojni javni zavod deluje vse 
od ustanovitve leta 1997.

B. 1. PRAVNE PODLAGE 
a/ Za knjižnice veljajo vsi aktualni predpisi s področja javnih 
zavodov, krovni pa je Zakon o knjižničarstvu. Zakon o 
knjižničarstvu natančno opredeljuje status knjižnice na področju 
z več kot 10.000 prebivalci:

19. člen
- (pravna oseba)
Splošna knjižnica je samostojna pravna oseba (v nadaljnjem 
besedilu: samostojna knjižnica), če izvaja knjižnično dejavnost 
za okvirno 10.000 in več prebivalcev. Knjižnica, ki izvaja to 
dejavnost za območje z manjšim številom prebivalcev, je enota 
samostojne knjižnice. 

In v nadaljevanju opredeljuje tudi izjeme:
»…Knjižnica iz prejšnjega odstavka lahko izjemoma izvaja 
druge kulturne dejavnosti v okviru posebnih organizacijskih 
enot... »

Vse knjižnice v Sloveniji so samostojne, z imenom Knjižnica …, 
v petih primerih pa opravljajo tudi druge dejavnosti, a še vedno 
so Knjižnice (s tem imenom): Gornja Radgona (skupaj z LU), 
Slovenske Konjice (skupaj s turizmom), Ljutomer (knjižnica, 
muzej in kino), Mozirje (imajo tudi muzejsko zbirko), Šmarje pri 
Jelšah (kulturni dom). Ministrstvo za kulturo RS je ob  podobnem 

vprašanju ob morebitnem združevanju javnih zavodov dne, 21.1. 
2015 občini Medvode med drugim zapisalo« »Glede izvajanja 
knjižnične dejavnosti pojasnjujemo, da združevanje knjižnične 
dejavnosti splošne knjižnice z drugovrstnimi dejavnostmi v 
okviru enega pravnega subjekta skladno z določbami Zakona o 
knjižničarstvu ni mogoče.« (cit.) .
Tega mnenja ministrstvo ni spremenilo, zato je po našem 
mnenju vsaka težnja po priključevanju Knjižnice Velenje v 
drugi zavod ali obratno, v teh zakonskih pogojih nesmiselna in 
neizvedljiva. 

b/ Muzej Velenje in  Galerija Velenje v krovni zakonodaji s 
področja muzejske in galerijske dejavnosti nimata zapisanih 
ostrih in določnih členov glede sobivanja različnih vsebin v 
istem pravnem subjektu. 

c/ Festival Velenje formalnega krovnega zakonskega akta s 
področja prireditev nima, razen splošnega  Zakona o zavodih 
in ustanovitvenega akta MO Velenje. 

d/  Mladinski center Velenje spada v krovni zakonodaji  v Zakon 
o javnem interesu v mladinskem sektorju. Glede dejavnosti in 
aktivnosti Mladinskih centrov, govori največ 28 člen ZJIMS: 
»Mladinski center je organizirano funkcionalno središče za 
mlade, ki ga zagotavlja lokalna skupnost ali druga pravna oseba 
javnega ali zasebnega prava oziroma fizična oseba, v katerem 
se izvajajo programi v mladinskim sektorju in mladinsko delo 
na lokalni ravni.«
Drugi pomembni operativni dokument pa je Resolucija o 
nacionalnem programu za mladino 2013 -2022, ki pa v svojih 
prioritetnih področjih in ciljih večkrat kot merilo za zasledovanje 
ciljev Nacionalnega programa za mladino omenja delovanje 
Mladinskih centrov na lokalni ravni. npr: PRIORITETNO 
PODPODROČJE 7: zagotavljanje geografsko usklajenega 
razvoja organizacij v mladinskem sektorju in delovanja 
neorganizirane mladine in še več področij in podpodročij. 
Mladinski center Velenje tako od leta 2010 sodi pod poglavje 
»Mladina« (mladinsko delo) in ne več v poglavje kultura, zato 
menimo, da v tem trenutku ni smiselno Mladinski center Velenje 
formalno združevati s katerim od drugih zavodov s področja 
kulture.

C. KAJ IN KAKO ZDRUŽEVATI
Predlogi:
1. Iz združevanja  zaradi zakonskih razlogov izločiti Knjižnico 
Velenje. 
2. Iz združevanja izvzeti Mladinski center zaradi umestitve 
»mladine« kot poseben zakonski sektor. MC Velenje je bil 
ustanovljen med prvimi v Sloveniji, pokriva celoten spekter 
aktivnosti za mlade, je usmerjen in koordiniran tudi v 
nacionalnem in mednarodnem merilu, upravlja z več objekti 
(Emce plac, Mladinski hotel, Dijaški dom, Gaudeamus-
Kunigunda, Pekarna, Hiša bendov, Letni Kino). Zelo pomemben 
razlog finančne narave pa je, da MCV okoli 64% programskih 
sredstev pridobiva na razpisih, ki so usmerjeni v financiranje 
vsebin za mlade, kar  v večjem zavodu zagotovo ne bi bilo 
mogoče v takšnem obsegu. 
3. Galerija Velenje je zavod, ki ga je ustanovila Mestna občina 
Velenje v soustanoviteljstvu s podjetjem Gorenje d.d, ki pa bo 
po upokojitvi sedanje direktorice v marcu 2016 najavilo izstop 
iz soustanoviteljstva. V zavodu bosta tako ostali dve zaposleni, 
kar ne upravičuje razlogov za obstoj  samostojnega javnega 
zavoda.
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4. a/ Združitev Muzeja in Galerije Velenje
Z vidika mnogih vsebinskih in kadrovsko razlogov bi bila 
smotrna združitev Muzeja Velenje in Galerije Velenje. Ta rešitev 
pa je zaradi  dveh razlogov zelo otežena in bi lahko povzročila 
negativne posledice za proračun MO Velenje.
Prvi je z vidika financiranja. Ministrstvo za kulturo RS namreč 
vsako leto izvede poziv, ki ga naslovi na institucije, ki so 
pooblaščene za opravljanje državne javne službe (med katerimi 
je tudi Muzej Velenje). Na podlagi potrjenega programa in 
finančnega načrta nato ministrstvo zagotovi (večinsko) sredstva 
za plače, splošne in programske stroške. Muzej Velenje se zaradi 
tega ne more prijaviti na nobenega od drugih javnih razpisov, ki 
so financirani iz državnega proračuna. Galerija Velenje je sicer 
uvrščena v razvid muzejev, ni pa pooblaščena za izvajanje 
državne javne službe in je tako v celoti sistemsko financirana 
s strani sedanjih soustanoviteljev. V primeru združitve bi ji tako 
s svojimi vsebinami bilo onemogočeno nastopanje na javnih 
razpisih, s katerimi si že, oziroma v bodoče bo še bolj intenzivno 
zagotavljala del sredstev za izvedbo ambiciozno zastavljenih 
programov s področja kreativnih industrij.
Drugi razlog je z vidika organiziranosti. Muzej Velenje namreč v 
skladu z ustanovitvenim aktom pokriva območje treh občin (MO 
Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki), ki prispevajo finančni delež 
v vsakoletnih finančnih načrtih zavoda. Galerija Velenje pokriva 
samo območje MO Velenje.

b/ Združitev Muzeja, Galerije in Festivala
Zagotovo bi ta združitev pomenila največjo racionalizacijo, 
ki bi v nekaj letih prinesla tudi finančne prihranke. Vendar so 
razlogi proti združitvi treh zavodov z vidika proračuna MO 
Velenje še bolj tvegani kot v zgornji varianti. Skupni zavod  bi 
bil po zatrjevanju odgovornih z Ministrstva za kulturo deležen 
ponovnega postopka vpisa v razvid in prijave za podelitev 
pooblastila za izvajanje državne javne službe, kar pa pomeni, 
da vsaj dve leti ne bi bilo mogoče zagotoviti dosedanjega 
državnega (so)financiranja Muzeja Velenje. Pa tudi kasneje, v 
takšnem skupnem zavodu tudi sedanji projekti Festivala Velenje 
ne bi bili deležni podpore na vsakoletnih državnih projektnih 
javnih razpisih.  V tej fazi ta varianta ni smiselna oziroma je 
tvegana v trenutnih okoliščinah, ki pa se v prihodnje lahko 
spremenijo in se bomo morebitno spremenjenim razmeram s 
ciljem optimalne organizacije še lahko prilagajali ...

c/ Združitev Galerije Velenje in Festivala Velenje je v tej fazi 
reorganizacije najbolj smiselna in upravičljiva. Galerija Velenje 
je namreč ob prostorski prenovi osrednjega objekta skozi 
Lokalni program kulture MO Velenje 2014-2020 predvidena kot 
nosilec poglavja kreativnih in kulturnih industrij, ki v mnogo čem 
prerašča dosedanje razumevanje galerijske dejavnosti. Pri novi 
programski zasnovi Galerije Velenje uvajamo nove trende v 
kulturni ustvarjalnosti, sledimo svetovnim trendom  ter razvoju 
kulture, kot razvojnega dejavnika občine/regije. Pri programski 
prenovi smo se osredotočili predvsem na projekte, ki izhajajo iz 
lokalnega gospodarstva ter okolja in so vezani na industrijsko 
oblikovanje, fotografijo in kulturo, kulturo v povezavi z ekologijo, 
multimedijo in otroško izobraževanje. To so področja in 
dejavnosti, ki spadajo v področje kreativne industrije, katerega 
bomo vzpostavili in ki bo  prvenstveno povezoval ustvarjalce 
z lokalnim okoljem, raziskovalci, akademsko sredino, 
poslovneži in odločevalci. Sodobno tehnično opremljena 
galerija z najnovejšimi tehnologijami se bo aktivno vključevala 
v dejavnost gospodarstva in turizma, saj bo z novimi programi 

krepila ustvarjalnost v kreativnem sektorju gospodarstva. 
Zaradi pričakovanega povečanega števila obiskovalcev pa 
bo pozitivno vplivala na razvoj turizma kot eno od pomembnih 
gospodarskih panog. Področje kreativnih in kulturnih industrij 
z novimi cilji zato potrebuje močnejšo podporo pri organizaciji, 
promociji, prireditvah, programih kulturne vzgoje, kjer je Festival 
Velenje z dosedanjimi dosežki in kadrovskim potencialom več 
kot dokazal svojo usposobljenost in potenciale.
Združitev Galerije in Festivala tudi v lokacijskem smislu ni 
problematična. Osrednja objekta sta neposredna soseda, kar 
predstavlja lahko prilagoditev organizacije zavoda, tudi z vidika 
kadrovskega in tehničnega upravljanja. 

Ob tem predlagamo razbremenitev skupnega zavoda Festival 
in Galerija Velenje turistično promocijske dejavnosti (sejmi …), 
posebej ker se obeta ustanovitev novega javnega zavoda za 
turizem. Predlagamo tudi, da je potrebno enovit zavod   notranje 
zasnovati tako, da bodo razpoznavne (dve ali več) notranje 
produkcijske enote z jasno definiranim vodenjem,  enakomerno 
porazdeljenim delom med zaposlenimi  in  odgovornostjo. 
Posebno skrb bo  v tem primeru potrebno nameniti organizacijski 
strukturi Pikinega festivala, kjer bo Festival sicer ostal nosilec 
projekta, vanj pa se bodo še bolj neposredno vključevale tudi 
druge institucije z vseh področij.      

D. NADALJNJI POSTOPKI
Ob sprejetju predloga, da se združita Festival Velenje in 
Galerija Velenje v enovit zavod, bo potrebno pripraviti odlok 
(spremembe odloka), ki bo zajemal vse potrebne pravno 
formalne in vsebinske sklope obeh institucij. Ob tem bo 
potrebno tudi zagotoviti, da bo enovit zavod pravni naslednik 
vseh obveznosti  obeh pravnih oseb,  vključno z upravičenostjo 
v pretekla sofinanciranja investicij v objekte.

Predvidevamo, da bo ta korak prva faza v nadaljnji reorganizaciji 
javnih zavodov. Nadaljnje postopke bomo pripravili ob 
predpostavki in pričakovanju, da se bosta zakonodaja in sistem 
financiranja spremenila do te mere, da bo racionalizacija, poleg 
večje učinkovitosti in sinergije vsebin ter kadrov, pomenila 
tudi zagotovitev trdne strukture financiranja javnih zavodov 
v lokalnih skupnostih, za katerega se bo potrebno vse bolj 
zavedati, da pomenijo enega najpomembnejših temeljev 
nacionalne kulture. 

Velenje, 23. 11. 2015

Pripravil:
Drago Martinšek, univ. dipl. soc., l.r.

vodja Urada za družbene dejavnosti MO Velenje

ŽUPAN:
Na podlagi ��. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 15/200� – UPB-1, 2�/200� in 1�/200�), 
predlagam svetu, da ta program sprejme.

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Priloga:
- Priloga: Organigram reorganizacije javnih zavodov, 1. faza
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Predlagatelj: ŽUPAN                                                                                                    Faza: PREDLOG                                                          
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 106. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za 
kulturo (Ur. list RS, št. 77/2007-UPB1, 56/2008, 4/2010, 20/2011 in 100/2011), Pravilnika o izvedbi 
javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 23/2011 in 15/2013) 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 
 
 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah  
Pravilnika o izvedbi javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se 

sofinancirajo iz proračuna Mestne občine Velenje 
 
 

1. člen 
V Pravilniku o izvedbi javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se 
sofinancirajo iz proračuna Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 23/2011 in 15/2013; 
v nadaljevanju: pravilnik)  se v 11. členu zadnji odstavek poglavja SPLOŠNA MERILA spremeni tako, 
da se glasi: 
»V kolikor ima društvo več sekcij, se uvrsti v tisto kakovostno skupino, v katero spada najbolje 
ocenjena sekcija.« 
 

2. člen 
 
V 11. členu pravilnika se poglavje POSEBNA MERILA spremeni tako, da se glasi: 
 
»POSEBNA MERILA: 
 
A) pestrost in dodelanost programa: 
- zelo dobro    10 točk 
- dobro     5 točka 
- slabo     0 točk 
 
B) ustreznost finančne konstrukcije: 
             (jasno opredeljeni stroški in njihova namembnost) 
- ustrezno    4 točke 
- delno ustrezno               2 točka 
- ni ustrezno    0 točk 
 
C) število sodelovanj na javnih prireditvah v preteklem letu: 
- več kot 3 x    3 točke 
- do 3 x                2 točki 
- 1 x     1 točka 
- nikoli     0 točk 
 
D) vključevanje v prireditve MOV v zadnjih dveh letih (proslave, kulturni dogodki): 
- več kot 1 x    5 točk 
- vsaj 1 x                3 točke 
- nikoli     0 točk 
 
E) organizacija izobraževanj za člane društva v preteklem letu: 
- da     3 točke 
- ne     0 točk 
Točke za organizacijo izobraževanja se priznajo le ob predložitvi potrdila o izobraževanju. 
 
F) število sekcij v društvu: 
- več kot tri    5 točk 
- vsaj dve      3 točke 
- ena     0 točk 



1. december 2015 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 09/ stran ��

            10. seja Sveta Mestne občine Velenje

 
Maksimalno število točk po posebnih merilih pri posameznem ocenjevalcu je 30. 
 
Uporaba meril: 
Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav so ovrednotena s točkami. Vrednost točke se izračuna na 
osnovi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih programov. 
Najvišje možno število točk po splošnih in posebnih merilih pri posameznem ocenjevalcu je 100.« 
 

 3. člen 
V 11. členu pravilnika se poglavje DODATNA MERILA spremeni tako, da se glasi: 
 
»DODATNA MERILA: 
 
A) Dodatek za vrhunske dosežke: 
Društva, ki so v preteklem letu prejela najvišja državna priznanja in/ali so se širše uveljavila na 
mednarodnih tekmovanjih z ustrezno strokovno referenco (zlato priznanje), prejmejo dodatnih 30 točk 
za kakovostno raven dejavnosti. 
 
»B) Dodatek za obletnico delovanja: 
V letu, ko društvo praznuje okroglo obletnico, za vsako okroglo obletnico prejme dodatnih 5 točk, in 
sicer: 
- obeležitev 10-letnice delovanja: 5 točk, 
- obeležitev 20-letnice delovanja: 10 točk, 
- obeležitev 30-letnice delovanja: 15 točk, 
- za vsako nadaljnjo desetletnico dodatnih 5 točk.« 
 
C) Dodatek za izdelavo oz. ažuriranje spletne strani društva: 
Društvo, ki ima izdelano in ažurirano spletno stran prejme dodatnih 10 točk.« 
 
D) Dodatek glede na število aktivnih članov: 
Društvo lahko prejme dodatne točke glede na pridobljeno izjavo o številu aktivnih članov, ki so plačali 
letno članarino: 
- do 15 aktivnih članov: 5 točk 
- od 16 do 25 aktivnih članov: 10 točk 
- od 26 do 40 aktivnih članov: 15 točk 
- nad 40 aktivnih članov: 20 točk 
 
E) Dodatek za sodelovanje z Zvezo kulturnih društev Šaleške doline (v nadaljevanju: ZKD): 
Društvo lahko prejme dodatne točke za sodelovanje z ZKD, in sicer:,  
- odzivnost društva pri sodelovanju v projektih ZKD in JSKD: 5 točk, 
- obveščanje ZKD o dogodkih društva: 5 točk. 
 
F) Dodatek za izdajo publikacij (revije, časopisi, …): 
Društvo prejme dodatnih 30 točk točk za izdajo publikacij. 
 
Zadnji odstavek 11. člena »Uporaba meril« se dopolni s stavkom: 
»Na osnovi dodatnih meril lahko prijavitelji pridobijo še dodatne točke, ki se prištejejo točkam, ki jih 
prijavitelji pridobijo po splošnih in posebnih merilih.« 
 

4. člen 
V 12. členu pravilnika se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
 
»Kulturni projekti se vrednotijo na osnovi naslednjih meril: 
a. izvirna zasnova, ustvarjalnost v pristopu in izvedbi, tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve 
projekta, uresničevanje ciljev lokalnega programa kulture, 
b. reference prijavitelja, 
c. predvidena dostopnost projekta, 
d. finančna konstrukcija projekta, 
e. pomen projekta za širši kulturni prostor (preseganje lokalnih okvirjev), 
f. sofinanciranje projektov na državnih ali evropskih razpisih v preteklih dveh letih. 
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 Merila za ocenjevanje in vrednotenje Število točk 
A izvirna zasnova, ustvarjalnost v pristopu in izvedbi, tehtnost 

vsebinske obrazložitve in utemeljitve projekta, uresničevanje ciljev 
lokalnega programa kulture 

do 60 točk 

B reference prijavitelja do 5 točk  
C predvidena dostopnost projekta do 10 točk 
D finančna konstrukcija projekta do 10 točk 
E pomen projekta za širši kulturni prostor (preseganje lokalnih okvirjev) do 10 točk 

F sofinanciranje projektov na državnih ali evropskih razpisih v preteklih 
dveh letih 

do 5 točk 

 
A) Izvirna zasnova, ustvarjalnost v pristopu in izvedbi, tehtnost vsebinske obrazložitve in 
utemeljitve projekta, uresničevanje ciljev lokalnega programa kulture           do 60 točk 
 
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po 
merilu A, je 60. 
 
B) Reference prijavitelja bodo ocenjene na naslednji način: 

- - trije ali več izvedenih projektov 
- - en ali dva izvedena projekta 
- - nobenih izvedenih projektov 

5 
2 
0 

 
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu 
B, je 5.   
 
C)   Predvidena dostopnost projekta bo ocenjena na naslednji način (ocenjuje se en parameter): 
 
- ZA PRIREDITVE: 
 
1. Število obiskovalcev bo ovrednoteno na naslednji način: 

- - do 50 obiskovalcev 
- - od 51 do 150 obiskovalcev 
- - od 151 do 250 obiskovalcev 
- - nad 250 obiskovalcev 

0 
2 
3 
5 

 
2. Število ponovitev projekta bo ovrednoteno na naslednji način: 

- - ena ponovitev 
- - dve ponovitvi 
- - vsaj tri ponovitve 

1 
3 
5 

 
- ZA NOSILCE ZVOKA: 
 

- - do 50 izvodov 
- - od 51 do vključno 100 izvodov 
- - nad 100 izvodov 

3 
5 

10 
 
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu 
C, je 10. 
 
D)   Finančna konstrukcija projekta bo ocenjena na naslednji način: 
• projekt ima jasno opredeljene vire financiranja     do 3 točke 
• projekt ima jasno opredeljene stroške in njihovo namembnost   do 3 točke 
• pričakovana višina sofinanciranja projekta s strani MOV   do 4 točke                                   
 
Opredelitev  virov financiranja bo ovrednotena na naslednji način: 

- - zelo dobro 
- - dobro 
- - slabo 

3 
1 
0 
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Opredelitev stroškov in njihove namembnosti bo ovrednotena na naslednji način: 

- - zelo dobro 
- - dobro 
- - slabo 

3 
1 
0 

 
Pričakovana višina sofinanciranja projekta s strani MOV bo ovrednotena na naslednji način: 
Delež pričakovanega sofinanciranja MOV Število točk 

od do 

 10% 4 

11% 25% 2 

26% 50% 1 

več kot 50%  0 

 
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu 
D, je 10. 
 
E) Pomen projekta za širši kulturni prostor (preseganje lokalnih okvirjev) bo ocenjen na naslednji 
način: 

- - projekt je ključnega pomena 
- - projekt je zelo pomemben 
- - projekt je pomemben 
- - projekt ni pomemben 

10 
7 
5 
0 

 
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu 
E, je 10. 
 
F) Sofinanciranje projektov na državnih ali evropskih razpisih v preteklih dveh letih       5 točk 
 
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po 
merilu F, je 5. 

 
5. člen 

V 13. členu pravilnika se za drugim odstavkom doda nov, tretji odstavek: 
»Na razpisno področje C se ne morejo prijaviti društva z izdajo revij in časopisov, saj se ta dejavnost 
financira v okviru rednega letnega programa društva.« 
 
V 13. členu pravilnika se za novim, tretjim odstavkom doda nov, četrti odstavek: 
»Pri projektih za sofinanciranje izdaje CD-jev in DVD-jev se za vrednotenje uporabljajo merila za 
razpisno področje B – kulturni projekti«. 
 
V 13. členu pravilnika se merilo E spremeni tako, da se glasi: 
E) Sofinanciranje projektov na državnih ali evropskih razpisih v preteklih dveh letih       5 točk 
 
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po 
merilu E, je 5. 
 

6. člen 
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje. 
 
Številka: 015-02-0004/2007-550 
Datum:   
 
Župan Mestne občine Velenje 
Bojan KONTIČ 
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OBRAZLOŽITEV: 
 
1. PRAVNA PODLAGA 
Pravna podlaga za sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvedbi javnega 
razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Mestne 
občine Velenje (v nadaljevanju: pravilnik) je Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list 
RS, št. 77/2007-UPB1, 56/2008, 4/2010 in 20/2011; v nadaljevanju: zakon), ki v 106. členu 
opredeljuje, da župan predpiše način dela občine v zvezi s postopkom izbire kulturnih programov in 
kulturnih projektov, ki se financirajo, postopek sklepanja pogodb in način izvajanja nadzora nad 
pogodbami. 
 
2. OCENA SEDANJEGA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA 
Za izvedbo javnega razpisa s področja kulture smo konec leta 2011 sprejeli Pravilnik o izvedbi javnega 
razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Mestne 
občine Velenje. V tem pravilniku so natančno opredeljena splošna in posebna merila za ocenjevanje 
kulturnih programov, vendar se je izkazalo, da ta merila izključujejo  oz. onemogočajo ocenjevanje in 
nagrajevanje društev za njihove nadpovprečne aktivnosti. Tako smo leta 2013 sprejeli spremembe in 
dopolnitve pravilnika. 
V tem času se je izkazala potreba po dodatni spremembi meril za ocenjevanje. V letu 2014 je bil 
sprejet lokalni program kulture, katerega cilje želimo vključiti med merila za ocenjevanje projektov. 
Prav tako se je izkazala potreba po vključitvi dodatnih meril pri ocenjevanju programov društev, pri 
katerih bomo ocenjevali tudi sodelovanje društev v projektih Zveze kulturnih društev Šaleške doline in 
obveščanje le-te o dejavnostih društev. 
 
3. CILJ 
Osnovni cilj sprememb in dopolnitev pravilnika je dopolnitev meril za ocenjevanje kulturnih programov 
in projektov z dodatnimi merili, na osnovi katerih lahko prijavitelji prejmejo višje število točk.  
 
4. KRATKA VSEBINA AKTA 
Spremembe in dopolnitve odloka opredeljujejo dodatna merila za ocenjevanje kulturnih programov in 
projektov. Iz razpisnega področja C – založniški projekti smo izključili publikacije, ki jih izdajajo društva 
v okviru svoje redne dejavnosti. Za te aktivnosti bodo društva prejela dodatne točke v okviru meril za 
razpisno področje A – kulturni programi. Razpisno področje C - založniški projekti razširjamo tudi na 
nosilce zvoka, s tem, da se za ocenjevanje teh projektov uporabljajo merila za razpisno področje B – 
kulturni projekti. 
 
5. FINANČNE POSLEDICE 
Sprejem sprememb in dopolnitev pravilnika ne bo imel finančnih posledic za proračun Mestne občine 
Velenje. 
 
6. ČLENI, KI SE SPREMINJAJO: 
11. člen: 
V 11. členu je bila sprememba glede ocenjevanja društev po najuspešnejši sekciji narejena že s 
spremembo pravilnika leta 2013, vendar je bila umestitev te spremembe nepravilna. V letu 2013 smo 
namreč opredelili spremembo v zadnjem odstavku 11. člena, nismo pa zapisali, da se nanaša na 
poglavje SPLOŠNA MERILA. 11. člen pravilnika je zelo obsežen in razčlenjen, s spremembo 
pravilnika pa tako natančneje opredeljujemo, da se sprememba nanaša na zadnji odstavek poglavja 
SPLOŠNA MERILA. 
V 11. členu smo pri POSEBNIH MERILIH zbrisali merilo F - Uspešna prijava na državne ali evropske 
razpise, saj na državnih ali evropskih razpisih ne sofinancirajo redne dejavnosti društev. Šest točk, 
kolikor je bilo ovrednoteno merilo F, smo razdelili na merilo A – Pestrost in dodelanost programa, ki 
smo ga iz 5 točk povečali na 10, ter na merilo B – Ustreznost finančne konstrukcije, ki smo ga iz 3 točk 
povečali na 4. Pri merilu E – Organizacija izobraževanj se doda nov stavek, ki prijaviteljem pojasnjuje, 
da se točke za organizacijo izobraževanja priznajo le ob predložitvi potrdila o izobraževanju.  
Pri DODATNIH MERILIH se spremeni vrednotenje dodatka za obletnico delovanja, in sicer se vsaka 
10-letnica ovrednoti s 5 točkami in ne več z 10.  
Pri DODATNIH MERILIH smo dodali dve novi merili, in sicer sodelovanje z Zvezo kulturnih društev 
Šaleške doline in JSKD ter dodatek za izdajo publikacij. 
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12. člen: 
V 12. členu se spreminjajo vrednosti meril za ocenjevanje kulturnih projektov: 
Merilu A se višina točk iz 50 poveča na 60, saj smo kot pomemben kriterij dodali zasledovanje ciljev iz 
lokalnega programa kulture. Reference smo iz 10 točk zmanjšali na 5, prav tako tudi prijavo na 
državne in evropske razpise iz 10 točk na 5. 
Pri merilu C – predvidena dostopnost projekta smo dodali merila za ovrednotenje števila izdanih 
nosilcev zvoka.  
Merilo F smo iz »Uspešna prijava na državne ali evropske razpise v preteklem letu« preoblikovali v 
»Sofinanciranje projektov na državnih ali evropskih razpisih v preteklih dveh letih«. Izraz »uspešna 
prijava« je namreč dvoumen, saj je lahko prijava uspešno pripravljena, ni pa nujno sofinancirana. 
13. člen: 
V 13. členu se doda nov, tretji odstavek, ki prijaviteljem pojasnjuje, da se na razpisno področje C ne 
morejo prijaviti društva z izdajo revij in časopisov, saj se bo ta dejavnost financirala v okviru rednega 
letnega programa društva.  
Prav tako se doda nov, četrti odstavek, ki določa, da se iz razpisnega področja C – založniški projekti, 
izdaja nosilcev zvoka ocenjuje po merilih za razpisno področje B – kulturni projekti. 
Merilo E smo iz »Uspešna prijava na državne ali evropske razpise v preteklem letu« preoblikovali v 
»Sofinanciranje projektov na državnih ali evropskih razpisih v preteklih dveh letih«. Izraz »uspešna 
prijava« je namreč dvoumen, saj je lahko prijava uspešno pripravljena, ni pa nujno sofinancirana. 
 
 
Velenje, 19. 11. 2015 
 
Pripravila: 
Darja Plaznik, univ. dipl. ped. in soc. kult.,l.r.                         Drago Martinšek, univ. dipl. soc.,l.r. 
svetovalka I za kulturo                                                                 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 pravilnik sprejme. 
 
 

župan Mestne občine Velenje 
Bojan KONTIČ, l.r. 
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Predlagatelj: ŽUPAN                                       Faza: PREDLOG  	
	
Na podlagi 3. in 22. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS/1, št. 12/91, 
Uradni list RS, št. 17/91-ZUDE, 55/92-ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94-
odl. US, 8/96, 31/2000-ZP-L, 36/2000-ZPDZC in 127/2006-ZJZP) sta	
Svet Mestne občine Velenje na podlagi 24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (Uradni Vestnik MOV, št. 15/06-UPB, 
26/07 in 18/08) na svoji ____ seji, dne _____________ in	
Svet občine Šoštanj na podlagi 16. člena statuta Občine Šoštanj (Uradni list 
Občine Šoštanj, št. 14/2008 – UPB) na svoji ____ seji, dne _____________  
sprejela naslednji 

ODLOK
O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA

ZAVOD ZA TURIZEM ŠALEŠKE DOLINE

I. UVODNE DOLOČBE
1. člen

S tem odlokom se preimenuje ŠPC - Šaleški promocijski 
center, Javni zavod za pospeševanje turizma, Velenje, ki je bil 
ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi Javnega zavoda lokalna 
turistična organizacija Šaleški promocijski center Velenje 
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 7/99, 10/99 in Uradni 
list Občine Šoštanj, št. 4/99 in 13/99) in je vpisan v sodni register 
pri Okrožnem sodišču v Celju, pod reg. št. vl. 1/07148/00, v 
Zavod za turizem Šaleške doline (v nadaljnjem besedilu: 
zavod) in uredi status zavoda, razmerja med ustanoviteljema, 
soustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede 
organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.

Namen ustanovitve zavoda je doseganje kakovostne in celovite 
turistične ponudbe ter spodbujanje in promocija razvoja turizma 
v Šaleški dolini.

Ustanovitelja zavoda sta Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 
3320 Velenje in Občina Šoštanj, Trg Svobode 12,  3325 Šoštanj  
(v nadaljevanju: ustanovitelja).

Soustanovitelj zavoda je: Gorenje Gostinstvo, d. o. o., 
Partizanska cesta 12, 3320 Velenje. 

Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljev 
in soustanovitelja se uredijo s pogodbo, ki jo v imenu 
ustanoviteljev podpišeta župana ter v imenu soustanovitelja 
direktor oz. pooblaščena oseba. 

Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvajata Svet Mestne 
občine Velenje in Svet občine Šoštanj.
Naloge, ki po zakonu, statutu in tem odloku spadajo v pristojnosti 
Sveta Mestne občine Velenje in Sveta Občine Šoštanj kot 
ustanovitelja so:
- spremembe in dopolnitve tega odloka,
- soglasje k imenovanju direktorja,
- soglasje k spremembam dejavnosti zavoda,
- imenovanje Sveta zavoda.

Druge naloge ustanoviteljev izvršujeta župana.

2. člen
V tem odloku uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za 
moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

3. člen
Ime zavoda je: Zavod za turizem Šaleške doline
Skrajšano ime zavoda je: Zavod za turizem ŠD
Mednarodno ime zavoda je: Šalek Valley tourist board
Sedež zavoda je: Stari trg 3, 3320 Velenje.
Organizacijska oblika: javni zavod
Zavod je pravna oseba.

Zavod ima pečat okrogle oblike z napisom Zavod za turizem 
Šaleške doline.

II. ORGANIZACIJA IN DEJAVNOST ZAVODA
4. člen

Zavod ima lahko organizacijske enote, ki nimajo pooblastil v 
pravnem prometu. Organizacijska členitev zavoda se ureja z 
aktom o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.

5. člen
Osnovne dejavnosti zavoda, ki jih zavod izvaja v javnem 
interesu kot javno službo, so:
• informacijska dejavnost,
• načrtovanje, izvedba strateških razvojnih načrtov in 
projektov,
• načrtovanje, oblikovanje in trženje celovite turistične 
ponudbe,
• spodbujanje razvoja in urejanja turistično rekreacijske 
infrastrukture in ostalih objektov pomembnih za izvajanje 
turistično storitvenih dejavnosti,
• spodbujanje razvoja celovitih turističnih proizvodov,
• sodelovanje in usklajevanje aktivnosti s turističnimi društvi in 
zvezami območja,
• oblikovanje in priprava dokumentacije za javne razpise za 
različne projekte,
• vodenje in upravljanje spletnih strani in ciljnih spletnih 
domen,
• usposabljanje in pospeševanje izobraževanja kadrov v 
turizmu,
• izvajanje lokalne turistične vodniške službe,
• ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za 
pozitiven odnos do turistov in turizma,
• organizacija in izvajanje prireditev,
• pospeševanje aktivnosti odnosov z javnostmi in sodelovanje 
s predstavniki medijev,
• oblikovanje in prodaja spominkov, literature, ipd.,
• oblikovanje in izdaja promocijsko informativnih tiskanih gradiv 
in video gradiv,
• nudenje objektov v upravljanju v najem za izvedbo posameznih 
dogodkov drugim organizatorjem,
• organizacija in izvedba kongresnih aktivnosti, 
• pomoč in tehnična podpora za izvedbo dogodkov, 
• nudenje drugih tehnično-organizacijskih storitev in dajanje v 
najem tehnične ter druge opreme,
• upravljanje z objekti in sredstvi za potrebe spodbujanja 
turizma,
• druge naloge v skladu s potrjenim letnim programom dela in 
finančnim načrtom.

Za doseganje optimalnih učinkov izrabe kapacitet v upravljanju, 
lahko zavod opravlja na področju svojega delovanja tudi 
gospodarsko dejavnost, pri čemer je prihodek take dejavnosti 
izrecno namenjen razvoju in izvajanju osnovnih dejavnosti 
zavoda.
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6. člen
Dejavnosti zavoda iz 5. člena tega odloka so v skladu z Uredbo 
o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS 69/07, 17/08) 
in se navajajo kot:
C18.120 Drugo tiskanje
C18.130 Priprava za tisk in objavo
G47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih 
prodajalnah
G47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s 
knjigami 
G47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s 
časopisi in revijami 
G47.622 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s 
papirjem in pisalnimi potrebščinami 
G47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z 
glasbenimi in video zapisi 
G47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z 
igračami in rekviziti za igre in zabavo 
G47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z 
umetniškimi izdelki 
G47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih 
prodajalnah 
G47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, 
pijačami in tobačnimi izdelki 
G47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s 
tekstilijami in obutvijo 
G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim 
blagom 
G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu 
G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in 
tržnic 
H49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet 
H50.300 Potniški promet po celinskih vodah
H52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem 
prometu
H52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem 
prometu
I55.209 Druge nastanitve za krajši čas 
I55.300 Dejavnost avtokampov, taborov 
I56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati 
I56.104 Začasni gostinski obrati 
I56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi 
I56.290 Druga oskrba z jedmi 
I56.300 Strežba pijač 
J58.110 Izdajanje knjig 
J58.130 Izdajanje časopisov 
J58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
J58.190 Drugo založništvo 
J59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj 
J59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video 
filmov, televizijskih oddaj 
J59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj 
J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij 
J62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov 
J62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi 
storitvami povezane dejavnosti 
J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti 
J63.120 Obratovanje spletnih portalov 
J63.910 Dejavnost tiskovnih agencij 
J63.990 Drugo informiranje 
L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih 
nepremičnin 

L68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi 
M70.210 Dejavnost stikov z javnostjo 
M70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 
M72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju 
družboslovja in humanistike 
M73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij 
M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora 
M73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja 
M74.200 Fotografska dejavnost 
M74.300 Prevajanje in tolmačenje 
M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične 
dejavnosti 
N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup 
N77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in 
zakup 
N77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v 
najem in zakup 
N77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup 
N77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih 
sredstev v najem in zakup 
N77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, 
razen avtorsko zaščitenih del 
N79.110 Dejavnost potovalnih agencij 
N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj 
N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti 
N82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev 
N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge 
posamične pisarniške dejavnosti 
N82.200 Dejavnost klicnih centrov 
N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
N82.920 Pakiranje 
N82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za 
poslovanje 
P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na 
področju športa in rekreacije 
P85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na 
področju kulture in umetnosti 
P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje 
in usposabljanje 
P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
Q88.910 Dnevno varstvo otrok 
R90.010 Umetniško uprizarjanje 
R90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje 
R90.030 Umetniško ustvarjanje 
R90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve 
R91.011 Dejavnost knjižnic 
R91.012 Dejavnost arhivov 
R91.020 Dejavnost muzejev 
R91.030 Varstvo kulturne dediščine 
R91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo 
naravnih vrednot 
R92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah 
R93.190 Druge športne dejavnosti 
R93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov 
R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas. 

7. člen
Delo zavoda je javno. Zavod zagotavlja javnost svojega 
dela z obveščanjem javnosti o svojem delu, z informacijami 
o načrtovanih dejavnostih ter s poročili o opravljenem delu, 
skladno s predpisi o dostopu do informacij javnega značaja.



   1. december 2015GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 5�  / Številka 09

10. seja Sveta Mestne občine Velenje

Ne glede na določbe predhodnega odstavka niso javno 
dostopne informacije, ki se varujejo po predpisih o varstvu 
osebnih podatkov. V primeru spora o javni dostopnosti poslovnih 
informacij odločita, če ni z zakonom drugače določeno, 
ustanovitelja. 

III. ORGANI ZAVODA
8. člen

Organi zavoda so:
• svet zavoda, 
• direktor,
• strokovni svet.

Svet zavoda
9. člen

Svet zavoda sestavlja sedem članov:
• pet članov imenujeta ustanovitelja (dva predstavnika Občine 
Šoštanj in tri predstavnike Mestne občine Velenje), 
• enega člana imenuje soustanovitelj, 
• enega člana izvolijo delavci v zavodu.

Predstavnike ustanoviteljev imenujeta oba občinska sveta, 
vsak za svojo občino.

Predstavnika soustanovitelja imenuje soustanovitelj. 

Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda, pri 
čemer je izvoljen izmed vseh zaposlenih. Volitve in odpoklic 
predstavnika delavcev se uredijo v aktu, ki ga sprejme direktor 
v soglasju s svetom zavoda. Volitve se razpišejo največ 90 in 
najmanj 60 dni pred potekom mandata.

Položaj direktorja zavoda je nezdružljiv s članstvom v svetu 
zavoda.

Mandat članov sveta začne teči z dnem konstituiranja sveta 
zavoda. Na konstitutivni seji člani sveta zavoda izmed sebe 
izvolijo predsednika in njegovega namestnika.

Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in so lahko po poteku 
mandata ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Direktor je 
dolžan o izteku mandata obvestiti ustanovitelja, soustanovitelja 
in delavce najmanj 90 dni pred potekom mandata članov sveta 
zavoda.

10. člen
Član sveta zavoda je lahko razrešen oziroma odpoklican pred 
potekom mandata:
• če sam zahteva razrešitev,
• če se neopravičeno ne udeležuje sej, 
• če nastopi delo ali funkcijo, ki je nezdružljiva s članstvom v 
svetu,
• če ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,
• če pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi.

Mandat preneha tudi s smrtjo člana sveta, z izgubo poslovne 
sposobnosti, oziroma s prenehanjem delovnega razmerja 
članu, ki ga izvolijo zaposleni.

11. člen
Glede postopka razrešitve oziroma odpoklica člana sveta 
se smiselno uporabljajo določbe o postopku za imenovanje 
oziroma izvolitev.

12. člen
V primeru predčasnega prenehanja mandata člana se za čas 
do izteka mandata sveta zavoda imenuje oziroma izvoli novega 
člana po postopku, kot je bil imenovan razrešen član sveta 
zavoda. Nadomestno imenovanje se ne opravi, če je prenehal 
mandat največ dvema članoma iz različnih skupin in je do izteka 
mandata sveta zavoda ostalo manj kot šest mesecev. 

13. člen
Prvo - konstitutivno - sejo sveta zavoda skliče direktor v roku 
30 dni po imenovanju oziroma izvolitvi članov sveta zavoda. 
Seje sveta zavoda sklicuje in vodi predsednik sveta zavoda, v 
njegovi odsotnosti pa njegov namestnik. 

Predsednik sveta zavoda mora sklicati sejo sveta, če to 
zahtevata najmanj dva člana sveta, direktor ali ustanovitelja 
oziroma soustanovitelj. Če predsednik sveta zavoda ne skliče 
seje v roku 15 dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skliče 
direktor zavoda. Seje se sklicujejo po potrebi, vendar najmanj 
trikrat letno.

V upravičenih primerih se lahko opravi tudi korespondenčna 
seja.

Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina 
članov sveta zavoda.

Svet zavoda sprejema odločitve iz svoje pristojnosti na sejah z 
večino glasov prisotnih članov sveta zavoda. 

Delo sveta zavoda ureja poslovnik, ki ga sprejme svet zavoda.

14. člen
Svet zavoda ima naslednje naloge:
• nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
• spremlja, analizira in ocenjuje delovanje in politiko zavoda,
• predlaga ustanoviteljema revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi 
tudi notranji revizor ustanovitelja,
• ocenjuje delo direktorja,
• sprejema statut zavoda s soglasjem ustanoviteljev,
• sprejema akt o organizaciji dela, akt o sistemizaciji delovnih 
mest, letni program dela in finančni načrt, kadrovski načrt in 
načrt nabav osnovnih sredstev ter spremlja njihovo izvajanje,
- daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi, če jo 
zavod ima,
• daje soglasje k cenam storitev,
• potrjuje letno poročilo o delu in poslovanju zavoda,
• odloča o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad 
odhodki, ki jih ustvari zavod,
• sprejema zaključni račun zavoda,
• daje soglasje za način kritja morebitnega primanjkljaja,
• obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in 
daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh 
vprašanj,
• imenuje in razrešuje direktorja,
• sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in izvaja pravice in 
obveznosti delodajalca v razmerju do direktorja,
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• daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem javnega 
zavoda,
• predlaga ustanoviteljema spremembo ali razširitev 
dejavnosti,
• imenuje člane strokovnega sveta zavoda,
• daje soglasje k strateškemu načrtu zavoda,
• opravlja druge naloge, določene s tem odlokom in veljavnimi 
predpisi.

Direktor
15. člen

Zavod vodi direktor, ki hkrati opravlja funkcijo poslovnega in 
programskega direktorja.

Direktor v pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod 
neomejeno.

Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s 
skrbnostjo dobrega gospodarja. Ne sme najemati kreditov brez 
soglasja ustanoviteljic. Direktor je pooblaščen za sklepanje 
pogodb v okviru letnega programa dela in finančnega načrta 
zavoda, razen pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, ki jih 
ima zavod v upravljanju, za katere je potrebno soglasje lastnika, 
in pravnih poslov izven okvira finančnega načrta v vrednosti 
nad 10.000 EUR.

Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih 
z zakonom in tem odlokom, prenese opravljanje posameznih 
zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu 
z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih 
mest.

V primeru direktorjeve odsotnosti ali zadržanosti nadomešča 
direktorja delavec zavoda, ki ga pooblasti direktor. Pisno 
pooblastilo določa obseg, vsebino in trajanje pooblastila.

16. člen
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje 
naslednje pogoje:
• najmanj visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), 
visokošolska strokovna izobrazba ali visokošolska univerzitetna 
izobrazba in najmanj štiri leta delovnih izkušenj na vodilnih 
delih, 
• osnovna raven znanja angleškega ali nemškega jezika ter 
osnovna raven še enega od evropskih jezikov,
• znanje slovenskega jezika,
• organizacijske in vodstvene sposobnosti.

Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto mora 
vsebovati izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane 
izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe 
ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena ter 
opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje 
pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. Prijava mora 
vsebovati tudi kratek življenjepis, v katerem kandidat poleg 
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih 
je pridobil. Prijava mora vsebovati program vodenja, delovanja 
in razvoja zavoda za mandatno obdobje. 

17. člen
Direktorja imenuje svet zavoda s soglasjem ustanoviteljev.

Direktor je imenovan na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi 
svet zavoda.

Če se na razpis nihče ni prijavil ali če nihče od prijavljenih 
kandidatov ni bil izbran, se razpis ponovi. Za čas do izvolitve 
direktorja se imenuje vršilec dolžnosti direktorja, vendar najdlje 
za eno leto.

Predsednik sveta zavoda sklene z direktorjem v imenu sveta 
zavoda pogodbo o zaposlitvi na podlagi akta o imenovanju 
direktorja. 

Predhodno soglasje k pogodbi o zaposlitvi dajeta 
ustanovitelja.

Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za 
čas trajanja mandata.

Delavca, ki je bil pred imenovanjem za direktorja zaposlen v tem 
zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti v 
skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na 
prosto delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in 
za katero izpolnjuje predpisane pogoje.
Mandat direktorja traja štiri leta. Po preteku mandatne dobe je 
ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.

18. člen
Direktor je lahko razrešen pred iztekom mandata, če:
- sam zahteva razrešitev,
- mu po predpisih iz delovnega razmerja preneha delovno 
razmerje po zakonu,
- neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v 
nasprotju z njimi,
- s svojim nevestnim in nepravilnim delom povzroči večjo škodo 
ali hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda,
- ne posluje v okviru sprejetega finančnega načrta.

Poleg naštetih razlogov se lahko direktorja predčasno razreši 
tudi zaradi bistvenih sprememb, kot sta bistveno spremenjena 
dejavnost, zaradi katere je zavod ustanovljen, ali zaradi prenosa 
ustanoviteljstva.

Direktorja razreši svet zavoda. Svet zavoda mora pred 
sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti soglasje ustanoviteljev 
in mnenje delavcev zavoda ter seznaniti direktorja o razlogih za 
razrešitev in mu dati možnost, da se o njih v roku 30 dni izjavi.

Če ustanovitelja ter delavci zavoda ne odgovorijo v roku 30 
dni, se šteje, da so bila soglasja podana oziroma mnenja 
pozitivna.

Zoper odločitev o razrešitvi ima prizadeti pravico zahtevati 
sodno varstvo, če meni:
- da je bil kršen za razrešitev določen postopek,
- da je kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev ali
- da niso podani razlogi za razrešitev iz prvega odstavka tega 
člena.
 
Zahteva za sodno varstvo se vloži v 15 dneh po prejemu 
odločitve o razrešitvi pri sodišču, pristojnem za upravne spore.
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19. člen
Naloge direktorja so:
- načrtuje, organizira in vodi delo zavoda,
- pripravlja letni program dela in finančni načrt,
- pripravlja statut,
- pripravlja akt o organizaciji dela,
- pripravlja akt o sistemizaciji delovnih mest,
- pripravlja kadrovski načrt,
- pripravlja načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega 
vzdrževanja,
- zastopa in predstavlja zavod, vodi in organizira poslovanje in 
strokovno delo ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela,
- skrbi za dobro gospodarjenje s sredstvi,
- izvršuje sklepe organov zavoda in izvaja sprejete kratkoročne 
in dolgoročne programe ustanoviteljev,
- pripravlja druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi 
z delovanjem zavoda,
- poroča ustanoviteljema in svetu zavoda o zadevah, ki lahko 
pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
- pripravi letno in polletno poročilo,
- sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
- sprejema strateški načrt zavoda in njegovega razvoja,
- druge naloge, določene s tem odlokom.

K aktom iz četrte, pete, šeste in štirinajste alinee prejšnjega 
odstavka daje soglasje svet zavoda.

Direktor je dolžan o svojih ugotovitvah obveščati svet zavoda 
ter sprejemati ukrepe za odpravo pomanjkljivosti.

Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih 
z zakonom in tem odlokom, prenese s pisnim pooblastilom 
opravljanje posameznih zadev, zastopanje v mejah danega 
pooblastila in pravico podpisovanja določenih aktov, pogodb 
in drugih listin na druge osebe, razen odločanja o delovnih 
razmerjih.

Strokovni svet
20. člen

Zavod ima strokovni svet.

Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega 
dela zavoda in daje direktorju in svetu zavoda mnenja, predloge 
in pobude za reševanje zadev.

21. člen
Strokovni svet sestavlja šest članov, in sicer:
- enega člana izvolijo zaposleni;
- dva člana predlagata ustanovitelja,
- enega člana predlaga soustanovitelj,
- enega člana predlaga Turistična zveza Velenje,
- enega člana predlaga Turistična zveza Šoštanj. 

Volitve predstavnika delavcev se uredijo v aktu, ki ga v skladu 
s predpisi, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju, 
sprejme pristojni organ zaposlenih ali zaposleni na zboru 
delavcev. Volitve se razpišejo največ 90 in najmanj 60 dni pred 
potekom mandata.

Direktor mora pozvati predlagatelje na dostavo predlogov 
najmanj 90 dni pred potekom mandata.

22. člen
Na prvi konstitutivni seji člani strokovnega sveta izmed sebe 
izvolijo predsednika in namestnika.

Mandat članov strokovnega sveta traja 4 leta. Po preteku 
mandata so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.

Strokovni svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina 
članov strokovnega sveta.

Strokovni svet sprejema odločitve z večino glasov vseh 
članov.

Podrobnejše delovanje uredi strokovni svet s svojim 
poslovnikom.

23. člen
Naloge strokovnega sveta:
- spremlja in ocenjuje delovanje zavoda in delovne programe 
ter usmeritve ustanoviteljev,
- ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela 
glede na namen ustanovitve,
- obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in 
daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh 
vprašanj,
- daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi,
- daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem zavoda,
- druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in tem odlokom.

24. člen
Prvo konstitutivno sejo strokovnega sveta skliče direktor v 
roku 30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi predstavnikov 
delavcev in prejemu predlogov.

Članom strokovnega sveta prične teči mandat z dnem 
konstituiranja.

25. člen
Član strokovnega sveta je lahko razrešen pred potekom 
mandata, za katerega je imenovan, iz razlogov, navedenih v 
10. členu tega odloka, ki veljajo tudi za člane sveta zavoda.

IV. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
26. člen

Zavod ima naslednje splošne akte:
• statut zavoda,
• akt o organizaciji dela,
• akt o sistematizaciji delovnih mest,
• akt o varstvu pri delu in požarni varnosti,
• pravilnik o varovanju osebnih podatkov,
• druge z zakonom in veljavnimi predpisi določene akte.

Akta iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka se lahko 
združita v en splošni akt.

Zavod ima lahko tudi druge splošne akte v skladu s tem odlokom 
in veljavnimi predpisi.

Splošne akte iz prve do vključno tretje alineje prvega odstavka 
tega člena sprejema svet zavoda, preostale splošne akte 
sprejema direktor, v kolikor ni s posebnimi predpisi drugače 
določeno.
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V. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA IN ODGOVORNOST
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

27. člen
Za izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, daje 
ustanovitelj Mestna občina Velenje zavodu v upravljanje 
nepremičnine z opremo, kar je del javne infrastrukture na 
področju turizma.

Zavod upravlja z vso pripadajočo opremo na sedežu zavoda 
na Starem trgu 3, 3320 Velenje, prav tako pa upravlja z 
nepremičninami in pripadajočo opremo:
• z objektom Vila Bianca, Stari trg 3, 3320 Velenje, ki je vpisana 
v zemljiški knjigi pod  parc. št.: 3158/2 in
in pripadajočimi objekti.

V soglasju z ustanoviteljema ali na podlagi njunih odločitev 
lahko zavod upravlja tudi z drugimi nepremičninami.

Zavod pri upravljanju in gospodarjenju z nepremičninami iz 
drugega odstavka tega člena upošteva, da gre za nepremično 
kulturno dediščino.

28. člen
Sredstva za delo zavoda so, razen premoženja ustanoviteljev 
iz prejšnjega člena, še sredstva, ki jih zavod pridobi:
• iz proračuna ustanoviteljev,
• iz sredstev soustanovitelja, 
• iz državnega proračuna,
• iz proračuna drugih lokalnih skupnosti,
• iz drugih javnih virov,
• s sredstvi, pridobljenimi na domačih in mednarodnih javnih 
natečajih,
• iz prodaje blaga ter storitev na trgu,
• s sponzorstvi, z donacijami in darili,
• iz drugih virov, v skladu z veljavnimi predpisi.

Zavod pridobiva proračunska sredstva za dejavnosti, ki jih 
zavod izvaja kot javno službo, na osnovi predloženega letnega 
programa dela in finančnega načrta, ki ga je sprejel svet 
zavoda.

Predložen letni program dela in finančni načrt mora biti 
predhodno usklajen s pristojnim organom financerja. 

Usklajevanje poteka po postopku in v rokih, kot jih določajo 
veljavni predpisi in pristojni organ financerja.

V okviru potrjenega letnega programa dela in finančnega načrta 
zavod samostojno gospodari s prihodki.

Zavod ločeno izkazuje prihodke in odhodke iz javnih virov, iz 
tržne dejavnosti in drugih virov.

29. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za izvajanje in 
razvoj svoje dejavnosti.

O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki 
odločata ustanovitelja na predlog direktorja in po predhodnem 
soglasju sveta zavoda.

O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odločata 

ustanovitelja na predlog direktorja in po predhodnem soglasju 
sveta zavoda.

VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI
ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

30. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti 
samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu 
in za svoj račun. Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi 
sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.

31. člen
Zavod prevzema odgovornost za smotrno, to je ekonomično, 
gospodarno in učinkovito ravnanje s sredstvi, namenjenimi za 
njegovo dejavnost, ter odgovornost dobrega gospodarja za 
sredstva, ki so mu dana v upravljanje.

32. člen
Premoženje, s katerim zavod upravlja, je v lasti ustanoviteljev. 
S premičnim premoženjem upravlja zavod samostojno, z 
nepremičninami iz prve alineje 27. člena tega odloka pa samo 
s soglasjem ustanovitelja ali lastnika nepremičnine. Omejitve 
zavoda iz predhodnega odstavka tega člena pri razpolaganju 
z nepremičninami, s katerimi zavod upravlja, se nanašajo na 
vse razpolagalne posle z nepremičninami in posle, s katerimi 
se premoženje ustanoviteljev obremenjuje, razen na oddajo 
nepremičnin v najem, o čemer zavod odloča samostojno v 
okviru predpisov in sklepov ustanoviteljev. S premoženjem 
v upravljanju, ki predstavlja nepremično in drugo javno 
infrastrukturo, zavod ne more prevzemati odgovornosti do 
tretjih oseb.

VII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJEV
ZA OBVEZNOSTI ZAVODA

33. člen
Ustanovitelja in soustanovitelj ne odgovarjajo za obveznosti 
zavoda.

Ustanovitelja bosta zavodu zagotavljala sredstva iz proračuna z 
letno pogodbo o financiranju, na podlagi usklajenega programa 
in finančnega načrta.

Zavod je dolžan o delu in poslovanju zavoda ustanoviteljema 
vsako leto poročati najmanj dvakrat, in sicer ob polletju in ob 
koncu leta in posredovati tudi druge podatke, ki so potrebni 
za izvrševanje ustanoviteljske funkcije. Ustanovitelja pa lahko 
tudi v vmesnem času zahtevata poročilo o delu in poslovanju 
zavoda.

VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
USTANOVITELJEV IN ZAVODA

34. člen
Ustanovitelja ob zakonsko določenih pravicah in obveznostih 
ter skladno s svojimi pristojnostmi:
• ugotavljata skladnost letnih izvedbenih načrtov zavoda z 
lastnimi razvojnimi načrti in letnimi plani,
• spremljata skladnost porabe sredstev z letnim programom 
dela in finančnim načrtom,
• zagotavljata potrebno javno infrastrukturo za delovanje 
zavoda,
• zagotavljata potrebna finančna sredstva za delovanje zavoda 
v okviru usklajenega in potrjenega letnega programa dela in 



   1. december 2015GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 5�  / Številka 09

10. seja Sveta Mestne občine Velenje

finančnega načrta zavoda v skladu z zakonskimi predpisi s 
področja javnih financ,
• opravljata druge zadeve v skladu s tem odlokom in veljavnimi 
predpisi.

Obveznosti zavoda:
• seznani ustanovitelja s strateškim načrtom zavoda ter letnimi 
izvedbenimi načrti (letni plan dela in finančni načrt, kadrovski 
načrt, načrt nabav) za določeno proračunsko obdobje,
• na zahtevo ustanoviteljev uskladi svoje letne izvedbene načrte 
z ustanoviteljema,
• poroča pristojnim organom ustanoviteljev o rezultatih 
poslovanja ter posreduje podatke o poslovanju v skladu z 
  zakonom in predpisi,
• na zahtevo ustanoviteljev posreduje druge podatke, ki so 
potrebni za spremljanje, nadzor, razvoj in financiranje 
  dejavnosti ter za statistične namene.

Ustanovitelja zagotavljata svoje obveznosti do zavoda s sredstvi, 
ki so opredeljeni v vsakoletnem občinskem proračunu.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen

Svet zavoda se konstituira v skladu s tem odlokom v šestih 
mesecih po uveljavitvi tega odloka. 

36. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
ustanovitvi Javnega zavoda ŠPC – Šaleški promocijski center 
Velenje, javni zavod za pospeševanje turizma (Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje, št. 7/99 in 10/99 in Uradni list Občine 
Šoštanj, št. 4/99 in 13/99). 

Do sprejetja novih aktov iz  26. člena tega odloka veljajo 
obstoječi akti zavoda v vseh določbah, ki niso v nasprotju z 
zakonom in tem odlokom.

Statut, akt o organizaciji dela in sistematizaciji delovnih mest, 
splošni akti zavoda ter kadrovski načrt zavoda morajo biti 
usklajeni s tem odlokom in sprejeti v najkasneje v enem letu od 
dneva uveljavitve tega odloka.

37. člen
Za vpis sprememb v sodni register na podlagi tega odloka 
župana ustanoviteljev s sklepom imenujeta osebo.

38. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v zadnjem od uradnih 
glasil občin ustanoviteljic.   

Številka: 333–03-0002/2013
Datum: 
  

župan Mestne občine Velenje                                                    
                                                   Bojan KONTIČ 

                                                                                                   
                                                                 župan občine Šoštanj 
                                                                            Darko MENIH

Obrazložitev:
Osnutek odloka o ustanovitvi javnega zavoda  Zavod za turizem 
Šaleške doline je bil pripravljen 8. 10. 2015. 

Na 6. seji Odbora za gospodarstvo, 21. 10. 2015 je bil sprejet 
sklep: Odbor za gospodarstvo ne nasprotuje ustanovitvi 
Javnega zavoda Zavod za turizem Šaleške doline, s pripombo, 
da se razmisli o obliki zavoda (javni zavod ali samo zavod).
Odgovor: ŠPC - Šaleški promocijski center je bil ustanovljen v 
letu 1999 in je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v 
Celju. Ustanovljen je bil z namenom pospeševanja turizma v 
Šaleški dolini.
Imenovani so bili vsi organi zavoda, prav tako je zavod pridobil 
status turističnega območja.
Po izteku mandata organi niso bili ponovno imenovani in zavod 
ni opravljal dejavnosti za katere je bil ustanovljen. Glede na to, 
da se je pojavila potreba po sodobni destinacijski organizaciji 
(javno zasebno partnerstvo), ki bo sistematično skrbela za 
trajnostni razvoj in trženje turizma v Šaleški dolini je potrebno 
obstoječi zavod preimenovati in izpeljati vse postopke za 
ponovno aktivacijo zavoda.
Z odlokom se preimenuje ŠPC - Šaleški promocijski center 
v Zavod za turizem Šaleške doline in uredi status zavoda, 
razmerja med ustanoviteljema, soustanoviteljem in zavodom 
ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina 
financiranja zavoda.

Na 9. Seji Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin je Matej 
Jenko podal vprašanja. 
Ali je novi zavod pravna naslednica TIC-a? 
Odgovor: Ne. TIC ni pravna oblika in deluje v okviru občinske 
uprave MOV.

Ali bo narejen razpis za delovna mesta, saj gre za ustanavljanje 
novega javnega zavoda? Ali ta stvar pravno zdrži?
Odgovor: Razpisa za delovna mesta ne bo. Skladno s 153. 
členom Zakona o javnih uslužbencih bodo javni uslužbenci TIC-
a prerazporejeni na enaka delovna mesta v Zavod za turizem 
Šaleške doline.

ZJU-15�. člen
(ukinitev organa in prenos nalog)
(1) Če se organ ukine, prevzame organ, v katerega delovno 
področje preidejo naloge, vse javne uslužbence. Delovno 
razmerje javnim uslužbencem ne preneha. Javni uslužbenci 
se razporedijo na enaka delovna mesta. 
(2) Če naloge organa, ki je bil ukinjen, ne preidejo na drug 
organ, preneha javnemu uslužbencu delovno razmerje 
pod pogoji, določenimi v tem poglavju (poslovni razlog). 
Organ v tem primeru dokončno preneha delovati šele, 
ko predstojnik izvede postopek v zvezi s prenehanjem 
delovnih razmerij iz poslovnega razloga. 
(3) Določba prvega odstavka tega člena se uporablja tudi v 
primeru, ko pride do prenosa nalog z enega na drug organ, pa 
ne pride do ukinitve organa. 
(4) V primeru, ko prevzame naloge državnega organa uprava 
lokalne skupnosti ali obratno, delovno razmerje preneha in se 
z naslednjim dnem ponovno sklene pri novem delodajalcu brez 
objave oziroma javnega natečaja, pri čemer javni uslužbenci 
obdržijo enakovredna delovna mesta in vse pravice, pridobljene 
s pogodbo o zaposlitvi pri prejšnjem delodajalcu oziroma z 
odločbo. 
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(5) V primeru, ko se naloge organa prenesejo na osebo javnega 
prava ali drugo pravno ali fizično osebo, se zagotovi prevzem 
vseh javnih uslužbencev, ki so opravljali te naloge v organu.

Na 9. seji Sveta mestne občine Velenje so bili podani naslednji 
predlogi:
Mag. Dragica POVH je podala dva predloga. V 1. členu v 
predzadnjem odstavku, kjer so navedene naloge, je v predzadnji 
alineji zapisano »soglasje k razširitvi dejavnosti zavoda« in 
predlaga, da se »razširitev« zamenja s »spremembami«, ker 
lahko gre tudi za zmanjšanje ali ukinitev določenih dejavnosti. 
V 21. členu, kjer je zapisano, da »dva člana predlagata 
ustanovitelja, enega člana predlaga soustanovitelj« pa 
predlaga, da se besedi »predlaga«, predlagata«, nadomestita 
z »imenuje, imenujeta«.
Odgovor: Prvi predlog je upoštevan v celoti. Člane strokovnega 
sveta imenuje svet zavoda, zato v 21. členu ostane, da 
ustanovitelja predlagata dva člana, enega člana predlaga 
soustanovitelj, enega člana predlaga Turistična zveza Velenje 
in enega člana predlaga Turistična zveza Šoštanj.

Franc SEVER je postavil vprašanje, ali spada tudi poslovnik o 
delu sveta zavoda pod splošni akt zavoda. Če spada, potem je 
potrebno to zraven pripisati. Pri 26. členu na koncu bi bilo tako 
smiselno pripisati tudi poslovnik o delu sveta zavoda.
Odgovor: 45. člen zakona o zavodih določa, da ima zavod 
statut ali pravila. Lahko ima tudi druge splošne akte, s katerimi 
se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda, 
v skladu s statutom oziroma s pravili. Poslovnik je samostojen 
splošni akt, ki ga sprejme organ zaradi organizacije in načina 
dela. Lahko ga ima svet zavoda in tudi strokovni svet, zato ni 
opredeljen v alinejah.
Odgovor: Predlog ni upoštevan. Tretji odstavek 26. člena 
navaja: Zavod ima lahko tudi druge splošne akte v skladu s tem 
odlokom in veljavnimi predpisi. 
Zakon o zavodih obravnava v točki VII. Splošne akte 
opredeljene v 45. členu: Zavod ima statut ali pravila. S statutom 
ali pravili zavoda se ureja organizacija zavoda, organi, njihove 
pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja, pomembna 
za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z 
zakonom in aktom o ustanovitvi. Zavod ima lahko tudi druge 
splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za 
delo in poslovanje zavoda, v skladu s statutom oziroma pravili.

Komisija za pripravo odloka je dopolnila naslednje člene 
odloka: 
14. člen odloka, ki obravnava naloge sveta zavoda je zaradi 
boljše jasnosti in preverbe odlokov drugih zavodov dopolnjen 
z dvema nalogama:
• imenuje člane strokovnega sveta zavoda,
• daje soglasje k strateškemu načrtu zavoda.

19. člen, ki obravnava naloge direktorja je zaradi boljše jasnosti 
in preverbe odlokov drugih zavodov dopolnjen z nalogo:
• sprejema strateški načrt zavoda in njegovega razvoja.

28. člen: Zavod pridobiva proračunska sredstva za dejavnosti, 
ki jih zavod izvaja kot javno službo, na osnovi predloženega 
letnega programa dela in finančnega načrta, ki ga je potrdil 
(beseda potrdil je zamenjana z besedo sprejel) svet zavoda.
34. člen: Dopolnitev prve alineje drugega odstavka, ki 
obravnava obveznosti zavoda. Predlaga načrt zavoda ter 

letne izvedbene načrte (letni plan in finančni načrt, kadrovski 
načrt, načrt nabav) za določeno proračunsko obdobje. Stavek 
je preoblikovan, dopolnjen in se glasi: Seznani ustanovitelja 
s strateškim načrtom zavoda in izvedbenimi načrti (letni plan 
in finančni načrt, kadrovski načrt, načrt nabav) za določeno 
proračunsko obdobje.

Občinski svet Občine Šoštanj je na 9. redni seji, dne 18.11.2015 
sprejel sklep:
Popravi se prvi odstavek 21. člena osnutka odloka tako, da 
Strokovni svet zavoda sestavlja šest članov (prej pet članov) 
ter da Turistična zveza Velenje in Turistična zveza Šoštanj v 
Strokovni svet predlagata vsaka enega člana (prej obe zvezi 
skupaj enega člana).

Občinski svet Občine Šoštanj je sicer soglašal s popravki 
odloka, ki so jih sprejeli člani Sveta Mestne občine Velenje na 
9. seji in sprejel besedilo osnutka odloka skupaj s predlaganim 
popravkom prvega odstavka 21. člena odloka.  

V Velenju, 25. 11. 2015

Pripravili:
Urška GABERŠEK, dipl. org. tur., l.r.

vodja TIC Velenje
                                                             

Alenka REDNJAK, dipl. ekon. (UN), l.r.
vodja Urada za razvoj in investicije

mag. Iztok Mori, l.r.
direktor Uprave Mestne občine Velenje 

                             

ŽUPAN:
Na podlagi ��. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/0�-UPB1, 2�/0� in 1�/0�) 
predlagam svetu, da ta sklep sprejme.

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r. 
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Predlagatelj:                                             Faza: PREDLOG	
	
KOMISIJA ZA PRIPRAVO STATUTA OBČINE, POSLOVNIKA SVETA IN 
PRAVNA VPRAŠANJA	
	
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) na 
_____ seji sveta dne _____________ sprejel 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
Statuta Mestne občine Velenje

1. člen
V Statutu Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, 
št. 15/2006 – uradni prečiščeno besedilo, 26/2007 in 18/2008; v 
nadaljevanju: statut) se v prvem odstavku 2. člena črta besedilo, 
ki se glasi: »ter njihovimi akti«, in se besedna zveza »statutom, 
odlokom« nadomesti z besedno zvezo »statutom in odlokom«. 

2. člen
Drugi odstavek 5. člena se črta.

3. člen
V tretji alineji 12. točke 9. člena se črta besedilo, ki se glasi: », 
če je za to zadolžena«.

4. člen
Drugi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Če zakon ne določa drugače, se lahko javnost izključi s seje 
občinskega sveta s sklepom, če to terjajo posebni razlogi.« 

5. člen
Peti odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»S prenehanjem mandata člana občinskega sveta, mu preneha 
tudi mandat v delovnem telesu, v katerega je bil imenovan kot 
predstavnik občinskega sveta. 

6. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana, opravlja 
funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana hkrati.

Nezdružljivost funkcije člana občinskega sveta z ostalimi 
javnimi funkcijami določa zakon.«

7. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta je 
določeno z zakonom.

Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko občinski 
svet na podlagi pisne izjave oziroma predloga komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so 
nastali razlogi za prenehanje mandata.

Svet sprejme ugotovitveni sklep na seji, na kateri je dana pisna 
izjava, ali najkasneje na prvi seji po nastanku razlogov iz prvega 
odstavka tega člena.

Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat z dnem, 
ko je podal odstopno izjavo županu. Župan mora občinski svet in 
občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu člana občinskega 
sveta v roku osmih dni od prejema pisne odstopne izjave.«

8.  člen
Druga alineja drugega odstavka 31. člena se spremeni tako, 
da se glasi: 
»- statutarno – pravna komisija;«.

9. člen
44. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Predčasno prenehanje mandata župana in podžupana je 
določeno z zakonom.

Županu in podžupanu preneha mandat z dnem, ko občinski svet 
na podlagi pisne izjave oziroma predloga komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi 
za prenehanje mandata.

Svet sprejme ugotovitveni sklep na seji, na kateri je dana pisna 
izjava, ali najkasneje na prvi seji po nastanku razlogov iz prvega 
odstavka tega člena. 

Če župan odstopi, mu preneha mandat, ko o svojem odstopu 
pisno obvesti občinski svet in občinsko volilno komisijo. 

Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedniku 
občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat več kot 
šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpiše občinska 
volilna komisija nadomestne volitve.

Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan razreši 
in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu predčasno 
prenehal mandat. Prenehanje mandata podžupana zaradi 
razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na njegov 
mandat člana občinskega sveta. Če podžupan odstopi in ne 
izjavi, da odstopa tudi kot član občinskega sveta, se šteje, da je 
s funkcije podžupana razrešen.«

10. člen
V prvem odstavku 46. člena se črta besedilo, ki se glasi: 
»Občinski svet imenuje tudi predsednika nadzornega odbora«, 
in besedilo, ki se glasi: »in predsednika«.

11. člen
Na koncu  tretjega odstavka 49. člena se črta besedilo, ki se 
glasi: », po potrebi pa tudi računskemu sodišču«.

12. člen
V poglavju IV. OBČINSKA UPRAVA se naslov »2. OBČINSKO 
PRAVOBRANILSTVO« ter 62. in 63. člen črtajo.

13. člen
V prvem odstavku 70. člena se črta besedilo, ki se glasi: »V 
kolikor se krajevna skupnost odloči zaposliti javne uslužbence, 
mora pred sklenitvijo pridobiti pisno soglasje župana.«

14. člen
Tretji odstavek 75. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Nezdružljivost funkcije člana ožjega dela občine z ostalimi 
javnimi funkcijami določa zakon.«



1. december 2015 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 09/ stran �1

            10. seja Sveta Mestne občine Velenje

15. člen
Šesti odstavek 76. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za delovanje svetov ožjih delov občine se uporabljajo določbe 
statuta občine in poslovnika občinskega sveta.«

Sedmi odstavek se črta.

16. člen
Četrta alineja drugega odstavka 99. člena se spremeni tako, da 
se glasi: » - na drug način, določen z zakonom.«

17. člen
V sedmi točki prvega odstavka 102. člena se pika nadomesti z 
vejico, dodata se novi točki, ki se glasita:
» 8. upravljanja s pokopališči, urejanja ter vzdrževanja 
pokopališč in pogrebnih storitev,
9. varstva pred požarom.«

Prva točka drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 
»modre cone,«, šesta točka se črta, sedanja sedma točka 
postane šesta. 

18. člen
Te spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Velenje 
začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 015-02-0003/2015
Datum:                                  

                                    
 župan Mestne občine Velenje

  Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV:
1. PRAVNA PODLAGA:
Pravna podlaga za sprejem statuta sta 29. člen Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO); 
v nadaljevanju: ZLS), ki med drugim določa, da občinski svet v 
okviru svojih pristojnosti sprejema statut občine in 64. člen ZLS, 
ki določa, da občina sprejme svoj statut.

2. RAZLOGI ZA SPREJEM SPREMEMB IN DOPOLNITEV 
STATUTA:
Ministrstvo za javno upravo, Služba za lokalno samoupravo, 
je opravila pregled usklajenosti našega  statuta z Ustavo 
Republike Slovenije, ZLS in drugimi zakoni ter ugotovila, da 
naš statut ni usklajen z določbami ZLS, in sicer: 
- prvi odstavek 2. člena in šesti odstavek 76. člena statuta v 
nasprotju z 19. b členom ZLS prenašata na krajevno skupnost 
pristojnost sprejemanja splošnega akta občine. Ker na krajevne 
skupnosti ni mogoče prenašati regulatornih pristojnosti 
občinskega sveta, je temeljni akt krajevnih skupnosti statut 
občine; 
- 30. člen glede odstopa člana občinskega sveta ni v skladu 
s 37. a členom ZLS, ki določa, da svetniku preneha mandat z 
dnem, ko poda odstopno izjavo županu;
- tretji odstavek 44. člena statuta v nasprotju s 37. a členom 
ZLS ureja prenehanje mandata župana; 
- določba prvega odstavka 46. člena statuta, da občinski svet 
imenuje tudi predsednika nadzornega odbora, ni v skladu z 

32. a členom ZLS. ZLS namreč določa, da člane nadzornega 
odbora imenuje občinski svet;
- 70. člen statuta določa, da krajevna skupnost lahko zaposli 
javne uslužbence, ta pa ni delodajalec, po Zakonu o javnih 
uslužbencih je v upravi samoupravne lokalne skupnosti 
delodajalec občina, pravice in dolžnosti delodajalca pa izvršuje 
župan kot predstojnik  občinske uprave; ni pravne podlage za 
to, da bi krajevna skupnost imela status delodajalca in da bi 
lahko zaposlovala javne uslužbence; krajevne skupnosti so ožji 
deli občine v funkcionalnem, teritorialnem in finančnem smislu, 
zato so tudi morebitne službe oz. zaposleni, ki opravljajo naloge 
za krajevne skupnosti, zaposleni v občinski upravi občine, 
prav tako so njihova delovna mesta sistemizirana v aktu o 
sistemizaciji delovnih mest občinske uprave občine. Na takšno 
pravno ureditve napotuje tudi tretji odstavek 19. člena ZLS; 
- 99. člen statuta v zadnji alineji drugega odstavka določa, da 
občina zagotavlja opravljanje javnih služb z vlaganjem lastnega 
kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava, kar ni v skladu z 
61. členom ZLS;
- 102. člen statuta v drugem odstavku nepravilno določa kot 
izbirno lokalno gospodarsko javno službo upravljanje pokopališč 
ter tudi varstvo pred požarom.
Statut ni v skladu z ustavo RS (z Ustavnim zakonom  o 
spremembah 121., 140. in 143. člena Ustave Republike 
Slovenije (Ur. l. RS, št. 68/06)), in sicer drugi odstavek 5. člena 
statuta ni v skladu s 143. členom Ustave RS glede odločanja 
občine o povezovanju v pokrajino.  

V Velenju, 19. 11. 2015

                                                                    Pripravili:               
  

Suzana ŽINIČ, univ. dipl. prav., l.r.                                          
                                    Tjaša ZUPANČIČ, univ. dipl. prav., l.r.  
                                                                                     

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

KOMISIJA ZA PRIPRAVO STATUTA OBČINE,
POSLOVNIKA SVETA IN PRAVNA VPRAŠANJA: 
Na podlagi �1. člena Poslovnika Sveta Mestne 
občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 
15/0� – uradno prečiščeno besedilo, 22/0� in �/15) 
komisija predlaga svetu Mestne občine Velenje, da 
ta predlog sprememb in dopolnitev statuta sprejme.

predsednik komisije
Bojan VOH, l.r.
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Predlagatelj:                                                                               Faza: OSNUTEK	
KOMISIJA ZA PRIPRAVO STATUTA OBČINE,   
POSLOVNIKA SVETA IN PRAVNA VPRAŠANJA	
	
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 26/07 in 
18/08) na _____ seji sveta dne _____________ sprejel 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje

1. člen
V Poslovniku Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO 
Velenje, št. 15/06 – uradni prečiščeno besedilo, 22/08 in 4/15; 
v nadaljevanju: poslovnik) se v naslovu 3. točke VII. poglavja, v 
10., 11., 13. a, 16., 21., 24. a, 27., 46., 71., 73., 85. a, 93., 95., 
96., 99., 103., 109., 115. in 123. členu besedilo »občinski svet« 
oz. »Svet Mestne občine Velenje« v vseh sklonih nadomesti z 
besedo »svet« v ustreznih sklonih.

2. člen
Drugi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče prejšnji župan 
najkasneje v 20 dneh po izvolitvi članov sveta. Če seja ni sklicana 
v navedenem roku, jo skliče predsednik volilne komisije. Zaradi 
priprave na prvo sejo skliče župan nosilce kandidatnih list, s 
katerih so bili izvoljeni svetniki in novoizvoljenega župana.« 

3. člen
V 11. členu se doda se doda novi peti odstavek, ki se glasi:
»Kadar svet pritožbi iz prejšnjega odstavka ugodi, do dokončne 
odločitve o izvolitvi župana tekoče naloge iz pristojnosti župana 
opravlja najstarejši član sveta.«.

4.člen
V prvem odstavku 12. člena se črta besedilo, ki se glasi: », ki 
prevzame tudi nadaljnje vodenje seje sveta«.

5. člen
Prvi odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Sejo sveta vodi župan, ki lahko za vodenje pooblasti 
podžupana ali drugega člana sveta (v nadaljnjem besedilu: 
predsedujoči).« 

6. člen
V šestem odstavku 28. člena se beseda »Župan« nadomesti z 
besedo »Predsedujoči«. 

7. člen
Prva alineja 70. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»- statutarno – pravna komisija;«

8. člen
Prvi odstavek 71. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Statutarno – pravna komisija ima 7 članov.«

9. člen
Doda se nov 89. a člen, ki se glasi:
»89. a člen
Pri sprejemanju aktov, ki jih sprejema svet, je potrebno spoštovati 
določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, 
in predpisuje informacije, ki jih je treba objavljati na svetovnem 
spletu.«

10. člen
Tretji odstavek 90. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če je predlagatelj odloka delovno telo sveta ali član sveta, 
pošlje predlog za sprejem odloka predsedujočemu.«

11. člen
V tretjem odstavku 93. člena se beseda »predloga« nadomesti 
z besedo »osnutka«. 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če na osnutek odloka v prvi obravnavi ni bilo bistvenih 
vsebinskih pripomb in bi besedilo predloga odloka v drugi 
obravnavi bilo enako besedilu osnutka odloka v prvi obravnavi, 
lahko svet na predlog predlagatelja sprejme predlog odloka na 
isti seji, tako da se prva in druga obravnava odloka združita.«

12. člen
Doda se novo VII. poglavje, ki se glasi:
»VII. SODELOVANJE OBČANOV PRI PRIPRAVI AKTOV 
SVETA
110. člen
Občani lahko sodelujejo pri pripravi aktov sveta. Izjema so 
predlogi aktov, pri katerih sodelovanje po naravi stvari ni 
mogoče (hitri postopek).

Gradivo, ki vsebuje povzetek vsebine s strokovnimi podlagami 
in cilje, se praviloma objavi za 8 dni na spletni strani Mestne 
občine Velenje. Hkrati z objavo gradiva se občane pozove, da 
podajo pripombe in predloge. Ciljne skupine, strokovna javnost 
in subjekti, ki se ukvarjajo s področjem, ki ga akt ureja, se 
pozovejo k sodelovanju preko sporočila za javnost, ki se objavi 
na spletni strani Mestne občine Velenje, po potrebi pa tudi na 
drug primeren način.

Po končanem postopku sodelovanja se pripravi poročilo 
o sodelovanju občanov s predstavitvijo vpliva na rešitve v 
predlogu akta.«

13. člen
Dosedanja VII. do XII. poglavja postanejo VIII. do XIII. poglavja, 
dosedanji 110. do 126. člen postanejo 111. do 127. člen.
 

14. člen
Tretji odstavek 117. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet ugotovi prenehanje članstva zaradi odstopa na predlog 
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija 
je hkrati s predlogom za ugotovitev prenehanja članstva oz. 
najkasneje do  prve naslednje seje dolžna predlagati svetu 
novega kandidata.«

15. člen
V drugem odstavku 124. člena se besedilo »komisiji za pripravo 
statuta, poslovnika sveta in pravna vprašanja« nadomesti z 
besedilom »statutarno – pravni komisiji«. 

16. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti 
dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 015-03-0002/2015
Datum:                                  

župan Mestne občine Velenje
  Bojan KONTIČ
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OBRAZLOŽITEV:
1. PRAVNA PODLAGA:
Pravna podlaga za sprejem poslovnika je 36. člen Zakona o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno 
besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. 
US, 40/12 - ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju: ZLS), 
ki določa, da občinski svet ureja svoje delo s poslovnikom, ki 
ga sprejema z dvotretjinsko večino navzočih članov, 10. člena 
Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, 
št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZdavP-2, 
23/14, 50/14, 72/14 - skl. US in 19/15 - odl. US; v nadaljevanju: 
ZDIJD), ki predpisuje informacije, ki jih je treba objavljati na 
svetovnem spletu, 129. člen Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MOV, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 
26/07 in 18/08), ki določa, da se s poslovnikom, ki ga sprejme 
občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov, uredi 
organizacija in način dela občinskega sveta ter uresničevanje 
pravic in dolžnosti članov občinskega sveta ter Resolucija 
o normativni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 95/09, v nadaljevanju: 
ReNDej), ki med drugim določa izhodišča in načela za pripravo 
predpisov ter smernice za sodelovanje s strokovno in z drugimi 
zainteresiranimi javnostmi.  

2. RAZLOGI ZA SPREJEM SPREMEMB IN DOPOLNITEV 
POSLOVNIKA:
Pri predlaganih spremembah in dopolnitvah Poslovnika Mestne 
občine Velenje gre predvsem za uskladitev z ZLS. Uskladiti je 
bilo potrebno ime komisije za pripravo statuta občine, poslovnika 
sveta in pravna vprašanja. Poslovnik je bilo potrebno dopolniti 
tako, da bo ne le omogočal dejansko sodelovanje javnosti 
pri sprejemanju odloka, pač pa tudi zavezal predlagatelje k 
določenemu ravnanju. Sodelovanje javnosti pri oblikovanju 
aktov je potrebno urediti v skladu s smernicami za to sodelovanje 
tako, da bodo uresničena minimalna priporočila ReNDej.
V določbah o postopkih za sprejem občinskih odlokov in 
drugih predpisov je potrebno upoštevati še določbe ZDIJD, ki 
predpisuje informacije, ki jih je treba objavljati na svetovnem 
spletu (splet in oglasne deske oz. drug krajevno običajen 
način). Med njimi so tudi predlogi predpisov.

V Velenju, 19. 11. 2015
                                                            Pripravil:                

Suzana ŽINIČ, univ. dipl. prav., l.r.                                          
                                     Tjaša ZUPANČIČ, univ. dipl. prav., l.r.  
                                                                                      

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

KOMISIJA ZA PRIPRAVO STATUTA OBČINE, 
POSLOVNIKA SVETA IN PRAVNA VPRAŠANJA:  
Na podlagi �1. člena Poslovnika Sveta Mestne 
občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 
15/0� – uradno prečiščeno besedilo, 22/0� in �/15) 
komisija predlaga svetu Mestne občine Velenje, da ta 
osnutek sprememb in dopolnitev poslovnika sprejme

predsednik komisije 
Bojan VOH, l.r.
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Predlagatelj: ŽUPAN                                                                                                    Faza: PREDLOG                                                                                                                
 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-
ZSDP in 15/03-ZOPA), Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 
2014-2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Pravilnika o sofinanciranju  izvajanja letnega programa športa v 
Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 6/2010, 13/2011, 1/2013 in 15/2013) in 24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni Vestnik MOV, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na svoji ____. 
seji, dne ______ sprejel naslednji 
 
 
 

LETNI PROGRAM ŠPORTA  
V MESTNI OBČINI VELENJE ZA LETO 2016 

 
 
I. UVOD 
 
Z Letnim programom športa v Mestni občini Velenje za leto 2016 (v nadaljevanju: LPŠ) so določeni 
programi športa, ki bodo v letu 2016 sofinancirani iz občinskega proračuna, obseg in vrsta dejavnosti, 
potrebnih za uresničevanje tega programa in obseg sredstev, ki se v ta namen zagotovijo v proračunu. 
 
Iz proračuna Mestne občine Velenje se za proračunsko leto 2016 za programe športa zagotovi 
1.955.200 EUR, in sicer 849.000 EUR za izgradnjo, vzdrževanje in obnovo športne infrastrukture in 
1.106.200,00 EUR za dejavnosti izvajalcev LPŠ, skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah 
Odloka proračunu Mestne občine Velenje za leto 2016 (Uradni vestnik MOV, št._______). 
 
 
II. IZHODIŠČA IN USMERITVE 
 
Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje od 2014 do 2023 (Uradni 
list RS, št. 26/14; v nadaljevanju: NPŠ) na podlagi 6. člena Zakona o športu  (Uradni list RS, št. 22/98, 
97/01-ZSDP, 110/02-ZGO-1 in 15/03-ZOPA) določa zlasti: 
 

- izhodišča in usmeritve športa, 
- vsebino in obseg posameznih pojavnih delov v športu, ki se financirajo ali sofinancirajo iz 

javnih sredstev, kot so športna vzgoja, športno rekreativna dejavnost, vrhunski šport, 
kakovostni šport, šport študentov in šport invalidov, 

- razvojne in strokovne naloge v športu, 
- upravljanje športa, 
- okvirna merila za finančno ovrednotenje športnih programov. 

 
Izvajanje NPŠ v lokalni skupnosti se določi z LPŠ. LPŠ v Mestni občini Velenje določa programe 
športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo 
uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu Mestne občine Velenje. Za 
uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega z LPŠ se zagotovijo javna sredstva za 
financiranje ali sofinanciranje naslednjih vsebin: 
 

- interesna športna vzgoja otrok in mladine, 
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, 
- športna rekreacija, 
- kakovostni šport, 
- vrhunski šport, 
- šport invalidov, 
- izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov, 
- velike, mednarodne, državne in občinske prireditve, 
- izgradnja in vzdrževanje športnih objektov, 
- delovanje športne zveze izbrane na razpisu, 
- delovanje javnega zavoda Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod.  
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Izvajalci LPŠ po Zakonu o športu so: 
 

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

predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa in imajo sedež v MO 
Velenje 

- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja. 
 
Za izvajanje LPŠ je, skladno z določbami Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP in 
15/03-ZOPA) Svet Mestne občine Velenje sprejel podrobnejša merila za izvajanje in izbor programov 
športa v Mestni občini Velenje. Mestna občina Velenje podpira razvoj športa v svojem okolju in se trudi 
zagotoviti optimalne pogoje za njegov razvoj. Pri sestavljanju LPŠ občina upošteva specifičnost in 
razvitost športa. Tako bo občina: 
 

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

2. omogočila dostopnost javnih športnih objektov za vse programe in vse izvajalce športa v 
Mestni občini Velenje, še posebej mladini, 

3. sofinancirala programe za otroke in mladino usmerjene v kakovostni in vrhunski šport ter s 
posebno podporo kategoriziranim športnikom, skušali doseči, da naši športniki lahko svoj 
potencial razvijejo tudi v domačem okolju, 

4. sofinancirala promocijo športne rekreacije v obliki sofinanciranja športno rekreacijskih 
tekmovanj, 

5. sofinancirala izobraževanje strokovnih kadrov za delo v športu, 
6. sofinancirala izgradnjo novih športnih objektov in vzdrževanje že obstoječih, 
7. sofinancirala delovanje Športne zveze Velenje, ki bo v podporo delovanja športnih klubov. 

 
Šport je prvina kakovosti življenja z večplastnim pomenom za posameznika in družbo kot celoto. Zato 
bomo v Mestni občini Velenje sledili ciljem, navedenim v  LPŠ. 
 
 
III. CILJI 
 
A – na področju športne vzgoje 
 
- zagotoviti stabilno sofinanciranje programov interesne športne vzgoje od predšolskih otrok do 
srednješolske mladine in povečati ponudbo na tem področju; 
 
- zagotoviti stabilno financiranje programov športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport, stimulirati vključevanje čim večjega števila mladih v programe redne in organizirane 
vadbe; 
 
- izboljšati sodelovanje z osnovnimi in srednjimi šolami na področju ŠŠT in pri urejanju statusa 
športnika za vse tiste športnike, ki izpolnjujejo pogoje. 
 
B – na področju športne rekreacije 
 
- povečati število sodelujočih v programih športne rekreacije, 
- nadaljevati in popestriti rekreativne zdravstveno-preventivne programe,  
- omogočiti dostopnost športnih objektov in programov čim širšemu krogu občanov. 
 
C – na področju kakovostnega športa 
 
- vsem klubom in društvom ter posameznikom, ki izpolnjujejo pogoje, omogočiti sodelovanje v 
tekmovalnih sistemih panožnih športnih zvez; 
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- dodatno podpirati kakovost s tem, da del sredstev pridobijo klubi za svoje člane tudi na osnovi 
kategorizacije po merilih Olimpijskega komiteja Slovenije; 
 
- klubom, ki nastopajo v rednem tekmovalnem sistemu omogočiti brezplačno uporabo objektov za 
osnovnošolsko in srednješolsko mladino.  
 
 
D – na področju vrhunskega športa 
 
- pomagati klubom in društvom, ki imajo v svojih vrstah vrhunske športnike pri sofinanciranju določenih 
programov, ki omogočajo vrhunskim športnikom nadaljnjo rast in razvoj.  
 
E – pri razvojnih in strokovnih nalogah 
 
- zagotoviti konstantno izobraževanje kadrov za delo v športu; 
- zagotoviti stabilno sofinanciranje pomembnejših športnih prireditev in programov;  
- zagotavljati promocijo športa in rekreacije kot zdravega načina preživljanja prostega časa v lokalnih 
medijih in z raznimi aktivnostmi namenjenimi vsem občanom. 
 
F – na področju športnih objektov 
 
- zagotoviti maksimalno dostopnost objektov za vse organizirane programe športa; 
- zagotoviti stabilno sofinanciranje upravljanja, obratovanja in vzdrževanja javnih športnih objektov; 
- zagotoviti izgradnjo novih športnih objektov. 
 
 
IV. – SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA 
 
Mestna občina Velenje bo za izvajanje LPŠ v letu 2016 zagotavljala proračunska sredstva tistim, ki 
bodo na podlagi javnega razpisa izvajali posamezne programe športa, ki so v skladu z NPŠ in v 
interesu občine. 
  
Zaradi uresničevanja zgoraj navedenih ciljev bomo v letu 2016 iz občinskega proračuna sofinancirali 
izvajanje naslednjih programov športa in v naslednjem obsegu: 
 
 
Proračunska postavka: 40318110, 40318028 
 
1. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA                                                                
 

                              
                     130.111€ 
   

1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok   
                                             

                        3.120 €                                              

1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok                                                                                                        
                      68.441 €                                                                                                       
 

Za šolska športna tekmovanja                                                                                                             
                      51.000 €                                               
 

1. 3. Interesna športna vzgoja mladine in študentov                                    
                       7.550 €                                                                                                                            
 

 
 
Proračunska postavka: 40318110 
 
2. ŠPORTNA VZGOJA USMERJENA V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI 
ŠPORT  

                        122.280 €                                                    
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2. 1. Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport – športne šole                                                                                                  

                         66.220  €                                

2. 2. Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport    
                                                                                                          

                                                      
                          56.060 €                                                                                             

 
Proračunska postavka: 40318110 
 
3. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI 
POTREBAMI             

                           2.620 €                                                                                                                
 

  
 
Proračunska postavka: 40318110 
 
4. ŠPORTNA REKREACIJA                                                                                          6.758 €                                                                     

 
 
Proračunska postavka: 40318110 
 
5. KAKOVOSTNI ŠPORT                               17.300  €                            
 
 
Proračunska postavka: 40318110, 40318030 
 
6. VRHUNSKI ŠPORT                                                                              
6.1. vrhunski šport 
6.2. program pospeševanja vrhunskega športa  
    

                         42.250 €  
                  12.250 €                          

                         30.000 € 

   
  
 Proračunska postavka: 40318110 
 
7. ŠPORT INVALIDOV                                                                                                             4.600 € 

 
 
   
Proračunska postavka: 40318110, 40318091 
 
9. DELOVANJE KLUBOV IN DRUŠTEV                          78.000 € 
 
 
Proračunska postavka: 40318024, 40318110, 40318089, 40318107 
 
10. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU                                             339.581€ 
10.1. izobraževanje in usposabljanje kadrov za delo v športu 3.000 €                                                                         
10.2. priznanja športnikom športnim delavcem in športnim organizacija                                  7.000 €                           
10.3. nagrade za nadpovprečne športne dosežke                  300.000 € 
10.4. velike mednarodne, državne in občinske prireditve                                                      8.081 €           
10.5. delovanje izbrane športne zveze  8.500 € 
10.6. mednarodne igre šolarjev                     13.000 € 
 
 
Proračunska postavka: 40318023, 40318026 
 
11. SREDSTVA ZA DELOVANJE ŠPORTNEGA ZAVODA  RD                                  
 

                           607.300  €                                            
           

 
 



   1. december 2015GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran ��  / Številka 09

10. seja Sveta Mestne občine Velenje

 
 
 
Proračunska postavka: 40318031, 40318033, 40318038, 40318083, 40318117, 40318122, 
40318134 
 
12. SREDSTVA ZA INVESTICIJE, OBNOVO IN VZDRŽEVANJE 
ŠPORTNE INFRASTRUKTURE  

                     594.000 €          
                                                                                   

 
 
Proračunska postavka: 40318039, 40318110 
 
13. OSTALE NALOGE                              
 

                          10.400 €       

 
                                                                                        
V. VELJAVNOST IN UPORABA 
 
Sredstva za sofinanciranje programov športa se razdelijo v celoti na podlagi izvedenega javnega 
razpisa ter vrednotenja prispelih programov v skladu z merili in kriteriji, določenimi v Pravilniku o 
sofinanciranju  izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 
6/2010, 13/2011, 1/2013 in 15/2013). Na osnovi interesa, izkazanega na javnem razpisu ter števila in 
obsega programov, izbranih za sofinanciranje, lahko na predlog Komisije za šport Mestne občine 
Velenje župan s sklepom prerazporedi del sredstev med posameznimi programi v okviru Letnega 
programa športa. 
 
Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2016 začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem vestniku MOV in je osnova za izvedbo javnega razpisa in razdelitev sredstev za 
sofinanciranje programov športa v Mestni občini Velenje.  
 
 
Številka: 650-01-0002/2015 
Datum:                                                  
                                                                                                                        
                                                                                                                    
župan Mestne občine Velenje 
Bojan KONTIČ 
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OBRAZLOŽITEV 
 
I. PRAVNA PODLAGA 
Pravna podlaga za sprejem Letnega programa športa v Mestni občini Velenje za leto 2016 je 7. člen 
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP in 15/03-ZOPA), Resolucija o Nacionalnem 
programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Pravilnik o 
sofinanciranju  izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 
6/2010,13/2011, 1/2013 in 15/2013) in 24. člen Statuta Mestne občine Velenje (Uradni Vestnik MOV, 
št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08). 
 
II. RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA 
Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP in 15/03-ZOPA) se 
izvajanje nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji, ki se izvaja na ravni lokalnih skupnosti, 
določi z letnim programom športa (v nadaljevanju: LPŠ). LPŠ določa programe športa, ki se 
sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje, in 
obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu Mestne občine Velenje. LPŠ se sprejme na osnovi 
sprejetega proračuna lokalne skupnosti. Proračun Mestne občine Velenje za leto 2016 je bil sprejet na 
seji Sveta MOV, dne __________, zato se Letni program športa za leto 2016 lahko sprejme. 
 
III. OCENA STANJA 
LPŠ v Mestni občini Velenje za leto 2016 je usklajen z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.  
 
IV. KRATKA VSEBINA AKTA 
LPŠ Mestne občine Velenje za leto 2016, ki je v javnem interesu v Mestni občini Velenje, obsega 
področji šport za vse in vrhunski šport. 
 
1. Šport za vse predstavlja vse pojavne oblike športa in vse športno aktivne prebivalce na območju 
Mestne občine Velenje. Svoje temelje vzpostavlja s športno vzgojo v vzgojno izobraževalnih 
ustanovah, za vse starostne in ciljne skupine pa zlasti prek rednih in sistematično organiziranih oblik 
športne dejavnosti v športnih društvih.  
 
2. Vrhunski šport sestavljajo kategorizirani, perspektivni in vrhunski športniki. Njihov temelj je nadarjeni 
športni naraščaj otroških in mladinskih starostnih kategorij, ki je izbran na podlagi pravilnika oz. 
strokovno utemeljenih meril za posamezne športne panoge.  
 
Podlaga za doseganje teh ciljev je kakovostno načrtovanje izgradnje in obnove športne infrastrukture 
vključno z racionalnim upravljanjem. 
 
V. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC 
 
Iz proračuna Mestne občine Velenje se za proračunsko leto 2016 za programe športa zagotovi 
1.955.200 EU, in sicer 849.000 EUR za izgradnjo, vzdrževanje in obnovo športne infrastrukture in 
1.106.200 EUR za dejavnosti izvajalcev LPŠ. 
 
 
 
V Velenju, dne 23. 11.  2015 
 
Pripravila:                                                               VODJA UDD 
Simona POGORELČNIK, univ.dipl.soc., l.r.     Drago MARTINŠEK, univ.dipl. soc., l.r. 
 
 
 
ŽUPAN: 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/06-UPB1, 26/07 
in 18/08) predlagam svetu, da ta predlog Letnega program športa v Mestni občini Velenje za 
leto 2016  sprejme. 
 

                                                                                                                Bojan KONTIČ, l.r.  
župan Mestne občine Velenje                                                                                                         
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POROČILO OSNOVNIH ŠOL V MO VELENJE ZA 10. SEJO SVETA MO VELENJE, dne 15.12.2015 

OSNOVNA ŠOLA ANTONA AŠKERCA  

 
Šolsko leto 2014/2015 je bilo za našo šolo izjemno uspešno. Poleg v celoti realiziranega Letnega 
delovnega načrta šole (obvezni in razširjeni program) smo izpeljali še veliko projektov in se udeležili 
različnih natečajev, predvsem iz likovnega in literarnega področja. 

Skozi celo šolsko leto smo bili še posebej dejavni na kulturnem področju in medgeneracijskem 
sodelovanju, saj nam  priznanje Kulturna šola 2014 pomeni motivacijo za nove izzive. 

Prednostne naloge, ki so zaznamovale šolsko leto so bile naslednje: 

- Projekt Pod mavrico prijateljstva med generacijami (traja že osem let), 
- Mednarodni projekt Sajenje dreves miru do leta 2027, 
- EKO šola, okoljski projekti, Euronet 50/50, 
- Likovni in literarni natečaji v sklopu projekta Evropa v šoli, 
- Bralni večeri za učence 5. razreda, 
- Mala atletska olimpijada za učence od 1. do 3. razreda, 
- Naj talenti 2015, 
- Bralna značka v sodelovanju z varovanci Doma za varstvo odraslih, 
- Projekti za učence 1. in 2. VIO: Krpan, Zlati sonček, Pasavček, Rastem s knjigo, Cici vesela 

šola, Policist Leon, Tradicionalni slovenski zajtrk, 
- V okviru izbirnih predmetov smo organizirali ekskurzijo v London in Celovec, 
- Izvedba dobrodelne akcije za učence in starše »Podarim, se veselim«. 

V okviru rednega pouka ter izven šolskih dejavnosti so tudi v tem šolskem letu naši učenci dosegli 
številna priznanja v tekmovanjih iz znanj in drugi področjih, in sicer: 

- Literarni natečaj, branje slovenske poezije na Dnevih knjige-zlato priznanje, 
- Posebno nagrado med šolskimi glasili je prejelo naše glasilo »Mladi veter«, 
- Regijsko priznanje za literarno delo v okviru projekta Evropa v šoli, 
- 38 bronastih in srebrno Cankarjevo priznanje, 6 bronastih in 1 srebrno Stefanovo priznanje, 5 

bronastih, 1 srebrno in 1 zlato priznanje iz znanja astronomije, 47 bronastih in 5 srebrnih 
Vegovih priznanj, 42 bronastih in srebrno priznanje iz logike, 12 bronastih in 3 srebrna 
priznanja v znanju tujega jezika angleščina, 15 bronastih, 4 srebrna in 2 zlati Preglovi 
priznanji, številna priznanja v projektih Likovni svet otrok, Mala Napotnikova kiparska kolonija, 
Jamnikova kiparska kolonija, priznanja za sodelovanju z dvema zboroma na reviji Pozdrav 
pomladi ter številna tudi najvišja mesta na športnih tekmovanjih (rokomet, nogomet, atletika 
ekipno, kros). 

V okviru županovega sprejema vsa leta odličnih osnovnošolcev in dijakov, je priznanje za odličnost v 
vseh letih šolanja prejelo 11 učencev, prav tako pa je posebno priznanje prejelo tudi 15 naših zlatih 
bralcev. 

V šolskem letu 2014/2015 so bile izvedene naslednje investicije: 

s sredstvi ustanoviteljice MO Velenje: 
- zamenjava dotrajanih radiatorjev in namestitev termostatskih ventilov na centralni šoli, 
- sanacija strehe na telovadnici v Pesju, 
- redna vzdrževalna dela (beljenje šolskih prostorov); 
- rekonstrukcija parkirišča pred osnovno šolo; 

 

s sredstvi tržne dejavnosti šole: 
- zamenjava pohištva v kabinetu TJA, 
- nakup omar za učilnico biologije, 
- zamenjava klopi v garderobah športne vzgoje, 

 
- sanacija strehe nad glavnim vhodom v šolo (hidroizolacija), 



1. december 2015 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 09/ stran �1

            10. seja Sveta Mestne občine Velenje

- sanacija stropov v učilnicah na podružnici v Pesju, 
- zamenjava prvega dela vhodnih vrat v šolo, 
- nakup stolov za šolsko knjižnico, 
- postavitev ograje ob prenovljeni Jenkovi cesti, 
- sanacija stropa, tal  in svetil v učilnici na podružnici v Pesju (izliv vode). 

 

Naša šola bo tudi v prihodnje usmerjena v doseganje temeljnih vrednot in znanja sodobne šole. 

 
   
       
                                  Zdenko Gorišek,l.r. 
                 ravnatelj OŠ Antona Aškerca
   
           

 

OSNOVNA ŠOLA GORICA 

 
Šolsko leto 2014/2015 je bilo za Osnovno šolo Gorica in podružnično šolo v Vinski Gori spet zelo 
uspešno. Prepleteno je bilo s številnimi dejavnostmi na kulturnem in športnem področju in z dobrim 
sodelovanjem z lokalno skupnostjo. Uspešno smo realizirali  cilje obveznega programa in 
nadstandardnih vsebin ter s prednostnimi nalogami popestrili in obogatili naše delo. Naše kulturne 
prireditve stkejo posebne vezi med učenci, učitelji, delavci naše šole in starši. 
Na šoli spodbujamo učence in delavce k zdravemu načinu življenja, bralni kulturi, prijaznim 
medsebojnim odnosom, poudarjamo različnost in vrednote, ki bogatijo naše skupno druženje. 
Uspešni smo bili pri uvajanju prvega tujega jezika v 2. razredu. S tem bomo nadaljevali  tudi v letu 
2016, ko ga bomo uvajali še v 3. razredu.  S sodobnimi načini poučevanja, ki vključujejo interaktivna 
gradiva in sodobno tehnologijo, svoje delo kontinuirano izboljšujemo. S projektom Tečem za zabavo, 
gibanje je zdravo spodbujamo učence in starše k redni telesni aktivnosti. Med prvimi šolami v Sloveniji 
smo se pridružili projektu Mladi in denar, ker želimo, da bi naši učenci že v procesu osnovnega šolanja 
spoznali osnove finančnega opismenjevanja. Z vzorno urejeno šolsko okolico in bogatim zeliščnim 
vrtom navajamo učence na pravilen odnos do okolja, v katerem ustvarjamo in živimo. Trudili smo se, 
da so bili naši obroki hrane v čim večji meri pripravljeni iz lokalno pridelane hrane, raznovrstni, zdravi 
in v okviru standardov za otroško populacijo. Pri tem smo zagotavljali ustrezne materialne pogoje in 
skrbeli za varnost naših otrok na vseh področjih. 
Naši učenci so pod vodstvom mentorjev izdelali kar štiri kakovostne raziskovalne naloge in jih  
uspešno predstavili. Smo šola, ki se ponaša s štirimi odličnimi pevskimi zbori, ki se redno predstavljajo 
na prireditvah ob različnih praznikih in tudi na dobrodelnih koncertih. Otroški pevski zbor OŠ Gorica je 
na regijskem tekmovanju osvojil zlato priznanje.  
Sodelovali smo v številnih projektih, ki so že stalnica našega življenja in dela (Pasavček, Policist Leon, 
Zlati sonček, Evropa v šoli, Shema šolskega sadja in zelenjave, Naučimo se smučati, Slovenski 
tradicionalni zajtrk, razni likovni in literarni natečaji). Za nadarjene učence smo pripravili dvodnevno 
strokovno ekskurzijo s terenskim delom v alpski svet. 
Sodelovanje z OŠ Safvet beg Bašagić iz Sarajeva traja že 15 let. V času Pikinega festivala smo gostili 
18 učencev in dve učiteljici. Skupaj smo se predstavili na Večeru prijateljstva, kjer smo spoznali 
Velenje in Sarajevo v vseh štirih letnih časih.   
Uvajamo zanimivo interesno dejavnost izumiteljstvo, ker želimo pri mladih spodbuditi kreativno in 
inovativno razmišljanje. Ponosni smo na učenko, ki je s pomočjo naše slavistke izdala svojo prvo 
knjigo in jo ob mednarodnem dnevu knjige predstavila v Mestni knjižnici Velenje. Na državni razstavi 
Likovni svet otrok so naši učenci  za svoje likovno ustvarjanje dosegli srebrno priznanje. Šolski sklad  
je pripravil dobrodelni koncert, kjer smo zbrali 1145 evrov, ki jih bomo namenili tistim učencem, ki 
sredstva najbolj potrebujejo in jim s tem omogočili delček tistega, kar pričara nasmeh na otroški obraz.  
Na zaključni prireditvi bralne značke Branje se splača je bil naš gost pisatelj Tone Partljič. Prepričal 
nas je z besedo, igro in humorjem, zato ga bomo ohranili v lepem spominu. Pri slovenskem 
tradicionalnem zajtrku se nam je pridružil župan MO Velenje Bojan Kontič. Ob tej priložnosti so mu 
tretješolci predstavili projekt o mleku »Kdor mleko pije, od zdravja sije!«. 
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Pohvalimo se lahko z odličnim sodelovanjem s KS Gorica in Vinska Gora. Ob odprtju novih prostorov 
KS Gorica v novi stanovanjski soseski je predsednica upravnega odbora šolskega sklada predala 
srčni spodbujevalnik (AED aparat) predsedniku KS Gorica. Sredstva smo zbrali na lanskem 
dobrodelnem koncertu. To je prvi tovrstni aparat v krajevni skupnosti. Uspešno je tudi sodelovanje z 
MO Velenje in ostalimi javnimi zavodi, društvi klubi in gospodarskimi subjekti.  
 

Dosežki učencev na tekmovanjih iz znanj 
Vrsta tekmovanja Zlata 

priznanja 
Srebrna 
priznanja 

Bronasta 
priznanja 

Cankarjevo - SLJ / 2 34 
Angleški jezik / 3 10 
Vegovo - MAT 1 8 72 
Logika / / 5 
Štefanovo - FIZ 1 / 6 
Zgodovina / 2 1 
Geografija / 2 11 
Preglovo - KEM / / 3 
Sladkorna bolezen 2 1 8 
Bober - računalništvo 1 / / 
Vesela šola 1 5 / 
Nemška bralna značka 19 22  
Angleška bralna značka 36 20 / 
Bralne pohvale 27 / / 
Mladi in denar / 3 / 
Likovni svet otrok / 4 11 
Regijsko – pevski zbori 1 / / 
Raziskovalne naloge / 1 1 
Finančno opismenjevanje / 3 / 

 
 
V  šolskem letu 2014/2015 smo izvedli naslednje investicije: 

s sredstvi ustanoviteljice MO Velenje: 
- obnova zunanjega igrišča za košarko, 
- zamenjava stranskih vrat pri telovadnici in oken v vežnem prostoru, 
- zamenjava vhodnih vrat in talnih oblog pri vhodu v vrtec, 
- obnova ogrevanja v kuhinji. 
- obnova stranskih oken v jedilnici. 
- zamenjava vratnih kril. 
- pleskanje kuhinje, pisarne svetovalne delavke in računovodkinje, stopnišča in  petih učilnic; 

 
s sredstvi tržne dejavnosti šole: 
-     zamenjava omar in stolov v učilnici OPB 3, 
- delna nabava omar  in stolov v razredih, 
- obnova atletske steze, 
- nakup zborovodskih praktikablov, 
- nakup AED aparata. 
 
Imamo vse pogoje za dobro delo, zato se ob tej priložnosti zahvaljujem MO Velenje za neizmeren 
posluh pri zagotavljanju čim boljših pogojev. Na svojem področju želimo biti najboljši, zato bodo naši  
cilji tudi v prihodnje visoki, realni, dosegljivi. Ustvarjali bomo takšno klimo, ki nam bo omogočala, da 
svoje cilje dosežemo in uresničimo pričakovanja učencev, staršev in lokalne skupnosti. 
 
 
                              Ivan Planinc, l.r. 

          ravnatelj OŠ Gorica 
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OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA 

 
V šolskem letu 2014/15 je Osnovno šolo Gustava Šiliha Velenje obiskovalo 435 učencev. V sestavi 
šole je tudi podružnična šola v Šentilju, kjer so bili trije oddelki. Pouk je  potekal v kombinaciji 2 in 4 
razreda. 
Na OŠ Gustava Šiliha smo prepoznavni  po kulturni, športni in raziskovalni dejavnosti. Smo Kulturna 
šola, Comenius šola in Eko šola.  Štirje pevski zbori  in tri folklorne skupine so tradicionalno prisotni na 
vseh tekmovanjih in njihovi dobri rezultati so odraz kakovosti. Na šoli smo ponosni  na vrsto naših  
internih projektov za nadarjene otroke (Nazaj v šolo, Valentinovo,  Gustavka ima talent, Radovedneži, 
Iz starega novo, Sprejem pri ravnateljici, Gusti hodi, Z roko v roki, Veliki brat - velika sestra ...) Na šoli 
je toliko zanimivih dejavnosti, da lahko vsak učenec najde nekaj zase. Smo edina šola v Sloveniji, ki 
izvaja izbirni predmet Srbščina. Za popestritev  pouka smo ponovno obudili projekt Most prijateljstva z 
OŠ Sestre Ilić iz Valjeva. 
 
Strokovni delavci razvijamo projekt Izboljšajmo razredništvo, nadaljujemo  pa tudi s projektom Bralna 
pismenost, saj so nadpovprečni rezultati na NPZ- ju  za 9. r,  pokazali, da smo na pravi poti dviga 
kakovosti. V prihajajočem letu pa bo novost dolgoročni projekt Sodelovanje s starši. V letu 2015  smo 
se  kot edina osnovna šola v regiji, pridružili povabilu ZRSŠ,  za vstop v mednarodni projekt Limplcare, 
katerega osnovno vodilo je opolnomočenje in dvig kakovosti učiteljevega dela. S tem projektom 
postaja naša šola učeča se organizacija, svoje delo pa bomo predstavili na mednarodni konferenci 
leta 2017. V minulem šolskem letu 2014/15 je bilo veliko zanimivosti na naši šoli. Naša učenka je 
obiskala državni parlament in v njem aktivno sodelovala kot mlada parlamentarka. Obiskale so nas 
tudi znane osebnosti s področja športa, kulture in politike. Bralno značko je popestrilo zanimivo 
srečanje  s pisateljem Ferijem Lainščkom. Po končanih smučarskih poletih v Planici  smo gostili 
žensko in moško skakalno in tekaško  reprezentanca Slovenije. Učenci so bili navdušeni, posebej pa 
jih je očaral Peter Prevc. Na šoli smo gostili  ministrico za obrambo Andrejo Katič in novinarja Tomaža 
Hudomalja.V sklopu mednarodnega projekta Comenius je potekalo srečanje naših učencev in članic 
projekta na Češkem. Zaključek projekta Comenius pa je bil  meseca maja na  Madžarskem. V družbi  
učencev iz Madžarske, Češke, Poljske, Cipra in Turčije je nastala skupna gledališka predstava z 
naslovom „ Ves svet je oder“. Sprejem pri županu mesta Tata in obisk naših učencev v  Budimpešti, je 
bila lepa in nepozabna nagrada za  naš vložen trud in  delo na projektu. 
Dobro sodelujemo z MO Velenje in širšo in ožjo krajevno skupnostjo. Pripravljamo prireditve in skupne 
aktivnosti kot so: Velenje se predstavi, Jajčarija, sodelujemo z Zvezo borcev NOB in Festivalom 
Velenje. 
 
Najpomembnejši dosežki naših učencev na tekmovanjih: 

Tekmovanja Zlata Srebrna Bronasta 
Vegovo  - matematika                  3 12 17 
Zgodovina                  1 4 7 
Štefanovo - fizika  6 3 
Preglovo - kemija  1 13 
Cankarjevo - slo  2 57 
Angleščina   3 11 
Geografija   11 
Razvedrilna mat.                   1 5 
Kresnička- bio                    17 
Sladkorna bolezen  2  
Logika  2 88 
Zlata kuhalnica        Zlata kuhalnica   
Pevski zbor- mlad.        Zlato priznanje   
Pevski zbor- otroški *        Zlato priznanje              
Folklora  2  
Bralna značka                   27   
Angleška bralna zna.                  61 72  
Nemška bralna zna.                    3 30  
Brainobrain**                    1   
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*Opomba: otroški pevski zbor je osvojil  zlato priznanje z odliko. 

**Osvojitev  treh naslovov Champion na  državnem tekmovanju Brainobrain  

Na tekmovanju Mladi raziskovalci  za razvoj Šaleške doline, smo se predstavili s 5 raziskovalnimi 
nalogami in 4 od teh so se udeležile nadaljnjega državnega tekmovanja v Murski Soboti. Zlato 
priznanje s pohvalo na državnem nivoju na področju raziskovalnega dela ter osvojitev naslova 
»Zotkin talent 2015« je dosegel učenec Aleksander Breznikar z raziskovalno nalogo »Bananin olupek 
ali kaj več«. 

Raziskovalna naloga 
Naslov: 

       Zlato priznanje Srebrno Bronasto 

Bananin olupek ali 
kaj več 

državno  področno 

Vpliv barve na 
učinkovitost 
sončnega zbiralnika 

 državno in področno  

Optične prevare  državno in področno  
Plesni v bivalnem 
okolju 

  državno 

 

Prvo mesto na šolskem športnem tekmovanju: medobčinsko ekipno tekmovanje v streljanju za 
cicibane in cicibanke ter starejše dečke in 2. mesto za mlajše dečke, deklice in starejše deklice. Dobre 
rezultate dosegamo na tekmovanjih  namiznega tenisa, odbojke za dečke in deklice, ter nogometa. 

V šolskem letu 2014/15 smo izvedli naslednje investicije: 

s sredstvi ustanoviteljice MO Velenje: 
- preureditev dveh učilnic za potrebe Vrtca Velenje (v mesecu maju 2015 smo sprejeli na šolo 

dva oddelka vrtca Velenje), 
- namestitev otroških  igral v parku šole, 
- namestitev celotne  varnostne ograje na  območju parka v okolici šole, 
- kompletna prenova sanitarij, tušev in pralnice pri šolski telovadnici; 

 s sredstvi tržne dejavnosti šole: 
- sprotna vzdrževalna dela, 
- celotna obnova gospodinjske učilnice (tla, pohištvo, beljenje..), 
- obnova likovne učilnice, 
- nabava novih garderobnih omaric, 
- obnova pohištva v knjižnici, 
- brušenje in obnova parketa v dveh učilnicah, 
- beljenje petih učilnic, 

 
- menjava ventilacijskega sistema v šolski kuhinji, 
- zamenjava starega stavbnega pohištva na POŠ in zaščita novejšega stavbnega pohištva, 
- nakup šolskega pohištva, 
- beljenje učilnic in avle. 

Usmeritev in vizija Osnovne šole Gustava Šiliha Velenje je smiselno zastavljena in zajema dejavnosti 
in novosti z najrazličnejših področji tako, da lahko ponudimo kakovostno osnovnošolsko 
izobraževanje. 
 
 

Liljana Lihteneker, l.r. 
                                                                    ravnateljica OŠ Gustava Šiliha  
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OSNOVNA ŠOLA LIVADA 

Pod šolsko leto, ki je za nami lahko ponovno zapišemo, bilo je uspešno. Uspešni in ustvarjalni  smo 
bili na številnih področjih. Ob  obveznem in razširjenem programu smo izvajali tudi različne dodatne 
programe in dejavnosti, ki so poleg trdega dela in vztrajnosti pripomogli k prepoznavnosti šole. 
Učenci so tekmovali iz številnih tekmovanj iz znanj in dosegali odlične rezultate, z raziskovalno nalogo 
pa smo sodelovali tudi v gibanju Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline. Na različnih tekmovanjih 
iz znanj smo osvojili  189 bronastih, 9 srebrnih in dve zlati priznanji. Zlato priznanje iz angleščine je 
prejela Nina Smrekar, iz matematike pa Urban Vesel. 
Dobri rezultati naših učencev na različnih športnih tekmovanjih so nas zopet  uvrstili  med najboljša  
šolska  društva v MO Velenje. Učenci so šolo odlično zastopali na tekmovanjih vseh ravni v različnih 
disciplinah: streljanju z zračno puško, namiznem tenisu, igrah z žogo in v plesu, v atletiki … 
Šoli v naravi se kljub drugačnim časom starši in šola še nismo odrekli. V preteklem letu smo v različnih 
oblikah organizirali šole v naravi za učence od 1. do 8. razreda.  

Šola je vključena v različne projekte s pomočjo katerih širimo in bogatimo dejavnosti v šoli. V 
preteklem letu smo bili vključeni v projekt Zdrava šola, Naučimo se smučati, Športna vzgoja vsak dan, 
projekt To sem jaz, Shemo šolskega sadja in zelenjave. Skozi celo šolsko leto smo preko  različnih 
oblik, kot so razredne ure, naravoslovni dnevi, ustvarjalne delavnice, prireditve, individualne 
zadolžitve, razstave in druge oblike dela vzpodbujali ustvarjalnost učencev, krepili njihova močna 
področja in jim pomagali postavljati cilje, prepoznati probleme in jih uspešno reševati, negovati 
pozitivno naravnanost do sebe in drugih, jih učiti, kako se spopadati s stresom in jih tako voditi k 
oblikovanju realne samopodobe.  

Prireditve so bile tudi v tem šolskem letu prijetnejši del življenja pri nas. V aprilu smo uživali ob 
prireditvi Mavrična pomlad na Livadi, v jeseni Jesen na Livadi, dan reformacije smo počastili  ob 
besedi, glasbi, risbi in plesu učencev naše šole v Knjižnici Velenje. Krožkarji Naše male knjižnice in  
 
knjižni molji tretjih in četrtih razredov so v maju na prireditvi Noč branja ob raznovrstnem ustvarjanju 
gostili ilustratorko Urško Stropnik Šonc. Učenci pravijo, da je bilo neponovljivo. 
 
Pevski zbor pod vodstvom Ksenije Lešnik je sodeloval na regijskem tekmovanju  pevskih zborov. Za 
odličen nastop so prejeli zlato priznanje. Za izjemen uspeh jim iskreno čestitamo! 
 
V naslednjih letih bomo tako kot do sedaj posebno skrb namenjali spodbujanju branja, prostovoljnemu  
delu učencev in učenk ter načrtovanju in izvajanju obogatitvenega programa. V zdravem, varnem in 
ustvarjalnem okolju bomo nudili učencem bogastvo izkušenj in spodbujali oblikovanje učenčeve 
pozitivne samopodobe. Prednostna naloga v šolskem letu 2015/2016 je  uvajanje novih programov, 
predvsem uvajanje 1. Tujega jezika v 2. razred in neobveznih izbirnih predmetov. 
 
S svojim delom in zgledom bomo gradili prepoznavnost šole in ustvarjali lastno klimo in kulturo ter 
sledili viziji šole. 
Pestrost celoletnega utripa je razvidna iz šolskega glasila Rast ob Paki, ki je izšlo v mesecu juniju. 

V šolskem letu 2014/2015 smo izvedli naslednje investicije: 
 
s sredstvi ustanoviteljice MO Velenje: 

- zamenjava  oken - 3. faza, 
- sanacija ene in pol vertikale sanitarij, 
- zamenjava strojnih inštalacij v šolski kuhinji; 

 
s sredstvi tržne dejavnosti šole:  
        -   zamenjava omar in miz v kabinetih, 
        -   obnova tal in zamenjava pohištva v tajništvu in pisarni svetovalne službe, 
        -   nova ureditev računalniške učilnice, učilnice za likovno umetnost in tehniko in tehnologijo,  
        -   zamenjava določenih   radiatorjev in namestitev  termostatskih  ventilov, 
        -   sanacija ene vertikale sanitarij. 
 
                                         
                       Tatjana Zafošnik Kanduti, l.r. 
                               ravnateljica OŠ Livada 



   1. december 2015GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran ��  / Številka 09

10. seja Sveta Mestne občine Velenje

OSNOVNA ŠOLA MIHE PINTARJA TOLEDA 
 
Šolsko leto 2014/2015 je bilo za učence in kolektiv Osnovne šolo Mihe Pintarja Toleda zelo uspešno 
leto, polno izjemnih dosežkov in prijetnih izkušenj. Poleg obveznega in razširjenega programa 
načrtovanega v letnem delovnem načrtu smo izvajali  dodatne dejavnosti preko katerih so mentorji in 
učenci s svojim vestnim delom prispevali k uspehu ob zaključku šolskega leta. Načrtovani program v 
šolskem letu 2014/2015 je bil v celoti realiziran, ob koncu šolskega leta smo dosegli 97,8 % učni 
uspeh. 
Zelo uspešno smo realizirali vse prednostne naloge: 

- nadaljevanje v projektni nalogi Strokovno vodenje, dvig ravni znanja in vzgojno-izobraževalno 
delo z nadarjenimi, 

- izvedba tabora za nadarjene v Ribnem, 
- Shema šolskega sadja, 
- Projekt Ura za Zemljo, 
- Črta zaupanja. 

 
Projekt Popestrimo šolo je predstavljal dodano vrednost, s katero smo na OŠ Mihe Pintarja Toleda 
zagotovili bogat nabor obšolskih, popoldanskih dejavnosti, ki vplivajo na celovit razvoj učencev. V 
času zimskih in prvomajskih počitnic smo učencem zagotovili aktivno preživljanje počitniških dni z 
likovnimi delavnicami, tečajem tujih jezikov, športnimi aktivnostmi.  
Izvedeni so bili številni kulturni dogodki, s katerimi smo širši lokalni skupnosti predstavili kulturno 
dejavnost na šoli. Izvedli smo lutkovno predstavo Zverjasec in Zverjašček, ki je s petimi uprizoritvami 
približala lutkovno dejavnost učencem velenjskih šol.  V skladu z dogovorom z MO Velenje so učenci 
in mentorji poskrbeli za programsko zasnovo ob državnem prazniku Dnevu državnosti. 
 
Zagotovo eden največjih in najobsežnejših projektov preteklega šolskega leta je bil projekt “Iz gredic 
na krožnike” z zaključkom katerega smo uradno otvorili šolski atrij, ki je zaživel kot učno okolje v vseh 
pogledih življenja na šoli.  
V sklopu projekta Shema šolskega sadja in zelenjave smo nadaljevali z zagotavljanjem zdrave 
prehrane in spodbujanjem uživanja sadja in zelenjave med osnovnošolsko populacijo.   
Medgeneracijsko sodelovanje je stalnica življenja na šoli. V šolskem letu 2014/15 smo še poglobili 
sodelovanje z Domom za varstvo odraslih Velenje, kjer so učenci, skupaj z varovanci doma in učenci 
OŠ Antona Aškerca prebirali literarna dela Ferija Lainščka in ob koncu osvojili bralno značko Ferija 
Lainščka. 
Poglavitna usmeritev pedagoškega dela in življenja na šoli ostaja usmerjenost h krepitvi celostnega 
razvoja učencev, zavedanje o lastni identiteti ter pripadnosti skupini, sobivanje z naravnim okoljem, 
spoštovanje do soljudi in sprejemanje drugačnosti.  
 
V šolskem letu 2014/2015 so bile izvedene naslednje investicije:  
 
s sredstvi ustanoviteljice MO Velenje: 

- prenova dela strehe na centralni šoli,  
- postavitev plezalne stene, 
- celovita prenova šolske knjižnice (delno s sredstvi ustanoviteljice, delno z lastnimi sredstvi),  
- menjava grelne peči na POŠ Plešivec, 
- delna sanacija strehe na POŠ Plešivec, 
- postavitev nosilcev za kolesa; 

 
s sredstvi tržne dejavnosti šole:  

- celovita prenova knjižnice, 
- prenova kuhinje kosil (ogrevan razdelilni pult, konvekcijska pečica, kuhinjski elementi) 
- celovita prenova kabineta športne vzgoje 
- ureditev prometnega režima pred vhodom v šolo s postavitvijo cestnih količkov, 
- posodobitev IKT opreme (2 LCD projektorja). 

 
 
                                Sebastjan Kukovec, l.r. 
                                                                                                        ravnatelj  OŠ Mihe Pintarja Toleda 
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OSNOVNA ŠOLA ŠALEK 
 
Šolsko leto 2014/2015 je bilo bogato z dobrimi učnimi rezultati in dobrimi dosežki na različnih področjih 
šolskega življenja. Dobri pogoji za delo, ustvarjalna klima in kultura šole, premišljeno in gospodarno 
poslovanje so pomembni dejavniki, ki so ugodno vplivali na uspešnost našega dela. 
 
Nadaljevali smo z že uveljavljenimi in uspešnimi projekti Ekošola kot način življenja, Pasavček, 
Rastem s knjigo, Ekologija odnosov, Shema šolsko sadje in zelenjava, Simbioza giba, Z 
ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti, Evropa v šoli, Krpan in Zlati sonček. Poseben 
poudarek smo namenili zdravi prehrani in zdravemu načinu življenja. 
Ekološko osveščanje je bilo uspešno izvedena prednostna naloga, sodelovanje v mednarodnem 
projektu 50/50 max pa zelo uspešno. 

V letošnjem šolskem letu smo intenzivno razvijali različne oblike dela z nadarjenimi učenci in  pripravi 
individualiziranih programov za nadarjene učence. Obogatitvene programe za nadarjene učence smo  
izvajali na športnem, kulturno – umetniškem, naravoslovnem, jezikovnem področju. Posebno 
pozornost smo namenjali učencem priseljencem. 
 
Likovne izdelke smo pošiljali tudi na likovne natečaje, kjer smo bili zelo uspešni. Sodelovali smo pri 
natečaju velenjska voščilnica, kjer je učenka devetega razreda prejela nagrado. Sodelovali smo na 
likovnem natečaju Planica. Na natečaju Evropa v šoli je učenka osmega razreda prejela drugo 
nagrado. Zelo uspešni smo bili tudi na Likovnem svetu otrok v Šoštanju, kjer je štirinajst učencev 
prejelo zlata priznanja.  
 
Sodelovali smo na različnih literarno-likovnih natečajih: Moja  domovina (literarni,fotografski  in likovni 
natečaj), Evropa v šoli (literarni in likovni natečaj), Naj pesem pove (literarni natečaj), Mala 
Napotnikova kiparska kolonija, Likovni svet otrok. 
Na fizikalnem področju je učenec  9. razreda osvojil srebrno Stefanovo priznanje iz znanja fizike in se 
udeležil tudi državnega tekmovanja iz znanja fizike. V 8. razredu pa sta dva učenca osvojila srebrno 
priznanje iz znanja fizike. Učenka 9. razreda je dosegla zlato Proteusovo priznanje iz znanja biologije. 
Učenci so dosegli  33 srebrnih in 152 bronastih priznanj iz znanj. 
 
Na tehniškem področju smo pripravil delavnico iz področja risanja v geometriji in tehniki ter delavnico 
na temo konstrukcije in tehnologije obdelav. Učenec 4. razreda, ki je  je na tehniškem področju zelo 
nadarjen, je osvojil priznanje tako na področnem tekmovanju (2. mesto v kategoriji konstruiranje s 
poljubno zbirko) kot tudi na državnem nivoju (srebrno državno priznanje). 
 
Projekt Simbioza giba je vnesel v šolo medgeneracijsko sodelovanje, saj smo k uram športa povabili 
dedke in babice naših šolarjev. Učenci pa so  s priložnostnim programom razveselili tudi starostnike v 
Domu za varstvo odraslih. 
Meseca novembra  smo organizirali dobrodelno  prireditev z naslovom »Z glasbo v praznične dni«, z 
zbranimi sredstvi pa obogatili šolski sklad.  
 
Naboru interesnih dejavnosti smo dodali podjetniški krožek, logiko in šah, in capoiero. Organizirali  
smo brezplačne angleške igralne urice za učence 1. in 2. razreda in tečaj nemščine za učence 4. 
razreda. Že tretje leto zapored smo pripravili zaključno prireditev natečaja »Moja domovina »–tokrat  z  
naslovom Srečanja pri studencih in vodnjakih in gostili sodelujoče iz osnovnih šol. Kulturna pomlad je 
postregla z odmevnimi kulturnimi prireditvami.  
V šolskem letu 2014/2015 smo obnovili naziv Kulturna šola za obdobje petih let. 
 
Udeležili smo se tudi številnih športnih tekmovanj (17). Tekmovali smo v atletiki, rokometu, nogometu, 
odbojki, košarki, namiznem tenisu in smučanju. Najpomembnejši letošnji športni dosežki so bili 
doseženo 1. mesto v krosu – deklice na predmetni stopnji, 2. mesto v krosu, rokometu in nogometu v 
občinskem merilu pa so dosegle mlajše deklice.                                                                       
Bili smo prisotni pri vseh organiziranih aktivnostih, ki jih je pripravljala MO Velenje, pripravljali  smo 
promocijske materiale in objavljali članke o našem delu v lokalnem mediju in na spletnih straneh. 
Sodelovali smo s KS Konovo in Šalek. 
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V šolskem letu 2014/2015 smo  izvedli naslednje investicije: 
  
s sredstvi ustanoviteljice MO Velenje: 

- zamenjali vhodna vrata v kletne prostore, 
- zamenjali stranska okna v jedilnici in namestili  žaluzije, 
- namestili senzorje za senzorsko razsvetljavo, 
- sanirali steno na vzhodni strani zgradbe, 
- sanacija južne stene na telovadnici, 
- popravilo podkapnih sten na telovadnici,  
- generalno očistili šolske prostore in opravili redna vzdrževalna dela;  

 
 
s sredstvi tržne dejavnosti šole: 

- kupili hladilnik za dietno prehrano, 
- kupili hladilnik za pouk gospodinjstva, 
- kupili moto kultivator, 
- opremili računovodstvo z novim pohištvom, 
- menjali okna v likovni učilnici, 
- menjali notranja vhodna vrata v telovadnici (8 vrat), 
- kupili garderobne omarice za učence 6., 7., 8. in 9. razreda, 
- uredili avdio video studio, 
- v atriju šole zamenjali leseno ograjo s kovinsko, 
- kupili didaktične pripomočke,  tri računalnike in dva LCD projektorja, TV, nekaj novih glasbil in 

športnih rekvizitov, 
- kupili smo 3 D tiskalnik.  

 
Naloge, ki si jih zastavimo, temeljito premislimo in načrtujemo. Na vseh področjih ravnamo s sredstvi 
skrajno racionalno in gospodarno, v kar nas sili tudi dejstvo, da je novih nalog in potreb, ki zahtevajo 
dodatna finančna sredstva, vedno več. Vesela sem, da je sodelovanje z ustanoviteljico odlično, kar 
daje našemu delo še dodaten zagon. 

 
 
 
                                                                                                       Irena Poljanšek Sivka, l.r. 
                          ravnateljica OŠ Šalek 
 
 
 
 
 
CENTER ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE VELENJE 
 
 
Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje je v šolskem letu 2014/2015 v celoti realiziral 
program v skladu z letnim delovnim načrtom. Samoinciativno ali na povabilo, sodelujemo z različnimi 
društvi, institucijami in drugimi zavodi. Na ta način skušamo aktivno prispevati v ožjem in širšem okolju 
šole in hkrati prispevati k prepoznavnosti šole. Sodelovali smo v vseh projektih, ki ga organizira 
Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje, sodelovali pa smo tudi v različnih raziskavah, 
predvsem v okviru Pedagoške fakultete. Izvajali smo projekt »Shema šolskega sadja in zelenjave«, ki 
ga v Sloveniji izvaja Ministrstvo za gozdarstvo, kmetijstvo in prehrano v povezavi z Ministrstvom za 
izobraževanje, znanost in šport. V okviru Sheme šolskega sadja in zelenjave smo se sredi leta 2015 
vključili še v projekt Šolski vrt. V okviru projekta je in še bo zaživel šolski vrt. Pod nadzorom in s 
pomočjo zadolženih iz projekta (v obliki svetovanja) bomo sami vzgajali zelenjavo, grmičevje in nekaj 
sadnih dreves. Prvič smo se pridružili projektu Naučimo Velenje smučati. 

Poleg obveznega učnega procesa smo izvedli letno šolo v naravi za učence 5. razreda v občinski vili 
Rosa v Portorožu (s subvencijo Mestne občine Velenje) ter zimsko šolo v naravi za učence 6. razreda 
v CŠOD Vojsko. V posebnem programu smo realizirali naravoslovni tabor v CŠOD Škorpijon v Svetem 
Duhu na Ostrem vrhu.  
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Na športnem področju so se naši učenci udeležili vseh razpisanih državnih tekmovanj, kjer so bili zelo 
uspešni, zato smo septembra 2015 prejeli bronasto priznanje za najbolj športno šolo s prilagojenim 
programom v RS. 

Realizirali smo interni projekt Mini šola v šoli, organizirali nastope in razstave izdelkov na razstavnih 
mestih zunaj šole, pripravljali pisne in likovne prispevkov za glasilo. Bili smo nosilci občinske prireditve 
ob kulturnem dnevu. Izvajali smo 12 interesnih dejavnosti za program nižjega izobrazbenega 
standarda ter 8 interesnih dejavnosti v posebnem programu vzgoje in izobraževanja.   

Z osnovnimi šolami v MO Velenje in širše intenzivno sodelujemo, saj so izvajali naši strokovni delavci 
mobilno specialno - pedagoško, socialno - pedagoško, psihološko in logopedsko dodatno strokovno 
pomoč na 11 šolah, v letošnjem letu pa kar na 13.  Naši strokovni delavci na  šolah evidentirajo otroke 
s težavami v razvoju in pri učenju, opravljajo diagnostične preglede, sodelujejo pri oblikovanju 
izvirnega delovnega projekta pomoči, izvajajo specialno pedagoško obravnavo (individualna, v paru, 
skupinska, v razredu, zunaj razreda). 

 
V šolskem letu 2014/2015 in med počitnicami so bile izvedene naslednje investicije:  
 
s sredstvi ustanoviteljice in dražbe del v okviru projekta Rišem glasbo: 

- dokončna zamenjava oken (pet učilnic smo imeli še s starimi okni), 
- beljenje hodnikov, 
- oprema likovne učilnice, 
- generalno čiščenje tal in premazi; 
- dokup novega šolskega pohištva, 
- premontaža cevi radiatorjev iz tal nad tla, 
- ureditev arhiva (strop, police).  

 
 

mag. Aleksander Vališer, l.r. 
ravnatelj Centra za vzgojo, 
izobraževanje in 
usposabljanje Velenje 



   1. december 2015GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran �0  / Številka 09

10. seja Sveta Mestne občine Velenje

M
O

 V
E

LE
N

JE
, U

R
A

D
 Z

A
 D

R
U

ŽB
E

N
E

 D
E

JA
V

N
O

S
TI

O
S

N
O

V
N

E
 Š

O
LE

 V
 M

O
 V

E
LE

N
JE

PR
IP

R
AV

A 
PO

D
AT

K
O

V 
ZA

  S
EJ

O
 S

VE
TA

 M
O

 V
EL

EN
JE

V
se

bi
na

   
 

O
Š

 A
nt

on
a 

A
šk

er
ca

 +
 P

O
Š

 
P

es
je

O
Š

 G
or

ic
a 

+ 
P

O
Š

 V
in

sk
a 

G
or

a
O

Š
 G

us
ta

va
 Š

ilih
a 

+ 
P

O
Š

 
Š

en
til

j
O

Š
 L

iv
ad

a 
+ 

P
O

Š
 C

irk
ov

ce
 +

 
P

O
Š

 Š
ka

le
O

Š
 M

ih
e 

P
in

ta
rja

 T
ol

ed
a 

+ 
P

O
Š

 P
le

ši
ve

c
O

Š
 Š

al
ek

C
V

IU
Sk

up
aj

Š
te

vi
lo

 o
tro

k 
na

 š
ol

i
šo

l.l
et

o 
20

14
/1

5=
52

2 
   

   
   

   
  

šo
l.l

et
o 

20
15

/1
6 

=5
32

šo
l.l

et
o 

20
14

/1
5=

48
3 

   
   

   
   

  
šo

l.l
et

o 
20

15
/1

6 
=4

98
šo

l.l
et

o 
20

14
/1

5=
43

5 
   

   
   

   
  

šo
l.l

et
o 

20
15

/1
6 

=4
72

šo
l.l

et
o 

20
14

/1
5=

41
5 

   
   

   
   

  
šo

l.l
et

o 
20

15
/1

6 
=4

42
šo

l.l
et

o 
20

14
/1

5=
41

5 
   

   
   

   
  

šo
l.l

et
o 

20
15

/1
6 

=4
16

šo
l.l

et
o 

20
14

/1
5=

35
1 

   
   

   
   

  
šo

l.l
et

o 
20

15
/1

6 
=3

63
šo

l.l
et

o 
20

14
/1

5=
98

   
   

   
   

   
šo

l.l
et

o 
20

15
/1

6 
=1

00
šo

l.l
et

o 
20

14
/1

5=
27

19
   

   
   

   
   

šo
l.l

et
o 

20
15

/1
6 

=2
82

3

Š
te

vi
lo

 o
tro

k 
iz

 d
ru

gi
h 

dr
ža

v 
(tu

jc
ev

)
šo

l.l
et

o 
20

14
/1

5=
14

   
   

   
   

   
šo

l.l
et

o 
20

15
/1

6 
=4

šo
l.l

et
o 

20
14

/1
5=

15
   

   
   

   
   

šo
l.l

et
o 

20
15

/1
6 

=1
2

šo
l.l

et
o 

20
14

/1
5=

23
   

   
   

   
   

šo
l.l

et
o 

20
15

/1
6 

=2
0

šo
l.l

et
o 

20
14

/1
5=

16
   

   
   

   
   

šo
l.l

et
o 

20
15

/1
6 

=1
4

šo
l.l

et
o 

20
14

/1
5=

17
   

   
   

   
   

šo
l.l

et
o 

20
15

/1
6 

=2
5

šo
l.l

et
o 

20
14

/1
5=

16
   

   
   

   
  

šo
l.l

et
o 

20
15

/1
6 

=1
2

šo
l.l

et
o 

20
14

/1
5=

1 
   

   
   

   
  

šo
l.l

et
o 

20
15

/1
6 

=2
šo

l.l
et

o 
20

14
/1

5=
10

2 
   

   
   

   
  

šo
l.l

et
o 

20
15

/1
6 

=8
9

Š
te

vi
lo

 v
oz

ač
ev

šo
l.l

et
o 

20
14

/1
5=

12
3 

   
   

   
   

  
šo

l.l
et

o 
20

15
/1

6 
=1

27
šo

l.l
et

o 
20

14
/1

5=
12

8 
   

   
   

   
  

šo
l.l

et
o 

20
15

/1
6 

=1
22

šo
l.l

et
o 

20
14

/1
5=

13
5 

   
   

   
   

  
šo

l.l
et

o 
20

15
/1

6 
=1

24
šo

l.l
et

o 
20

14
/1

5=
65

   
   

   
   

   
šo

l.l
et

o 
20

15
/1

6 
=7

3
šo

l.l
et

o 
20

14
/1

5=
22

   
   

   
   

   
šo

l.l
et

o 
20

15
/1

6 
=3

7
šo

l.l
et

o 
20

14
/1

5=
11

3 
   

   
   

   
  

šo
l.l

et
o 

20
15

/1
6 

=1
17

šo
l.l

et
o 

20
14

/1
5=

65
   

   
   

   
   

šo
l.l

et
o 

20
15

/1
6 

=6
9

šo
l.l

et
o 

20
14

/1
5=

65
1 

   
   

   
   

  
šo

l.l
et

o 
20

15
/1

6 
=6

69

Š
te

vi
lo

 u
če

nc
ev

 s
 

su
bv

en
ci

on
ira

no
 

pr
eh

ra
no

šo
l.l

et
o 

20
14

/1
5=

33
5 

   
   

   
   

  
šo

l.l
et

o 
20

15
/1

6 
=3

36
šo

l.l
et

o 
20

14
/1

5=
28

1 
   

   
   

   
  

šo
l.l

et
o 

20
15

/1
6 

=2
89

šo
l.l

et
o 

20
14

/1
5=

24
8 

   
   

   
   

  
šo

l.l
et

o 
20

15
/1

6 
=2

74
šo

l.l
et

o 
20

14
/1

5=
21

8 
   

   
   

   
  

šo
l.l

et
o 

20
15

/1
6 

=2
32

šo
l.l

et
o 

20
14

/1
5=

19
7 

   
   

   
   

  
šo

l.l
et

o 
20

15
/1

6 
=2

07
šo

l.l
et

o 
20

14
/1

5=
 2

05
   

   
   

   
  

šo
l.l

et
o 

20
15

/1
6 

=2
04

šo
l.l

et
o 

20
14

/1
5=

72
   

   
   

   
   

šo
l.l

et
o 

20
15

/1
6 

=7
4

šo
l.l

et
o 

20
14

/1
5=

15
56

   
   

   
   

  
šo

l.l
et

o 
20

15
/1

6 
=1

61
6

Š
te

vi
lo

 u
či

te
lje

v 
na

 
šo

li
šo

l.l
et

o 
20

14
/1

5=
42

   
   

   
   

   
šo

l.l
et

o 
20

15
/1

6 
=4

3
šo

l.l
et

o 
20

14
/1

5=
43

   
   

   
   

   
šo

l.l
et

o 
20

15
/1

6 
=4

4
šo

l.l
et

o 
20

14
/1

5=
42

   
   

   
   

   
šo

l.l
et

o 
20

15
/1

6 
=4

2
šo

l.l
et

o 
20

14
/1

5=
36

   
   

   
   

   
šo

l.l
et

o 
20

15
/1

6 
=3

7
šo

l.l
et

o 
20

14
/1

5=
36

   
   

   
   

   
šo

l.l
et

o 
20

15
/1

6 
=3

6
šo

l.l
et

o 
20

14
/1

5=
31

   
   

   
   

   
šo

l.l
et

o 
20

15
/1

6 
=3

0
šo

l.l
et

o 
20

14
/1

5=
36

   
   

   
   

  
šo

l.l
et

o 
20

15
/1

6 
=3

9
šo

l.l
et

o 
20

14
/1

5=
26

6 
   

   
   

   
  

šo
l.l

et
o 

20
15

/1
6 

=2
71

Š
te

vi
lo

 te
hn

ič
ne

ga
 

ka
dr

a
šo

l.l
et

o 
20

14
/1

5=
13

   
   

   
   

   
šo

l.l
et

o 
20

15
/1

6 
=1

6
šo

l.l
et

o 
20

14
/1

5=
10

   
   

   
   

   
šo

l.l
et

o 
20

15
/1

6 
=1

1
šo

l.l
et

o 
20

14
/1

5=
12

   
   

   
   

   
šo

l.l
et

o 
20

15
/1

6 
=1

2
šo

l.l
et

o 
20

14
/1

5=
12

   
   

   
   

   
šo

l.l
et

o 
20

15
/1

6 
=1

2
šo

l.l
et

o 
20

14
/1

5=
13

   
   

   
   

  
šo

l.l
et

o 
20

15
/1

6 
=1

1
šo

l.l
et

o 
20

14
/1

5=
14

   
   

   
   

   
šo

l.l
et

o 
20

15
/1

6 
=1

5
šo

l.l
et

o 
20

14
/1

5=
10

   
   

   
   

   
šo

l.l
et

o 
20

15
/1

6 
=1

0
šo

l.l
et

o 
20

14
/1

5=
84

   
   

   
   

   
šo

l.l
et

o 
20

15
/1

6 
=8

7

Š
te

vi
lo

 
ra

ču
no

vo
ds

ke
ga

 in
 

kn
jig

ov
od

sk
eg

a 
ka

dr
a

šo
l.l

et
o 

20
14

/1
5=

0,
75

   
   

   
   

   
šo

l.l
et

o 
20

15
/1

6 
=1

   
   

   
   

   
   

 
R

ač
un

ov
od

sk
i s

er
vi

s 
P

et
ka

šo
l.l

et
o 

20
14

/1
5=

1+
1 

   
   

   
   

  
šo

l.l
et

o 
20

15
/1

6 
=1

+1
   

   
   

   
(ra

ču
no

vo
dj

a 
+ 

po
sl

.s
ek

re
ta

r)

šo
l.l

et
o 

20
14

/1
5=

1 
   

   
   

   
  

šo
l.l

et
o 

20
15

/1
6 

=1

šo
l.l

et
o 

20
14

/1
5=

1,
5 

   
   

   
   

  
šo

l.l
et

o 
20

15
/1

6 
=1

,5
   

   
   

   
   

  
R

ač
un

ov
od

sk
i s

er
vi

s 
P

et
ka

šo
l.l

et
o 

20
14

/1
5=

1 
   

   
   

   
  

šo
l.l

et
o 

20
15

/1
6 

=1
šo

l.l
et

o 
20

14
/1

5=
1 

   
   

   
   

  
šo

l.l
et

o 
20

15
/1

6 
=1

šo
l.l

et
o 

20
14

/1
5=

0,
75

+0
,7

5 
   

   
   

   
  

šo
l.l

et
o 

20
15

/1
6 

=0
,9

0+
0,

90
   

(ra
ču

no
vo

dj
a 

+ 
po

sl
.s

ek
re

ta
r)

šo
l.l

et
o 

20
14

/1
5=

8,
75

   
   

   
   

   
šo

l.l
et

o 
20

15
/1

6 
=9

,3
0

U
če

nc
i z

 o
dl

oč
bo

šo
l.l

et
o 

20
14

/1
5=

22
   

   
   

   
   

šo
l.l

et
o 

20
15

/1
6 

=2
0

šo
l.l

et
o 

20
14

/1
5=

15
   

   
   

   
   

šo
l.l

et
o 

20
15

/1
6 

=1
2

šo
l.l

et
o 

20
14

/1
5=

27
   

   
   

   
   

šo
l.l

et
o 

20
15

/1
6 

=2
9

šo
l.l

et
o 

20
14

/1
5=

14
   

   
   

   
   

šo
l.l

et
o 

20
15

/1
6 

=1
5

šo
l.l

et
o 

20
14

/1
5=

24
   

   
   

   
   

šo
l.l

et
o 

20
15

/1
6 

=2
3

šo
l.l

et
o 

20
14

/1
5=

8 
   

   
   

   
  

šo
l.l

et
o 

20
15

/1
6 

=8
šo

l.l
et

o 
20

14
/1

5=
98

   
   

   
   

   
šo

l.l
et

o 
20

15
/1

6 
=1

00
šo

l.l
et

o 
20

14
/1

5=
20

8 
   

   
   

   
  

šo
l.l

et
o 

20
15

/1
6 

=2
07



1. december 2015 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 09/ stran �1

            10. seja Sveta Mestne občine Velenje
- 1 - 

 

Jenkova cesta 4, SI – 3320 Velenje 
Telefon: +386 (0)3 / 898 12 00 
Faks: +386 (0)3 / 898 12 25 
 
 
 

 
GLASBENA ŠOLA FRAN KORUN KOŽELJSKI VELENJE 

 
Glasbena šola je vzgojno izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila Mestna občina Velenje, z odlokom 20. 5. 1997. Šola 
izvaja glasbeno in plesno vzgojo na osnovni stopnji in tudi strokovni srednješolski glasbeni program. Dijaki se lahko 
izobražujejo po vzporednem glasbenem izobraževanju ali pa vpišejo program umetniške gimnazije, izobraževanje 
traja 4 leta. Dijaki lahko vpišejo program B (petje – instrument), katerega cilj je obvladovanje glasbenih področij, ki se 
nanašajo na ustvarjalne in poustvarjalne, zgodovinske in teoretične sestavine glasbene umetnosti. 
 

DELOVANJE GLASBENE ŠOLE FRAN KORUN KOŽELJSKI VELENJE 
 
Šola je pravna oseba javnega prava, posredni proračunski uporabnik, ki deluje na področju glasbenega šolstva. 
Zakonske in druge pravne podlage, na osnovi katerih šola posluje so: Zakon o zavodih, ZOFVI, Zakon o javnih 
financah, Zakon o računovodstvu, Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), Kolektivna pogodba za področje 
vzgoje in izobraževanja RS, Zakon o glasbenih šolah, Pravilnik o šolski dokumentaciji, Pravilnik o šolskem koledarju 
za glasbene šole, Pravilnik o šolskem redu za glasbene šole, Pravilnik o publikaciji v glasbeni šoli, Pravilnik o 
izvajanju pouka v glasbeni šoli, Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v glasbenih 
šolah, Pravilnik o normativih in standardih v glasbenih šolah, Pravilnik o smeri strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti 
učitelji, korepetitorji in knjižničarji v glasbenih šolah, Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov v glasbenih 
šolah. 
Šolo vodi ravnatelj, ki je pedagoški in poslovni vodja zavoda. Pri delu mu pomagata pomočnici, ki opravljata delo v 
skladu s sistemizacijo šole. 
Na šoli delujejo naslednji organi:  

- Svet šole  
- Svet staršev 
- ravnatelj 
- strokovni kolegij. 

 
Delo na šoli je organizirano po strokovnih aktivih: klavir; orgle, čembalo in petje; harmoniko; godala; pihala; trobila; 
kitaro, citre in harfo; tolkala; nauk o glasbi, ples in zbor; teorija sred. stopnje, knjižnica ter finančno računovodska, 
administrativna in tehnična služba. 
 
Strokovni aktivi se združujejo v oddelke: 

- Oddelek za instrumente s strunami, 
- Oddelek za instrumente s tipkami, 
- Oddelek za instrumente: pihala, trobila, tolkala, 
- Oddelek za nauk o glasbi, ples in zbor. 

 
Zavod ima organizirano glasbeno izobraževanje v: 

- matični glasbeni šoli v Velenju, 
- dislociranem oddelku glasbene šole v Šoštanju, 
- dislociranem oddelku glasbene šole v Šmartnem ob Paki. 

 
Na šoli deluje strokovna knjižnica, ki ima 11.030 notnih enot in 2.295 enot avdio ter video posnetkov. V letu 2014 je 
bila izposojena 2.001 enota.  
Knjižnica je v letu 2014 pripravila nekaj preglednih dokumentarnih razstav. V preddverju Modre dvorane smo 
nadaljevali s prakso postavljanja različnih priložnostnih glasbenih razstav. Največja razstava je bila pripravljena v 
okviru slovenskega kulturnega praznika in je bila posvečena Slovenskemu tolkalnemu projektu SToP. Na njej je bilo 
predstavljeno dragoceno gradivo iz arhiva delovanja tega ansambla, ki je bil nagrajen z nagrado Prešernovega 
sklada. Ob deseti mednarodni klavirski šoli Laszla Baranyaya smo v obliki razstave naredili pregled opravljenega dela. 
V povezavi z Osnovno šolo Mihe Pintarja Toleda Velenje smo pripravili razstavo likovnih izdelkov učencev 4. razreda, 
ki so pod mentorstvom Klaudije Vidak ustvarjali na temo glasbil. 
 
 

REALIZACIJA PLANA 
 
Cilji v zvezi z izvajanjem pouka,  ki so bili zastavljeni v delovnem načrtu za leto 2014, so bili v glavnem doseženi, saj 
je bila realizacija pouka 98,14-na.  
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V šolskem letu 2014/2015 je bilo vpisanih 872 učencev. Individualni pouk je obiskovalo 707 učencev. V prvi razred se 
je vpisalo 122 učencev, PGV in GP je obiskovalo 88 učencev, balet in plesno pripravnico je obiskovalo 88 učencev. 
UG je obiskovalo 35 dijakov, vzporedno se je izobraževalo 36 dijakov. Srednješolski glasbeni program  je obiskovalo 
skupaj 71 dijakov. 
 
Dislocirani oddelek v Šoštanju je obiskovalo 213 učencev, v Šmartnem ob Paki pa 40 učencev. 
 
V šoli je bilo redno zaposlenih 82 delavcev, 10 je bilo  zaposlenih po 146. členu zakona, z 8 delavci smo  imeli 
sklenjeno podjemno pogodbo, sporazum o dopolnjevanju učne obveze sta imela sklenjena dva pedagoška delavca. 
 
Nadstandardni program na šoli je predstavljal pevski zbor, pouk sintetizatorja in baletni vrtec. 
 
Učenci so redno nastopali na razrednih in javnih koncertih, ki so potekali v učilnicah in v dvoranah. Poleg tega so 
sodelovali na večernih koncertih, kjer so nastopali v solističnih in komornih točkah, kot tudi v različnih orkestrih in 
zborih. Poleg tega so učenci bili gostje zunanjih prireditev, redno so sodelovali na otvoritvah razstav v velenjski 
galeriji. Šola  je sodelovala tudi z osnovnimi šolami in drugimi glasbenimi šolami ter v skupnih produkcijah 
predstavljala mlade glasbenike. 
 
V šolskem letu 2014/2015 je na 323 nastopih nastopilo 5.571 učencev. Internih nastopov je bilo 188, nastopilo 
je 2.372 učencev. Na 53 javnih nastopih v organizaciji glasbene šole je nastopilo 2.117 učencev, 45 učencev se je 
udeležilo dveh regionalnih in republiških revij, zunajšolskih nastopov je bilo 80, sodelovalo pa je 1037 učencev. 
 

SVET ŠOLE 
 
Svet šole ima enajst članov. Sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije 
predstavniki staršev.  Svetu šole  je šola  nudila finančno in tehnično podporo za delovanje. 
V letu 2014 se je Svet šole sestal na treh sejah. Obravnaval in sprejemal je vse zadeve po zakonu. Seznanjen je bil z 
aktivnostmi na šoli, dosežki učencev, z načrtom gostovanj orkestrov in zborov, sklepal je o nadstandardnih storitvah, 
ter obravnaval poročila ravnatelja. Gradiva je prejemal pravočasno v pisni obliki ali na zgoščenki. Letni plan šole za 
šolsko leto 2014/2015 so prejeli vsi člani Sveta šole na zgoščenki. Sklepi sprejeti na seji  Sveta šole so bili realizirani. 
Ravnatelj je bil na sejah prisoten. 
 
 

SVET STARŠEV 
 
Sodelovanje s starši je bilo zadovoljivo. Starši so se z učitelji lahko pogovorili na tedenskih govorilnih urah. Bili so 
lahko gostje tako samega pouka individualnih instrumentov kot šolskih in drugih nastopov. 
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se je v šoli oblikoval Svet staršev, ki mu je šola  nudila finančno in 
tehnično podporo za delovanje. Volitve novega člana v Svet staršev so bile izvedene na roditeljskem sestanku, 9. 10. 
2014. Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po dva predstavnika in  šteje 8 članov. V letu 2014 
je imel tri seje, na katerih je obravnaval in potrjeval vse zadeve po zakonu, seznanjen je bil z aktivnostmi na šoli, 
dosežki učencev, sklepal je o nadstandardnih storitvah, ter obravnaval poročila ravnatelja. Svet staršev je za seje 
pravočasno prejemal pisna gradiva. Sklepi Sveta staršev so bili realizirani. Ravnatelj je bil na sejah  prisoten.   
 
 

STROKOVNI  KOLEGIJ 
 
Strokovni kolegij ravnatelja šteje 10 članov. Strokovni kolegij se je sestajal redno mesečno. Na sestankih je 
obravnaval dejavnost predvideno za tekoči mesec, novosti, spremembe, probleme, ki so se pojavljali pri vzgojno 
izobraževalnem delu. 
 

DELOVANJE ORKESTROV IN ZBOROV 
 
Na šoli so delovali naslednji orkestri in zbori, ki so jih vodili: 
 
Pihalni orkester – Janez Marin, 
Simfonični orkester – Miran Šumečnik, 
Godalni orkester – Miran Šumečnik, 
Mlajši godalni orkester – Andreja Mohorič, 
Harmonikarski orkester – Mojca Volavšek, 
Dekliški zbor – Ljiljana Đukić Šuklar, 
Otroški pevski zbor – Manja Gošnik Vovk, 
Mladinski pevski zbor – Matjaž Vehovec, 
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Mladinski pihalni orkester Šoštanj – Davor Plamberger, 
Kitarski orkester – Monika Krajnc Štih, 
Orffova skupina – Andreja Glavač, 
Big Band – Jani Šuligoj, 
Mlajši pihalni orkester – Lovro Vrzelak 
 
Šola je oddajala v najem svoje prostore zunanjim izvajalcem, v orgelski dvorani so bili obredi porok.  
 

VEČJI PROJEKTI 
 

Velenjska glasbena šola je v letu 2014 kot vedno aktivno posegala v kulturno dogajanje lokalne skupnosti – tako z 
nastopi na številnih prireditvah v mestu kot tudi z lastnimi produkcijami.  
Na številnih samostojnih koncertnih večerih, nastopih orkestrov, zborov ter komornih skupin so se uspešno 
predstavljali učenci in dijaki, ki so skozi vse šolsko leto pridno nastopali  tudi na javnih nastopih. Organizirani so bili 
številni tradicionalni nastopi šolskih aktivov, umetniški večeri dijakov, božično-novoletni nastopi, glasbeni kvizi, 
predmaturitetni nastopi, baletna produkcija in drugi dogodki.  
Na odrih Glasbene šole Velenje so se zvrstili številni glasbeniki, med drugimi madžarski pianist Laszlo Baranyay, 
češki orglavec Pavel Kohout, ob 30-letnici umetniškega delovanja je nastopil fagotist Zoran Mitev, s svojimi koncerti in 
recitali pa so se predstavili tudi kitaristka Monika Krajnc Štih in akordeonist Primož Kranjc, Izidor Kokovnik 
(harmonika), klarinetist Aljoša Pavlinc, violinist Jure Smirnov Oštir in Larisa Gregorc (sopran). Organizirali smo tudi 
zanimiv in poučen Miklavžev koncert posvečen Juliusu Kugyju. 
Na glasbeni šoli so gostovali še: Pihalni orkester Glasbene šole Novo Mesto, hornisti Akademije za glasbo v Ljubljani 
ter študenti Akademije za glasbo in upodabljajočo umetnost v Gradcu (Avstrija). 
Simfonični orkester glasbene šole je tretjič nastopil na tradicionalnem novoletnem koncertu. Svoje samostojne 
koncerte so pripravljali tudi drugi šolski orkestri. Aprila godalni orkester, pa kitarski in harmonikarski. V prijateljski 
povezavi z novomeško glasbeno šolo sta skupaj nastopila naš in njihov pihalni orkester. Aktivni so bili tudi vsi trije 
šolski pevski zbori, ki so se redno predstavljali na domačem odru. 
Na tradicionalnem koncertu učiteljev ob kulturnem prazniku se je ob številnih komornih zasedbah predstavil 
priložnostni učiteljski pihalni orkester pod vodstvom dirigenta Nikolaja Žličarja. Februarja 2014 nas je obiskal dr. Uroš 
Grilc, minister za kulturo, ki smo mu pripravili priložnostni koncert. 
Aprila 2014 smo organizirali 1. šolsko tekmovanje mladih pihalcev iz imenom FOKS; decembra 2014 pa je pihalni 
oddelek organiziral že drugo tekmovanje, na katerem so sodelovale pihalne komorne skupine. 
Z dijaki smo pripravljali zanimive kulturne večere umetniških oddelkov: Tabula scripta - 30. 1. 2014, Kot eno - 20. 2. 
2014, Gradove svetle zida si v oblake - 11. 4. 2014 in Večer vzporednikov - 29. 5. 2014. V mesecu  maju smo 
pripravili sedem predmaturitetnih nastopov, na katerih so nastopili Laura Felicijan, Barbara Verhovnik, Blaž Turinek, 
Simon Tavčar, Primož Rečnik, David Gregorc, Saša Atelšek, Gregor Skaza, Tjaša Gorjanc, Sara Koren, Aris 
Vehovec, Ana Glušič, Erik Kranjc in Gašper Obšteter. Ob koncu šolskega leta smo organizirali večer z naslovom 
Pojemo, plešemo in igramo (23. 6. 2014). 
 
Konec maja se je izvrstno prestavil baletni oddelek glasbene šole. V lastni produkciji je pripravil pravljično predstavo 
Pepelka. 
 
Šola je bila soorganizator abonmaja za resno glasbo 'Klasika', ki je v koncertni sezoni 2013/2014 ponudil 6 koncertov 
solistične, zborovske in komorne glasbe, s pihalnim orkestrom Premogovnika Velenje pa je sodelovala pri izvedbi 
njihovega abonmaja.                                     
 
Dejavni smo bili tudi na Pikinem festivalu, kjer smo na t. i. glasbenem odru pripravili pet glasbenih prireditev. 
Sodelovali smo na otvoritvah Pikinih razstav, pripravili smo 6 koncertov na Rumenem odru (nastopil je tolkalist Maj 
Turnšek, pa mlajši pihalni orkester, trobilni kvartet, mlajši godalni orkester, otroški pevski zbor, tolkalci) in eno baletno 
predstavo (Pepelka v izvedbi naših baletnih plesalcev in plesalk). Tako je na festivalu nastopilo več kot 200 naših 
otrok. Poleg tega smo v Pikinem mestu uredili Hišo glasbe, ki je ves teden delovala v umetniški četrti. Tam smo 
preizkušali različna glasbila, risali violinske ključe (tudi z gosjimi peresi) in se šli dirigente. 
 
 

USPEHI V LETU 2014  
 
Na 3. mednarodnem tekmovanju za pianiste »Ivan Rijavec« v Spodnji Idriji (25. - 26. januar 2014) so nastopili:  
Neža Tovšak (kategorija Mali pianisti) – 1. nagrada, zlata plaketa (mentorica Manja Gošnik Vovk) 
Anja Vodošek (kategorija Mladi pianisti A) – 1. nagrada, zlata plaketa (mentorica Monika Vehovec) 
Matjaž Čelan (kategorija Mladi pianisti A) – 2. nagrada, srebrna plaketa (mentorica Monika Vehovec) 
Lara Oprešnik (kategorija Napredni pianisti) – 2. nagrada, srebrna plaketa (mentorica Jožica Grebenšek) 
 
**************************** 
Na 11. mednarodnem tekmovanju "Davorin Jenko" v Beogradu (februar 2014) sta nastopili: 
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Klara Kikec, flavta (kategorija B) - 1. nagrada, 4. mesto 
Njena mentorica je Alenka Goršič Ernst, korepetitorka Katja Žličar Marin. 
 
Loti Mršnjak, fagot (kategorija Junior) - 1. nagrada, 5. mesto 
Njen mentor je Zoran Mitev. 
 
**************************** 
6. mednarodno glasbeno tekmovanje in festival solistov ter komornih skupin SVIREL 
Grad Štanjel, 28. marec – 13. april 2014 
 
Harmonika solo: 
Jure Knez - kategorija E - srebrno priznanje 
mentor: Zmago Štih. 
Andraž Malgaj - kategorija E - zlato priznanje 
Franc Gregor Sevčnikar - kategorija F - srebrno priznanje 
mentor Primož Kranjc. 
 
Komorne skupine s harmoniko: 
Trio harmonik Glasbene šole Velenje: Urška Šehić, Maša Balažek, Urška Sušec 
kategorija Kosovel - zlato priznanje in posebna nagrada 
mentorica Mojca Volavšek 
 
Kitara, kategorija B: 
Aneja Pirnat - zlato priznanje, mentorica Teja Germadnik 
Zoja Meh - bronasto priznanje, mentorica Ksenja Kramaršek 
 
Ania Marinčič Barić, citre - kategorija B - srebrno priznanje 
Sara Pečnik, citre - kategorija C - bronasto priznanje 
Tjaša Rakef, citre - kategorija D - bronasto priznanje 
Pia Lipnik, citre - kategorija C - srebrno priznanje 
Maja Rotovnik, citre - kategorija C - srebrno priznanje 
mentor Peter Napret 
 
 
Urška Sevčnikar, violina - kategorija A - srebrno priznanje 
Maruška Dobrovoljski, violina - kategorija B - srebrno priznanje 
mentor Peter Napret. 
 
Anina Pavič, harfa - kategorija C - srebrno priznanje 
Karin Kopušar, harfa - kategorija C - srebrno priznanje 
Nina Petrič, harfa - kategorija B - srebrno priznanje 
mentorica Katja Skrinar 
 
Naja Mohorič, harfa - kategorija F - bronasto priznanje 
mentor Dalibor Bernatović 
 
Erik Kranjc, tolkala - kategorija F - zlato priznanje 
mentor Tomaž Lojen 
 
Aris Vehovec, oboa - kategorija F - srebrno priznanje 
mentorica Tanja Mršnjak Petrej, korepetitorka Nina Verboten 
 
Viktorija Razdevšek, oboa - kategorija C - zlato priznanje 
Karin Plazl, oboa - kategorija D - srebrno priznanje 
Jona Zamrnik, oboa - kategorija B - srebrno priznanje 
mentorica Tanja Mršnjak Petrej, korepetitorka Tea Plazl 
 
Klara Kikec, flavta - kategorija E - zlato priznanje 
mentorica Alenka Goršič Ernst, korepetitorka Katja Žličar Marin 
 
Jakob Hauptman, klarinet - kategorija C - srebrno priznanje 
mentor Matjaž Emešič, korepetitorka Nina Verboten 
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Luka Ovčjak, bariton - kategorija C - zlato priznanje 
Jure Hrovat, pozavna - kategorija C - srebrno priznanje 
Jaka Hudobreznik, trobenta - kategorija C - srebrno priznanje 
Gašper Poprijan, tuba - kategorija B - srebrno priznanje 
mentor Miran Šumečnik, korepetitorka Tea Plazl 
 
Jan Ovčjak, trobenta - kategorija D - srebrno priznanje 
mentor Jani Šuligoj, korepetitorka Valentina Čas 
 
Simon Tavčar, bariton - kategorija H - bronasto priznanje 
mentor Mitja Škorjanc, korepetitorka Pascal Vehovec 
 
**************************** 
5. mednarodno tekmovanje za mlade glasbenike »Antonio Salieri« (Legnago, Italija, 11. - 13. april 2014) 
Tjaša Gorjanc, violina - kategorija F - 3. nagrada 
mentorica Danica Koren 
 
**************************** 
Dnevi kitare, Krško (12. in 13. april 2014) 
Rok Žerdoner - 3. kategorija - srebrno priznanje 
Aneja Pirnat - 2. kategorija - srebrno priznanje 
mentorica Teja Germadnik 
Doris Ćosić in Din Ćejvanović - komorna, 3. kategorija - zlato priznanje in 1. nagrada 
mentorica Monika Krajnc Štih 
 
**************************** 
39. mednarodno tekmovanje harmonikarjev Pulj, Hrvaška (23. -26. april 2014) 
Urška Šehić, Maša Balažek in Urška Sušec (trio Amabile) - kategorija komorne zasedbe B - 
1. nagrada in 1. mesto, mentorica Mojca Volavšek 
 
**************************** 
 
 
11. tekmovanje pihalcev - Požarevac, Srbija (25. - 27. april 2014) 
Aris Vehovec, oboa - kategorija IV - 1. nagrada, 1. mesto 
mentorica Tanja Mršnjak Petrej 
 
**************************** 
 
10. mednarodno srečanje harmonikarjev Beltinci (8. – 10. maj 2014) 
Urška Šehić, Maša Balažek, Urška Sušec (trio Amabile) 
komorna glasba, kategorija D - II. nagrada 
mentorica Mojca Volavšek 
 
**************************** 
 
2. mednarodno klavirsko tekmovanje »Aci Bertoncelj«, Glasbena šola Velenje, 24. in 25. oktober 2014) 
 
Kategorija Junior   
Rok Tadej Brunšek - zlata plaketa, nagrada za obetavnega mladega pianista in nagrada občinstva, mentorica Monika 
Vehovec 
Matej Ferlež - zlata plaketa, nagrada za najbolje izvedeno slovensko skladbo, mentorica Tea Plazl 
Manca Ernst - bronasta plaketa, mentorica Katja Žličar Marin 
Ema Hojan - bronasta plaketa, mentorica Tea Plazl 
Neža Kikec - bronasta plaketa, mentorica Nina Verboten 
Pia Landeker - bronasta plaketa, mentorica Jerneja Grebenšek  
 
Kategorija A   
Vita Hofinger Mihelič - srebrna plaketa, mentorica Katja Žličar Marin 
Miha Unterlehner - bronasta plaketa, priznanje za najbolje izvedeno obvezno skladbo, mentorica Jerneja Grebenšek 
Neža Tovšak - bronasta plaketa, mentorica Manja Gošnik Vovk 
Matjaž Čelan - priznanje za udeležbo, mentorica Monika Vehovec 
Jure Hrovat - priznanje za udeležbo. mentorica Jerneja Grebenšek 
Anja Vodošek - priznanje za udeležbo, mentorica Monika Vehovec 
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Kategorija B   
Lara Oprešnik - srebrna plaketa in 3. nagrada, mentorica Jerneja Grebenšek 
Jan Pušnik - priznanje za udeležbo, mentorica Sanja Mlinar Marin 
 
**************************** 
 
10. mednarodno tekmovanje za mlade glasbenike - Ars nova 
Trst (Italija), 28. 11 - 7. 12. 2014 
Kategorija B 
Nina Oder, violina - 3. nagrada, mentorica Danica Koren, korepetitorka Ana Avberšek  
Klara Zemljič, violina  - 4. nagrada, mentorica Danica Koren, korepetitorka Ines Ivanovič 
Anja Vodošek, klavir  - 4. nagrada, mentorica Monika Vehovec   
 
**************************** 
 
14. klavirsko mednarodno tekmovanje za nagrado mesta Gorice 
Gorica (Italija), 24. - 29. 11. 2014 
Rok Tadej Brunšek, klavir (kategorija B) - 1. nagrada, mentorica Monika Vehovec 
Jan Pušnik, klavir (kategorija D) - 3. Nagrada, mentorica Sanja Mlinar Marin   
 
**************************** 
 
Flavtistra 2014, 3. mednarodno združevanje flavtistov 
Koper, 22. 11. 2014 
Anja Reberšak, flavta  - opisna ocena, mentorica Ana Zajc Smolčnik, korepetitorka Katja Žličar Marin  
 
 
 
REGIJSKO TEKMOVANJE 
 
Od 12. do 13. februarja 2014 se je na glasbenih šolah v Celju in Velenju odvilo 17. REGIJSKO TEKMOVANJE 
MLADIH GLASBENIKOV CELJSKEGA IN KOROŠKEGA OBMOČJA.  
Tekmovalci Glasbene šole Velenje so osvojili skupaj 25 zlatih, 8 srebrnih in 2 posebni priznanji. 
 
43. TEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV REPUBLIKE SLOVENIJE - TEMSIG (od 10. do 20. marca 2014) na 
osmih slovenskih glasbenih šolah - v Postojni, Idriji, Kopru, Tolminu, Novi Gorici, Ajdovščini, Cerknici in Ilirski Bistrici - 
v naslednjih instrumentih oz. disciplinah: trobenta, rog, pozavna, tuba, evfonij, tolkala, harmonika, tamburica, kitarski 
duo, klavirski duo, komorne skupine z godali in klavirjem ter jazz-solo. 
Tekmovalci Glasbene šole Velenje so osvojili skupaj 10 zlatih plaket, 11 srebrnih ter 8 bronastih plaket ter 4 priznanja 
za udeležbo. Obenem jim je bilo podeljeno 5 prvih nagrad, 3 druge in 4 tretje nagrade ter 6 posebnih priznanj. 
 
Prejemniki zlatih plaket:  
 
Andraž Malgaj, harmonika II.a – zlata plaketa, 3. nagrada (mentor Primož Kranjc) 
 
Maj Turnšek, tolkala I.a – zlata plaketa, 1. nagrada (mentor Janez Marin, korepetitorka Nina Verboten) 
 
Erik Kranjc, tolkala II.b – zlata, 1. nagrada (mentor Tomaž Lojen, korepetitorka Jerneja Grebenšek) 
 
Tilen Šlogar, tolkala II.b – zlata, 3. nagrada (mentor Tomaž Lojen, korepetitorka Jerneja Grebenšek) 
 
Oskar Rednak, pozavna I.c – zlata plaketa, 2. nagrada (mentor Janez Šuligoj, korepetitorka Valentina Čas) 
 
Luka Ovčjak, evfonij I.b – zlata plaketa, 1. nagrada in posebno priznanje za najbolj obetavnega tekmovalca v najnižji 
kategoriji (mentor Miran Šumečnik in korepetitorka Tea Plazl)  
 
Simon Tavčar, evfonij III.a – zlata plaketa, 1. nagrada in posebno priznanje za najboljšo izvedbo obvezne skladbe 
(mentor Mitja Škorjanc, korepetitorka Pascal Vehovec)  
 
Rok Tadej Brunšek in Neža Tovšak, klavirski duo I.a – zlata plaketa, 1. nagrada in posebno priznanje za doseženih 
100 točk ter posebno priznanje za najboljšo izvedbo skladbe slovenskega avtorja (mentorici Monika Vehovec in Manja 
Gošnik Vovk)  
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Vita Hofinger Mihelič in Miha Unterlehner, klavirski duo I.b – zlata plaketa, 2. nagrada (mentorica Jerneja Grebenšek) 
 
Jure Koren (klavir), Špela Oder (violina), Nina Oder (violina) – komorne skupine z godali II. – zlata plaketa, 2. nagrada 
(mentorica Jerneja Grebenšek) 
 
24. REVIJA ZAGORJE OB SAVI 2014, državno tekmovanje otroških in mladinskih zborov 
(1. april in 2. april 2014) 
 
Otroški pevski zbor Glasbene šole Velenje 
Zborovodkinja: Manja Gošnik Vovk 
Klavir: Katja Žličar Marin 
• zlato priznanje z odliko (91 točk) 
 
Mladinski pevski zbor Glasbene šole Velenje 
Zborovodja: Matjaž Vehovec 
Klavir: Jelka Hrovat 
• zlato priznanje (88 točk) 
 
 

SPREMLJANJE IN RAZVOJ ZAPOSLENIH 

 

Ravnatelj je bil prisoten na nastopih in koncertih. Po nastopih in koncertih se je z mentorji pogovoril. 

Učitelji  so se redno izobraževali na seminarjih in študijskih skupinah.  

Šola je sodelovala z Akademijo za glasbo v Ljubljani in s Pedagoško fakulteto v Mariboru. Naši učitelji so bili mentorji 
študentom pri opravljanju pedagoške prakse. 
 

 
NAPREDOVANJE V NAZIV 

 
V naziv ni napredoval nihče.  

 
VARNA TOČKA 

 
Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje je  ena od varnih točk v Velenju.  
 
 

IZVAJANJE PROJEKTOV NA MEDNARODNI RAVNI IN ORGANIZACIJA SEMINARJEV 
  
Pomemben del dejavnosti Glasbene šole je organiziranje poletnih šol in seminarjev. V letu 2014 smo v Glasbeni šoli v 
Velenju organizirali: 
 
10. mednarodni klavirski seminar Laszla Baranyaya je potekal od 9. do 13. januarja 2014. Ob jubileju smo pripravili 
tudi priložnostno razstavo. 
 
Januarja 2014 smo gostili prof. Lizo Hawlino Prešiček, ki je pri nas vodila seminar za flavto. 
 
Orgelski oddelek je organiziral 14. mednarodno orgelsko šolo, ki jo je vodil češki organist Pavel Kohout (februar 
2014).  
 
2. mednarodno klavirsko tekmovanje Aci Bertoncelj je potekalo od 24. do 25. oktobra 2014. 
 
Seminar za klarinet je 15. 11. 2014 vodil prof. Jože Kotar. 
 

DRUGA DEJAVNOST POVEZANA Z VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJEM 
 
Sodelovanje med zavodi na kadrovskem področju: 
Glasbena šola Velenje je skupaj z Glasbeno šolo Celje pripravila 17. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov 
celjskega in koroškega območja 12. 2. 2014 v Celju in 13. 2. 2013 v Velenju. Delavci Glasbene šole Velenje so 
opravljali  pedagoško delo v GŠ Nazarje,  GŠ Ljubljana Moste – Polje, GŠ Celje,  Glasbeni atelje Tartini,  in GŠ Ravne 
na Koroškem. 
Šola je zagotavljala tudi strokovni kader za izvedbo strokovnega dela pouka na Umetniški gimnaziji v Velenju. 
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Delavci glasbene šole so bili vodje študijskih skupin, sodelovali so v maturitetnih komisijah in v komisijah za 
posodobitev Učnih načrtov Umetniške gimnazije pri Zavodu za šolstvo RS. 
Glasbena šola je  za vzgojno-varstvene zavode pripravljala glasbene programe. 
Za 6 osnovnih šol je bil izveden glasbeni abonma. Vsi koncerti so bili komentirani. Na koncertih so sodelovali učitelji 
Glasbene  šole Velenje,  učenci in dijaki. 
 

 
INVESTICIJSKA DELA 

 
V letu 2014  je bilo izvedeno:  

- ureditev razsvetljave v veliki dvorani 
- ureditev krmiljenja v podpostaji – novi del 
- prostorska ureditev v učilnici K3 
- popravilo parketa (lepljenje, brušenje, lakiranje) v učilnicah  P14 in N26 

 
 

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA 
 
Za plače zaposlenih pridobivamo sredstva od MIZŠ in v manjšem delu od MO Velenje. Nosilec srednješolskega 
programa je Šolski center Velenje, ki zagotavlja sredstva za izvedbo programa srednje stopnje po programu MOFAS. 
MO Velenje v celoti zagotavlja sredstva za  prehrano med delom in delno prevoz na delo in za materialne stroške. 
Celotni prihodki in odhodki  v letu 2014 znašajo 2.752.405 EUR.  V primerjavi z letom 2013 so se tako prihodki in 
odhodki zmanjšali za 1%, zaradi vpliva Zakona za uravnoteženje javnih financ. 
Obračunana amortizacija v letu 2014 znaša 210.322 EUR, v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje smo 
jo odpisali v višini 89.707 EUR, razlika v višini 120.615 EUR je upoštevana v bilanci. Nabavna vrednost nepremičnin 
se je v letu 2014 povečala zaradi vgradnje brezžičnega interneta v objekt glasbene šole v višini 22.820 EUR. 
Investicija je bila delno financirana s strani MO Velenje v višini 8.000 EUR. 
 
 
Tabelarni prikaz odhodkov za leto 2014 in 2013 
 
ODHODKI Leto 2014 Leto 2013 Indeks 

14/13 
E. Stroški  Blaga materiala in storitev 326.214 307.017 106 
1. Stroški materiala 68.276 66.429 103 
2. Stroški storitev 257.938 240.588 107 
F. Stroški dela 2.305.134 2.322.655 99 
1. Plače in nadomestila plač 1.853.221 1.828.867 101 
2. Prispevki delodajalcev 297.154 294.548 101 
3. Drugi stroški dela 154.759 199.240 78 
G. Amortizacija 120.615 147.224 82 
H. Rezervacije 0 0 0 
I. Ostali drugi stroški 408 303 135 
J. Finančni odhodki 34 0  

0 
K. Izredni odhodki 0 7.540 

 
0 

L. Prevred. posl. odhodki 0 0 0 
CELOTNI ODHODKI 2.752.405 2.784.739 99 

 
 

ZAKLJUČEK 
 
Zaposleni v glasbeni šoli smo se zavedali naše odgovornosti pri oblikovanju slovenske družbe in prispevka k njenemu 
razvoju. Uspehi, ki smo jih nizali med šolskim letom so nam potrjevali našo ustvarjalnost in inovativnost. Naši viziji 
razvoja  bomo sledili tudi v prihodnje.                                                                                                   

  
                 Boris Štih, prof. 
                 ravnatelj 
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LETNO POROČILO O OPRAVLJENEM IZOBRAŽEVALNEM DELU NA LJUDSKI UNIVERZI VELENJE 
V ŠOLSKEM LETU 2014/2015 

 
 
1 VIZIJA, POSLANSTVO IN STRATEŠKI CILJI 
 
 
VIZIJA 
 
Ljudska univerza Velenje je največja in najuspešnejša organizacija za izobraževanje odraslih v Sloveniji po številu 
izobraževalnih programov, številu projektov in po prihodku. Smo kakovostna in dinamična organizacija za 
izobraževanje odraslih, ki je iskan partner izobraževalnim izzivom gospodarstva v evropskem okolju.                                                                                         
 
STRATEŠKI CILJI 
 
1. Smo javni zavod s pozitivno javno podobo.  
2. Ohranjamo in ustvarjamo nova delovna mesta.  
3. Poznani smo po prijaznosti, kakovosti in poštenosti.  
4. Imamo moderne in prijetne prostore.  
5. Naši udeleženci se v hiši dobro počutijo.  
6. Vsi zaposleni smo zadovoljni s svojo službo.  
7. Velenje naredimo mladim podjetnikom prijazno mesto.  
8. Prepolovimo število ljudi z nedokončano osnovno šolo na področju Šaleške in Zgornje Savinjske doline.  
9. Letno posadimo 1000 sadnih dreves.                                                                                                             
 
POSLANSTVO 
 
Poslanstvo Ljudske univerze Velenje je ponuditi občanom aktualne in kvalitetne izobraževalne programe za odrasle. Z 
udeleženci gradimo odprte in ustvarjalne odnose, jih motiviramo in jim svetujemo ter vseskozi spremljamo njihovo 
uspešnost.                                        
 
VREDNOTE 
 

 Kakovost,  
 strokovnost,  
 prijaznost,  
 prilagodljivost,  
 odprtost,  
 inovativnost. 

 
 
 
2 OPRAVLJENO IZOBRAŽEVALNO DELO 
 
Povzetek poročila o opravljenih izobraževalnih oblikah za šolsko leto 2014/2015 se nanaša na obdobje od 1. 9. 2014 
do 31. 8. 2015. Glede na trenutne gospodarske razmere in dejstvo, da Ljudska univerza Velenje pretežni del sredstev 
pridobi na trgu, kaže na uspešno izobraževalno sezono, tako glede na količino opravljenega dela in števila ur, kot tudi 
glede števila odraslih udeležencev v ponujenih izobraževalnih oblikah. Skupno smo za 6.059 udeležencev izvedli 236 
različnih izobraževalnih oblik in 36.200 pedagoških ur.  
 
Ugotavljamo predvsem, da se ljudje lažje odločajo za krajše izobraževalne programe, ki jim omogočajo hitrejšo 
pridobitev konkurenčnih prednosti na trgu. Prav tako opažamo povečan obisk na brezplačnih izobraževanjih. 
 
Pomembnejši dosežki v šolskem letu 2014/2015: 

 
- V izobraževanja in projekte smo vključili številne občane Mestne občine Velenje in širše okolice (6.059). 
- Prav tako smo v tem šolskem letu uspešno izpeljali Teden vseživljenjskega učenja in Parado učenja 2015, v 

okviru teh pa izvedli 52 različnih brezplačnih delavnicah, ki se jih je udeležilo 415 udeležencev. Parada učenja 
2015 je potekala v okviru cvetličnega sejma na temo ''Čebela in človek''. Parade učenja, se je udeležilo preko 
3000 občanov Mestne občine Velenje (število ni zajeto v statistiko). 

- V prvih dveh letih delovanja Centra medgeneracijskega učenja beležimo preko 3.700 udeležencev in 110 
različnih delavnic. 

- Izvajamo največ mednarodnih projektov za izobraževanje odraslih v Sloveniji (8). 
- Številne izobraževalne oblike izvedemo za občane brezplačno (več kot polovico). 
- V okviru fundacije Sadni gozd smo posadili že preko 1500 dreves. 
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- V šolskem letu 2014/2015 smo ustanovili Univerzo za III. Življenjsko obdobje Zgornje Savinjske doline s 
sedežem v Nazarjah.  Z odzivom smo zelo zadovoljni. Organizirali smo 13 različnih izobraževanih oblik, katerih 
se je udeležilo 159 udeležencev.  

- V tem šolskem letu se je uspešno zaključil projekt Od drevesa do zibelke. Več o vsebini projekta najdete na 
www.lu-velenje.si.  

- V šolskem letu 2014/2015 smo začeli s ponudbo izobraževalnih seminarjev s področja aktualne zakonodaje. 
Ponudili smo 7 različnih izobraževalnih seminarjev, katerih se je udeležilo preko 100 udeležencev.  

- Na javnem razpisu za sofinanciranje svetovanja za odrasle 2015 smo bili izbrani za izvajanje dejavnosti 
svetovanja odraslim na širšem področju SAŠA regije. Vse do konca oktobra 2015 nudimo brezplačno 
svetovanje, ugotavljamo in vrednotimo neformalno pridobljeno znanje vsem zaposlenim starih 45 let in več, 
brezposelnim starim 50 let in več, mlajšim odraslim, ki so opustili šolanje ter Romom, invalidom in migrantom. 
Vse omenjene aktivnosti s za kandidate brezplačne.  

 
 
 
3 PREGLED REALIZIRANIH IZOBRAŽEVALNIH OBLIK ZA PRIDOBITEV FORMALNE IZOBRAZBE 
 
Na Ljudski univerzi Velenje izvajamo številne izobraževalne programe za različne ciljne skupine. Podrobno opredelitev 
programov najdete v Poročilu o opravljenih izobraževalnih oblikah na spletni strani www.lu-velenje.si. 
 
Spodaj navajamo formalne izobraževalne programe, ki smo jih izvajali v preteklem šolskem letu: 
 
 

1. Osnovna šola za odrasle in mladostnike 
 

2. Srednje poklicno izobraževanje 
- trgovec (spi) 
- administrator 

 
3. Poklicno tehnično izobraževanje 
- logistični tehnik 
- ekonomski tehnik 

 
4. Srednje strokovno izobraževanje 
- predšolska vzgoja  

 
5. Poklicni tečaj   

-  predšolska vzgoja 
-  ekonomski tehnik  

 
6. Poklicna matura 

-  zimski, spomladanski in jesenski izpitni rok  
 

7. Višješolsko strokovno izobraževanje: 
- poslovni sekretar 
- ekonomist 
- velnes 

 
8. Visokošolsko strokovno izobraževanje: 
- poslovanje 
- poslovna administracija 
- marketing 
- organiziranje in menedžment socialnih dejavnosti 
- menedžment vseživljenjskega izobraževanja 

9. Podiplomski magistrski študij 
- mednarodno poslovanje 
- organiziranje in menedžment socialnih dejavnosti 
- menedžment vseživljenjskega izobraževanja 

 
 
4 PREGLED REALIZIRANIH IZOBRAŽEVALNIH OBLIK USPOSABLJANJA IN IZPOPOLNJEVANJA 
 

1. 80-urno usposabljanje za pridobitev javno veljavnega certifikata NPK 
- za socialnega oskrbovalca na domu, 
- za računovodje.  
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2. Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK): 
- NPK – socialni oskrbovalec na domu, 
- NPK – računovodja, 
- NPK – vodja projekta. 

 
3. Izobraževanja s področja aktualne zakonodaje 
- e računi: vidik proračunskega uporabnika, 
- kako vložiti predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine, 
- odsvojitev kapitalskih deležev fizičnih oseb – izplačilo dobička,  
- napoteni delavci – najpogostejša vprašanja in dileme, 
- priprava računovodskih izkazov in davčnega obračuna v javnem sektorju za leto 2014, 
- ocenjevanje javnih uslužbencev in izvedba napredovanj v leto 2015, ob upoštevanju interventnih ukrepov, 
- priprava letnega poročila za leto 2014 za nevladne organizacije (društva), 
- delovna razmerja v praksi z Natašo Belopavlovič. 

 
 
5 JEZIKOVNO IN RAČUNALNIŠKO IZOBRAŽEVANJE 
 

- enotni program začetna integracija priseljencev, 
- tečaji slovenskega jezika,  
- izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni,  
- tuji jeziki,  
- tečaj nemščine kot priprava na zaposlitev v tujini, 
- računalniško izobraževanje.  

 
 
6 PROGRAMI  PISMENOSTI 

 
UŽU – Izzivi podeželja 
Ena izmed ponudb programov usposabljanj za življenjsko uspešnost je program za odrasle na podeželju, ki želijo 
pridobiti nova znanja za izboljšanje svojega ekonomskega in socialnega položaja. Njim je namenjen 120 urni program 
UŽU – Izzivi podeželja. 
UŽU - Moj korak je namenjen odraslim s posebnimi potrebami, ki želijo živeti bolj samostojno in izboljšati osebno 
kakovost življenja. Program traja 120 ur in poteka pod vodstvom usposobljenih mentoric. 
 
 
7 DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA 

- Študijski krožki,  

- teden vseživljenjskega učenja,  

- EPUO.  
 
Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v 
Sloveniji. Projekt usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije in ga prirejajo v sodelovanju s stotinami ustanov, 
skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. Z njim opozarjamo slovensko javnost na 
vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem 
življenju prevzema. Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k 
udejanjanju slogana 'Slovenija, učeča se dežela'.  
 
V sklopu TVU je potekala tudi prireditev Parada učenja v soboto, 9. 5. 2015, na Titovem trgu Velenje z naslovom 
»Sožitje človeka in čebele«. Obiskovalci so imeli na voljo stojnice z delavnicami, kjer so si lahko ogledali čebelarstvo 
skozi čas, izvedeli vse o čebelah, čebelarjenju in potrebni opremi, okušali različne vrste medu, si ogledali razstavo 
panjske končnice naših otrok ter se sladkali z medenimi palačinkami. Za otroke smo imeli pripravljene delavnice, kjer 
so izdelovali čebelice za srečo. 
 
Andragoški center Slovenije nas je povabil k izvedbi enodnevnega dogodka v sklopu projekta EPUO, ki je potekal 19. 
6. 2015 v Vili Bianci. Dogodek je potekal z naslovom »Izzivi povečanega števila priseljencev v Šaleški in Zgornje 
Savinjski dolini«. Povabili smo vse, ki se vsakodnevno srečujejo pri svojem delu s ciljno populacijo, priseljenci kot tudi 
priseljence.  
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8  SVETOVALNO SREDIŠČE VELENJE (ISIO) 
 
Marca 2005 smo na Ljudski univerzi Velenje pričeli z dejavnostjo svetovanja za odrasle in 16. junija 2005 smo imeli 
tudi uradno otvoritev SVETOVALNEGA SREDIŠČA VELENJE. Svetovalno središče Velenje je namenjeno vsem 
odraslim, ki potrebujejo informacije ali nasvet pred vključitvijo v izobraževanje, med potekom izobraževanja in ob 
zaključku izobraževanja. Odrasli dobijo brezplačno, nepristransko, zaupno, in celovito svetovanje in informacijo o vseh 
izobraževalnih možnostih za odrasle v širšem lokalnem okolju. 
 
Svetovalno središče Velenje nudi svetovanje pri:  

 odločanju za izbiro primernega izobraževanja,  
 premagovanju učnih in drugih težav, povezanih z izobraževanjem,  
 načrtovanju in spremljanju vašega izobraževanja.  

 
Svetovalno središče Velenje nudi tudi informiranje o:  

 različnih možnostih izobraževanja za poklic, strokovno izpopolnjevanje ali za prosti čas v širšem lokalnem 
okolju,  

 vpisnih pogojih v različne programe, o možnostih prehajanja med programi,  
 trajanju izobraževanja, načinih preverjanja, učni pomoči in izobraževalnih možnostih. 

 
 
Od 1.1.2008 pa do 31.12. 2013 je Svetovalno središče Velenje delovalo pod okriljem Centra vseživljenjskega 
učenja – CVŽU SAŠA. Projekt CVŽU- SAŠA je zaključen, Svetovalno središče Velenje nadaljuje svojo dejavnost, 
financirano je s strani MIZŠ. Več o aktivnostih Svetovalnega središča Velenje lahko najdete na spletni strani www. lu- 
velenje.si/svetovanje. 
 
 
Podatki za Svetovalno središče Velenje: 

Šolsko leto Število ur 
svetovanja Število svetovancev 

2014/2015            672, 45            329 
Podatki so povzeti iz aplikacije SDSS 
 
 
 
8 SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE (SSU) 
 
V okviru Ljudske univerze Velenje nudimo občanom možnost samostojnega učenja na treh lokacijah (Velenje, Šoštanj, 
Nazarje). 
 
V mesecu aprilu 2015 smo praznovali 16 - obletnico delovanja SSU-ja na Ljudski univerzi Velenje. Obisk v Središču je 
še vedno brezplačen za vse obiskovalce. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zagotavlja materialne pogoje 
za njegovo delovanje, s pomočjo katerih stalno dopolnjujemo ponudbo multimedijskih programov v njem.  
 
V septembru 2004 smo v Nazarjah odprli Center za samostojno učenje za področje Zgornje savinjske doline. Z 
udeležbo v središču smo zadovoljni, kar je razvidno tudi iz podatkov. Septembra smo prejeli ob občinskem prazniku 
tudi Priznanje Občine Nazarje za 10 let delovanja. 
 
V Šoštanju smo 21. maja 2008 skupaj z občino Šoštanj odprli Središče za samostojno učenje Šoštanj.  
 
Središča za samostojno učenje skupaj v doseganju rezultatov: 
 

Šolsko leto 
Število ur 

samostojnega 
učenja 

Število udeležencev 

2014/2015 21.465,5 711 
 
 
 
9 UČNA POMOČ 
 
Skupaj z RZZ OE Velenje smo imeli v šolskem letu 2014/15 organizirano tudi UČNO POMOČ za brezposelne osebe, 
ki so vključene v programe za pridobitev izobrazbe. Učne pomoči so bili deležni brezposelni, ki se izobražujejo, pa tudi 
vsi tisti udeleženci izobraževanja, ki niso brezposelni in so si sami financirali izobraževanje. Velik obisk in splošno 
zadovoljstvo koristnikov omenjene učne pomoči kaže na to, da moramo o tej obliki dodatne pomoči tudi v prihodnje 
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resno razmišljati. Učno pomoč za brezposelne osebe so v šolskem letu 2014/15 nudile tri brezposelne osebe, ki so v 
našem zavodu zaposlene preko javnih del.  
 

Šolsko leto Število ur učne 
pomoči Število udeležencev 

2014/2015 2.910 384 
 
 
 
10 PROJEKTI 
 

 PROJEKT KISS - KNOWING INTERESTS - SHOWING SKILLS 
 
Namen projekta je zmanjšati število osipnikov na področju izobraževanja in usposabljanja. V sodelujočih državah smo 
prilagodili in izvedli nemški projekt ProfilPASS, kot ukrep za preprečevanje osipa med izobraževanjem in 
usposabljanjem. 
 
Projektne aktivnosti:  

 prevod PP v partnerske jezike in prilagoditev orodja/procesa lokalnim potrebam, 
 usposabljanje svetovalcev za uporabo orodja PP v partnerskih državah, in sicer: Francija, Španija, 

Slovenija in Irska, 
 implementacija ProfilPASS-a v vseh partnerskih državah, 
 vzpostavitev sistem (PP orodja in sistem za vodenje PP), ki ga bomo izvajalci izobraževanja, šole ali 

svetovalni centri uporabljali tudi po zaključku projekta. 
 

 PLANIRANO ZA 2014/2015 REALIZIRANO  V 2014/2015 

Izobraževalna oblika Št. oblik Št. ur Št. udel. Št. oblik Št. ur Št. udel. 
Izvedba postopka z uporabo 
orodja ProfilPASS 1 80 20 3 60 13 

 

 PROJEKT THESS - TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT EDUCATIONAL SOFT SKILLS 
 
Projekt THESS temelji na projektu INGOT iz Velike Britanije, ki se je končal leta 2012. Namen projekta je bil zagotoviti 
in razširiti sistem potrjevanja znanja za področje hotelskega managementa in turizma ter spodbujati razvoj sistema 
akreditacije na drugih področjih. 
 
V projektu sodeluje 6 organizacij iz 6 držav (Slovenija, Nizozemska, Velika Britanija, Bolgarija, Poljska in Turčija).  
 
Rezultat projekta je v vzpostavitev kriterijev in sistema za certificiranje za področje Varne priprave hrane v Sloveniji, na 
Nizozemskem, Poljskem in v Turčiji. 
 
Projektne aktivnosti:  

 Ustanovitev THESS moderacijskih centrov v partnerskih državah, 
 Priročnik za usposabljanje in  podporo za ocenjevalce, 
 3 usposobljeni ocenjevalci na LUV, 
 usposabljanja in podporni materiali za udeležence, 
 on-line sistem za ocenjevanje, izdajanje in potrjevanje certifikatov, 
 62 izdanih certifikatov na LUV,  
 razširjanje rezultatov projekta na nacionalnih in mednarodnih konferencah. 

 
  

 PLANIRANO ZA 2014/2015 REALIZIRANO  V 2014/2015 

Izobraževalna oblika Št. oblik Št. ur Št. udel. Št. oblik Št. ur Št. udel. 
Preverjanje in izdaja certifikata 
Varna priprava hrane 1 100 30 3 30 62 

 

 PROJEKT AHEAD - TRAINING HIGH TECH SENIORS FOR DISCOVERY 
 
V okviru projekta AHEAD smo razvili inovativen pristop izobraževanja starejših odraslih. Pri tem smo povezali 
potovanja starejših z uporabo prijaznih aplikacij in starejše opremili s potrebnimi IKT znanji, ki jim bodo omogočila, da 
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bodo potovalno izkušnjo in pridobljeno znanje izkusili kot inovativno izobraževalno aktivnost. Razvili smo aplikacijo za 
mobilne telefone, s katero so starejši posneli in delili svojo potovalno izkušnjo. Njihove zgodbe smo predstavili na 
platformi AHEAD.  
 
Projektne aktivnosti:  

 Raziskava področja izobraževanja starejših v povezavi z IKT in pripovedovanjem zgodb; 
 Razvoj uporabniku prijazne aplikacije za mobilne naprave za ciljno skupino starejših, ki bo omogočila, da delijo 

svoje izkušnje s potovanj. 
 Organizacija in izvedba partnerskega srečanja v Velenju 
 Udeležba na partnerskem srečanju v Torchiari (Italija). 
 Diseminacijske aktivnosti (spletna stran, letak, plakati) 
 Izvedba izobraževalnih oblik za uporabo tabličnih računalnikov. 

 
 PLANIRANO ZA 2014/2015 REALIZIRANO  V 2014/2015 

Izobraževalna oblika Št. oblik Št. ur Št. udel. Št. oblik Št. ur Št. udel. 
Izvedba usposabljanja za 
digitalno pripovedovanje zgodb  5 100 50 6 140 66 

 

 PROJEKT  PARASKILLS COMPETITION 
 
V okviru projekta s partnerji razvijamo nov model konkurenčnosti za ljudi s posebnimi potrebami - ParaSkills 
tekmovanja. Tekmovanja, kot so Euro /World Skills in Abilympics, so namreč vplivni instrumenti za prikaz in promocijo 
sposobnosti oseb z invalidnostjo, s čimer izboljšujejo možnosti za njihovo učenje in ustvarjajo usposobljene in visoko 
motivirane zaposlene. Posledično tako izboljšajo njihovo možnosti za vključitev na trg dela. 
 
Glavni cilji: 

 Povečati socialno-ekonomsko udeležbo invalidov na strukturiran in trajnosten način; 
 Izboljšati možnosti vseživljenjskega učenja za delovne invalide, omogočiti certificiranje, ki temelji na učnih 

rezultatih; 
 Izboljšati podobo invalidov in utrditi njihovo vlogo kot zanesljiv in pomemben vir delovne sile; 
 Zmanjšati nepripravljenost organizacij, da zaposlujejo invalide; 
 Izboljšati osnovne in poklicne sposobnosti zaposlenih invalidov; 
 Nadaljnji razvoj certifikatnega sistema P-LESTVICE. 
 

V šolskem letu 2014/2015 še nismo izvajali izobraževalnih oblik 
 

 PROJEKT DIVERSITY MANAGEMENT – EXTENDED 
 
Zaradi gospodarske krize dijaki pogosto težko najdejo dobro prakso. Pripravništva pa so bistvenega pomena za dijake 
iz poklicnega izobraževanja in usposabljanja in posledice, če prakse ne dobijo, so zelo hude. Če dijak ne uspe najti 
pripravništva ali ga ne uspe zaključiti, to ne le da ovira njegovo izobraževanje in vodi k opuščanju šolanja, ampak tudi 
ustavi njegov prehod na trg delovne sile. 
V projektu s partnerji razvijamo okvir, ki bo vključeval tako ukrepe vezane na dijake kot tiste vezane na delodajalce.  
 
Ključni cilji projekta DME so: 

 Vzpostaviti partnerstvo / omrežni model med šolami in delodajalci. 
 Izboljšati zaposlitvene možnosti za (ranljive) dijake poklicnega izobraževanja in usposabljanja in brezposelne 

mlade. 
 Izboljšati pripravljenost delodajalcev in jim pomagati, da ustvarijo več pripravništev z dobrim rezultatom. 
 Razviti transnacionalen okvir / metodologijo za podporo (ranljivim) dijakom, šolam in delodajalcem, da 

ustvarjajo uspešna pripravništva (vključno z orodji, postopki, dobrimi praksami, informacij in priročnik). 
 Prenos znanja in prilagoditev orodij in metodologij za upravljanje raznolikosti. 
 Poglobitev pomen upravljanja raznolikosti za VP v večjem obsegu. 
 Zmanjševanje osipa v izobraževanje/usposabljanju. 
 Narediti pripravništva bolj privlačna za delodajalce. 

 

 PROJEKT LAS  - Učni parki 
 
S projektom LAS Učni parki smo začeli v začetku leta 2014 in smo ga uspešno zaključili aprila 2015. Glavni cilj 
omenjenega projekta je bil približati mladim pridelovanje hrane in s tem pomen same samooskrbe. Tako kot smo si 
zadali, smo tudi realizirali kar smo si začrtali v projektu.  
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V sodelovanju s partnerji v projektu smo uspešno zgradili 7 učnih parkov, kjer ima vsak svojo tematiko in pri vsakem 
tudi posadili nekaj avtohtonega sadnega drevja. Med samim izvajanjem projekta so seveda pomagali tudi otroci 
posameznih osnovnih šol kot tudi njihovi starši. Zanimivo je bilo na koncu videti mesto postavljenega učnega parka 
prej in potem – razlika je bila več kot očitna.  
Med sami izvajanjem je nastal tudi poučen izobraževalni program (brošura) z naslovom Počitnice na podeželju. V tej 
brošuri so otroci spoznali katera opravila vse so potrebna na vrtu za pridelovanje zelenjave in za kaj se pridelana 
zelenjava vse uporablja. Opravili smo deset izvedb omenjenega programa in otroci so bili navdušeni. 
V začetku oktobra 2014 smo v sodelovanju z Mestno občino Velenje tudi odprli razstavo na prostem, kjer smo vsem 
navzočim predstavili postavljene učne parke. 
 

 PROJEKT PROGRAM SPODBUJANJA SOCIALNE VKLJUČENOSTI STAREJŠIH NAD 50 LET – 
DRŽAVLJANOV TRETJIH DRŽAV NA PODROČJU VELENJA  

 
Program je bil vsebinsko razdeljen na 3 sklope in je obsegal 90 ur (v skupini). Pred izvedbo sklopov so potekale 
promocijske aktivnosti in uvodno srečanje z namenom seznaniti javnost s programom, njegovimi cilji in možnostjo 
udeležbe. Pred in med vsebinsko izvedbo smo izvajali še svetovanje in priznavanje neformalno pridobljenega znanja. 
Tu je število ur odvisno od posameznika, v povprečju pa lahko računamo 3 ure za svetovanje in priznavanje 
neformalno pridobljenega znanja.  
 
V program se je vključilo 11 oseb in program se je zaključil decembra 2014. 
 

 NACIONALNI PROJEKT- SVETOVANJE ODRASLI  2015 AZ Velenje 
 
Od 20. marca 2015 pa do 31. oktobra 2015  poteka na Ljudski univerzi Velenje projekt Svetovanje za odrasle 2015 na 
širšem področju Savinjsko-Šaleške regije. Projekt je namenjen vsem odraslim, ki imajo dokončano največ štiriletno 
srednjo šolo in so: 

- zaposleni, stari 45 in več, 
- brezposelni, stari 50 in več, 
- mlajši odrasli, ki so zgodaj opustili šolanje, 
- invalidi ali  
- migranti. 

V okviru projekta brezplačno izvajamo poglobljeno svetovanje posameznikom, postopke ugotavljanja in vrednotenja 
neformalno in priložnostno pridobljenega znanja ter svetovanje kandidatom v postopku pridobitve javno-veljavnega 
certifikata NPK. 
V proces svetovanja je bilo do konca avgusta vključenih 93 kandidatov,  ki so se vključili v javno - veljavno 
izobraževanje oz. usposabljanje, pridobili kvalifikacijo, ki daje javno listino 
(NPK), se vključili v druge oblike izobraževanja in usposabljanja, pridobili potrdilo in mnenje o kompetencah v postopku 
ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja. 
 
 
11 CENTER MEDGENERACIJSKEGA UČENJA 
 
Center medgeneracijskega učenja Šaleške doline smo na Ljudski univerzi Velenje ustanovili 18. 11. 2013, ob podpori 
treh občin: Velenje, Šmartno ob Paki in Šoštanj.  
Medgeneracijsko učenje je ena od poti za sožitje generacij, ki omogoča mladim spoznavati starost, starejšim pa slediti 
mladosti. Omogočen je prenos znanje, modrosti in izkušenj. 
 
Znanje je človekov največji in najbolj dragocen kapital, ki lahko znatno prispeva k polnemu in aktivnemu življenju v 
vseh življenjskih obdobjih. Zato s skrbno zastavljenimi programi in projekti poskušamo zajeti potrebe različnih 
generacij, saj s svojo združevalno, povezovalno in izobraževalno noto prinašamo zagon za izboljšanje življenja v 
skupnosti. Vse pa deluje kot dodatna spodbuda za aktivno učenje.  
 
S pomočjo mentorjev, prostovoljcev in različnih organizacij v Šaleški dolini smo v šolskem letu 2014/2015, pod okriljem 
Centra medgeneracijskega učenja izvedli 115 različnih izobraževalnih oblik, katere je obiskalo 3.198 zadovoljnih 
udeležencev. Najbolj obiskana delavnica za je bila zeliščarska delavnica na Grilovi domačiji, na kateri je sodelovalo kar 
25 udeležencev različnih ciljnih skupin. 
 
Na LU se zavedamo, da je medgeneracijsko učenje izrednega pomena, zato bomo tudi v prihodnje nadaljevali s 
ciljem, ki smo si ga zastavili ob pričetku delovanja – prenašati znanje in izkušnje iz ene generacije na drugo. Več na 
naši spletni strani www.lu-velenje.si in www.facebook.com/Center-medgeneracijskega-učenja-Velenje-
442637765875417/?fref=ts 
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12 SADNI GOZD 
 
Ljudska univerza Velenje je ustanovila neprofitno fundacijo Sadni gozd, katere cilj je zasaditev 2 milijona rastlin z 
užitnimi plodovi, listi ali koreninami. Trenutni rezultat je 1500 zasajenih dreves. 
 
 
13 UNIVERZA ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE ZGORNJE SAVINJSKE DOLINE 
 
Ob 10. letnici Centra za samostojno učenje Nazarje smo septembra 2014 na pobudo občin Zgornje Savinjske doline 
ustanovili Univerzo za tretje življenjsko obdobje ZSD. Pripravili smo program izobraževanja in v tem šolskem letu je v 
različnih izobraževalnih oblikah se izobraževalo 144 občanov ZSD. 
 
 
14 KAKOVOST 
 
Ljudska univerza Velenje notranje presoja svojo kakovost po sistemu, ki ga je vzpostavil Andragoški center Slovenije. 
Gre za sistem POKI – Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje. Smo nosilec Zelenega znaka POKI, katerega 
veljavnost moramo objavljati vsaki dve leti. Veljavnost znaka nam je potekla v juniju 2015. Na osnovi uspešno 
pripravljene vloge, imamo uporabo zelenega znaka POKI podaljšano do junija 2017. Več o kakovosti lahko preberete 
na naši spletni strani www.lu-velenje.si. 
 
 
15 KADROVSKI POGOJI 
 
Kolektiv Ljudske univerze je v šolskem letu 2014/2015 sestavljalo 12 redno zaposlenih in 9 javnih delavcev. 
 
Pri izvedbi izobraževalnih programov v šolskem letu 2014/2015 je sodelovalo veliko predavateljev in drugih 
sodelavcev, s katerimi smo za opravljanje del sklenili 73 avtorskih pogodb in 16 podjemnih pogodb. Z 10-imi 
predavatelji imamo sklenjeno pogodbo o sodelovanju. 
 
 
16 MATERIALNI POGOJI 
 
V upravljanju imamo stavbo v Velenju, na Titovem trgu 2, v kateri redno opravljamo obnovitvena in vzdrževalna dela. 
Kar nekaj učilnic in dvoran za potrebe izobraževanja najemamo po osnovnih šolah in drugje. Gostujemo tudi v Jakijevi 
hiši v Nazarjah in na Občini Šoštanj. 
 
 
17  REALIZACIJA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ 
 
Veseli smo, da smo lahko v šolskem letu 2014/2015 opravili osnovna vzdrževalna dela v hiši Ljudske univerze Velenje 
in s pomočjo Mestne občine Velenje prenovili sanitarije v vhodu A, nakupili ognjevarne arhivske omare in zamenjali 
hodna vrata, ki so se poškodovala pri prenovi Promenade. Posodobili smo tudi precej IKT opreme. 

 
 
18 PLAN VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ 
 
Ljudska univerza Velenje je poleg OŠ MPT najstarejša zgradba za izobraževanje v Velenju. Zavedamo se, da 
gospodarska situacija ne dopušča večjih investicij, pa vendar si bomo prizadevali, da bomo vsaj srednjeročno 
poskušali zagotoviti potrebna sredstva za investicije, ki so na 56  let stari stavbi fizično in programsko nujne: 

 sanirati dotrajanost kanalizacijskih in vodovodnih instalacij ter toplovodnega ogrevanja, na kar opozarjajo tudi 
izvajalske organizacije, ki izvajajo redne letne preglede, 

 urediti sanitarije za udeležence in zaposlene še v vhodu B. 
 
Dolgoročni načrt (5 let) pa bi vsekakor moral vsebovati sanacijo fasade. 
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19  SKLEP 
 
Ocenjujemo, da je bilo šolsko leto 2014/2015, izredno uspešno leto, občanom Mestne občine Velenje in širše okolice 
smo ponudili preko 230 različnih izobraževalnih oblik, skoraj polovico brezplačno. V naše izobraževalne programe in 
projekte je bilo vključenih preko 6.000 posameznikov.  
 
Rezultati kažejo tudi na to, da je Ljudska univerza Velenje, kljub svojemu javnemu statusu dejansko odvisna od 
gospodarskih razmer. Glavnino sredstev za svoje delovanje pridobimo na trgu. Mestna občina Velenje sofinancira 
našo dejavnost v deležu cca. 4,5%. Ker med drugim zasledujemo strateški cilj ohranjanja in ustvarjanja delovnih mest 
v Mestni občini Velenje, smo veseli, da nam je še eno leto uspelo delovati v ne samo neokrnjeni, ampak tudi okrepljeni 
sestavi. 
 
Sodelovanje s številnimi partnerji, ustanoviteljem Mestno občino Velenje in drugim občinami v SAŠA regiji je bilo 
zgledno. 
 
Celotno poročilo je dostopno na naši spletni strani www.lu-velenje.si. 
 
 
 
 
                                                                                         Direktorica 
                                                                                         Brigita Kropušek Ranzinger, l.r. 
                 univ. dipl. ekon. 
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POROČILO O IZVEDBI PROJEKTA POČITNIŠKEGA DELA MESTNE OBČINE VELENJE »ČISTO 
MOJE VELENJE 2015« 

 
Mestna občina Velenje že od leta 2002 izvaja projekt počitniškega dela, ki vključuje dijake in študente 
naše občine. Letos smo tako že štirinajstič pripravili projekt čiščenja in urejanja Velenja. Projekt 
imenovan Čisto moje Velenje je tudi letos doživel nekaj sprememb, predvsem s spremembami 
zakonodaje, ki je na področju dijaškega in študentskega dela dodatno obremenila delodajalce (Mestno 
občino Velenje) in določila minimalno urno postavko. Ker smo za letošnji projekt imeli na voljo enak 
znesek kot v 2014, je to pomenilo, da bo število udeležencev manjše in bo potrebno prilagoditi progam 
dela in število udeležencev po posameznih sklopih.  
Projekt smo  izvedli v počitniških mesecih juliju in avgustu, septembra pa projekt letos nismo izvajali. V 
projektu so sodelovali le dijaki, saj smo podobno kot prejšnje leta del sredstev namenili za izvedbo 
Pikinega festivala. Pri sprejemu dijakov smo upoštevali njihovo starost in občino stalnega prebivališča. 
Letos nismo sprejeli tistih rojenih leta 2000 in mlajših. Prav tako nismo sprejeli kandidatov iz drugih 
občin. Pred začetkom izvajanja projekta smo sprejeli nekaj usmeritev in sicer: 
 

- dijak prejme 4,5  na uro, mentor 5,5 BRUTO na uro  
- najmlajše letos ponovno zavrnemo (težave z resnostjo, motivacijo…) in sicer vse rojene leta 

2000, razen v primeru da bo premalo interesa drugih 
- zavrnemo vse vloge iz drugih občin 
- vloge sprejemamo do 10.6., po tem datumu jih zavračamo 
- do 20.6. morajo biti obvestila poslana 
- s kandidati za mentorje se opravijo razgovori 
- zavrnemo vse študente (in tiste, ki končujejo zadnji letnik srednje šole), ki imajo možnost 

opravljati delo v septembru na Pikinem festivalu 
- skupaj bi naj delalo 173 dijakov in 9 mentorjev, skupaj bi lahko opravili dobrih 6500 delovnih ur 
- materialni stroški bi znašali 5600 evrov 

 
Ponovno smo delo organizirali tako, da so mladi delo opravljali v tedenskih terminih, v katerih so lahko 
opravili 38 delovnih ur. S tem smo prihranili nekaj delovnih ur in smo lahko v projekt povabili več 
udeležencev. Tedenski termin  se je pokazal kot dobra rešitev,  saj zagotavlja udeležbo večjega 
števila mladih, z višjo stopnjo motivacije in volje do opravljanja nalog. Spomladi smo k sodelovanju v 
projektu pozvali naše osnovne šole, glasbeno šolo, javne zavode, krajevne skupnosti in mestne četrti 
ter druge zainteresirane organizacije v občini, ter vse tiste, ki so dosedaj že sodelovali v projektu. 
Glede na odziv povabljenih smo pripravili časovni program izvajanja del in opravil v času počitnic, 
izbrali mentorje in izvedli javna naročila. Pred samim pričetkom dela smo za vse udeležence ponovno 
pripravili tečaj varstva pri delu, ki ga je izvedlo podjetje Sintal. Med izvajanjem projekta smo podobne 
tečaje potem še večkrat izvedli, saj smo ob nenehnih odpovedih ali neudeležbi mladih, na delo 
pozivali nove. Letos smo prejeli okoli 450 prošenj za delo. Večino udeležencev smo obvestili preko 
elektronske pošte in tako dosegli hitrejše reševanje pripomb in težav.  
 
Z delom smo pričeli 29.6. in potem v tedenskih terminih zaključili 28.8. 2015. Projekt je vodil, 
koordiniral ter skrbel za nemoten potek dela Andrej Rupreht ob pomoči mentorjev na terenu.  
Delo dijakov in študentov smo opredelili v programu opravil, ki je bil razdeljen na naslednje sklope:  

- javna snaga in zelenje (redno pobiranje smeti, čiščenje javnih površin, ki niso vključene v 
koncesije, žive meje, drevnine,..) 

- varovanje centralnega otroškega igrišča (delo nadzora in urejanja) 
- čiščenje in varovanje kopališča na jezeru po potrebi 
- Glasbena šola Velenje, osnovne šole in Vrtec Velenje (delo v dogovoru z ravnatelji, predvsem 

hišniki) 
- javni zavodi (delo v dogovoru z direktorji)  
- urejanje okolice občinskih objektov (Kopališka 3, Staro Velenje, Vila Bianco, Standard, grad 

Turn, Kavče..) 
- Krajevne skupnosti in Mestne četrti (delo v dogovoru s KS in MČ) 
- delo v Domu za varstvo odraslih (po programu) 
- delo  v projektu Medobčinske zveze prijateljev mladine (po programu) 
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- pomoč pri izvedbi taborjenja v Ribnem in Savudriji (vodenje projekta, mentorstvo v skladu z 
dogovorom) 

- pomoč v Turističnem informacijski centru po dogovoru z vodjem TIC 
- pomoč pri vzdrževanju Mladinskega hotela 
- pomoč gasilcem v občini 
- pomoč Skakalnemu klubu ob sanaciji manjšega plazu na skakalnici 

 
Z manjšim številom udeležencev smo zmanjšali tudi število dijakov po posameznih zgoraj navedenih 
sklopih, nekaterih lanskih aktivnosti (recimo pomoč Festivalu in Knjižnici) pa letos nismo izvedli. 
Najbolj pozitiven odziv smo ponovno prejeli iz Doma za varstvo odraslih, kjer so letos trije dijaki 
tedensko izvajali pomoč po njihovem programu. Tu govorimo predvsem o dijakih srednjih zdravstvenih 
šol in drugih storitvenih smeri. Dijaki so se ponovno zelo aktivno družili z varovanci, sodelovali v 
delavnicah in sprehajali varovance, urejali okolico in notranje prostore, sodelovali v delovnih terapijah 
in ostalo,  za kar je posebno hvaležnost izkazalo večino tistih varovancev doma, ki so prišli v stik z 
mladimi. V okviru projekta so dijakinje in dijaki izvajali delavnice ZPM na otroškem igrišču za tiste 
otroke, ki so dnevno obiskovali centralno otroško igrišče. Za te delavnice smo priskrbeli tudi igrala in 
materiale. V TIC-u so izvajali številne programe, pri katerih je v vsakem terminu sodeloval eden od 
udeležencev projekta. Število ur posameznega dijaka je bilo odvisno od tedenskega programa dela v 
TIC-u. En dijak je vsak teden opravljal delo pri gasilcih PGD Velenje, kjer imajo znotraj poklicnega 
jedra v poletnem času veliko dela. Tudi gasilci so bili izredno hvaležni za pomoč dijakov. 

Posebej naj omenimo delo pri tabornikih, s katerimi MOV zelo dobro sodeluje. Podprli smo dve 
pomembni aktivnosti in sicer taborjenja v Ribnem (22 dijakov iz našega projekta) in taborjenje v 
Savudriji (8 dijakov iz našega projekta). Dijaki so aktivno sodelovali tudi v vseh aktivnostih MOV v teh 
mesecih, odvisno od potreb uprave. Nekaj ur so opravili na projektih CPU in Bicy. Posamezne skupine 
so vodili trije mentorji, katerih naloga je bila vodenje skupine, odrejanje delovnih nalog, koordinacija z 
občinsko upravo, logistična podpora in organizacija samega dela na terenu. Vsi trije so se izkazali, saj 
so pri svojem delu pokazali visoko mero avtonomnosti, zanesljivosti, resnosti, dobre vodstvene 
sposobnosti in odličen nivo komunikacije, ki je še posebej pomembna za tak projekt.  

Razpored skupin, število udeležencev in število delovnih ur:  

skupina termin Št. vseh 
udeležencev Št. delov. ur 

I. 29.6.-3.7. 15 585,5 

II. 6.7.-10.7. 16 593 

III. 13.7.-17.7. 16 595 

IV. 20.7.-24.7. 17 635 

V. 27.7.-31.7. 12 413 

VI 3.8.-7.8. 14 521 

VII 10.8.-14.8. 18 679 

VIII 17.8.-21.8 14 529 

IX 24.8.-28.8. 30 1132 

Dodatno (taborniki Ribno, 
Savudrija,..) / 30 1200 

 Skupaj: 182 6882,5 
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Odvoz pobranih smeti in nabranega odpadnega materiala je opravljalo Podjetje za urejanje prostora. 
Količina zbranih in odpeljanih odpadkov: 

- mešani komunalni odpadki:        300  kg 

- odpadki primerni za kompostiranje (veje, trava, listje..):   100  kg 

- ostali nekomunalni odpadki       2100  kg 

Skupaj je izvajalec odpeljal 2500 kilogramov različnih odpadkov, ki so jih zbrali dijaki. Ob tem je 
podjetje opravilo 26 delovnih ur pobiranja in  7ur odvoza teh odpadkov.  

Nekajkrat so naše dijake in mentorje obiskali različni mediji, saj je tudi MOV poskrbela za promocijo 
projekta. Na nas so se obrnile tudi občine, ki takih projektov še ne izvajajo, saj jih zanima naša dobra 
praksa na tem področju. Na našem zgledu so pripravili podoben projekt tudi v občini Šoštanj. 

 

Stroški počitniško delo 2015 

Vrsta stroška / izvajalec  Znesek € 

stroški dela  (Mladinski servis Velenje) 6.441,35 

igrače, barvice, papir (Mueller) 159,82 

voda (Osmica) 429,90 

odvoz odpadkov (PUP) 964,45 

varstvo pri delu (Sintal) 420,90 

stroški dela  (ŠS doo) 482,78 

stroški dela  (Študenstki servis Maribor) 37.858,42 

orodje, barva (Hudovernik) 168,81 

SKUPAJ: 46.926,43 

 

Kot je razvidno, smo znotraj projekta nekaj privarčevali (predvidenih je bilo 50.000,00 evrov), 
predvsem na račun manjših materialnih stroškov, ki so letos skupaj znašali 2.143,88 evrov. V osnutku 
programa smo načrtovali le te v višini 5.600,00 evrov. Stroški so manjši na račun manjše količine 
odpadkov in manjših stroškov pobiranja le teh, manjšega nakupa orodja in opreme ter nižjih stroškov 
tečaja varstva pri delu. V osnutku programa smo izvedli tudi natančen izračun števila dijakov in 
predvideli, da naj bi skupaj delalo 173 dijakov in 9 mentorjev in naj bi skupaj opravili dobrih 6500 
delovnih ur. V številu udeležencev smo bili zelo natančni, saj je dejansko delalo 182 mladih, ki pa so 
potem dejansko opravili nekaj delovnih ur več, to je 6.882.50 ur. Vseskozi smo spremljali porabo 
sredstev in dodatno pozivali dijake na delo tako, da je to možnost letos imelo vsaj 300 dijakov. Žal nas 
mnogi o svoji neudeležbi niso obveščali, kar je povzročilo, da sta bila dva termina precej slabo 
zasedena, zadnji pa preveč.        

Številka:  102-01-0003/2015  
Datum:    23. 11. 2015                 

Pripravil:                                        
Andrej Rupreht, l.r.       Alenka REDNJAK, l.r. 
Svetovalec za ZIR         Vodja Urada za razvoj in investicij
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Predlagatelj: ŽUPAN                    Faza: PREDLOG 

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/06- UPB 
1, 26/2007 in 18/2008) in 42. ter 97. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/2006-
UPB 1, 22/2008 in 04/2015) na _____ seji dne_______sprejel  

 

OKVIRNI PROGRAM DELA 
Sveta Mestne občine Velenje v letu 2016 

 
Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje v letu 2016 je naslednji: 

 
11. SEJA –  2. februar 2016: 

NASLOV AKTA PREDLAGATELJ FAZA 
 
Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Knjižnica Velenje KVIAZ predlog 

Sklep o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Knjižnica 
Velenje KVIAZ predlog 

Sklep o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za 
izgradnjo MKČN za obstoječe stanovanjske objekte v MO Velenje za 
leto 2016 

ŽUPAN predlog 

Končno poročilo NO MOV o nadzoru ŠRZ Rdeča dvorana za leto 
2014 NO  

Končno poročilo NO MOV o nadzoru energetske sanacije 
Zdravstvenega doma Velenje NO  

Končno poročilo NO MOV o nadzoru poslovno stanovanjskega 
objekta Gorica NO  

Končno poročilo NO MOV o nadzoru športnega parka Konovo NO  
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 2015 

  

Poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta v MOV za leto 
2015   

Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje 
dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih 
financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2015 

  

 
 

12. SEJA – 22. marec 2016:  
Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda Centra za vzgojo, 
izobraževanje in usposabljanje Velenje KVIAZ predlog 

Sklep o imenovanju članov v Svet Vrtca Velenje KVIAZ predlog 

Sklep o imenovanju članov v Svet Javnega zavoda Festival Velenje KVIAZ predlog 
Sklep o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa varnosti 
Mestne občine Velenje  ŽUPAN predlog 
Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 
2015 ŽUPAN predlog 
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu za 
vrtičkarsko območje Lubela ŽUPAN osnutek 
Poročilo o izvedenih aktivnostih za izboljšanje kakovosti življenja 
starejših v mestni občini Velenje za leto 2015     
Poročilo o izvajanju programa za izboljšanje življenja invalidov v 
mestni občini Velenje za leto 2015     

Letno poročilo Lekarne Velenje za leto 2015     
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa v MO Velenje iz proračuna MO Velenje za leto 2015     
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih 
programov in projektov MOV za leto 2015     
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih 
projektnih aktivnosti v MOV za leto 2015     
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje projektov mladih 
za dosego ciljev lokalnega programa mladih v MOV za leto 2015     

Poročilo o delu Ustanove Velenjska knjižna fundacija     

Poročilo o delu Zveze kulturnih društev Šaleške doline za leto 2015     

Poročilo o delu Mladinskega sveta Velenje za leto 2015     
Poročilo o delu Odbora za pomoč občankam in občanom ter Poročilo 
o poslovanju na podračunu za dobrodelne namene v letu 2015     

Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh v kmetijstvu v letu 2015     

Poročilo o delu Policijske postaje Velenje v letu 2015     
Poročilo o delu Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja v 
letu 2015      
Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v 
letu 2015      
Poročilo o izvajanju izbirne gospodarske javne službe javnega 
mestnega prevoza in integriranega posebnega linijskega prevoza 
učencev v MOV od 1.9.2014 do 31.8.2015 

    

Letno poročilo KSSENA za leto 2015     

Poročilo o modrih conah v letu 2015     

Poročilo Turistično - informacijskega centra Velenje za leto 2015     
Poročilo o izvedbi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in 
projektov na področju turizma v mestni občini Velenje za leto 2015     

Poročilo o delu Prostovoljnih gasilskih društev MOV v 2015     
Poročilo o izvajanju projekta "Brezplačno pravno svetovanje za 
občane Mestne občine Velenje v letu 2015"      
Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh na področju podjetništva v 
letu 2015     
 
 
 

13. SEJA – 24. maj 2016: 

Sklep o imenovanju člana v svet Doma za varstvo odraslih Velenje KVIAZ predlog 

Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda Glasbena Šola Fran Korun 
Koželjski Velenje 

KVIAZ predlog 

Sklep o imenovanju članov v Svet OŠ Antona Aškerca Velenje KVIAZ predlog 

Sklep o imenovanju članov v Svet OŠ Livada Velenje KVIAZ predlog 
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Sklep o imenovanju članov v Svet OŠ Gorica Velenje KVIAZ predlog 

Sklep o imenovanju članov v Svet OŠ Šalek Velenje KVIAZ predlog 

Sklep o imenovanju članov v Svet OŠ Mihe Pintarja Toleda Velenje KVIAZ predlog 

Sklep o imenovanju članov v Svet OŠ Gustava Šiliha Velenje KVIAZ predlog 

Sklep o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31. 12. 
2015 

ŽUPAN predlog 

Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč 
družini na domu za leto 2016 ŽUPAN predlog 

Sklep o sprejemu poslovnega načrta lokalne gospodarske javne 
službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje 
področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, 
občini Šoštanj in občini Šmartno ob Paki za leto 2016 

ŽUPAN predlog 

Sklep o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe 
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2016 

ŽUPAN predlog 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu za 
vrtičkarsko območje Lubela ŽUPAN predlog 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu 
kompleksa ob železniški progi za območje urejanja M4/2 in del 
območja urejanja S4/5 v Velenju 

ŽUPAN osnutek 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka za obstoječo komunalno 
opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje 
MOV ŽUPAN osnutek 

Letno poročilo Zdravstvenega doma Velenje za leto 2015     
Letno poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini 
na domu za leto 2015     

Letno poročilo o opravljenih nalogah CSD Velenje za leto 2015     
Letno poročilo Območnega združenja Rdečega križa Velenje za leto 
2015   

Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali 
projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v  MOV za 
leto 2015 

  

Poročilo o delu Medobčinske lokalne akcijske skupine za 
preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje za leto 2015   

Letno poročilo Vrtca Velenje za leto 2015   
Poročilo o delu Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje za leto 
2015   

Poročilo o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja  in 
prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega 
centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, občini Šoštanj 
in občini Šmartno ob paki za leto 2015 

  

Poročilo Komunalnega podjetja Velenje za leto 2015   
Poročilo o izvedbi razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 
2015   

Letno poročilo Območnega združenja Rdečega križa Velenje za leto 
2015   

 
 

14. SEJA – 28. junij 2016: 

Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2014  Komisija za priznanja predlog 
Sklep o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za 
šolsko leto 2016/17 ŽUPAN predlog 
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Sklep o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca 
Velenje za šolsko leto 2016/17 

ŽUPAN predlog 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu 
kompleksa ob železniški progi za območje urejanja M4/2 in del 
območja urejanja S4/5 v Velenju 

ŽUPAN predlog 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka za obstoječo komunalno 
opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje 
MOV 

ŽUPAN predlog 

Poročilo o delu Rdeče dvorane ŠRZ za leto 2015     

Poročilo o delu Knjižnice Velenje za leto 2015     

Poročilo o delu Festivala Velenje za leto 2015     

Poročilo o delu Mladinskega centra Velenje za leto 2015     

Poročilo o delu Galerije Velenje     
Kakovost zraka v letu 2015 - rezultati meritev onesnaževal v zraku in 
obveščanje javnosti v letu 2015     

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju 
izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje     

Poročilo letnega in zimskega vzdrževanja, ter obnova cest v Mestni 
občini Velenje za 2016     

 
 

15. SEJA – 25. oktober 2016: 

Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Muzej Velenje KVIAZ predlog 

Sklep o soglasju k imenovanju direktorja zavoda Energetska 
agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško  

KVIAZ predlog 

Strategija razvoja športa v MO Velenje za obdobje 2015-2023 ŽUPAN predlog 

Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2017 ŽUPAN osnutek 

 
 

16. SEJA – 13. december 2016: 
Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine 
Velenje za leto 2017 ŽUPAN predlog 
Letni program športa v MO Velenje za leto 2017 ŽUPAN predlog 
Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2017 ŽUPAN predlog 

Poročilo o delu osnovnih šol v MO Velenje za šolsko leto 2015/2016     

Poročilo o delu AZ Ljudska univerza za leto 2015     

Poročilo o delu Glasbene šole Fran Korun Koželjski za leto 2015     
Poročilo o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 
posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave v Mesni 
občini Velenje     
Poročilo o izvedbi projekta počitniškega dela Mestne občine Velenje 
»Čisto moje Velenje 2016«     
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PO POTREBI OZIROMA OSTALO: 
 spremembe in dopolnitve ostalih prostorskih aktov, čistopisi prostorskih aktov; 
 spremembe in dopolnitve ustanovitvenih aktov; 
 razvojni programi posameznih področij; 
 pravilniki o finančnih intervencijah; 
 akti o ustanovitvi javno-zasebnega partnerstva; 
 spremembe statuta občine in poslovnika občinskega sveta; 
 poročila Nadzornega odbora MOV; 
 sklepi o imenovanjih ali soglasjih k imenovanju; 
 sklepi o prenehanju statusa javnega dobra; 
 spremembe in dopolnitve Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MO Velenje za 

2016;  
 spremembe in dopolnitve odlokov zaradi prilagoditve spremembam zakonodaje. 

 
SEZNANITEV S:  

 Poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje v obdobju od 1. januarja 2016 do 30. junija 2016; 
 Poročilom o izvrševanju načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MO Velenje za leto 2015; 
 Poročili o izvrševanju posameznih projektov (CČN, CERO Celje …). 

 

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

Zap. št. Datum 

11. seja 2. februar 2016 

12. seja 22. marec 2016 

13. seja 24. maj 2016 

14. seja 28. junij 2016 

15. seja 25. oktober 2016 

16. seja 13. december 2016 
 
 

III. 
Okvirni program začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
Številka: 032-01-0012/2015     
Datum:   
 

         Bojan KONTIČ 
         župan  Mestne občine Velenje 
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OBRAZLOŽITEV: 
 
Pravna podlaga je navedena v 97. in 42. členu Poslovnika Sveta MO Velenje. Poslovnik pravi, da se seje sklicujejo 
praviloma po okvirnem programu dela in dogovora župana z vodji svetniških skupin.  
 
V okvirnem programu dela se upošteva program župana in občinske uprave, predlogi delovnih teles ter drug i predlogi za 
razpravo in odločanje v svetu.  
 
V okvirnem programu so upoštevani tudi določeni nerealizirani predlogi iz preteklega obdobja sveta.  
 
 
V Velenju, 23. novembra 2015  
 
 
Pripravila:  
Aleksandra Forštner, univ. dipl. pol., l.r.                              
 

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

 
 

 
ŽUPAN 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/2006-UPB-1, 26/2007 in 18/2008) 
predlagam svetu, da ta program sprejme. 
 
 
 

                                                                                       Bojan KONTIČ, l.r. 
                                                                                   župan Mestne občine Velenje 
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Predlagatelj: ŽUPAN                               Faza: PREDLOG                                                          	
	
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 27. člena Zakona o javnem interesu v 
mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 42/2010) in 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

SKLEP
O SPREJEMU LOKALNEGA PROGRAMA 

RAZVOJA DELOVANJA MLADIH V 
MESTNI OBČINI VELENJE 2016 - 2020

I.
Svet Mestne občine Velenje sprejme LOKALNI PROGRAM 
RAZVOJA DELOVANJA MLADIH V MESTNI OBČINI VELENJE 
2016 - 2020. 

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

Številka: 660-04-0003/2015
Datum:

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV:
1. PRAVNA PODLAGA
Pravna podlaga za sprejem Lokalnega programa razvoja 
delovanja mladih v Mestni občini Velenje 2016 – 2020 (v 
nadaljevanju: strategija mladih) je 27. člen Zakona o javnem 
interesu v mladinskem sektorju, ki opredeljuje, da lahko 
samoupravna lokalna skupnost izvaja mladinsko politiko na 
lokalni ravni skladno z lastnimi interesi, potrebami, zmožnostmi 
in okoliščinami, kot so število in struktura prebivalcev, 
ekonomska moč ter prostorske in kadrovske zmogljivosti v 
mladinskem sektorju. Prav tako določa, da lahko samoupravna 
lokalna skupnost uresničuje mladinsko politiko na lokalni ravni, 
tako da sprejme lokalni program za mladino. Mestna občina 
Velenje je leta 2007 sprejela Odlok o mladinskem delu v Mestni 
občini Velenje, ki v VII. točki opredeljuje sprejem lokalnega 
programa mladih. 

2. RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA
Sprejem strategije mladih opredeljuje Zakon o javnem interesu 
v mladinskem sektorju, ki določa, da lahko samoupravna 
skupnost uresničuje mladinsko politiko na lokalni ravni s 
sprejetjem lokalnega programa mladih, prav tako pa sprejem 
lokalnega programa opredeljuje tudi Odlok o mladinskem delu 
v Mestni občini Velenje. Mestna občina Velenje je prvi lokalni 
program mladih sprejela leta 2010 za obdobje do konca leta 
2015. Tako smo z drugo strategijo za naslednje petletno 
obdobje zastavili nove cilje in smernice razvoja.

3. CILJ
Glavni cilj je oblikovati strategijo, ki bo v Velenju pomagala 
mladinskim organizacijam in organizacijam za mlade spodbuditi 
mladino, da se z njihovo pomočjo v Velenju izoblikujejo programi, 
ki bodo pokrivali širok spekter interesov mladih.

4. KRATKA VSEBINA AKTA
Lokalni program se sprejme za obdobje petih let, obsega pa 
predvsem izhodišča in usmeritve delovanja mladih, vsebino 
in obseg posameznih pojavnih delov dejavnosti mladih, ki 
se financirajo in sofinancirajo iz javnih sredstev,  razvojne in 
strokovne naloge delovanja mladih ter okvirna merila in cilje za 
finančno ovrednotenje.

5. FINANČNE POSLEDICE
Sprejem strategije ne bo imel dodatnih finančnih posledic 
za proračun Mestne občine Velenje, saj smo že v osnutku 
proračuna predvideli dvig sredstev za izvedbo javnega razpisa 
za sledenjem ciljev strategije mladih za 10.000 evrov.

Velenje, 17. 11. 2015

Pripravila:
                       Darja Plaznik, univ. dipl. ped. in soc. kult., l.r.

svetovalka I za kulturo                                                               

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

      
     
ŽUPAN:
Na podlagi ��. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 15/200� – UPB-1, 2�/200� in 1�/200�), 
predlagam svetu, da ta program sprejme.

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Priloga:
- PREDLOG LOKALNEGA PROGRAMA RAZVOJA 
DELOVANJA MLADIH V MESTNI OBČINI VELENJE 2016 - 
2020
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FAZA: PREDLOG 
 

Na podlagi 27. člena Zakona v javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 42/10),  16. – 18. Člena Odloka o mladinskem 
delu v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV št. 13/07, str. 79), 9. - 11., 13. in 14. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o mladinskem delu v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV št. 4/2015, str. 12 - 13) in 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (UPB1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) je Svet Mestne občine Velenje na svoji ____ seji dne _____ 
sprejel 
 
 

  
 
 
 

 
 

2. LOKALNI PROGRAM RAZVOJA DELOVANJA 
MLADIH V MESTNI OBČINI VELENJE  

2016 - 2020 
(lokalna mladinska strategija) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velenje brez mladine, je kot drevo brez korenine.  
 

POSEBNA ZAHVALA  
Zahvaljujemo se: 

 vsem mladim, ki so sodelovali na petih delavnicah (srečanjih in posvetih),  
vsem osnovnim šolam v MO Velenje, 

Šolskemu centru Velenje, 
vsem lokalnim mladinskim trenerjem, 

Marku Pritržniku, direktorju Mladinskega centra Velenje, 
Barbari Kelher, predsednici Mladinskega sveta Velenje, 

začetnikom oblikovanja lokalne mladinske politike, 
Mestni občini Velenje ter 

 
Evropski uniji in programu ERASMUS +, ki so omogočili ta projekt. 
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1. UVOD 
Na podlagi v letu 2007 sprejetega Odloka o mladinskem delu v Mestni občini Velenje, se je se je Mestna občina 
Velenje (v nadaljevanju MO Velenje) zavezala sprejeti lokalni program razvoja delovanja mladih, za katerega pripravo 
sta zadolžena mladinski svet lokalne skupnosti in mladinski center, katera k sodelovanju povabita tudi mladinske 
organizacije. Namen je oblikovati dokument – lokalno mladinsko strategijo, ki bo v Velenju mladinskim organizacijam 
in organizacijam za mlade pomagala spodbuditi in aktivirati mlade, občane MO Velenje. 
Po 18. členu Odloka o mladinskem delu v MO Velenje (2007) se lokalni program razvoja delovanja mladih sprejema 
za obdobje pet let in obsega: 

 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 vrednotenje. 

Področja mladinskega sektorja, ki jih obravnava Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o mladinskem delu 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; 
 sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi. 

V letu 2010 je MO Velenje sprejela Lokalni program razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje, katerega smo 
poimenovali Mladi v korak s časom 2010 - 2015. Preko treh srečanj z mladimi smo le-tem dali priložnost, da na 
posvetih in srečanjih (delavnicah) povedo svoja mnenja o tem, kaj v Velenju pogrešajo, kaj bi obdržali in kaj 
spremenili. Tako smo z njihovo aktivno participacijo izoblikovali 30 programov oz. ciljev (podakcij lokalne mladinske 
strategije), ki pokrivajo širok spekter interesov mladih občanov. Strategijo smo pripravili skupaj z mladimi, mladinskimi 
organizacijami, institucijami in javnimi zavodi. Dokument je bil sprejet na seji Sveta MO Velenje 25. maja 2010 in je bil 
kot takšen sprejet kot 1. lokalna mladinska strategija v Sloveniji. 

MO Velenje se je s sprejetjem dokumenta zavezala k financiranju sledenja ciljev lokalne mladinske strategije. Tako je 
v letih 2011 do 2015 objavila letne Javne razpise za sofinanciranje in financiranje projektov mladih za dosego ciljev iz 
Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje. Za izvedbo javnega razpisa je bilo letno v 
proračunu planiranih 35.000 € - od tega zneska je bilo 20.000 € namenjenih za projekte, ki jih je MO Velenje 
financirala v celoti (100 %), 15.000 € pa za projekte, ki jih je MO Velenje sofinancirala v višini 50 % vrednosti projekta. 
Projekti, ki jih je MO Velenje sofinancirala ali financirala, so bili razdeljeni v dva ranga: 

 prvi rang so predstavljali projekti, ki so bili financirani 100 %, vendar najvišji možni znesek financiranja ni smel 
presegati 4.000 €, 

 drugi rang so predstavljali projekti, ki so bili sofinancirani 50 %, vendar najvišji možni znesek sofinanciranja ni 
smel presegati 2.000 €. 

V sprejetem dokumentu je bilo napisano, da je to le orodje za nenehno nadgradnjo, ki bi se moralo po Belgijskem 
modelu dopolnjevati oz. izdelovati vsaka 3 leta, s preučitvijo napredka in smotrnostjo zastavljenih ciljev, pri tem pa 
obvezno s proučitvijo mnenja mladih,…, njihove predloge vključiti v novo strategijo.  

Tako smo v začetku leta 2013 MO Velenje – Urad za družbene dejavnosti, Mladinski svet Velenje (v nadaljevanju 
MSV) in Mladinski center Velenje (v nadaljevanju MC Velenje) skupaj pripravili Poročilo o izvajanju mladinskih 
projektov v okviru Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje za obdobje 2011 - 2012 v 
katerem smo pripravili: I. pregled števila prijavljenih projektov v okviru javnega razpisa za sledenje ciljem lokalne 
mladinske strategije za leta 2011 in 2012; II. pregled posameznih prijaviteljev,  število prijavljenih projektov in njihova 
uspešnost; III. pregled prijavljenih projektov in prijaviteljev po posameznih podciljih lokalne mladinske strategije; IV. 
Analiza stanja izvajanja strategije za mlade v MO Velenje.  

Na podlagi pripravljenega Poročila o izvajanju mladinskih projektov v okviru Lokalnega programa razvoja delovanja 
mladih v Mestni občini Velenje za obdobje 2011 - 2012 smo v prvi polovici leta 2013 pripravili dva posveta in srečanja 
(delavnicah) z mladimi, kjer smo ponovno pridobili mnenja mladih Velenjčanov o tem, kaj v Velenju pogrešajo, kaj bi 
obdržali in kaj spremenili. Tako smo z njihovo aktivno participacijo izoblikovali dokument Spremembe in dopolnitve 
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Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje »Mladi v korak s časom 2010 - 2015«, 
strategija za mlade. Sprejeti cilji so veljali za javni razpis za sledenje ciljem lokalne mladinske strategije za leti 2014 in 
2015. 
 

2. TEMELJI – PODLAGE 
2.1. PRAVNO-ZAKONODAJNA UREDITEV MLADINSKEGA SEKTORJA V 

SLOVENIJI 
V slovenski zakonodaji mladinski sektor posebej urejata dva zakona, in sicer Zakon o javnem interesu v 
mladinskem sektorju - ZJIMS s Pravilnikom o izvajanju ZJIMS in Zakon o mladinskih svetih – ZMS. ZJIMS 
opredeljuje mladinski sektor in temeljne pojme in določa javni interes v mladinskem sektorju ter način uresničevanja 
javnega interesa v mladinskem sektorju. ZMS pa ureja položaj, delovanje, dejavnost ter financiranje Mladinskega 
sveta Slovenije in mladinskih svetov lokalnih skupnosti. Oba zakona med drugim predvidevata tudi pristojnosti lokalnih 
skupnosti v mladinskem sektorju. Poleg navedenih krovnih zakonov pa predstavljajo pomembne podlage za izvajanje 
mladinskih politik tudi ostali nacionalni in evropski dokumenti. 

2.1.1. OPREDELITEV IZRAZOV 
V samem dokumentu bomo uporabljali posamezne izraze, katere pojasnjuje 3. člen ZJIMSa in imajo naslednji pomen: 

 MLADI so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta; 
 MLADINSKI SKETOR so področja, kjer poteka proces oblikovanja in uresničevanja mladinskih politik in 

mladinsko delo in so opredeljena v 4. členu tega zakona; 
 MLADINSKO DELO je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere 

mladi na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence 
ter prispevajo k razvoju skupnosti. Izvajanje različnih oblik mladinskega dela temelji na prostovoljnem 
sodelovanju mladih ne glede na njihove interesne, kulturne, nazorske ali politične usmeritve; 

 MLADINSKA POLITIKA je usklajen nabor ukrepov različnih sektorskih javnih politik z namenom spodbujanja 
in lajšanja integracije mladih v ekonomsko, kulturno in politično življenje skupnosti in ustreznih podpornih 
mehanizmov za razvoj mladinskega dela ter delovanja mladinskih organizacij, ki poteka v sodelovanju z 
avtonomnimi in demokratičnimi reprezentativnimi predstavniki mladinskih organizacij ter strokovnimi in drugimi 
organizacijami; 

 ORGANIZACIJA V MLADINSKEM SEKTORJU je subjekt, ki deluje v mladinskem sektorju, in je organizirana 
kot mladinska organizacija ali organizacija za mlade ali mladinski svet; 

 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; 

 STRUKTURIRANI DIALOG je odprt, pregleden, dolgoročen, nenehen in sistematičen dialog med mladimi in 
nosilci oblasti na državni in lokalni ravni v mladinskem sektorju; 

 MLADINSKA INFRASTRUKTURA je fizični prostor (zemljišče ali stavba oziroma del stavbe), namenjen 
predvsem mladim, za izvajanje mladinskega dela; 

 MLADINSKI PROGRAM je skupek dejavnosti, ki ga izvaja mladinska organizacija, in poteka med vrstniki 
nepretrgoma skozi večji del leta ter vključuje večje število izvajalcev in aktivnih udeležencev; 

 PROGRAM ZA MLADE je program ukrepov v mladinskem sektorju, ki ga izvajajo organizacije za mlade, z 
namenom zagotavljanja boljših pogojev za življenje, delovanje in organiziranost mladih, ter poteka 
nepretrgano skozi večji del leta in vključuje večje število aktivnih udeležencev. 
 

2.2. PRAVNO-ZAKONODAJNA UREDITEV MLADINSKEGA SEKTORJA V 
MESTNI OBČINI VELENJE 

2.2.1. ODLOK O USTANOVITVI MC VELENJE  
Na področju uresničevanja javnega interesa v mladinskem sektorju je MO Velenje z Odlokom o ustanovitvi javnega 
zavoda Mladinski center Velenje zagotovila delovanje javnega zavoda. 

2.2.2. ODLOK O MLADINSKEM DELU V MESTNI OBČINI VELENJE 
V letu 2007 je Svet MO Velenje soglasno sprejel Odlok o mladinskem delu v Mestni občini Velenje. Le-ta je: 

 v členih 7. – 10. opredelil sodelovanje mladih pri odločanju v MO Velenje in s tem sestavo in delo Komisije za 
mladinska vprašanja v MO Velenje; 
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 v členih 11. in 12. opredelil sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti v okviru javnega razpisa za 
sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti (10.600 € za obdobje 2011 – 2013; 15.000 € za obdobje 2014 
– 2015); 

 v členih 13. – 15. opredelil financiranje delovanja mladinskega sveta lokalne skupnosti (opredeljeno 
kontinuirano financiranje preko občinske proračunske postavke); 

 v členih 16. – 18. opredelil Lokalni program razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje in zagotavljanje 
sredstev za realizacijo lokalnega programa razvoja delovanja mladih. 

25. maja 2015 je Svet MO Velenje sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o mladinskem delu. Le-ta je že 
obstoječi Odlok iz leta 2007 predvsem terminološko uskladil z veljavno zakonodajo mladinskega sektorja v Republiki 
Sloveniji. 

2.2.3. LOKALNI PROGRAM RAZVOJA DELOVANJA MLADIH  
V letu 2010 je MO Velenje sprejela Lokalni program razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje, katerega smo 
poimenovali Mladi v korak s časom 2010 - 2015. Preko treh srečanj z mladimi smo le-tem dali priložnost, da na 
posvetih in srečanjih (delavnicah) povedo svoja mnenja o tem, kaj v Velenju pogrešajo, kaj bi obdržali in kaj 
spremenili.  
Dokument je bil sprejet na seji Sveta MO Velenje 25. maja 2010 in je bil kot takšen sprejet kot 1. lokalna mladinska 
strategija v Sloveniji. Občina se je s sprejetjem dokumenta zavezala k financiranju sledenja ciljev lokalne mladinske 
strategije in tako v letih 2011 - 2015 objavila Javne razpise za (so)financiranje projektov mladih za dosego ciljev iz 
Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje.  
Za izvedbo javnega razpisa je bilo letno v proračunu planiranih 35.000 € - od tega zneska je bilo 20.000 € namenjenih 
za projekte, ki jih je MO Velenje financirala v celoti (100 %), 15.000 € pa za projekte, ki jih je MO Velenje sofinancirala 
v višini 50 % vrednosti projekta. Projekti, ki jih je MO Velenje sofinancirala ali financirala, so bili razdeljeni v dva ranga: 

 prvi rang so predstavljali projekti, ki so bili financirani 100 %, vendar najvišji možni znesek financiranja ni smel 
presegati 4.000 €, 

 drugi rang so predstavljali projekti, ki so bili sofinancirani 50 %, vendar najvišji možni znesek financiranja ni 
smel presegati 2.000 €. 

Na podlagi pripravljenega Poročila o izvajanju mladinskih projektov v okviru Lokalnega programa razvoja delovanja 
mladih v MO Velenje za obdobje 2011 - 2012 so v MCV in MSV v prvi polovici leta 2013 pripravili dva posveta in 
srečanja (delavnicah) z mladimi, kjer so ponovno pridobili mnenja mladih Velenjčanov o tem, kaj v Velenju pogrešajo, 
kaj bi obdržali in kaj spremenili. Tako so z njihovo aktivno participacijo izoblikovali Spremembe in dopolnitve 
Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje »Mladi v korak s časom 2010 - 2015«, 
strategija za mlade. Sprejeti cilji so veljali za javni razpis za sledenje ciljem lokalne mladinske strategije za leti 2014 in 
2015. 

2.2.4. ŠTIPENDIJSKI SKLAD MESTNE OBČINE VELENJE 
Na pobudo mladih in predstavnikov lokalnih mladinskih organizacij, je MO Velenje ustanovila štipendijski sklad in s 
tem zagotovitev kontinuiranega financiranja razpisa za štipendije MO Velenje. Za pravno-zakonodajno zagotovitev le-
teh je svet MO Velenje sprejel Odlok o ustanovitvi proračunskega štipendijskega sklada in Pravilnik o štipendiranju. 
Razpis, ki je bil prvič objavljen 2009 je bil do leta 2013 vreden 40.000€, z letom 2014 je vrednost le-tega narasla na 
50.000€. Od leta 2012 naprej lahko na razpisu kandidirajo tudi študentje, ki so družbeno angažirani. 
 

3. POLOŽAJ MLADIH  
Obdobje mladosti je predvsem družbeno in kulturno pogojeno obdobje življenja, čeprav imajo biološki dejavniki, ki 
vplivajo na zrelost organizma, prav tako pomembno vlogo. V obdobju mladosti človek odrašča: razvija se telesno, 
spolno in duševno, pa tudi družbeno dozoreva. Obdobje mladosti je čas bogatega osebnega oblikovanja, ko se ljudje 
oblikujemo za samostojno življenje.  
Od kdaj do kdaj je človek mlad, verjetno vsakdo pojmuje nekoliko drugače. Zato so opredelitve mladih kot skupine 
zelo različne. Združeni narodi jih opredeljujejo kot osebe, stare od 15 do 24 let. Urad RS za mladino (op. ZJIMS) 
uvršča med mlade osebe med 15. in 29. letom starosti, v Evropski uniji pa se zaradi t. i. podaljševanja mladosti 
pogosto štejejo med mlade osebe, stare od 18 do 34 let. Pri tej opredelitvi gre torej za mlade odrasle, ki so v veliki 
meri vključeni v izobraževanje, počasi pa se vključujejo tudi v trg dela, se osamosvajajo, si ustvarjajo svoje družine. 
Družbeni položaj mladih se je v zadnjih letih izrazito poslabšal. Povečuje se stopnja brezposelnosti med mladimi, vse 
pogostejše so nestalne in manj kakovostne oblike zaposlovanja, posledično se povečuje finančna odvisnost mladih od 
staršev, občutek negotovosti in časovni okvir pri oblikovanju lastne družine in odselitvi od doma.  
Mladost se torej ne more več pojmovati kot obdobje sorazmerno predvidljivega prehoda iz gotovega otroštva v gotovo 
odraslost s stabilno zaposlitvijo in na novo ustvarjeno družino. Namesto tega se pojavi t.i. podaljšano otroštvo 
(mladost), ki pomeni vsaj delno odvisnost od staršev in se (pre)pogosto zavleče v štirideseta leta. Takšno stanje ne 
prinaša pozitivnih učinkov ne mladim ne skupnosti. Mladi (pre)dolgo ne postanejo samostojni, se kasneje in manj 
pogosto odločajo za ustvarjanje lastne družine in prevzemanje odgovornosti v življenju nasploh. Velik delež mladih ni 
deležen pogojev, ki bi jim omogočali, da bi trdno, odločno in uspešno stopali proti odraslosti. Zagotavljanje 
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prijaznejšega okolja mladim je nujen korak na poti do izboljšanja njihovega položaja v skupnosti in posledično vodi do 
zagotavljanja trajnostnega družbenega razvoja. 

3.1. MLADI V SLOVENIJI IN MESTNI OBČINI VELENJE 
V  naši analizi smo vključili mlade med 15. do vključno 29. letom starosti. Po podatkih Statističnega urada RS je delež 
mladih v starosti od 15 do 29 let v MO Velenje v prvi polovici leta 2010 predstavljal 20,03 % celotne populacije 
oziroma 6.648 mladih od skupno 33.199 prebivalcev občine, kar je malce nad slovenskim povprečjem (18,93 %). 
Spodnje preglednice kažejo na upad mladih v MO Velenje (leta 2010 – 20,03 % prebivalstva; leta 2015 – 15,89 % 
prebivalstva), trend upadanja pa je podoben deležu zmanjševanja mlajše populacije na ravni celotne države (leta 
2010 – 18,93 % prebivalstva; leta 2015 – 16,26 % prebivalstva). 
Podatki na ravni države, ki se nanašajo na mlade med 15. in 29. letom kažejo, da se bo v obdobju 2010 – 2020 število 
mladih (15 – 29 let) v Sloveniji zmanjšalo za dobrih 20 %. To zmanjšanje je zaostritev dolgoročnega demografskega 
gibanja, ki smo mu v Sloveniji priča vse od leta 1980. Tako bo v Sloveniji leta 2020 skoraj za tretjino manj mladih, kot 
jih je bilo leta 1990. Delež mladih v celotnem prebivalstvu pa se bo v tem obdobju znižal s 23 %  na 15 %. Upadanje 
števila in deleža mladih je sicer splošen trend v državah članicah EU. Posebnost Slovenije je predvsem izrazit (20,6 
%) pričakovan upad v obdobju 2010 – 2020, ki po Eurostatovih projekcijah bistveno presega pričakovani 8,9 % upad 
na ravni EU-27 in tudi pričakovani upad v sosednjih članicah EU. Do leta 2020 se bo tako Slovenija po deležu mladih 
od sedanjega povprečja EU premaknila ob bok Italiji, ki je imela v letu 2008 najnižji delež mladih med vsemi članicami 
EU.  
Preglednica 1: Starostna struktura mladih, kot delež prebivalstva v Sloveniji  

 2010 H1 2011 H1 2012 H1 2013 H1 2014 H1 2015 H1 

15 – 19 let 105.735 102.526 100.129 98.467 96.814 94.991 
20 – 24 let 132.119 127.304 123.223 117.470 111.679 107.718 
25 – 29 let 149.639 145.535 141.362 138.904 136.799 132.790 

skupaj 15 – 29 let 387.493 375.365 364.714 354.841 345.292 335.499 
skupaj SLO 2.046.976 2.050.189 2.055.496 2.058.821 2.061.085 2.062.874 

% mladih v SLO 18,93 18,31 17,74 17,24 16,75 16,26 
 
Preglednica 2: Starostna struktura mladih, kot delež prebivalstva v Mestni občini Velenje 

 2010 H1 2011 H1 2012 H1 2013 H1 2014 H1 2015 H1 
15 – 19 let 1.634 1.520 1.496 1.465 1.455 1.433 
20 – 24 let 2.267 2.088 1.971 1.709 1.511 1.401 
25 – 29 let 2.747 2.669 2.549 2.591 2.516 2.370 

skupaj 15 – 29 let 6.648 6.277 6.016 5.765 5.482 5.204 
skupaj MOV 33.199 32.836 32.869 32.912 32.973 32.751 

% mladih v MOV 20,03 19,12 18,30 17,52 16,63 15,89 
 

3.2. BREZPOSELNOST MLADIH V SLOVENIJI IN V MESTNI OBČINI VELENJE 
V Sloveniji je bilo leta 2010 skupno registriranih 41.501 brezposelnih mladih starih do vključno 29 let. V mesecu juniju 
istega leta je bila stopnja vseh brezposelnih v Sloveniji 10,6 (št. brezposelnih 98.401). V letih 2011 in 2012 je delež 
brezposelnih mladih starih do vključno 29 let padel in se tako gibal okoli 37.200, medtem ko se je stopnja vseh 
brezposelnih v Slovenji postopoma zviševala do 13,4 (junij 2013) in 13,9 (junij 2014). V letu 2013 je bilo zopet 
registriranih več brezposelnih starih do 29 let (skupaj 40.706). Po podatkih EUROSTAT-a je Slovenija v mesecu 
januarju 2013 doživela najvišji porast brezposelnosti mladih v celotnem območju EU27. Stopnja brezposelnosti je 
namreč med januarjem in decembrom 2012 narasla z 16,7 % na 27,1 %. 
Generalno je bil v letih 2010 – 2014 priliv v evidenco brezposelnih starih do vključno 29 let v Sloveniji večji za moški 
spol (več kot 50 % od celotnega letnega priliva v posameznih letih). Najvišjo stopnjo brezposelnih mladih do vključno 
29 let znotraj posameznih izobrazbenih stopnjah v Sloveniji v juniju 2015 imajo mladi s V. stopnjo (31,2), VI. stopnjo 
(30,0) in VII. stopnjo izobrazbe (28,8). Vse to kaže na trend povečevanja brezposelnih visoko izobraženih mladih. 
Preglednica 3: Stopnja brezposelnih v Sloveniji 

 Junij 2010 Junij 2011 Junij 2012 Junij 2013 Junij 2014 Junij 2015 
št. brezposelnih  98.401 108.634 106.796 118.576 119.670 112.385 

stopnja vseh 
brezposelnih 

10,6 12,2 12,0 13,4 13,9 12,8 
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Preglednica 4: Priliv v evidenco brezposelnih, starih do vključno 29 let po spolu v Sloveniji 
 2010 2011 2012 2013 2014 I-V 2015 

ZRSZ 41.501 37.180 37.243 40.706 38.259 13.018 
Moški 21.213 18.734 19.259 20.550 18.912 6.698 

Ženske 20.288 18.446 17.984 20.156 19.347 6.320 
 
Preglednica 5: Stopnja starih do vključno 29 let med vsemi brezposelnimi osebami znotraj posameznih izobrazbenih 
stopnjah v Sloveniji (junij 2015) 

I.  
stopnja 

II.  
stopnja 

III.  
stopnja 

IV.  
stopnja 

V.  
stopnja 

VI.  
stopnja 

VII.  
stopnja 

VII.  
stopnja 

neznana  
izobr. 

18,9 20,9 15,8 15,5 31,2 30,0 28,8 9,8 8,3 
 

Preglednica 6: Priliv v evidenco brezposelnih, starih do vključno 29 let po stopnji izobrazbe v Sloveniji 
 2010 2011 2012 2013 2014 I-V 2015 

ZRSZ 41.501 37.180 37.243 40.706 38.259 13.018 
I.  stopnja - - - - 383 187 
II.  stopnja 8.979 8.289 7.572 8.089 7.925 2.972 
III.  stopnja 1.627 1.380 1.226 1.050 983 332 
IV.  stopnja 8.332 7.429 6.915 6.869 6.087 2.155 
V.  stopnja 15.680 13.380 14.096 15.583 14.539 4.450 
VI.  stopnja 3.123 2.950 3.475 4.387 4.519 1.597 
VII. stopnja 3.529 3.484 3.531 4.252 3.709 1.294 
VIII. stopnja 103 95 130 184 69 31 

neznana izobr. 128 173 298 292 45 - 
 
V MO Velenje je bilo leta 2010 skupno registriranih 977 brezposelnih mladih starih do vključno 29 let. V mesecu juniju 
istega leta je bila stopnja vseh brezposelnih v MO Velenje 11,6 (št. brezposelnih 1.847). V letih 2012, 2013 in 2014 je 
delež brezposelnih mladih starih do vključno 29 let padel in se gibal okoli 900, medtem ko se je stopnja vseh 
brezposelnih v MO Velenje postopoma zviševala do 15,5 (junij 2013). Če le-to primerjamo z slovensko stopnjo 
brezposelnosti v istem letu (13,4), lahko ugotovimo, da je bila stopnja brezposelnosti mladih v Velenju bistveno višja. 
Največji priliv mladih v evidenco brezposelnosti v MO Velenje je bil leta 2011 (1.005 mladih). Generalno je bil v letih 
2010 – 2014 priliv v evidenco brezposelnih starih do vključno 29 let v MO Velenje večji za moški spol (več kot 50 % od 
celotnega letnega priliva v posameznih letih), razen v letu 2014. Najvišjo stopnjo brezposelnih mladih do vključno 29 
let znotraj posameznih izobrazbenih stopnjah v MO Velenje v juniju 2015 imajo mladi s V. stopnjo (38,2), VI. stopnjo 
(37,9), VII. stopnjo (38,2) in VIII. stopnjo izobrazbe (27,3). Če primerjamo podatke MO Velenje z vseslovenskimi, 
lahko ugotovimo podobno gibanje, razen v primeru stopnje mladih brezposelnih znotraj posameznih izobrazbenih 
stopnjah, katera je v MO Velenje dosti višja kot na splošno v Sloveniji. Vse to kaže na trend povečevanja brezposelnih 
visoko izobraženih mladih. 
 
Preglednica 7: Stopnja brezposelnih v Mestni občini Velenje 

 junij 2010 junij 2011 junij 2012 junij 2013 junij 2014 junij 2015 
št. brezposelnih  1.847 2.265 2.232 2.289 2.151 2.023 

stopnja vseh 
brezposelnih 

11,6 15,3 15,1 15,5 15,0 14,7 

 
Preglednica 8: Priliv v evidenco brezposelnih, starih do vključno 29 let po spolu v Mestni občini Velenje 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
ZRSZ – MOV 977 1.005 914 941 914 281 

Moški 523 513 470 496 442 156 
ženske 454 492 444 445 472 125 

 
Preglednica 9: Stopnja starih do vključno 29 let med vsemi brezposelnimi osebami znotraj posameznih izobrazbenih 
stopnjah v Mestni občini Velenje (junij 2015) 

I.  stopnja II.  
stopnja 

III.  
stopnja 

IV.  
stopnja 

V.  
stopnja 

VI.  
stopnja 

VII.  
stopnja 

VII.  
stopnja 

neznana 
izobr. 

30,0 24,1 36,6 25,2 38,2 37,9 38,2 27,3 0,0 
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Preglednica 10: Priliv v evidenco brezposelnih, starih do vključno 29 let po stopnji izobrazbe v Mestni občini Velenje 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ZRSZ – MOV 977 1.005 914 941 914 281 
I.  stopnja - - - - 7 4 
II.  stopnja 206 223 211 199 206 66 
III.  stopnja 28 45 38 27 28 6 
IV.  stopnja 217 219 203 205 185 47 
V.  stopnja 389 358 288 324 325 87 
VI.  stopnja 75 87 97 111 106 45 
VII. stopnja 55 58 59 63 57 26 
VIII. stopnja 1 4 2 5 - - 

neznana izobr. 6 11 16 7 - - 
 
3. 3. ZAPOSLENOST MLADIH V SLOVENIJI IN V MESTNI OBČINI VELENJE 

Po podatkih SURS-a mladi med 15. in 29. letom starosti predstavljajo slabo tretjino aktivnega prebivalstva, pri tem pa 
do manjšega odstopanja navzdol prihaja tako v slovenskem kot občinskem merilu. V letu 2010 je bilo tako v Sloveniji 
zaposlenih 22.582 mladih, v letih 2012 in 2013 je delež le-teh padel in se gibal okoli 20.500, medtem ko je št. 
zaposlenih v letu 2014 naraslo na 25.742 mladih. V Sloveniji je bilo v zadnjih petih letih največ mladih zaposlenih s IV. 
In V. stopnjo izobrazbe, katerima sledijo še VI., VI. in II. stopnja izobrazbe. 
V letu 2010 je bilo v MO Velenje zaposlenih 607 mladih, v letih 2013 in 2014 je delež le-teh padel in se gibal okoli 500, 
medtem ko je št. zaposlenih mladih v letu 2012 minimalno naraslo na 619 mladih. V MO Velenje je bilo tako kot v 
Sloveniji, v zadnjih petih letih zaposlenih največ mladih s IV. In V. stopnjo izobrazbe, katerima sledijo še VI., VI. in II. 
stopnja izobrazbe. 
Preglednica 11: Zaposlitve starih do vključno 29 let po stopnji izobrazbe v Sloveniji 
 2010 2011 2012 2013 2014 

ZRSZ  22.582 22.128 19.567 20.827 25.742 
I.  stopnja - - - - 64 
II.  stopnja 3.137 3.271 2.855 2.983 3.721 
III.  stopnja 918 828 622 588 620 
IV.  stopnja 4.915 4.795 3.831 3.860 4.527 
V.  stopnja 8.214 8.153 7.188 7.511 9.875 
VI.  stopnja 2.354 2.210 2.311 2.558 3.501 
VII. stopnja 2.943 2.747 2.583 3.097 3.288 
VIII. stopnja 71 68 79 95 111 

neznana izobr. 30 56 98 135 35 
 
 
 
 
Preglednica 12: Zaposlitve starih do vključno 29 let po stopnji izobrazbe v Mestni občini Velenje 
 2010 2011 2012 2013 2014 

ZRSZ – MOV 607 604 619 472 513 
I.  stopnja - - - - 5 
II.  stopnja 97  112  136 68 81 
III.  stopnja 32  22  32 12 14 
IV.  stopnja 125  155  138 111 122 
V.  stopnja 223  201  163 157 177 
VI.  stopnja 62  60  84 66 62 
VII. stopnja 65  46  64 49 50 
VIII. stopnja 1  2  1 2 2 

neznana izobr. 2  6  1 7 - 
 

4. AKTUALNO STANJE NA MLADINSKEM PODROČJU V MESTNI OBČINI 
VELENJE 

4.1. LOKALNA MLADINSKA POLITIKA 
Mladi v lokalnih skupnostih so pomemben del prebivalstva, saj pogosto z aktivnim udejstvovanjem, idejami, 
prodornostjo in razmišljanjem izven okvirjev predstavljajo gonilo razvoja. Lokalne skupnosti so tiste, ki so mladim v 
prepoznavanju njihovih potreb in želja tudi najbližje. 
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Mladinska politika ni politika mladih, niti ni politika o mladih, ampak je politika za mlade. Konkretneje povedano je 
mladinska politika nabor ukrepov na različnih področjih javne politike, katerih namen je integracija vedno novih 
generacij v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja mladih.  
Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Ur. l. RS, št. 42/2010) pravi, da je mladinska politika usklajen nabor 
ukrepov različnih sektorskih javnih politik z namenom spodbujanja in lajšanja integracije mladih v ekonomsko, kulturno 
in politično življenje skupnosti in ustreznih podpornih mehanizmov za razvoj mladinskega dela ter delovanja 
mladinskih organizacij, ki poteka v sodelovanju z avtonomnimi in demokratičnimi reprezentativnimi predstavniki 
mladinskih organizacij ter strokovnimi in drugimi organizacijami. 
Gre torej za sistem dejavnosti lokalnih skupnosti, ki mladim omogočajo čim enostavnejši in čim hitrejši prehod v 
odraslost. Namen mladinske politike je torej olajšati prehode iz izobraževanja na trg dela, iz enega bivalnega okolja v 
drugega ipd. Pregled definicij in njihovo tolmačenje nam odpre dve smeri mladinske politike: 

 ukrepom, usmerjenim predvsem v integracijo mladih v ekonomsko življenje skupnosti, pravimo horizontalna 
mladinska politika; 

 ukrepom, ki so lastni prostoru mladine in predstavljajo podporne mehanizme za razvoj mladinskega dela, 
delovanja mladinskih organizacij, participacije mladih in informiranja mladih, pa vertikalna mladinska politika. 

Mladinska politika je mnogokrat skupek nepovezanih ukrepov. Večjo koherentnost med nivoji in ukrepi mladinske 
politike je začrtal Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju – ZJIMS, ki kot javni interes v 5. členu opredeljuje: 

 zagotavljanje normativnih in drugih pogojev za razvoj področij mladinskega dela in vključevanja mladinskega 
vidika v strategije, politike ter ukrepe, ki vplivajo na mlade ter 

 zagotavljanje finančne podpore mladinskim programom in programom za mlade, vključno s podporo mladinski 
infrastrukturi. 
 

Težnja mladinskih politik je združiti se v eno, medsektorsko povezano in usklajeno mladinsko politiko. 
 
Med nosilce javnega interesa zakon prišteva državo in samoupravne lokalne skupnosti. Organi slednjih pa so po 
zakonu pristojni za uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju na lokalni ravni, tako da: 

 samoupravna lokalna skupnost izvaja mladinsko politiko na lokalni ravni skladno z lastnimi interesi, potrebami, 
zmožnostmi in okoliščinami, kot so število in struktura prebivalcev, ekonomska moč ter prostorske in 
kadrovske zmogljivosti v mladinskem sektorju; 

 samoupravna lokalna skupnost uresničuje mladinsko politiko na lokalni ravni, tako da sprejme lokalni program 
za mladino, ustanovi delovno ali posvetovalno telo za mladinska vprašanja in finančno podpira programe v 
mladinskem sektorju. 

 
4.1.1. HORIZONTALNA MLADINSKA POLITIKA 

V horizontalno smer spadajo ukrepi, ki so sicer sestavni del drugih (področnih) politik, vendar želi družba s posebnimi 
ukrepi za mladino še posebej zagotoviti spodbujevalne okoliščine za lažjo integracijo mladih v družbo (stanovanjska 
politika, politika zaposlovanja, zdravstvena politika, izobraževalna politika itd.). Ukrepi so lahko torej namenjeni 
izključno mladim ali pa gre za ukrepe, ki predstavljajo mladinsko razsežnost v ukrepih za prebivalstvo kot celoto. 
Družba potrebuje avtonomne posameznike, ki so se sposobni vključevati vanjo. Avtonomijo spodbujajo ravno ukrepi 
horizontalne ravni. 
 

4.1.2. VERTIKALNA MLADINSKA POLITIKA 
Ukrepov, ki so prvenstveno lastni prostoru mladine in so namenjeni spodbujanju vključevanja mladih v mladinsko delo, 
zagotavljanju pogojev za izvajanje mladinskega dela ter izdelavi in oblikovanju osnov za določanje ciljev in ukrepov na 
področju mladinske politike, vključno z različnimi oblikami vključevanja mladih v oblikovanje ukrepov mladinske 
politike, ni mogoče zagotoviti v okviru drugih javnih politik, zato pravimo, da spadajo med t. i. vertikalne ukrepe. Ti se 
odražajo v specifičnih potrebah mladih in mladinskega dela. 
 

4.1.3. MLADINSKA POLITIKA V MESTNI OBČINI VELENE 
V spremembah Odloka o mladinskem delu v Mestni občini Velenje je v VII. poglavju opredeljeno delovanje v javnem 
interesu in lokalni program razvoja delovanja mladih. 
 
Delovanje mladih, ki je v javnem interesu, obsega naloge lokalnega pomena v vseh segimentih delovanja mladih, ki 
se opredelijo v lokalnem programu razvoja delovanja mladih. Mestna občina Velenje zagotavlja uresničevanje javnega 
interesa v delovanju mladih predvsem z zagotavljanjem sredstev za realizacijo lokalnega programa delovanja mladih 
ter spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje ter razvoj delovanja mladih. 
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4.2. MLADINSKA INFRASTRUKTURA V MESTNI OBČINI VELENJE 
4.2.1. MLADINSKI CENTER VELENJE - EFENKOVA 

Mladinski center Velenje domuje na Efenkovi 61 a, kjer se nahajata programski enoti družba in mladinski hotel. V 
okviru tega sklopa delujejo in domujejo najrazličnejše dejavnosti in projekti, poleg tega pa so na tej lokaciji tudi pisarne 
Mladinskega centra in Mladinskega sveta Velenje. 
Mladinski hotel in seminarski prostori – Popolnoma obnovljen in atraktiven objekt šteje 58 ležišč v  dvoposteljnih 
do šest posteljnih sobah. Gostom so poleg osnovne storitve, ki zajema nočitev, prevleko za posteljnino, brisačo, 
omarico s ključkom, uporabo interneta in skupne kuhinje, na voljo tudi avtomati s toplimi, hladnimi napitki ter prigrizki 
in pranje perila. Skupinam ponujamo tudi ugoden najem seminarskih prostorov in predavalnic z vso pripadajočo 
tehniko. Po naročilu uredimo poleg zajtrkov tudi kosilo ali večerjo v bližnji restavraciji. Del Mladinskega hotela Velenje 
je prilagojen tudi invalidom. Po vsem Mladinskem hotelu je mogoče uporabljati brezžični internet. 
ŠTU-DIJ dom – 100 študentov, ki študirajo v Velenju lahko biva v dvoposteljnih sobah s skupno kuhinjo in 
dvoposteljnih sobah apartmajskega tipa (2-4 sobe si delijo kuhinjo). Pogoj za prijavo je urejen status o šolanju. 
SMO MC Velenje – predstavlja organizirano funkcionalno središče za mlade, otroke in njihove starše, ki ga zagotavlja 
lokalna skupnost (Mestna občina Velenje) in v katerem se izvajajo programi v mladinskim sektorju, programi socialne 
preventive, svetovanja, informiranja, prostovoljnega in mladinskega dela na lokalni ravni.  Na voljo so opremljeni 
prostori za kvalitetno druženje in igro. Poleg tedenskih tematskih delavnic (športno-rekreativnih, sprostitvenih, 
glasbenih, filmskih, kuharskih,…), organiziramo vodene terenske ekskurzije, izlete, večdnevne tabore, tečaje, 
zanimiva predavanja, skupnostne akcije in razvijamo prostovoljno delo. 
Dnevni center MOJ KLUB – je ustanovljen z  namenom kvalitetnejšega  preživljanja vsakdana oseb s težavami v 
duševnem zdravju, invalidov in vseh, ki si želijo druženja. Dnevni center je odprt od srede do petka, med 8:00 in 
13:00. 
Na lokaciji MC Velenje – Efenkova delujejo tudi prostovoljci MC Velenje, Udarnik MC Velenje. Tukaj so locirani tudi vsi 
mednarodni projekti, ki jih izvaja MC Velenje – EVS, mladinske izmenjave in mednarodni prostovoljski delovni tabori. 

4.2.2. KUNIGUNDA - REGIONALNI MULTIMEDIJSKI CENTER 
 Kunigunda - regionalni multimedijski center se nahaja v kletnih prostorih stavbe Gaudeamus (Trg mladosti 7, med 
Gimnazijo in B stavbo Šolskega centra Velenje). Odprt je vsak dan med 7.00 in 17.00 uro, ob petkih pa med 7.00 in 
15.00 uro. 
V Kunigundi se ukvarjajo s produkcijo in postprodukcijo na avdio in video področju. Poleg tega pa še z 
izobraževanjem (delavnice), informiranjem, izposojo opreme, izvedbo projekcij, ozvočenj, prenosov dogodkov na 
veliko platno ali internet, fotografijo, razmnoževanjem in tiskanjem CD/DVD-jev, fotokopiranjem, tiskanjem 
plakatov/letakov/vstopnic, grafičnim oblikovanjem in organizacijo dogodkov.  
Avdio Studio 1 je zvočno izoliran avdio studio namenjen predvsem snemanju avdio posnetkov. Snemajo se tako 
govori, kot glasbene skupine. Studio uporabljamo tudi za snemanje videa. V njem se lahko postavi green platno in se 
tako spremeni v studio za video. Kadar platno ni nameščeno pa se za video uporabi črnina, ki je na steni studia. 
Studio 2 je zvočno izoliran studio, ki se uporablja za režijo zvoka. V njem se nahaja tudi montaža za video, tiskalniki 
(tiskalnik velikega formata, robot za razmnoževanje CD/DVD, tiskalnik PVC kartic, ...) in miza za obdelavo tiskovin.  
Osrednji prostor KRMC je velik 111 kvadratnih metrov in je popolnoma multimedijsko opremljen. Na stropnih nosilcih 
se nahaja projektor, kamor se lahko priklopi računalnik ali video nosilec, prostor je opremljen s surround 5.1 zvočnim 
sistemom, 4 velikimi mizami in 15 stoli. Poleg te opreme se v osredjem prostoru KRMC nahaja še 7 računalnikov za 
javno dostopne točke (JDT), od katerih je ena zelena - eko točka. Računalniki so namenjeni tako splošni uporabi kot 
tudi učilnici. Prostor je opremljen tudi s sprejemnim pultom, kjer se nahaja fotokopirnica z najnižjimi cenami v Velenju 
in še dodatnimi popusti za člane mladinskih organizacij v Velenju. 
Dvorana Gaudeamus je namenjena predvsem plesni dejavnosti lokalnih pesnih in folklornih društev. 
 

4.2.3. LETNI KINO OB ŠKALSKEM JEZERU 
 V letu 2009 so mladi ob praznovanju 50. letnice MO Velenje v okviru mladinske prostovoljne delovne brigade očistili 
povsem zarasli prostor nekdanjega letnega kina, ki je bil zapuščen in deloma zasut že več kot 30. let. V letu 2010 so s 
podobno prostovoljno delovno brigado letni kino še zamrežili. V letu 2012 je Mestna občina Velenje pristopila k 
dodatni ureditvi objekta in zagotovila dostop za obiskovalce z zgornje strani, dodatno pot v letnem kinu, plato za 
postavitev začasnega objekta (v srednjeročnem planu), ter razširitev stopnic, ki vodijo do prizorišča. Mlad inski center 
Velenje, ki je obenem tudi skrbnik prostora, je v letnem kinu skupaj s partnerji/prijatelji pripravil več dogodkov, različnih 
žanrov, filmskih večerov, koncertov, manjših festivalov, do učilnice v naravi. Vse od leta 2010, do 2013 je v zimskem 
času Hokejski klub Velenje v njem pripravljal naravno drsališče. Očiščen objekt je bil med občani in lokalno skupnostjo 
dobro sprejet. 

4.2.4. HIŠA BENDOV 
Hiša bendov je produkt vzajemnega sodelovanja mladih in MO Velenje. Na predlog in pobudo predstavnikov mladih 
po veliki potrebi po prostoru za mlade velenjske bende je Mestna občina Velenje 25. maja 2014 predala v upravljanje 
Mladinskemu centru Velenje hišo v Starem Velenju (Stari trg 1). Hiša je namenjena za vaje glasbenih skupin. V njej je 
11 prostorov za vaje glasbenih skupin, posledično pa v hiši vadi preko 50 glasbenikov iz Velenja in Savinjske regije. 
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4.2.5. STARA PEKARNA 
Na pobudo mladih ustvarjalcev Šaleške doline je bila predstavljena problematika pomanjkanja ustreznih prostorov in 
tako je bila podana ideja revitalizacije prostorov zapuščenega industrijskega objekta, stare pekarne, ki je ustrezno 
velika, na ugodni lokaciji in jo je mogoče v veliki meri obnoviti s prostovoljnim delom. To se je v letu 2012 tudi zgodilo. 
Mladi ustvarjalci so jo ob izdatni pomoči (so)delavcev Mladinskega centra, Šaleškega študentskega kluba in eMCe 
placa, očistili, prepleskali in preuredili v prijeten, varen prostor za razstavišče in umetniško ustvarjanje (ateljejski 
prostori). 
Trenutno v prostorih stare pekarne domuje Kulturno umetniško društvo Koncentrat (ki je nastalo iz jedra pobudnikov 
za revitalizacijo objekta) ter nekaj aktivnosti Krajevne skupnosti Staro Velenje. Objekt je med prebivalci Starega 
Velenje dobro sprejet in uživa polno podporo. V letu 2013 je Mestna občina Velenje pristopila k delni sanaciji 
najnujnejših del, tako je bila popravljena streha, napeljana je voda ter kanalizacija v objektu pa je ponovno tudi 
elektrika. Ob napeljavi elektrike je KS Staro Velenje pridobilo še zunanjo elektro omarico za prireditve. Objekt stara 
pekarna je v upravljanju Mladinskega centra Velenje, skupaj z KUD Koncentrat. 

4.2.6. MLADINSKI KULTURNI KLUB eMCe PLAC 
Mladinski kulturni klub eMCe plac smo konec leta 2010 ustanovili v starih prostorih MC Velenje v Rdeči dvorani. Je 
edinstven produkt tesnega sodelovanja MC-ja in ŠŠK-ja ob spodbudi MSV-ja, infrastrukturno pa je projekt podprla 
MOV. Tako tri največje mladinske organizacije v Velenju združujejo moči in sredstva, da mladim zagotavljajo 
kakovostno vsakodnevno preživljanje prostega časa, koriščenje prostorov za interesne dejavnosti, pester nabor 
alternativne mladinske kulture ter možnost sodelovanja pri ustvarjanju programa, uresničevanja lastnih idej in 
izobraževanja. Ob tem vse tri organizacije ostajajo zveste svojim ciljnim skupinam in poslanstvu ter intenzivno 
sodelujejo na vseh področjih, kjer se njihovi interesi stikajo. 
Klub sestavljajo kavarna, galerija in večnamenski prostor, ki med vikendi služi izvajanju koncertnih in gledaliških 
dejavnosti, med tednoma pa je na voljo za delavnice, vaje različnih ansamblov, telovadbo, izobraževanja, družabne 
igre idr. 
V samem klubu se nahajajo tudi pisarniški prostori Šaleškega študentskega kluba. 
 

4.2.7. SKAVTSKO-TABORNIŠKA INFRASTRUKTURA 
4.2.7.1. Lukova vila  

Lukova vila s pripadajočim zemljiščem leži v bližini objekta Doma obrambe in gozdnih površin ter je zaradi lege 
primerna za izvajanje taborniške dejavnosti. Objekt s pripadajočim okoliškim zemljiščem je  v lasti Mestne občine 
Velenje, katera je 15. septembra 2014 Lukovo vilo predala tabornikom. Na dogodku je bila javno podpisana pogodba 
o oddaji objekta z zemljiščem v brezplačno uporabo.  
Vstop taborniških združenj v dogovor o upravljanju objekta Lukove vile predstavlja novo veliko nalogo za vse 
udeležene. Obstoječim načrtom je potrebno dodati novo veliko poglavje – upravljanje objekta in razvoj ter izvajanje z 
njim povezanih vsebin. V okviru procesa je pričakovati, da bomo pogodbeniki razvili lastni in skupni namen, lastne in 
skupne cilje ter lastno in skupno pot uporabe Lukove vile za izvajanje programov. V letu 2015 je ta proces že v teku. 

4.2.7.2. Taborni prostor na Lilijskem griču 
Taborni prostor na Lilijskem griču nad Pesjem so uredili člani Društva tabornikov rodu Lilijski grič Pesje ob pomoči 
ostalih krajanov in podjetij. Namenjen je izvajanju aktivnosti tabornikov v naravi. Iz potrebe, da se taborniki čim več 
družijo v naravi, so člani RLG Pesje v jeseni leta 2011 začeli z aktivnostmi na Lilijskem griču. Ker so želeli prostor 
uporabljati večkrat v letu in ob različnih aktivnostih, so se odločili, da od PV Investa pridobijo najemno pogodbo, katero 
so podpisali v začetku leta 2013 in velja za obdobje 5 let. 
Na sredini tabornega prostora je ognjišče, zraven je jambor. Na vhodu je pionirski taborniški objekt ter ob njemu 
desno kamin in pokrit prostor za kuhinjo oz. majhno jedilnico. Na zelenici je še nekaj pionirskih objektov in zeliščni vrt. 
Ob robu sta postavljeni dve betonski klopi. Ostali del zelenice je dovolj velik, da se postavi najmanj 10 šotorov in je še 
prostor za izvajanje programa. 

4.2.7.3. Kajuhov tabor v Ribnem pri Bledu 
Šaleška zveza tabornikov (v nadaljevanju ŠZT) ima v najemu Kajuhov tabor v Ribnem pri Bledu (v nadaljevanju 
Kajuhov tabor), ki se nahaja v katastrski občini Selo pri Bledu. Kajuhov tabor vsebuje sledečo infrastrukturo: kuhinja,  
saloon, jedilnica, sanitarni obroč, prostor za šotore (postavljeni šotori z leseno konstrukcijo in drugi taborni šotori), 
gozdna površina (prostor za vodove kotičke in druge taborniške aktivnosti), rekreacijsko območje (Amerika) z 
postavljenim igriščem za nogomet, odbojko, košarkaški koš, poljem za med dvema ognjema, streliščem, 
večnamenskim prostorom,…, parkirišče za osebna vozila ter drugi pomožni premični in nepremični objekti 
(stražarnica, tipi šotor, šotor za ustvarjalne delavnice, sedišča ob tabornem ognju,…). 
Vsa našteta infrastruktura je plod večletnega delovanja in vlaganja ŠZT v Kajuhov tabor in v večinski meri urejena s 
prostovoljnim delom tabornikov rodov članov ŠZT prejšnjih in sedanjih generacij. 

4.2.7.4. Taborni prostor v Savudriji 
Šaleška zveza tabornikov (v nadaljevanju ŠZT) ima v najemu tabor v Savudriji, ki se nahaja v Kampu Veli Jože 
Savudrija. Tabor vsebuje lastno sledečo infrastrukturo: kuhinja s saloonom, prostor za šotore (postavljeni šotori tipa 
Savica in štabni šotor), rekreacijsko območje z mrežo za odbojko, večnamenski osrednji prostor, kjer se nahaja tudi 



   1. december 2015GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 11�  / Številka 09

10. seja Sveta Mestne občine Velenje

 
 

 
 

dvignjeno ognjišče s sedišči in v neposredni okolici le-tega še parkirišče za osebna vozila. Jedilnica in sanitarni obroč 
sta urejena v sklopu Kampa Veli Jože. Na obrobju samega kampa se nahaja tudi urejena plaža in dostop do morja. 
Vsa našteta infrastruktura je plod večletnega delovanja in vlaganja ŠZT v tabor v Savudriji, pred letom 1991 in po letu 
2005.  

4.2.8. VILA ROŽLE 
Z energetsko sanacijo Vile Rožle, smo v oktobru 2015 v MO Velenje pridobili kakovostno energetsko saniran objekt. 
Sam objekt razpolaga s približno 330 m² skupne notranje površine, ki je razdeljena v dve etaži z mansardo. Dozidana 
je bila tudi nadstrešnica, ki bo omogočala izvedbo aktivnosti tudi zunaj. Obnovljene prostore je v uporabo dobila 
Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje (v nadaljevanju MZPM), ki ji bo nova lokacija omogočila še boljše 
pogoje za delo in ustvarjanje.  
MZPM je humanitarna, nevladna, prostovoljna, človekoljubna organizacija, katere temeljni cilj je dvig kakovosti 
življenja otrok, mladostnikov in družin, zastopanje in uveljavljanje njihovih interesov in potreb ter zaščita njihovih 
pravic, ki delujejo v javno dobro. 

4.2.9. SKEJT PARK 
Skate park, ki se trenutno nahaja na začasni lokaciji, t.j. pred samo Rdečo dvorano, upravlja Rdeča dvorana 
športnorekreacijski zavod Velenje. Največji uporabniki so mladi in društvo Duša - Društvo urbanih športov Velenje. 
Slednje večkrat letno organizira druženja in tekmovanja, kot so razni skate in blade session-i (tekmovanja na rolkah, 
rolerjih in kolesih). Na lokaciji skejt parka se nahajajo različni objekti in rampe: 

 beng – navadna ravna rampa; 
 quarter – zaobljena rampa z nekaj stopinjami klančine; 
 fun box – objekt za slajdanje in skakanje; 
 slajd box – objekt z dvema stopnicama za slajdanje; 
 half pipe – objekt z dveh strani zaobljen v polkrog. 

Žal je trenutni skejt park v tej obliki premajhen in tako nevaren za uporabnike le-tega. 
4.2.10. PODJETNIŠKI CENTER STANDARD 

V prenovljenem Podjetniškem centeru Standard so novi prostori za mlade talente, startup podjetja in ekipe. Prostori so 
opremljeni z najsodobnejšo IKT opremo ter opremo za hiter razvoj prototipov (3D printer, priročna delavnica CPU). Za 
inkubirana podjetja je na voljo 12 pisarn različnih velikosti med 18 - 60 m2, s svojim skladiščnim prostorom in 
souporabo skupnih servisnih prostorov. V  novem coworking prostoru, ki se razteza na 145 m2, je na voljo 18 delovnih 
miz, skupaj pa lahko v coworkingu soustvarja 40 »startupovcev« ali »freelancerjev«.  V objektu je tudi večja pasaža, 
primernejša za večje dogodke ter dve sejni sobi.  
V objektu ima sedež tudi SAŠA inkubator, ki skrbi za zanimiv podjetniško-zabavni program, nudi široko mrežo 
mentorjev, od razvoja izdelka, zaščite intelektualne lastnine, dostopa do kapitala in vse do vstopov na domači ali tuiji 
trg. Inkubator tudi skrbi za oddajanje prostorov.  

4.3. LOKALNI MLADINSKI FESTIVALI 
4.3.1. DNEVI MLADIH IN KULTURE (DMK) 

Začetki festivala segajo v leto 1991, ko so se nadebudni šaleški študentje odločilo, da bodo počeli stvari, ki si jih drugi 
ne upajo ali jih ne znajo. Z nič finančnimi sredstvi, z le nekaj povratnimi denarnimi sredstvi, a z izjemo voljo, odličnimi 
idejami, kreativnostjo, drugačnostjo in delovnim elanom jim je uspelo – festival DMK je zagledal luč sveta in še danes, 
25 let po prvem »špilu« na Velenjskem gradu, ostaja eden najboljših in najbolj kvalitetnih festivalov za mlade, po 
katerem so začeli nastajati številni drugi. 
Osnovna ideja festivala, ki se je ohranila skozi vsa ta leta je, da se mladim pokaže drugačen pogled na svet, da se 
poiščejo kulturne in umetniške vsebine, ki so večkrat spregledane, nepoznane, nekomercialne. Dnevi mladih in kulture 
ustvarjajo prostor pod milim nebom, kjer se imajo možnost in priložnost uveljaviti ter predstaviti mlade, nadobudne 
skupine in ustvarjalni posamezniki. Sploh pa je to prvi študentski festival, ki je nastal v samostojni Sloveniji. Razvijal 
se je, rastel, se širil in krčil. Predvsem pa se je obdržal skozi vsa leta in še danes predstavlja eno pomembnejših 
aktivnosti Šaleškega študentskega kluba. 

4.3.2. FESTIVAL MLADIH KULTUR KUNIGUNDA 
Festival mladih kultur Kunigunda je idejni projekt Mladinskega centra Velenje, ki ga v sodelovanju z  mladimi izvajamo 
že vse od leta 1998. Od samega začetka je festival namenjen predstavitvi produkcije domače mladinske kulture na 
kar se da nekonvencionalen način. Vse pogosteje na Kunigundi gostimo tudi umetnike iz tujine, poleg kulturnih pa 
prirejamo tudi športne, izobraževalne in zabavne dogodke, ki jih postavimo na urbana prizorišča po vsem mestu. 
Brezplačno, saj kvalitetna alternativna kultura mladih vsestranskih umetnikov nima cene. Koncerti vse mogoče glasbe, 
performansi, razstave, digitalne inštalacije, glasbene, ustvarjalne in športne delavnice, predavanja, okrogle mize in 
družabni kotički. Celo leto prirejamo predfestivalske dogodke, lotili smo se drznih projektov in pomagali uresničiti vizije 
mladih umetnikov. 

4.3.3. PARK S5 DOGAJA 
Festival Park s5 dogaja je sedaj že tradicionalni festival, ki ga vsako leto organizira dijaška sekcija Šaleškega 
študentskega kluba. Festival se vsako leto prične za konec šolskega leta, ter seže globoko v poletje. Tako dijaki s 
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svojimi idejami popestrijo poletne počitnice v samem središču mesta. Festival je tematsko razdeljen po dnevih, da 
zadovolji skoraj vse subkulture. 
Ponuja priložnost mladim neuveljavljenim glasbenikom, kulturnikom, športnikom… Prav tako na festivalu organiziramo 
zanimive delavnice in tematsko usklajene koncerte, ki so odlična kombinacija za dober žur. Vsi dogodki na festivalu 
pa so brezplačni za vse obiskovalce. 

4.3.4. FESTIVAL NASEDLEGA KITA 
Enodnevni Festival nasedlega kita je glasbeni festival, ki je največji festival na svetu, posvečen nasedlim 
kitom. Festival, ki ga organizira istoimensko društvo - Društvo nasedlega kita, od leta 2011 poteka na letnem kinu ob 
Škalskem jezeru.  
Ob glasbeni spremljavi lokalnih DJ-ev poteka delavnica nasedlih kitov. Inštalacije so v celoti sestavljene iz smeti in 
razstavljene na prizorišču. Ena izmed idej festivala je ozaveščanje ljudi o tem, da smeti tudi potem, ko jih smetarji 
odpeljejo iz naše neposredne bližine, obstajajo še mnogo let. 

4.4. LOKALNE ORGANIZACIJE V MLADINSKEM SEKTORJU 
4.4.1. MLADINSKI ZAVODI 
4.4.1.1. Javni zavod Mladinski center Velenje 

MC Velenje je javni zavod, ki ga je ustanovila MO Velenje leta 1997. Osnovni namen mladinskih centrov je 
neformalna socializacija in vključevanje organizirane in tako imenovane neorganizirane mladine v lokalnih, regionalnih 
in mednarodnih  okoljih v preventivne, neformalno-izobraževalne, prostovoljne, kulturne, socializacijske, prostočasne 
in druge animacijske aktivnosti kot tudi omogočanje raznovrstnih mladinskih iniciativ. 
Center od leta 2010 deluje na treh ločenih lokacijah in sicer: 

 v objektu Rdeča dvorana, kjer ima svoje prostore programska enota kultura;  
 na lokaciji Trg mladosti 7 v Velenju, programska enota Kunigunda - regionalni multimedijski center in 
 na Efenkovi 61a, kjer se nahajata programski enoti družba in mladinski hotel. 

 
MC Velenje upravlja še z lokacijami Letni kino ob Škalskem jezeru, z objektom Stare pekarne v starem Velenju v letu 
2014 pa so v programsko upravljanje vključili še Hišo bendov. 
Cilji MC Velenje so: informiranost mladih, spodbujanje pozitivnih vrednot, druženje otrok in mladih v prostem času, 
pridobivanje novih znanj in izkušenj, spodbujanje timskega dela, potrditev lastnega dela, spodbujanje strpnosti, 
gojenje prijaznih človeških odnosov, pomoč mladim v času brezposelnosti… Mladinski center deluje kot središče, ki z 
logistiko, mentorji in prostorskimi možnostmi interesnim združenjem ali posameznikom nudi pomoč pri izvedbi njihovih 
projektov iz mladinskega polja. Za metode dela uporablja predvsem t.i. metode mladinskega dela, ki se dopolnjujejo z 
različnimi oblikami neformalnega izobraževanja. MC Velenje spodbuja dejavnosti, ki z minimalnimi denarnimi vložki 
rojevajo nove projekte, katerih ustvarjalci so mladi. Spodbuja angažiranje mladih brezposelnih k vključevanju v 
projekte ter spodbuja njihovo šolanje in razvijanje poslovnih priložnosti. 

4.4.1.2. Zasebni zavod eMCe PLAC - Zavod mladine Šaleške doline 
Zavod eMCe plac, Zavod mladine Šaleške doline je bil v letu 2008 ustanovljen s strani Šaleškega študentskega kluba 
z namenom izboljšanja kvalitete življenja mladih v Šaleški dolini in deluje predvsem na področju  organiziranja in 
izvajanja mladinskih interesnih dejavnosti s področja kulture, umetnosti, vzgoje, športa, sociale, šolstva, mladinskega 
turizma, izobraževanja, mednarodnega sodelovanja, založništva ter javnega obveščanja. 
Delovanje zavoda je poleg organizacije projektov s področja mladinskih interesnih dejavnosti usmerjeno predvsem v 
upravljanje in razvijanje Mladinskega kulturnega kluba eMCe plac, kjer se mladim zagotavlja pester nabor alternativne 
mladinske kulture , kvalitetno vsakodnevno preživljanje prostega časa, koriščenje prostorov za interesne dejavnosti, 
pogoje za ustvarjanje lastne produkcije in  uresničevanja lastnih idej,  s tem pa posledično širitev mladinske socialne 
mreže. 
Glavni cilji in nameni eMCe placa so  zagotoviti in ponuditi priložnost aktivnega vključevanja mladih v delovanje in 
organiziranje kluba, graditi na pripadnosti, prostovoljstvu in vključenosti, zagotoviti kvaliteten kulturno – umetniški 
program, nuditi informacije mladim preko različnih medijev in info točk ter zagotavljati dobre pogoje za ustvarjanje in 
promoviranje mladih ustvarjalcev in umetnikov, ki delujejo na našem področju. 
Klub sestavljajo kavarna, info točka, galerija in večnamenski prostor, ki med vikendi služi izvajanju koncertnih in 
gledaliških dejavnosti, med tednoma pa je na voljo za delavnice, vaje različnih skupin, telovadbo, izobraževanja, 
družabne igre idr. 

4.4.2. MLADINSKI SVET VELENJE  
Mladinski svet Velenje (MSV), si kot lokalna krovna mladinska organizacija že od samega začetka (2003) prizadeva k 
vzpostavitvi okolja, ki bo mladim v Mestni občini Velenje omogočil razvoj v avtonomne, odgovorne in družbeno 
angažirane posameznike. 
MSV je združenje oz. zveza lokalnih mladinskih organizacij različnih interesov, nazorskih ali političnih usmeritev in 
deluje z namenom: 

a.) izvajati in koordinirati projekte katerih namen je:  
 delovanje v korist mladih v MO Velenje, 
 aktivna integracija mladih v družbo v MO Velenje, 
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 spodbujanje pozitivnih vrednot, 
 obveščanje javnosti z izdajo glasil in drugih publikacij MO Velenje, 
 izobraževanje mladih; 

b.) usklajevati in navzven predstavljati interese članic; 
c.) spodbujati vzajemno razumevanje, izmenjavo izkušenj in pripravljenost  na sodelovanje; 
d.) biti posvetovalno telo za vsa vprašanja, ki zadevajo mlade in mladinske organizacije; 
e.) izvajati vpliv na mladinsko politiko MOV; 
f.) spodbujati razvoj mladinskih organizacij in aktivno udeležbo mladih v javnem življenju; 
g.) spodbujati članice k sodelovanju z njim podobnimi organizacijami  doma in v tujini 

 
MSV je v letih svojega delovanja ustvaril odlične pogoje za delo mladih in mladinskih organizacij v Velenju. V obdobju 
2003 – 2010 je aktivno pomagal pri pripravi vseh pomembnih pravno-zakonodajnih dokumentov, ki urejajo mladinski 
sektor v Mestni občini Velenje.  

4.4.3. MLADINSKE ORGANIZACIJE 
4.4.3.1. Društvo tabornikov rod jezerski zmaj Velenje  

Rod jezerski zmaj šteje skoraj 700 aktivnih članov. Vodniki s svojim prostovoljnim delom omogočajo svojim članom 
mnogo različnih aktivnosti, preko katerih jih vzgajajo za življenje. Projekti, kot so taborjenja, zimovanja, bivakiranja, 
izleti ter tekmovanja, kjer dosegajo tudi vidne rezultate, so vedno polni nepozabnih doživetij. Udeležujejo se delovnih 
in očiščevalnih akcij in po svojih močeh skrbijo za ohranjanje narave. 
Cilji taborniške organizacije so: krepitev pozitivnega odnosa posameznika do sebe in do drugih, do narave ter do 
okolja; spoštovanje družbenih in moralnih norm, kot so odgovornost, solidarnost, spoštovanje različnosti, bonton, 
zdrav način življenja in razmišljanja,… Te cilje skušamo dosegati skozi zgoraj omenjene aktivnosti. 

4.4.3.2. Šaleški študentski klub  
Šaleški študentski klub nudi dijakom in študentom – ne le iz Velenja, temveč vsem, ki spadajo pod upravno enoto 
Velenje – možnost izobraževanja, zabave, rekreacije, kulturne in umetniške dogodke, socialne projekte, s katerimi 
priskoči na pomoč socialno ogroženim dijakom in študentom ter njihovim družinam… 
Študentski klub spada med večje klube v Sloveniji in je član Zveze Škis, šteje več kot 1000 članov. Vse več 
tradicionalnih in dobro obiskanih dogodkov dokazuje dobro delovanje kluba. Med večje dogodke zagotovo sodijo 
tradicionalni festival Dnevi mladih in kulture, ki je eden največjih in najstarejših festivalov v Sloveniji, Akademski ples, 
Knap žur v Mariboru, Ej lejga žur v Ljubljani, tradicionalni ŠŠK-jev izlet v neznano, smučanje v Nassfeldu… V sklopu 
Šaleškega študentskega kluba deluje tudi Dijaška sekcija, s katero želijo člani ŠŠK-ja svojo dejavnost približati že 
srednješolcem. 

4.4.3.3. Aktiv SKEI mladi Velenje  
Sindikat kovinske in elektroindustrije (SKEI) Slovenije je samostojna, neodvisna in reprezentativna interesna 
organizacija prostovoljnega združevanja delojemalcev – članov. Organizacija uveljavlja in zastopa ekonomske, 
gospodarske, socialne, kulturne in druge interese članstva, na vseh ravneh organiziranosti. SKEI se v skladu s svojim 
programom in zaradi skupnih interesov ter čim večjega vpliva povezuje v Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije.  
V okviru SKEI Slovenije deluje tudi Komisija za mlade SKEI Slovenije. Njena osnovna naloga je promovirati in 
predstaviti mladim po Sloveniji organizacijo SKEI Slovenije. Mlade vključuje v SKEI Slovenije in izvaja program dela, 
ki si ga  vsako leto na novo zastavi. Prav tako pa mladi sodelujejo v programu aktivnosti SKEI Slovenije. SKEI Mladi 
članom omogoča: brezplačno pravno svetovanje pri zaposlovanju in izobraževanju; nezgodno zavarovanje za primer 
smrti ali trajne invalidnosti; koriščenje počitniških kapacitet; zaščito in varnost pri odnosih z delodajalci. 

4.4.3.4. Društvo producentov elektronske glasbe COGO 
Društvo COGO je bilo ustanovljeno leta. Poleg izdajanja lastne glasbene produkcije je društvo v sodelovanju z MC 
Velenje, Klubom eMCe Plac in Festivalom mladih kultur Kunigunda izvedlo in še vedno izvaja večje število dogodkov 
na katerih člani društva in njihovi gostje iz Slovenije ter tujine obiskovalcem prezentirajo moderno elektronsko glasbo.  
Tukaj vsekakor gre omeniti projekt Green Land, ki je postal vodilni elektronski dogodek v Šaleški dolini ter projekt 
RGB Series, ki zajema serijo klubskih dogodkov. Leta 2012 so se v društvu odločili, da v svoje repertoar dejavnosti 
dodajo še izobraževanja na področju glasbene produkcije, ki jih izvajajo v sodelovanju s podjetjem Cozmikmuzik. 
Poleg sodelovanja z lokalnimi organizacijami društvo sodeluje z umetniki iz celotne Slovenije. V prihodnosti se v 
društvu COGO planirajo umestiti predvsem v založništvo in na ta način izpolniti primarno poslanstvo društva. 

4.4.3.5. Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje  
Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje (MZPM) je humanitarna, nevladna, prostovoljna, človekoljubna 
organizacija, katere temeljni cilj je dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, zastopanje in uveljavljanje 
njihovih interesov in potreb ter zaščita njihovih pravic.  
Delujejo na območju Šaleške doline – na ozemlju treh občin; Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki. V njihovih vrstah so 
ljudje, ki imajo otroke radi in svoj prosti čas dajejo njim ter s tem ogromno znanja, izkušenj… Program dela se v celoti 
nanaša na uresničevanje določil Konvencije o otrokovih pravicah. Pripravljajo programe: 

 Prosti čas, ki so vezani na osnovne šole: bralna značka, Vesela šola, otroški parlament, Evropa v šoli, 
raziskovalna dejavnost, okoljevarstveni programi, Mala Napotnikova kiparska kolonija; 
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 preventivne programe: svetovalna skupina pri telefonu TOM, Klub vzgojiteljev »Mladi za mlade«; 
 letovanje in rekreacija otrok: letovanja in počitniške akcije, počitniške dejavnosti po DPM; 
 Veseli december; 
 humanitarne akcije. 
4.4.3.6. Društvo tabornikov rod Lilijski grič Pesje  

Društvo tabornikov Rod Lilijski grič Pesje deluje znotraj Zveze tabornikov Slovenije. Ustanovljeno je bilo 13. decembra 
1996 Članstvo je sestavljeno iz različnih generacij, bolj ali manj mladih, predanih prostovoljnemu delu. Vsako leto 
imajo taborjenje v Ribnem, zimovanja v različnih krajih po Sloveniji, rodove akcije in povezovanja z drugimi rodovi. 
Njihova osnovna dejavnost so vodovi sestanki, ko se taborniki urijo v taborniškem znanju in veščinah. Petkovi 
popoldnevi so tako za tabornike težko pričakovani trenutki, ko se lahko po tedenskem šolskem delu sprostijo in 
naužijejo druženja s sovrstniki.  
Prav gotovo jih druži skupni namen, da je treba med današnjim, vse hitrejšim vsakdanom najti tudi čas za aktivno 
druženje z otroki, mladostniki in mladimi. Le-tem nudijo taborniško znanje, jih pripravljajo na življenje v skladu z 
naravo, s tem pa povečujejo njihovo samostojnost in iznajdljivost. 

4.4.3.7. Steg Velenje 1 – Jezerski graščaki  
Velenjski skavti so del Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, vendar delujejo avtonomno v svojem 
lokalnem okolju. Trenutno je v Velenju okoli 70 skavtinj in skavtov, ki delujejo v treh starostnih skupinah: volčiči in 
volkuljice (8 – 10 let), izvidniki in vodnice (11 – 16 let) in popotniki in popotnice (16 – 21) let. Velenjske skavte vodi 
skupnost voditeljev, ki jo trenutno sestavlja približno 20 mladih. 
Njihov program temelji na izpolnjevanju njihovega poslanstva, ki je, mladim s pomočjo skavtske metode prispevati k 
polnemu telesnemu, spoznavnemu, čustveno-motivacijskemu, moralnemu, duhovnemu in družbenemu razvoju, da 
bodo lahko postali zrele osebnosti, odgovorni državljani ter dejavni člani krajevnih, narodnih in mednarodnih 
skupnosti. Srečanja potekajo tedensko oziroma na 14 dni, vsako leto pa pripravljamo vrsto projektov, ki vedno 
temeljijo na aktivnostih v naravi, kot so: tabori, zimovanja, jesenovanja, pohodi, čistilne akcije, orientacijska in športna 
tekmovanja, itd. 

4.4.3.8. Kulturno-umetniško društvo Koncentrat  
KUD Koncentrat združuje študente in mlade diplomirance s področja različnih kreativnih praks, industrijskega 
oblikovanja, arhitekture, krajinske arhitekture, slikarstva, kiparstva, plesa, glasbe in podobno.  
Skupaj udejanjajo večje umetniške projekte, kot so: Priprava na sprejemne izpite umetniških fakultet, Prenova stare 
Pekarne, Kulturna Pečica v Pekarni, Spacebound, Pika potuje in Mozaik doživetij na Pikinem Festivalu, Reciklarna, 
ParkArt itd. 

4.4.3.9. Društvo urbanih športov duša Velenje  
Društvo urbanih športov Duša je mlado društvo, ki se je uradno ustanovilo v začetku leta 2014. Dogovori glede same 
ustanovitve so potekali že v preteklosti, vendar do uradne ustanovitve ni prišlo nikoli. Društvo je delovalo bolj kot 
neformalna skupina in sodelovalo pri nekateri projektih v Velenju kot so skate kontest v okviru festivala DMK in pomoč 
pri festivalu mladih kultur Kunigunda.  
Organizirajo tudi samostojne projekte kot so razni skate in blade session-i, tekmovanja in dogodke, ki so povezani s 
promocijo samega društva. Njihov trenutno največji cilj je pridobitev novega skate parka v Velenju. 

4.4.3.10. Mladinski odbor Turistične zveze Velenje  
Turistična zveza Velenje in njena društva, imajo težave pri pomlajevanju svojega članstva in organizaciji prireditev, ki 
bi privabila širši krog obiskovalcev. Zaradi tega je bil potreben nov korak – ustanovitev podmladka. Tako je januarja 
2015 nastal Mladinski odbor Turistične zveze Velenje. Turizem, ki je ključen dejavnik za razvoj Šaleške doline bodo 
spodbujali z mladimi in inovativnimi idejami.  
Njihove dejavnosti so atraktivne in zanimive – alternativna vodenja po Velenju, joga na SUPih,… 

4.4.3.11. Društvo podeželske mladine Vinska Gora  
Društvo podeželske mladine Vinska Gora je prostovoljna, nepolitična organizacija mladih s podeželja, ki živijo na 
območju šaleške doline.  
Društvo  je bilo ustanovljeno z namenom: 

 da oživlja stare kmečke običaje in druženje na vasi; 
 da povezujemo  mlade na podeželju in tiste, ki čutijo pripadnost in povezanost; 
 da ohranja in oživlja tradicionalne vrednote, ki temeljijo na spoštovanju družine, doma in narave; 
 da ohranja kulturno, materialno in duhovno dediščino kmečkega stanu; 
 da širi znanje o nujnosti skladnega razvoja podeželja z okolju prijazno kmetijsko dejavnostjo in pridelavo 

zdrave hrane; 
 da sodeluje pri prenosu znanja na podeželje. 

 
4.4.3.12. Društvo za razvoj in promocijo subkulture Železni aktivizem 

Subkultura metala je v Velenju dobro razvita in sprejeta, vendar se dogaja zelo premalo takšnih dogodkov. Namen 
društva je z organizacijo metal koncertov in klubskih večerov to izboljšati, kjer bodo predstavljali bolj ali manj znane 
tako tuje kot slovenske glasbene skupine.  
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Društvo se zaveda problematike pridobivanja možnosti koncertiranja manjših in mlajših metal skupin v lokalnem 
mestu in tudi šele drugje. Člani društva uspešno organizirajo tudi prevoze na koncerte lokalnih skupin drugod, saj je 
podpora pri glasbi ključnega pomena. 

4.4.3.13. Leo klub Velenje  
Leo klub Velenje je dobrodelna organizacija. Klub je bil ustanovljen leta 2009 kot podmladek Lions kluba Velenje. Leo 
klubi so svetovna, nepolitična, nereligiozna organizacija, ki pomagajo socialno ogroženim posameznikom in skupinam, 
predvsem pa poskušajo izboljšati prihodnost mladih. 
S tem namenom že več let zapored organizirajo decembrsko akcijo Miklavževanje, priredijo manjšo pogostitev in 
obdarujejo otroke iz socialno ogroženih družin iz Velenja. Poleg tega v mesecu maju organizirajo dobrodelni 
koncert,  med letom pa zbirajo dobrodelne prispevke. Vsa zbrana sredstva podarijo tistim, ki so pomoči potrebni. 

4.4.4. OSTALE ORGANIZACIJE ZA MLADE  
4.4.4.1. Šolski center Velenje 

 Šolski center Velenje je vzgojno-izobraževalni zavod, ki ga sestavlja pet srednjih šol, Višja strokovna šola, 
Medpodjetniški izobraževalni center in Skupne službe. V šolskem in študijskem letu 2014/2015 je potekalo 
izobraževanje v 26-ih srednješolskih in 6-ih višješolskih strokovnih programih. V vseh programih se je v taistem 
šolskem letu izobraževalo 1874 dijakov, 412 študentov ter 1000 odraslih oz. drugih udeležencev 
izobraževanja. Vzgojno-izobraževalno delo opravljajo 2 doktorja znanosti, 15 magistrov, 127 učiteljev z univerzitetno 
ali visokošolsko izobrazbo, 18 učiteljev z višješolsko izobrazbo, s srednješolsko izobrazbo je zaposlenih 15 strokovn ih 
delavcev. 

4.4.4.2. Center za socialno delo Velenje 
Poslanstvo Centra za socialno delo (v nadaljevanju CSD) Velenje je odzivati se na stiske ljudi, pomagati ljudem, da si 
sami pomagajo, zagotavljati osebni in strokovni razvoj zaposlenih. CSD Velenje so nosilci razvoja socialne dejavnosti 
na lokalni ravni in so povezovalci med partnerji na lokalnem nivoju. Človek s svojimi potrebami je središče njihovih 
prizadevanj, ljudi opremljajo z informacijami o njihovih pravicah in možnostih. 
Vizija CSD Velenja je slediti nalogam, ki nam jih je zaupala država, da pomagamo ljudem v stiski do izhoda, na najbolj 
učinkovit, pravičen način, ki naj bo prijazen za uporabnika in odprt za predloge izboljšav. 

4.4.4.3. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 
 Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je ena ključnih ustanov na trgu dela. Je samostojna pravna oseba s 
statusom javnega zavoda, ki deluje enotno za območje Republike Slovenije. Uporabniki storitev Zavoda so 
brezposelne osebe, delodajalci, osebe, ki potrebujejo strokovno pomoč pri zaposlovanju in poklicni orientaciji, 
strokovne institucije in izvajalci programov zaposlovanja, socialni partnerji ter javnost. 

4.4.4.4. Športno rekreacijski zavod Rdeča dvorana  
Športno rekreacijski zavod Rdeča dvorana je bil ustanovljen leta 1992. Zavod ima v upravljanju objekte: Rdeča 
dvorana, mestni stadion, kotalkališče, Bazen Velenje in urbani doživljajski park – skejt park. 

Zavod opravlja javno službo na področju športa in rekreacije in sicer: 
 upravlja z javno infrastrukturo na področju športa, rekreacije in prostočasnih aktivnosti, ki mu jo v upravljanje 

prenese ustanoviteljica in jo daje v najem drugim izvajalcem v skladu z zakonodajo, 
 sodeluje pri načrtovanju in izgradnji javne infrastrukture na področju športa in rekreacije, 
 organizira, izvaja, posreduje, spodbuja in spremlja športne in rekreativne prireditve in tekmovanja, 
 izvaja in spremlja izvajanje občinskih in nacionalnih programov s področja športa in rekreacije, 
 izvaja strokovno in finančna-administrativna opravila za Športno zvezo Velenje, 
 skrbi za vključevanje športnih in rekreativnih programov in projektov v druge dejavnosti z namenom  celovite 

ponudbe in promocije Mestne občine Velenje, 
 zbira in posreduje informacije o športnem in rekreativnem dogajanju v občini, 
 izvaja dejavnost propagande. 

 
 

4.4.4.5. Savinjsko-Šaleška gospodarska zbornica  
Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica (v nadaljevanju SŠGZ) povezuje gospodarske subjekte različnih dejavnosti v 
SAŠA (Zgornje Savinjsko-Šaleška). Poslanstvo SŠGZ je poleg povezovanja gospodarskih subjektov v SAŠA regiji tudi 
vzpostavljanje komunikacije med njimi ter širšim družbenim okoljem z namenom povečevanja konkurenčnosti članov 
in zagotavljanja ugodnejših pogojev za poslovanje in izvajanje njihove družbene odgovornosti.  

Vizija SŠGZ je postati učinkovit gospodarski lobi, ki zastopa interese članov v odnosu do lokalnih skupnosti, državnih 
organov in ostalih ključnih subjektov pri oblikovanju konkurenčnih pogojev za poslovanje in razvoj v SAŠA regiji. 

4.4.4.6. Visoka šola za varstvo okolja  



1. december 2015 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 09/ stran 12�

            10. seja Sveta Mestne občine Velenje

 
 

 
 

Poslanstvo Visoke šole za varstvo okolja (v nadaljevanju VŠVO) je v zagotavljanju izobraženega in usposobljenega 
visokokakovostnega kadra, ki bo sposoben in se znal spopadati z izzivi na področju varovanja okolja in novih 
ekotehnologij. 
Vizija šole je postati kakovostna visokošolska ustanova s področja varstva okolja v regiji, v širšem slovenskem 
prostoru in na področju jugovzhodne Evrope. Šola sledi visokim izobraževalnim in raziskovalnim standardom pri 
posredovanju strokovnih znanj s področja varstva okolja in okoljskih tehnologij. Na ta način želi prispevati k 
trajnostnem upravljanju okolja in njegovih naravnih virov. 
 

4.4.4.7. Fakulteta za energetiko 
Fakulteta za energetiko je ena najmlajših fakultet Univerze v Mariboru in je edina nova tehnična fakulteta v Sloveni ji v 
zadnjih nekaj desetletjih.  
Fakulteta ima sedež v Krškem in stalno dislocirano enoto v Velenju. Lokacije izvajanja niso bile izbrane naključno; gre 
za največja energetska bazena v Sloveniji. Študenti imajo tako omogočen neposredni stik z velikimi energetskimi 
sistemi, kar je še dodatna prednost pri izvajanju pedagoškega in raziskovalnega dela. Študenti se tako lahko v sklopu 
študijskega programa odločajo za izbiro dela študijskih obveznosti iz področij: hidroenergetike, termoenergetike, 
jedrske energetike, alternativne energetike in splošne energetike. 

4.4.4.8. Turistično-informacijski center Velenje 
Turistično -informacijski center Velenje (v nadaljevanju TIC Velenje) deluje v prostorih Vile Biance in ureja ter 
posreduje informacije o Velenju, SAŠA regiji in Sloveniji, domačim in tujim turistom ter občanom. V TIC Velenje 
organizirajo enodnevne izlete po Šaleški dolini, izvajajo promocijo preko tiskanih in elektronskih medijev, prodajamo 
spominke in vstopnice preko portala www.mojekarte.si in sistema Eventim. Organizirajo in izvajajo tudi vodene oglede 
Vile Biance, oddajajo poslovne prostore Vile Biance v najem in izvajajo poročne obrede v njej. 

4.4.4.9. Glasbena šola Fran Korun Koželjski 
Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje je steber kulturno-umetniškega ustvarjanja na glasbenem področju. Skozi 
glasbeno izobraževanje in vzgojo, ki omogoča učencem pridobitev splošne glasbene in kulturne razgledanosti, 
oblikujemo družabni, socialni in kulturni čut vsakega posameznega učenca s poslanstvom vzgajanja za življenje. 
Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje je ena največjih, najbolj znanih in uspešnih slovenskih glasbenih šol 
danes z jasno prepoznavnim pomenom za slovenski kulturni prostor. Učenci lahko izbirajo med naslednjimi 
inštrumenti:  kljunasta flavta, flavta, oboa, fagot, klarinet, saksofon, trobenta, rog, pozavna, tuba in druga konična 
trobila, violina, viola, violončelo, kontrabas, tolkala, klavir, orgle, kitara, harfa, petje, harmonika, diatonična harmonika, 
citre.  

4.4.4.10. Integra 
Inštitut je ustanovljen kot strokovni neprofitni zavod za področje izvajanja socialnih storitev, izobraževanja, 
rehabilitacije in trga dela. S svojim poslanstvom in zagotavljanjem storitev posredno deluje na širokem področju 
krepitve socialnega dialoga, aktivnega državljanstva, integracij - zlasti na trgu dela, predvsem pa razvoja socialnih 
inovacij in njih implementacije v skupnost. 
Z zagotavljanjem strokovnih in drugih specialističnih storitev na področju zaposlitvene rehabilitacije, skupnostnih ter 
socialno varstvenih programov, izvaja med drugim vrsto izobraževalnih seminarjev, delavnic, predavanj, svetovanj za 
strokovnjake različnih strok in razvoja človeških virov nasploh – uporabljajoč moderne, inovativne in izobraževalno-
sistemske pristope in metode pri delu s skupino in posameznikom. S svojim strokovnim delovanjem, zlasti pa težnjo 
po inovativnosti ponudbe in programov,  je tesno vpet tudi v evropske integracije, zlasti na področju izobraževanja 
odraslih.  
 

5. UČINKI 1. LOKALNEGA PROGRAMA RAZVOJA DELOVANJA MLADIH V 
MESTNI OBČINI VELENJE 2010 - 2015 

Leta 2010 je bil sprejet dokument Lokalni program razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje "Mladi v korak s 
časom 2010 - 2015" - strategija za mlade v MOV (v nadaljevanju Strategija). Na podlagi Strategije, MO Velenje vsako 
leto od leta 2011 naprej objavi javni razpis za sledenje ciljem Lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se 
(so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje. 
Zaradi sprememb v načinu financiranja določenih programov, zaradi drugačnih prostorskih usmeritev razvoja občine 
in zaradi pojava novih idej, je bila Strategija leta 2013 (Uradni vestnik MOV, št. 17/2013) spremenjena in dopolnjena. 
Spremenili so se cilji, ki jih je Strategija predvidevala kot prioritetna na področju razvoja mladih. 
Iz prvotnih 30 ciljev, se je Strategija skrčila na 7 glavnih lokalnih mladinskih politik (programov), znotraj katerih je 
definiranih 53 ciljev oz. projektov. 
 
Analiza učinkov je namenjena kot pripomoček pri pripravi nove Strategije. 
 
Cilji, zajeti v Strategiji 2010 - 2013 so bili: 

1. letni kino; 
2. bike (skate) park - multiadrenalinski park; ureditev letnega bazena, plezalna stan, BMX park; 



   1. december 2015GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 12�  / Številka 09

10. seja Sveta Mestne občine Velenje

 
 

 
 

3. plesna dvorana; 
4. zaposlovanje mladih; 
5. pomoč mladim, nasilje med in nad mladimi, nasilje v družini; 
6. dodatni prostori za galerijsko dejavnost, digitalna mestna galerija; 
7. Klasirnica; 
8. potovanja za mlade; 
9. več koncertov; 
10. digitalne info točke. poenotena spletna info točka; 
11. učilnica v naravi, poučevanje v naravi; 
12. letni bazen; 
13. mladinska liga; 
14. promocija prostovoljstva; 
15. izobraževanje na področju zdravstvene preventive; 
16. krvodajalska akcija; 
17. solidarnost do socialno šibkih; 
18. ureditev smučišča Šalek; 
19. tematsko porisati sobe v Mladinskem hotelu Velenje; 
20. ozaveščanje o varčni rabi energije; 
21. eko akcije; 
22. stalni lan party; 
23. okrogle mize, potopisna predavanja, delavnice; 
24. promocijska akcija za vključitev predmeta državljanska vzgoja v izobraževalni proces; 
25. več dogodkov na koncertnem prostoru na Velenjskem gradu; 
26. mladinski kulturni festivali; 
27. skupni informativni dan vseh mladinskih organizacij; 
28. štipendije za nadpovprečno družbeno angažiranega mladega; 
29. subvencije MOV za projekte, ki vključujejo mlade v delovanje; 
30. vzpostavitve četrtnih in krajevnih Mladinskih centrov. 

 
Programi, ki so bili s spremembami in dopolnitvami vključeni v revidirano Strategijo v letu 2013 so bili: 

1. mednarodna mobilnost mladih; 
2. izobraževanje in zaposlovanje; 
3. okolje in varstvo okolja; 
4. umetnost in kultura; 
5. šport in prosti čas; 
6. informiranje in vključevanje mladih v procese odločanja; 
7. mladi z manj priložnostmi. 

 
Javni razpisi so bili objavljeni vsako leto, 2011, 2012, 2013 in 2014 (tudi v letu 2015). Razpoložljiva sredstva so 
znašala 35.000 € na leto. 
 

5.1. PORABA SREDSTEV PO LETIH 
Preglednica 13: Poraba sredstev na javnem razpisu za sledenje ciljem Strategije po letih 
 razpoložljiva sredstva porabljena sredstva delež 

2011 35.000 € 30.545 € 87 % 
2012 35.000 € 34.980 € 100 % 
2013 35.000 € 34.246 € 98 % 
2014 35.000 € 35.000 € 100 % 

 
 
Graf 1: Poraba sredstev na javnem razpisu za sledenje ciljem Strategije po letih 
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V vseh štirih letih so bila porabljena skoraj vsa razpoložljiva sredstva, nekoliko manj (87 %) le v prvem letu, kar 
pripisujemo takrat še slabši prepoznavnosti razpisa.  
 

5.2. ŠTEVILO PROJEKTOV PO  LETIH 
Preglednica 14: Število prijavljenih projektov na javnem razpisu za sledenje ciljem Strategije po letih 

 

Graf 2: Število prijavljenih projektov na 
javnem razpisu za sledenje ciljem Strategije 
po letih 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kljub temu, da so bila v vseh letih porabljena vsa razpoložljiva sredstva, se je število prijav spreminjalo. V letu 2011 je 
bilo prijavljenih 22 projektov, odobrenih 13 (59 %). Najvišje število prijav v letu 2012 kaže na povečano prepoznavnost 
strategije, razpisa, projektnega dela in dela v društvih po uvodnem letu 2011. Odobrenih je bilo 38 % vseh prijav 
(najnižji delež v vseh obdobjih). V istem letu je bilo največ projektov na rezervni listi, tako za 100% kot tudi za 50% 
financiranje. Zaradi večjega števila projektov na rezervni listi, se je verjetno v prihodnjem letu manj akterjev opogumilo 
k prijavi – v letu 2013 je bilo namreč najmanj prijav (20). Večina je bila odobrenih (85 %), kar lahko kaže tudi na to, da 
so se izluščili dobri projekti, dobri programi in prijavitelji. Leta 2014 sledi ponovni porast prijav, vendar delež odobrenih 
projektov upade (39 %). Glede na število prijav je bilo najuspešnejše leto 2012 (36). Glede na delež odobrenih 
projektov je bilo najuspešnejše leto 2013 (85 %). 
 
Graf 3: Število prijavljenih, odobrenih in projektov na rezervni listi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 4: Število prijavljenih in izvedenih glede na delež 
sofinanciranja 
 
 
 
 
 

 št. prijav št. odobrenih št. na 
rezervni listi 

100 % 
financiranje - 

prijavljeni 

100 % 
financiranje - 

izvedeni 

50 % 
financiranje - 

prijavljeni 

50 % 
financiranje - 

izvedeni 
2011 22 13 9 (50%) 5 5 17 8 
2012 36 14 18 (50%) 

4 (50%) 
9 5 27 9 

2013 20 17 3 (50 %) 1 1 16 15 (+1 rezerva) 
2014 33 13 12 (50 %) 

5 (100%) 
5 5 8 8 
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Primerjava med prijavljenimi in izvedenimi projekti glede na delež financiranja nam kaže, da je bilo najuspešnejše leto 
2013, ko so bili izvedeni vsi odobreni projekti. 
 

5.3. PREGLED CILJEV MLADINSKE STRATEGIJE 2011 - 2014 
 
Preglednica 15: Pregled ciljev iz Strategije ter spremembe po letih od 2011-2013 

naziv cilja iz lokalnega 
programa 

delež 
(so)financiranja opis aktivnosti 

letni kino 2. rang = 50 % 50 % se sofinancira glasbeni, filmski, gledališki, športni, izobraževalni, … 
program na območju Letnega kina 

bike (skate) park – 
multiadrenalinski park 

1. rang = 100 % 
2. rang = 50 % 

100 % se financira tekmovanja na nacionalni in evropski ravni; 
50 % se sofinancira manjša srečanja oz. tekmovanja 

plesna dvorana 1. rang = 100 % 
2. rang = 50 % 

100 % se financira tekmovanja na nacionalni in evropski ravni; 
50 % se sofinancira manjši dogodki kot so delavnice, večerna druženja, 
srečanja, manjša tekmovanja 

zaposlovanje mladih 1. rang = 100 % 
2. rang = 50 % 

100 % se financira izvedba predstavitev zaposlitvenih programov, podjetij, 
izdelavo novih komunikacijskih orodij za baziranje znanja (spletna stran z bazo 
kandidatov za zaposlitev, …); 
50 % se sofinancira razni dogodki kot so delavnice, predavanja, predstavitev, 
promocija neformalnega izobraževanja, … 

pomoč mladim glede nasilja 
med/nad mladimi, nasilja v 

družini 
1. rang = 100 % 
2. rang = 50 % 

100 % se financira vzpostavitev mreže pomoči žrtvam nasilja (npr. varnih hiš, 
kriznih centrov,…); 
50 % se sofinancira predavanja o nasilju, preprečevanje nasilja, ozaveščanje 
o nasilju, pomoč žrtvam,… 

Klasirnica 1. rang = 100 % 
2. rang = 50 % 

100 % se financira program objekta kot celote; 
50 % se sofinancira enkratni dogodki oz. projekti v objektu, namenjeni 
promociji itd. subkulture 

potovanja za mlade 1. rang = 100 % 
2. rang = 50 % 

100 % se financira program socialno najbolj ogroženih mladih; 
50 % se sofinancira mladinske izmenjava, kot npr. preko programa Mladi v 
akciji 

več koncertov 1. rang = 100 % 
2. rang = 50 % 

100 % se financira velike koncerte, ki niso komercialne narave (največ en 
koncert na leto); 
50 % se sofinancira koncertne cikle programov, ki niso komercialne narave in 
v MOV niso dovolj dobro zastopani 

digitalne info točke 1. rang = 100 % 
2. rang = 50 % 

100 % se financira (enkratni) nakup in vzpostavitev sistema informiranja za 
izvedbo info točk; 
50 % se sofinancira program izvajanja in informiranja digitalnih info točk 

mladinska liga (košarka, 
nogomet, odbojka) 2. rang = 50 % 50 % se sofinancira izvedba lige ene panoge oz. vseh treh skupaj 

promocija prostovoljstva 1. rang = 100 % 
2. rang = 50 % 

100 % se financira celotna izvedba natečaja naj prostovoljec Velenja; 
50 % se sofinancira prostovoljske akcije, ki spodbujajo in krepijo prostovoljsko 
delo med mladimi 

izobraževanje na področju 
zdravstvene preventive 2. rang = 50 % 50 % se sofinancirajo  predavanja, izobraževanja, seminarje, delavnice,... na 

to tematiko 

krvodajalska akcija 1. rang = 100 % 
2. rang = 50 % 

100 % se financira celotna izvedba krvodajalske akcije; 
50 % se sofinancira aktivnosti za dvig zavedanja pomena darovanja krvi 
(predavanja,...) 

solidarnost do socialno šibkih 2. rang = 50 % 
50 % se sofinancira aktivnosti za pomoč socialno ogroženim mladim in 
njihovim družinam (zbiralne akcije, pomoč na domu, predavanja o 
prepoznavanju in pomoči takšnim osebam,...) 

tematsko porisati sobe v 
Mladinskem hotelu Velenje 2. rang = 50 % 50 % se sofinancira program za izvedbo akcije kot npr. »artist in rezidence«. 

ozaveščanje o varčni rabi 
energije 2. rang = 50 % 50 % se sofinancira delavnice, predavanja, izobraževanja,... 

eko akcije 2. rang = 50 % 50 % se sofinancira delavnice, predavanja, izobraževanja,... 
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okrogle mize, potopisna 
predavanja, delavnice 2. rang = 50 % 50 % se sofinancira ciklus predavanj, okroglih miz, delavnic, ... 

več dogodkov za koncerte na 
prostoru Gradu Velenje 2. rang = 50 % 50 % se sofinancira še neizvedene, inovativne programske aktivnosti na tem 

območju 

skupni info dan vseh mladinskih 
organizacij 2. rang = 50 % 50 % se sofinancira aktivnosti, namenjene povezovanju, sodelovanju 

mladinskih organizacij in združevanju sorodnih projektov teh organizacij 

dodatno v letu 2012 

letni bazen 1. rang = 100 % 
2. rang = 50 % 

100 % se financira tekmovanja na nacionalni oz. mednarodni ravni; 
50 % se sofinancira manjša tekmovanja 

učilnica v naravi (npr. park; 
fotografske delavnice, natečaji, 

slikarstvo, ustvarjalnost,…) 
Poučevanje v naravi 

1. rang = 100 % 
2. rang = 50 % 

100 % se financira (enkratni) nakup za opremo in izvedbo učilnice; 
50 % se sofinancira program učilnice 
  

ureditev smučišča Šalek – pozimi 
in bike park poleti 

1. rang = 100 % 
2. rang = 50 % 

100 % se financira tekmovanja na nacionalni in evropski ravni; 
50 % se sofinancira manjša tekmovanja 

stalni lan party 2. rang = 50 % 50 % se sofinancira postavitev mreže, nakup opreme za lan in nakup iger 

promocijska akcija za vključitev 
predmeta državljanska vzgoja v 

izobraževalni proces 
2. rang = 50 % 

50 % se sofinancira promocijske aktivnosti 

dodatno v letu 2013 

dodatni prostor za galerijsko 
dejavnost, digitalna mestna 

galerija 
1. rang = 100 % 
2. rang = 50 % 

100 % se financira postavitev digitalne mestne galerije, gostovanje svetovno 
priznanih umetnin in ustvarjalcev,...; 
50 % se sofinancira razstave na novih lokacijah, inovativne (drugačen) 
razstave, serijo razstav,… 

 
Preglednica 16: Odobreni projekti po letih, razvrščeni po ciljih Strategije 

naziv cilja iz 
lokalnega programa 

2011 2012 2013 2014 

odobreni projekti odobreni projekti odobreni projekti odobreni projekti 

letni kino 

ZAVOD eMCe PLAC – 
letni kino velenjske 

križanke – 50 % 
financiranje 

 
HOKEJSKI KLUB –    

drsališče v letnem kinu – 50 
% financiranje 

HOKEJSKI KLUB 
VELENJE - drsališče v 

letnem kinu – 50 % 
financiranje 

 
ZAVOD eMCe PLAC - 

velenjske križanke – 50 % 
financiranje 

 

V skladu z Zakonom o 
varstvu osebnih podatkov 
ime in priimek prijavitelja 
nista navedena – festival 

nasedlega kita – 50 % 
financiranje 

 
ZAVOD eMCe PLAC – 

velenjske križanke – 50 % 
financiranje 

ZAVOD eMCe PLAC – letni 
kino velenjske križanke – 50 

% financiranje 
 

ZAVOD eMCe PLAC - 
koncert na letnem kinu – 

100 % financiranje 
 

bike (skate) park, 
multiadrenalinski 

park 

 ŠŠK – skate contest – 50 
% financiranje    

plesna dvorana     

zaposlovanje 
mladih 

  ŠŠK – podjetniški večeri – 
100 % financiranje 

ŠŠK - podjetniški večeri – 50 
% financiranje 

 
MC VELENJE - mladinska 

ambasada – 50 % 
financiranje 

  

pomoč mladim 
glede nasilja 

med/nad mladimi, 
nasilja v družini 

    

dodatni prostor za 
galerijsko dejavnost  MC VELENJE - pekarna – 

50 % financiranje 
 KUD KONCENTRAT – 

kulturna pečica v pekarni – 50  
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% financiranje 

Klasirnica 
MC VELENJE – klasirnica 
7.000 m2 mladinske kulture 

– 100 % financiranje 
   

potovanja za mlade 
MC VELENJE – mladinske 
izmenjave mladi v akciji – 

50 % financiranje 

 ROD JEZERSKI ZMAJ - 
vsak dan nov izziv – 100 % 

financiranje 

ŠALEŠKA ZVEZA 
TABORNIKOV – zlet zts – 50 % 

financiranje 

 ROD LILIJSKI GRIČ PESJE 
- jamboree črna gora – 100 % 

financiranje 
 

ROD JEZERSKI ZMAJ - letno 
taborjenje v sodelovanju z 
belgijskimi skavti – 100 % 

financiranje 
 

MC VELENJE - 
eksperimentalno gledališče – 

100 % financiranje 

več koncertov 

 
ZAVOD eMCe PLAC – 

koncert res nullius – 100 % 
financiranje 

 

 ŠŠK - dnevi mladih in kulture 
– 50 % financiranje 

 
ZAVOD eMCe PLAC - 

koncert na letnem kinu – 50 
% financiranje 

 ZAVOD eMCe PLAC – koncert 
na letnem kinu – 100 % 

financiranje 
 

 DRUŠTVO ŠPIL – etno ciklus – 
50 % financiranje 

ŠŠK - 24. dnevi mladih in 
kulture – 50 % financiranje 

 
ŠŠK - sovini alter koncerti – 

50 % financiranje 

digitalne info točke MC VELENJE – ravoj ikt 
orodja – 100 % financiranje    

eko akcije  

 ZAVOD eMCe PLAC - stop 
steklo – 50 % financiranje 

 
 RAZISKOVALNI STUDIO 

VENERA - letni kino – 100 % 
financiranje 

 
 

 ROD LILIJSKI GRIČ PESJE – 
oživitev lilijskega griča – 50 % 

financiranje  
 

 MC VELENJE – park art – 50 
% financiranje 

 
 GALERIJA VELENJE – igriva   
arhitekturA – 50 % financiranje 

 
RAZISKOVALNI STUDIO 
VENERA – artival – 50 % 

financiranje 

ROD LILIJSKI GRIČ PESJE 
- delavnice razkur v naravi – 

50 % financiranje 
 

RAZISKOVALNI STUDIO 
VENERA - nekoč je bilo 

jezero – 50 % financiranje 
 
 

mladinska liga 
(košarka, nogomet, 

odbojka) 
    

Promocija 
prostovoljstva 

MC VELENJE – naj 
prostovoljec – 100 % 

financiranje 

MC VELENJE - naj 
prostovoljec – 100 % 

financiranje 
 

 REVIVAS ŠKALE - skupaj v 
lažji in lepši jutri – 50 % 

financiranje 

ROD JEZERSKI ZMAJ – 
iskanje zmajčka – 50 % 

financiranje 
 

izobraževanje na 
področju 

zdravstvene 
preventive 

    

krvodajalska akcija     

solidarnost do 
socialno šibkih     KUD KONCENTRAT - dobri 

čopič – 50 % financiranje 

tematsko porisati 
sobe v Mladinskem 

hotelu Velenje 
   MC VELENJE – art in 

residence – 50 % financiranje  

ozaveščanje o 
varčni rabi energije     
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eko akcije 

VISOKA ŠOLA ZA 
VARSTVO OKOLJA – 

mednarodna poletna šola – 
50 % financiranje 

 
 ZAVOD eMCe PLAC – 

stop steklo – 50 % 
financiranje 

 
 ROD JEZERSKI ZMAJ – ni 

nam vseeno – 50 % 
financiranje 

 
ROD JEZERSKI ZMAJ - ni 

nam vseeno – 50 % 
financiranje 

 

ZAVOD eMCe PLAC – stop 
steklo – 50 % financiranje 

 
MZPM – mladi z mladimi po 

srcu – 50 % financiranje 

OŠ MIHE PINTARJA 
TOLEDA - ura za zemljo – 50 

% financiranje 
 

okrogle mize, 
potopisna 

predavanja, 
delavnice 

 
 

DRUŠTVO COGO - 
delavnice avdio inženiringa – 

50 % financiranje 
 

DRUŠTVO JUPITER – 
musixperiment – 50 % 

financiranje 
 

 MLADINSKI SVET VELENJE – 
mladi za veleje – 50 % 

financiranje 

 ŠŠK - ciklus izobraževanj – 
50 % financiranje 

 

promocijska akcija 
za vključitev 

predmeta 
državljanska vzgoja 

v izobraževalni 
proces 

  
 MLADINSKI SVET VELENJE – 
spoznaj občino velenje – 50 % 

financiranje 
 

več dogodkov za 
koncerte na 

prostoru Gradu 
Velenje 

ŠŠK – dnevi mladih in 
kulture – 50 % financiranje    

skupni info dan 
vseh mladinskih 

organizacij 
  

   

število projektov 
na rezervni listi 9 22 3 17 

 
* za leto 2013 niso v tabelo uvrščeni 3 projekti, ki so bili na rezervni listi (50%) financiranje: 
 

1 MLADINSKI SVET VELENJE – KAM SE DAT 67,00 

2 TABORNIKI LILIJSKI GRIČ – OBMOČNI MNOGOBOJ 65,00 

3 POČITNIŠKO DRUŠTVO KAŽIPOT 57,80 

 
 
Preglednica 17: Izvedeni projekti 2011 - 2014 po ciljih Strategije 

 2011 2012 2013 2014 

naziv projekta iz lokalnega 
programa 

odobreni projekti odobreni projekti odobreni projekti odobreni projekti 

letni kino 

VELENJSKE 
KRIŽANKE 

VELENJSKE 
KRIŽANKE 

FESTIVAL 
NASEDLEGA KITA 

VELENJSKE 
KRIŽANKE 

DRSALIŠČE V 
LETNEM KINU 

DRSALIŠČE V 
LETNEM KINU 

VELENJSKE 
KRIŽANKE 

KONCERT NA 
LETNEM KINU 

bike (skate) park , 
multiadrenalinski park SKATE CONTEST    

zaposlovanje mladih PODJETNIŠKI PODJETNIŠKI   
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VEČERI VEČERI 

MLADINSKA 
AMBASADA 

dodatni prostor za galerijsko 
dejavnost  PEKARNA KULTURNA PEČICA 

V PEKARNI  

Klasirnica 
KLASIRNICA 7.000 

M2 MLADINSKE 
KULTURE 

   

potovanja za mlade 
MLADINSKE 

IZMENJAVE MLADI V 
AKCIJI 

VSAK DAN NOV 
IZZIV ZLET ZTS 

jAMBOREE ČRNA 
GORA 

LETNO 
TABORJENJE V 

SODELOVANJU Z 
BELGIJSKIMI 

SKAVTI 

EKSPERIMENTALN
O GLEDALIŠČE 

več koncertov KONCERT RES 
NULLIUS 

DNEVI MLADIH IN 
KULTURE 

KONCERT NA 
LETNEM KINU 

(100%) 

DNEVI MLADIH IN 
KULTURE 

KONCERT NA 
LETNEM KINU ETNO CIKLUS SOVINI ALTER 

KONCERTI 

digitalne info točke RAZVOJ IKT 
ORODJA    

učilnica v naravi (npr. park; 
fotografske delavnice, natečaji, 

slikarstvo, ustvarjalnost,…) 
 

STOP STEKLO OŽIVITEV 
LILIJSKEGA GRIČA 

DELAVNICE 
RAZKUR V NARAVI 

LETNI KINO PARK ART NEKOČ JE BILO 
JEZERO 

 

IGRIVA 
ARHITEKTURA  

ARTIVAL 

promocija prostovoljstva NAJ 
PROSTOVOLJEC 

NAJ 
PROSTOVOLJEC 

ISKANJE ZMAJČKA  
SKUPAJ V LAŽJI IN 

LEPŠI JUTRI 

solidarnost do socialno šibkih    DOBRI ČOPIČ 

tematsko porisati sobe v 
Mladinskem hotelu Velenje   ART IN RESIDENCE  

eko akcije 

MEDNARODNA 
POLETNA ŠOLA 

NI NAM VSEENO 

STOP STEKLO 

URA ZA ZEMLJO STOP STEKLO MLADI Z MLADIMI 
PO SRCU 

NI NAM VSEENO  

okrogle mize, potopisna 
predavanja, delavnice  DELAVNICE AVDIO 

INŽENIRINGA 

MUSIXPERIMENT ŠŠK CIKLUS 
IZOBRAŽEVANJ MLADI ZA VELEJE 

promocijska akcija za vključitev 
predmeta 'državljanska vzgoja' v 

izobraževalni proces 
  SPOZNAJ OBČINO 

VELENJE  

več dogodkov za koncerte na DNEVI MLADIH IN    
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prostoru Gradu Velenje KULTURE 

skupni info dan vseh mladinskih 
organizacij     

nerazporejeno (zaradi spremembe 
področij)    Glasbena založba 

COGO records 

število projektov na rezervni listi 9 22 3 17 

 
* Zaradi lažje primerjave pokritosti področij so vsi projekti umeščeni v cilje po spremembi Lokalnega programa v letu 
2013. 
 
Cilji Strategije, na katerih je bilo v vseh letih izvedenih največ projektov so: 

 eko akcije – 7; 
 učilnica v naravi – 8; 
 več koncertov – 7; 
 letni kino – 8. 

 
Edini cilj, ki po spremembi Strategije v letu 2013 ni bil pokrit je Skupni info dan vseh mladinskih organizacij. 
 
Glede na cilje, razpisane v Strategiji v letih 2011, 2012 in 2013 niso bila pokrita s projekti naslednja: 

 stalni LAN party, 
 ozaveščanje o varčni rabi električne energije, 
 ureditev smučišča Šalek, 
 krvodajalska akcija, 
 izobraževanje na področju zdravstvene preventive, 
 mladinska liga, 
 letni bazen, 
 pomoč mladim glede nasilja v družini, 
 plesna dvorana. 

 
5.4. PREGLED PRIJAV PO PRIJAVITELJIH PO LETIH 

 
Preglednica 18: Pregled prijav po posameznih prijaviteljih 

Prijavitelj 
 
 

2011 2012 2013 2014 SKUPAJ 

+ ? + ? + ? + ? + ? vsi 
prijavljeni 

Mladinski center 
Velenje 

4 1 3 4 2 0 1 2 10 7 17 

Šaleški študentski 
klub 

3 2 2 4 
(1 izveden) 

0 0 3 1 8 7 15 

Rod jezerski zmaj 1 0 2 
(1 zveden) 

4 1 0 1 2 9 6 15 

Zavod eMCe plac 3 1 3 1 3 0 2 1 11 3 14 
Hokejski klub 
Velenje 

1 0 1 0 0 0 0 1 2 1 3 

Visoka šola za 
varstvo okolja 

1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 2 

Sašo Cerovečki 0 1 0 1 0 0 0 0 1 2 2 
PD Kažipot 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 2 
Mladinski svet 
Velenje 

0 0 0 1 2 1 0 0 3 2 2 

Jamarski klub 
Speleos siga 

0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 2 

Rod Lilijski grič 
Pesje 

0 0 0 1 1 1 2 0 4 2 2 

Društvo Jupiter 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 2 
TV 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 
Športno 
rekreativni klub 
Velenje 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
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Športno kulturno 
društvo TMD 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 

Plavalni klub 
Velenje 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

Peter Drame 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 
Medobčinska 
zveza prijateljev 
mladine 

0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 

Max club 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
Matija Goljar 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 
Matej Brložnik 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
KD nasedlega kita 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 
Galerija Velenje 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 
Fizična oseba 0 0 0 0 0 0 0 1  1 1 
Društvo za boj 
proti raku 

0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 

Društvo Špil 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 
Društvo CoGo 0 0 1 0 0 0 1 1 2 1 1 
Andrej Vrbec 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 
Šaleška zveza 
tabornikov 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

Revivas 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Raziskovalni 
studio Venera 

0 0 1 0 1 0 1 0 3 0 0 

OŠ MPT 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 
Neimenovan 
posameznik 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

KUD Koncentrat 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 
 
*  +  pomeni odobreni projekti 
**  ? pomeni projekti na rezervni listi 
 
Največ projektov je v obravnavanem obdobju prijavil MC Velenje, najuspešnejši prijavitelj (število odobrenih projektov) 
pa je bil Zavod eMCe plac – Zavod mladine Šaleške doline (11). Vseh prijaviteljev je bilo 34. 
 
Graf 6: Najuspešnejši prijavitelji glede na prijavljene, odobrene in rezervne projekte 

 
 

5.5. PREGLED PROJEKTOV PO LOKACIJAH IZVEDBE 
Največ projektov je bilo izvedenih na lokaciji letnega kina ob Škalskem jezeru (14), sledi lokacija MC Velenje, kjer je 
lociran tako mladinski hotel kot velika sejna dvorana (7). Po 6 projektov je bilo med leti 2011 in 2014 izvedenih še v 
Regionalnem multimedijskem centru Kunigunda ter v Mladinskem klubu eMCe plac. 
 
Graf 7: Pregled projektov po lokaciji izvedbe po letih  
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6. PRIPRAVA LOKALNE MLADINSKE STRATEGIJE 2016 – 2020  
6.1. SREČANJA IN POSVETI Z MLADIMI 

V samo pripravo, snovanje ciljev in ukrepov 2. lokalne mladinske strategije smo vključili različne profile mladih, z željo, 
da jim prisluhnemo in od njih pridobimo čim več podatkov o njihovih željah, pričakovanjih in idejah o tem kaj 
potrebujejo, pričakujejo in si želijo v obdobju do vključno leta 2020 v MO Velenje.  

Preko izvedenih srečanj in posvetov (delavnic) z mladimi, smo le-tem tako dali možnost, prostor in podporo, da lahko 
z aktivnim vključevanjem in participacijo sodelujejo pri oblikovanju najpomembnejšega strateškega dokumenta za 
mladino v MO Velenje in tako neposredno vplivajo na odločitve lokalnih odločevalcev. Ob vsem tem pa prispevajo k 
boljši kakovosti življenja občanov, predvsem mladih v lokalni skupnosti. 

Tekom prve polovice leta 2015 smo z 10 lokalnimi mladinskimi trenerji izvedli skupno šest posvetov z mladimi, s 
petimi izoblikovanimi ključnimi skupinami (profili) mladih: I. mladi s posebnimi potrebami; II. mladi z manj priložnostmi; 
III. osnovnošolska mladina; IV. srednješolska mladina; V. organizirana mladina. 

Metode dela v okviru srečanj in posvetov so bile prilagojene posameznemu profilu udeležencev. Udeleženci, vsebine, 
metode ter potek dela v okviru posameznega srečanja in posveta bodo predstavljena spodaj. 

Teme oz. izbrane lokalne mladinske politike, ki so sestavni del 2. Lokalnega razvoja delovanja mladih v Mestni občini 
Velenje - lokalne mladinske strategije smo povzeli iz Nacionalnega programa za mladino 2012 – 2021 ter jih prilagodili 
in združili glede potreb in problemov na lokalnem nivoju.  
Lokalne mladinske politike (teme oz. področja) za katere so mladi podali lastne želje, potrebe in pričakovanja 
in so podlaga za pripravo vsebine 2. lokalne mladinske strategije so: 

1. mednarodna mobilnost mladih; 
2. izobraževanje in usposabljanje; 
3. zaposlovanje in podjetništvo; 
4. mladi in družba: 

 vključevanje v procese odločanja,  
 stanovanja, 
 informiranje,  
 okolje in varstvo okolja; 

5. umetnost, kultura in dediščina; 
6. šport in prosti čas; 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

letni kino
skate park
Klasirnica
Titov trg

Stara pekarna
eMCe plac

Sončni park
Velenjski grad

Kunigunda RMC
MC Efenkova

Vila Bianca
Sončni park

Škale
Lilijski grič Pesje

Vila Mojca
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park pri Gimnaziji
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7. vključevanje mladih s posebnimi potrebami in mladih z manj priložnostmi. 
6.1.1. MLADI S POSEBNIMI POTREBAMI 

Na tem srečanju in posvetu (delavnici) so sodelovali mladi z različnimi predvsem zdravstvenimi posebnimi potrebami: 
mladi invalidi, mladi z Downovim sindromom, mladi z motnjami v duševnem razvoju, itd. Do teh mladih smo prišli 
preko različnih lokalnih organizacij in ustanov: Šolski center Velenje, Vzgojno-varstveni zavod Ježek - VDC Velenje, 
Center za vzgojo in usposabljanje - CVIU Velenje ter Zaposlitveni center Gea z Zavodom Integra. Udeleženci 
delavnice so bili nad srečanjem navdušeni. Prav tako pa se je srečanje pokazalo kot zelo dobro – veliko dobrih 
predlogov, pobud in idej, predvsem s pogledom na udeleženčeve lastne potrebe in potrebe njihovih prijateljev v MO 
Velenje. 

Osebe s posebnimi potrebami so osebe, ki imajo manj priložnosti zaradi osebnih težav ali ovir, ki jih omejujejo ali jim 
preprečujejo, da bi se udeležili projektov. Ovire ali težave, s katerimi se srečujejo te osebe, so naslednje:  

 invalidnost (tj. udeleženci s posebnimi potrebami): osebe z motnjami v duševnem (intelektualne in kognitivne 
motnje, motnje pri učenju), telesnem, čutilnem ali drugem razvoju;  

 zdravstvene težave: osebe z dolgotrajnimi zdravstvenimi težavami, hudimi ali duševnimi boleznimi. 
POTEK: 
Po uvodnih pozdravnih nagovorih Marka Pritržnika - direktor MC Velenje in Barbare Kelher – predsednice MSV, so 
delo z udeleženci prevzele lokalne mladinske trenerke, ki se tudi profesionalno ukvarjajo z delom s prebivalci s 
posebnimi potrebami (študentka defektologije in zaposlene na Centru za socialno delo Velenje). 

Delo z udeleženci s posebnimi potrebami je bilo skrbno načrtovano, saj je kot takšno drugačno, z veliko bolj osebnim 
odnosom. Zato so lokalne trenerke uporabile v ta namen različne metode dela: 

 z igro so se najprej spoznali med sabo; 
 preko vodene diskusije so spoznali posamezna področja lokalne mladinske politike (teme); 
 individualno delo za izoblikovanje lastnih potrebe glede posameznih področij lokalne mladinske politike; 
 skupaj diskutirali in razpravljali o lastnih željah, potrebah in pričakovanjih glede posamezne teme; 
 individualno izbrali oz. podali svoj glas trem najboljšim predlogom. 

Srečanje smo zaključili z zahvalo in mislijo, da se še večkrat tako srečamo.   
6.1.2. MLADI Z MANJ PRILOŽNOSTMI 

Mladi z manj priložnostmi so osebe, ki imajo manj priložnosti zaradi osebnih težav ali ovir, ki jih omejujejo ali jim 
preprečujejo, da bi se udeležili projektov. Ovire ali težave, s katerimi se srečujejo te osebe, so naslednje:  

 težave pri izobraževanju: mladi s težavami pri učenju; tisti, ki predčasno zapustijo izobraževanje; osebe z 
nizkimi kvalifikacijami; mladi s slabim šolskim uspehom;  

 ekonomske ovire: osebe, ki imajo nizek življenjski standard, nizke prihodke in so odvisne od sistema socialne 
pomoči; mladi, ki so dlje časa brezposelni ali revni; brezdomci; osebe, ki so zadolžene ali imajo finančne 
težave; 

 kulturne razlike: priseljenci, begunci ali potomci priseljenih ali begunskih družin; osebe, ki pripadajo 
narodnostni ali etnični manjšini; osebe s težavami pri jezikovnem prilagajanju ali kulturnem vključevanju; 

 družbene ovire: osebe, diskriminirane na podlagi spola, starosti, etnične pripadnosti, vere, spolne 
usmerjenosti, invalidnosti itd.; osebe z omejenimi družbenimi spretnostmi, asocialnim ali tveganim vedenjem; 
osebe v negotovem položaju; (nekdanji) storilci kaznivih dejanj, (nekdanji) uživalci drog ali alkohola; mladi 
starši in/ali samohranilci; sirote. 

Na tem srečanju in posvetu (delavnici) so sodelovali mladi z različnimi ozadji: brezposelni mladi in mladi predstavniki 
etničnih skupin (albanska skupnost). Žal na srečanju ni bilo pričakovane udeležbe, več mladih brezposelnih in 
predstavnikov različnih etničnih skupin (manjkali so predstavniki Srbske skupine, Bošnjaške skupine in predstavniki 
Romov). V stik z udeleženci smo želeli priti preko lokalnih organizacij in njihovih članov: Srbsko društvo Mladen 
Stojanović, Bošnjaško mladinsko kulturno društvo, Romsko društvo Romano vozo ter preko Zavoda Republike 
Slovenije za zaposlovanje, območne enote Velenje (v nadaljevanju ZRSZ OE Velenje). Žal se je na našo povabilo 
odzvalo samo Srbsko društvo, ki pa je bilo v času delavnice odsotno zaradi nastopa v tujini. V stik z brezposelnimi 
mladimi je preko telefonskih sporočil stopil ZRZS OE Velenje. Stik z albansko skupnostjo je potekal preko osebnih 
pogovorov z posamezniki. 
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POTEK: 
 
Po uvodnih pozdravnih nagovorih Barbare Kelher – predsednice MSV, so delo z udeleženci prevzeli lokalni mladinski 
trenerji. Ker je bila udeležba na srečanju pod pričakovano je bila potrebna takojšnja sprememba plana dela. Tako so 
udeleženci: 

 preko vodene diskusije spoznali posamezna področja lokalne mladinske politike (teme); 
 individualno izoblikovali lastne potrebe glede posameznih področij lokalne mladinske politike; 
 skupaj s trenerji diskutirali in razpravljali o lastnih željah, potrebah in pričakovanjih glede posamezne teme; 
 individualno izbrali oz. podali svoj glas trem najboljšim predlogom. 
6.1.3. OSNOVNOŠOLSKA MLADINA 

Na tem srečanju in posvetu (delavnici) so sodelovali učenci 8. in 9. razredov vseh velenjskih osnovnih šol (razen OŠ 
Gorica). V dogovoru z ravnatelji osnovnih šol, so po 15 udeležencev izbrali učitelji. Le-ti so v večini primerov izbrali 
zelo komunikativne in aktivne udeležence, kar se je pokazalo kot zelo dobro, saj je bilo podanih veliko zelo dobrih in 
naprednih predlogov, pobud in idej. 
POTEK: 
 
Po uvodnih pozdravnih nagovorih Marka Pritržnik - direktor MC Velenje, Darje Plaznik – svetovalke za kulturo in 
mlade na MOV in Barbare Kelher – predsednice MSV, smo udeležence razdelili v štiri mešane skupine.  

V skupinah so udeleženci z različnimi metodami dela: 

 se z igro najprej spoznali med sabo; 
 preko vodene diskusije spoznali posamezna področja lokalne mladinske politike (teme); 
 se razdelili v manjše delovne skupine; 
 v skupinah razpravljali o svojih željah, potrebah in pričakovanjih glede posamezne teme; 
 po skupinah predstavili posamezno temo in o predlogih skupaj diskutirali; 

Po skupinski diskusiji je vsak udeleženec z izbranim lastnim znakom, inicialko ali simbolom imel možnost glasovanja 
za dva predloga, ki sta najbolj izražala njegovo potrebo in željo – 1. faza izbora predlogov. Potem sta sledila reševanje 
anketnega vprašalnika »Družbeni profil mladih v MOV 2015« in odmor za pogostitev oz. malico.  

V času pogostitve so mladinski trenerji na skupne liste prepisali predloge, ki so jih udeleženci izbrali v okviru 1. faze 
izbora. Sledil je skupinski pregled tematik in predlogov. Zatem je sledila še 2. faza izbora – vsak udeleženec je lahko 
dal svoj glas enemu ali dvema predlogoma z barvnim samolepljivim papirjem.  

Po 2 fazi izbora je sledil še voden terenski ogled nekaterih lokalnih mladinskih infrastruktur: Regionalni multimedijski 
center Kunigunda, Vila Mojca – sedež MZPM Velenje, mladinski klub eMCe plac, Hiša bendov in Stara Pekarna. 

Delavnica se je zaključila s postankom na Titovem trgu, kjer so udeleženci na »post listke« napisali utrinek iz 
njihovega drugačnega šolskega dneva. 

6.1.4. SREDNJEŠOLSKA MLADINA 

Na dveh srečanjih in posvetih (delavnicah) so sodelovali dijaki Šolskega centra Velenje. Na prvi delavnici so 
sodelovali dijaki Gimnazije Velenje, na drugi pa dijaki Šole za storitvene dejavnosti. 

POTEK: 
Po uvodnih pozdravnih nagovorih Marka Pritržnik - direktor MC Velenje, Darje Plaznik – svetovalke za kulturo in 
mlade na MOV in Barbare Kelher – predsednice MSV, smo udeležence razdelili v štiri mešane skupine.  

V skupinah so udeleženci z različnimi metodami dela: 

 se z igro najprej spoznali med sabo; 
 preko vodene diskusije spoznali posamezna področja lokalne mladinske politike (teme); 
 se razdelili v manjše delovne skupine; 
 v skupinah razpravljali o svojih željah, potrebah in pričakovanjih glede posamezne teme; 
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 po skupinah predstavili posamezno temo in o predlogih skupaj diskutirali; 

Po skupinski diskusiji je vsak udeleženec z izbranim lastnim znakom, inicialko ali simbolom imel možnost glasovanja 
za dva predloga, ki sta najbolj izražala njegovo potrebo in željo – 1. faza izbora predlogov. Potem sta sledila reševanje 
anketnega vprašalnika »Družbeni profil mladih v MOV 2015« in odmor za pogostitev oz. malico.  

V času pogostitve so mladinski trenerji na skupne liste prepisali predloge, ki so jih udeleženci izbrali v okviru 1. faze 
izbora. Sledil je skupinski pregled tematik in predlogov. Zatem je sledila še 2. faza izbora – vsak udeleženec je lahko 
dal svoj glas enemu ali dvema predlogoma z barvnim samolepljivim papirjem.  

Po 2 fazi izbora je sledil še voden terenski ogled nekaterih lokalnih mladinskih infrastruktur: Regionalni multimedijski 
center Kunigunda, mladinski klub eMCe plac, Hiša bendov in Stara Pekarna. Delavnica se je zaključila s postankom 
na Titovem trgu, kjer so udeleženci na »post listke« napisali utrinek iz njihovega drugačnega šolskega dneva. 

6.1.5. ORGANIZIRANA MLADINA 

Na tem srečanju in posvetu (delavnici) so sodelovali člani in predstavniki lokalnih mladinskih organizacij, članic 
Mladinskega sveta Velenje (v nadaljevanju MSV). Udeležba na tej delavnici je bila pod pričakovanji, saj se veliko 
organizacij članic MSV ni odzvalo na povabilo oz. niso sporočili svoje odsotnosti. 

POTEK: 
Po uvodnih pozdravnih nagovorih Barbare Kelher – predsednice MSV, uvodnem medsebojnem spoznavanju in 
spoznavanju velenjske mladinske zgodbe preko slike, smo udeležence razdelili v dve mešani skupini.  

V skupinah so udeleženci z različnimi metodami dela: 

 preko vodene diskusije spoznali posamezna področja lokalne mladinske politike (teme); 
 se razdelili v manjše delovne skupine; 
 v skupinah razpravljali o svojih željah, potrebah in pričakovanjih glede posamezne teme; 
 po skupinah predstavili posamezno temo in o predlogih skupaj diskutirali; 

Po skupinski diskusiji je vsak udeleženec z izbranim lastnim znakom, inicialko ali simbolom imel možnost glasovanja 
za dva predloga, ki sta najbolj izražala njegovo potrebo in željo – 1. faza izbora predlogov. Potem sta sledila reševanje 
anketnega vprašalnika »Družbeni profil mladih v MOV 2015« in odmor za pogostitev oz. malico.  

V času pogostitve so mladinski trenerji na skupne liste prepisali predloge, ki so jih udeleženci izbrali v okviru 1. faze 
izbora. Sledil je skupinski pregled tematik in predlogov. Zatem je sledila še 2. faza izbora – vsak udeleženec je lahko 
dal svoj glas enemu ali dvema predlogoma z barvnim samolepljivim papirjem.  

Delavnica se je zaključila s pisanjem »post listka« z utrinki z delavnice.  
6.1.6. VTISI IZ SREČANJ IN POSVETOV Z MLADIMI 

 

7. LOKALNI PROGRAM RAZVOJA DELOVANJA MLADIH V MESTNI OBČINI 
VELENJE – MLADI ZA VELEJE 2016 - 2020 

7.1. DOLGOROČNI CILJI 

Dolgoročni cilji in ključni kazalci uspešnosti izvajanja Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini 
Velenje v obdobju 2016 - 2020 so naslednji: 

 Zmanjšanje povprečne starosti selitve mladih od staršev (povprečje v EU je 25 let) > ReNPM 2013 - 2022; 
 Zmanjšanje nezaposlenih mladih v MOV; 
 Zmanjševanje deleža mladih med 15 in 29 letom, ki so brez zaposlitve in niso vključeni v nobeno obliko 

formalnega izobraževanja (v letu 2013: 9,4 ) > ReNPM 2013 - 2022; 
 Ohranjati visoko vključenost mladih v izobraževalni sistem (mladi med 15 in 24 letom v letu 2013: 69,4 %) > 

SURS; 
 Povečati število mladih v MOV, ki so rešili svoj stanovanjski problem; 
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 Povečati socialno vključenost mladih med 16 in 24 letom z manj priložnostmi (stopnja tveganja revščine med 
mladimi: 8,4) > Eurostat 2009; 

 Zmanjševanje deleža mladih, ki uživajo tobak, alkohol in droge (v letu 2013: 91,4 % mladih občasno uživa 
alkohol; 48,1 % mladih občasno kadi; 60,2 % mladih je poizkusilo marihuano ali hašiš) > ReNPM 2013 - 2022; 

 Kontinuirano povečevanje števila mladih in otrok, ki aktivno, ustvarjalno in varno preživljajo svoj prosti čas v 
okviru delovanja lokalnih mladinskih organizacij in organizacij za mlade, ki jih podpira MOV; 

 Zagotavljati optimalne pogoje za delovanje in vključevanje mladinskih organizacij v MOV (sofinanciranje preko 
javnih razpisov, vzpostavitev in vzdrževanje mladinske infrastrukture, vključevanje v procese odločanja, 
zagotavljanje prostorskih pogojev za delovanje); 

 Povečanje aktivne participacije mladih pri odločanju v MOV na vseh ravneh (v mestnem svetu  v sklicu 2014-
2018 so 3 svetniki od 33, ki imajo 29 ali manj let). 

Dolgoročni cilji se uresničujejo skozi konkretne ukrepe na posameznih področjih namenjene MO Velenje in konkretne 
cilje na področjih namenjene posameznikom, mladinskim organizacijam in organizacijam za delo z mladimi v MO 
Velenje. 

7.2. NAČELA URESNIČEVANJA LOKALNEGA PROGRAMA RAZVOJA 
DELOVANJA MLADIH  

Strategija temelji na naslednjih splošnih načelih: 
 načelu participacije mladih pri oblikovanju, izvajanju in vrednotenju vseh javnih politik, s čimer se spodbuja 

aktivno in odgovorno državljanstvo mladih; 
 načelih trajnostnega razvoja in medgeneracijske solidarnosti ter socialnega vključevanja; 
 načelih zagotavljana enakih možnosti med spoloma, strpnosti in preprečevanja vsakršne diskriminacije; 
 načelu povezovanja z organizacijami, ki delujejo ali posegajo na področje mladinskega dela. 

Po 16. členu Odloka o mladinskem delu v Mestni občini Velenje lokalni program razvoja delovanja mladih pripravita 
mladinski svet lokalne skupnosti in MC, k sodelovanju pa so povabljene tudi organizacije mladih.  
Naloge obeh glavnih nosilcev lokalne mladinske politike v MO Velenje, t.j. mladinski svet lokalne skupnosti in 
mladinski center, se nanašajo na zagotavljanje participacije mladih pri oblikovanju različnih javnih politik, lokalnih 
mladinskih politik. V ta namen sta Urad za družbene dejavnosti MO Velenje in Komisija za mladinska vprašanja MO 
Velenje tisti organ, ki zagotavljata znotraj MO Velenje dostopnost ustreznih informacij o tistih javnih politikah in 
ukrepih, ki vplivajo na položaj mladih. Urad za družbene dejavnosti MO Velenje in Komisija za mladinska vprašanja 
MO Velenje skupaj z mladinskim svetom lokalne skupnosti in mladinskim centrom, odpirata javno razpravo in tako 
skupaj zagotavljajo, da v njej aktivno sodelujejo najrazličnejše skupine mladih in organizacije, ki delajo z mladimi. 
Urad za družbene dejavnosti MO Velenje torej omogoča prostor stalnega in strukturiranega dialoga med mladimi in 
različnimi lokalnimi politikami ter njihovimi nosilci. Da bi bila takšna naloga Urada za družbene dejavnosti MO Velenje 
učinkovito uresničevana, ta, skladno s pričujočo mladinsko strategijo skrbi za dve stalni nalogi: 

 Urad za družbene dejavnosti MO Velenje v času javne razprave o osnutku mladinske strategije - Lokalnega 
programa razvoja delovanja mladih - organizira odprto panelno razpravo, namenjeno izključno mladim in 
organizacijam, ki delajo z mladimi, kjer imajo le-ti možnost opredeliti predloge in dopolnitve k vsakemu ukrepu 
in cilju strategije; 

 Vsako leto Urad za družbene dejavnosti MO Velenje Svetu MO Velenje predloži poročilo o izvajanju in 
vrednotenju mladinske strategije. 

MO Velenje je na takšen način uvedla nove načine vključevanja mladih že ob pripravi 1. Lokalnega programa razvoja 
delovanja mladih v Mestni občini Velenje. MO Velenje skupaj z glavnimi nosilci lokalne mladinske politike vodi 
strukturiran dialog z vsemi deležniki, ki ga prilagaja potrebam mladih in načinom komuniciranja, ki so mladim blizu. 
Tako skrbi za dvigovanje zavesti med mladimi, da imajo le-ti možnosti postati aktivni državljani in odgovorni 
sooblikovalci življenja v lokalni skupnosti. 
Lokalno mladinsko strategijo - Lokalni program razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje 2016 - 2020 sprejme 
Svet MO Velenje. Za uresničevanje lokalne mladinske strategije so odgovorni: 

 za izvajanje ukrepov je zadolžena MO Velenje skupaj z Uradom za družbene dejavnosti MO Velenje; 
 za izvajanje ciljev so zadolženi mladi posamezniki, mladinske organizacije ter organizacije in institucije za 

delo z mladimi. 
Da bo lahko lokalna mladinska strategija v MO Velenje učinkovita ter tako v polnosti dosegala svoje ukrepe in cilje, je 
potrebno vzpostaviti in razviti ustrezne institucionalno-sistemske mehanizme za njeno spremljanje, vrednotenje 
izvajanja in pripravo izvedbenih načrtov ter poročil skrbi Komisija za mladinska vprašanja v MO Velenje. 

7.3. KLJUČNE USMERITVE 2. LOKALNEGA PROGRAMA RAZVOJA 
DELOVANJA MLADIH V MO VELENJE – STRATEŠKI CILJI IN UKREPI 2016 - 
2020  

Mladi so prednostna skupina v družbeni viziji Evropske unije, zaradi trenutne krize pa je treba še bolj skrbeti za mladi 
človeški kapital. Z uvajanjem medsektorskega pristopa vključuje kratkoročne odzive v dolgoročno prizadevanje za 
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krepitev vloge in položaja mladih. Mladi niso obremenjujoča odgovornost, temveč pomembno bogastvo družbe, ki 
lahko prispeva k doseganju višjih socialnih ciljev.  
Kot navaja Strategija EU za mlade iz leta 2009 Evropejci dlje živijo in se pozneje odločajo za otroke, mladih ljudi pa je 
manj. Starostna skupina med 15. in 29. letom starosti bo leta 2050 predvidoma znašala 15,3 % evropskega 
prebivalstva, medtem ko trenutno znaša 19,3 % prebivalstva. Te demografske spremembe vplivajo na družine, 
medgeneracijsko solidarnost in gospodarsko rast. Globalizacija lahko prinese rast in delovna mesta, lahko pa prinese 
tudi posebne izzive za ranljive delavce, kot so mladi, kakor se je pokazalo v krizi. Podnebne spremembe in vprašanja 
energetske varnosti zahtevajo drugačno vedenje in življenjski slog prihodnjih generacij. Bistvene so dovolj prilagodljive 
ključne kompetence, ki lahko v posameznikovem življenju prispevajo k razvoju ustreznih sposobnosti. Tako je na 
podlagi sedanjega poznavanja mladinskih razmer predlagana nova strategija s tremi osnovnimi in medsebojno 
povezanimi cilji, ki se tesno navezujejo na tiste iz prenovljene socialne agende:  

 ustvarjanje številnejših priložnosti za mlade v izobraževanju in zaposlovanju,  
 izboljšanje dostopa in polne udeležbe vseh mladih v družbi,  
 spodbujanje vzajemne solidarnosti med družbo in mladimi.  

Tudi na ravni lokalne skupnosti MO Velenje ugotavljamo podobne razmere, ki jim sledimo s podobnimi cilji in ukrepi, 
razdeljeni po posameznih področjih mladinskega sektorja, pri tem pa je potrebno izhajati iz lokalnih okvirjev tako glede 
možnosti gospodarskega razvoja in ustvarjanja delovnih mest, kulture, vrednot kot tudi razpoložljivih naravnih virov in 
odgovornosti zanje. Tako morajo biti posamezni ukrepi, namenjeni mladim, sestavni del regionalnega razvojnega 
programa, programa razvoja podeželja, programa za kulturo idr. Pri tem bo potrebno na sodobne probleme (po)gledati 
z drugega zornega kota, stopiti korak stran od sodobne percepcije razvoja v skladu z mislijo Alberta Einsteina: 
»Problema ne more rešiti enaka miselnost, kot ga je ustvarila«.  
Ukrepi in cilji predstavljeni v nadaljevanju, odražajo tako dosedanjo prakso mladinskih politik v občini, predvsem pa 
povezujejo različne izvajalce in obstoječe vire.  

7.3.1. (MEDNARODNA) MOBILNOST MLADIH 
Mednarodna dimenzija v mladinskem delu omogoča še večje širjenje obzorij poznanega. Zgodi se lahko doma 
(raznoliki mladi v dejavnostih, gostiteljstvo mednarodnega dogodka, sodelovanje z mladimi na daljavo ipd.) ali kam 
odidemo. 
Odnos z nekom lahko ustvarjamo, ko ga poznamo. Dogajanje lahko razumemo, ko ga poznamo. Spoznavanje 
raznolikih ljudi in okolij, iz katerih prihajajo, je tako eden pomembnejših namenov mednarodne dimenzije. To se najbolj 
dogaja, če smo sami vpeti, če imamo lastno izkušnjo – dokler jih ne izkusimo sami, so mnoge stvari samo teorija. 
Izkušnja se nas tudi najbolj dotakne in omogoča boljše razumevanje človeka in dogajanja, zato so mednarodne 
dejavnosti tako pomembne v mladinskem delu. Pogosto je to prva priložnost mladih, da izkusijo raznolikost, če ne 
živijo v raznolikem okolju. 
Mednarodna dimenzija omogoča tudi spoznavanja samega sebe iz novih perspektiv – kako gledam na različne 
možnosti, različne načine življenja, kako lahko sodelujemo, kako se sam vedem v neznanem okolju, ko moji stari 
vzorci ne delujejo. Kako se izbira mojih vrednot in načina življenja odraža v različnih okoljih in kako vpliva na ljudi. 
Sodelovanje v mednarodnem okolju je lahko korak v globino in širino v mladinskem delu. Mladih se lahko globoko 
dotakne in se v dogajanju, ko dosedanji odgovori ne delujejo več, ne znajdejo. Mladinski delavci, voditelji so jim lahko 
opora, da ne obupajo takoj, ko ne najdejo odgovora, in da poiščejo nove odgovore. Podprejo jih pri ubesedovanju 
neznanih izkušenj, za katere še nimajo izrazov. Na tak način bo učna izkušnja za njih večja, pomenila jim bo več in bo 
bolj vplivala na izbiro načina življenja. 

7.3.1.1. Aktualno stanje 
Trenutno se v MO Velenje z mednarodno mobilnostjo mladih ukvarja predvsem MC Velenje, ki na letnem nivoju preko 
različnih financiranj (EU programa Erasmus+ in EZD, javni razpisi MO Velenje) izvaja različne mednarodne aktivnosti: 
program Evropske prostovoljne službe (v nadaljevanju EVS), izvaja mednarodne mladinske izmenjave, organ izira 
mednarodne prostovoljske delovne tabore, prav tako pa se udeležuje projektov mednarodne mobilnosti za mladinske 
delavce ter mednarodnega strukturiranega dialoga. 
V manjšem obsegu (beri: predvsem z mednarodnimi izmenjavami) pa se z mednarodno mobilnostjo mladih v MO 
Velenje ukvarjajo še nekatere lokalne mladinske organizacije kot npr.: Društvo tabornikov Rod Lilijski grič Pesje 
(Erasmus + izmenjava), ZSKSS - Steg Velenje 1; Folklorno društvo Koleda (plesna izmenjava oz. turneje). Dodatno 
pa se z mednarodno mobilnostjo mladih ukvarjajo še: Visoka šola za varstvo okolja in Fakulteta za Energetiko 
(študijske izmenjave in mobilnost za profesorje); Šolski center Velenje (dijaške izmenjave; šolanje tujih dijakov v 
Velenju; mobilnost za profesorje);  Festival Velenje (mednarodni prostovoljski delovni tabor) in v manjšem obsegu tudi 
nekatere osnovne šole. 
Iz leta v leto, pa je vedno večji interes tujih skavtskih skupin za bivanje v dislociranih velenjskih taborniških 
infrastrukturah, v tabornem prostoru v Ribnem pri Bledu in tabornem prostoru v Kampu Veli Jože v Savudriji (npr. v 
letu 2015 je na lokaciji tabora v Ribnem pri Bledu taborilo 5 skupin Belgijskih skavtov in 1 skupina Nemških skavtov - 
skupaj okoli 200 mladih). 
V MO Velenje je dobro poskrbljeno tudi za lokalno mobilnost mladih: zastonj uporaba mestnih koles BicY in 
brezplačen lokalni avtobus – Lokalc. Prometne povezave z drugimi mesti so dobre, če izvzamemo javni prevoz, ki 
predvsem med vikendi onemogoča mobilnost (vlak, avtobus). 
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7.3.1.2. Ukrepi za Mestno občino Velenje 
 sodelovanje s pobratenimi mesti in občinami ter vključevanje mladih v program sodelovanja; 
 vključevanje mladih v mednarodne občinske razvojne projekte; 
 subvencije za izobraževanje v tujini; 
 razširitev omrežja Bicy - nove postaje izven centra mesta  (npr. Pesje, plaža, Selo, Konovo); 
 zagotavljanje prevoza mladih na prostočasovne aktivnosti v občini; 
 zagotavljanje brezplačnega najema javnih zaprtih površin za izvedbo projektov mednarodne mobilnosti 

mladih; 
 3 razvoja os; 
 dodatna proga Lokalca v Občino Šoštanj (sodelovanje s sosednjo občino); 
 javni prevoz v in iz Velenja tudi ob sobotah popoldan ter ob nedeljah (avtobusi, vlak); 
 občasni prevozi ob večjih in razpršenih prireditvah ter dogodkih. 
7.3.1.3. Cilji za uresničevanje lokalne mladinske strategije 

Na posvetih z mladimi so podali in izbrali naslednje predloge ciljev (mednarodne) mobilnosti za mlade: 
 informiranje in svetovanje o možnostih mednarodne mobilnosti; 
 druženja z mladimi, ki so študirali, delali in potovali v tujini; 
 organizirani mladinski izleti v tujino; 
 gledališke igre v tujem jeziku; 
 mednarodne izmenjave (več informacij in priložnosti); 
 finančna pomoč pri šolanju v tujini; 
 mednarodne kolonije in tabori; 
 izmenjave dobrih praks med pobratenimi mesti; 
 šole v naravi v tujini; 
 izmenjave med šolami v Velenju, Sloveniji in Evropi; 
 več šolskih izletov in ekskurzij v tujino; 
 razširitev učenja tujih jezikov (francoščina, španščina, ruščina, italijanščina ...); 
 zaključni šolski izleti v tujino; 
 opravljanje prakse v tujini; 
 usposabljanje za bodoče delovno mesto v tujini; 
 mednarodne izmenjave za mlade z manj priložnostmi; 
 mednarodno Velenje (predstavitev vseh etičnih skupin, ki živijo v Velenju); 
 PostCrossing oz. Pen Pal (dopisovanje pisem in kartic med novimi prijatelji po celem svetu). 

 
7.3.2. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 

Izobraževanje se vedno pojavlja kot naravna značilnost vseh človeških družb in je prisotno v vseh fazah njihovega 
razvoja. Le-ta predstavlja dejavnosti, namenjene razvijanju znanja, moralnih vrednot in razumevanja vseh področij 
življenja ter kot tako skupaj z usposabljanjem (tj. proces razvijanja sposobnosti, ki jih človek potrebuje pri opravljanju 
nekega konkretnega dela v okviru določene dejavnosti), tvori temelj delovanja in napredka v sodobnem svetu. 
Izobraževanje in usposabljanje postajata v moderni družbi znanja vse bolj navzoča skozi celotno človekovo življenje, 
vendar pa sta prvenstveno še vedno najtesneje vezana na obdobje mladosti, za katerega je značilno intenzivno 
učenje in pridobivanje znanja in sposobnosti, kar kasneje na trgu dela omogoča pridobitev zaposlitve in zagotovitev 
socialnega in ekonomskega položaja v družbi. 
Pravica do izobraževanja in usposabljanja je ena temeljnih človekovih pravic in za njeno uresničevanje mora v osnovi 
poskrbeti država, zaradi česar se zagotavljanje izobraževanja in usposabljanja uvršča med javne politike. Republika 
Slovenija (v nadaljevanju RS) tovrstno dejavnost opredeljuje v 57. členu Ustave RS, na podlagi katerega si je zadala 
nalogo ustvarjanja možnosti, da si državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo. V skladu z Belo knjigo o vzgoji in 
izobraževanju v RS uresničevanje te pravice zahteva zagotavljanje kakovosti vzgojno-izobraževalnega sistema na 
vseh ravneh, brezplačnosti izobraževanja vsaj v obdobju do univerzitetnega izobraževanja ter pravičnosti in enakosti 
izobraževalnih možnosti. 
Poznamo različne oblike izobraževanja in učenja: 
Formalno izobraževanje je strukturiran izobraževalni sistem, ki poteka od osnovne šole do univerzitetne ravni, 
vključuje pa tudi sistem tehničnega in poklicnega izobraževanja. V formalnem izobraževanju poteka organiziran, 
načrtovan in strukturiran učni proces, temelječ na učnih ciljih, ki so postavljeni od zunaj, na neki višji ravni, kot je 
državni kurikulum ali ministrstvo, pristojno za izobraževanje. Formalno izobraževanje se zaključi s splošno priznano 
diplomo ali kvalifikacijo. 
Neformalno izobraževanje je organiziran, načrtovan in strukturiran učni proces, temelječ na učnih ciljih. Neformalno 
izobraževanje daje mladim priložnost, da razvijajo svoje kompetence, predvsem tiste, katerih nimajo priložnosti 
razvijati znotraj formalnega izobraževanja. Posebnost le-tega je, da so posamezniki, ki se udeležujejo učnega 
procesa, akterji v samem procesu izobraževanja , so arhitekti lastnega učenja. Uporabljene metode pa so namenjene 
temu, da ponudijo mladim orodja za razvijanje kompetenc, saj je učeča se oseba sama arhitekt razvoja veščin, znanja 
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in odnosa. Uporabljene metode so bolj raznolike, pogosto temelječe na izkušenjskem učenju in potrebah 
udeležencev. Pomembni vidik le-tega je, da se osebe vanj vključujejo prostovoljno, končni rezultati pa so ovrednoteni 
kvalitativno, pri čemer glavno vlogo odigra samoevalvacija s strani udeleženca. 
Priložnostno učenje je neorganizirano, ni načrtovano in ni v naprej strukturirano, je spontano in se odvija v 
vsakdanjih situacijah in interakcijah z ljudmi. Rezultat priložnostnega učenja predstavljajo znanja in spretnosti, ki jih 
pridobimo kot t.i. stranske učinke življenja in delovanja. Odvija se znotraj družine, socialnih omrežij, v vsakdanjem 
življenju, preko medijev ipd. V veliki meri temelji na izkustvu, kot npr. učenje na napakah. Poznamo pa tudi 
informalno izobraževanje, kjer se posameznik odloči, da  se želi nekaj naučiti, vendar se učenja loti sam brez 
klasičnega učitelja, načrtno se uči iz okolice. 

7.3.2.1. Aktualno stanje 
Politika formalnega izobraževanja na območju MO Velenje je odlična: 

 šest (6) osnovnih šol; 
 Center za vzgojo in usposabljanje - CVIU Velenje; 
 Šolski center Velenje s 26-ih srednješolskimi in 6-ih višješolskimi strokovnimi programi (2014/2015) 
 Visoko šolo za varstvo okolja - samostojni visokošolski zavod; 
 Fakulteto za energetiko - Univerza v Mariboru; 
 Glasbeno šolo Frana Koruna Koželjskega s 24 izbiram igranja na instrumente in petje; 
 Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje. 

Poleg organizacij, katerih pristojnost je formalno izobraževanje, pa so na območju MO Velenje tudi organizacije, ki za 
mlade izvajajo neformalno izobraževanje in preko katerih se mladi priložnostno učijo. Z zagotovostjo lahko trdimo, da 
so to vse oblike mladinskega organiziranja in oblike organizacij, ki delajo z mladimi. 

7.3.2.2. Ukrepi za Mestno občino Velenje 
 prostor po principu "Learning by doing" - pridobivanje praktičnega znanja od izkušenih (programiranje, lesno 

oblikovanje, risanje, oblikovanje,...); 
 projektna praksa za mlade - v vsak MOV projekt vključiti vsaj enega mladega, ki bo preko pomoči pri 

organizaciji le-tega pridobil praktična znanja in izkušnje ter gradil socialno omrežje; 
 novi programi na Šolskem centru Velenje (predlogi mladih: predšolska vzgoja, zdravstveni tehnik); 
 ohranitev občinskih štipendij za študente; 
 štipendije za dijake iz socialno ogroženih družin; 
 občinska knjižnica diplomskih nalog s kritjem stroška tiska diplome; 
 podeljevanje kadrovskih štipendij, namenjenih izobraževanju za poklice v občinski upravi in v javnih 

institucijah, katerih ustanoviteljica je občina; 
 zagotavljanje možnosti opravljanja študijske prakse v občinski upravi in drugih javnih institucijah v občinskem 

upravljanju; 
 podpora programu PUM - Projektno učenje za mlajše odrasle in pričetek izvajanja le-tega v Velenju. 
7.3.2.3. Cilji za uresničevanje lokalne mladinske strategije 

Na posvetih z mladimi so le-ti podali in izbrali naslednje predloge ciljev za izobraževanje in usposabljanje: 
 šolski izleti, razporejeni tekom celega šolskega leta; 
 informativni dnevi že v 8. razredu; 
 predstavitev poklicev; 
 več praktičnega pouka v osnovni in srednji šoli; 
 izobraževanje o bontonu; 
 usposabljanje mladih na področju prve pomoči; 
 tržnica znanja in veščin (mreža mladih, ki bi izvajali pomoč pri izobraževanju oz. inštrukcijah); 
 gostujoča predavanja profesionalcev v okviru formalnega izobraževanja; 
 čajanka v tujem jeziku; 
 tečaj grafičnega oblikovanja; 
 kuharski tečaj; 
 jezikovni tečaji; 
 fotografski in multimedijski tečaj; 
 računalniški tečaj (Microsoft office programi); 
 izobraževanje v naravi (učilnica v naravi); 
 počitniški izobraževalni tabori; 
 tečaji za delo z mladimi s posebnimi potrebami (slepimi in slabovidnimi, gluhimi in naglušnimi, dislektiki,...); 
 tečaji za življenje (kuhanje, likanje, pranje in likanje, plačevanje položnic, urejanje dokumentov,...); 
 interaktivna spletna stran za dijake (predavanja, testi, seminarske naloge,...); 
 izobraževanje za profesorje o različni uporabi izobraževalnih (neformalnih) metod; 
 grafitarske delavnice in organizirano grafitiranje. 
7.3.3. ZAPOSLOVANJE IN PODJETNIŠTVO 
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Z regulacijo zaposlovanja in dela se človeštvo ukvarja že ves čas svojega obstoja. Delo je namreč ena izmed 
osnovnih človeških aktivnosti, saj posamezniku zagotavlja sredstva za preživetje, prav tako pa predstavlja orodje 
izražanja njegove prirojene ustvarjalne narave. Človeštvo torej dela in delo tvori osrednji element življenja vsakega 
posameznika. Delo mladim prinaša socialno in ekonomsko osamosvojitev ter kot tako predstavlja bistven element 
prehoda iz otroštva v odraslost. 
Politika zaposlovanja predstavlja vizijo, družbene vrednote in načela na področju zaposlovanja ter problematikam 
prilagojeno strategijo upravljanja s prehodom mladih iz izobraževalnega sistema na trg dela. 
V okviru zaposlovanja in razvoja politik na tem področju so mladi že dlje časa široko prepoznani kot ena bolj ranljivih 
družbenih skupin. Stopnja brezposelnosti mladih je namreč v svetovnem merilu standardno skoraj trikrat višja od 
stopnje brezposelnosti odraslih. Mladi se na trgu srečujejo s posebnimi ovirami, ki jim onemogočajo uspešno 
zaposlovanje ter posledično doseganje ustrezne socialne in ekonomske varnosti. Mladi na trg dela običajno vstopajo 
neposredno iz izobraževalnega sistema in tako brez delovnih izkušenj oz. s pomanjkanjem le-teh težko pridobijo prvo 
zaposlitev. Poleg tega se pogosto ponudba izobrazbene strukture v celoti ne ujema s povpraševanjem po kadrih na 
trgu dela. Istočasno pa mlade na trgu dela opredeljuje posebna vrednost, ki jih od drugih družbenih skupin razlikuje 
tudi v bolj pozitivnem pogledu. V splošnem imajo mladi namreč vedno višje ravni izobrazbe ter jih zaznamuje 
dinamičnost, prilagodljivost, visoka motivacija za delo in močan učni potencial. 
Zaposlitev ima materialne in socialne učinke, ki se izražajo tudi v samopodobi in identiteti posameznika 
Nezaposlenost ima številne posledice na posameznika, npr.:  

 materialno revščino,  
 zmanjšanje socialnih odnosov, občutek osamljenosti in izključenosti, 
 manjšo možnost socialnega priznanja in udeležbe pri oblikovanju življenja, kar ima za posledico občutke 

nemoči in izgube nadzora nad lastnim življenjem,  
 slabše mentalno zdravje (negotovost, občutek nesmisla, strah pred prihodnostjo, izguba samozavesti),  
 težave s fizičnim zdravjem, 
 pozno odselitev od staršev, pozno osamosvajanje, odlašanje z ustvarjanjem družine, 
 izgubo poklicnih spretnosti (zaradi hitrih sprememb, uporabe visoke tehnologije) 
7.3.3.1. Aktualno stanje 

V MO Velenje smo v letu 2015 pridobili nove in atraktivne prostore za manjša na novo nastala podjetja, ki se nahajajo 
v podjetniškem centru Standard (prej so bili Štart up prostori na lokaciji Rdeče dvorane). Le-te upravlja Saša Inkubator 
d.o.o. Prav tako je MO Velenje v letu 2015 prvič objavila Javni razpis za spodbujanje podjetništva v MO Velenje v 
vrednosti 200.000 €, a je njegova velika slabost ta, da je izšel zelo pozno (konec meseca maja) prav tako pa ni 
vključeval opcije predhodnega avansa, ki je pomemben zagonski kapital za projekte, ki so pomembni tako za podjetja 
kot sam razvoj podjetništva v občini. 
Saša Inkubator d.o.o. je v letu 2015 izvedel nekaj podjetniških start-up vikendov, ki pa med seboj niso bili povezani in 
so s tem predstavljali samo možnost prostora za primerni razvoj ideje, niso nudili konkretnejše izvedbe le-te pod 
morebitnim potrebnim mentorstvom izkušenih podjetnikov in potencialnih poslovnih angelov. 
MO Velenje je dober vzorčni primer izvajanja in sofinanciranja programov za dolgotrajno brezposelne v okviru 
programa javnih del Zavoda RS za zaposlovanje. Javni delavci so zaposleni tako v javni upravi, javnih zavodih kot tudi 
v lokalnem nevladnem sektorju. Prav tako MO Velenje skrbi za počitniško delo lokalnih dijakov in študentov, ki so 
vključeni v projekt »Čisto moje Velenje« in »Pikin festival«.  

7.3.3.2. Ukrepi za Mestno občino Velenje 
 vzpostavitev medobčinskega organa za razvoj (regionalnih) strategij zaposlovanja; 
 lokalno partnerstvo za spodbujanje zaposlovanja mladih na lokalnem nivoju; 
 subvencioniranje prvih rednih pogodbenih zaposlitev za mlade; 
 olajšave za gospodarske družbe v občini, ki imajo med zaposlenimi najmanj 15-odstotni delež mladih; 
 finančna podpora izvajanju deficitarnih lokalnih storitev, ki vključuje ustvarjanje novih delovnih mest za mlade; 
 zagotavljanje možnosti opravljanja pripravništva v občinski upravi in drugih javnih institucijah v občinskem 

upravljanju; 
 zaposlitev osebe v občinski upravi, ki bo skrbela za izvajanje lokalnega programa razvoja delovanja mladih, 

javne razpise za mlade v MOV, informiranje mladih itd.; 
 ohranitev počitniškega dela za dijake in študente iz MO Velenje; 
 zagotavljanje nepovratnih sredstev za mlade podjetnike z avansom; 
 zagotavljanje nepovratnih sredstev za dejavnosti socialnega podjetništva mladih, ki so v skladu z javnim 

interesom lokalne skupnosti; 
 ohranitev sofinanciranja programov spodbujanja delovne aktivnosti dolgotrajno brezposelnih mladih v 

nevladnih organizacijah delujočih v lokalni skupnosti; 
 izpopolnitev Saša inkubatorja s profesionalnimi kadri s področja marketinga in podjetništva; 
 izvajanje informiranja, svetovanja, usposabljanja in mentorstva za samozaposlene in podjetništvo mladih v 

Velenju v okviru Saša inkubatorja. 
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7.3.3.3. Cilji za uresničevanje lokalne mladinske strategije 
Na posvetih z mladimi so le-ti podali in izbrali naslednje predloge ciljev za zaposlovanje in podjetništvo: 

 en teden spoznavanja poklica namesto pouka; 
 podjetniški tečaji in delavnice (uporabna znanja za zagon podjetij in njihovo poslovanje); 
 podjetniški večeri z uspešnimi podjetniki, ki delijo izkušnje in motivirajo mlade za začetek poslovne poti; 
 predstavitev poklicev; 
 start-up vikendi (od ideje do izvedbe in zagona ideje); 
 podjetniški krožki na osnovnih in srednjih šolah; 
 pivovarna in pivnica v Velenju; 
 delovni počitniški tabori; 
 organizacija hitrih zmenkov iskalcev zaposlitve z delodajalci; 
 organizacija lokalnega zaposlitvenega sejma. 

 
7.3.4. MLADI IN DRUŽBA 

Ureditev stanovanjskih razmer je ena izmed temeljnih človekovih potreb, saj predstavlja osnovo za dostojno življenje, 
ki sega preko golega preživetja. Stanovanje posamezniku zagotavlja predvsem zadovoljitev ključnih fizičnih, 
psiholoških in socialnih potreb, saj ga zavaruje pred zunanjimi vremenskimi razmerami, mu omogoči prostor, v 
katerem lahko uživa zasebnost ter mu ponudi okolje za ustvarjanje in razvoj družinskega življenja. Ker je ureditev 
stanovanjskih razmer iz teh razlogov bistven pogoj za nemoteno življenje in delovanje družbe, se oblikovanje in 
uresničevanje stanovanjske politike uvršča med pomembnejše naloge države in samoupravnih lokalnih skupnosti kot 
nosilcev upravljanja z družbo. Pri tem posebno mesto nedvomno zavzema prav upravljanje s stanovanjsko 
problematiko mladih, saj je reševanje slednje ena izmed ključnih dimenzij osamosvajanja osrednjih nosilcev razvoja v 
družbi. 
Mladi imajo pravico do popolnih, vsestranskih in zanesljivih informacij, brez zadržkov, in do svetovanja o vseh 
problemih, ki jih zadevajo, z vseh področij, brez izjeme, zato da bodo lahko imeli svobodo izbire, brez kakršnegakoli 
razlikovanja, ideoloških in drugih vplivov…. Evropska listina o informiranju mladih informiranje in dejavnosti 
informiranja opredeljuje kot tako, ki zajema vse teme, ki mlade zanimajo in vključuje celo vrsto dejavnosti: 
informiranje, svetovanje, posvetovanje, vodenje, podporo, osebno pomol, treniranje in usposabljanje, povezovanje v 
mrežo in napotitev na specializirane službe. Lokalni mladinski informativni servisi so izjemnega pomena zato, ker so 
od vseh virov informacij mladim najbližji. Pri tem pa ne gre samo za pomen, ki ga imajo za informiranje, ampak tudi za 
spodbujanje participacije mladih in njihove uspešne integracije v družbo. Obveščanje je ključno za udeležbo in mladi 
imajo pravico do dostopa do informacij o možnostih in zadevah, povezanih z nji. Namen informiranja mladih je 
ozaveščanje o njihovih pravicah in dolžnostih, o možnostih in priložnostih, ki privedejo do uspešnega doseganja 
avtonomije. Informiranje lahko pomembno pripomore k dvigu participacije mladih in aktivnemu državljanstvu. Visoka 
informiranost mladih je ugodno povezana tudi z zmanjševanjem števila mladih, ki so socialno izključeni. 
Skrb za okolje pomeni tudi skrb za sočloveka, s čimer mladi pridobivajo socialni čut, se učijo prevzemati odgovornosti 
za svoja dejanja, razvijajo zdrav življenjski slog in medgeneracijsko solidarnost ter akumulirajo kopico neformalnih 
znanj in pozitivnih vrednot. Varovanje okolja se nanaša na vsa področja človekove aktivnosti, ki na kakršen koli način 
obremenjujejo ali uničujejo življenjski prostor. Vnos socialne in mladinske perspektive v okoljsko je zato za skladen in 
trajnostni okoljski razvoj občine bistvenega pomena. Okoljska politika v občini mora vključevati jasno strukturirane 
ukrepe mladinske okoljske politike, t.j. celoto ukrepov za mlade ter aktivnosti mladih in za mlade z namenom 
uravnoteženega razvoja in ohranjanja okolja v obliki zagotavljanja pogojev za okolju prijazen življenjski slog ter 
izobraževanja mladih s področja varstva okolja. Občinska politika varovanja okolja in načrtovanja prostora lahko z 
jasno izdelano mladinsko okoljsko politiko in izvajanjem ukrepov uresničuje pravico do zdravega življenjskega okolja, 
opredeljeno v Ustavi Republike Slovenije. Pomen mladinske okoljske politike se kaže na večih ravneh. 
Najpomembnejša je zagotovo kakovost življenja prebivalcev v občini – ljudje namreč želijo prebivati v čistem okolju in 
imeti na voljo vse sisteme osnovne preskrbe, ki morajo zagotavljati visok nivo kakovosti, živeti v okolju, ki jim 
omogoča aktivno preživljanje prostega časa in biti varni pred morebitnimi naravnimi nesrečami. 

7.3.4.1. Aktualno stanje 
Sklop mladi in družba je široko zasnovan, zato je aktualno stanje v MO Velenje različno od enega do drugega 
podpodročja. MO Velenje vključuje mlade v procese odločanja, predvsem preko letnega srečanja predstavnikov 
mladinskih organizacij z lokalnimi odločevalci in same priprave lokalne mladinske strategije. Na takšen način smo 
mladi v Velenju v letu 2014 pridobili Hišo bendov. A žal mladi nismo dovolj vključeni v same razvojne projekte MO 
Velenje, saj smo mnenja da smo mi tisti, ki bodo v bodočnosti upravljali z njimi in gradili boljšo prihodnost za vse 
občane MO Velenje. 
Mladi smo delno vključeni v procese pridobivanja neprofitnih najemniških (občinskih) stanovanj, preko javnega razpisa 
MO Velenje. V javnem razpisu je opredeljeno, da več točk pri ocenjevanju pridobijo višje izobraženi in mlade družine.  
V Velenju žal nimamo strateško urejenega informiranja občanov, pa tudi ne mladih. Obstajajo različni portali, a nihče 
od njih ne ponuja vseh potrebnih informacij za kateregakoli občana (dogodki, projekti, javni razpisi,…). Še najboljši 
primer načina kako informirati občane in mlade je spletni portal mladizaveleje.si, katerega se za deljenje informacij ne 
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poslužuje dovolj lokalnih institucij in organizacij (na njem lahko najdemo tako dogodke, obvestila MO Velenje o javnih 
razpisih in občinskih dogodkih, kratke prispevke lokalnih organizacij, možnosti iskanja zaposlitve, …). 
MO Velenje je skupaj z lokalnimi podjetji in okoljskim inštitutom Erico v zadnjem desetletju oz. dveh veliko naredila za 
izboljšanje okolja (revitalizacija velenjskega jezera, sanacija gozdov in ugrezninskih območij). Prav tako pa smo 
pridobili brezplačna mestna kolesa – Bicy in lokalni avtobus – Lokalc, ki samo dokazujeta dobro delo in željo po 
trajnostnem razvoju mesta. Poleg vsega že omenjenega je MO Velenje v preteklosti sprejela pomembne dokumente 
in programe na področju varstva okolja (Občinski program varstva okolja, Lokalna agenda 21, Spremljanje kakovosti 
okolja – monitoring reke Pake in Velenjskega jezera). V Velenju najdemo tudi kar nekaj izobraževalnih dejavnosti o 
varstvu okolja: eko vrtec, eko šola, projekti Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje in Erica Velenje (projekti: 
Zeleni nahrbtnik; Odpadek naj ne bo samo odpadek; Varujmo in ohranimo Šaleško dolino) in Visoko šolo za varstvo 
okolja. 

7.3.4.2. Ukrepi za Mestno občino Velenje 
 VKLJUČEVANJE V PROCESE ODLOČANJA: 

o vključevanje mladih v razvojne projekte MO Velenje; 
o povečanje števila mladih mestnih svetnikov; 

 
 STANOVANJA: 

o javni razpis za stanovanje za družbeno nadpovprečno aktivnega mladega posameznika; 
o razpis za prazna stanovanja  MOV splošno mladim (ne samo mlade družine; v dolini ostajajo 

izobraženi mladi, mladi pari ki še vedno živijo pri starših); 
o mladinska stanovanja – mladinska stanovanjska zadruga: projekt ne hotel - ne mama; 

 
 INFORMIRANJE: 

o aplikacija, kjer so dostopne vse informacije o dogajanju v Velenju in njegovih znamenitostih; 
o veliki zaslon (kot na Rdeči dvorani) tudi na-d parkirno hišo ob ŠCV in Zdravstvenem domu Velenje; 
o razširitev in izboljšanje vsem dostopnega Free WiFi omrežja; 
o občinska strategija informiranja (kje, kako, kdaj, ...); 
o enotno informiranje za mlade - vse občinske institucije in organizacije, ki delajo z mladimi pričnejo 

načrtno uporabljati spletni portal narejen za to - www.mladizaveleje.si; 
o vzpostavitev lokalnega mladinskega informativnega servisa  (info točke za mlade); 

 
 OKOLJE IN VARSTVO OKOLJA: 

o koši za recikliranje po mestu namesto enega koša za mešane odpadke; 
o možnost zelo ugodnega najema vrtička za mlade, mlade družine in mladinske organizacije; 
o subvencioniranje nakupa koles otrokom in mladim, oddaljenim od šole več kot 1,5 km; 
o vključevanje mladih in njihovih zastopnikov v postopke sprejemanja občinskega prostorskega načrta. 

7.3.4.3. Cilji za uresničevanje lokalne mladinske strategije 
Na posvetih z mladimi so le-ti podali in izbrali naslednje predloge ciljev za sklop mladi in družba: 

 sajenje dreves na zapuščenih področjih; 
 mladinske delovne brigade; 
 kreativni koši po mestu z motivacijskimi napisi; 
 Posvojimo del reke Pako in skrbimo zanj; 
 mesečna čistilna akcija; 
 medgeneracijski projekti (mladi za in z upokojenci); 
 dobrodelni projekti; 
 mladinski parlament (arena mladih); 
 projektni tedni mladih na tematiko aktivnega državljanstva, socialnega vključevanja, dobrodelnosti. 

 
7.3.5. UMETNOST, KULTURA IN DEDIŠČINA 

 Kultura je zgodovinski temelj nacionalne identitete in osrednji element sodobne evropske prepoznavnosti slovenske 
države. Kultura in umetnost sta ključni komponenti vsestranskega izobraževanja, zato mora biti kulturno-umetnostna 
vzgoja razumljena kot temeljna in splošna človekova pravica ter trajna vrednota za vse. Z vidika družbenega razvoja 
je kultura odločilna za razvoj posameznikove identitete, hkrati pa tudi za razvoj posameznikovih individualnih talentov. 
Kulturno-umetnostna vzgoja ima pomembno vlogo pri promociji socialne odgovornosti, socialni koheziji, kulturni 
raznolikosti in medkulturnem dialogu. Posebej je treba izkoristiti njen potencial pri razvoju in ohranjanju kulturne 
dediščine in identitete. Na področju kulturnega udejstvovanja mladih mora imeti poseben pomen sistematična kulturna 
vzgoja…, ob enem pa je tudi za kulturo življenjskega pomena, da je navzoča na vseh šolskih stopnjah in v vsem 
vzgojno izobraževalnem procesu, pa tudi, da je otrokom in mladini dostopna v okviru javne kulturne infrastrukture. 
Prav s kulturo je pri otrocih in mladini najlažje izoblikovati celovito razumevanje sveta in spodbuditi osebnostno rast. 
Glavna naloga kulturne politike je zagotovitev pogojev za uresničevanje pravice do umetniškega ustvarjanja in 
dostopa do kulture in umetnosti, kar zajema tudi skrb za kulturno identiteto, jezik, kulturno izobraževanje in kulturno 
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dediščino. V skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) se kulturna politika nanaša na 
kulturne dejavnosti na področjih nepremične in premične kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih 
vizualnih, filmskih, avdiovizualni, intermedijskih in drugih umetnosti na področju založništva in knjižničarstva, 
kinematografije ter na drugih področjih kultur. 

7.3.5.1. Aktualno stanje 
V MO Velenje je stanje na področju kulture, umetnosti in kulturne dediščine dobro in zgledno urejeno. V letu 2014 je 
Svet MOV sprejel Lokalni program kulture v MO Velenje, ki velja do leta 2020. Od leta 2006 MOV razpisuje javni 
razpis za kulturne projekte in programe, pred tem letom so bili razpisi za izvedbo proslav. 
V MO Velenje imamo dobro in celostno urejeno nepremično kulturno dediščino, ki je oblikovana v okviru pomembnih 
muzejskih in galerijskih zbirk: 

 Muzej Velenje ima 10 stalnih zbirk na Velenjskem gradu, prav tako pa upravlja še z dislociranimi enotami: 
Grilova domačija in Hiša mineralov ter druge lokacije, ki niso v MO Velenje; 

 Muzej premogovništva Slovenije; 
 Galerija Velenje; 
 galerija na prostem pri glavni pošti; 
 233 stopnic v zgodovino Velenja (info table ob poti na Velenjski grad). 

MC Velenje ima v upravljanju pomembno infrastrukturo za razvoj in kontinuirano delovanje mladinskih umetnosti in 
kultur: 

 Regionalni multimedijski center Kunigunda; 
 Stara pekarna – galerijski in ateljejski prostor mladih umetnikov; 
 Mladinski klub eMCe plac; 
 Hiša bendov; 
 Letni kino. 

Za področje kulturno-umetniških prireditev skrbi javni zavod, Festival Velenje, ki upravlja tudi z Kulturnim domom 
Velenje in Kinom Velenje. 
Na nivoju MO Velenje deluje tudi Zveza kulturnih društev Velenje in Turistična zveza Velenje, ki skrbi za ohranjanje 
lokalne kulturne dediščine – običaji in šege Velenja in podeželja. Poleg vsega naštetega obstajata tudi dve poti po 
Velenju in okolici, po katerih lahko tako prebivalci kot obiskovalci spoznavajo kulturno dediščino MO Velenje -  
Sprehod skozi mesto moderne in Pozojeva grajska pot. 
Na področju umetnosti, kulture in dediščine lahko izpostavimo najpomembnejše festivale in dogodke, ki se odvijajo v 
MO Velenje tekom celega leta: 

 Festival mladih kultur Kunigunda; 
 Festival Dnevi mladih in kulture; 
 Pikin festival; 
 Mednarodni festival Lirikonfest; 
 Poletne kulturne prireditve; 
 Max Jazz festival; 
 Srednjeveški dan Velenjskem gradu; 
 Starotrški dnevi v Starem Velenju in Šaleku; 
 3. Julij – praznik velenjskih rudarjev in skok čez kožo; 
 idr. 

MO Velenje pa skupaj s prebivalci in lokalnimi podjetji dobro skrbi tudi za naravno dediščino, ki jo v najdemo v 
Velenju: 

 Krajinski park Škale; 
 Velenjsko in Škalsko jezero; 
 Velunja peč; 
 Soteska Huda Luknja; 
 Gonžarjeva peč. 

7.3.5.2. Ukrepi za Mestno občino Velenje 
 srednjeveška ulica v Starem Velenju, kjer bi zaživel živ muzej na prostem v zgledu Skansen muzeja - 

ohranjanje kulturne dediščine, običajev, šeg in navad; 
 revitalizacija stare elektrarne v mladinski kulturni prostor; 
 proračunska postavka za večje tradicionalne mladinske projekte - Dnevi mladih in kulture, taborjenja 

tabornikov in skavtov, poletni tabor za otroke iz socialno ogroženih družin - Indikamp; 
 pokritje koncertnega prostora na letnem kinu in s tem večja možnost uporabe za najrazličnejše prireditve; 
 rekonstrukcija in energetska obnova Stare pekarne, kulturno-umetniškega prostora za mlade umetnike; 
 poenotenje in postavitev novih info tabel po Velenju in okolici (tudi v tujih jezikih, kako se obnašati,…) 
7.3.5.3. Cilji za uresničevanje lokalne mladinske strategije 

Na posvetih z mladimi so podali in izbrali naslednje predloge ciljev umetnosti, kulture in dediščine: 
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 plesni dogodek na prostem; 
 sklop stand-up večerov; 
 sklop galerijskih razstav lokalnih mladih umetnikov; 
 dogodki in projekti na temo Velenje nekoč; 
 gledališče na prostem; 
 projekti ohranjanja kulturne dediščine - šeg, navad in običajev; 
 sklop fotografskih razstav lokalnih mladih fotografov; 
 delavnice uporabnih obrti (šivanje, vitražna tehnika, ...); 
 poulična umetnost (ples, glasba, razstave,…); 
 kino predstave na Letnem kinu; 
 koncert na Velenjskem gradu; 
 umetniški projekti in inštalacije v okolici jezer; 
 glasbena šola; 
 sklop tematskih mladinskih glasbenih večerov; 
 velik koncert ob jezeru; 
 galerija na drevesu; 
 mladinski festivali; 
 sklop alternativnih koncertov; 
 sklop kulturno-umetniških dogodkov v Stari pekarni; 
 viteški večeri na Velenjskem gradu; 
 dogodki ob 25. maju – bivšem dnevu mladih. 

 
7.3.6. ŠPORT IN PROSTI ČAS 

Prosti čas mladih bi lahko predelili kot čas, ki mladim ostane po opravljenih vseh obveznostih, ki jim jih predpisujejo 
zahteve življenja in dela doma, v izobraževalnih ustanovah in v službi. Vendar prosti čas v moderni družbi ni več samo 
to. Je skupek aktivnosti, ki se jim lahko posameznik svojevoljno popolnoma predaja, tako da počiva ali se zabava, 
povečuje nivo informiranosti ali izobrazbe. Se prostovoljno družbeno udejstvuje ali uresničuje svojo svobodno 
ustvarjalno sposobnost, potem ko je osvobojen svojih profesionalnih, družinskih in družbenih obveznosti. Številne 
empirične študije med drugim dokazujejo, da je aktivno preživljanje prostega časa mladih povezano s pozitivnimi 
razvojnimi rezultati, saj pripomore k boljšemu šolskemu uspehu, prilagodljivosti, boljšemu mentalnemu zdravju, ki se 
odraža tudi v pri osamosvajanju mladih in vstopanju v svet odraslih. Prosti čas mladih ne predstavlja zgolj zabave in 
brezdelja ampak je lahko veliko več. Aktivno preživljanje prostega časa lahko predstavlja pridobivanje novih izkušenj, 
bogatenje socialne mreže, sprejemanje odgovornosti in posledično tudi hitrejše osamosvajanje. 
Po opredelitvi Nacionalnega programa športa v Sloveniji, športna politika pomeni soustvarjanje pogojev za razvoj 
športa kot ene izmed pomembnih dejavnosti družbe, izraza njene dinamike in dela športne kulture, ki bogati kakovost 
življenja prebivalcev. Šport predstavlja pomemben dejavnik pri krepitvi zdravja v družbi in zlasti med mladimi odločilno 
vpliva na preprečevanje in zdravljenje vrste socialnopataloških pojavov, kot so potepuštvo, huliganstvo, mladinsko 
prestopništvo, pijančevanje in zasvojenost z drogami. Ukrepi in cilji športne politike se nanašajo predvsem na 
organizirano športno dejavnost, bolj natančno na športno vzgojo , športno rekreacijo, kakovostni in vrhunski šport ter 
šport invalidov. 

7.3.6.1. Aktualno stanje 
V MO Velenje je stanje na področju športa in prostočasovnih aktivnosti dobro in zgledno urejeno. V letu 2015 je MOV 
objavila poziv za posredovanje potrebnih podatkov za ocenitev in razvrstitev športnih društev v prednostni program 
športa v MOV za leti 2016 in 2017. Že nekaj let pa MO Velenje razpisuje javni razpis za sofinanciranje izvajanja 
letnega programa športa v MO Velenje. 
Na nivoju MO Velenje deluje Športna zveza Velenje, ki združuje športa društva in klube. Za upravljanje z nekaterimi 
športnimi infrastrukturami skrbi javni zavod Rdeča dvorana Športnorekreacijski zavod: Rdeča dvorana, zimski bazen, 
mestni stadion in kotalkališče. 
Za športno in prostočasovno infrastrukturo v okviru Turistično-rekreacijskega centra Jezero skrbi Tenis center jezero 
Velenje. 
Na področju mladinskega organiziranja v Velenju deluje Mladinski svet Velenje, ki združuje lokalne mladinske 
organizacije in organizacije za delo z mladimi (16 članic v letu 2015) in MC Velenje, ki se ukvarja z neorganizirano 
mladino. V okviru prostočasovnih aktivnosti za mlade imamo v MO Velenje tudi druge infrastrukture: 

 Vila Rožle s katero upravlja Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje; 
 Lukova vila s katero upravlja Društvo tabornikov Rod jezerski zmaj Velenje; 
 Središče mladih in otrok s katerim upravlja Mladinski center Velenje. 
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7.3.6.2. Ukrepi za Mestno občino Velenje 
 ohranitev javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti; 
 zagotavljanje infrastrukture za mladinske organizacije – brezplačna oddaja občinskih prostorov za uporabo 

mladinskim organizacijam; 
 zagotavljanje brezplačnega vodenja poslovnih računov in izdelave letne bilance lokalnim mladinskim 

organizacijam; 
 omogočanje brezplačne uporabe notranje športne infrastrukture lokalne skupnosti v zimskem času za lokalne 

mladinske organizacije in neformalne skupine mladih; 
 razširitev kolesarske poti proti Koroški in Avstriji; 
 obuditev nekoč tradicionalnega dvodnevne prireditve Noč ob jezeru; 
 ohranitev brezplačnega drsališča in curling steze v Sončnem parku; 
 nadgradnja skate parka in predaja le-tega v upravljanje Športni zvezi Velenje ter Društvu urbanih športov 

DUŠA; 
 izgradnja parka za pse; 
 izgradnja preprostih piknik prostorov za občane v Sončnem parku in oživitev le-tega; 
 dozidava stadiona v atletsko dvorano; 
 izdelava zunanjega bazena ob ali na velenjskem jezeru; 
 izgradnja adrenalinsko-pustolovskega parka. 
7.3.6.3. Cilji za uresničevanje lokalne mladinske strategije 

Na posvetih z mladimi so podali in izbrali naslednje predloge ciljev športa in prostega časa: 
 lan party; 
 sklop dogodkov na skate parku; 
 poletne športne igre (tekmovanje) na TRC Jezero; 
 urbani gladiator Velenje; 
 color run ans party; 
 tekmovanje v drugačnih urbanih športih v mestu (npr.: veslanje po reki Paki, tek z polnimi nakupovalnimi 

vrečkami čez ovire,…); 
 disko večeri; 
 tekmovanje o parkour-u; 
 obnova trim steze nad bazenom; 
 kotički za sproščanje v naravi; 
 kino na prostem; 
 oživitev velenjske plaže ob večerih; 
 tekmovanje v mini golfu; 
 triatlon Velenje; 
 večeri družabnih iger; 
 predstavitev in turnirji nepoznanih športov (baseball, curling, hokej na travi, cricket, nogomet na mivki,…); 
 tematske in sprehajalne poti po Velenju in okolici – predlog za kratke in dolge izlete  (označene, zbrane, 

zemljevidi, …); 
 sklop pogovorov o aktualnih družbenih temah; 
 mladinsko založništvo; 
 potopisna predavanja; 
 alternativna vodenja za mlade po Velenju in okolici; 
 mladinske modne revije. 
7.3.7. VKLJUČEVANJE MLADIH S POSEBNIMI POTREBAMI IN Z MANJ 

PRILOŽNOSTMI  
Socialna izključenost pomeni nesprejemanje posameznika ali skupine ljudi s strani družbenega okolja, s čimer so 
potisnjeni na rob družbe. Temelji na različnih družbenih dejavnikih in okoliščinah kot so rasa, etničnost, jezik, kultura, 
religija, spol, starost, socialni razred, ekonomsko ali zdravstveno stanje. Socialna izključenost je torej koncept, ki 
odseva neenakost posameznikov ali skupin prebivalstva in njihovo neudeležbo družbi. Pri mladih so pri tem bistveni 
zunanji dejavniki, kot na primer visoka nezaposljivost (mladi kot posamezniki na družbene razmere ne morejo 
neposredno vplivati), ter notranji dejavniki, kot na primer nizka informiranost in majhna participacija v demokratičnih 
procesih (mladi lahko sami neposredno vplivajo). 
Vzroki socialne izključenosti so različni, saj lahko vsakdo, ki odstopa od splošnih družbenih norm, postane socialno 
izključen. To vključuje vse življenjske segmente posameznika, zato indikatorje izključenosti delimo na ekonomske, 
socialne in psihološke. 
Socialno izključeni posamezniki ali skupine so tisti, ki so najbolj socialno ranljivi. Gre za skupine, ki so zaradi svojih 
lastnosti, oviranosti, načina življenja, življenjskih okoliščin in/ali pripisane stigme pogosto manj fleksibilne pri odzivanju 
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na hitre in dinamične spremembe, ki jih prinaša sodobna družba, in manj konkurenčne na trgu delovne sile ter na 
drugih področjih, ki delujejo po načelih tekmovalnosti, in kjer so viri omejeni. 
Socialno izključeni so lahko različni posamezniki oz. skupine, vendar mi izpostavljamo dve skupini mladih, mladi s 
posebnimi potrebami in mladi z manj priložnostmi. 
Mladi s posebnimi potrebami so osebe, ki imajo manj priložnosti zaradi osebnih težav ali ovir, ki jih omejujejo ali jim 
preprečujejo, da bi se udeležili projektov. Ovire ali težave, s katerimi se srečujejo te osebe, so naslednje:  

 invalidnost (tj. udeleženci s posebnimi potrebami): osebe z motnjami v duševnem (intelektualne in kognitivne 
motnje, motnje pri učenju), telesnem, čutilnem ali drugem razvoju;  

 zdravstvene težave: osebe z dolgotrajnimi zdravstvenimi težavami, hudimi ali duševnimi boleznimi. 

Mladi z manj priložnostmi so osebe, ki imajo manj priložnosti zaradi osebnih težav ali ovir, ki jih omejujejo ali jim 
preprečujejo, da bi se udeležili projektov. Ovire ali težave, s katerimi se srečujejo te osebe, so naslednje:  

 težave pri izobraževanju: mladi s težavami pri učenju; tisti, ki predčasno zapustijo izobraževanje; osebe z 
nizkimi kvalifikacijami; mladi s slabim šolskim uspehom;  

 ekonomske ovire: osebe, ki imajo nizek življenjski standard, nizke prihodke in so odvisne od sistema socialne 
pomoči; mladi, ki so dlje časa brezposelni ali revni; brezdomci; osebe, ki so zadolžene ali imajo finančne 
težave; 

 kulturne razlike: priseljenci, begunci ali potomci priseljenih ali begunskih družin; osebe, ki pripadajo 
narodnostni ali etnični manjšini; osebe s težavami pri jezikovnem prilagajanju ali kulturnem vključevanju; 

 družbene ovire: osebe, diskriminirane na podlagi spola, starosti, etnične pripadnosti, vere, spolne 
usmerjenosti, invalidnosti itd.; osebe z omejenimi družbenimi spretnostmi, asocialnim ali tveganim vedenjem; 
osebe v negotovem položaju; (nekdanji) storilci kaznivih dejanj, (nekdanji) uživalci drog ali alkohola; mladi 
starši in/ali samohranilci; sirote. 

Posledica socialne izključenosti pri posamezniku je preprečeno polno sodelovanje v gospodarskem, družbenem in 
političnem življenju družbe, v kateri oseba živi. To lahko vodi v materialno in socialno revščino. Pri mladih je 
materialna revščina povezana predvsem z dolgo finančno ter stanovanjsko odvisnostjo od staršev. Socialna revščina 
pa pomeni nizko družbeno participacijo, apatičnost in splošno nezadovoljstvo z lastnim življenjem. Pogosto je 
povezana tudi z brezposelnostjo. 

7.3.7.1. Aktualno stanje 
V MO Velenje je stanje na področju socialne varnosti in vključenosti dobro urejeno. V letu 2014 je Svet MO Velenje 
sprejel Strategijo razvoja socialnega varstva v Mestni občini Velenje za obdobje 2014 – 2020. V le-tej so vključeni tudi 
programi in projekti MO Velenje, ki vključujejo socialno pomoč in vključevanje vseh mladih. 
Poleg omenjene strategije, pa je MO Velenje pridobila naziv »Občina po meri invalidov«, »Mladim prijazna občina«. V 
MO Velenje deluje tudi Medobčinska lokalna akcijska skupina (LAS) za preprečevanje zasvojenosti z drogami in 
predstavlja strokovno-posvetovalni organ županov in občinskih svetov. 
Za vključevanje mladih s posebnimi potrebami  in z manj priložnostmi v družbo na lokalnem nivoju skrbijo različne 
organizacije in institucije: 

 Dnevni center MOJ KLUB, ki deluje pod okriljem MC Velenje je ustanovljen z  namenom 
kvalitetnejšega  preživljanja vsakdana oseb s težavami v duševnem zdravju, invalidov in vseh, ki si želijo 
druženja. Dnevni center je odprt od srede do petka, med 8:00 in 13:00. 

 Središče mladih in otrok - SMO MC Velenje predstavlja organizirano funkcionalno središče za mlade, 
otroke in njihove starše, ki ga zagotavlja lokalna skupnost in v katerem se izvajajo programi v mladinskim 
sektorju, programi socialne preventive, svetovanja, informiranja, prostovoljnega in mladinskega dela na lokalni 
ravni. 

 Inštitut Integra je ustanovljen kot strokovni neprofitni zavod za področje izvajanja socialnih storitev, 
izobraževanja, rehabilitacije in trga dela. S svojim poslanstvom in zagotavljanjem storitev posredno deluje na 
širokem področju krepitve socialnega dialoga, aktivnega državljanstva, integracij - zlasti na trgu dela, 
predvsem pa razvoja socialnih inovacij in njih implementacije v skupnost. Zagotavlja strokovne in druge 
specialistične storitve na področju zaposlitvene rehabilitacije, skupnostnih ter socialno varstvenih programov;  

 Poslanstvo Centra za socialno delo (v nadaljevanju CSD) Velenje je odzivati se na stiske ljudi, pomagati 
ljudem, da si sami pomagajo. CSD Velenje so nosilci razvoja socialne dejavnosti na lokalni ravni in so 
povezovalci med partnerji na lokalnem nivoju; 

 Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je ena ključnih ustanov na trgu dela. Uporabniki storitev 
Zavoda so brezposelne osebe, delodajalci, osebe, ki potrebujejo strokovno pomoč pri zaposlovanju in poklicni 
orientaciji, strokovne institucije in izvajalci programov zaposlovanja, socialni partnerji ter javnost; 

 Šoloobvezne osebe z motnjo v duševnem razvoju v MO Velenje obravnava Center za vzgojo, izobraževanje 
in usposabljanje. V prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom je poudarek 
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na izobraževanju, pridobivanju in utrjevanju znanj in spretnosti. V posebnem programu je poudarek na 
usposabljanju za življenje; 

 Za potrebe odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju skrbi javni zavod Varstveno delovni center SAŠA, ki 
organizira obliko dnevnega varstva in s tem možnost aktivnega vključevanja v družbeno življenje in delovno 
okolje ter opravljanje koristnega in njihovim zmožnostim primernega dela; 

 V MO Velenje deluje tudi Center Hiša, kjer domujejo brezdomne osebe. Center Hiša je bil vzpostavljen leta 
2013; 

 ostale organizacije, ki skrbijo za socialno vključevanje mladih z manj priložnostmi in s posebnimi 
potrebami: Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih, Društvo za boj proti raku Velenje, Šent – dnevni center 
za zmanjševanje škode zaradi drog, Ustanova mali vitez, Društvo invalid Konovo, Bošnjaško mladinsko 
kulturno društvo, Srbsko kulturno društvo Mladen Stojanović, Društvo Romano vozo, idr. 

7.3.7.2. Ukrepi za Mestno občino Velenje 
 stanovanjska skupnost za invalidne osebe (samostojno življenje, spodbuda mentorjev, elektro stol za 

nepokretne osebe); 
 klančine za invalidne osebe (npr: pri Ohridu bolj položne klančine); 
 počitniško delo, kjer bi mladi skrbeli in se družili z mladimi in starostniki s posebnimi potrebami; 
 vzpostavitev materinskega doma za žrtve nasilja. 
7.3.7.3. Cilji za uresničevanje lokalne mladinske strategije 

Na posvetih z mladimi so le-ti podali in izbrali naslednje predloge ciljev za programe in projekte za mlade s posebnimi 
potrebami in z manj priložnostmi: 

 terapije s pomočjo živali (psi, konji); 
 organizacija tekmovanja za amaterje in osebe s posebnimi potrebami; 
 dnevni tabori in delavnice; 
 delavnice osveščanja mladih kako pomagati sovrstnikom s posebnimi potrebami; 
 tečaj znakovnega jezika; 
 spremstvo mladih s posebnimi potrebami na koncertih (počitniško in študentsko delo); 
 botrstvo na lokalnem nivoju; 
 Dobri čopič – projekt renovacije stanovanj socialno ogroženih družin; 
 dostopni turizem za mlade s posebnimi potrebami; 
 učenje slovenskega jezika za mlade priseljence; 
 pomoč pri učenju – tutorstvo (mladi za mlade); 
 organizacija dobrodelnega projekta; 
 projekt Moj veliki brat, moja velika sestra (skrb starejših mladih za mlajše mlade s posebnimi 

potrebami in za otroke); 
 debatni in družabni večeri za mlade s posebnimi potrebami na najrazličnejše tematike; 
 ulično mladinsko delo z mladimi z manj priložnostmi. 

 
8. POVZETEK UKREPOV IN CILJEV 2. LOKALNEGA PROGRAMA RAZVOJA 

DELOVANJA MLADIH 
8.1. POVZETEK UKREPOV ZA MO VELENJE 
Mladi so na srečanjih in posvetih oblikovali naslednjih 70 ukrepov za Mestno občino Velenje. 

1. (MEDNARODNA) MOBILNOST MLADIH 
1.1. sodelovanje s pobratenimi mesti in občinami ter vključevanje mladih v program sodelovanja 

1.2. zagotavljanje brezplačnega najema javnih zaprtih površin za izvedbo projektov mednarodne 
mobilnosti mladih 

1.3. vključevanje mladih v mednarodne občinske razvojne projekte 
1.4. subvencije za izobraževanje v tujini 
1.5. razširitev omrežja Bicy - nove postaje izven centra mesta  (npr. Pesje, plaža, Selo, Konovo) 
1.6. dodatna proga Lokalca v Občino Šoštanj (sodelovanje s sosednjo občino) 
1.7. občasni prevozi hop on – hop off ob večjih in razpršenih prireditvah ter dogodkih 
1.8. javni prevoz v in iz Velenja tudi ob sobotah popoldan ter ob nedeljah (avtobusi, vlak) 
1.9. 3 razvoja os 

  
2. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 

2.1. prostor po principu "Learning by doing" - pridobivanje praktičnega znanja od izkušenih 
(programiranje, lesno oblikovanje, risanje, oblikovanje,...) 

2.2. projektna praksa za mlade - v vsak MOV projekt vključiti vsaj enega mladega, ki bo preko 
pomoči pri organizaciji le-tega pridobil praktična znanja in izkušnje ter gradil socialno omrežje 
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2.3. občinska knjižnica diplomskih nalog s kritjem stroška tiska in vezave diplome 
2.4. ohranitev občinskih štipendij za študente 
2.5. štipendije za dijake iz socialno ogroženih družin 

2.6. podeljevanje kadrovskih štipendij, namenjenih izobraževanju za poklice v občinski upravi in v 
javnih institucijah, katerih ustanoviteljica je občina 

2.7. zagotavljanje možnosti opravljanja študijske prakse v občinski upravi in drugih javnih 
institucijah v občinskem upravljanju 

2.8. podpora programu PUM - Projektno učenje za mlajše odrasle in pričetek izvajanja le-tega v 
Velenju 

2.9. novi programi na Šolskem centru Velenje (predlogi mladih: predšolska vzgoja, zdravstveni 
tehnik, multimedijski tehnik) 

  
3. ZAPOSLOVANJE IN PODJETNIŠTVO 

3.1. vzpostavitev medobčinskega organa za razvoj (regionalnih) strategij zaposlovanja 
3.2. lokalno partnerstvo za spodbujanje zaposlovanja mladih na lokalnem nivoju 
3.3. subvencioniranje prvih rednih pogodbenih zaposlitev za mlade 

3.4. olajšave za gospodarske družbe v občini, ki imajo med zaposlenimi najmanj 15-odstotni delež 
mladih 

3.5. finančna podpora izvajanju deficitarnih lokalnih storitev, ki vključuje ustvarjanje novih delovnih 
mest za mlade 

3.6. zagotavljanje možnosti opravljanja pripravništva v občinski upravi in drugih javnih institucijah 
v občinskem upravljanju 

3.7. zaposlitev osebe v občinski upravi, ki bo skrbela za izvajanje lokalnega programa razvoja 
delovanja mladih, javne razpise za mlade v MOV, informiranje mladih itd. 

3.8. ohranitev počitniškega dela za dijake in študente iz MO Velenje 
3.9. zagotavljanje nepovratnih sredstev za mlade podjetnike z avansom 

3.10. zagotavljanje nepovratnih sredstev za dejavnosti socialnega podjetništva mladih, ki so v 
skladu z javnim interesom lokalne skupnosti 

3.11. Oživitev mestnega središča (zapolnitev praznih poslovnih prostorov, dogodki, celostna 
vizualna podoba mesta, skupna promocija,…) 

  
3. ZAPOSLOVANJE IN PODJETNIŠTVO 

3.11. ohranitev sofinanciranja programov spodbujanja delovne aktivnosti dolgotrajno brezposelnih 
mladih v nevladnih organizacijah delujočih v lokalni skupnosti 

3.12. izpopolnitev Saša inkubatorja s profesionalnimi kadri s področja marketinga in podjetništva 

3.13. izvajanje informiranja, svetovanja, usposabljanja in mentorstva za samozaposlene in 
podjetništvo mladih v Velenju v okviru Saša inkubatorja 

  
4. MLADI IN DRUŽBA 

 VKLJUČEVANJE V PROCESE ODLOČANJA 
4.1. vključevanje mladih v razvojne projekte MO Velenje 
4.2. povečanje števila mladih mestnih svetnikov 

 STANOVANJA 
4.3. javni razpis za stanovanje za družbeno nadpovprečno aktivnega mladega posameznika 

4.4. javni razpis za prazna stanovanja  MOV splošno mladim (ne samo mlade družine; v dolini 
ostajajo izobraženi mladi, mladi pari ki še vedno živijo pri starših) 

4.5. mladinska stanovanjska skupnost - zadruga: projekt ne hotel - ne mama 
 INFORMIRANJE 

4.6. vzpostavitev lokalnega mladinskega informativnega servisa  (info točke za mlade) 

4.7. enotno informiranje za mlade - vse občinske institucije in organizacije, ki delajo z mladimi 
pričnejo načrtno uporabljati spletni portal narejen za to - www.mladizaveleje.si 

4.8. občinska strategija informiranja (kje, kako, kdaj, ...) 

4.9. aplikacija, kjer so dostopne vse informacije o dogajanju v Velenju in njegovih znamenitostih 
(tudi v tujih jezikih) 

4.10. veliki zaslon (kot na Rdeči dvorani) tudi nad parkirno hišo ob ŠCV in Zdravstvenem domu 
Velenje 

4.11. razširitev in izboljšanje vsem dostopnega Free WiFi omrežja 
 OKOLJE IN VARSTVO OKOLJA 

4.12. možnost zelo ugodnega najema vrtička za mlade, mlade družine in mladinske organizacije 
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4.13. subvencioniranje nakupa koles otrokom in mladim, oddaljenim od šole več kot 1,5 km 
4.14. koši za recikliranje po mestu namesto enega koša za mešane odpadke 

4.15. vključevanje mladih in njihovih zastopnikov v postopke sprejemanja občinskega prostorskega 
načrta 

  
5. UMETNOST, KULTURA IN DEDIŠČINA 

5.1. srednjeveška ulica v Starem Velenju, kjer bi zaživel živ muzej na prostem v zgledu Skansen 
muzeja - ohranjanje kulturne dediščine, običajev, šeg in navad 

5.2. revitalizacija stare elektrarne v mladinski kulturni prostor 

5.3. 
proračunska postavka za večje tradicionalne mladinske projekte - Dnevi mladih in kulture, 
taborjenja tabornikov in skavtov, poletni tabor za otroke iz socialno ogroženih družin – 
Indikamp 

5.4. pokritje koncertnega prostora na letnem kinu in s tem večja možnost uporabe za 
najrazličnejše prireditve 

5.5. rekonstrukcija in energetska obnova Stare pekarne, kulturno-umetniškega prostora za mlade 
umetnike 

5.6. poenotenje in postavitev novih informacijskih tabel po Velenju in okolici (dodatno z tujimi 
jeziki, kulturo obnašanja,…) 

  
6. ŠPORT IN PROSTI ČAS 

6.1. ohranitev javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti 

6.2. zagotavljanje infrastrukture za mladinske organizacije – brezplačna oddaja občinskih 
prostorov za uporabo mladinskim organizacijam 

6.3. zagotavljanje brezplačnega vodenja poslovnih računov in izdelave letne bilance lokalnim 
mladinskim organizacijam 

6.4. omogočanje brezplačne uporabe notranje športne infrastrukture lokalne skupnosti v zimskem 
času za lokalne mladinske organizacije in neformalne skupine mladih 

6.5. obuditev nekoč tradicionalne dvodnevne prireditve Noč ob jezeru 
  

6. ŠPORT IN PROSTI ČAS 
6.6. ohranitev brezplačnega drsališča in curling steze v Sončnem parku 

6.7. nadgradnja skate parka in predaja le-tega v upravljanje Športni zvezi Velenje ter Društvu 
urbanih športov DUŠA 

6.8. razširitev kolesarske poti proti Koroški in Avstriji 
6.9. izgradnja parka za pse 
6.10. izgradnja preprostih piknik prostorov za občane v Sončnem parku in oživitev le-tega 
6.11. dozidava stadiona v atletsko dvorano 
6.12. izdelava zunanjega bazena ob ali na velenjskem jezeru 
6.13. izgradnja adrenalinsko-pustolovskega parka 

  
7. MLADI S POSEBNIMI POTREBAMI IN MANJ PRILOŽNOSTMI 

7.1. stanovanjska skupnost za invalidne osebe (samostojno življenje, spodbuda mentorjev, elektro 
stol za nepokretne) 

7.2. klančine za invalidne osebe (npr: pri Ohridu bolj položne klančine, Velenjski grad, Vila 
Herberstein) 

7.3. počitniško delo, kjer bi mladi skrbeli in se družili z mladimi in starostniki s posebnimi 
potrebami 

7.4. vzpostavitev materinskega doma za žrtve nasilja 
 

8.2. POVZETEK CILJEV PO LOKALNIH MLADINSKIH POLITIKAH 
1. (MEDNARODNA) MOBILNOST MLADIH 

A 4.000 € 
A.1.1 mednarodne kolonije in tabori 
A.1.2. izmenjave dobrih praks med pobratenimi mesti 
A.1.3. izmenjave med šolami v Velenju, Sloveniji in Evropi 
A.1.4. mednarodne izmenjave za mlade z manj priložnostmi 

B 2.000 € 
B.1.1 organizirani mladinski izleti v tujino 
B.1.2. gledališke igre v tujem jeziku 
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B.1.3. šole v naravi v tujini 
B.1.4. več šolskih izletov in ekskurzij v tujino 
B.1.5. zaključni šolski izleti v tujino 

C 1.000 € 
C.1.1 informiranje in svetovanje o možnostih mednarodne mobilnosti 
C.1.2. druženja z mladimi, ki so študirali, delali in potovali v tujini 
C.1.3. finančna pomoč pri šolanju v tujini 
C.1.4. razširitev učenja tujih jezikov (francoščina, španščina, ruščina, italijanščina ...) 
C.1.5. opravljanje prakse v tujini 
C.1.6. usposabljanje za bodoče delovno mesto v tujini 
C.1.7. mednarodno Velenje (predstavitev vseh natalitet, ki živijo v Velenju) 
C.1.8. PostCrossing oz. Pen Pal (dopisovanje pisem in kartic med novimi prijatelji po celem 

svetu) 
 
2. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 

A 4.000 € 
A.2.1 počitniški izobraževalni tabori 

B 2.000 € 
B.2.1 gostujoča predavanja profesionalcev v okviru formalnega izobraževanja 
B.2.2. izobraževanje izvedeno v naravi (učilnica v naravi) 

2. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 
B 2.000 € 

B.2.3. tečaji za delo z mladimi s posebnimi potrebami (slepimi in slabovidnimi, gluhimi in 
naglušnimi, dislektiki,...) 

B.2.4. več praktičnega pouka v osnovni in srednji šoli 
C 1.000 € 

C.2.1 informativni dnevi že v 8. razredu 
C.2.2. predstavitev poklicev 
C.2.3. usposabljanje mladih na področju prve pomoči 
C.2.4. izobraževanje o bontonu 
C.2.5. tržnica znanja in veščin (mreža mladih, ki bi izvajali pomoč pri izobraževanju oz. 

inštrukcijah) 
C.2.6. čajanka v tujem jeziku 
C.2.7. kuharski tečaj 
C.2.8. tečaj grafičnega oblikovanja 
C.2.9. fotografski in multimedijski tečaj 

C.2.10. grafitarske delavnice 
C.2.11. računalniški tečaj (Microsoft office programi) 
C.2.12. tečaji za življenje (kuhanje, likanje, pranje in likanje, plačevanje položnic, urejanje 

dokumentov,...) 
C.2.13. interaktivna spletna stran za dijake (predavanja, testi, seminarske naloge,...) 
C.2.14. izobraževanje za profesorje o različni uporabi izobraževalnih (neformalnih) metod 

 
3. ZAPOSLOVANJE IN PODJETNIŠTVO 

A 4.000 € 
A.3.1 delovni počitniški tabori 
A.3.2. organizacija lokalnega zaposlitvenega sejma 
A.3.3. start-up vikendi (od ideje do izvedbe in zagona ideje) 

B 2.000 € 
B.3.1 podjetniški tečaji in delavnice (uporabna znanja za zagon podjetij in njihovo poslovanje) 
B.3.2. predstavitev poklicev 
B.3.3. program pivovarne in pivnice v Velenju 

C 1.000 € 
C.3.1 en teden spoznavanja poklica namesto pouka 
C.3.2. podjetniški večeri z uspešnimi podjetniki, ki delijo izkušnje in motivirajo mlade za začetek 

poslovne poti 
C.3.3. podjetniški krožki na osnovnih in srednjih šolah 
C.3.4. organizacija hitrih zmenkov iskalcev zaposlitve z delodajalci 
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4. MLADI IN DRUŽBA 

A 4.000 € 
A.4.1 mladinske delovne brigade 
A.4.2. medgeneracijski projekti (mladi za in z upokojenci) 
A.4.3. projektni tedni mladih na tematiko aktivnega državljanstva, socialnega vključevanja, 

dobrodelnosti 
B 2.000 € 

B.4.1 sajenje dreves na zapuščenih področjih 
B.4.2. dobrodelni mladinski projekti 

C 1.000 € 
C.4.1 kreativni koši po mestu z motivacijskimi napisi 
C.4.2. posvojimo del reke Pako in skrbimo zanj 
C.4.3. sklop čistilnih akcij 
C.4.4. mladinski parlament (arena mladih) 

 
5. UMETNOST, KULTURA IN DEDIŠČINA 

A 4.000 € 
A.5.1 koncert na Velenjskem gradu 
A.5.2. mladinski festival 
A.5.3. velik koncert ob jezeru 
A.5.4. galerija na drevesu 
A.5.5. sklop alternativnih koncertov 
A.5.6. sklop dogodkov ob praznovanju meseca mladosti 

B 2.000 € 
B.5.1 plesni dogodek na prostem 
B.5.2. sklop stand-up večerov 
B.5.3. projekti ohranjanja kulturne dediščine - šeg, navad in običajev 
B.5.4. sklop fotografskih razstav lokalnih mladih fotografov 
B.5.5. poulična umetnost (ples, glasba, razstave,…) 
B.5.6. delavnice uporabnih obrti (šivanje, vitražna tehnika, ...) 
B.5.7. sklop tematskih mladinskih glasbenih večerov 
B.5.8. dogodki in projekti na temo Velenje nekoč 
B.5.9. umetniški projekti in inštalacije v okolici jezer 

B.5.10. viteški večeri na Velenjskem gradu 
B.5.11. sklop kulturno-umetniških dogodkov v Stari pekarni 

C 1.000 € 
C.5.1 sklop galerijskih razstav lokalnih mladih umetnikov 
C.5.2. gledališče na prostem 
C.5.3. kino predstave na Letnem kinu 
C.5.4. glasbena šola 

 
6. ŠPORT IN PROSTI ČAS 

A 4.000 € 
A.6.1 urbani gladiator Velenje 
A.6.3. tematske in sprehajalne poti po Velenju in okolici – predlog za kratke in dolge izlete  

(označene, zbrane, zemljevidi, …) 
B 2.000 € 

B.6.1 sklop dogodkov na skate parku 
B.6.2. poletne športne igre (tekmovanje) na TRC Jezero 
B.6.3. color run and party 
B.6.4. obnova trim steze nad bazenom 
B.6.5. oživitev velenjske plaže ob večerih 
B.6.6. triatlon Velenje 
B.6.7. mladinsko založništvo 
B.6.8. sklop potopisnih predavanj in fotografskih popotniških razstav 
B.6.9. alternativna in interaktivna turistična vodenja za mlade po Velenju in okolici 

C 1.000 € 
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C.6.1 lan party; 
C.6.2. tekmovanje v drugačnih urbanih športih v mestu (npr.: veslanje po reki Paki, tek z 

polnimi nakupovalnimi vrečkami čez ovire,…) 
C.6.3. disko večeri 
C.6.4. tekmovanje o parkour-u 
C.6.5. kotički za sproščanje v naravi 
C.6.6. tekmovanje v mini golfu 
C.6.7. večeri družabnih iger 
C.6.8. predstavitev in turnirji nepoznanih športov (baseball, curling, hokej na travi, cricket, 

nogomet na mivki,…); 
C.6.9. sklop orientacijskih tekmovanj 

C.6.10. sklop pogovorov o aktualnih družbenih temah 
C.6.11. mladinska modna revija 
C.6.12. sklop dogodkov in projektov na vodnem mestu 

 
7. VKLJUČEVANJE MLADIH S POSEBNIMI POTREBAMI IN Z MANJ PRILOŽNOSTMI  

A 4.000 € 
A.7.1 renovacija stanovanj socialno ogroženih družin 

B 2.000 € 
B.7.1 dnevni tabori in delavnice 
B.7.2. terapije s pomočjo živali (psi, konji) 
B.7.3. dostopni turizem za mlade s posebnimi potrebami 
B.7.4. učenje slovenskega jezika za mlade priseljence 
B.7.5. tečaj znakovnega jezika 
B.7.6. pomoč pri učenju – tutorstvo (mladi za mlade) 
B.7.7. ulično mladinsko delo z mladimi z manj priložnostmi 

C 1.000 € 
C.7.1 organizacija tekmovanja za amaterje in osebe s posebnimi potrebami 
C.7.2. delavnice osveščanja mladih kako pomagati sovrstnikom s posebnimi potrebami 
C.7.3. spremstvo mladih s posebnimi potrebami na koncertih (počitniško in študentsko delo) 
C.7.4. botrstvo na lokalnem nivoju 
C.7.5. organizacija dobrodelnega projekta 
C.7.6. projekt Moj veliki brat, moja velika sestra (skrb starejših mladih za mlajše mlade s 

posebnimi potrebami in za otroke) 
C.7.7. debatni in družabni večeri za mlade s posebnimi potrebami na najrazličnejše tematike 

 
8.3. POVZETEK CILJEV PO PODROČJIH SO-FINANCIRANJA PREKO JAVNEGA 

RAZPISA ZA SLEDNJE CILJEV LOKALNE MLADINSKE STRATEGIJE 
8.3.1. SKLOP A - SOFINANCIRANJE DO 4.000 € 

 1. (MEDNARODNA) MOBILNOST MLADIH 
1 A.1.1 mednarodne kolonije in tabori 
2 A.1.2. izmenjave dobrih praks med pobratenimi mesti 
3 A.1.3. izmenjave med šolami v Velenju, Sloveniji in Evropi 
4 A.1.4. mednarodne izmenjave za mlade z manj priložnostmi 
 2. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 
5 A.2.1 počitniški izobraževalni tabori 
 3. ZAPOSLOVANJE IN PODJETNIŠTVO 
6 A.3.1 delovni počitniški tabori 
7 A.3.2. organizacija lokalnega zaposlitvenega sejma 
8 A.3.3. start-up vikendi (od ideje do izvedbe in zagona ideje) 
 4. MLADI IN DRUŽBA 
9 A.4.1 mladinske delovne brigade 

10 A.4.2. medgeneracijski projekti (mladi za in z upokojenci) 
11 A.4.3. projektni tedni mladih na tematiko aktivnega državljanstva, socialnega 

vključevanja, dobrodelnosti 
 5. UMETNOST, KULTURA IN DEDIŠČINA 

12 A.5.1 koncert na Velenjskem gradu 
13 A.5.2. mladinski festival 
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14 A.5.3. velik koncert ob jezeru 
15 A.5.4. galerija na drevesu 
16 A.5.5. sklop alternativnih koncertov 
17 A.5.6. sklop dogodkov ob praznovanju meseca mladosti 

 6. ŠPORT IN PROSTI ČAS 
18 A.6.1 urbani gladiator Velenje 
19 A.6.2. sklop alternativnih koncertov 
20 A.6.3. tematske in sprehajalne poti po Velenju in okolici – predlog za kratke in dolge 

izlete  (označene, zbrane, zemljevidi, …) 
 7. VKLJUČEVANJE MLADIH S POSEBNIMI POTREBAMI IN Z MANJ 

PRILOŽNOSTMI  
21 A.7.1 renovacija stanovanj socialno ogroženih družin 
 

8.3.2. SKLOP B - SOFINANCIRANJE DO 2.000 € 
 1. (MEDNARODNA) MOBILNOST MLADIH 

22 B.1.1 organizirani mladinski izleti v tujino 
23 B.1.2. gledališke igre v tujem jeziku 
24 B.1.3. šole v naravi v tujini 
25 B.1.4. več šolskih izletov in ekskurzij v tujino 
26 B.1.5. zaključni šolski izleti v tujino 

 2. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 
27 B.2.1 gostujoča predavanja profesionalcev v okviru formalnega izobraževanja 
28 B.2.2. izobraževanje izvedeno v naravi (učilnica v naravi) 
29 B.2.3. tečaji za delo z mladimi s posebnimi potrebami (slepimi in slabovidnimi, gluhimi in 

naglušnimi, dislektiki,...) 
30 B.2.4. več praktičnega pouka v osnovni in srednji šoli 

 3. ZAPOSLOVANJE IN PODJETNIŠTVO 
31 B.3.1 podjetniški tečaji in delavnice (uporabna znanja za zagon podjetij in njihovo 

poslovanje) 
32 B.3.2. predstavitev poklicev 
33 B.3.3. program pivovarne in pivnice v Velenju 

 4. MLADI IN DRUŽBA 
34 B.4.1 sajenje dreves na zapuščenih področjih 
35 B.4.2. dobrodelni mladinski projekti 

 5. UMETNOST, KULTURA IN DEDIŠČINA 
36 B.5.1 plesni dogodek na prostem 
37 B.5.2. sklop stand-up večerov 
38 B.5.3. projekti ohranjanja kulturne dediščine - šeg, navad in običajev 
39 B.5.4. sklop fotografskih razstav lokalnih mladih fotografov 
40 B.5.5. poulična umetnost (ples, glasba, razstave,…) 
41 B.5.6. delavnice uporabnih obrti (šivanje, vitražna tehnika, ...) 
42 B.5.7. sklop tematskih mladinskih glasbenih večerov 
43 B.5.8. dogodki in projekti na temo Velenje nekoč 
44 B.5.9. umetniški projekti in inštalacije v okolici jezer 
45 B.5.10. viteški večeri na Velenjskem gradu 
46 B.5.11. sklop kulturno-umetniških dogodkov v Stari pekarni 

 6. ŠPORT IN PROSTI ČAS 
47 B.6.1. sklop dogodkov na skate parku 
48 B.6.2. poletne športne igre (tekmovanje) na TRC Jezero 
49 B.6.3. color run and party 
50 B.6.4. obnova trim steze nad bazenom 
51 B.6.5. oživitev velenjske plaže ob večerih 
52 B.6.6. triatlon Velenje 
53 B.6.7. mladinsko založništvo 
54 B.6.8. sklop potopisnih predavanj in fotografskih popotniških razstav 
55 B.6.9. Alternativna in interaktivna vodenja za mlade po Velenju in okolici 

 7. VKLJUČEVANJE MLADIH S POSEBNIMI POTREBAMI IN Z MANJ 
PRILOŽNOSTMI  
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56 B.7.1 dnevni tabori in delavnice 
57 B.7.2. terapije s pomočjo živali (psi, konji) 
58 B.7.3. dostopni turizem za mlade s posebnimi potrebami 
59 B.7.4. učenje slovenskega jezika za mlade priseljence 
60 B.7.5. tečaj znakovnega jezika 
61 B.7.6. pomoč pri učenju – tutorstvo (mladi za mlade) 
62 B.7.7. ulično mladinsko delo z mladimi z manj priložnostmi 
 

8.3.3. SKLOP C - SOFINANCIRANJE DO 1.000 € 
 1. (MEDNARODNA) MOBILNOST MLADIH 

63 C.1.1 informiranje in svetovanje o možnostih mednarodne mobilnosti 
64 C.1.2. druženja z mladimi, ki so študirali, delali in potovali v tujini 
65 C.1.3. finančna pomoč pri šolanju v tujini 
66 C.1.4. razširitev učenja tujih jezikov (francoščina, španščina, ruščina, italijanščina ...) 
67 C.1.5. opravljanje prakse v tujini 
68 C.1.6. usposabljanje za bodoče delovno mesto v tujini 
69 C.1.7. mednarodno Velenje (predstavitev vseh natalitet, ki živijo v Velenju) 
70 C.1.8. PostCrossing oz. Pen Pal (dopisovanje pisem in kartic med novimi prijatelji po 

celem svetu) 
 2. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 

71 C.2.1 informativni dnevi že v 8. razredu 
72 C.2.2. predstavitev poklicev 
73 C.2.3. usposabljanje mladih na področju prve pomoči 
74 C.2.4. izobraževanje o bontonu 
75 C.2.5. tržnica znanja in veščin (mreža mladih, ki bi izvajali pomoč pri izobraževanju oz. 

inštrukcijah) 
76 C.2.6. čajanka v tujem jeziku 
77 C.2.7. kuharski tečaj 
78 C.2.8. tečaj grafičnega oblikovanja 
79 C.2.9. fotografski in multimedijski tečaj 
80 C.2.10. grafitarske delavnice 
81 C.2.11. računalniški tečaj (Microsoft office programi) 
82 C.2.12. tečaji za življenje (kuhanje, likanje, pranje in likanje, plačevanje položnic, urejanje 

dokumentov,...) 
83 C.2.13. interaktivna spletna stran za dijake (predavanja, testi, seminarske naloge,...) 
84 C.2.14. izobraževanje za profesorje o različni uporabi izobraževalnih (neformalnih) metod 
 3. ZAPOSLOVANJE IN PODJETNIŠTVO 

85 C.3.1 en teden spoznavanja poklica namesto pouka 
86 C.3.2. podjetniški večeri z uspešnimi podjetniki, ki delijo izkušnje in motivirajo mlade za 

začetek poslovne poti 
87 C.3.3. podjetniški krožki na osnovnih in srednjih šolah 
88 C.3.4. organizacija hitrih zmenkov iskalcev zaposlitve z delodajalci 
 4. MLADI IN DRUŽBA 

89 C.4.1 kreativni koši po mestu z motivacijskimi napisi 
90 C.4.2. posvojimo del reke Pako in skrbimo zanj 
91 C.4.3. sklop čistilnih akcij 
92 C.4.4. mladinski parlament (arena mladih) 
 5. UMETNOST, KULTURA IN DEDIŠČINA 

93 C.5.1 sklop galerijskih razstav lokalnih mladih umetnikov 
94 C.5.2. gledališče na prostem 
95 C.5.3. kino predstave na Letnem kinu 
96 C.5.4. glasbena šola 

 6. ŠPORT IN PROSTI ČAS 
97 C.6.1 lan party; 
98 C.6.2. tekmovanje v drugačnih urbanih športih v mestu (npr.: veslanje po reki Paki, tek z 

polnimi nakupovalnimi vrečkami čez ovire,…) 
99 C.6.3. disko večeri 
100 C.6.4. tekmovanje o parkour-u 
101 C.6.5. kotički za sproščanje v naravi 
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102 C.6.6. tekmovanje v mini golfu 
103 C.6.9. sklop orientacijskih tekmovanj 
104 C.6.10. sklop pogovorov o aktualnih družbenih temah 
105 C.6.11. mladinska modna revija 
106 C.6.12. sklop dogodkov in projektov na vodnem mestu 

 7. VKLJUČEVANJE MLADIH S POSEBNIMI POTREBAMI IN Z MANJ 
PRILOŽNOSTMI  

107 C.7.1 organizacija tekmovanja za amaterje in osebe s posebnimi potrebami 
108 C.7.2. delavnice osveščanja mladih kako pomagati sovrstnikom s posebnimi potrebami 
109 C.7.3. spremstvo mladih s posebnimi potrebami na koncertih (počitniško in študentsko 

delo) 
110 C.7.4. botrstvo na lokalnem nivoju 
111 C.7.5. organizacija dobrodelnega projekta 
112 C.7.6. projekt Moj veliki brat, moja velika sestra (skrb starejših mladih za mlajše mlade s 

posebnimi potrebami in za otroke) 
113 C.7.7. debatni in družabni večeri za mlade s posebnimi potrebami na najrazličnejše 

tematike 
 

9. URESNIČEVANJE IN SPREMLJANJE URESNIČEVANJA LOKALNEGA 
PROGRAM RAZVOJA DELOVANJA MLADIH V MESTNI OBČINI VELENJE 
– MLADI ZA VELEJE 2016 – 2020 

9.1. DOSEDANJE FINANCIRANJE LOKALNE MLADINSKE STRATEGIJE 
V letu 2010 je Svet MO Velenje sprejel Lokalni program razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje, katerega 
smo poimenovali Mladi v korak s časom 2010-2015. Preko treh srečanj z mladimi smo le-tem dali priložnost, da na 
posvetih in srečanjih (delavnicah) povedo svoja mnenja o tem, kaj v Velenju pogrešajo, kaj bi obdržali in kaj 
spremenili. Tako smo z njihovo aktivno participacijo izoblikovali 30 programov oz. ciljev (podakcij lokalne mladinske 
strategije), ki pokrivajo širok spekter interesov mladih občanov. Strategijo smo pripravili skupaj z mladimi, mladinskimi 
organizacijami, institucijami in javnimi zavodi. Dokument je bil sprejet na seji Sveta MO Velenje 25. maja 2010 in je bil 
kot takšen sprejet kot 1. lokalna mladinska strategija v Sloveniji. 

MO Velenje se je s sprejetjem dokumenta zavezala k financiranju sledenja ciljev lokalne mladinske strategije. Tako je 
v letih 2011 in 2012 objavila Javna razpisa za sofinanciranje in financiranje projektov mladih za dosego ciljev iz 
Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje. Za izvedbo javnega razpisa je bilo letno v 
proračunu planiranih 35.000 € - od tega zneska je bilo 20.000 € namenjenih za projekte, ki jih je MO Velenje 
financirala v celoti (100 %), 15.000 € pa za projekte, ki jih je MO Velenje sofinancirala v višini 50 % vrednosti 
projekta. Projekti, ki jih je MO Velenje sofinancirala ali financirala, so bili razdeljeni v dva ranga: 

 prvi rang so predstavljali projekti, ki so bili financirani 100 %, vendar najvišji možni znesek financiranja ni smel 
presegati 4.000 €, 

 drugi rang so predstavljali projekti, ki so bili sofinancirani 50 %, vendar najvišji možni znesek sofinanciranja ni 
smel presegati 2.000 €. 
 

Javni razpisi so bili objavljeni vsako leto, 2011, 2012, 2013, 2014 in 2015. Razpoložljiva sredstva so znašala 35.000 € 
na leto. V vseh 4 letih so bila porabljena skoraj vsa razpoložljiva sredstva, nekoliko manj (87%) le v prvem letu, kar 
pripisujemo takrat še slabši prepoznavnosti razpisa.  
 
Kljub temu, da so bila v vseh letih porabljena vsa razpoložljiva sredstva, se je število prijav spreminjalo. V letu 2011 je 
bilo prijavljenih 22 projektov, odobrenih 13 (59 %). Najvišje število prijav v letu 2012 kaže na povečano prepoznavnost 
strategije, razpisa, projektnega dela, dela v društvih po uvodnem letu 2011. Odobrenih je bilo 38 % vseh prijav 
(najnižji delež v vseh obdobju). V istem letu je bilo največ projektov na rezervni listi, tako za 100%, kot tudi za 50% 
financiranje, odobrenih je 38 % vseh prijavljenih projektov. Zaradi večjega števila »rezervnih« projektov, se je verjetno 
v prihodnjem letu manj akterjev opogumilo k prijavi – v letu 2013 je bilo prijav namreč najmanj (20). Večina je bila 
odobrenih (85 %), kar lahko kaže tudi na to, da so se izluščili dobri projekti, dobri programi in resni prijavitelji. Leta 
2014 sledi ponovni porast prijav, vendar delež odobrenih projektov upade (39 %). Glede na število prijav je bilo 
najuspešnejše leto 2012 (36). Glede na delež odobrenih projektov je bilo najuspešnejše leto 2013 (85 %). 
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9.2. URESNIČEVANJE 2. LOKALNE MLADINSKE STRATEGIJE - PREDLOG 
FINANČNEGA BREMENA 

Izvedba novega javnega razpisa bi potekala istočasno z razpisom za mladinske projektne aktivnosti in bi za proračun 
MO Velenje (na predlog predlagateljev strategije) predstavljala finančno breme v višini 45.000€ za vsako leto (do 
leta 2016 do vključno leta 2020).  
Kot opcijo predlagamo, da bi se sredstva v višini 45.000€ razdelila v treh delih oz. razpisnih sklopih, in sicer: 

 SKLOP A: od skupne vrednosti javnega razpisa je 16.000 € namenjenih za projekte v razpisnem sklopu A, ki 
jih bo Mestna občina Velenje sofinancirala v višini 4.000 €;  

 SKLOP B: od skupne vrednosti javnega razpisa je 14.000 € namenjenih za projekte v razpisnem sklopu B, ki 
jih bo Mestna občina Velenje sofinancirala v višini 2.000 €, 

 SKLOP C: od skupne vrednosti javnega razpisa je 15.000 € namenjenih za projekte v razpisnem sklopu C, ki 
jih bo Mestna občina Velenje sofinancirala v višini 1.000 €. 

 
Ker se je v preteklosti kazala težnja po vedno več prijavljenih projektih za sledenje ciljem lokalne mladinske strategije, 
bi v predlaganem finančnem bremenu 2. Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v MO Velenje, tako preko 
novega javnega razpisa letno financirali okvirno 26 projektov za sledenje 106 ciljem: 

 SKLOP A: sofinanciranje štirih (4) projektov na leto, katerih najvišji možni znesek financiranja ne sme 
presegati 4.000 €, 

 SKLOP B: sofinanciranje sedmih (7) projektov na leto, katerih najvišji možni znesek financiranja ne sme 
presegati 2.000 €, 

 SKLOP C: sofinanciranje petnajstih (15) projektov na leto, katerih najvišji možni znesek financiranja ne sme 
presegati 1.000 €, 

 
V primeru, da projekti, ki jih MO Velenje financira kateremkoli razpisnem sklopu (A, B in C) ne bodo porabili vseh 
razpisanih, se bo ostanek sredstev namenil za projekte iz drugih dveh razpisanih sklopov. 
 

9.3. PREDLOG SPREMLJANJA URESNIČEVANJA LOKALNE MLADINSKE 
STRATEGIJE 

Lokalno mladinsko strategijo – 2. Lokalni program razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje 2016 - 2020 
sprejme Svet MOV. Za uresničevanje lokalne mladinske strategije so odgovorni: 

 za izvajanje ukrepov je zadolžena MO Velenje skupaj z Uradom za družbene dejavnosti MO Velenje; 
 za izvajanje ciljev so zadolženi mladi posamezniki, mladinske organizacije ter organizacije in institucije za 

delo z mladimi. 
 

Da bo lahko lokalna mladinska strategija v MO Velenje učinkovita ter tako v polnosti dosegala svoje ukrepe in cilje, je 
potrebno vzpostaviti in razviti ustrezne institucionalno-sistemske mehanizme za njeno spremljanje, vrednotenje 
izvajanja ter pripravo izvedbenih načrtov in poročil skrbi Komisija za mladinska vprašanja v MO Velenje. 
 

10. OBRAZLOŽITEV 
1. Pravna podlaga  
Odlok o mladinskem delu v Mestni občini Velenje  v VII. točki opredeljuje sprejem lokalnega programa razvoja 
delovanja mladih, s katerim se opredeli način uresničevanja javnega interesa v delovanju mladih. Lokalni program 
sprejme Svet MO Velenje za obdobje petih let, ki obsega predvsem:  

 izhodišča in usmeritve delovanja mladih,  
 vsebino in obseg posameznih pojavnih delov dejavnosti mladih, ki se financirajo in sofinancirajo iz javnih 

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

2. Obstoječe stanje  
MO Velenje uresničuje interese mladih na različne načine. Tako je leta 1996 sprejela Odlok o ustanovitvi MC Velenje, 
v letu 2003 pa je bil ustanovljen Mladinski svet Velenje. Za njuno delovanje so zagotovljena sredstva v proračunu 
MOV. V letu 2007 je Svet MO Velenje sprejel Odlok o mladinskem delu v Mestni občini Velenje, na njegovi podlagi pa 
od leta 2008 dalje poteka javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti. Leta 2008 je bila ustanovljena 
tudi Komisija za mladinska vprašanja v MO Velenje. V letu 2010 je Svet MO Velenje sprejel 1. Lokalni program 
razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje 2010 – 2015 in od leta 2011 poteka javni razpis za sledenje ciljem le-
tega.  
Lokalna skupnost stopnjuje podporo in sofinanciranje mladinskih aktivnosti v Velenju. Tako so pobude, ki prihajajo na 
MO Velenje s strani mladih ali njihovih predstavnikov dobro sprejete in tudi podprte.  
3. Cilji  
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Glavni cilj je oblikovati strategijo, ki bo v Velenju pomagala mladinskim organizacijam in organizacijam za mlade 
spodbuditi mladino, da se z njihovo pomočjo v Velenju izoblikujejo programi, ki bodo pokrivali širok spekter interesov 
mladih. Z vključevanjem mladih v procese odločanja se spodbuja aktivna participacija mladih. Pomembno je, da se 
določijo prioritete na področju mladih ter se tako iz kvantitete ponudb zagotovi kvaliteto in ciljno usmerjen razvoj.  
4. Finančne posledice  
Za sledenje ciljem 2. Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje za obdobje 2016 - 2020, 
2. lokalni mladinski strategiji Mladi za Veleje 2016 – 2020 je bil podan predlog, da ohrani javni razpis z naslovom Javni 
razpis za (so)financiranje projektov in programov za sledenje ciljem strategije na področju dela z mladimi v Mestni 
občini Velenje.  
Ta razpis je bil in bo namenjen vsem, tako posameznikom, društvom, klubom, organizacijam, javnim zavodom,… ki 
bodo pripravili program za sledenje ciljem te strategije. Izvedba novega javnega razpisa bi potekala istočasno z 
razpisom za mladinske projektne aktivnosti in bi za proračun MO Velenje (na predlog predlagateljev strategije) 
predstavljala finančno breme v višini 45.000€ za vsako leto (do leta 2016 do vključno leta 2020).  
Kot opcijo predlagamo, da bi se sredstva v višini 45.000€ razdelila v treh delih oz. razpisnih sklopih, in sicer: 

 SKLOP A: od skupne vrednosti javnega razpisa je 16.000 € namenjenih za projekte v razpisnem sklopu A, ki 
jih bo Mestna občina Velenje sofinancirala v višini 4.000 €;  

 SKLOP B: od skupne vrednosti javnega razpisa je 14.000 € namenjenih za projekte v razpisnem sklopu B, ki 
jih bo Mestna občina Velenje sofinancirala v višini 2.000 €, 

 SKLOP C: od skupne vrednosti javnega razpisa je 15.000 € namenjenih za projekte v razpisnem sklopu C, ki 
jih bo Mestna občina Velenje sofinancirala v višini 1.000 €. 

 
Ker se je v preteklosti kazala težnja po vedno več prijavljenih projektih za sledenje ciljem lokalne mladinske strategije, 
bi v predlaganem finančnem bremenu 2. Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje, tako 
preko novega javnega razpisa letno financirali okvirno 26 projektov za sledenje 106 ciljem. 
 

V Velenju, dne 16. november 2015 
Pripravili:  
 
Barbara Kelher, predsednica Mladinskega sveta Velenje, l.r.  
Marko Pritržnik, direktor Mladinskega centra Velenje, l.r.  
Darja Plaznik, Svetovalka I za kulturo MO Velenje, l.r. 
Drago Martinšek, vodja Urada za družbene dejavnosti MO Velenje, l.r. 
 
 
ŽUPAN  
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB 1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06, 26/07 in 
18/08) predlagam Svetu, da ta program sprejme.  
 

Bojan Kontič, l.r. 
župan Mestne občine Velenje 
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Predlagatelj: ŽUPAN                   Faza: PREDLOG 
 
Na podlagi 6. člena Zakona o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (Uradni list RS št. 57/15) in 24. 
člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) je Svet 
Mestne občine Velenje na __.  seji dne _______ 2015 sprejel    
   
 

                                                  SKLEP 
              o določitvi višine odpusta dolgov v vzgojno izobraževalnih zavodih 

                                                              Mestne občine Velenje 
 

 
 

1. člen 
Posameznemu dolžniku, ki izpolnjuje pogoje za odpis dolga skladno z določbami Zakona o pogojih za 
izvedbo ukrepa odpusta dolgov (Uradni list RS št. 57/15; v nadaljevanju: (ZPIUOD)), se dolg iz naslova 
neplačila vrtca oziroma šolske prehrane odpiše v celoti. Mestna občina Velenje za ta namen zavodom ne 
bo zagotovila dodatnih sredstev iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2015.   
 
 

2. člen 
Javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja na območju Mestne občine Velenje na podlagi ZPIUOD 
odpišejo dolgove do višine:   
 

-  Osnovna šola Antona Aškerca  do višine     408,84 EUR  
-  Osnovna šola Livada  do višine     803,19 EUR  
-  Vrtec Velenje  do višine    8.514,37 EUR  
 
 

    

 
3. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.   
  
  
Številka: 460-01-0074/2015 
Datum: 
  

  
         župan Mestne občine Velenje 

                   Bojan KONTIČ 
 
  
Obrazložitev:  
Pravna podlaga za sprejem predlaganega sklepa je Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov 
(Uradni list RS št.  57/15 v nadaljevanju: zakon).  
  
Mestna občina Velenje je dne 20.7.2015 z Vlado Republike Slovenije podpisala sporazum o izvedbi 
odpusta dolgov iz naslova neplačila stroškov vrtca in šolske prehrane, pod pogoji in postopku, 
določenimi z zakonom.   
 
Dolgovi po zakonu, ki so lahko odpisani, zajemajo glavnico, obresti in stroške. Dolgovi se odpišejo pod 
naslednjimi pogoji:  

• Dolg je veljavna in izvršljiva denarna obveznost dolžnika do upnika in je nastal do 30.  
12. 2013.  

• Obstaja izvršilni naslov ali verodostojna listina.  
Dolgovi se lahko odpišejo tistim dolžnikom, ki so bili kadarkoli v obdobju med 1. 1. 2015 in 30. 6. 2015 
prejemniki:  

• denarne socialne pomoči ali  
• varstvenega dodatka ali  
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• veteranskega dodatka ali   
• otroškega dodatka iz 1. oziroma 2. dohodkovnega razreda ali  
• otroškega dodatka v 3. dohodkovnem razredu in hkrati prejemniki dodatka za nego otroka oziroma 

dodatka za veliko družino.  
  
Prav tako se dolgovi lahko odpišejo tudi osebam, ki so navedene v odločbah o pravici do denarne 
socialne pomoči, varstvenega dodatka oziroma otroškega dodatka.  
Dolžnik po zakonu ne more biti fizična oseba, nad premoženjem katere se vodi postopek osebnega 
stečaja po zakonu, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje.   

 
Če so izpolnjeni vsi zahtevani pogoji za odpis dolga, skleneta posamezni dolžnik in upnik (šola oziroma 
vrtec) dogovor o odpustu dolga najkasneje do 31.1.2016.  
  
Predlog sklepa je pripravljen na osnovi podatkov, ki smo jih prejeli s strani šol in vrtcev. Zavodi so skupaj 
prejeli 19 predlogov za odpust dolgov, od katerih 14 oseb izpolnjuje zakonske pogoje za odpust. Najnižji 
znesek dolga znaša 19,25 EUR in izhaja iz naslova neplačila šolske prehrane, najvišji, kot posledica 
neplačila oskrbnine za vrtec znaša 2.557,87 EUR. Osnovna šola Gorica, Osnovna šola Gustava Šiliha, 
Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda, Osnovna šola Šalek in Center za vzgojo, izobraževanje in 
usposabljanje Velenje niso prejeli nobenega predloga za odpust dolga. Podrobnejši podatki po šolah in 
vrtcih so v tabelah 1 in 2.     
  
  
Tabela 1 –  
število vlog in znesek dolga dolžnika v velenjskih osnovnih šolah na dan 31.10.2015   
  

  
Šola  

  
Zaporedna št. vloge  

(izpolnjeni zakonski pogoji)  

  
Znesek dolga  (glavnica, 

obresti in stroški)v EUR 

OŠ Antona Aškerca 1 408,84 

OŠ Livada  1 783,94 

 2 19,25 

  
Skupaj   

    
1.212,03 

  
 
 
Tabela 2 – število vlog in znesek dolga dolžnika v velenjskem vrtcu na dan 31.10.2015   
  

  
Vrtec   

  
Zaporedna št. vloge   

(izpolnjeni zakonski pogoji)  

  
Znesek dolga (glavnica,  
obresti in stroški)v EUR 

Vrtec Velenje 1  551,25  

  2  842,64  

  3  770,56  

  4  2.557,87  

  5  312,62  

  6  73,63  

  7  839,24  
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  8  236,06  

  9  966,39  

 10 135,72 

 11 1.228,39 

Skupaj  8.514,37 

 
  
V skladu s 6. členom Zakona o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (Uradni list RS št.  57/15) 
občina ustanoviteljica javnega zavoda določi do katere višine lahko javni zavod odpusti dolgove.   
  
Predlagamo, da posamezni javni zavod upravičenim dolžnikom iz naslova neplačila šolske prehrane 
oziroma vrtca, dolg odpiše v celoti.   
Hkrati predlagamo, da javni zavodi sredstva za pokritje odpisanih dolgov zagotovijo iz presežka 
prihodkov nad odhodki poslovnega rezultata leta 2015 oziroma naslednjih let. Glede na to, da morata 
upnik in dolžnik dogovor o odpustu dolga skleniti najkasneje do 31.1.2016, predlagamo, da zavodi te 
dogovore sklenejo na način, da bo odpust poslovni rezultat leta 2016.  
  
Ker gre za relativno nizke zneske za dolgove, s katerimi se zavodi soočajo že več let in so za zavod 
neizterljivi, Mestna občina Velenje dodatnih sredstev za odpis iz naslova neplačila šolske prehrane 
oziroma neplačila vrtca, iz proračuna Mestne občine Velenje ne bo zagotavljala.  
 
 
Pripravili: 
                      
Dragica Kauzar, univ.dipl.soc., l.r.              Drago Martinšek, univ.dipl.soc., l.r. 
                                                                                              vodja Urada za družbene dejavnosti 
Simona Pogorelčnik, univ.dipl.soc., l.r.                                   
 
 
  
ŽUPAN: 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 
18/08) predlagam svetu Mestne občine Velenje, da ta sklep sprejme. 
 
 
 

          župan Mestne občine Velenje 
                     Bojan KONTIČ, l.r. 
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Datum: 24.11.2015 
Številka: 032-02-0001/2014 
 
 
Na podlagi 49. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 
18/08) in 17. člena Poslovnika o delu nadzornega odbora Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, 
št. 9/99 in 7/04) je nadzorni odbor Mestne občine Velenje na 9. seji dne 24.11.2015 sprejel 
 
 

POROČILO  
NADZORNEGA ODBORA MESTNE OBČINE VELENJE 

  
O  OPRAVLJENEM NADZORU 

DELOVANJA KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠENTILJ ZA LETO 2014 
(Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Mestne občine Velenje) 

 
 
 

1. Nadzorni odbor v sestavi: 
1. Anton Žove, predsednik odbora, 
2. Darinka Mravljak, članica,   
3. Darja Štraus, članica  
4. Denis Štemberger, član  
5. Matej Pečnik, član 
6. Sonja Arlič, član  
7. Franc Plaskan, član 

 
2. Poročevalec: Anton Žove  
 
3. Ime nadzorovanega organa: 

Krajevna skupnost Šentilj, Arnače 1, 3320 Velenje, obcina@sentilj.si 

I. UVOD 
 
1. Podatki o opravljenem nadzoru 
 
Nadzor delovanja KS Šentilj za  2014 je bil uvrščen v program dela Nadzornega odbora Mestne 
občine Velenje za leto 2015.  
 
Namen nadzora je ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja KS Šentilj, njenih organov in 
odgovorne osebe ter oceniti učinkovitost, namenskost in gospodarnost porabe javnih sredstev za leto 
2014.  
 
Nadzor je bil v skladu z določili 13. Člena Poslovnika NO MOV uvrščen v letni program dela 
nadzornega odbora za leto 2015. 
 
Sklep o uvedbi nadzora je bil odgovorni osebi predsedniku KS Šentilj g. Janezu Podborniku vročen 
19.3.2015. 
 
Nadzor so na podlagi pooblastila št. 032-02-0001/2014 z dne 16. 03. 2015 opravili vsi člani NO: 
Anton Žove, Darinka Mravljak, Darja Štraus, Denis Štemberger, Matej Pečnik, Franc Plaskan in 
Sonja Arlič. 
 
Preverjanje se je pričelo dne 05. 05. 2015  na sedežu MOV in bilo zaključeno dne 16. 06. 2015, ko je 
bil opravljen razgovor s predsednikom  KS Šentilj, g. Janezom Podbornikom. 
 
Osnutek poročila je NO MOV obravnaval in sprejel na svoji redni seji dne 20.10.2015, ki je bil 
nadzorovani osebi vročen dne 23.10.2015. Nadzorovana oseba (KS Šentilj) odzivnega poročila v zvezi z 
ugotovitvami NO MOV v zakonitem 15 dnevnem roku po prejemu osnutka poročila, ni predložila. 
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2. Osnovni podatki o nadzorovani osebi 
 
KS Šentilj kot ožji del občine Velenje obsega naselja Arnače, Laze, Ložnica in Silova, s popisnimi 
okoliši 0139, 0140, 0141, 0142, 0143 in 0177. 
 
Naziv:                           Krajevna skupnost Šentilj 
Sedež:                          Arnače 1, 3320 Velenje 
Matična številka:           5019346000 
Davčna številka:           63163373 
Predsednik KS Šentilj:  g. Janez Podbornik 
 
Svet KS Šentilj šteje 9 članov.  
 
Za pravilnost in zakonitost poslovanje KS Šentilj je odgovoren predsednik Janez Podbornik. 
 
Predsednik KS Šentilj je korektno sodeloval z NO MOV. 
 
3. Pravna podlaga za izvedbo nadzora: 
- Zakon o računovodstvu – ZR (Uradni list RS, št. 23/99, 33/02 in 114/06-ZUE); 
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF); 
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13) 
- Zakon o javnem naročanju – ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/13-UPB5, 19/14 in 90/14-ZDU-1I); 
- Pravilnik o javnih naročilih male vrednosti (portal www.velenje.si); 
- Statut in Pravilnik MOV (Uradni Vestnik MOV št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08); 
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občin (Uradni list RS, št 23/2009); 
- Poslovnik o delu nadzornega odbora MOV ((Uradni Vestnik MOV št. 9/99 in 7/04); 
- Odlok o proračunu MOV za leto 2014 (Uradni vestnik MOV, št. 17/13); 
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu MOV za leto 2014 (Uradni vestnik MOV, št. 

16/14). 
 
II. KRATEK POVZETEK: 

 
NO MOV je opravil nadzor o delovanju Krajevne skupnosti Šentilj za leto 2014.  
 
Namen nadzora je bil ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja KS Šentilj, njenih organov in 
odgovorne osebe ter oceniti učinkovitost, namenskost in gospodarnost porabe javnih sredstev za leto 
2014. KS Šentilj kot ožji del občine Velenje obsega naselja Arnače, Laze, Ložnica in Silova, s 
popisnimi okoliši 0139, 0140, 0141, 0142, 0143 in 0177. 
 
V okviru nadzora zakonitosti in pravilnosti finančnega poslovanja KS Šentilj je NO MOV pregledal 
dokumentacijo v zvezi s košnjo trave, vzdrževanjem pokopališča in mrliške vežice, nabavo blaga v 
trgovini Inpos d.o.o. in pri Petrolu d.d. Ljubljana, tiskarskimi storitvami, nasipnim materialom, 
električne energije in v zvezi z donacijami društvom. 
 
Pri tem so bile ugotovljene določene nepravilnosti, ki jih je predsednik KS med postopkom nadzora 
pojasnil in odpravil tako, da je med postopkom predložil manjkajočo dokumentacijo (naročilnice, 
zapisnike sej sveta KS, pogodbe in ostale zahtevane dokumente). S tem je bila večina nepravilnosti 
odpravljena med postopkom nadzora, razen pri nakupu tehničnega blaga v trgovini Inpos d.o.o., kjer ni 
bilo priložene naročilnice ali pogodbe in pri storitvah tiskanja Šentiljskih novic. Tudi v tem primeru 
predsednik KS naročilnice ni predložil. 
 
S tem, ko za nabavo blaga male vrednosti ni predložil naročilnice, je kršil 9. člen Pravilnika o javnih 
naročilih male vrednosti, saj se za naročanje blaga in storitev do 4.000,00 EUR uporablja naročilnice, za 
naročanje gradenj do 4.000,00 EUR pa evidenčna pogodba. Zgornja meja za uporabo naročilnice 
oziroma evidenčne pogodbe je 4.000,00 EUR, za naročanje blaga, storitev in gradenj nad to vrednostjo je 
obvezna sklenitev pogodbe.   

NO MOV hujših kršitev in nepravilnosti pri poslovanju KS Šentilj ni ugotovil. 
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III.  UGOTOVITVENI DEL: 
 
Nadzorovana oseba je za namene nadzora predložila NO MOV naslednje poslovne knjige in  
dokumentacijo: 
 
- zaključni račun proračuna MO Velenje za leto 2014, 
- letno poročilo KS Šentilj za leto 2014, 
- glavno knjigo s sintetičnimi in analitičnimi konti, 
- prejete račune s pripadajočo dokumentacijo 
- zapisnike  in sklepe sej Sveta KS Šentilj v letu 2014 
 
Zaključni račun za leto 2014 je sestavila ga. Lidija Gluk, zadolžena za krajevne skupnosti pri Mestni 
občini Velenje. 
 
4. Podatki iz zaključnega računa proračuna MO Velenje - letnega poročila za KS Šentilj za 

leto 2014 
 
ODHODKI: 

 

 4020 Pisarniški in splošni material 
in storitve 

  
443 

 
443 

 
227 

 4022 Energija, voda, komunalne 
storitve in komunikacije 

 
2.000 

 
237 

 
0 

 4023 Prevozni stroški in storitve 0 63 63 

 
SPREJETI 
PRORAČUN 

VELJAVNI 
PRORAČUN 

REALIZIRANI 
PRORAČUN 

A BILANCA STANJA 37.454 37.454 30.691 
02 Ekonomska in fiskalna administracija 15 15 11 

61602001 Stroški plačilnega prometa 15 15 11 
4029 Drugi operativni odhodki 15 15 11 

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve 1.000 2.700 2.700 
61604001 Pomoči in donacije 1.000 2.700 2.700 

 4120 
Tekoči transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 1.000 2.700 2.700 

06 Lokalna samouprava 12.250 15.750 14.648 
61606001 Materialni stroški 3.250 5.570 5.274 

4020 
Pisarniški in splošni material in 
storitve 2.800 3.840 3.402 

4022 
Energija, voda, komunalne 
storitve in komunikacije 350 471 437 

4023 Prevozni stroški in storitve 100 384 383 
4029 Drugi operativni odhodki 0 1.055 1.053 

61606002 
Vzdrževanje opreme in 
prostorov 9.000 10.000 9.373 

4020 
Pisarniški in splošni material in 
storitve 135 705 704 

4021 Posebni material in storitve 45 45 41 

4022 
Energija, voda, komunalne 
storitve in komunikacije 6.900 6.014 6.000 

4023 Prevozni stroški in storitve 375 256 96 
 4025 Tekoče vzdrževanje 1.545 2.980 2.532 

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije 
       

13.826       9.726       5.571 

 61613001 Vzdrževanje cest 13.826 9.726 5.751 

4020 
Pisarniški in splošni material in 
storitve 0 34 34 

 4025 Tekoče vzdrževanje 13.826 9.692 5.717 

15 Varovanje okolja in naravne dediščine 2.443 743 290 
 61615001 Vzdrževanje javne snage 2.443 743 290 
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16 

 
Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna 
dejavnost 

 
5.500 

 
5.500 

 
4.806 

  
61616001 

 
Pokopališka dejavnost 

 
5.500 

 
5.500 

 
4.806 

  
4022 

Energija, voda, komunalne 
storitve in komunikacije 

 
3.200 

 
3.604 

 
3.175 

  
4025 

 
Tekoče vzdrževanje 

 
2.300 

 
1.896 

 
1.631 

 
18 

 
Kultura, šport in nevladne organizacije 

 
1.920 

 
2.520 

 
2.486 

  
61618007 

 
Vzdrževanje športnih 
objektov 

 
 

1.920 

 
 

2.520 

 
 

2.486 
  

4025 
 
Tekoče vzdrževanje 

 
1.920 

 
1.920 

 
1.918 

  
4202 

 
Nakup opreme 

 
0 

 
600 

 
568 

 
23 

 
Intervencijski programi in obveznosti 

 
500 

 
500 

 
0 

  
2302 

Posebna proračunska 
rezerva in programi 
pomoči v primerih nesreč 

 
500 

        
500 

 

 
       0 

 
Iz letnega poročila za KS Šentilj je razvidno, da je bilo realiziranih 82% proračunskih sredstev. 
 
Največji delež proračunske porabe predstavljajo materialni stroški (PP 61606001), vzdrževanje opreme in 
prostorov (PP 6160600: električna energija, kuriva in stroški ogrevanja) in vzdrževanje cest (PP 
61613001).Sredstva na tej postavki so namenjena vzdrževanju in pluženju nekategoriziranih cest in poti. 
Kljub temu, da predstavlja vzdrževanje cest drugo največjo proračunsko postavko, pa je bila realizacija le 
59%, kar je posledica lanske mile zime. Sredstva s te postavke so zato prerazporedili v obnovo igrišča in 
vzdrževanje opreme. V podprogramu zbiranje in ravnanje z odpadki (PPR 15029001) pa je bilo 
porabljenih le 39% razpoložljivih sredstev in sicer za večkraten odvoz kesonov pri Domu krajanov.  
 
Predvidena višina porabe proračunskih sredstev je bila določena glede na porabo iz preteklih let. 
Realizacija pa v nobeni postavki ni presegla njenih predvidenih okvirov. 
 
Pri pregledu predložene dokumentacije pa  je NO MOV ugotovil naslednje pomanjkljivosti in 
nejasnosti. 
 

a.) Košnja trave in urejanje okolice   
Za košnjo trave so bili prejeti računi za nabavo goriva za namene košnje trave. Naročilnica 
za nabavo goriva ni bila predložena. Predloženi pa so bili seznami dijakov, ki so delali v 
posameznih terminih. 
 
Pojasnilo predsednika KS Šentilj: 
 
»KS ima v lasti 4 kosilnice za košnjo in urejanje okolice Osnovne šole, Doma krajanov Šentilj 
in Športnega parka Šentilj. Te storitve opravljajo dijaki in študentje udarniško v sklopu akcije 
»Čisto moje Velenje« Vsa kupljena goriva in maziva pa so bila uporabljena izključno v te 
namene.« 

 
b.) Vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice, ki jo opravlja Usar d.o.o. 

 
Za navedena dela je nadzorovana oseba posredovala pogodbo. Pogodba je sklenjena za 
obdobje od  1.12.2010 do 31.12.2015. 
 

c.) Sodelovanje s trgovino Inpos  
Za nakupe za tehnično blago v trgovini Inpos ni bilo priložene naročilnice niti pogodbe. 

 
 
 



   1. december 2015GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 1��  / Številka 09

10. seja Sveta Mestne občine Velenje

Pojasnilo predsednika KS Šentilj: 
 
»Trgovina Inpos nam je kot solidnemu plačniku odobrila nakupe za določen čas brez 
naročilnic, saj po mnenju trgovca pogodbe do vrednosti 2.000,00 EUR ne potrebujejo. K 
pojasnilu je predložil  dopis, ki ni vseboval datuma oziroma obdobja, za katerega na bi KS 
Šentilj lahko koristila navedeni limit.« 

 
d.) Sodelovanje s Petrol d.d. Ljubljana 

Za nakup goriv, maziv in kurilnega olja ni bilo priložene naročilnice oziroma pogodbe, zato je 
NO MOV pozval predsednika KS za pojasnilo oziroma za naknadno dostavo manjkajoče 
dokumentacije. 

 
Pojasnilo predsednika KS Šentilj: 
 
»Petrol d.d. Ljubljana je odobril nakup goriv in maziv preko Magna kartice, kurilno olje pa 
nabavljamo preko veleprodaje z najbolj ugodnimi pogoji.« 
K pojasnilu je predložil fotokopijo Magna kartice in pogodba za uporabo Petrolovih plačilnih 
kartic »M« št.124155.« Za nabavo goriva je predložil tudi naročilnico. 

 
e.) Mantisk – tiskanje Šentiljskih novic 

K računom ni priložene naročilnice. 
 
Pojasnilo predsednika KS Šentilj: 
  
»Nisem vedel, da moramo izdati za vsako naročilo tudi naročilnico, še zlasti, ker nam je 
tiskala majhna »vaška« tiskarna, ki natisne vse publikacije in ostale zadeve, ki jih KS 
potrebuje, med drugim tudi Šentiljske novice. Ker doslej nismo izdajali naročilnice, smo za 
leto 2015 zadevo uredili.«  
 

f.) Donacije društvom 
KS po svojih zmožnostih pomaga z donacijami tudi društvom, ki delujejo v KS Šentilj; vendar 
z društvi ne sklepajo pogodb . 
 
Pojasnilo predsednika KS Šentilj: 
 
»V okviru KS delujejo številna društva, kot so: PGD Šentilj, Društvo upokojencev, Športno 
društvo, Kulturno prosvetno društvo in  Planinski društvo. Svet KS poskuša po svojih 
najboljših močeh finančno pomagati tem društvom. Vsa razpoložljiva sredstva na računu KS 
Šentilj se koristijo v skladu s sklepi Sveta KS Šentilj.« 

 
Predložil je zapisnike sej Sveta KS z dne 9.7.2014 in 19.8.2014, iz katerih je razvidno, da je 
Svet KS obravnaval in odobril prošnjam za sofinanciranje. 
 

g.) Nasipni material 
Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da je med   dokumentacijo veliko naročilnic za nasipni 
material, ki je bil naročen v kamnolomu Ložnica, ni pa iz dokumentacije razvidno,  za kakšne 
namene se je ta material uporabljal, zato smo pozvali predsednika KS za pojasnilo. 
 
Pojasnilo predsednika KS Šentilj: 
 
»Iz zapisnikov sej sveta KS Šentilj, ki jih prilagam, je razvidno, da so neurja v letu 2014 
precej poškodovala ceste. Pri ogledu poškodb je bilo dogovorjeno, da ceste, ki jih vzdržuje 
KS Šentilj, le-ta tudi sama  sanira. Zato so izdali naročilnice za nasipni material za sanacijo 
poškodovanih cest. Poleg tega smo odobrili tudi prošnji za pomoč pri sanaciji plazu v 
Arnačah, kar je tudi razvidno iz zapisnika korespondenčne seje z dne 28.8.2014.« 

 
h.) Plačevanje električne energije 

Pri pregledu računov je bilo ugotovljeno, da je KS Šentilj prejemal račune za dobavo 
električne energije od dveh dobaviteljev ( Elektro Celje in Gen-i ). 
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Pojasnilo predsednika KS Šentilj: 
 
»Za dobavo elektrike imamo dve merilni mesti ( dva števca). Eno je na Domu krajanov Šentilj 
in drugo na mrliški vežici. Za vsako od njiju pa imamo svojega dobavitelja električne 
energije.« 

 
Ugotovitve NO MOV: 
 
Pod točke a, b, d, f, g in h ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, oziroma jih je nadzorovana oseba 
med postopkom nadzora odpravila. 
 
Pod točki c in e nadzorovana oseba za nabavo blaga oziroma storitve ni ravnala v skladu z 
določili  5. odstavka 24. člena Zakona o javnem naročanju – ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/13-UPB5, 
19/14 in 90/14-ZDU-1I) in 9. člena Pravilnika o javnih naročilih male vrednosti (portal 
www.velenje.si); 
  
Po določilih 5. odstavka 24. člena ZJN-2 morajo naročniki za naročila blago in storitve, katerih vrednost je 
nižja od 20.000,00 EUR brez DDV in za gradnje do 40.000,00 EUR brez DDV voditi evidenco o njihovi 
oddaji, ki zajema navedbo predmeta in vrednost javnega naročila.  
 
Po določilih 9. Člena Pravilnika o javnih naročilih male vrednosti se za naročanje blaga in storitev do 
4.000,00 EUR uporablja naročilnice, za naročanje gradenj do 4.000,00 EUR pa evidenčna pogodba. 
Zgornja meja za uporabo naročilnice oziroma evidenčne pogodbe je 4.000,00 EUR, za naročanje blaga, 
storitev in gradenj nad to vrednostjo je obvezna sklenitev pogodbe.   
 
IV. PRIPOROČILA IN PREDLOGI: 
 
KS Šentilj mora biti kot naročnica, glede na to, da je postopek javnega naročanja strogo formalen 
postopek, bolj pozorna pri pripravi in hrambi razpisne dokumentacije. 
 
Rok: stalna naloga. 
 
Glede na to, da tako predsedniki KS kot člani sveta KS opravljajo svoje funkcije nepoklicno, 
predlagamo, da  Mestna občina Velenje zvezi z javnimi naročili nudi pomoč krajevnim skupnostim  
tudi s tem, da jim v pomoč pripravi kratek »opomnik« in obrazec za javna naročila.  
 
NO MOV hujših kršitev predpisov in nepravilnosti pri poslovanju MOV ni ugotovil. 
 
 
ČLANI NO:                               PREDSEDNIK NO: 
Darinka Mravljak, l.r.   Anton Žove, l.r. 
Darja Štraus, l.r.    
Denis Štemberger, l.r.    
Matej Pečnik, l.r.   
Sonja Arlič, l.r.    
Franc Plaskan, l.r.     
 
 
Vročiti: 

- Krajevni skupnosti Šentilj, predsedniku g. Janezu Podborniku, 
- Mestni občini Velenje, županu g. Bojanu Kontiču, 
- Občinskemu svetu Mestne občine Velenje, 



   1. december 2015GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 1��  / Številka 09

10. seja Sveta Mestne občine Velenje
 

Datum: 24.11.2015 
Številka: 032-02-0001/2014 
 
 
Na podlagi 49. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 
18/08) in 17. člena Poslovnika o delu nadzornega odbora Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, 
št. 9/99 in 7/04) je nadzorni odbor Mestne občine Velenje na 9. seji dne 24.11.2015 sprejel 
 
 

POROČILO  
NADZORNEGA ODBORA MESTNE OBČINE VELENJE 

  
O  OPRAVLJENEM NADZORU 

DELOVANJA MLADINSKEGA CENTRA VELENJE  
ZA LETO 2014 

 (Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Mestne občine Velenje) 
 

 
1. Nadzorni odbor v sestavi: 

1. Anton Žove, predsednik odbora, 
2. Darinka Mravljak, članica,   
3. Darja Štraus, članica  
4. Denis Štemberger, član  
5. Matej Pečnik, član 
6. Sonja Arlič, član  
7. Franc Plaskan, član 

 
2. Poročevalec:   Anton Žove  
 
3. Ime nadzorovanega organa: 

Mladinski center Velenje kultura in izobraževanje, Šaleška cesta 3, Velenje, info@mc-velenje.si 

I. UVOD: 
 
Nadzorni odbor Mestne občine Velenje, v nadaljevanju: NO MOV je v skladu z določili 45. člena Statuta 
MOV najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Pri nadzoru delovanja MC Velenje je NO MOV opravil 
nadzor pravilnosti in zakonitosti finančnega poslovanja ter skladnost delovanja javnega zavoda s 
Programom dela v letu 2014.  
 
1. Obseg in postopek ter namen nadzora 
 
V okviru nadzora pravilnosti in zakonitosti poslovanja MC Velenje je NO MOV ugotavljal skladnost 
poslovanja s predpisi in usmeritvami, ki jih mora le-ta kot javni zavod upoštevati. Pri tem je ugotavljal ali 
računovodski izkazi odražajo resnično in pošteno stanje poslovnih dogodkov v letu 2014. Zaradi 
obsežnosti poslovanja je opravil nadzor pri naključno izbranih računih za izdatke reprezentance in za 
nabavo različnega blaga pri Mercatorju Velenje. Ugotavljal je tudi skladnost delovanja javnega zavoda s 
Programom dela v letu 2014. Med postopkom nadzora se je seznanil s poročilom revizorja o projektu  
»Mali v akciji«, z zapisnikom pristojnega Inšpektorata za javni sektor v zvezi z ugotovitvijo skladnosti 
izplačanih plač zaposlenih z določili Zakona o sistemu plač v javnem sektorju - ZSPSJ ter s Poročilom o 
delu MC Velenje v letu 2014.  
 
Nadzor Mladinskega MC Velenje je bil uvrščen v letni program dela  NO MOV za leto 2015. 
 
Namen nadzora je bil preverjanje namembnosti, gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev in 
ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja MC Velenje, njenih organov in odgovornih oseb, 
ugotoviti skladnosti finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti in ali računovodski izkazi 
odražajo resnično in pošteno stanje poslovnih dogodkov v letu 2014.  
 
Sklep o uvedbi nadzora št. 032-02-000/2014 je bil sprejet na redni seji NO MOV dne 16.3.2015 in  dne 
19.3.2015 vročen odgovorni osebi, g. Marku Pritržniku - direktorju MC Velenje. Terminsko je bila priprava 
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gradiva dogovorjena z g. Pritržnikom in nadzor začet na seji NO MOV dne 2.6.2015, ko so člani okvirno 
pregledali prejeto gradivo. Na naslednjo sejo je bil povabljen g. Pritržnik, da je predstavil glavne aktivnosti 
MC in pojasnil ugotovljene nejasnosti iz dokumentacije. Nadzor je bil zaključen 16.6.2015.  
 
Osnutek poročila  je NO MOV obravnaval in sprejel na svoji redni seji dne 20.10.2015. 
 
Nadzor so opravili Matej PEČNIK, Anton ŽOVE, Denis ŠTEMBERGER, Sonja ARLIČ, Darinka 
MRAVLJAK, Franc PLASKAN in Darja ŠTRAUS. 

Za pravilnost poslovanja MC Velenje v letu 2014 in med nadzorom je bil odgovoren Marko Pritržnik, 
direktor MC Velenje. 

 
2. Osnovni podatki o nadzorovani osebi: 
 
Mladinski center Velenje je kot javni zavod ustanovljen  s strani MOV za opravljanje interesnih dejavnosti 
za mladino na območju občine Velenje. Programsko je razdeljen na naslednje enote: kultura, družba, 
Kunigunda, RMC, mladinski hotel. Dejavnosti MC Velenje se izvajajo 99 ur tedensko. Pri aktivnostih, ki jih 
MC Velenje ob mentorstvu in pomoči izkušenih mladih in zaposlenih izvaja, sledi cilju, da se mladi preko 
lastnega dela na projektih učijo pomembnih kompetenc za nadaljnje življenje (samostojnost, 
odgovornost, resnost, reševanja težav…).  
 
Ostali podatki: 
 
Ime zavoda je:              Mladinski center Velenje kultura in izobraževanje  
Skrajšano ime zavoda je:            Mladinski center.  
Sedež zavoda je:             Šaleška cesta 3, Velenje 
ID za DDV:               SI87432382 
Mat. št.:              5986567000 
Šifra proračunskega porabnika:           35700 
Direktor:            g.  Marko Pritržnik, prof.    
 
3. Namen ustanovitve Mladinskega centra Velenje je:  
 
- organiziranje in izvajanje računalniške, informacijske in komunikacijske interesne dejavnosti  
- organiziranje izobraževanja po posebnih programih na področju glasbe in drugih umetnosti, 

usmerjenih k razvoju posameznih usmeritev, ki pa ne sodijo v obvezno osnovnošolsko izobraževanje 
oz. v redni šolski sistem;  

- organiziranje izobraževanja mladih brezposelnih in tistih, ki niso vključeni v obvezni šolski in 
univerzitetni sistem;  

- vključevanje v dejavnost organizacij ali organiziranje dejavnosti organizacij, ki niso v zvezi s 
političnimi strankami, vendar se ukvarjajo s skupnimi zadevami, z osveščanjem javnosti, družbenim 
vplivanjem (npr. gibanja za varstvo okolja, organizacije za zaščito in izboljšanje položaja posebnih 
skupin mladih itd.);  

- vključevanje ali organiziranje posebnih interesnih dejavnosti, negovanje družbenih poznanstev, 
druženj mladih, mladinskih združenj, študentskih združenj, klubov itd.;  

- združevanje kulturnih ali rekreativnih dejavnosti, ki ne spadajo v šport in igre, npr. literarna, knjižna, 
glasbena, umetniška, zbirateljska, itd. dejavnost;  

- produkcija igranih in dokumentarnih filmov na filmskem ali videotraku namenjena javnemu 
predvajanju  

- produkcija radijskih ali televizijskih programov brez lastnega oddajanja;  
- predvajanje filmov ali video filmov v matičnem ali drugih prostorih  
- priprava in izvedba gledaliških, plesnih, koncertnih, likovnih, založniških in drugih projektov in 

prireditev s posebnim poudarkom na nekonvencionalnosti in neuveljavljenih posameznikih in 
skupinah  

- združevanje mladih z namenom pospeševanja kulturnih in umetniških vsebin;  
- nudenje prostorskih možnosti za organizacijo, pripravo in izvedbo različnih kulturnih in umetniških 

vsebin, prireditev, tečajev, razstav itd.;  
- organiziranje in spodbujanje športnih aktivnosti med mladimi  
- organiziranje, posredovanje informacij in svetovanje počitniške dejavnosti za mladino. 
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Mladinski center Velenje ima v poslovnem registru registrirano glavno dejavnost 
 
90.030 umetniško ustvarjanje  
  
in naslednje druge dejavnosti: 
 
18.130 priprava za tisk in objavo  
18.200 razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa  
20.590 proizvodnja drugih kemičnih izdelkov  
26.110 proizvodnja elektronskih komponent  
43.290 drugo inštaliranje pri gradnjah  
47.990 druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic  
58.110 izdajanje knjig  
58.130 izdajanje časopisov  
58.140 izdajanje revij in druge periodike  
58.190 drugo založništvo  
58.290 drugo izdajanje programja  
 59.110 produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj  
 59.120 post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj  
 59.130 distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj  
 59.140 kinematografska dejavnost  
 59.200 snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij  
 60.100 radijska dejavnost  
 60.200 televizijska dejavnost  
 61.100 telekomunikacijske dejavnosti po vodih  
 62.010 računalniško programiranje  
 62.020 svetovanje o računalniških napravah in programih  
 62.030 upravljanje računalniških naprav in sistemov  
 63.110 obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti  
 68.200 oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin  
 73.110 dejavnost oglaševalskih agencij  
 73.120 posredovanje oglaševalskega prostora  
 74.200 fotografska dejavnost  
 74.900 drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti  
 77.330 dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup  
 77.390 dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup  
 79.110 dejavnost potovalnih agencij  
 82.190 fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti  
 82.300 organiziranje razstav, sejmov, srečanj  
 84.110 splošna dejavnost javne uprave  
 84.120 urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne  
 socialne varnosti 
 84.210 urejanje zunanjih zadev  
 85.520 izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti  
 85.590 drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje  
 85.600 pomožne dejavnosti za izobraževanje  
 88.910 dnevno varstvo otrok  
 88.991 dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij  
 88.999 drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve  
 90.010 umetniško uprizarjanje  
 90.040 obratovanje objektov za kulturne prireditve  
 91.012 dejavnost arhivov  
 93.110 obratovanje športnih objektov  
 93.190 druge športne dejavnosti in 
 94.990 dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij. 
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Mladinski center Velenje ima naslednje organe:  
 

- svet zavoda  
- poslovodni organ zavoda (direktor)  
- programski svet 
 
Zavod upravlja svet, ki ima 9 članov. Svet sestavljajo:  
 
- predstavnik delavcev Mladinski center Velenje,  
- 5 predstavnikov ustanovitelja, ki jih imenuje Svet Mestne občine Velenje,  
- predstavniki porabnikov oz. zainteresirane javnosti (1 predstavnik Šolskega centra, 1 predstavnik 

Šaleškega študentskega kluba in 1 predstavnik osnovnih šol Velenje). 
 
Mladinski center Velenje pridobiva sredstva za svoje delo: 
  
- iz sredstev ustanovitelja Mestne občine Velenje,  
- z lastnimi sredstvi (s plačili za storitve) in  
- iz drugih virov v skladu z zakonom.  
 
Direktor MC Velenje g. Marko Pritržnik je z NO MOV postopku nadzora sodeloval profesionalno in 
korektno. 
 
4. Pravna podlaga za izvedbo nadzora: 

 
- Zakon o računovodstvu – ZR (Uradni list RS, št. 23/99, 33/02 in 114/06-ZUE), 
- Zakon o zavodih - ZZ (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 in 127/06), 
- Zakona o javnih financah, - ZJF (Uradni list RS, št. 14/13 in 101/13),  
- Zakon o javnem naročanju – ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/13-UPB5, 19/14 in 90/14-ZDU-1I),  
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list 

RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12), 
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava (112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13 in 94/14) 
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega, 

Slovenski računovodski standardi – SRS (115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 
60/10, 104/10 in 104/11), 

- Statut in Pravilnik MOV (Uradni Vestnik MOV št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08); 
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občin (Uradni list RS, št 23/2009), 
- Poslovnik o delu nadzornega odbora MOV ((Uradni Vestnik MOV št. 9/99 in 7/04), 
- Pravilnik o javnih naročilih male vrednosti (portal www.velenje.si) 
 
II. KRATEK POVZETEK: 
 
NO MOV je opravil nadzor o delovanju Mladinskega centra Velenje (v nadaljevanju: MC Velenje) za leto 
2014. 
 
Namen nadzora je bil ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja MC Velenje v letu 2014. 
 
MC Velenje je ustanovljen kot javni zavod za opravljanje interesnih dejavnosti za mladino na območju 
Mestne občine Velenje. Svoje dejavnosti opravlja s sredstvi ustanovitelja Mestne občine Velenje, z 
lastnimi sredstvi (s plačili za storitve) in iz drugih virov v skladu z zakonom. 
 
MC Velenje nastopa v pravnem prometu samostojno v okviru dejavnosti, za katero je ustanovljen. Za 
svoje obveznosti odgovarja s sredstvi, s katerimi razpolaga. Premoženje ustanoviteljice MOV, s katerim 
upravlja, lahko odtuji ali obremeni s stvarnimi ali drugimi bremeni le po predhodnem soglasju 
ustanoviteljice. Ustanoviteljica MOV odgovarja za obveznosti MC Velenje le do višine sredstev, ki jih v 
tekočem proračunskem letu zagotavlja za izvajanje javne službe. 
 
V okviru nadzora pravilnosti in zakonitosti poslovanja MC Velenje je NO MOV ugotavljal skladnost 
poslovanja s predpisi in usmeritvami, ki jih mora le-ta kot javni zavod upoštevati. Pri tem je ugotavljal ali 
računovodski izkazi odražajo resnično in pošteno stanje poslovnih dogodkov v letu 2014. Zaradi 
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obsežnosti poslovanja je NO MOV opravil nadzor pri naključno izbranih računih. Ugotavljal je tudi 
skladnost delovanja javnega zavoda s Programom dela v letu 2014. Med postopkom nadzora se je 
seznanil tudi s Poročilom o delu MC Velenje v letu 2014 in z zapisnikom pristojnega Inšpektorata za javni 
sektor v zvezi z ugotovitvijo skladnosti izplačanih plač zaposlenih z določili Zakona o sistemu plač v 
javnem sektorju – ZSPSJ. 
  
Nepravilnosti so bile ugotovljene: 
 
1. v zvezi z nabavo blaga (hrane in pijače) pri Mercatorju, Velenje (račun številka 20090466565 z dne 

31.05.2014, vrednost na računu znaša 317,28 EUR), kjer ni bilo priložene naročilnice, kar je v 
nasprotju z določili 9. člena Pravilnika o javnih naročilih male vrednosti, ki določa, da se pri javnih 
naročilih male vrednosti za naročanje blaga in storitev do 4.000,00 EUR uporablja naročilnica, za 
naročanje gradenj do 4.000,00 EUR pa evidenčna pogodba. Zgornja meja za uporabo naročilnice 
oziroma evidenčne pogodbe je 4.000,00 EUR, za naročanje blaga, storitev in gradenj nad to 
vrednostjo pa je obvezna sklenitev pogodbe;   

 
2. v zvezi z refundacijo sredstev za nabavo 4 kav v Okrepčevalnici Bianka Gurmanka, Milan Bokal s.p., 

Velenje (račun številka 114-001-003652 z dne 19.5.2014 v skupnem znesku 4,60 EUR) je razvidno, 
da je v poslovne knjige ta izdatek evidentiran kot strošek reprezentance. Iz računa ni razviden obstoj 
in narava poslovnega dogodka, niti ni bilo predložene druge listine, ki bi verodostojno izkazovala 
obstoj in naravo poslovnega dogodka, saj reprezentančni stroški nastajajo le v razmerjih s poslovnimi 
partnerji in ne zaradi notranjih potreb pravne osebe ali drugih oseb, ki niso poslovni partnerji 
zavezanca. 

 
Razen predhodno navedene nepravilnosti, NO MOV hujših kršitev predpisov pri poslovanju MC 
Velenje, ni ugotovil.  

 
III. UGOTOVITVENI DEL: 
 
1. Ugotavljanje skladnosti računovodskih izkazov z zakonskimi in podzakonskimi akti. 
 
MC Velenje mora kot javni zavod voditi poslovne knjige po določilih Zakona o računovodstvu (v 
nadaljevanju: ZR), Zakona o javnih financah, Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in 
odhodkov pravnih oseb javnega prava, Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava, Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava in Slovenskih računovodskih standardov.  
 
NO MOV je v okviru ugotavljanja pravilnosti poslovanja MC Velenje ugotavljal zakonitost in skladnost 
poslovanja s predhodno navedenimi zakonskimi določili in ali računovodski izkazi odražajo resnično in 
pošteno stanje poslovnih dogodkov v letu 2014, kar pomeni, da so dogodki dejansko nastali in da so bili 
pravilno knjiženi.  
 
Po določilih 9. člena ZR je bil MC Velenje kot javni zavod dolžan ločeno spremljati poslovanje in izkazati 
izid poslovanja s sredstvi za dejavnost javne službe in s sredstvi tržne dejavnosti.  
 
Posledica vzporejanja prihodkov in odhodkov je pravilnejši poslovni rezultat, ki je pomemben predvsem 
zaradi preverjanja namembnosti, gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev (t.j. sredstev 
lastnice MOV). 
 
Pri MC Velenje kot proračunskem porabniku je pomembno tudi organiziranje računovodstva v skladu z 
načelom denarnega toka, kar pomeni, da so bili dolžni v računovodstvu upoštevati poslovne dogodke tudi 
takrat, ko je javni zavod prejel ali plačal denarna sredstva.  
 
NO MOV je ugotovil, da je MC Velenje v svojih poslovnih knjigah za leto 2014 izkazal ločeno: 
 
-  sredstva, pridobljena iz opravljanja javne službe, ki se financira iz javnih financ; 
-  druga sredstva za opravljanje javne službe, pridobljena s plačili za storitve ter 
-  sredstva, pridobljena s prodajo blaga in storitev na trgu.  
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S tem je MC Velenje zagotovil, da se sredstva, ki so bila v letu 2014 namenjena za financiranje javne 
službe (programov), niso uporabljala za druge namene ali za izvajanje tržne dejavnosti. 
 
Iz tabele številka 1: »Izkaz  prihodkov in odhodkov MC Velenje - po vrstah dejavnosti v letu 2014« je 
razvidno, da je MC Velenje za izvajanje javne službe v letu 2014 izkazal prihodkov v skupni višini 
406.353,00 EUR in odhodkov v višini 405.966,00 EUR ter presežka prihodkov v znesku 387,00 EUR.  
 
Prihodkov tržne dejavnosti, ki jih sestavljajo prihodki od prodaje proizvodov in storitev v višini 167.844 
EUR, prihodki od prodaje vstopnic v višini 5.860 EUR in drugi prihodki iz naslova vračila davka iz 
preteklih let v višini 85 EUR, je izkazal v skupni višini 173.704 EUR. 
 
Odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu (stroški blaga, materiala in storitev, stroški dela, amortizacija 
in drugi stroški) znašajo 167.654,00 EUR. 
 
Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2014 znaša 6.522 EUR. Davek od dohodka pravnih oseb od 
tržnega dela dejavnosti znaša 1.112 EUR, med letom vplačane akontacije so znašale v znesku 840 EUR, 
obveznost za doplačilo davka pa 272 EUR. Čisti presežek prihodkov nad odhodki za leto 2014 je znašal 
5.410 EUR. 
 
Tabela številka 1: Izkaz prihodkov in odhodkov MC Velenje - po vrstah dejavnosti v letu 2014 
 

Prihodki in odhodki po vrstah dejavnosti v letu 2014 Prihodki in 
odhodki za 

izvajanje javne 
službe 

Prihodki in 
odhodki od 

prodaje blaga 
in storitev na 

trgu 

Skupaj prihodki 
in odhodki 

PRIHODKI OD POSLOVANJA 406.070 173.704 579.144 
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 406.070 167.844 573.914 
Prihodki od prodaje blaga in materiala 0 5.860 5.860 
FINANČNI PRIHODKI 283 0 283 
DRUGI PRIHODKI 0 85 85 
CELOTNI PRIHODKI 406.353 173.789 580.142 
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 201.642 119.563 321.205 
Stroški materiala 16.506 24.972 41.478 
Stroški storitev 185.136 94.591 279.727 
STROŠKI DELA 197.227 39.197 236.424 
Plače in nadomestila plač 173.176 34.033 207.209 
Prispevki za socialno varnost delodajalcev 23.472 4.967 28.439 
Drugi stroški dela 579 197 776 
AMORTIZACIJA 0 7.046 7.046 
Drugi stroški dela 7.079 1.847 8.926 
FINANČNI ODHODKI 18 1 19 
CELOTNI ODHODKI 405.966 167.654 573.620 
PRESEŽEK PRIHODKOV 387 6.135 6.522 
DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB 0 1.112 1.112 
PRESEŽEK PRIHODKOV Z UPOŠTEVANJEM DDPO 387 5.023 5.410 
 
Mladinski center Velenje je uporabil za izkazovanje prihodkov iz naslova tržne dejavnosti dva pristopa in 
sicer: ločeno vodi prihodke za tržno dejavnost za stroškovni mesti 40-mladinski hostel in 36-tržna 
dejavnost KRMC, ki sta opredeljeni kot tržna dejavnost. Ostale prihodke iz tržne dejavnosti izračuna kot 
razliko med prihodki, ki so razporejeni na stroškovna mesta in celotnimi prihodki na trgu.  
 
Prihodki v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 
 
V izkazu prihodkov in odhodkov je MC Velenje za leto 2014 izkazal realizirane prihodke v višini 
580.142,00 EUR, kar predstavlja 98% v primerjavi z letom 2013. 
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Tabela številka 2: Prihodki 2014 in 2013 
 
NAZIV PRIHODKA LETO 2014 LETO 2013 IND. 14/13 
Prihodki iz sredstev javnih financ 406.070 442.237 92 
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 167.844 144.776 116 
Prihodki od prodaje vstopnic 5.860 3.374 174 
Finančni prihodki 283 718 39 
Izredni prihodki 0 0 0 
Prevrednotovalni prihodki 0 3.351 0 
Drugi prihodki 85 259 33 
CELOTNI PRIHODKI SKUPAJ 580.142 594.715 98 
  
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev ter prihodki od prodaje vstopnic in drugi prihodki v skupni višini 
173.789 EUR so prihodki tržne dejavnosti. 
 
Odhodki v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 

 
V izkazu prihodkov in odhodkov je MC Velenje za leto 2014 izkazal realizirane odhodke v višini 
573.620,00 EUR, kar predstavlja za 1% več kot v letu 2013. 
 
Tabela številka 2: Odhodki v letu 2014 in 2013 

 
NAZIV ODHODKA LETO 2014 LETO 2013 IND. 14/13 
Stroški blaga, materiala in storitev 321.205 302.122 106 
Stroški dela 236.424 253.526 93 
Ostali stroški 8.926 3.428 260 
Finančni odhodki 19 0 0 
Amortizacija v breme rezultata 7.046 10.099 70 
Ostali prevrednotovalni odhodki 0 966 0 
CELOTNI ODHODKI SKUPAJ 573.620 570.141 101 
 
Pri ugotavljanju pravilnosti poslovanja MC Velenje je NO MOV vsebinsko preveril tudi dokumentacijo v 
zvezi s stroški blaga in storitev. V ta namen je naključno izbral en račun za nabavo blaga in en račun za 
nabavo storitev in sicer: 
 
- račun številka 20090466565 z dne 31.05.2014 za nabavo blaga (hrane in pijače) v skupni vrednosti 

317,28 EUR v Mercatorju Velenje. Za nabavo blaga ni bilo priložene naročilnice, kar je v nasprotju z 
določili 9. člena Pravilnika o javnih naročilih male vrednosti, ki določa, da se pri javnih naročilih male 
vrednosti za naročanje blaga in storitev do 4.000,00 EUR uporablja naročilnica, za naročanje gradenj 
do 4.000,00 EUR pa evidenčna pogodba. Zgornja meja za uporabo naročilnice oziroma evidenčne 
pogodbe je 4.000,00 EUR, za naročanje blaga, storitev in gradenj nad to vrednostjo pa je obvezna 
sklenitev pogodbe.   

 
V zvezi s predhodno navedenim računom je direktor MC Velenje g. Pritržnik pojasnil: 
»Gostinske storitve uporabljajo vsi mednarodni prostovoljci, ki živijo v Mladinskem hostlu. Z 
gostinskimi lokali in Mercatorjem imamo dogovorjeno, da lahko koristijo njihove storitve za določen 
znesek na dan, seveda s priloženo identitetno kartico in podpisom na računu, » konec navedka.  

 
- račun številka 114-001-003652 z dne 19.5.2014 za 4 kave v skupni vrednosti 4.60 EUR v 

Okrepčevalnice Bianka Gurmanka, Milan Bokal s.p., Velenje. V poslovnih knjigah je izdatek 
evidentiran kot strošek reprezentance, vendar iz računa niti iz priloge »zahtevek za izplačilo« ni 
razviden obstoj in narava poslovnega dogodka. 

 
Reprezentančni stroški, ki se nanašajo na stroške za pogostitev, se v skladu s Slovenskimi 
računovodskimi standardi RS razvrščajo med stroške storitev. Prepoznavajo se na podlagi listin, ki 
verodostojno nakazujejo obstoj in naravo poslovnega dogodka. Reprezentančni stroški nastajajo le v 
razmerjih s poslovnimi partnerji in ne zaradi notranjih potreb pravne osebe ali drugih oseb, ki niso 
poslovni partnerji zavezanca. 
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V zvezi s tem računom je direktor MC Velenje g. Pritržnik pojasnil, da imajo veliko število 
udeležencev na različnih projektih, ki delujejo volontersko in jim na ta način (z odobritvijo nakupa 
pijače ali kave) povečajo motivacijo za delo.  

 
Ugotovitve NO MOV: 
 
MC Velenje je s tem, ko ni izdal naročilnice za nabavo blaga male vrednosti do 4.000,00 EUR, ravnal v 
nasprotju določili 9. člena Pravilnika o javnih naročilih male vrednosti in s tem, ko iz računa za pogostitev 
(reprezentanco) ni bil razviden obstoj in narava poslovnega dogodka, ravnal v nasprotju s Slovenskimi 
računovodskimi standardi. 
 
Razen predhodno navedene nepravilnosti, je MC Velenje v letu 2014 v vseh pomembnih pogledih 
posloval v skladu s predpisi in usmeritvami, saj je javna sredstva porabil v skladu s Programom dela za 
leto 2014 in za namene izvajanja programov javne službe. 
 
Seznanitev NO MOV s predloženimi poročili 
NO MOV se je seznanil s poročilom neodvisnega revizorja o projektu  »Mali v akciji«, kjer nepravilnosti 
niso bile ugotovljene. 

Seznanil se je tudi z vsebino zapisnika, ki ga je v zvezi z nadzorom skladnosti akta o sistemizaciji 
delovnih mest z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in določitve plač v MC Velenje, 
izdala pristojna inšpekcije za sistem javnih uslužbencev pri Ministrstvu za javno upravo. 

Iz zapisnika št. 0611-21/2014/24 je razvidno, da je pristojni Inšpektorat za javni sektor ugotovil določene 
nepravilnosti, zato je NO MOV od nadzorovane osebe zahteval tudi dokumentacijo v zvezi z odpravo teh 
nepravilnosti.  

Odgovorna oseba g. Marko Pritržnik je pojasnil, da so nepravilnosti odpravili in je NO MOV v zvezi s tem 
pristojnemu inšpektoratu predložil tudi dokumentacijo, ki jo je posredoval pristojnemu inšpektoratu, od 
katerega pa končnega poročila le-ta še ni prejel.  

1. PRIPOROČILA IN PREDLOGI NO MOV:  
 
Mladinski center Velenje bi kot naročnik blaga in storitev male vrednosti moral biti, glede na to, da je 
postopek javnega naročanja strogo formalen postopek, bolj pozoren pri pripravi in hrambi dokumentacije. 
Le-ta mora biti tudi jasna in razumljiva, da ne spravlja v dvom pooblaščenega organa za nadzor, ki v 
postopku javnega naročanja ne sodeluje.  
 
Rok: stalna naloga. 
 
Razen predhodno navedene nepravilnosti, NO MOV hujših kršitev predpisov pri poslovanju MC 
Velenje, ni ugotovil. 
 
ČLANI NO:                               PREDSEDNIK NO: 
Matej Pečnik, l.r. 
Darinka Mravljak, l.r.   

Anton Žove, l.r. 

Darja Štraus, l.r.    
Denis Štemberger, l.r. 
Sonja Arlič, l.r.  

  

Franc Plaskan, l.r.     
   
Vročiti: 

- Mladinskemu centru Velenje, direktorju Marku Pritržniku, 
- Mestni občini Velenje, županu g. Bojanu Kontiču,  
- Občinskemu svetu Mestne občine Velenje, 
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Datum: 24.11.2015 
Številka: 032-02-0001/2014 
 
 
Na podlagi 49. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) in 17. 
člena Poslovnika o delu nadzornega odbora Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 9/99 in 7/04) je nadzorni 
odbor Mestne občine Velenje na 9. seji dne 24.11.2015 sprejel 
 
 

POROČILO  
NADZORNEGA ODBORA MESTNE OBČINE VELENJE 

  
O  OPRAVLJENEM NADZORU 

PRORAČUNA ZA LETO 2014 PO OSNOVNIH NAMENIH PORABE IN  
NADZOR ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE  

ZA LETO 2014 
(Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Mestne občine Velenje) 

 
 

1. Nadzorni odbor v sestavi: 
1. Anton Žove, predsednik odbora, 
2. Darinka Mravljak, članica,   
3. Darja Štraus, članica  
4. Denis Štemberger, član  
5. Matej Pečnik, član 
6. Sonja Arlič, član  
7. Franc Plaskan, član 

 
2. Poročevalec: Anton Žove 
 
3. Ime nadzorovanega organa: 

Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, info@velenje.si 

I. UVOD: 
 
Nadzorni odbor Mestne občine Velenje, v nadaljevanju: NO MOV je v skladu z določili 45. člena Statuta MOV najvišji 
organ nadzora javne porabe v občini. Pri nadzoru proračuna za leto 2014 je opravljal nadzor nad zakonitostjo in 
pravilnostjo poslovanja Mestne občine Velenje, njenih organov in odgovornih oseb ter nad učinkovitostjo, 
namenskostjo ter gospodarnostjo porabe občinskih javnih sredstev za leto 2014, skladnostjo finančnega poslovanja 
MOV s proračunom za leto 2014 in skladnost z zakoni in podzakonskimi akti ter nad transparentnostjo poslovanja. 
  
1. Obseg in postopek ter namen nadzora 
 
Obseg in postopek nadzora temeljita na pregledu Odloka o zaključnem računu proračuna MOV za leto 2014, ki je 
sestavljen iz splošnega in posebnega dela, načrta razvojnih programov in obrazložitve. Izbor nadzora porabe sredstev 
proračuna MOV za leto 2014 je bil opravljen na vzorcu zaključenih finančnih transakcijah. Kriterij za izbor javnih 
naročil male vrednosti je bil najvišji znesek javnega naročila po posameznih proračunskih postavkah. Izbor je bil 
opravljen tako, da smo pri posameznih proračunskih porabnikih izbrali najmanj po eno javno naročilo (več o tem v 
poglavju ugotovitev). Pri tem nismo preverjali celotnega postopka javnega naročanja in njegove izvedbe v skladu z 
zakonskimi določili, saj so celostni nadzori nad postopki javnega naročanja predmet posamičnih pregledov NO.  
 
Nadzor izdatkov smo opravili tudi pri proračunskih postavkah 18059001 »Programi športa« in 16069002 »Nakupi 
zemljišč«. Pravilnost poslovanja občine v letu 2014 se je preverjala tudi na segmentih prerazporejanja proračunskih 
sredstev, bilanci stanja - stanje dvomljivih ter spornih terjatev do kupcev in stanje obveznosti do dobaviteljev na dan 
31.12.2014. 
 
Namen in cilj nadzora je ugotovitev zakonitosti in pravilnosti poslovanja Mestne občine Velenje, njenih organov in 
odgovornih oseb ter oceniti učinkovitost, namenskost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev za leto 2014, 
oziroma skladnost finančnega poslovanja MOV s proračunom za leto 2014 in z zakoni in podzakonskimi akti ter 
transparentnost poslovanja.  
 
Nadzor je bil v skladu z določili 13. člena Poslovnika NO MOV uvrščen v letni program dela nadzornega odbora za 
leto 2015. 
 
Sklep o uvedbi nadzora št. 032-02-000/2014 z dne 16.3.2015 je bil odgovorni osebi vročen 16.3.2015. Preverjanje se 
je pričelo dne 31.3.2015 na sedežu Mestne občine Velenje. Nadzor je bil zaključen 24.7.2015. 
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Osnutek poročila je NO MOV obravnaval in sprejel na svoji redni seji dne 20.10.2015, ki je bil nadzorovani osebi 
vročen dne 22.10.2015. Nadzorovana oseba (MOV) je v zakonitem roku dne 3.11.2015 predložila NO MOV odzivno 
poročilo s pojasnili, ki se nanašajo na ugotovitve NO MOV. 
 
Pojasnila iz odzivnega poročila MOV je NO MOV obravnaval dne 10.11.2015 in jih navedel v posameznem 
ugotovitvenem delu dokončnega poročila. V posameznem ugotovitvenem delu poročila je NO MOV navedel tudi 
pojasnila MOV, ki jih je upošteval in razloge za upoštevanje. 
 
Nadzor so opravili Darinka Mravljak, Darja Štraus, Anton Žove, Denis Štemberger, Franc Plaskan, Matej Pečnik in 
Sonja Arlič na podlagi pooblastila številka 032-02-1/2014 z dne 3.11.2014. 
 
2. Osnovni podatki o nadzorovani osebi: 
 
Mestna občina Velenje, v nadaljevanju: MOV je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena leta 1994 z Zakonom o 
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 – uradno prečiščeno besedilo in 9/11) na 
območju naslednjih naselij, določenih s Statutom mestne občine Velenje:  
- Arnače, 
- Bevče, 
- Črnova, 
- Hrastovec, 
- Janškovo selo, 
- Kavče, 
- Laze, 
- Lipje, 
- Lopatnik pri Velenju, 
- Lopatnik, 
- Ložnica, 
- Paka pri Velenju, 
- Paški Kozjak, 
- Pesje, 
- Pirešica, 
- Plešivec, 
- Podgorje, 
- Podkraj pri Velenju, 
- Prelska, 
- Silova, 
- Šenbric, 
- Škale, 
- Škalske Cirkovce, 
- Šmartinske Cirkovce, 
- Velenje in  
- Vinska gora. 
 
Sestavlja jo devetnajst ožjih delov občine in sicer 16 krajevnih skupnosti (Bevče, Cirkovce, Kavče, Konovo, Paka pri 
Velenju, Pesje, Plešivec, Podkraj, Stara vas, Staro Velenje, Šalek, Šentilj, Škale-Hrastovec, Šmartno in Vinska Gora) 
in tri mestne četrti (desni breg, Levi breg vzhod in Levi breg – zahod). Je ustanoviteljica sedemnajstih javnih zavodov 
in soustanoviteljica dveh javnih zavodov in enega javnega podjetja. Krajevne skupnosti imajo status pravne osebe 
javnega prava, medtem ko ga mestne četrti nimajo. 
 
Naziv: Mestna občina Velenje (MOV) 
Sedež: Titov trg 1, 3320 Velenje 
Šifra dejavnosti: 84.110 Splošna dejavnost javne uprave 
Odgovorna oseba: Župan Bojan Kontič 
Elektronski naslov: info@velenje.si 
Matična številka: 5884268 
Davčna številka: SI49082884 
 01333-0100018411 Banka Slovenije 

01333-6000000925 Banka Slovenije 
Poslovno leto: 1.1.2014 do 31.12.2014 

 
Župan je v skladu z 112. členom Statuta MOV odgovoren za izvrševanje proračuna in je odredbodajalec za sredstva 
proračuna. Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti tudi posamezne delavce občinske uprave ali 
podžupane.     
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Občinski svet šteje 33 članov in je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. 
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.   
 
Komunikacija med NO MOV in med organi MOV je med postopkom nadzora potekala korektno in profesionalno preko 
vodje urada za gospodarstvo in finance, ge. Amre Kadrić osebno, po telefonu ali preko e-pošte. Odgovori, pojasnila in 
dodatno zahtevana dokumentacija je bila na zahtevo NO posredovana v dogovorjenih rokih, pristojne osebe, ki jih je 
NO vabil na delovne seje, so se vabilom odzvale.  
 
3. Informacija o sprejetem in realiziranem proračunu MOV za leto 2014 
 
Proračun MOV za leto 2014 je bil sprejet z Odlokom o proračunu MOV za leto 2014 na 24. seji Sveta MOV, dne 
3.12.2013 (Uradni vestnik MOV, št. 17/13). 
 
Rebalans proračuna za leto 2014 je bil sprejet z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu MOV za 
leto 2014 na 27. seji Sveta MOV, dne 27.5.2014 (Uradni vestnik MOV, št. 16/14). 
 
Poročilo župana o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje za leto 2014 v obdobju od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 
je bilo izdano z dne 31.7.2014. 
 
Zaključni račun proračuna MOV za leto 2014 je bil sprejet z Odlokom o zaključnem računu proračuna za leto 2014 na 
6. seji Sveta MOV, dne 24.3.2015 (Uradni vestnik MOV, št. 4/15) 
 
4. Pravna podlaga za izvedbo nadzora: 
 
- Zakon o računovodstvu – ZR (Uradni list RS, št. 23/99, 33/02 in 114/06-ZUE); 
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-ZUJF); 
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13) 
- Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2014 in 2015 - ZIPRS1415 (Uradni list RS, št. 101/13); 
- Zakon o javnem naročanju – ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/13-UPB5, 19/14 in 90/14-ZDU-1I);  
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10, 

75/12, 47/13-ZDU-16, 50/14, 90/14-1I); 
- Zakon o javno zasebnem partnerstvu – ZJZP (Uradni list RS, št. 124/06); 
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10, 

75/12, 47/13 in 50/14); 
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 

in 10/14); 
- Pravilnik o postopkih izvrševanja proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07-ZIPRS0809, 61/08, 99/09-

ZIPRS1011 in 3/13); 
- Statut in Pravilnik MOV (Uradni Vestnik MOV št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08); 
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občin (Uradni list RS, št 23/2009); 
- Poslovnik o delu nadzornega odbora MOV ((Uradni Vestnik MOV št. 9/99 in 7/04); 
- Pravilnik o javnih naročilih male vrednosti (portal www.velenje.si); 
- Odlok o proračunu MOV za leto 2014 (Uradni vestnik MOV, št. 17/13); 
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu MOV za leto 2014 (Uradni vestnik MOV, št. 16/14) in 
- Odlok o zaključnem računu proračuna MOV za leto 2014 (Uradni vestnik MOV, št. 4/15). 
 
II. KRATEK POVZETEK: 
 
NO MOV je opravil nadzor nad razpolaganjem s premoženjem MOV, ugotavljal pravilnost in zakonitost poslovanja 
Mestne občine Velenje in namenskost ter smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna ter zakonitost in 
pravilnost finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev. 
 
Namen nadzora je bil ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja Mestne občine Velenje, njenih organov in 
odgovornih oseb ter oceniti učinkovitost, namenskost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev za leto 2014, 
oziroma skladnost finančnega poslovanja MOV s proračunom za leto 2014 in z zakoni in podzakonskimi akti ter 
transparentnost poslovanja.  
 
V okviru nadzora nad razpolaganjem s premoženjem MOV, pravilnosti in zakonitosti poslovanja Mestne občine 
Velenje in namenskost, gospodarnost ter smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna ter zakonitost in pravilnost 
finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev je NO MOV opravil nadzor pri naslednjih JNMV in JNV: 
 
- JNMV-0817/2014-POG 
- JNMV 1277/2014-POG 
- JNMV 1308/2014-POG 
- JNMV 0151/2014-POG 
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- JNMV 0620/2014-POG 
- JNMV 0315/2014-NAR 
- JNMV 0396/2014-POG 
- JNV 0172/2014-POG 
- JNV 0209/2014-POG 
 
Pri tem ni preverjal celotnega postopka javnega naročanja in njegove izvedbe v skladu z zakonskimi določili, saj so 
celostni nadzori nad postopki javnega naročanja predmet posamičnih pregledov NO.  
 
Nadzor izdatkov je bil opravljen tudi pri proračunskih postavkah 18059001 »Programi športa« in 16069002 »Nakupi 
zemljišč«. Pravilnost poslovanja občine v letu 2014 se je preverjala tudi na segmentih prerazporejanja proračunskih 
sredstev, bilanci stanja - stanje dvomljivih ter spornih terjatev do kupcev in stanje obveznosti do dobaviteljev na dan 
31.12.2014. 
 
- 18059001 »Programi športa« ter 
- 16069002 »Nakupi zemljišč«. 
 
Nepravilnosti so bile ugotovljene pri JNMV-0817/2014-POG, JNMV 1277/2014-POG, JNMV 1308/2014-POG in 
proračunski postavki 18059001 »Programi športa« in sicer pri: 
 
JNMV-0817/2014-POG 
 
Naročnica MOV ni izračunala ocenjene vrednosti javnega naročila z veljavnostjo na dan pošiljanja obvestila o javnem 
naročanju (primerjalne cene drugega ponudnika so iz leta 2011). Obstaja možnost, da je MOV kot naročnica določila 
vrednost tega javnega naročila v nasprotju z določili 14. člena ZJN-2, ki določa: Ocenjena vrednost javnega naročila 
mora biti veljavna na dan pošiljanja obvestila o javnem naročanju v objavo, oziroma v primeru, da objava ni 
obvezna in potrebna pa, ko naročnik izda sklep o začetku postopka oddaje naročila. Naročnik ne sme določiti 
ocenjene vrednosti javnega naročila tako, da bi se zaradi nižje ocenjene vrednosti izognil uporabi tega zakona glede 
na mejne vrednosti predmeta javnega naročila. Po določilih 8. in 9. člena ZJN-2 je naročnik dolžan izbirati ponudnika 
na pregleden način in ves čas postopka zagotavljati, da med ponudniki ni razlikovanj.  
V zvezi z ugotovitvami glede JNMV-0817/2014-POG je MOV v odzivnem poročilu pojasnila: 
 
»Naročanje storitev B ureja Pravilnik o javnih naročilih male vrednosti v 12. členu. 
Kljub temu, da je za naročanje storitev iz Seznama storitev B predviden lažji postopek, je naročnik dodatno preveril 
cene na trgu s predloženim cenikom.  
 
Prav tako je cenik iz leta 2011 še vedno veljaven (saj je na spletu dostopen le ta: 
http://www.fhs.upr.si/sl/resources/files/o-fakulteti/ceniki/cenik-najem.pdf z veljavnostjo do preklica) in je posledično 
veljal na dan pošiljanja povabila ponudnikom, se pravi skladno z določbami 2. člena Pravilnika o javnih naročilih male 
vrednosti.« 
 
JNMV 1277/2014-POG in JNMV 1308/2014-POG 
 
Iz dokumentacije o javnih naročilih male vrednosti JNMV 1277/2014-POG in JNMV 1308/2014-POG se ne da točno 
ločiti, kaj spada pod eno in kaj pod drugo JNMV, ampak kot je iz dokumentacije razvidno, se ti dve javni naročili 
prepletajo, kar lahko pomeni, da je MOV drobila javno naročilo na sklope (storitev in blago), pri tem pa ni upoštevala 
skupne vrednosti obeh sklopov iz razloga, ker bi v tem primeru presegla mejno vrednost, do katere je zakonsko še 
mogoče oddati javno naročilo po internih predpisih, oziroma po enostavnem postopku iz 3. člena Pravilnika JNMV ali 
da je javno naročilo novoletne razsvetljave drobila na dve javni naročili iz razloga, da se je zaradi nižje ocenjene 
vrednosti izognila uporabi ZJN-2 glede mejne vrednosti predmeta javnega naročanja. (JNMV 1227/2014-POG 
vrednost 19.999,00 EUR brez DDV in JNMV 1308/2014-POG vrednost 19.990,00 EUR brez DDV) in s tem 
neupravičeno privilegirala določenega ponudnika. 
 
V zvezi z ugotovitvami glede JNMV 1277/2014-POG je MOV v odzivnem poročilu pojasnila:  
 
»Na popisu je v točkah 2. in 3. prišlo do napake, ki smo jo opazili šele po podpisu pogodbe. V popisu smo namreč 
pomotoma izpustili postavko »Okrasitev bloka na Cankarjevi, dreves pred centrom Nova« in namesto te postavke 
navedli dva krat »Ljudska Univerza, Občinska stavba, Kulturni dom, Galerija«. 
 
Na napako smo nemudoma opozorili izvajalca, na kar smo se dogovorili, da napako iz popisa popravimo tako, da 
izvajalec za isto pogodbeno vrednost namesti manjkajočo razsvetljavo na Cankarjevi in na drevesa pred Centrom 
Nova. Poleg omenjenega je izvajalec dodatno okrasil konturo novih hišic za namen tržnice in nekatera drevesa pri 
galeriji. Tako vrednostno Mestna občina Velenje ni bila oškodovana.« 
 
V zvezi z ugotovitvami glede JNMV 1308/2014-POG je MOV v odzivnem poročilu pojasnila: 
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»Mestna občina Velenje vsako leto izvaja razpis novoletne razsvetljave centra mesta, katerega vrednost znaša pod 
20.000 EUR brez DDV. Z izvedbo javnega naročila smo začeli dne 30. 10. 2014 in izbrali najugodnejšo ponudbo dne 
5. 11. 2015 (Zahtevek za izvedbo javnega naročila (Končni). Izbrani izvajalec je bil seznanjen o izbiri, na kar smo 
pogodbo po predhodno izvedenem postopku pregledovanja pogodb sklenili dne 18. 11. 2014. (S strani MOV je bila 
pogodba podpisana dne 13. 11. 2015). 
 
Zaradi praznovanja 55. obletnice odprtja mestnega središča Velenja in zaradi popestritve decembrskih dogodkov na 
novi Promenadi, je bila naknadno sprejeta odločitev o namestitvi 55 svetlečih bunk. Z izvedbo javnega naročila smo 
pričeli dne 10. 11. 2014, kar je po datumu izdaje končnega zahtevka za izvedbo javnega naročila (5. 11. 2014).  

 
Do drugega javnega naročila je prišlo naknadno in neodvisno od naročila, ki je bil že v teku. V kolikor bi ponovili 
celoten postopek javnega naročila, skladno z določbami ZJN-2, novoletna razsvetljava ne bi bila nameščena v roku in 
ne bi dosegla namena javnega naročila.« 
 
 
Odgovor NO MOV na predhodno navedena pojasnila MOV: 
 
NO MOV razume okoliščine, ki jih je navedla MOV v odzivnem poročilu. Zaveda se tudi, da s ponovitvijo 
celotnega postopka javnega naročanja novoletne razsvetljave v skladu z določili ZJN-2 konec leta, ko je 
morala biti le-ta že nameščena, ne bi dosegla več namena. Vendar pa ZJN-2  nadzornemu organu v postopku 
javnega naročanja ne daje pooblastila odločati po prostem preudarku, saj je postopek javnega naročanja 
strogo formalen postopek. V kolikor bi NO MOV upošteval zgoraj navedeno pojasnilo MOV v smislu, da bi 
spremenil svojo odločitev in odločil drugače kot je, bi odločal arbitrarno (kakor kdaj in kakor za koga) in bi s 
tem kršil načelo zakonitosti sam.  
 
18059001 »Programi športa« 
  
V javnem razpisu za sofinanciranje športa za leto 2014 je bil kot kriterij za dodelitev za nadpovprečne športne dosežke 
navedeno doseganje rezultatov v sezoni 2011/2012 oziroma v letu 2012, čeprav iz Pravilnika o sofinanciranju 
izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje jasno izhaja, da se upoštevajo rezultati preteklega leta. 
 
V pogodbi o dodelitvi sredstev in v Javnem razpisu je bilo jasno določeno, da morajo biti sredstva porabljena v letu 
2014. Kot dokazilo je bil prejemnik sredstev dolžan predložiti poročilo za prejšnje leto, v nasprotnem primeru se 
smatra, da programa ni izvajal in je dolžan sredstva vrniti. MOV je razpis za dodelitev sredstev iz naslova 
nadpovprečnih dosežkov objavila januarja 2014 za sredstva, ki naj bi se porabila v letu 2014. MOV je v nasprotju s 
tem, kot dokazilo, da so bila sredstva za te namene porabljena, upoštevala predloženo poročilo za leto 2013, ki s 
porabo sredstev v letu 2014 nima povezave.  
 
Kriteriji, ki so bili podlaga za razdelitev sredstev za nadpovprečne športne dosežke, so takšni, da dejansko ne 
nagrajujejo nadpovprečnih športnih dosežkov (število članov v društvu, število članskih ekip v sistemu tekmovanj…). 
Gre za kriterije, ki nagrajujejo množičnost oz. številčnost kluba, kar pa z nadpovprečnimi dosežki konkretnega 
kluba oz. društva nima veze.  
 
Dokumentacija, ki jo MOV vodi v zvezi z dodelitvijo sredstev posameznim športnim klubom oz. društev, je 
nepregledna in tako nepopolna, da se ni dalo preveriti, na kakšen način so bile dodeljene posamezne točke, 
posledično je nemogoče preveriti, ali so bila sredstva posameznikom upravičeno dodeljena. 

 
V zvezi z ugotovitvami pri proračunski postavki 18059001 Programi športa - dodeljevanje sredstev iz naslova 
nadpovprečnih športnih dosežkov, je MOV v odzivnem poročilu pojasnila: 

 
»V uradno objavljenem JR za leto 2014 je bila narejena napaka pri letnicah, namesto 2011/2012 bi moralo pisati 
2012/2013. V navodilih za oddajo razpisne dokumentacije oz. v obrazcu 7 razpisne dokumentacije te napake ni bilo in 
je bila zapisana pravilna letnica, zato so klubi podali prave podatke o uvrstitvi ekipe v sezoni 2012/2013 oz. v letu 
2013. 
 
JR je zastavljen tako, da se podajajo poročila o porabljenih sredstvih za preteklo leto, v tem primeru za leto 2013. 
Sredstva za nadpovprečne dosežke iz JR za leto 2014 morajo biti porabljena do 31.12.2014 in zato poročila za leto 
2014 klubi do izplačila teh sredstev za tekoče leto 2014 ne morejo predložiti. Za odobritev sredstev za leto 2014 so 
zato morali predložiti poročilo za leto 2013, poročilo o porabi sredstev za leto 2014 pa so predložili do 31.3.2015. V 
prihodnjih spremembah Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje bomo 
vključili možnost, da v primeru objave vsakoletnega razpisa pred rokom za oddajo poročil, društva podajo poročilo za 
predpreteklo leto.  
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Kriteriji za nagrajevanje so bili objavljeni v JR za leto 2014, še pred objavo v UL je razpisno dokumentacijo pregledala 
in potrdila Komisija za šport. Komisija za šport je tudi odprla in pregledala prejete prijave in ocenila prijave na podlagi 
pogojev in meril, navedenih v JR. V prihodnji spremembi Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa 
v Mestni občini Velenje bomo preučili spremembo naslova za sredstva za nadpovprečne športne dosežke. 
 
Dokumentacija v zvezi z dodelitvijo sredstev je predstavljena v tabelah za vse prejemnike, prav tako je vsa 
dokumentacija, ki so jo klubi oddali spravljena v vsaki kuverti posebej.« 
NO MOV hujših kršitev predpisov in nepravilnosti pri poslovanju Mestne občine Velenje ni ugotovil. Razen 
predhodno navedenih nepravilnosti, ki vplivajo na pravilnost poslovanja MOV v letu 2014, je v vseh drugih 
pogledih MOV poslovala v skladu s predpisi in usmeritvami. 
 
 
 
 
III. UGOTOVITVENI DEL: 
 
Po določilih 10. člena Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) sestavljajo proračun MOV splošni in posebni del  
ter načrt razvojnih programov.  
 
A. Splošni del zaključnega računa proračuna MOV za leto 2014 
 
Splošni del  zaključnega računa proračuna MOV za leto 2014 sestavljajo: 
 
- bilanca prihodkov in odhodkov 
- račun finančnih terjatev in naložb in 
- račun financiranja. 
 
Tabela 1: Podatki iz zaključnega računa proračuna MOV za leto 2014  
 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV: SPREJETI 

PRORAČUN 2014 
VELJAVNI 

PRORAČUN 
2014 

REALIZIRANI 
PRORAČUN 2014 IND IND 

  
1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4 

I. Prihodki 51.403.392 51.520.040 47.373.887 92 92 

II. Odhodki 57.896.091 57.728.780 52.720.852 91 91 

III. Presežek prihodkov nad odhodki / 
odhodkov nad prihodki (I. - II.) -6.492.699 -6.208.740 -5.346.965     

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB: SPREJETI 
PRORAČUN 2014 

VELJAVNI 
PRORAČUN 

2014 
REALIZIRANI 

PRORAČUN 2014 IND IND 

  1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4 

IV. Prejeta vračila danih posojil in 
prodaja kapitalskih deležev 0 0 0  -  - 

V. Dana posojila in povečanje 
kapitalskih deležev 6.000 6.000 5.930 99 99 

VI. Prejeta minus dana posojila in 
sprem. kapit.deležev (IV. - V.) 6.000 6.000 5.930  -  - 

RAČUN FINANCIRANJA SPREJETI 
PRORAČUN 2014 

VELJAVNI 
PRORAČUN 

2014 
REALIZIRANI 

PRORAČUN 2014 IND IND 

1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4 
VII. Zadolževanje 3.524.000 2.534.000 2.472.576 99 99 
VIII. Odplačila dolga 1.179.124 1.189.618 1.184.489 100 100 

IX. Povečanje/zmanjšanje sredstev 
na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII) -4.153.823 -3.880.358 -3.064.808  -  - 

X. Neto zadolževanje / neto 
odplačila dolga (VII.-VIII.) 2.344.876 2.334.382 2.288.087 98 98 

XI. Neto financiranje (VI. + X. - IX) 6.492.699 6.208.740 5.346.965 82 86 

XII./1 Stanje sredstev na računih - 
zadnji dan preteklega leta 4.684.109 4.684.109 4.684.109 100 100 

XII./2 Stanje sredstev na računih - 
zadnji dan tekočega leta 530.286 803.751 1.619.301 305 201 

PRORAČUN  
SPREJETI 

PRORAČUN 2014 
VELJAVNI 

PRORAČUN 
2014 

REALIZIRANI 
PRORAČUN 2014 IND IND 

  1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4 
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1=I.+IV.+VII. Prihodki in prejemki 54.927.392 55.044.040 50.846.463 93 92 
2=II.+V.+VIII. Odhodki in izdatki 59.081.215 58.924.398 53.911.271 91 91 
3= 1-2 Presežek/primanjkljaj -4.153.823 -3.880.358 -3.064.808  -  - 

4 Stanje sredstev na računih - 
zadnji dan preteklega leta 4.684.109 1.684.109 4.684.109 100 100 

5=3+4 Stanje sredstev na računih - 
zadnji dan tekočega leta 530.286 803.751 1.619.301 305 201 

 
Vir: Odlok o zaključnem računu proračuna MOV za leto 2014 
1. Prihodki MOV 
 
Mesta občina je v Izkazu prihodkov in odhodkov za leto 2014 izkazala realizirane prihodke v višini 47.373.887 EUR, 
kar predstavlja 92% načrtovanih za leto 2014 in so v primerjavi z realiziranim proračunom v letu 2013, ki je znašal 
42.551.428 EUR, večji za 11 %.  
 
Tabela 2: Prihodki za leto 2014 
 
 
 

SPREJETI 
PRORAČUN 

2014 

VELJAVNI 
PRORAČUN 

2014 

REALIZIRANI 
PRORAČUN 

2014 
IND IND 

1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4 
SKUPAJ: 51.403.392 51.520.040 47.373.887 92 92 

  TEKOČI PRIHODKI 32973084 32973719 32520529 99 99 
70 DAVČNI PRIHODKI 23.684.723 23.684.723 23.710.008 100 100 
700 Davki na dohodek in dobiček 16.090.773 16.090.733 16.090.733 100 100 
7000 Dohodnina 16.090.733 16.090.733 16.090.733 100 100 
703 Davki na premoženje 728.477 7.284.770 7.152.194 98 98 
7030 Davki na nepremičnine 6.951.350 6.951.350 6.771.754 97 97 
7031 Davki na premičnine 5000 5000 1741 35 35 
7032 Davki na dediščine in darila 40.000 40.000 99.895 250 250 

7033 Davki na promet  nepr. in na fin. 
premoženje 288.420 288.420 278.803 97 97 

704 Domači davki na blago in 
storitve 309.220 309.220 309.774 100 100 

7044 Davki na posebne storitve 11.700 11.700 18.825 161 161 

7047 Drugi davki na uporabo blaga in 
storitev 297.520 297.520 290.949 98 98 

706 Drugi davki 0 0 157.307 0 0 
7060 Drugi davki 0 0 157.307 0 0 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 9.288.361 9.288.996 8.810.522 95 95 

710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja 6.520.374 6.521.009 6.409.445 98 98 

7100 
Prihodki od udeležbe na dobičku in 
dividend ter presežkov prihodkov 
nad odhodki 

77.300 77.300 77.224 100 100 

7102 Prihodki od obresti 26.370 26.370 25.719 98 98 
7103 Prihodki od premoženja 6.416.704 6.417.339 6.306.502 98 98 
711 Takse in pristojbine 15.900 15.900 13.931 88 88 
7111 Upravne takse in pristojbine                                                                  15.900 15.900 13.931 88 88 
712 Globe in druge denarne kazni 507.810 507.810 604.090 119 119 
7120 Denarne kazni 507.810 507.810 604.090 119 119 

713 Prihodki od prodaje blaga in 
storitev 257.770 257.770 250.846 97 97 

7130 Prihodki od prodaje blaga in 
storitev 257.770 257.770 250.846 97 97 

714 Drugi nedavčni prihodki 1.986.507 1.986.507 1.532.210 77 77 
7141 Drugi nedavčni prihodki 1.986.507 1.986.507 1.532.210 77 77 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 1.807.476 1.807.476 511.246 28 28 

720 Prihodki od prodaje osnovnih 
sredstev 1.534.576 1.534.576 420.645 27 27 

7200 Prihodki od prodaje zgradb in 
prostorov 1.534.576 1.534.576 420.645 27 27 

721 Prihodki od prodaje zalog 0 0 0 0 0 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
neopr. dolgoročnih sredstev 272.900 272.900 90.600 33 33 

7220 Prihodki od prodaje kmetijskih 
zemljišč in gozdov 9900 9900 21122 213 213 

7221 Prihodki od prodaje stav. zemljišč 263.000 263.000 69.479 26 26 
73 PREJETE DONACIJE 305.265 311.233 194.555 64 63 
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SPREJETI 
PRORAČUN 

2014 

VELJAVNI 
PRORAČUN 

2014 

REALIZIRANI 
PRORAČUN 

2014 
IND IND 

730 Prejete donacije iz domačih 
virov 305.265 311.233 194.555 64 63 

7300 Prejete donacije in darila od 
domačih pravnih oseb 305.265 305.265 187.849 62 62 

7301 Prejete donacije in darila od 
domačih fizičnih oseb 0 5968 6705 0 112 

1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4 
731 Prejete donacije iz tujine 0 0 0 0 0 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 15.844.288 15.954.333 13.903.979 88 87 

740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij 2.908.933 2.909.433 2.432.602 84 84 

7400 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna 2.655.363 2.655.363 2.183.096 82 82 

7401 Prejeta sredstva iz občinskih 
proračunov 253.570 254.070 249.506 98 98 

741 Prejeta sredstva iz državnega 
proračuna iz sredstev pror. EU 12.935.355 13.044.900 11.471.377 89 88 

7412 Prejeta sredstva iz drž. pror. iz 
sredstev pror. EU za strukt. politiko 1.882.715 1.882.715 1.911.693 102 102 

7413 Prejeta sredstva iz drž. pror. iz 
sredstev pror. EU za koh. politiko 9.931.009 9.931.009 9.507.204 96 96 

7416 Druga prejeta sredstva iz drž. 
proračuna iz sredstev EU 1.121.631 1.231.176 52.481 5 4 

78 PREJETA SREDSTVA IZ 
EVROPSKE UNIJE 473.279 473.279 243.578 51 51 

786 Ostala prejeta sredstva iz 
proračuna EU 0 0 0 0 0 

787 Prejeta sredstva od drugih 
evropskih institucij 473.279 473.279 243.578 51 51 

7870 Prejeta sredstva od drugih 
evropskih institucij 473.279 473.279 243.578 51 51 

 
Vir: Odlok o zaključnem računu proračuna MOV za leto 2014 
 
2. Odhodki MOV 
 
Mestna občina je v Izkazu prihodkov in odhodkov za leto 2014 izkazala realizirane odhodke v višini 52.720.852 
EUR, kar predstavlja 91% načrtovanih za leto 2014 in so v primerjavi z realiziranim proračunom v letu 2013, ki 
je znašal 41.636.127 EUR, višji za 27%.  
 
Tabela 3: Odhodki za leto 2014 
 
 
 

SPREJETI 
PRORAČUN 

2014 

VELJAVNI 
PRORAČUN 

2014 

REALIZIRANI 
PRORAČUN 

2014 
IND IND 

1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4 
SKUPAJ: 57.896.091 57.728.780 52.720.852 91 91 

40 TEKOČI ODHODKI 10.181.413 10.574.091 9.717.151 95 92 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 2.597.710 2.592.836 2.513.151 97 97 

401 Prispevki delodajalcev za 
socialno varnost 402.350 407.224 398.003 99 98 

402 Izdatki za blago in storitve 6.433.662 6.519.871 5.866.485 91 90 
4020 Pisar. in splošni material in storitve 1.001.693 1.138.138 1.016.094 101 89 
4021 Posebni materiali in storitve 57.669 81.366 57.190 99 70 

4022 Energija, voda, komun. storitve in 
komunikacije 647.363 663.978 606.288 94 91 

4023 Prevozni stroški in storitve 417.902 430.707 419.473 100 97 
4024 Izdatki za službena potovanja 53.402 53.409 17.165 32 40 
4025 Tekoče vzdrževanje 2.681.694 2.736.327 2.603.317 97 95 
4026 Poslovne najemnine in zakupnine 350.179 309.829 288.603 82 93 
4027 Kazni in odškodnine 27537 12647 0 0 0 
4029 Drugi operativni odhodki 1.196.223 1.103.470 858.355 72 78 
403 Plačila domačih obresti 255.691 245.253 200.602 78 82 

4031 Plačila obresti od kreditov - 
poslovnim bankam 173.193 157.928 122.833 71 78 

4033 Plačila obresti od kreditov - drugim 
domačim kreditodajalcem 82.498 87.325 77.769 94 89 

1 2 3 4 5 6=5/3 7=5/4 
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SPREJETI 
PRORAČUN 

2014 

VELJAVNI 
PRORAČUN 

2014 

REALIZIRANI 
PRORAČUN 

2014 
IND IND 

409 Rezerve 492.000 808.910 738.910 150 91 

4090 Splošna proračunska rezervacija 100.000 70.000 0 0 0 
4091 Proračunska rezerva 392.000 738.910 738.910 188 100 
41 TEKOČI TRANSFERI 12.724.830 13.097.407 12.851.988 101 98 

410 Subvencije 227.430 229.758 209.427 92 91 

4102 Subvencije privatnim podjetjem in 
zasebnikom 227.430 229.758 209.427 92 91 

411 Transferi posameznikom in 
gospodinjstvom 5.962.650 5.989.822 5.957.431 100 99 

4111 Družinski prejemki in starševska 
nadomestila 55.000 51.150 51.150 93 100 

4112 Transferi za zagotavljanje socialne 
varnosti 332.800 434.597 416.169 125 96 

4117 Štipendije 50000 50000 48520 97 97 
4119 Drugi transferi posameznikom 5.524.850 5.454.075 5.441.592 98 100 

412 Transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 1.981.997 2.105.505 2.024.640 102 96 

4120 Tekoči transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 1.981.997 2.105.505 2.024.640 102 96 

413 Drugi tekoči domači transferi 4.552.753 4.772.322 4.660.490 102 98 

4131 Tekoči transferi v sklade 
socialnega zavarovanja 463.000 476.000 475.786 103 100 

4132 Tekoči transferi v javne sklade 17.863 18.484 16.175 91 88 
4133 Tekoči transferi v javne zavode 3.994.490 4.196.019 4.150.379 104 99 

4135 Tekoča plačila drugim izvaj. javnih 
služb,ki niso posr. pror. uporabniki 77.400 81.819 18.150 23 22 

414 Tekoči transferi v tujino 0 0 0 0 0 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 32.060.943 32.395.606 29.161.471 91 90 

420 Nakup in gradnja osnovnih 
sredstev 32.060.943 32.395.606 29.161.471 91 90 

4200 Nakup zgradb in prostorov 4.350.802 4.036.518 3.040.205 70 75 
4201 Nakup prevoznih sredstev 60.000 24.097 24.097 40 100 
4202 Nakup opreme 3.514.798 5.044.129 4.931.292 140 98 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 286.670 138.145 114.410 40 83 
4204 Novogr. rekons. in adaptacije 14.900.183 14.255.511 13.607.111 91 95 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 7.338.031 7.240.743 6.207.716 85 86 
4206 Nakup zemljišč in nar. bogastev 283.490 140.027 114.477 40 82 
4207 Nakup nematerialnega premoženja 50000 75503 68044 136 90 

4208 Študije o izvedlj. projektov, proj. 
dok., nadzor in inv. inž. 1.276.969 1.440.933 1.054.119 83 73 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 2.928.905 1.661.673 990.243 34 60 
431 Invest. transferi pravnim in fizičnim 

osebam, ki niso pror. uporabniki 150.000 150.000 124.955 83 83 

4310 Investicijski transferi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam 150.000 150.000 124.955 83 83 

432 Investicijski transferi prorač. 
uporabnikom 2.778.905 1.511.673 865.288 31 57 

4323 Investicijski transferi javnim 
zavodom 2.778.905 1.511.673 865.288 31 57 

       

 

III. PRORAČUNSKI  PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ I.-II.) -6.492.699 -6.208.740 -5.346.965 82 86 

 
Vir: Odlok o zaključnem računu proračuna MOV za leto 2014 
V izkazu prihodkov in odhodkov izkazuje MOV presežek odhodkov nad prihodki v višini 5.346.965 EUR. 
 
3. Zadolževanje 
 
Na podlagi 14. člena odloka proračuna se je MOV za izvrševanje proračuna za investicije v letu 2014 dolgoročno 
zadolžila za financiranje investicij v skupnem znesku 3.472.576 EUR, in sicer za financiranje investicij po programu 
kohezije na področju oskrbe z vodo in odvajanja in čiščenja odpadnih voda v višini 3.149.015 EUR in za financiranje 
stanovanj na Gorici v višini 323.561 EUR. Iz poročila MOV je razvidno, da se je zadolžila v okviru dovoljenega 
obsega. 
 
4. Bilanca stanja 
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Kratkoročne terjatve do kupcev (skupina kontov 12) 
 
Odprte kratkoročne terjatve do kupcev na dan 31.12.2014 znašajo 4.654.415 EUR in so za 47 % višje od leta 2013. 
Na zaprosilo je MOV posredovala NO MOV podatke s pojasnili o desetih največjih dolžnikih (za konto 0850 – 
dvomljive in sporne terjatve na dan 31.12.2014 ki so razvidne iz tabele 4: 
 
Tabela 4: Podatki o 10 največjih dolžnikih – dvomljive in sporne terjatve na dan 31.12.2014 

 

št. Naziv Dolžnika Znesek v 
EUR Pojasnilo 

1 Ogrinc Lavra s.p. 6.000,00 sklep o izvršbi postal pravnomočen v letu 2014 - čakamo na poplačilo 

2 Asko H, Asim Huremović, 
Velenje 5.255,99 dolg nastal iz naslova najemnin za poslovni prostor 

       (2 x predlog za izvršbo; 1.341,84 € in 3.914,15 €) 

      
za znesek 1.341,84 € v letu 2014 sklenjena sodna poravnava zaradi 
vlaganj najemnika, 

  

    

za znesek 3.914,15 € v letu 2014 izdana sodba na drugi stopnji v 
korist MOV, a je dolžnik v tem času umrl in ni zapustil premoženja, iz 
katerega bi se lahko poplačali v zapuščinskem postopku oz. zahtevali 
poplačilo od dedičev 

3 Gostinstvo Čuk, Velenje 10.830,38 dolg nastal iz naslova najemnin za poslovni prostor; 

  
    

izvršba na nepremičnine končana, izvršilni postopek še teče zoper 
dediče v delu, ki se nanaša na rubež sredstev na TRR in rubež 
pokojnine. 

4 Gradis Celje 4.222,47 
prijava terjatev v stečajni postopek (enaka terjatev prijavljena v 
predhodnem postopku prisilne poravnave) 

5 Habit d.o.o. Velenje 30.247,90 
sporne terjatve upravnika stanovanj do najemnikov občinskih 
stanovanj 

6 Kotnik Adrijana, Celje 3.943,11 prijava terjatve v prisilno poravnavo 
7 Kograd Igem d.o.o. 39.708,08 prijava terjatve v prisilno poravnavo 

      
v letu 2014 se je začel ponovni postopek prisilne poravnave - naša 
terjatev ostala v enaki višini prijavljena 

8 Vivadu-Ajtnik Dušan, 
Velenje 4.353,00 

postopek v letu 2011 prekinjen po uradni dolžnosti zaradi Zakona o 
postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za 
obveznosti izbrisane družbe (ZPUOOD)  

      
v letu 2012 pa se zaradi razveljavitve istega zakona nadaljuje po 
uradni dolžnosti 

  
    

v letu 2014 se je začela izvršba na plačo obeh dolžnikov (prej 
družbenikov), a za enkrat ni prišlo do poplačila zaradi 
prezadolženosti 

      MOV je v čakalni vrsti za poplačilo 
9 Prelić Zijad 3.217,31 prijava terjatve v postopku osebnega stečaja 

10 Zuberi Izudin, Velenje 9.374,98 dolg nastal iz naslova najemnin za stavbno zemljišče 
      podpisan sporazum o obročnem plačilu dolga 

      
potekala izvršba na plačo v letu 2012, delno plačilo v letu 2012 (prej 
dolg 11.896,45 €) 

  SKUPAJ: 117.153,22   

 
5. Neplačani odhodki (skupina kontov 18) 
 
Neplačani odhodki znašajo 8.861.158 EUR in so za 13% višji od leta 2013. Na zaprosilo je MOV posredovala NO 
MOV podatke s pojasnili o desetih največjih upnikih na dan 31.12.2014, ki so razvidni iz tabele 5: 
 
Tabela številka 5: Največji upniki na dan 31.12.2014 

 

 
Naziv upnika Znesek v  EUR Nezapadlo Zapadlo Pojasnilo 

1 Andrejc d.o.o. Šoštanj 167.611,91 167.611,91 0,00 
Koncesija za javne zelene 
površine 

2 Občina Šoštanj 595.349,48 595.349,48 0,00 
Obv. za prenakazilo sred.države 
za kohezijo 

3 
Izletnik Celje d.d., 
Celje 152.238,84 152.238,84 0,00 Prevozi v potniškem prometu 

4 KPV d.o.o. Velenje 167.239,76 167.239,76 0,00 
Naložbe v kom. Infrastrukturo in 
kom. Storitve 
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5 
Esotech d.o.o. 
Velenje 1.747.466,12 1.747.466,12 0,00 

Zadržana sredstva za projekt 
kohezije 

6 
Občina Šmartno ob 
Paki 322.796,30 322.796,30 0,00 

Obv. Za prenakazilo sred. države 
za kohezijo 

7 PUP d.d. Velenje 301.629,86 301.629,86 0,00 
Koncesija za ceste in ostale 
storitve 

8 
Kolektor koling d.o.o. 
Idrija 1.413.975,46 1.413.975,46 0,00 

Zadržana sredstva za projekt 
kohezije 

9 Vrtec Velenje 348.102,90 348.102,90 0,00 Plača za december 

10 Franc Sever 66.260,00 66.260,00 0,00 Nakup poslovnega prostora 

 
Nezapadle obveznosti predstavljajo obveznosti z opravljeno storitvijo v mesecu decembru in zapadejo v  plačilo v letu 
2015. 
 
Zadržana sredstva in obveznosti za prenakazilo sredstev za kohezijo zapadejo v plačilo po pridobitvi uporabnega 
dovoljenja v letu 2015. 
 
Zapadle neplačane obveznosti so v višini 14.990,67 EUR in predstavljajo obveznosti manjših vrednosti, ki so v 
kompenzacijah in asignacijah. 
 
6. Mnenje NO MOV o splošnem delu ZR proračuna MOV za leto 2014: 
 
Vsa odstopanja med realizacijo prihodkov in odhodkov v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 so v obrazložitvi 
splošnega dela ZR proračuna MOV za leto 2014 popolno in jasno obrazložena. Iz ZR so razvidni tudi vsi ukrepi 
za zmanjšanje terjatev in dolgov. 
 
B. Posebni del zaključnega računa proračuna MOV za leto 2014 
 
V postopku nadzora posebnega dela zaključnega računa proračuna MOV za leto 2014 je NO MOV preverjal skladnost 
ravnanj MOV kot naročnice in ponudnikov pri javnem naročanju blaga, storitev in gradenj z naslednjimi predpisi: 
 
- Zakona o javnem naročanju ZJN-2,  
- Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015, ZIPRS1415 in 
- Pravilnika o javnih naročilih male vrednosti z dne 19.3.2013, s katerim je MOV določila način oddaje javnih 

naročil, katerih po veljavnem ZJN-2 ni potrebno objaviti na portalu javnih naročil, v nadaljevanju: JNMV).  
 
Zakon o javnem naročanju določa obvezna ravnanja naročnikov in ponudnikov pri oddaji javnih naročil za nabavo 
blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev. Med naročnike se po 3. členu ZJN-2 štejejo tudi organi RS in 
samoupravne lokalne skupnosti (neposredni uporabniki proračuna). Pri tem so naročniki in ponudniki javnega 
naročanja dolžni upoštevati naslednja temeljna načela: 
 
- načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti porabe javnih sredstev, 
- načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, 
- načelo transparentnosti, 
- načelo enakopravne obravnave ponudnikov in 
- načelo sorazmernosti. 
 
Po določilih 14. člena ZJN-2 je naročnik zaradi izbire pravilnega postopka javnega naročanja za vsako javno naročilo 
dolžan izračunati ocenjeno vrednost javnega naročila, ki predstavlja celotno skupno vrednost plačil brez DDV, 
vključno z možnostjo povečanja obsega naročila in katerimkoli povečanjem vrednosti pogodbe. Ocenjena vrednost se 
določi tako, da je njena višina primerljiva s cenami na trgu, ki veljajo za predmet javnega naročila, če je dostopen na 
trgu in ni prilagojen posebnim potrebam naročnika. Način izračuna ocenjene vrednosti javnega naročila, na podlagi 
katerega naročnik izračuna ocenjeno vrednost naročila, mora biti razviden iz dokumentacije, ki jo o javnem naročanju 
vodi naročnik. 
 
Tudi po določilih Pravilnika JNMV se ocenjena vrednost javnega naročila ne sme določiti tako, da bi se zaradi nižje 
ocenjene vrednosti izognila uporaba ZJN-2, glede na mejne vrednosti za objave javnih naročil. 
 
V zvezi z javnimi naročili, ki jih je možno deliti na sklope, velja po določilih 5. odst. 14. člena ZJN-2 pravilo, da se iz 
javnega naročila, kjer izhaja možnost, da se naročilo lahko odda tudi po sklopih, upošteva skupna ocenjena vrednost 
vseh sklopov. 
 
Naročniki so v skladu z določili 24. člena ZJN-2 dolžni izvesti javno naročanje po enem izmed naslednjih postopkov: 
 
- odprti postopek, 
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- postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, 
- konkurenčni dialog, 
- postopek s pogajanji brez predhodne objave, 
- postopek s pogajanji po predhodni objavi in 
- postopek oddaje naročila male vrednosti. 
 
Za javna naročila, katerih vrednost je nižja od 20.000,00 EUR brez DDV za blago in storitve in 40.000,00 EUR brez 
DDV za gradnje, se ZJN-2, razen določb v zvezi s statističnim poročanjem (od 105. a do 107 ZJN-2) ne upošteva. 
Naročniki morajo za ta naročila voditi le evidenco o njihovi oddaji, ki zajema navedbo predmeta in vrednost javnega 
naročila v skladu z določili Pravilnika JNMV MOV. 
 
NO MOV je opravil nadzor pri naslednjih JNV in JNMV: 
 
- JNMV-0817/2014-POG 
- JNMV 1277/2014-POG 
- JNMV 1308/2014-POG 
- JNMV 0151/2014-POG 
- JNMV 0620/2014-POG 
- JNMV 0315/2014-NAR 
- JNMV 0396/2014-POG 
- JNV 0172/2014-POG 
- JNV 0209/2014-POG 
 
in pri proračunskih postavkah: 
 
- 18059001 »Programi športa« ter 
- 16069002 »Nakupi zemljišč« 
 
 
 

1. Ugotovitve NO MOV po posameznih JN oziroma JNMV 
 
a) JNMV-0817/2014-POG 

Vrsta naročila: STORITVE 
Vrsta postopka: enostavni postopek (3. člen Pravilnika JNMV) 
Občinski svet 
 
Predmet javnega naročila: Izdelava promocijskega filma Mestne občine Velenje. 
 
Sredstva za izvedbo javnega naročila so zajeta v proračunu (finančnem načrtu): 
10404005 – 55 let Velenja 

 
Naročilo je bilo začeto 8.7.2014 in izvedeno v skladu z internimi navodili za oddajo javnega naročila. Vrednost javnega 
naročila je bila ocenjena v višini 19.900 EUR (brez DDV). 
 
Ponudbi:  
- Matej Vranič s.p., Stantetova ulica 8, Velenje, vrednost javnega naročila 19.500,00 EUR brez DDV; 
- Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične vede, vrednost javnega naročila 25.000,00 EUR brez DDV. 
 
Izbran je bil najugodnejši ponudnik, Matej Vranič s.p., s katerim je bila sklenjena pogodba dne 24.7.2014. Iz 
pogodbenih določil izhaja, da se je ponudnik (izvajalec) zavezal izdelati promocijski film MOV v dveh delih. Prvi del je 
zajemal delo in stroške, povezane z osnovno realizacijo izdelave promocijskega filma in se zaključil z izdelavo in 
oddajo kratkega predstavitvenega filma v dolžini 1 minute. Rok izvedbe prvega dela je bil 19.9.2014 v vrednosti 
7.137,00 EUR z DDV. 
 
Drugi del je zajemal delo in stroške, povezane z izdelavo in oddajo daljšega predstavitvenega filma, v dolžini od 5 do 
7 minut. Rok izvedbe drugega dela je bil 30.11.2014 v vrednosti 16.653,00 EUR z DDV. 
 
Za izvedene storitve je izbran ponudnik izdal račun številka 3/9/14 z dne 18.9.2014 v znesku 7.137,00 EUR z DDV in 
račun številka 3/12/14 z dne 22.12.2014 v znesku 16.653 EUR z DDV. 
 
Račun številka 3/9/14 z dne 18.9.2014 v znesku 7.137,00 EUR z DDV je MOV poravnala 20.10.2014, račun številka 
3/12/14 z dne 22.12.2014 v znesku 16.653 EUR z DDV pa dne 28.1.2015. 
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V zvezi z določitvijo ocenjene vrednosti za izdelavo promocijskega filma Mestne občine Velenje, je NO MOV pozval 
MOV, da pojasni način izračuna ocenjene vrednosti javnega naročila oziroma, na osnovi česa je bila določena cena 
19.900,00 EUR brez DDV in kako je MOV izračunala, da bi strošek univerze znašal 25.000,00 EUR brez DDV, saj iz 
dokumentacije, ki jo je o javnem naročanju dolžan voditi naročnik, to ni razvidno (v spisu je cenik Univerze iz 
decembra 2011). 
 
MOV je v zvezi z JNMV  dne 16.6.2015 posredovala NO MOV naslednji odgovor: 
 
»Izračun cene za izdelavo promocijskega filma na podlagi cenika Univerze na Primorskem   Fakulteta za 
humanistične študije 
 

  Cena na uro (EUR) število ur 

terensko video snemanje 50 325 snemalec in snemalec 2 

dvočlanska ekipa     

    280 asistent kamere 

      

Skupaj 605 ur 30250 eur + DDV 
 
V primerjavi s ponudbo Mateja Vraniča, smo ocenili, da bi nas promocijski film stal vsaj 25000 eur + ddv po ceniku 
univerze, a če upoštevamo ure, ki jih navaja Matej Vranič, s.p., kjer navaja, da je snemalec režiser porabil 325 ur, 
snemalec 2 – 311 ur, asistent kamere 280 ur, ugotovimo, da je samo cena snemanja po ceniku univerze precej višja. 
V ceno sploh še niso vštete slike, videomontaža, glasba… 
Izvajalca smo izbrali predvsem na podlagi visokokakovostnega dela v preteklosti – slik in video posnetkov, ki smo jih 
ogledali, saj smo želeli odličen promocijski film našega mesta, ki smo ga tudi dobili,« konec navedka. 
 
Ugotovitve NO MOV: 
 
Ker tudi iz posredovanega pojasnila MOV ni razvidno, da bi le-ta kot naročnica izračunala ocenjeno vrednost 
javnega naročila v višini 19.900,00 EUR brez DDV z veljavnostjo na dan pošiljanja obvestila o javnem 
naročanju (primerjalne cene drugega ponudnika so iz leta 2011), NO MOV ocenjuje, da je MOV kot naročnica 
določila vrednost tega javnega naročila v nasprotju z določili 14. člena ZJN-2, ki določa: 
 
Ocenjena vrednost javnega naročila mora biti veljavna na dan pošiljanja obvestila o javnem naročanju v 
objavo, oziroma v primeru, da objava ni obvezna in potrebna pa, ko naročnik izda sklep o začetku postopka 
oddaje naročila. Naročnik ne sme določiti ocenjene vrednosti javnega naročila tako, da bi se zaradi nižje 
ocenjene vrednosti izognil uporabi tega zakona glede na mejne vrednosti predmeta javnega naročila. Po 
določilih 8. in 9. člena ZJN-2 je naročnik dolžan izbirati ponudnika na pregleden način in ves čas postopka 
zagotavljati, da med ponudniki ni razlikovanj.  
 
V zvezi s predhodno navedenimi ugotovitvami NO, je MOV v zakonskem roku predložila odzivno poročilo z naslednjim 
pojasnilom: 
 
»Naročilo za izdelavo promocijskega filma je storitev iz Seznama storitev B po veljavni Uredbi o seznamih naročnikov, 
seznamih gradenj, storitev, določenih vrst blaga, obveznih informacijah v objavah, opisanih tehničnih specifikacij in 
zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje (Storitve s področja rekreacije, športa in kulture; 
pod referenčno številko Enotnega besednjaka javnih naročil – CPV: 92100000). 
 
Naročanje storitev B ureja Pravilnik o javnih naročilih male vrednosti v 12. členu. 
Kljub temu, da je za naročanje storitev iz Seznama storitev B predviden lažji postopek, je naročnik dodatno preveril 
cene na trgu s predloženim cenikom.  
 
Prav tako je cenik iz leta 2011 še vedno veljaven (saj je na spletu dostopen le ta: 
http://www.fhs.upr.si/sl/resources/files/o-fakulteti/ceniki/cenik-najem.pdf z veljavnostjo do preklica) in je posledično 
veljal na dan pošiljanja povabila ponudnikom, se pravi skladno z določbami 2. člena Pravilnika o javnih naročilih male 
vrednosti.« 
 
b) JNMV 1277/2014-POG 

Vrsta naročila: STORITVE 
Vrsta postopka: enostavni postopek (3. člen Pravilnika JNMV) 
Urad za komunalne dejavnosti 
 
Predmet javnega naročila: Ureditev novoletne razsvetljave 2015  
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Sredstva za izvedbo javnega naročila so zajeta v proračunu (finančnem načrtu): 
40216079-402999 – Ureditev novoletne javne razsvetljave – drugi operativni odhodki 

 
Naročilo je bilo začeto 30.10.2014 in izvedeno v skladu z internimi navodili za oddajo javnega naročila. Vrednost 
javnega naročila je bila ocenjena v višini 19.999,00 EUR ( brez DDV). 
 
Ponudbe:  
- SCR – sistemi celovitih rešitev d.o.o., Velenje, vrednost 24.829,98 EUR (brez DDV) po ponudbi številka 14-010-

000155 z dne 4.11.2014 
- ETT lighting d.o.o., Dobrna, vrednost 22.129,80 EUR (brez DDV), po ponudbi številka 1519 z dne 4.11.2014 
- Elektro Jezernik d.o.o., Črnova, vrednost 19.871,71 EUR (brez DDV) po ponudbi številka 429 z dne 4.11.2014. 
Kot najugodnejši je bil izbran ponudnik, Elektro Jezernik d.o.o., s katerim je bila sklenjena pogodba številka 1586/2014 
z dne 13. oziroma 18.11.2014. Iz pogodbenih določil pod »predmet pogodbe« izhaja, da je izbran ponudnik (izvajalec) 
prevzel izvedbo novoletne razsvetljave, ki je obsegala: 
- popravilo svetlobnih in drugih elementov javne razsvetljave, ki jih MOV že ima v uporabi, 
- montažo in demontažo novoletne razsvetljave, 
- obratovanje novoletne razsvetljave, 
- pregledovanje, vzdrževanje in popravilo svetlobnih elementov v času njenega obratovanja, 
- izdelavo oziroma predložitev svetlobnih elementov v času njenega obratovanja, 
- izdelavo oziroma predložitev projekta izvedenih del (PID) za novoletno razsvetljavo na območju MOV na 

naslednjih objektih Mestne občine Velenje: 
- trgi, ceste in ulice: Titov trg, Cankarjeva ulica, Šaleška cesta in Promenada; 
- poslovni objekti: Upravna stavba občine Velenje, Kulturni dom, Ljudska univerza in Galerija Velenje; 
- drugi objekti: jelka sredi Titovega trga, drevesa na Titovem trgu, okrasitev dreves in grmičevja ob Titovem 

spomeniku, drevesa ob Šaleški cesti; 
 
Izvedba dogovorjenih del so se po pogodbi izvajala v naslednjih rokih: 
- montažna dela najkasneje do 3.12.2014 in 
- demontaža novoletne razsvetljave v obdobju od 13.1.2015 do 31.1.2015. 
 
Popis predvidenih del obsega 8 sklopov: 

1. dvižni oder 
2. Ljudska univerza, občinska stavba, kulturni dom, galerija, 
3. Ljudska univerza, občinska stavba, kulturni dom, galerija, 
4. Titov trg, Trg mladosti, okrasitev smrek, okrasitev dreves ob Šaleški cesti, 
5. Okrasitev cest (Šaleška cesta), 
6. Šaleški grad 
7. Demontaža okraskov, 
8. Popravilo in obnova obstoječih okraskov. 

 
Iz popisa naročenih del je razvidno, da je MOV naročala storitve, ki jih je v razpis vključila dvakrat, za kar je izvajalec 
izdal račun, ki ga je MOV tudi plačala. Podvojene so storitve v točkah 2 in 3 predhodno navedenega popisa del. Del 
popisa, iz katerega je razvidno, da je šlo za naročanje podvojenih storitev, prikazuje slika v nadaljevanju (skeniran del 
popisa del). 
 
Slika 1: Skeniran del iz naročila novoletne razsvetljave MOV 2014/2015 
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Za izvedene storitve je izbran ponudnik izdal račun številka 306/2014 z dne 22.12.2014 v znesku 12.121,74 EUR z 
DDV za dela, opravljena v obdobju od 1.12.2014 do 19.12.2014 in račun številka 35/2015 z dne 23.2.2015  v znesku 
12.121,74 EUR z DDV za dela, opravljena v obdobju od 1.2.2015 do 20.2.2015. 
 
Račun številka 306/2014 z dne 22.12.2014 v znesku 12.121,74 EUR z DDV je MOV poravnala 23.1.2015, račun 
številka 35/2015 z dne 23.2.2015  v znesku 12.121,74 EUR z DDV, pa dne 26.3.2015. 
 
c) JNMV 1308/2014-POG 

Vrsta naročila: BLAGO 
Vrsta postopka: enostavni postopek (3. člen Pravilnika JNMV) 
Urad za komunalne dejavnosti 
 
Predmet javnega naročila: Nabava elektro opreme na Trgu mladosti  

 
Sredstva za izvedbo javnega naročila so zajeta v proračunu (finančnem načrtu): 
40216079-402999 – Ureditev novoletne javne razsvetljave – drugi operativni odhodki 

 
Naročilo je bilo začeto 10.11.2014 in izvedeno v skladu z internimi navodili za oddajo javnega naročila. Vrednost 
javnega naročila je bila ocenjena v višini 19.990,00 EUR ( brez DDV). Na zahtevku je naveden predmet naročila: 
»Nabava elektro opreme na Trgu mladosti« 
 
Ponudbe:  
- SCR – sistemi celovitih rešitev d.o.o., Velenje, vrednost 23.111,70 EUR brez DDV po ponudbi številka 14-010-

000154 z dne 10.11.2014; 
- ETT lighting d.o.o., Dobrna, vrednost 22.326,70 EUR brez DDV po ponudbi številka 1520 z dne 10.11.2014; 
- Elektro Jezernik d.o.o., Črnova, vrednost 19.819,79  EUR brez DDV po ponudbi številka 430 z dne 10.11.2014. 
 
Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran Elektro Jezernik d.o.o., Črnova, s katerim je bila sklenjena pogodba  številka 
1632/2014 z dne 25.11.2014.  
 
V pogodbi »predmet pogodbe« ni naveden. Da gre za nabavo elektro opreme na Trgu mladosti je razvidno iz pogodbe 
šele pod »pogodbena cena«, (oprema ni določena, specificirana).  
 
Rok dobave po pogodbi je bil do 28.11.2013. (opomba: letnica 2013 namesto 2014). 
 
Za dobavo blaga je izbran ponudnik izdal račun številka 285/2014 z dne 28.11.2014 v znesku 24.180,14 EUR z DDV. 
Na računu je pri opisu in ceni navedeno, da gre za »nabavo elektro opreme na Titovem trgu«. Račun številka 
285/2014 z dne 28.11.2014 v znesku 24.180,14 EUR z DDV je MOV poravnala 29.12.2014. Tudi iz fotokopije 
dokumenta o prevzemu blaga izhaja, da gre za »blago« na Titovem trgu.  
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Zaradi možnosti, da gre pri JNMV številka 1277/2014-POG in pri JNMV 1308/2014-POG za »drobljenje enega 
javnega naročila oziroma za delitev po sklopih (storitve ločeno od blaga), kar bi bilo v nasprotju z določili 14. člena 
ZJN-2 in 2. člena Pravilnika JNMV, je NO MOV pozval MOV, da dodatno pojasni, zakaj sta ta javna naročila deljena 
na dva dela. 
 
MOV je dne 18.5.2015 posredovala NO MOV naslednji odgovor: 
  
»Kot že zadnjih nekaj let, smo tudi v letu 2014 želeli v sklopu Novoletne razsvetljave 2014/2015, okrasiti le mestno 
središče med Kidričevo in Rudarsko cesto. To okrasitev je obsegalo naročilo JNMV-1277/2014. 
 
Naknadno je prišlo do idej in nazadnje tudi do odločitve, da bi okrasili tudi novo promenado. Vendar za okrasitev le te 
nismo imeli primernih okraskov, zato smo naredili še eno javno naročilo (JNMV-1308/2014-POG),« konec navedka. 
 
Na podlagi pojasnila je NO MOV v nadaljevanju nadzora ponovno preveril razpisno dokumentacijo pri obeh javnih 
naročilih male vrednosti ter jih med seboj primerjal. Pri tem je ugotovil, da je bila pri JNMV 1277/2014-POG dne 
13.11.2014 (torej pred podpisom pogodbe – ta je bila podpisana 13. oziroma 18. 11.2014) odobrena tudi izvedba 
novoletne razsvetljave na Promenadi do celote, kar pomeni, da je naročnica najmanj na ta dan (13.11.2014) že 
vedela, da bo za osvetlitev Promenade potrebovala dodatna svetila. Zaradi tega bi morala naročnica MOV razpis 
ponoviti, saj še ni podpisala pogodbe in v ponovljenem razpisu upoštevati skupno ocenjeno vrednost, tako storitve kot 
blago, saj gre dejansko za eno storitev. 
 
Poleg tega je iz ponudb k JNMV 1308/2014-POG razvidno tudi, da se je dobava blaga (razsvetljava) izvedla poleg 
Promenade pri garažni hiši (hribčki) tudi za dobavo blaga pri občini (hribčki) in linije na Cankarjevi ulici, kar pomeni, da 
pojasnilo MOV: »Naknadno je prišlo do idej in nazadnje tudi do odločitve, da bi okrasili tudi novo promenado. Vendar 
za okrasitev le te nismo imeli primernih okraskov, zato smo naredili še eno javno naročilo (JNMV-1308/2014-POG),« 
ne drži. 
 
Zaradi predhodno ugotovljenega in ker iz »Pogodbe o nabavi elektro opreme na Trgu mladosti, št. POG-1632/2014« 
ni določenega predmeta pogodbe (vrsta in količina blaga iz same pogodbe ni razvidna), razvidna je le skupna 
vrednost za nabavo elektro opreme na »Trgu mladosti«, medtem ko ostala oprema iz ponudbe k JNMV 1308/2014-
POG ni razvidna, je NO MOV dne 10.6.2015 ponovno pozval MOV, naj predloži listine: 
 
- ki dokazujejo prevzem zaračunanega blaga pri JNMV 1308/2014-POG, 
- projekt izvedenih del (PID) za novoletno razsvetljavo na območju MOV vključno s pojasnilom, oziroma 

predložitvijo dokumentacije, iz katere bo razvidno, kaj konkretno je izbrani izvajalec izvedel decembra 2014 in kaj 
februarja 2015 pri JNMV 1277/2014-POG, 

- na kakšen način je MOV prejela ponudbi obeh ponudnikov, ki nista bila izbrana v konkretnem javnem naročilu. 
  
MOV je dne 16.6.2015 posredovala NO MOV naslednje pojasnilo: 
 
»Na podlagi vaših vprašanj z dne 11.6.2015 vam posredujemo naslednje odgovore: 
 
JNMV-1277/2014 
 

- Račun za novoletno razsvetljavo je razdeljen na dve situaciji. Prva je datirana na konec novembra in plačana 
2014. Druga je v februarju in plačana v marcu 2015. Večina dela je bila opravljena v novembru. Vendar je 
razporeditev situacij, prva začasna situacija v letu 2014 (polovica) in končna situacija v letu 2015 (polovica) 
ugodnejša z vidika proračuna in iz vidika nadzora nad izvedbo. 

- Izvedbo preverimo z izvajalcem dva ali tri dni pred uradnim prižiganjem novoletne razsvetljave. Tudi po 
uradnem prižiganju si še enkrat ogledamo vso razsvetljavo. V primeru kakšnih pripomb, izvajalec 
pomanjkljivosti odpravi v najkrajšem možnem času. 

- Projekt izvedenih del je v prilogi. 
 
JNMV-1308/2014 
 
- Zapisnik o prevzemu je v prilogi. 
- Glede obsega del smo se s ponudniki dogovarjali po telefonu, na kar so nam ponudbe osebno prinesli. 
 
- V mapi za javno naročilo je: zahtevek za izvedbo javnega naročila, ponudbe, zahtevek za sklenitev pogodbe, 

spremni list in pogodba. Računi so shranjeni v programu Poslovanje,« konec navedka. 
 
NO MOV je preveril Projekt izvedenih del (PID) z dne januar 2015 za izvedbo novoletne okrasitve v mestu Velenje 
2014/2015 po JNMV 1277/2014-POG. Iz projekta izvedenih del je razvidno, da je obseg del zajemal: 
 
- popravilo svetlobnih in drugih elementov javne razsvetljave, ki jih MOV že ima v uporabi, 
- nabavo novih elementov v skladu s popisi del, 
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- montažo in demontažo novoletne razsvetljave, 
- pregledovanje, vzdrževanje in popravilo svetlobnih elementov v času njenega obratovanja ter 
- izdelava oz. predložitev projekta izvedenih del novoletne razsvetljave na območju MOV.  
Izvedba novoletne razsvetljave je bila izvedena na naslednjih objektih: 
- Trgi: Titov trg, Staro Velenje 
- Ceste in ulice: Šaleška cesta 
 
Križišča in krožišča: 
 
- Krožišče na Celjski cesti, 
- Krožišče na Kidričevi cesti 
 
Poslovni objekti: Upravna stavba MOV, Šaleški grad, Velenjski grad; 
  
Drugi objekti: jelka sredi Titovega trga, drevesa na Titovem trgu, okrasitev dreves in grmičevja ob Titovem 
spomeniku ob Šaleški cesti. 
 
V prilogi je tudi zemljevid starejšega datuma, na katerem so točkovane postavitve.  
 
Ugotovitve NO MOV:  
 
Projekt izvedenih del (PID) se ne ujema s predmetom pogodbe št. POG-1586/2014. Le ta ne zajema novoletne 
razsvetljave »Promenada« iz 2. člena pogodbe. Ali drugače - v PID-u ni razvidna novoletna razsvetljava (hribčki), kar 
je sicer v skladu z JNMV 1277/2014, vendar se postavlja vprašanje –  v katerem javnem naročanju je zaračunana 
(storitev) namestitev dobavljenih krogel (bunk), ki so nameščene na Promenadi in Titovem trgu, saj dokumenta o 
namestitvi le-teh ni (razen, če ta postavitev ni zajeta že pri JNMV 1277/2014 v podvojenih storitvah, ki jo ponazarja 
slika 1: »Skeniran del iz naročila novoletne razsvetljave MOV 2014/2015«, saj gre v drugem sklopu JNMV 1308/2014-
POG izključno za dobavo blaga. Podpisanega in verodostojnega dokumenta o prevzemu tega blaga MOV ni 
predložila. K računu št. 285/2014 z dne 28.11.2014 (na računu je naveden datum »zaključka del« 27.11.2014) je 
priložen zgolj popis iz ponudbe, kjer je navedeno, da gre za elektro opremo na Titovem trgu. V zapisniku o prevzemu 
elektro opreme, ki je datiran na dan 2.12.2014 in ga je MOV ponovno posredovala NO MOV kot edini dokaz, da je 
blago prejela, je razvidno, da gre za »dobavo blaga na Titovem trgu« (specifikacija blaga iz primopredajnega 
zapisnika ni razvidna). Iz zapisnika je razviden še »datum pričetka in datum zaključka del« (kot da gre za opravljanje 
storitev in ne za dobavo blaga).  
 
Iz predhodno opisanih javnih naročil male vrednosti se ne da točno ločiti, kaj spada pod eno in kaj pod drugo JNMV, 
ampak kot je iz dokumentacije razvidno, se ti dve javni naročili prepletata, kar lahko pomeni, da je MOV drobila javno 
naročilo na sklope (storitev in blago), pri tem pa ni upoštevala skupne vrednosti obeh sklopov iz razloga, ker bi v tem 
primeru presegla mejno vrednost, do katere je zakonsko še mogoče oddati javno naročilo po internih predpisih, 
oziroma po enostavnem postopku iz 3. člena Pravilnika JNMV. 
 
MOV je kršila predpise o javnem naročanju in o javnih financah tudi v razpisu (pri JNMV 1277/2014-POG), ko je 
povsem identične storitve naročila dvakrat in jih tudi plačala, ali pa, kot na podlagi pregledane dokumentacije sklepa 
NO MOV, da je vrednost vseh storitev (tudi namestitve dodatno zaračunanih krogel (bunk) na Promenadi in Titovem 
trgu ocenila in zaračunala že pri javnem naročilu (JNMV 1277/2014) in da je javno naročilo novoletne razsvetljave 
drobila na dve javni naročili iz razloga, da se je zaradi nižje ocenjene vrednosti izognila uporabi ZJN-2 glede mejne 
vrednosti predmeta javnega naročanja. (JNMV 1227/2014-POG vrednost 19.999,00 EUR brez DDV in JNMV 
1308/2014-POG vrednost 19.990,00 EUR brez DDV) in s tem neupravičeno privilegirala določenega ponudnika. 
 
Po določilih 14. člena ZJN-2, v povezavi z določili 2. člena Pravilnika JNMV, mora naročnik zaradi pravilne izbire 
postopka javnega naročanja izračunati ocenjeno vrednost javnega naročila tako, da upošteva celotno skupno 
vrednost plačil brez DDV, vključno z možnostjo povečanja obsega naročila in katerimkoli povečanjem vrednosti 
pogodbe. Način izračuna ocenjene vrednosti mora biti razviden iz dokumentacije. 
 
Naročnik tudi ne sme določiti ocenjene vrednosti javnega naročila tako, da bi se zaradi nižje ocenjene vrednosti 
izognil predpisanim postopkom oddaje javnega naročila (kot izhaja iz 3. odst. 14. člena ZJN-2), oziroma da bi s tem 
neupravičeno privilegiral določene ponudnike. 
 
Namen NO MOV ni, da bi posegal v objektivno opravičljive poslovne odločitve naročnika, pri katerih je le-ta (v 
okviru določil ZJN-2) avtonomen, vendar pa, ker  je potrebno zakon interpretirati v smislu omejitev in zahtev, 
ki izhajajo iz temeljnih načel javnega naročanja, to je načela zagotavljanja konkurence med ponudniki (7. člen 
ZJN-2), načela enakopravne obravnave ponudnikov (9. člen ZJN-2) in načela gospodarnosti, učinkovitosti in 
uspešnosti (6. člen ZJN-2), je potrebno pojasniti odločitev NO MOV v tem smislu, da je bila naročnica MOV pri 
izvedbi JNMV 1277/2014-POG in JNMV 1308/2014-POG zaradi ločenega oddajanja javnega naročila na storitve 
in na blago ter podvojenega naročanja in plačila istovrstnih storitev premalo skrbna pri zagotovitvi konkurence 
med ponudniki, transparentnosti in premalo gospodarna in učinkovita pri porabi javnih sredstev. S tem, ko je 
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»drobila« javno naročilo se je lahko neopravičeno izognila strožjemu postopku javnega naročanja (24. člen 
ZJN-2), lahko je onemogočila drugim ponudnikom, da oddajo ponudbo in dala neupravičeno korist vnaprej znanemu 
ponudniku.  
 
Na podlagi predhodno navedenega NO MOV ugotavlja, da bi MOV kot naročnica morala biti, glede na to, da je 
postopek javnega naročanja strogo formalen postopek, bolj pozorna pri pripravi in hrambi razpisne 
dokumentacije. Le-ta mora biti jasna in razumljiva, da ne spravlja v dvom pooblaščenega organa za nadzor, ki 
v postopku javnega naročanja ne sodeluje.  
 
V zvezi z ugotovitvami NO MOV glede ureditve novoletne razsvetljave 2015 - JNMV 1277/2014-POG - je MOV v 
zakonskem roku predložila odzivno poročilo z naslednjim pojasnilom: 
 
»Na popisu je v točkah 2. in 3. prišlo do napake, ki smo jo opazili šele po podpisu pogodbe. V popisu smo namreč 
pomotoma izpustili postavko »Okrasitev bloka na Cankarjevi, dreves pred centrom Nova« in namesto te postavke 
navedli dva krat »Ljudska Univerza, Občinska stavba, Kulturni dom, Galerija«. 
 
Na napako smo nemudoma opozorili izvajalca, na kar smo se dogovorili, da napako iz popisa popravimo tako, da 
izvajalec za isto pogodbeno vrednost namesti manjkajočo razsvetljavo na Cankarjevi in na drevesa pred Centrom 
Nova. Poleg omenjenega je izvajalec dodatno okrasil konturo novih hišic za namen tržnice in nekatera drevesa pri 
galeriji. Tako vrednostno Mestna občina Velenje ni bila oškodovana.« 
 
V zvezi z ugotovitvami NO glede ureditve novoletne razsvetljave 2015 - JNMV 1308/2014-POG - je MOV v 
zakonskem roku predložila odzivno poročilo z naslednjim pojasnilom: 
 
»Mestna občina Velenje vsako leto izvaja razpis novoletne razsvetljave centra mesta, katerega vrednost znaša pod 
20.000 EUR brez DDV. Z izvedbo javnega naročila smo začeli dne 30. 10. 2014 in izbrali najugodnejšo ponudbo dne 
5. 11. 2015 (Zahtevek za izvedbo javnega naročila (Končni). Izbrani izvajalec je bil seznanjen o izbiri, na kar smo 
pogodbo po predhodno izvedenem postopku pregledovanja pogodb sklenili dne 18. 11. 2014. (S strani MOV je bila 
pogodba podpisana dne 13. 11. 2015). 
 
Zaradi praznovanja 55. obletnice odprtja mestnega središča Velenja in zaradi popestritve decembrskih dogodkov na 
novi Promenadi, je bila naknadno sprejeta odločitev o namestitvi 55 svetlečih bunk. Z izvedbo javnega naročila smo 
pričeli dne 10. 11. 2014, kar je po datumu izdaje končnega zahtevka za izvedbo javnega naročila (5. 11. 2014).  
 
Do drugega javnega naročila je prišlo naknadno in neodvisno od naročila, ki je bil že v teku. V kolikor bi ponovili 
celoten postopek javnega naročila, skladno z določbami ZJN-2, novoletna razsvetljava ne bi bila nameščena v roku in 
ne bi dosegla namena javnega naročila.«  
 
Odgovor NO MOV na predhodno navedena pojasnila MOV: 
 
NO MOV razume okoliščine, ki jih je navedla MOV v odzivnem poročilu. Zaveda se tudi, da s ponovitvijo 
celotnega postopka javnega naročanja novoletne razsvetljave v skladu z določili ZJN-2 konec leta, ko je 
morala biti le-ta že nameščena, ne bi dosegla več namena. Vendar pa ZJN-2  nadzornemu organu v postopku 
javnega naročanja ne daje pooblastila odločati po prostem preudarku, saj je postopek javnega naročanja 
strogo formalen postopek. V kolikor bi NO MOV upošteval zgoraj navedeno pojasnilo MOV v smislu, da bi 
spremenil svojo odločitev in odločil drugače kot je, bi odločal arbitrarno (kakor kdaj in kakor za koga) in bi s 
tem kršil načelo zakonitosti on.  
d) JNMV 0151/2014-POG 

Vrsta naročila: STORITVE 
Vrsta postopka:  enostavni postopek (3. člen Pravilnika JNMV) 
Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja 
 
Predmet javnega naročila: Vzdrževanje in posodobitev programa Ekološkega informacijskega sistema (EIS)  

 
Sredstva za izvedbo javnega naročila so zajeta v proračunu (finančnem načrtu): 
40615002-402514 – Delovanje in vzdrževanje EIS - tekoče vzdrževanje  licenčne programske opreme 

 
Naročilo je bilo začeto 10.2.2014 in izvedeno v skladu z internimi navodili za oddajo javnega naročila. Vrednost 
javnega naročila je bila ocenjena v višini 5.700,00 EUR ( brez DDV). Objava povabila k oddaji ponudbe je bila 
objavljena tudi na spletni strani www.velenje.si. 
 
Ponudba je bila samo ena in sicer:  
 
- Ames d.o.o. Ljubljana, vrednost 5.720,00 EUR (brez DDV) po ponudbi z dne 17.2.2014 
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Pogodba je bila sklenjena z edinim ponudnikom dne 5.3. oz. 12.3.2014. Iz pogodbe izhaja, da je izbran ponudnik za 
ponudnika izvajal vzdrževanje, nadzor in posodobitve programske opreme EIS ter vzdrževalne preglede EIS s 
potrebnimi testi in nastavitvami ter servisna popravila računalniške opreme EIS (vse storitve so v pogodbi tudi 
specificirane). 
 
Na podlagi pogodbe je izvajalec izdajal mesečne račune v zneskih 378,20 EUR z DDV za vzdrževanje EIS po 
posameznih mesecih, ki se je po ključu števila prebivalcev zaračunala po posamezni občini ustanoviteljici (Občina 
Šoštanj, Občina Šmartno ob Paki in Mestna občina Velenje), ki je vključena v Ekološki informacijski sistem.   
Ugotovitve NO MOV: 
 
Nepravilnosti v zvezi s tem JNMV niso bile ugotovljene. 
e) JNMV 0620/2014-POG 

Vrsta naročila: BLAGO 
Vrsta postopka: Postopek oddaje naročila male vrednosti (24. člen ZJN-2) 
Urad za urejanje prostora 
 
Predmet javnega naročila: Nakup zaprtih zunanjih tržnih stojnic 

 
Sredstva za izvedbo javnega naročila so zajeta v proračunu (finančnem načrtu): 
40411008-420300 – Kmečka tržnica – nakup drugih osnovnih sredstev 

 
Naročilo je bilo začeto 29.5.2014 s sklepom o pričetku postopka oddaje javnega naročila in objavljeno v skladu z 
določili 12. in 30. a člena ZJN-2 na portalu javnih naročil, št. NMV 1435/2014 z dne 30.4.2014. Vrednost javnega 
naročila je bila v skladu z določili 14. člena ZJN-2 ocenjena v višini 80.000,00 EUR (brez DDV). Način izračuna je 
razviden iz dokumentacije. Na razpis je prispelo 7 ponudb. V zvezi z obravnavo ponudb je bil izdan zapisnik o javnem 
odpiranju ponudb z dne 11.6.2014, v katerem je komisija ugotovila, da so vse ponudbe prispele pravočasno. 
 
Iz dokumentacije je razvidno tudi merilo (na podlagi najnižje cene) iz 48. člena ZJN-2, po katerem je naročnik oddal 
javno naročilo. 
 
Z obvestilom o nameravani izbiri ponudnika z dne 19.6.2014 so bili pozvani člani komisije, da se izjasnijo ali obstaja 
posredna ali neposredna povezava s ponudnikom, ki ga nameravajo izbrati, kot predvideva 8. odst. 79. člena ZJN-2. 
 
Iz dokumentacije je razvidno tudi, da je eden izmed ponudnikov oddal prvotno ponudbo z neobičajno nizko ceno, ki je 
utemeljeno vzbujala dvom v možnost izpolnitve naročila, zato je naročnik MOV ponudnika pozval, da predloži 
dopolnitev. V posredovani dopolnitvi je bila cena (merilo, ki je bilo navedeno v obvestilu o javnem naročanju oziroma 
razpisni dokumentacij) višja od cene izbranega najugodnejšega ponudnika.  
 
Dne 19.6.2014 je komisija izdala poročilo o pregledu in vrednotenju prispelih ponudb, s katerim je predlagala izbor 
ponudbe ponudnika Strip d.o.o., Šoštanj, ki je ponudil izvedbo del za 78.192,97 EUR z DDV. 
 
Naročnik MOV je v skladu z določili 79. člena ZJN-2 izdala odločitev o oddaji naročila z dne 23.6.2014 ponudniku Strip 
d.o.o., Šoštanj ter o svoji odločitvi pisno obvestila vse ponudnike.  
 
Pogodba številka POG-1151/2014 je bila sklenjena z izbranim ponudnikom dne 7.7. oz. 21.7.2014. Priloga k tej 
pogodbi je predračun izvajalca številka 065-M/14 z dne 10.6.2014. 
 
Iz pogodbe je razvidno, da je predmet pogodbe izdelava, dostava in montaža 20 stojnic. Iz predmeta pogodbe je 
razvidno tudi, da ponudnik iz nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, 
ki v razpisni dokumentaciji niso ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno 
dokumentacijo ponudnik lahko predvidel, ne more uveljavljati naknadnih podražitev. Izključen je tudi vpliv na 
podražitev materialov med gradnjo oz. izdelavo ter vpliv morebitnega zakonskega povečanja stopnje obdavčitve na 
končno ceno. 
 
Iz pogodbe so razvidne tudi določbe o odškodninski odgovornosti izvajalca, o pogodbeni kazni za primer zamude 
izvedbe del, garancijski rok za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 3 leta, rok jamčenja za skrite napake 180 dni, 
izključitev vpliva podražitve materialov na končno ceno.  
 
V zvezi z izvedbo javnega naročila je bil sestavljen primopredajni zapisnik z dne 22.9.2014. Iz primopredajnega 
zapisnika, ki je podpisan s strani izvajalca, naročnika in nadzornega organa je razvidno, da je bila kvaliteta del v 
skladu s pogodbo in da je bilo dobavljenih 20 stojnic. 
 
MOV je pojasnila NO MOV, da je 12 stojnic postavljenih na kmečki tržnici, 8 pa jih je zaradi zaščite pred vremenskimi 
vplivi deponirala v svojem skladišču (kot dokaz je posredovala tudi fotografijo deponiranih stojnic). 
 
Na podlagi pogodbe je izvajalec izdal račun in sicer: 
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- dne 22.9.2014 v znesku 43.006,14 EUR z DDV, na podlagi predhodno potrjenega primopredajnega zapisnika z 
dne 22.9.2014; račun je MOV poravnala 22.10.2014, 

- dne 6.11.2014 v znesku 31.277,19 EUR z DDV, na podlagi predhodno potrjenega primopredajnega zapisnika z 
dne 5.11.2014; MOV je račun poravnala 6.12.2014. 

 
Ugotovitve NO MOV: 
 
Nepravilnosti v zvezi s tem JNMV v smislu omejitev in zahtev, ki izhajajo iz temeljnih načel javnega naročanja, 
niso bile ugotovljene. Vsi dokumenti, ki so vezani na to javno naročilo, so vzorno arhivirani v mapi javnega 
naročanja (kronološko po datumih oziroma fazah postopka javnega naročanja).  
 
f) JNMV 0315/2014-NAR 

Vrsta naročila: STORITVE 
Vrsta postopka: evidenčni postopek (3. člen Pravilnika JNMV) 
Urad za javne finance in splošne zadeve 
 
Predmet javnega naročila: Izbira pravnega in finančnega svetovalca v postopkih zadolževanja občine v letu 
2014 (5 postopkov) 

 
Sredstva za izvedbo javnega naročila so zajeta v proračunu (finančnem načrtu): 
40122010-402008 – Stroški financiranja in upravljanja z dolgom – računovodske, revizorke in svetovalne 
storitve. 

 
Naročilo je bilo začeto 19.3.2014 in izvedeno v skladu z internimi navodili za oddajo javnega naročila. Vrednost 
javnega naročila je bila ocenjena v višini 3.000,00 EUR ( brez DDV). Objava povabila k oddaji ponudbe je bila 
objavljena tudi na spletni strani www.velenje.si. 
 
Iz opisa naročila je razvidno, da je predmet naročila finančno in pravno svetovanje za 5 postopkov zadolževanja v 
skladu z določili 5. člena Pravilnika o postopkih zadolževanja občin (Ur. list RS, št. 108/2008 in 49/2010), ki določa, da 
mora občina za posle zadolžitve v skupni letni višini 400.000,00 EUR ali več imenovati neodvisnega finančnega in 
pravnega svetovalca z ustrezno usposobljenostjo in ustreznimi izkušnjami s področja finančnega svetovanja, ki 
opravijo posle svetovanja v zvezi z izborom kreditodajalca, pogajanji pred sklenitvijo pogodbe o zadolžitvi in ostalimi 
potrebnimi aktivnostmi v postopku zadolževanja. 
 
Danih je bilo 5 ponudb. Izbran je bil najugodnejši ponudnik Revidera d.o.o., ki je ponudil izvedbo storitev za 2.450,00 
EUR brez DDV. 
 
Zahtevek za izdajo naročilnice je bil izdan 24.4.2014 in istega dne izdana naročilnica.  
 
Izvajalec je za opravljene storitve izdal dva računa, 27.5.2014 v znesku 2.391,20 EUR z DDV in 18.12.2014 v znesku 
597,80 EUR z DDV. 
 
Ugotovitve NO MOV: 
 
Nepravilnosti v zvezi s tem JNMV niso bile ugotovljene. 
 
V zvezi s predhodno navedenimi ugotovitvami NO, je MOV v zakonskem roku predložila odzivno poročilo z 
naslednjim pojasnilom: 
 
 »V poročilu je treba popraviti besedilo v zvezi z JNMV 0315/2014-NAR, in sicer 2. odstavek obrazložitve, ki se mora 
glasiti: 
 
Iz opisa naročila je razvidno, da je predmet naročila finančno in pravno svetovanje za 5 postopkov zadolževanja v 
skladu z določili 5. člena Pravilnika o postopkih zadolževanja občin (Ur. list RS, št. 108/2008 in 49/2010), ki določa, da 
mora občina za posle zadolžitve v skupni letni višini 250.000,00 400.000 EUR ali več imenovati neodvisnega 
finančnega in pravnega svetovalca z ustrezno usposobljenostjo in ustreznimi izkušnjami s področja finančnega 
svetovanja, ki opravijo posle svetovanja v zvezi z izborom kreditodajalca, pogajanji pred sklenitvijo pogodbe o 
zadolžitvi in ostalimi potrebnimi aktivnostmi v postopku zadolževanja.« 
 
Odgovor NO MOV na predhodno navedena pojasnila MOV: 
 
Glede na to, da je NO MOV pri navedbi zakonske podlage spregledal spremembo 5. člena Pravilnika o 
postopkih zadolževanja občin, ki je bila objavljena v 1. členu Pravilnika o spremembi Pravilnika o postopkih 
zadolževanja občin (Uradni list RS, št. 49/2010), ki določa, da  se v 2. točki prvega odstavka in v tretjem 
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odstavku 5. člena število »250.000« nadomesti s številom »400.000«,  je v končnem poročilu navedel znesek 
skladno z navedenimi zakonskimi določili.  
 
g) JNV 0172/2014-POG 

Vrsta naročila: STORITVE 
Vrsta postopka: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi - enofazni  
Župan 
 
Predmet javnega naročila: Zagotavljanje medijskih storitev in zakup oglaševalskega prostora v tedenskem 
tiskanem mediju za potrebe MOV in svetniških skupin v letu 2014. 

 
Sredstva za izvedbo javnega naročila so zajeta v proračunu (finančnem načrtu): 
20001004-402006 – Objava in oglasi – stroški oglaševalskih storitev in 
100010006 - Delovanje skupin članov sveta 

 
Naročilo je bilo začeto 14.2.2014 s sklepom o pričetku postopka oddaje javnega naročila in objavljeno v skladu z 
določbo 12. in 30. člena ZJN-2 (št. objave NMV 331/2014) na portalu javnih naročil dne 6.3.2014, št. objave 
JN2629/2014. Skupna vrednost javnega naročila je bila ocenjena v skladu z določili 14. člena ZJN-2 v višini 42.000,00 
EUR brez DDV. 
 
Na razpis je prispela ena ponudba. V zvezi z obravnavo ponudb je bil izdan zapisnik o javnem odpiranju ponudbe z 
dne 17.3.2014, v katerem je komisija ugotovila, da je bila prejeta ena ponudba, ki je prispela pravočasno.  
 
Dne 1.4.2014 je komisija izdala poročilo o pregledu in vrednotenju prispele ponudbe, s katerim je predlagala izbor 
ponudbe ponudnika Naš čas d.o.o., Velenje, ki je ponudil izvedbo storitev za 40.152,25 EUR z DDV. 
 
Z obvestilom o nameravani izbiri ponudnika z dne 1.4.2014 so bili pozvani člani komisije, da se izjasnijo ali obstaja 
posredna ali neposredna povezava s ponudnikom, ki ga nameravajo izbrati, kot predvideva 8. odst. 79. člena ZJN-2.  
 
Naročnik MOV je izdala odločitev o oddaji naročila z dne 3.4.2014 o izbiri ponudnika Naš čas d.o.o. 
 
Obvestilo o oddaji je bilo objavljeno tudi na portalu javnih naročil 8.5.2014. 
 
Pogodba o informativnih storitvah za leto 2014 številka POG-0681/2014 je bila sklenjena z izbranim ponudnikom dne 
22.4.2014.  
 
Iz pogodbe je razvidno, da je predmet pogodbe zagotavljanje medijskih storitev in zakup oglaševalskega prostora v 
tedenskem tiskanem mediju za potrebe Mestne občine Velenje in svetniških skupin v letu 2014.  Naročilo je 
specificirano v skladu z določili točke a 5. člena ZJN-2 oddano v dveh sklopih in sicer: 
 
A. sklop: zagotavljanje medijskih storitev in zakup oglaševalskega prostora za potrebe Mestne občine Velenje v letu 

2014 v znesku 30.490,00 EUR brez DDV oziroma 37.197,80 EUR z DDV (vrednost se financira iz postavke 
20001004 - objave in oglasi) in 

B. sklop: zagotavljanje medijskih storitev in zakup oglaševalskega prostora za potrebe svetniških skupin v letu 2014 
v znesku 9.662,34 EUR brez DDV oziroma 11.788,00 EUR z DDV (vrednost se financira iz postavke 10001006 – 
delovanje skupin članov sveta). 

 
Skupna vrednost storitev svetniških skupin iz pogodbe (A in B sklop) je fiksna in znaša 40.152,34 brez DDV oziroma 
48.985,80 EUR z DDV. 
 
Na podlagi pogodbe je izvajalec storitve izdal naslednje račune: 
 
- sklop:   (postavka 20001004) 
- št. 487-0000132 z dne 31.5.2014 v znesku 17.629,00 EUR z DDV. Račun je MOV poravnala 4.7.2014; 
- št. 636-0000132 z dne 30.6.2014 v znesku 7.381,00 EUR z DDV. Računa je MOV poravnala 3.8.2014; 
- št. 981-0000132 z dne 30.9.2014 v znesku 10.522,50 EUR z DDV. Račun je MOV poravnala 5.11.2014; 
- št. 1450-0000132 z dne 31.12.2014 v znesku 1.665,30 EUR z DDV. Račun je zapadel v plačilo v letu 2015. 
- sklop:   (postavka 10001006) 
- št. 767-0000062 z dne 21.9.2014 v znesku 1.950,00 EUR z DDV (svetniška skupina SDS). Račun je MOV 

poravnala 24.9.2014 
- št. 815-0004191 z dne 31.8.2014 v znesku 1.171,00 EUR z DDV (samostojni svetnik Jožef Kavtičnik). Račun je 

MOV poravnala 6.10.2014. 
- št. 817-0000147 z dne 31.8.2014 v znesku 2.934,00 EUR z DDV (svetniška skupina DeSUS). Račun je MOV 

poravnala 6.10.2014 
- št. 818-0004190 z dne 31.8.2014 v znesku 585,00 EUR z DDV (samostojna svetnika Mihael Letonja in Rafael 

Goršek). Račun je  MOV poravnala 6.10.2014 
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- št. 816-0002381 z dne 31.8.2014 v znesku 3.900,00 EUR z DDV (svetniška skupina SD). Račun je MOV 
poravnala 6.10.2014. 

- št. 911-0004192 z dne 25.9.2014 v znesku 273,00 EUR z DDV (svetniška skupina NSi). Račun je MOV poravnala 
5.11.2014 in 

- št. 913-0003366 z dne 25.9.2014 v znesku 400,00 z DDV (samostojna svetnica Maja Hostnik). Račun je MOV 
poravnala 5.11.2014. 

 
Glede na to, da je bila pri tem JNV pogodba o informativnih storitvah za obdobje »leto 2014« podpisana dne 
22.4.2014, je NO MOV prosil MOV za pojasnilo, ali je bila za morebitne informativne storitve za obdobje od 1.1. do 
datuma podpisa pogodbe (22.4.2014) sklenjena druga pogodba.  
 
MOV je dne 18.5.2015 posredovala NO MOV naslednji odgovor: 
 
» Edina pogodba v letu 2014 je bila Pogodba o informativnih storitvah za leto 2014 (POG-0681/2014) z dne 
22.4.2014. Pred tem nismo imeli sklenjene druge pogodbe. Računi za objavo v časopisu Naš čas so se nanašali na 
zgoraj omenjeno pogodbo«, konec navedka. 
 
Ugotovitve NO MOV: 
 
Nepravilnosti v zvezi  s tem JNV niso bile ugotovljene. 
 
h) JNMV 0396/2014-POG  

Vrsta naročila: STORITVE 
Vrsta postopka: Postopek oddaje naročila male vrednosti (17. člen ZJN-2)  
Urad za javne finance in splošne zadeve 
 
Predmet javnega naročila: Interventna sanacija plazu na cesti LC 450 150 Zg. Kavče – Sp. Kavče v KS Kavče 
 
Sredstva za izvedbo javnega naročila so zajeta v proračunu (finančnem načrtu): 
40123001-409100 – Proračunska rezerva 
 

Naročilo je bilo začeto 14.2.2014 in izvedeno v skladu z internimi navodili za oddajo javnega naročila. Vrednost 
javnega naročila je bila ocenjena v višini 200.000,00 EUR brez DDV. V skladu s 7. točko 17. člena ZJN-2 se sanacija 
plazu šteje kot splošna izjema od uporabe ZJN-2 in uporaba ZJN-2 ni potrebna, kadar je vrednost naročila nižja od 
vrednosti, od katerih dalje je potrebna objava v Uradnem listu EU. 
Iz opisa naročila je razvidno, da je predmet interventna sanacija plazu. 
 
Dani sta bili dve ponudbi. Izbran je bil najugodnejši ponudnik RGP d.o.o. Velenje, ki je ponudil izvedbo storitev za 
196.202,97 EUR brez DDV. 
 
Zahtevek za sklenitev pogodbe je bil izdan 21.2.2014 in istega dne sklenjena pogodba št. POG-0280/2014. Predmet 
te pogodbe so interventna dela na plazu na cesti LC 450 150 Zg. Kavče – Sp. Kavče (v km 0,15) v KS Kavče. Iz 18. 
člena pogodbe je razvidno: 
 
- da izvajalec odgovarja za kvaliteto izvršenih del 2 leti od dneva podpisa primopredajnega zapisnika;  
- da za vgrajeni material veljajo garancijski roki proizvajalcev, ki začnejo teči z dnem nakupa oz. prodaje materiala, 

ki mora biti nabavljen v letu uvedbe naročila.  
 
NO MOV je prosil MOV za odgovor, ali je MOV z izvajalcem poskušala doseči daljši garancijski rok (v pogodbi je 
določen 2 leti). 
 
MOV je dne 9.5.2015 posredovala NO MOV naslednje pojasnilo: 
 
»Garancijski rok je v skladu s 660. členom v povezavi s 634 in 662 in členom Obligacijskega zakonika (OZ) dve leti. 
 
Občina bi seveda lahko zahtevala tudi daljšo garancijo – vendar je vse to pogojeno s stroški – izvajalec bi namreč 
moral dostaviti bančno garancijo, ki pa stane. Daljša kot je garancija, dražja je. Vse to pa izvajalec vkalkulira v ceno. 
 
Tudi običajna praksa občine je, da se za nizke gradnje zahteva garancija za dobo 2, 3 ali največ 5 let. 
Za vse vgrajene materiale (cevi, tampon, asfalt, železo,….) veljajo garancije proizvajalcev. 
 
Glede na to, da je izvedena sanacija le del (cca 1/3) kompletne ureditve ceste (LC 450 180 Zg. Kavče – Sp. Kavče), 
daljše garancije nismo zahtevali, saj smatramo, da smo ravnali gospodarno. 
 
Ko bomo pristopili k izvedbi navedene ureditve ceste, bomo verjetno zahtevali daljšo garancijo (3 ali 5 let,.« konec 
navedka. 
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NO MOV je ugotavljal skladnost določb iz 18. in 19. člena sklenjene pogodbe v zvezi z garancijo in jamčenjem za 
napake in solidnost izvedbe sanacije plazu z zakonskimi določili (Posebnimi gradbenimi uzancami in Obligacijskim 
zakonikom). 
 
Določitev garancijskega roka je v skladu z določili 85. in 86. člena Posebnih gradbenih uzanc, ki določata: 
»Garancijski rok za kakovost izvedenih del je dve leti, če ni s pogodbo ali predpisi določeno drugače. Garancijski rok 
začne teči od sprejema in izročitve objekta ali dela objekta, na katerem so bila izvedena dela, če pa se je objekt ali del 
objekta začel uporabljati pred njegovim sprejemom in izročitvijo, pa od začetka uporabe.« 
 
Za jamčenje za napake in solidnost gradnje iz 19. člena pogodbe veljajo zakonsko določeni pogoji. V konkretnem 
primeru gre za določbe 660., 634. in 662. člena Obligacijskega zakonika (OZ). 
 
Izvajalec je za opravljene storitve izdal račun št. 14-325-000031 z dne 6.3.2014 v znesku 38.258,61 EUR z DDV. 
Račun je MOV poravnala 9.4.2014 in račun številka 14-325-000050 z dne 7.4.2014 v znesku 128.352,31 EUR z DDV.  
Račun je MOV plačala 9.5.2014. 
 
V zaključnem računu proračuna MOV za leto 2014 so sredstva  proračunske rezerve izkazana na kontu 409 – rezerve 
in realizirana v skupnem znesku 738.910,00 EUR. V skladu z določili 49. člena ZJF se v sredstva proračunske rezerve 
izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Sredstva 
proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, 
poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg… 
 
Prejemki so  po ZJF vsi prihodki, sredstva od prejetih vračil danih posojil, sredstva od prodaje kapitalskih deležev in iz 
naslova zadolževanja. 
 
V proračunu 2014 so realizirani prejemki (prihodki in prejemki) v skupni višini 50.846.463,00 EUR. Proračunska 
rezerva je realizirana v skladu z določbami ZJF (1,5% vseh prihodkov). 
 
Ugotovitve NO MOV: 
Nepravilnosti v zvezi s tem JNMV niso bile ugotovljene.  
 
i) JNV 0209/2014-POG 

Vrsta naročila: STORITVE 
Vrsta postopka: Postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi - enofazni  
Urad za razvoj in investicije 
 
Predmet javnega naročila: Čiščenje poslovnih prostorov MOV na okolju prijazen način. 
 
Sredstva za izvedbo javnega naročila so zajeta v proračunu (finančnem načrtu): 
40606011-402001 – vzdrževanje prostorov – čistilni material in storitve (2.500,00 EUR) 
40504003-402001- Ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov – čistilni materiala in storitve 
(12.000,00 EUR), 
40213106-402001 – Garažne hiše – čistilni material in storitve (1.000,00 EUR), 
40506008-402001- Stroški obratovanja prostorov »kopališka 3 – čistilni material in storitve (6.500,00 EUR), 
40216087-402001 – Vzdrževanje otroških igrišč izven koncesije in nakup igral – čistilni material in storitve 
(500,00 EUR), 
40318061-402001 – Materialni stroški – muzej Velenje . čistilni material in storitve (600,00 EUR), 
40506007-402001 – Stroški obratovanja prostorov Titov trg 1 – čistilni material in storitve (55.000,00 EUR), 
40318042-402001 – Materialni stroški – MZPM Velenje – čistilni material in storitve (5.800,00 EUR), 
40216080- Vzdrževanje javnih sanitarij (9.100,00 EUR). 

 
Naročilo je bilo začeto 20.2.2014 s sklepom o pričetku postopka oddaje javnega naročila in objavljeno v skladu z 
določbo 30. člena ZJN-2 na portalu javnih naročil dne 25.2.2014, št. objave JN 2195/2014. Skupna vrednost javnega 
naročila je bila ocenjena v višini 93.000,00 EUR brez DDV. 
 
Na razpis so prispele štiri ponudbe. V zvezi z obravnavo ponudb je bil izdan zapisnik o javnem odpiranju ponudbe z 
dne 10.3.2014, v katerem je komisija ugotovila, da so prispele vse ponudbe pravočasno.  
 
Dne 28.3.2014 je komisija izdala poročilo o pregledu in vrednotenju prispele ponudbe, iz katerega je razvidno, da  je 
bil, sicer najugodnejši ponudnik Panhygia d.o.o. Petrovče, izločen zaradi neizpolnjevanja predpisanih pogojev in 
izbran drugi najugodnejši ponudnik Aktiva čiščenje d.o.o., Trzin, ki je ponudil  izvedbo storitev za 96.377,99 EUR z  
DDV. 
 
Z obvestilom o nameravani izbiri ponudnika z dne 28.3.2014 so bili pozvani člani komisije, da se izjasnijo ali obstaja 
posredna ali neposredna povezava s ponudnikom, ki ga nameravajo izbrati, kot predvideva 8. odst. 79. člena ZJN-2.  
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Naročnik MOV je izdala odločitev o oddaji naročila z dne 31.3.2014 o izbiri ponudnika Aktiva čiščenje d.o.o. 
 
Obvestilo o oddaji je bilo objavljeno tudi na portalu javnih naročil 9.5.2014. 
 
Pogodba številka POG-0606/2014 je bila sklenjena z izbranim ponudnikom dne 15. oz. 16.4.2014.  
 
Iz pogodbe je razvidno, da je predmet pogodbe čiščenje poslovnih prostorov MOV z uporabo okoljsko manj 
obremenjujočega blaga in ob upoštevanju temeljnih okoljskih zahtev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju za čas 12 
mesecev od dneva podpisa pogodbe dalje.  
 
Ugotovitve NO MOV: 
 
Nepravilnosti v zvezi s tem JNV niso bile ugotovljene. 
 

2. Urad za družbene dejavnosti 
 
Preverili smo odhodke proračunske postavke: 18059001 – Programi športa. 
Realizacija v znesku 2.689.202,00 EUR. V okviru tega konto 40318107 – nagrade za nadpovprečne športne dosežke 
v realiziranem znesku 380.000,00 EUR. 
 
 Predpisi, ki urejajo področje financiranja športa v MOV 
Pravilnik o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik št. 6/2010, 
spremembe 13/2011, 01/2013). 
 
79. člen Pravilnika določa: »MOV lahko športno društvo nagradi za nadpovprečne športne dosežke posameznikov in 
ekip, dosežene v preteklem letu. Kriteriji za nagrajevanje in višina nagrade se določi v vsakokratnem javnem razpisu, 
dodeljena sredstva pa so namenjena za sofinanciranje izvedbe programa društva.« 
 
Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA) je MOV sprejela 
Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2014 z dne 4.12.2013, v skladu s katerim je namenila za 
financiranje športa 2.363.300,00 EUR in sicer: 
 
- 1.093.100,00 EUR za izgradnjo, vzdrževanje in obnovo športne infrastrukture in 
- 1.270.200,00 EUR za dejavnosti izvajalcev LPŠ, v okviru katerih naj bi bilo za nadpovprečne športne dosežke 

namenjenih 200.000,00 EUR. 
 
V točki V - veljavnost in uporaba je zapisano, da je letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2014 osnova 
za izvedbo javnega razpisa in razdelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v Mestni občini Velenje. 
 
V proračunu MOV za leto 2014 so bila načrtovana sredstva za namene izplačil nadpovprečnih športnih dosežkov v 
višini 200.000,00 EUR, z rebalansom proračuna (Uradni vestnik št. 16/2014, seja 27.5.2014), so bila sredstva 
povečana za 180.000,00 EUR in so znašala 380.000,00 EUR. Večja sredstva so sicer bila zagotovljena v 
proračunu, za takšno spremembo pa ni bilo osnove v Letnem programu športa za leto 2014.    
 
Na podlagi sprejetega Letnega programa športa v MOV za leto 2014 je bil izveden Javni razpis za sofinanciranje 
izvajanja letnega programa športa v MOV iz proračuna MOV za leto 2014. Razpis je bil objavljen 13.1.2014.  
 
Na podlagi razpisa bo MOV z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o dodelitvi sredstev za obdobje od 1.1.2014 do 
31.12.2014. Sredstva po razpisu morajo biti porabljena v letu 2014.  
Predmet javnega razpisa so bile: 
 

1. Vsebine ter razvojne in strokovne naloge, na katere so se lahko prijavili izvajalci letnega programa športa v 
MOV, katerih okvirna višina razpisanih sredstev je znašala 302.000,00 EUR. 

2. Vsebine ter razvojne in strokovne naloge, na katere so se lahko prijavile občinske športne zveze, katerih 
okvirna višina razpisanih sredstev je znašala 61.500,00 EUR. 

3. Nadpovprečni športni dosežki športnih društev, katerih okvirna višina sofinanciranja je znašala 200.000,00 
EUR. 

 
Kot kriterij za dodelitev za nadpovprečne športne dosežke je v Javnem razpisu navedeno doseganje rezultatov v 
sezoni 2011/2012 oziroma v letu 2012. Kriteriji za razdelitev sredstev za nadpovprečne športne dosežke: 
 
Individualni športi: 
 
Državni razred 200 točk 

- mladinski razred 100 točk, 
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- perspektivni razred 400 točk, 
- mednarodni razred 800 točk, 
- svetovni razred 1200 točk. 

 
Kolektivni športi: 
 

- Članstvo – tekmovalci (0-50 -1 točka; 51 do 100 -2 točki; 101 do 130 -3 točke; 131 do 150  6 točk; 151 do 
200 20 točk; 201 do 300 50 točk; več kot 300 100 točk); 

- Rezultati (o uvrstitvi ekipe v sezoni 2011/2012 oz. v letu 2012); 
- Število kategoriziranih športnikov mednarodnega in svetovnega razreda; 
- Število članskih ekip v ligaškem sistemu tekmovanj; 
- Število članskih ekip v nacionalni panožni športni zvezi; 

 
V skladu z javnim razpisom se sredstva delijo v razmerju 85 % za kolektivne in 15 % za individualne športe. V skladu 
s tem so bila sredstva razdeljena na naslednji način:  
 

 
kolektivni 

športi 
št. vseh 

doseženih točk 
individualni 

športi 
št. vseh 

doseženih točk 
prva dodelitev (200.000 
EUR) 170.000,00 500 30.000,00 17.400 

dodatna dodelitev 
(180.000 EUR) 153.000,00 500 27.000,00 17.400 

Skupaj 323.000,00   57.000,00   

skupaj VSE 380.000,00 
   

Sredstva v višini 380.000 EUR so bila  na podlagi kriterijev razdeljena med naslednje klube oz. društva:  
 

društvo/klub nadpovprečni športni 
dosežki - prva dodelitev 

nadpovprečni športni 
dosežki - dodatna dodelitev 

NK Rudar Velenje 59.500 53.550 
Karate klub Tiger Velenje 288 259 
Konjeniški klub Velenje 2.697 2.427 
SBK Viharnik 1.903 1.713 
Sabljaški klub Rudolf Cvetko 476 428 
Karate klub Shotokan 288 259 
Golf klub Velenje 672 605 
Ženski rokometni klub Veplas 16.660 14.994 
Judo klub Velenje 159 143 
Smučarsko skakalni klub Velenje 2.697 2.427 
Rokometni klub Gorenje 90.780 81.702 
Strelsko društvo Mrož 2.221 1.999 
Smučarski kljub Velenje 2.221 1.999 
Šaleški alpinistični odsek 576 518 
V-racing klub Velenje 576 518 
Plavalni klub Velenje 7.931 7.138 
Atletski klub Velenje 3.807 3.426 
Klub deskanja na snegu DESKA 3.172 2.855 
Triatlon klub Velenje 317 286 
Nogometno društvo Škale 3.060 2.754 
Skupaj 200.000 180.000 
SKUPAJ VSE 380.000 

 
NO MOV je preverjal upravičenost dodelitve sredstev kluboma NK Rudar in ŽRK Veplas. 
 
Z izbranima izvajalcema je MOV sklenila pogodbi o dodelitvi sredstev. V skladu z 2. točko Pogodbe se izvajalec v 
okviru sprejetega programa obvezuje: 
 



1. december 2015 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 09/ stran 201

            10. seja Sveta Mestne občine Velenje

 prevzeti celotno organizacijo in izvedbo programa z ustreznim strokovnim kadrom v ustreznih prostorskih pogojih; 
 izvesti dogovorjeni program najkasneje do 31.12.2014; 
 ločeno prikazati finančno poslovanje o dodeljenih proračunskih sredstvih občine in jih namensko koristiti za 

namene, opredeljene s to pogodbo ter podati poročilo o namenski porabi dodeljenih proračunskih sredstev; 
 podati naročniku (do 31. 3. 2015) letno vsebinsko in finančno  poročilo o porabi sredstev. 
 
V 6. členu Pogodbe je zapisano, da je izvajalec dolžan  
  
 predložiti dokazila o porabi sredstev, pridobljenih na podlagi tega razpisa, 
 predložiti letno vsebinsko in finančno poročilo za prejšnje leto. 
Če izvajalec do 31.3.2015 ne dostavi poročila, se smatra, da programa ni izvajal in je dolžan vsa izplačana 
proračunska sredstva vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi vrniti v proračun. 
 
Na podlagi kriterijev, ki so bili opredeljeni v javnem razpisu, sta NK Rudar in ŽRK Veplas prejela naslednje število 
točk: 
 
 
 

 
NK RUDAR ŽRK VEPLAS 

kriterij število točke število točke 
članstvo 361 članov 100 90 članov 2 

rezultati igral v 1. ligi, drugih 
rezultatov nima 5 igral v 1. ligi, drugih 

rezultatov nima 5 

št. kategoriziranih športnikov 
medn. in svetovnega razreda nima 0 1 kategorizirana športnica 

medn. in svet. razreda 15 

št. članskih ekip v ligaškem 
sistemu tekmovanj 

v članskem ligaškem 
sistemu NZS sodeluje 
105 ekip 

50 
v članskem ligaškem 
sistemu RZS sodeluje 22 
ekip 

25 

št. klubov v panožni športni 
zvezi v članski kategoriji 

V NZS sodeluje 206 
klubov, ki imajo člansko 
ekipo 

20 

v RZS je v različnih 
sistemih tekmovanj 22 
klubov, ki imajo člansko 
ekipo 

2 

  175  49 
 
Iz dokumentacije, ki jo je MOV posredovala NO MOV, je razvidno, kje je bil pridobljen podatek o številu članskih ekip v 
ligaškem sistemu tekmovanj ter podatek o številu klubov v panožni športni zvezi v članski kategoriji. V predloženi 
dokumentaciji sta bili predloženi potrdili Nogometne zveze Slovenije z dne 17.1.2014 in potrdilo Rokometne zveze 
Slovenije z dne 23.10.2013, ki pa podatka, ki ga je upoštevala MOV, ne vsebujeta. 
 
V zvezi s predloženo dokumentacijo od NK Rudar in ŽRK Veplas je NO za MOV imel naslednja vprašanja: 
 

1. Kje je komisija dobila podatek o številu klubov oz. ekip - npr. za NK Rudar je komisija upoštevala podatek, da "v 
članskem ligaškem sistemu NZS sodeluje 105 ekip (za kar je NK Rudar prejel 50 točk) ter podatek, da je v NZS v 
"različnih sistemih tekmovanj 206 klubov, ki imajo člansko ekipo", za kar je NK Rudar dobil 20 točk. Enako kot za 
NK Rudar nas zanima tudi za ŽRK Veplas. 

 
Odgovor MOV: 
 

»Te podatke so klubi posredovali v javnem razpisu na potrdilu s strani nacionalne panožne zveze;  o teh podatkih 
se je komisija pozanimala na panožnih zvezah in jih preverila tudi na spletnih straneh panožnih zvez, kjer so 
napisani vsi podatki o številu klubov in o številu članskih ekip v ligaških sistemih tekmovanj.« 
 

2. Na kakšen način se preverja podatek o članstvu, ki ga prijavitelj navede v svoji vlogi? 
Odgovor MOV: 
 
»S strani klubov prejmemo članstvo, ki je potrjeno s strani panožnih zvez, to potrdilo o članstvu je priloga razpisu.« 

3. V pogodbah, ki jih je MOV sklenila z NK Rudar in ŽRK Veplas je v 6. členu navedeno, da mora izvajalec predložiti 
poročilo o porabi sredstev, pridobljenih z razpisom. Prosimo za predložitev poročil.  

 
Odgovor MOV: 
 
»V 6. členu pogodbe je med drugim zapisano, da mora izvajalec predložiti letno vsebinsko in finančno poročilo za 
prejšnje leto (torej v tem primeru za leto 2013). Obe poročili sta v prilogi.«  
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Ugotovitve NO MOV: 
 
V javnem razpisu za sofinanciranje športa za leto 2014 je bil kot kriterij za dodelitev za nadpovprečne športne 
dosežke navedeno doseganje rezultatov v sezoni 2011/2012 oziroma v letu 2012, čeprav iz Pravilnika o 
sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje izhaja, da se upoštevajo rezultati 
preteklega leta. 
 
V pogodbi o dodelitvi sredstev in v Javnem razpisu je bilo določeno, da morajo biti sredstva porabljena v letu 
2014. Kot dokazilo je bil prejemnik sredstev dolžan predložiti poročilo za prejšnje leto, v nasprotnem primeru 
se smatra, da programa ni izvajal in je dolžan sredstva vrniti. MOV je razpis za dodelitev sredstev iz naslova 
nadpovprečnih dosežkov objavila januarja 2014 za sredstva, ki naj bi se porabila v letu 2014. MOV je v 
nasprotju s tem, kot dokazilo, da so bila sredstva za te namene porabljena, upoštevala predloženo poročilo za 
leto 2013, ki s porabo sredstev v letu 2014 nima povezave.  
 
Kriteriji, ki so bili podlaga za razdelitev sredstev za nadpovprečne športne dosežke, so takšni, ki dejansko ne 
nagrajujejo nadpovprečnih športnih dosežkov (število članov v društvu, število članskih ekip v sistemu 
tekmovanj..). Gre za kriterije, ki nagrajujejo množičnost oz. številčnost kluba, kar pa z nadpovprečnimi 
dosežki konkretnega kluba oz. društva nima veze.  
 
Dokumentacija, ki jo MOV vodi v zvezi z dodelitvijo sredstev posameznim športnim klubom oz. društev, je 
nepregledna in tako nepopolna, da se ni dalo preveriti, na kakšen način so bile dodeljene posamezne točke, 
posledično je nemogoče preveriti, ali so bila sredstva posameznikom upravičeno dodeljena. 
 
V zvezi s predhodno navedenimi ugotovitvami NO, je MOV v zakonskem roku predložila odzivno poročilo z 
naslednjim pojasnilom: 
 
»V uradno objavljenem JR za leto 2014 je bila narejena napaka pri letnicah, namesto 2011/2012 bi moralo pisati 
2012/2013. V navodilih za oddajo razpisne dokumentacije oz. v obrazcu 7 razpisne dokumentacije te napake ni bilo in 
je bila zapisana pravilna letnica, zato so klubi podali prave podatke o uvrstitvi ekipe v sezoni 2012/2013 oz. v letu 
2013. 
 
JR je zastavljen tako, da se podajajo poročila o porabljenih sredstvih za preteklo leto, v tem primeru za leto 2013. 
Sredstva za nadpovprečne dosežke iz JR za leto 2014 morajo biti porabljena do 31.12.2014 in zato poročila za leto 
2014 klubi do izplačila teh sredstev za tekoče leto 2014 ne morejo predložiti. Za odobritev sredstev za leto 2014 so 
zato morali predložiti poročilo za leto 2013, poročilo o porabi sredstev za leto 2014 pa so predložili do 31.3.2015. V 
prihodnjih spremembah Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje bomo 
vključili možnost, da v primeru objave vsakoletnega razpisa pred rokom za oddajo poročil, društva podajo poročilo za 
predpreteklo leto.  
 
Kriteriji za nagrajevanje so bili objavljeni v JR za leto 2014, še pred objavo v UL je razpisno dokumentacijo pregledala 
in potrdila Komisija za šport. Komisija za šport je tudi odprla in pregledala prejete prijave in ocenila prijave na podlagi 
pogojev in meril, navedenih v JR. V prihodnji spremembi Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa 
v Mestni občini Velenje bomo preučili spremembo naslova za sredstva za nadpovprečne športne dosežke. 
 
Dokumentacija v zvezi z dodelitvijo sredstev je predstavljena v tabelah za vse prejemnike, prav tako je vsa 
dokumentacija, ki so jo klubi oddali spravljena v vsaki kuverti posebej.«  
 

4. Urad za urejanje prostora 
 
Preverili smo odhodke proračunske postavke: 16069002 – Nakupi zemljišč. 
Realizacija v znesku 119.920,00 EUR. 
 
Pridobivanje nepremičnega premoženja je bilo v skladu z določili 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti predvideno v Načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja občine v letu 2014 za 
nepremičnine v posamezni vrednosti do 100.000,00 EUR, objavljenem v Uradnem vestniku MOV št. 17/2013.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja MOV v letu 2014: 
 



1. december 2015 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 09/ stran 20�

            10. seja Sveta Mestne občine Velenje

šifra in 
k.o. 

parc. 
št. 

velikost 
m2 

vrsta 
dejanske 

rabe 
ekonomska upravičenost 

načrtovanega pridobivanja 
orientacijska 
vrednost v 

EUR/m2 

orientacijska 
vrednost v 

EUR 

964 
Velenje 3029/1 130 sadovnjak 

zemljišče se potrebuje za podaljšanje 
novozgrajenega pločnika s Starem 

Velenju ter ureditve do cerkve. 
30,00 3.900,00 

964 
Velenje 3029/2 59 sadovnjak 

zemljišče se potrebuje za podaljšanje 
novozgrajenega pločnika v Starem 

Velenju ter ureditve klančine do 
cerkve. 

30,00 1.770,00 

964 
Velenje 

452/8, 
482/6, 
452/9 

257 travnik, 
objekt 

menjalna pogodba za parc. št. 3581/4 
k.o. Velenje, ki predstavlja opuščeno 

javno dobro, bo MOV pridobila 
toplotno podpostajo s pripadajočim 

zemljiščem in cesto. 

22,00 5.654,00 

964 
Velenje 548/1 108 travnik, 

objekt 

Preko parcele poteka JP 950561 
Gorica-Petrač. MOV bo menjala staro 

traso ceste za novo traso ceste. 
20,00 2.160,00 

964 
Velenje 466/13 880 gozd 

MOV potrebuje predmetno 
nepremičnino zaradi izgradnje 

športnega igrišča. 
2,00 1.760,00 

964 
Velenje 

2772/13
, 

2801/2, 
2802/3, 
2864/6 

316 zelenica 

Menjalna pogodba za parc. št. 
3240/31, k.o. Velenje, ki predstavlja 

funkcionalno zemljišče ob poslovnem 
prostoru, bo MO Velenje pridobila 
cesto, kolesarsko stezo in pločnik. 

13,60 297,00 

964 
Velenje 

2607, 
2606, 

2602/5, 
2605-

del 

2263 dvorišče, 
zelenica 

MOV potrebuje nepremičnine za 
potrebe ureditve zemljišča v sklopu 

projekta Promenada 
22,00 49.786,00 

964 
Velenje 336/2 369 travnik, 

objekt 

prenos parcele iz SKZ, ki jo MOV 
potrebuje zaradi sredstev kohezije 

(vodovod Konovo) 
20,00 7.380,00 

964 
Velenje 

1348/12
-del 154 funkcional

ni objekt 

Objekt-črpališče Topolšica je 
obnovljen s kohezijskimi sredstvi. 

Potrebno je urediti lastništvo 
nepremičnin. 

15,00 2.310,00 

964 
Velenje 200/6 555 funkcional

ni objekt 
odkup zemljišča za čistilno napravo 

Grmov vrh (usedalni bazen). 15,00 8.325,00 

SKUPAJ: 87.342,60 

Ravnanje s stvarnim premoženjem ureja Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih 
(v nadaljevanju: ZSPDSLS) in na njegovi podlagi sprejeta Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: uredba o stvarnem premoženju). ZSPDSLS v 11. členu določa, da je potrebno 
sprejeti načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem, ki vsebuje med drugim tudi načrt pridobivanja nepremičnega 
premoženja. Načrt ravnanja sprejme občinski svet oziroma pod določeno vrednostjo župan, v koliko občinski svet to 
tako določi. V 19. členu ZSPDSLS je določeno, da se nepremično premoženje lahko pridobi brezplačno, razen če bi 
taka pridobitev povzročila večje stroške ali če bi bilo lastništvo povezano s pogoji, ki bi povzročili nesorazmerne 
obveznosti za občino glede na koristi brezplačne pridobitve. 

Podrobneje postopek pridobivanja nepremičnega premoženja ureja uredba o stvarnem premoženju. Uredba o 
stvarnem premoženju tako v 6. členu določa, da je odplačni način pridobitve lastninske pravice na nepremičnem 
premoženju v breme proračunskih sredstev mogoč na podlagi veljavnega načrta pridobivanja nepremičnega 
premoženja, razen, če gre za menjalne pogodbe. V načrtu pridobivanja se predvidi okvirna lokacija, okvirna 
velikost, vrsta nepremičnine, predvidena sredstva in ekonomska utemeljenost načrtovanega pridobivanja (8. člen 
uredbe o stvarnem premoženju). Uredba o stvarnem premoženju v 26. členu določa, da se stvarno premoženje lahko 
pridobiva samo v obsegu, ki je potrebne za izpolnjevanje nalog bodočega upravljalca, brez nepotrebnih zalog. 

Orientacijska vrednost nepremičnine po določilih 3. odst. 19. člena uredbe je vrednost, ki jo določi upravljavec 
stvarnega premoženja na podlagi cenitve premoženja, na podlagi vrednosti nepremičnin, ki jo določa geodetska 
uprava, na podlagi predpisov, ki urejajo množično vrednotenje nepremičnin, oziroma izkustveno na podlagi primerjave 
prodaj primerljivega premoženja na trgu oziroma na podlagi drugih podatkov, s katerimi se določa cena stvarnega 
premoženja v smislu čim večjega približka dejanski vrednosti na trgu.  
 
ZSPDSLS in na njegovi podlagi sprejeta uredba o stvarnem premoženju tako ne predpisujeta obvezne cenitve 
za postopke pridobivanja nepremičnega premoženja, je pa cenitev vsekakor koristna za določitev potrebnih 
sredstev in izhodišče za pogajanja s kupcem. Če občina v postopku pridobivanja stvarnega premoženja naroči 
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cenitev, pa mora biti ta izdelana v skladu s standardi, ki jih določa 20. člen uredbe o stvarnem premoženju, kar je 
MOV v primerih nakupa večje vrednosti zemljišča tudi storila. 
 
V kolikor gre za pridobivanje nepremičnin, ki so v javno korist, lahko občina vodi postopek pridobitve nepremičnine 
tudi po Zakonu o urejanju prostora (v nadaljevanju: ZUreP). ZUreP v tretjem razdelku določa, da se lastninska pravica 
na nepremičnini lahko odvzame proti odškodnini ali nadomestilu v naravi. Razlastitev ter omejitev ali obremenitev 
lastninske pravice je dopustna le v javno korist in pod pogojem, da je za dosego javne koristi nujno potrebna in da je 
javna korist razlastitvenega namena v sorazmerju s posegom v zasebno lastnino. Tako ZUreP dopušča razlastitev 
nepremičnine za gradnjo ali prevzem objektov oziroma zemljišč gospodarske javne infrastrukture, za gradnjo ali 
prevzem objektov oziroma zemljišč za potrebe izvajanja javnih služb na področju zdravstva, vzgoje, šolstva, kulture, 
znanosti in raziskovanja ter socialnega varstva. Na podlagi določil ZUreP se šteje, da je javna korist izkazana, če je 
gradnja infrastrukture ali objektov predvidena v državnem oziroma občinskem lokacijskem načrtu in je občinski svet s 
sklepom ugotovil, da je gradnja oziroma rekonstrukcija predvidena v javno korist. V primeru razlastitve se odškodnina 
za razlaščeno zemljišče določi v razlastitvenem postopku v skladu s 105. členom ZUreP. 

Občina ima v primeru pridobivanja nepremičnin, katerih pridobitev je v javno korist in za katere so izpolnjeni tudi pogoji 
za pridobivanje v skladu z določili ZUreP, tako na voljo dva različna postopka. Priporočljiveje je, da občina poskuša z 
lastnikom nepremičnine doseči sporazumno vrednost, saj je to običajno najkrajši postopek za pridobitev 
nepremičnine. Občina pri tem ni zavezana upoštevati vrednosti določene s cenitvijo. Upoštevati je potrebno tudi 
pomen zemljišča za občino in stroške, ki so povezani s pridobitvijo zemljišča. 

Ugotovitve NO MOV: 
 
Nepravilnosti v zvezi s proračunsko postavko 16069002 – nakupi zemljišč, niso bile ugotovljene, saj je MOV v 
zvezi s pridobivanjem stvarnega premoženja ravnala v skladu s predhodno navedenimi zakonskimi določili. 
 
V zvezi s predhodno navedenimi ugotovitvami NO, je MOV v zakonskem roku predložila odzivno poročilo z 
naslednjim pojasnilom: 
 
»V poglavju »4. Urad za urejanje prostora« je navedena napačna tabela o odkupu nepremičnin za leto 2014. 

Realizacija nakupa nepremičnin v letu 2014: 

Šifra in 
katastrska 

občina 

Parcelna 
št. 

Velikost 
(m2) 

Vrsta dejanske 
rabe 

Ekonomska utemeljenost 
načrtovanega pridobivanja 

Orientacijska 
vrednosti v 

€/m2 

Orientacijsk
a vrednost v 

€ 

964 Velenje 466/13 880 gozd 
MO Velenje potrebuje 
predmetno nepremičnino zaradi 
izgradnje športnega igrišča. 

2,00 1.760,00 

964 Velenje 

2607, 
2606, 

2602/5, 
2605-del 

2.263 
dvorišče, 
zelenica 

MOV potrebuje predmetne 
nepremičnine za potrebe 
ureditve zemljišča v sklopu 
projekta Promenada. 

22,00 49.786,00 

960 Florjan pri 
Šoštanju 

200/6 555 
funkcionalni 

objekt 

Odkup zemljišča za čistilno 
napravo Grmov vrh (usedalni 
bazen). 

15,00 8.325,00 

964 Velenje 
2431/8 
2431/5 

90 
124 

skupaj 214 

zemljišče pod 
stavbo 

nakup zemljišča za gasilskim 
domom v Šaleku 

25,00 5.350,00 

953 Paka 

253/6 
253/8 - 

del 
255/4 - 

del 

9 
68 

268 
skupaj 345 

travnik 
nakup zemljišča za čistilno 
napravo v Paki 

5,00 1.725,00 
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Šifra in 
katastrska 

občina 

Parcelna 
št. 

Velikost 
(m2) 

Vrsta dejanske 
rabe 

Ekonomska utemeljenost 
načrtovanega pridobivanja 

Orientacijska 
vrednosti v 

€/m2 

Orientacijsk
a vrednost v 

€ 

964 Velenje 

1425 
1426 

 1427/1 
1427/7 

266 
341 

1016 
23 

skupaj 1646 

travnik 
Zemljišče se nahaja v Pesju, MOV 
pa ga potrebuje za dejavnost OŠ 
in vrtca. 

20,00 32.920,00 

964 Velenje 627 93 dvorišče 

Zemljišče se nahaja v Sončnem 
parku, MOV pa zemljišče 
potrebuje zaradi izgradnje 
paviljona. Sklenjena bo 
neposredna pogodba. 

20,00 1.860,00 

            SKUPAJ 101.726,00 

 

Obrazložitev:  

Realizacija nakupa nepremičnin v letu 2014 je bila v znesku 111.919,80 EUR. 

V načrtu pridobivanja je vrednost nakupa nepremičnine orientacijska, ki se od realizirane razlikuje na podlagi ponudb 
prodajalcev, ki je za občino sprejemljiva glede na trenutne razmere na trgu nepremičnin. V načrtu pridobivanja so tudi 
nepremičnine, katere so bile poplačane iz drugih postavk – kohezije (nepremičnine parc. št. 253/6, 253/8 – del in 
255/4 – del, vse k.o. Paka, ter parc. št. 200/6, k.o. Florjan pri Šoštanju).« 

Odgovor NO MOV na predhodno navedena pojasnila MOV: 
 
NO MOV je v zvezi s pridobivanjem stvarnega premoženja ugotavljal predvsem skladnost postopka MOV z 
veljavnimi predpisi in pri tem ni ugotovil nepravilnosti, saj je MOV skladno z določili 6. člena Uredbe o 
stvarnem premoženju pridobivala lastninsko pravico na nepremičnem premoženju v breme proračunskih 
sredstev v letu 2014 na podlagi veljavnega Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja občine v letu 2014, 
ki ga objavila v Uradnem vestniku MOV št. 17/2013. V Uradnem vestniku št. 17/2013 je objavljena tudi povsem 
enaka tabela, kot jo je navedel v poročilu NO MOV.  
 
Kljub temu pa je pojasnilo MOV v zvezi z realizacijo nakupa nepremičnin v letu 2014 vmesno, zato ga je NO 
MOV upošteval in tabelo realizacije nakupa nepremičnin vključil v končno poročilo, saj tabela, ki jo je navedel 
NO, ne predstavlja realizacije pridobitve nepremičnin v letu 2014, ampak zgolj načrt pridobivanja za leto 2014, 
ki pa se, kot navaja v pojasnilu MOV, lahko razlikujeta, kot je razvidno iz tabele, ki jo je vključno s pojasnili 
posredovala MOV.  
 
 
IV. PRIPOROČILA IN PREDLOGI NO MOV:  
 
NO MOV se zahvaljuje organom MOV za korektno in profesionalno sodelovanje in na podlagi ugotovitev 
opravljenega nadzora ter danih pojasnil s strani MOV, predlaga naslednja priporočila in predloge:   
 
1. MOV mora biti kot naročnica, glede na to, da je postopek javnega naročanja strogo formalen postopek, bolj 

pozorna pri pripravi in hrambi razpisne dokumentacije. Le-ta mora biti jasna in razumljiva, da ne spravlja v dvom 
pooblaščenega organa za nadzor, ki v postopku javnega naročanja ne sodeluje. 

  
Rok: stalna naloga. 

 
2. Pri dodeljevanju sredstev iz naslova nadpovprečnih športnih dosežkov, naj MOV ponovno presodi kriterije za 

dodelitev teh sredstev, in jih določi tako, da bodo dejansko ustrezala namenu, za katerega so sredstva 
namenjena.  

 
Rok: do sprejetja Odloka o proračunu MOV za leto 2016. 

 
3. Komisija, ki vodi izbor upravičenih prejemnikov tovrstnih sredstev, naj zagotovi, da bo vrednotenje in dodeljevanje 

točk glede na posamezne kriterije pri posameznih prijaviteljih jasno razvidno in pregledno. V mapah s 
posameznimi vlogami naj bo zagotovljena vsa dokumentacija, ki se bodo pri prijaviteljih upoštevala in na osnovi 
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katere odloča. V primerih, ko se določeni podatki pridobivajo s spleta, naj se konkretno navede spletni naslov, kjer 
je mogoče pridobiti podatke. 

 
Rok: stalna naloga. 

 
 
NO MOV hujših kršitev predpisov in nepravilnosti pri poslovanju MOV ni ugotovil. Razen predhodno 
navedenih nepravilnosti, ki vplivajo na pravilnost poslovanja MOV v letu 2014, je MOV v vseh drugih pogledih 
poslovala v skladu s predpisi in usmeritvami. 
 
 
 
ČLANI NO:                               PREDSEDNIK NO: 
Darinka Mravljak, l.r.   Anton Žove, l.r. 
Darja Štraus, l.r.    
Denis Štemberger, l.r.    
Matej Pečnik, l.r.   
Sonja Arlič, l.r.    
Franc Plaskan, l.r.     
 
Vročiti: 

- Mestni občini Velenje, županu g. Bojanu Kontiču, 
- Občinskemu svetu Mestne občine Velenje. 
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Predlagatelj: ŽUPAN                                       Faza: PREDLOG	
	
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MOV, št. 15/06-uradno prečiščeno besedilo, 26/07 in 18/08) na  
_____. seji dne _______ 2015 sprejel naslednji  

SKLEP
o izstopu Mestne občine Velenje iz Javnega 

zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče

1. člen
Mestna občina Velenje izstopa iz Javnega zavoda Regijsko 
višje in visokošolsko središče Celje, s sedežem v Celju. 

2. člen
Svet Mestne občine Velenje pooblašča župana, da podpiše vse 
potrebne dokumente ter izvede vsa potrebna dejanja v zvezi z 
izstopom Mestne občine Velenje kot ustanoviteljice iz Javnega 
zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče Celje.

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

Številka: 025-04-0006/2014
Datum: 

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

Obrazložitev: 
1. PRAVNA PODLAGA: 
Pravna podlaga za sprejem sklepa je Odlok o ustanovitvi 
javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče (Ur. 
vestnik MOV, št. 6/02), ki v 15. členu določa, da se bodo 
medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljev 
uredile s pogodbo med zavodom in ustanovitelji ter Pogodba o 
medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih z dne 15. 
4. 2002, ki v točki III. določa, da lahko položaj ustanoviteljice 
preneha z izstopom, z izključitvijo, s statusnim prenehanjem 
ustanoviteljice kot lokalne skupnosti oz. pravne osebe, v 
drugih primerih, ki jih določa zakon ali statut zavoda. Izstop 
ustanoviteljice velja z dnem, ko direktor zavoda prejme pisni 
sklep pristojnega organa ustanoviteljice o izstopu, in učinkuje z 
iztekom tekočega poslovnega lata zavoda. 

2. RAZLOGI ZA SPREJEM SKLEPA IN OCENA SEDANJEGA 
STANJA:
Razlogi za izstop Mestne občine Velenje iz JZ Regijsko višje in 
visokošolsko središče so naslednji:

- Javni zavod Regijsko višje in visokošolsko središče (v 
nadaljevanju: RŠS) že nekaj časa ne opravlja funkcije, ki 
je bila kot temeljna opredeljena v Aktu o ustanovitvi RŠS, 
to je »razvoj novih študijskih programov na 1. in 2. stopnji 
študija na obstoječih visokošolskih zavodih, preoblikovanje 
visokošolskih zavodov v fakultete in razvoj študijskih programov 
3. stopnje, ustanavljanje novih visokošolskih zavodov na 
podlagi utemeljenih potreb, dobrega vpisnega potenciala ter 

zagotovljenih virov financiranja«.
- V 13. letnem obdobju delovanja RŠS so bili ustanovljeni 
naslednji visokošolski zavodi:
Visoka šola za varstvo okolja s sedežem v Velenju, leto 
ustanovitve 2007, izvaja VS študijski program z državno 
koncesijo in MAG študijski program brez koncesije.
Visoka zdravstvena šola s sedežem v Celju, leto ustanovitve 
2009, izvaja VS študijski program brez koncesije, MAG študijski 
program brez koncesije.
Visoka šola za proizvodno inženirstvo s sedežem v Celju, leto 
ustanovitve 2010, izvaja VS študijski program brez koncesije.
V letu 2008 je bila izdelana vloga za pridobitev soglasja k UN 
študijskemu programu – študij inštrumentov, 1. in 2. stopnja (v 
okviru Univerze v Mariboru, s sedežem v Velenju). Zavod je bil 
uspešno akreditiran, do realizacije izvedbe študijskih programov 
ni prišlo zaradi finančnih težav Univerze Maribor.

- Ministrstvo za visoko šolstvo že od leta 2008 ni podelilo 
nobene koncesije za izvedbo študijskih programov v zasebnih 
visokošolskih zavodih, kar delovanje RŠS dodatno močno 
otežuje. Razen na VŠVO, zaradi omenjenega dejstva, na že 
ustanovljenih visokošolskih zavodih, ustanovljenih v okviru 
RŠS, nimajo redno vpisanih študentov, izrednih študentov 
pa je (razen na Visoki zdravstveni šoli) bistveno  premalo za 
rentabilno poslovanje visokošolskih zavodov.

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC:
Zaradi sprejetja tega sklepa ne bo finančnih posledic, ker bodo 
sredstva, ki so v proračunu MOV namenjena za delovanje RŠS, 
porabljena za enak namen v lokalni skupnosti.

V Velenju, 23. 11. 2015

Pripravil:
                                                                  dr. Franc Žerdin, l.r. 
                                              
                                  Drago MARTINŠEK, univ. dipl. soc., l.r.

vodja Urada za družbene dejavnosti

      
ŽUPAN: 
Na  podlagi ��. člena  Statuta  Sveta  Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MOV, št. 15/0�-uradno prečiščeno besedilo, 
2�/0� in 1�/0�) predlagam svetu, da ta sklep sprejme. 

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

Predlagatelj: ŽUPAN                                       Faza: PREDLOG	
	
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MOV, št. 15/06-uradno prečiščeno besedilo, 26/07 in 18/08) na 
_________, seji dne _______________2015 sprejel naslednji

SKLEP
o nadaljevanju aktivnosti na področju razvoja 

terciarnega izobraževanja v Mestni občini 
Velenje

1. člen
Svet Mestne občine Velenje zadolžuje župana, da najkasneje 
v roku treh mesecev pripravi vizijo delovanja in nadaljnjega 
razvoja terciarnega izobraževanja v Mestni občini Velenje.

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

Številka: 025-04-0006/2014
Datum: 
                                                                                                   

                 župan Mestne občine Velenje                                   
                                                                     Bojan KONTIČ

Obrazložitev:
1. PRAVNA PODLAGA:
Pravna podlaga za sprejem sklepa je Sklep o izstopu Mestne 
občine Velenje iz Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko 
središče Celje, sprejet na seji Sveta Mestne občine Velenje, 
dne 15. 12. 2015.

2. RAZLOGI ZA SPREJEM SKLEPA IN OCENA SEDANJEGA 
STANJA:
Mestna občina Velenje je, v obdobju 2002 – 2015, svoje interese 
na področju razvoja in delovanja terciarnega izobraževanja, 
uresničevala v okviru Javnega zavoda Regijsko višje in 
visokošolsko središče Celje, katerega soustanoviteljica je bila, 
dokler zaradi neučinkovitosti in visokih stroškov, iz omenjenega 
zavoda ni izstopila.
Terciarno izobraževanje za   redne študente v Mestni občini 
Velenje  poteka na Visoki šoli za varstvo okolja (dodiplomski 
visokošolski strokovni program Varstvo okolja in ekotehnologija 
1.stopnja  in podiplomski magistrski študijski program Varstvo 
okolja in ekotehnologija 2.stopnja) ter na Šolskem centru 
Velenje (programi višjega strokovnega izobraževanja na 
področjih elektronika, informatika, mehatronika, rudarstvo in 
geotehnologija, varstvo okolja in komunala ter organizacija 
poslovanja v gostinstvu in turizmu).  V Velenju deluje tudi 
dislocirana enota Fakultete za energetiko, Univerza Maribor. 
Na lokacijah Krško in Velenje, izvaja  dodiplomski visokošolski 
strokovni program Energetika 1. stopnja, univerzitetni študijski 
program Energetika 1. stopnja, podiplomski magistrski 
študijski program Energetika 2. stopnja in doktorski študijski 
program. Predavanja in vaje za študente VŠVO potekajo v 
objektu Gaudeamus, Trg mladosti 7, Velenje, za študente 
višješolskih programov pa  v stavbi ŠCV na Trgu mladosti 

2 in v MIC – Medpodjetniškem izobraževalnem centru, 
Koroška 62a, Velenje. Fakulteta za energetiko ima prostore 
v Medpodjetniškem izobraževalnem centru Velenje,  Koroška  
62a, Velenje. Študentje lahko stanujejo v študentskem domu ali 
pri zasebnikih, imajo zagotovljeno subvencionirano prehrano, 
obiskujejo strokovno knjižnico, se udejstvujejo v Šaleškem 
študentskem klubu ter v okviru mnogih športnih in kulturnih 
dejavnosti.

V Mestni občini Velenje ter na področju celotne SAŠA regije 
delujejo številne gospodarske družbe, močno je razvit  tudi 
sektor obrtništva. Pri izdelavi podlag za oblikovanje nadaljnje 
strategije razvoja terciarnega izobraževanja je potrebno v večji 
meri kot doslej, upoštevati potrebe po  kadrih ter specifičnih 
znanjih v vseh občinah SAŠA regije oziroma v lokalnem 
gospodarstvu in obrti. Podjetja in obrtniki iz SAŠA regije bodo 
povabljeni k sodelovanju pri snovanju in izvedbi študijskih 
programov.  

Študijske programe je potrebno internacionalizirati ter  v Velenje 
v večji meri privabiti  študente in profesorje od drugod. 
Ker je Regijsko višje in visokošolsko študijsko središče Celje 
ustanovitelj Visoke šole za varstvo okolja Velenje, je potrebno 
pripraviti podlage za nemoteno uspešno delovanje tega 
visokošolskega zavoda tudi po izstopu MOV iz RŠS Celje. 
Mestna občina Velenje je doslej in bo tudi v prihodnje, za 
delovanje VŠVO zagotavljala prostore, financirala obratovalne 
stroške, zagotavljala investicijsko vzdrževanje objekta, vlagala 
v razvoj in posodabljanje študijskih programov, zagotavljala 
prostore in opremo za izvedbo vaj ter raziskovalnih dejavnosti 
profesorjev in študentov. 

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC:
Zaradi sprejetja tega sklepa ne bo finančnih posledic, ki bi 
presegale obseg sredstev, ki jih je Mestna občina Velenje 
za delovanje in razvoj terciarnega izobraževanja namenjala 
doslej.

V Velenju, 26. 11. 2015

Pripravil: 
dr. Franc Žerdin, l.r.                                                                  

             
Drago MARTINŠEK, univ. dipl. soc., l.r 

vodja Urada za družbene dejavnosti

ŽUPAN: 
Na  podlagi ��. člena  Statuta  Sveta  Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MOV, št. 15/0�-uradno prečiščeno besedilo, 
2�/0� in 1�/0�) predlagam svetu, da ta sklep sprejme. 

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

od 4. do 9. seje 
(mandat 2014–2018) 

�. seja, 2�. december 201� 
(objavljeno v Uradnem vestniku, št. 39/2014, 23. december 
2014)
I. Sprejeti sklepi
Sklep ob predstavitvi vizije razvoja energetike v Šaleški dolini
Sklep o imenovanju člana v Svet za varstvo pravic najemnikov 
stanovanj
Sklep o ustanovitvi javnega dobra v k. o. Velenje
Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 964 Velenje iz javnega 
dobra (parc. št. 3562/12)
Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne 
občine Velenje za leto 2015

II. Sprejeti odlok
Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2015

III. Sprejeti pravilnik in programa 
Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju 
turizma v Mestni občini Velenje
Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2015
Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 
2015

5. seja, �. februar 2015 
(objavljeno v Uradnem vestniku, št. 2/2015, 4. februar 2015)
I. Sprejeti sklepi
Sklep o ustanovitvi javnega dobra v k. o. Velenje
Sklep o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih 
sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za 
obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 
2015

II. Sprejeti odloki
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Vrtec Velenje 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju 
nepremičnin v lasti Mestne občine Velenje s služnostnimi 
pravicami ter oddaji v najem ali zakup
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spodbujanju 
podjetništva v Mestni občini Velenje

III. Sprejeta pravilnika  
Pravilnik o plačah, plačilih, sejninah in drugih prejemkih 
občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov in njihovih 
delovnih teles Mestne občine Velenje 
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki 
niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine 
Velenje

�. seja, 2�. marec 2015 
(objavljeno v Uradnem vestniku, št. 4/2015, 25. marec 2015)
I. Sprejeti sklepi
Sklep o soglasju k ceniku prodajnih spominkov in storitev 

Turistično-informacijskega centra Velenje
Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. Laze (parcele 1399/15, 
1399/14, 1399/24, 1399/10) iz javnega dobra
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja s 
stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2015
Sklep o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa 
varnosti Mestne občine Velenje

II. Sprejeti odloki
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega 
prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v 
mestni občini Velenje 
Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje 
za leto 2014 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o mladinskem delu 
v Mestni občini Velenje

III. Sprejeta kodeks in poslovnik  
Kodeks ravnanja izvoljenih in imenovanih predstavnikov Mestne 
občine Velenje
Poslovnik o spremembah in dopolnitvah Poslovnika Mestne 
občine Velenje

�. seja, 2�. maj 2015 
(objavljeno v Uradnem vestniku, št. 8/2015, 27. maj 2015)
I. Sprejeti sklepi
Ugotovitveni Sklep o prenehanju mandata članici Sveta Mestne 
občine Velenje
Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda 
Zdravstveni dom Velenje
Sklep o imenovanju članov uprave Ustanove “Velenjska knjižna 
fundacija”
Sklep o imenovanju članov v Komisijo za štipendiranje 
Proračunskega štipendijskega sklada Mestne občine Velenje
Sklep o imenovanju članov Častnega razsodišča za presojo 
skladnosti ravnanja izvoljenih in imenovanih predstavnikov 
Mestne občine Velenje s Kodeksom ravnanja izvoljenih in 
imenovanih predstavnikov Mestne občine Velenje
Sklep o soglasju k imenovanju direktorice Javnega zavoda 
Lekarna Velenje
Sklep o povečanju vrednosti projekta 100-0802-001 Sosvet 
za izboljšanje varnosti občanov v Načrtu razvojnih programov 
Mestne občine Velenje za obdobje 2015-2018
Sklep o uvrstitvi projekta 402-1603-044 Sekundarni cevovod 
Vinska Gora v Načrt razvojnih programov Mestne občine 
Velenje za obdobje 2015-2018
Sklep o premoženjski bilanci Mestna občine Velenje na dan 31. 
12. 2014
Sklep o imenovanju govornikov na pogrebih umrlih občank in 
občanov Mestne občine Velenje za obdobje od 2015 do 2018
Sklep o sprejemu Programa izvajanja gospodarske javne službe 
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov, nastalih na območju mestne občine Velenje za leto 
2015
Sklep o sprejemu Poslovnega načrta lokalne gospodarske javne 
službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije 
gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v MOV, OŠ 
in OŠMOP za l. 2015

II. Sprejeta odloka
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnem 
turističnem vodenju v Mestni občini Velenje
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem 
načrtu Lipa – vzhod

�. seja, �0. junij 2015 
(objavljeno v Uradnem vestniku, št. 11/2015, 1. julij 2015)
I. Sprejeti sklepi
Sklep o potrditvi mandata članici občinskega sveta
Ugotovitveni Sklep o prenehanju mandata članu Sveta zavoda 
Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 965 Laze iz javnega 
dobra (parcela 1406/29)
Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega 
dobra (parcela 407/10)
Sklep o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca 
Velenje za šolsko leto 2015/2016
Sklep o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce 
Vrtca Velenje za šolsko leto 2015/2016
Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v 
Vrtcu Velenje za šolski leti 2015/2016 in 2016/2017
Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2015
Sklep o soglasju k dopolnitvi cenika prodajnih spominkov in 
storitev Turistično-informacijskega centra Velenje
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja 
z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 
2015

II. Sprejeti odlok
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega 
prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v 
mestni občini Velenje

III. Sprejeta pravilnika  
Pravilnik o pravici do uveljavitve enkratne izredne denarne 
pomoči v Mestni občini Velenje
Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje za programsko 
obdobje 2015–2020

9. seja, 2�. oktober 2015 
(objavljeno v Uradnem vestniku, št. 18/2015, 28. oktober 
2015)
I. Sprejeti sklepi
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Sklep o razrešitvi predsednika in člana Sveta za varstvo 
uporabnikov javnih dobrin
Sklep o spremembi Sklepa o določitvi delovnega mesta, 
vezanega na osebno zaupanje funkcionarja
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Rdeča 
dvorana Športno rekreacijski zavod
Sklep o imenovanju člana v Svet zavoda Energetska agencija 
za Savinjsko, Šaleško in Koroško
Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje
Sklep o potrditvi besedila javnega razpisa za dodelitev 
neprofitnih stanovanj v najem
Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja 
z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 
2015

II. Sprejeti odloki
Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne 
službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne 
razsvetljave v Mestni občini Velenje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem 
načrtu Staro Velenje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem 
načrtu Selo
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju 
socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje

III. Sprejeti program 
Občinski program varstva okolja za obdobje 2016–2020

Številka: 032-01-0012/2015
Datum: 11. november 2015

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

mag. Iztok Mori, l.r. 
direktor Uprave Mestne občine Velenje 
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Predlagatelj: ŽUPAN                                                                                                    Faza: OSNUTEK 

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi Uredbe (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja 
"naložbe za rast in delovna mesta" ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006,  Strategije 
prostorskega razvoja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04), Partnerskega sporazuma med 
Republiko Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020 in  24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 26/07 in 18/08), na svoji _____ 
seji, dne _________ sprejel naslednjo   
 
TRAJNOSTNO URBANO STRATEGIJO ZA PAMETNO PODJETNO IN PRIJAZNO VELENJE 2025 

1. Uvod in vloga Trajnostne urbane strategije za pametno, podjetno in prijazno Velenje 
2025 
 

1.1 Uvod 
Velenje bo leta 2019 (v drugi polovici aktualnega programskega obdobja) praznovalo šestdeseto 
obletnico podelitve mestnih pravic. Velenje je resda mlado mesto ampak ima v Šaleški dolini bogato 
zgodovinsko osnovo, katere sledi, preko burnega obdobja reformacije,  vodijo v srednji vek, kjer je bila 
Šaleška dolina poznana kot dolina gradov, nato v  obdobje rimskega imperija, do naselbin 
prazgodovinskega  človeka, katerih sledi so bile odkrite v jami Špehovki pri Hudi Luknji in Mornovi 
zijalki pri Šoštanju. 

Rast modernega Velenja je bila spodbujena zaradi velikih energetskih potreb povojnega 
gospodarstva, ki je začelo intenzivno izkoriščati energetske potenciale bogatih zalog lignita v Šaleški 
dolini. Predvsem po letu 1950 se je ob bistveno povečanih zahtevah po premogu vedno bolj kazala 
potreba po postavitvi sodobnega mesta. Pod vodstvom tedanjega direktorja Rudnika Velenje Nestla 
Žganka so se ob sodelovanju projektantov Slovenija projekta iz Ljubljane z arhitektom Janezom 
Trenzem na čelu začeli oblikovati načrti za sodobno mesto, ki naj zagotovi domovanje za približno 
30.000 prebivalcev. Moto N. Žganka, da naj imajo "...rudarji, ki preživijo pol dneva v temnih nedrjih 
zemlje kar se da svetla in sončna stanovanja ..." je  z načrti projektantov postal sodobno 
modernistično mesto, s prostostoječimi objekti postavljenimi v velike zelenice. Na žalost kasnejši 
urbanisti tega koncepta iz številnih razlogov niso ustrezno nadaljevali, kljub temu pa jim je arhitekturni 
izraz ožjega centra uspelo ohraniti kot stilsko čist pozni modernizem, kakršnih v Evropi ni prav veliko. 1 

Mesto se je razvijalo preko rasti »socialističnega čudeža« v obdobje, zaznamovano z ekološko 
degradacijo okolja, preko obdobja vlaganj v ekološko sanacijo, do najlepše urejenega večjega mesta v 
Sloveniji – naslova s katerim se Velenje leta 2015 (spet) ponaša.   

Prihodnost prinaša nove izzive v zagotavljanju stabilnega in odprtega lokalnega in regionalnega 
gospodarstva, izboljšavah stanja okolja in infrastrukture, zagotavljanju visokih socialnih standardov, 
izboljšanju javnih storitev in splošne kakovosti življenja, kar bo ob spoštovanju identitete Velenja, 
njegovega »pionirskega« duha, vrednot kulturne raznolikosti in prostovoljstva, gradilo novo dobo 
evropskega Velenja. 

 

1.2 Vloga Trajnostne urbane strategije za pametno, podjetno in prijazno Velenje 2025 
 

Trajnostna urbana strategija za pametno, podjetno in prijazno Velenje (v nadaljevanju TUS Velenje) 
nastaja dobro desetletje po vstopu Slovenije v Evropsko unijo. Kljub slabi prometni povezavi in 

                                                           
1 Vir: Zgodovina prostora; http://www.velenje.si/o-velenju/predstavitev/zgodovina 
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gospodarski in finančni krizi, ki je zaznamovala to obdobje, se je Velenje razvijalo. Mestna občina 
Velenje (v nadaljevanju: MO Velenje)  je v tem obdobju uspela pridobiti preko 40 milijonov evrov 
evropskih in državnih sredstev za sofinanciranje projektov, skupne vrednosti preko 53 milijonov evrov. 
Nova finančna perspektiva prinaša nove priložnosti in nove mehanizme. Urbani razvoj bo 11 
slovenskih mestnih občin  izvajalo s pomočjo mehanizma Celostne teritorialne naložbe (CTN), 
katerega glavni cilj je spodbuditi gospodarsko rast in izboljšati kakovost življenja v mestu. Celostne 
teritorialne naložbe na povezan način kombinirajo različne ukrepe s katerimi rešujemo lokalno 
identificirane izzive. Za uporabo mehanizma CTN 7. člen Uredbe o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj (ESRR) določa, da se trajnostni urbani razvoj izbranega urbanega območja lahko financira le na 
podlagi sprejete celovite strategije trajnostnega urbanega razvoja. 

MO Velenje ima razdelan strateški razvojni okvir. Krovni strateški dokument MO Velenje je leta 2008 
sprejeta Vizija in strategija, strateški razvojni dokument (v nadaljevanju: VIS). VIS je dokument, ki 
načrtuje razvoj Mestne občine Velenje do leta 2025 na petih stebrih oz. operativnih programih: 

1. Steber:  OP GOSPODARSTVO (podjetništvo, kmetijstvo in turizem, stanovanjska izgradnja); 
2. Steber: OP PROMET (prometna infrastruktura, javni prevoz, telekomunikacije); 
3. Steber: OP OKOLJE (varstvo okolja, energetika, prostorsko planiranje); 
4. Steber: OP IZOBRAŽEVANJE (predšolska vzgoja, izobraževanje); 
5. Steber: OP KAKOVOST ŽIVLJENJA (kultura, šport, zdravstvena oskrba, varnost bivanja, 

medsosedski odnosi, sociala). 

Strateški razvojni okvir MO Velenje sestavljajo še naslednji strateški dokumenti, ki na operativnem 
nivoju dopolnjujejo VIS  in na podlagi katerih so bili izvedeni strateški cilji, programi in ukrepi TUS 
Velenje. 

1. Lokalna agenda 21, podaljšan programski okvir  za obdobje 2012 /2016 
2. Občinski program varstva okolja v Mestni občini Velenje 2016– 2020  
3. Lokalni program kulture Mestne občine Velenje (2014 – 2020) 
4. Lokalni energetski koncept 
5. Trajnostni  energetski  akcijski načrt (SEAP) 
6. Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Velenje za obdobje od 2014 do 2020; 
7. Občinski Prostorski načrt Mestne občine Velenje ( v procesu izdelave) 
8. Lokalni program razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje 2016 – 2020 ( v procesu 

izdelave) 

Nadalje ima Mestna občina Velenje razvito politiko spodbujanja kolesarstva, razvito v okviru projekta 
BICY 2, v letu 2016 pa bo MO Velenje pristopila še k izdelavi Celostne prometne strategije.  

VIS je bila pripravljena v obdobju napredovanja in poglabljanja gospodarske in finančne krize. Kljub 
temu je bila pripravljena ambiciozno, takšno pa je bilo tudi programiranje lokalnega proračuna ter 
izvajanje zajetih ukrepov in projektov. Mestna občina Velenje je uspela vzdrževati visok delež 
proračuna za nove investicije ob nezmanjšanem obsegu financiranja socialnih, kulturnih, športnih in 
drugih programov.   

Trajnostna urbana strategija Mestne občine Velenje gradi na doslej uspešno izvajani viziji in daje 
novim urbanim izzivom ter projektnim idejam  nov operativni okvir, ki vodi Mestno občino Velenje in 
mesto Velenje na zemljevid mest z najprivlačnejšim življenjskim  in poslovnim okoljem, možnostmi za 
samorealizacijo vseh skupin prebivalcev in zemljevid prijaznih, varnih ter pametnih mest s celovitim 
upravljanjem mestnih energetskih sistemov ter okolju in uporabnikom prijaznega prometnega sistema. 

                                                           
2 Projekt Cities and Regions for Cycling, izveden v okviru programa teritorialnega sodelovanja, Srednja Evropa. 
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2. Metodologija priprave Trajnostne urbane strategije za podjetno, pametno in prijazno 
Velenje 2025 

 
TUS Velenje temelji na obstoječi Viziji in strategiji razvoja Mestne občine Velenje ter ostalih strateških 
dokumentih MO Velenje, ki so v osnovi pripravljeni s široko participacijo strokovnih in zainteresiranih 
javnosti. V obdobju priprave TUS Velenje je bilo izvedenih 5 delavnic organiziranih po tematskih 
sklopih operativnih programov VIS (gospodarstvo, okolje, promet izobraževanje, kvaliteta življenja) in 
eno predstavitveno delavnico z oblikovanimi programi in ukrepi TUS Velenje. Na delavnicah so 
sodelovali predstavniki in direktorji javnih zavodov, nevladnih organizacij, predstavniki gospodarstva in 
gospodarske zbornice, predstavniki in predstojniki uradov MO Velenje in druga zainteresirane javnosti. 
V pripravljalnem obdobju je bila izvedena tudi spletna anketa, kjer smo med občani preverjali stopnje 
zadovoljstva na različnih razvojnih področjih ter razvojne prioritete MO Velenje v prihodnosti.  

Na podlagi rezultatov delavnic in raziskave javnega mnenja je bila določena razvojna stopnja glede na 
realizacijo ukrepov zajetih v VIS,  pozicija TUS Velenje v strateškem okviru MO Velenje, oblikovani so 
bili programi in ukrepi za uresničevanje razvojnih ciljev in temeljne razvojne vizije TUS Velenje in VIS. 
V procesu priprave TUS so bile uporabljene še metode analiz primarnih virov iz strateškega okvira MO 
Velenje in Savinjske razvojne regije, države,  analize demografskih kazalnikov,  analiza stopnje 
realizacije ukrepov VIS in izdelave SWOT analize. 

3. Prostorske, gospodarske in družbeno-socialne značilnosti  Mestne občine Velenje 
 

3.1 Prostorske značilnosti in prostorski razvoj Mestne občine Velenje 
 

Območje MO Velenje obsega  83,54 km2 ter leži v vzhodnem delu Šaleške doline. MO Velenje zajema 
16 krajevnih skupnosti in 3 mestne četrti, 25 naselij, 311 prostorskih okolišev, 60 statističnih okolišev, 
107 ulic in 4.818 hišnih številk (2015). Osrednji del občine predstavlja dolinski del ob reki Paki. Ves 
vzhodni dolinski del Šaleške doline je urbaniziran, saj se je mesto, ki je po številu prebivalcev šestoto 
največje v Sloveniji, v svojem razvoju zadnjih 50 let razširilo med nekdanjimi naselji in zaselki Škale, 
Stara vas, Staro Velenje, Šalek in Šmartno. Severno obrobje občine sega v hribovit svet, ki se razteza 
od Razborja do Graške Gore in preko prebojne doline Pake v Hudi luknji do Paškega Kozjaka. 
Vzhodna meja občine poteka po Dobrnskem podolju, preko potoka Pirešica, proti jugu na Ponikovsko 
planoto in Ložniško gričevje, ki Šaleško dolino ločujeta od Spodnje Savinjske doline. Zahodna meja 
občine razpolovi Šaleško dolino v smeri sever-jug na območju nekdanje vasi Preloge, kjer danes pod 
dolinskim dnom poteka v Premogovniku Velenje najintenzivnejši odkop lignita. Meja se nadaljuje po 
spodnjem toku potoka Velunja do podnožja Graške Gore. 

Intenzivne in obsežne prostorske preobrazbe so se dogajale v osrednjem delu Šaleške doline v drugi 
polovici prejšnjega stoletja. V dolini so se zaradi rudarjenja pričele ugrezati razsežne površine in 
prebivalstvo se je postopoma preseljevalo na robna območja ob pridobivalnem prostoru rudnika 
lignita. Na vzhodnem robu doline se je načrtno izgrajevalo sodobno mesto Velenje. Sočasno se je 
dograjevala vsa pripadajoča družbena in komunalna infrastruktura. Globalni razvoj sta regulirala dva 
temeljna prostorska dokumenta, sprejeta v letu 1956 in 1957 (regionalni plan Šaleške doline in 
generalni urbanistični plan Velenja). Z družbenim planom občine 1972 do 1980 so bili začrtani temelji 
za policentrični razvoj; Velenju in Šoštanju se je pridružilo Šmartno ob Paki kot tretje razvojno središče 
v prejšnji občini Velenje; predvsem na severnem obrobju pa se je načrtno razvilo več naselij, ki so 
postopoma dobivala pomembnejšo vlogo v omrežju naselij prejšnje občine Velenje. 

Za območje MO Velenje značilna sorazmerno visoka stopnja gozdnatosti (50,9%) ob precej nizki 
udeležbi kmetijskih zemljišč (28,7%) ter ob visoki stopnji urbaniziranosti prostora (skoraj 17,7% 
stavbnih zemljišč). Sorazmerno velik delež zemljišč zavzemajo jezera (kar 2,2% občinskega prostora). 
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Takšno razmerje osnovne rabe zemljišč v občini kaže na porušeno ravnovesje v rabi zemljišč 
predvsem zaradi rudarjenja in njegovih posledic (degradacija zemljišč, pospešena urbanizacija). 

Glede na geografske značilnosti, rabo zemljišč, prometno lego in dosedanji razvoj predstavlja območje 
MO Velenje več območij s karakterističnimi skupnimi značilnostmi: urbanizirano območje mesta 
Velenje s primestnim prostorom, ki ga predstavlja ves jugovzhodni del občine; območje z vplivi zaradi 
pridobivanja lignita na zahodnem obrobju občine; območje razpršene poselitve kot avtohtoni vzorec na 
hribovitem, severovzhodnem delu občine; pretežno kmetijski, podeželski prostor na južnem delu 
občine ter območje razpršene poselitve na predelu Vinske gore na vzhodnem delu občine, ki je 
obenem tudi primestni prostor mesta Velenje. 

3.2 Določitev območja izvajanja TUS Velenje 
 

Skladno s 7. členom Uredbe o Evropskem skladu za regionalni razvoj (1301/2013), ki določa, da se 
trajnostni urbani razvoj lahko financira le na podlagi izbranega urbanega območja mestnega naselja 
TUS Velenje geografsko pokriva območje naselja Velenje. Meje naselja Velenje bistveno ne odstopajo 
od meje urbanistične zasnove mesta Velenje, kot je določeno v Dolgoročnem prostorskem planu 
Mestne občine Velenje. Razlike med obsegom naselja Velenje in urbanistično mejo mesta so 
predvsem na severovzhodu in jugozahodu naselja Velenje. Naselje Velenje, ki je tudi vplivno območje 
TUS Velenje, tako zajema: KS Pesje, KS Stara vas, centralne predele mesta z Mestno četrtjo Velenje 
desni breg, Mestno četrtjo Velenje levi breg - vzhod, Mestno četrtjo Velenje levi breg – zahod, KS 
Šmartno, KS Konovo, KS Šalek in KS Gorica. 
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Slika 1: Območje TUS Velenje 
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3.3 Prostorski razvoj Mestne občine Velenje 
 

Dosedanji prostorski razvoj MO Velenje je potekal na osnovi urbanističnega načrtovanja, saj se je 
mesto Velenje razvilo načrtno ob premogovniku Velenje kot vzorčni primer socialističnega mesta v 
katerem je poskrbljeno za prebivalce (rudarje in njihove družine) tako, da je življenje v svetlem, 
odprtem in zelenem mestu protiutež delu pod zemljo. MO Velenje je tudi po razdelitvi teritorija na tri 
občine nadaljevala s posegi v prostor tako, da bi dosegala cilje: uravnotežen prostorski razvoj z 
upoštevanjem naravnih in ustvarjenih danosti pokrajine (rudarjenje in s tem v zvezi degradacija 
prostora), notranji razvoj in plemenitenje vloge mesta Velenje (regijsko in občinsko središče, 
zaposlitveno središče, središče proizvodnih dejavnosti ter prebivalcem prijazno mesto), naravna in 
kulturna dediščina v povezavi z turizmom in razvojem podeželja. S premišljenim prostorskim 
načrtovanjem je omogočila gospodarski razvoj predvsem večjim proizvodnim dejavnostim (Gorenje), 
obrtnim dejavnostim in drobnemu podjetništvu ob upoštevanju vplivov, ki jih povzroča premogovništvo 
kot osrednja dejavnost. 

V policentričnem urbanem sistemu Slovenije se mesto Velenje razvija kot središče nacionalnega in 
regionalnega pomena kot najpomembnejše središče dejavnosti družbene infrastrukture, oskrbnih, 
storitvenih, upravnih in drugih dejavnosti ter najpomembnejše gospodarsko območje in prometno 
vozlišče. Vanj se usmerja najpomembnejše javne funkcije in je primerna lokacija za sekundarno in 
terciarno raven zdravstvene oskrbe, visoko in višje izobraževanje, višje strokovno izobraževanje, 
sodne in upravne institucije,  specializirano socialno varstvo ter javne raziskovalne organizacije. 

Na občinskem nivoju se v skladu z učinkovito in enakomerno dostopnostjo, primerno razmestitvijo 
funkcij in medsebojnimi prometnimi povezavami razvijajo naselja Škale — Hrastovec, Šentilj in Vinska 
gora kot lokalna središča, kjer se spodbuja razvoj ustrezne storitvene in oskrbne funkcije in razvoj 
delovnih mest za okoliško prebivalstvo in kamor se umešča primarno socialno oskrbo ter omogoča 
možnosti za športno in kulturno dejavnost. 

Naselja v okviru širšega mestnega območja mesta Velenje se razvijajo kot medsebojno sodelujoča in 
učinkovito povezana središča. Urbani razvoj, za katerega je značilna koncentracija stanovanjske 
gradnje, proizvodnih, storitvenih in oskrbnih dejavnosti se spodbuja v obstoječih središčih ali na 
poselitvenih območjih, ki imajo potenciale za razvoj v nova središča. Predvsem se spodbuja razvoj 
tistih središč, ki so na prometnih vozliščih in križiščih različnih prometnih smeri. Razmeščanje in 
koncentracijo funkcij znotraj širših mestnih območij se načrtuje skladno z razvojem učinkovitega in na 
vseh nivojih povezanega javnega prometa. 

Za razvoj mesta Velenje kot tudi celotne Šaleške doline je omejitveni dejavnik njena prometno 
neugodna lega v oddaljenosti okrog 17 km od avtoceste AC Al Ljubljana — Maribor oziroma V. 
vseevropskega prometnega koridorja, s katerim jo povezujejo slabše regionalne ceste, kar se bo 
izboljšalo z izgradnjo ceste v 3. razvojni osi RS. Na železniško infrastrukturno omrežje veže prostor 
MO Velenje železniška proga Celje — Velenje.  Za povečevanje učinkovitosti prometnega pretoka se 
na državnem nivoju spodbuja intermodalne prometne povezave in razvoj železniškega omrežja, ki naj 
bi v prihodnosti prevzemal večino daljinskega tovornega prometa. V tem smislu je potrebna 
posodobitev proge Celje — Velenje. Za ponovno aktiviranje železniške povezave Velenje — Slovenj 
Gradec je potrebno določiti traso, ki bo realno upoštevala prostorske danosti in omejitve. 3 

Vse večjo razvojno vlogo v razvoju MO Velenje pridobiva turizem ter z njim povezane dejavnosti 
športa in rekreacije v naravnem okolju. Pri tem MO Velenje izkorišča predvsem značilne ustvarjene 
prednosti (jezera, rekultivirane površine ob jezerih, bogato izročilo rudarjenja) kot tudi ustvarjene in 
naravne danosti (bogata območja kulturne dediščine v kombinaciji z naravnimi vrednotami — Paški 
Kozjak, Velenjski grad, grad Šalek, Turn, historične vile, modernistični center, parki, sakralna 

                                                           
3 Vir: OPN Mestne občine Velenje (dokument v izdelavi) 
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dediščina ipd.). Kljub razmeroma majhnemu deležu kmetijskih površin je v MO Velenje pomemben 
dejavnik kmetijstvo, predvsem na večjih, sklenjenih, ravnih kompleksih na območju Šentilja, Vinske 
gore in Črnove ter na severnem obrobju Velenjskega jezera. Večina kmetijskih gospodarstev (496) leži 
na nadmorski višini 300 do 800 m in so vsa uvrščena v kategorijo kmetij s težjimi pridelovalnimi 
razmerami. 

3.2.1  Razvojne usmeritve MO Velenje 
 
V strateškem dokumentu VIS  je poudarjeno, da razvojna vizija temelji na ocenah in pričakovanjih 
lokalnega prebivalstva, hkrati pa vsebuje vse bistvene strateške usmeritve Slovenije in Evropske unije. 
Bistvene skupne točke Strategije razvoja Slovenije, Lizbonske pogodbe ter Vizije in strategije Mestne 
občine Velenje so kakovost življenja, trajnostni razvoj in ustvarjanje kvalitetnih delovnih mest. Za 
njihovo uresničitev sta potrebna aktivnejši gospodarski razvoj in povečanje zaposlenosti, kar je 
mogoče doseči s spodbujanjem inovativnosti ter podjetništva, učinkovitim privabljanjem domačih in 
tujih investitorjev.  

3.2.2  Prostorski razvoj MO Velenje - prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj 
dejavnosti 
 
Pomembnost funkcije mesta Velenje, ki jo ima v urbanem sistemu mest v Sloveniji, se kaže v visoki 
stopnji opremljenosti s centralnimi dejavnostmi, ki s površinami zavzemajo ves osrednji del mesta ter 
površine na predelu Starega jaška ter Gorice. Razvoj centralnih dejavnosti lahko poteka predvsem kot 
oplemenitenje in nadgradnja na obstoječih površinah v mestu. Poleg obstoječih območij za centralne 
dejavnosti v mestu Velenje ter v naseljih s temi površinami (Škale - Hrastovec, Vinska gora, Šentilj, ...) 
so možnosti za umeščanje površin za centralne dejavnosti predvsem tam, kjer je zagotovljena dobra 
dostopnost: na predelu ob regionalni cesti Velenje - Celje - Šoštanj, predvsem v smislu storitvenih in 
servisnih dejavnosti.  

a)  Stanovanjska gradnja 

Mesto Velenje je kot mlado mesto, zgrajeno po arhitekturnem načelu “mesto v parku” zgrajeno v 
šestdesetih letih prejšnjega stoletja, ko se je zaradi izrazitih potreb po delovni sili, začela izrazita 
urbanizacija. Skladno  z  razvojem  območja  in  rastjo  števila  prebivalcev  se  je  večalo  tudi  število 
stanovanj. Glede na demografske značilnosti lahko MO Velenje uvrstimo med območja  z močnim 
zgoščanjem prebivalstva, ki pa se je v zadnjih 20-ih letih umirilo. Hitra rast števila prebivalstva gre v 
veliki  meri  na  račun  Velenja  kot  centralnega  naselja,  kjer  se  je  v  obdobju  1961-2002 število  
prebivalcev  povečalo  za  več  kot  4-krat,  v  ostalih  naseljih  skupaj  pa  za  30%. Med  letoma  1946  
in  1960  je  bilo  na  območju  MO  Velenje  zgrajenih  1.405, 1961-1970 2.340, 1971-1980 4.121, od 
1981 do 1990 pa 2.395 stanovanj.  Po letu 1991 se je gradnja umirila. Po podatkih Statističnega urada 
RS je bilo v MO Velenje leta 2011 skupno 11 802 stanovanj z uporabno površino 887 546 m2.  Od teh 
je kar 830 praznih stanovanj, z uporabno površino 66 904 m2.  Septembra 2015 je bil svojemu 
namenu predan poslovno stanovanjski objekt Gorica, s skupaj 147 stanovanji in 658 parkirnimi mesti v 
garažni hiši. MO Velenje je v tem objektu zagotovila 132 novih neprofitnih stanovanj in 198 pokritih 
parkirnih mest. MO  Velenje skupaj razpolaga z 952 neprofitnimi stanovanji. Prednostna lista 
upravičencev do neprofitnih stanovanj z razpisa leta 2012 je tako izpraznjena, nov razpis pa je 
predviden še v oktobru 2015.  

Pri aktualni ponudbi stanovanj  kot največje težave občani zaznavajo premalo parcel za individualno 
gradnjo, predraga stanovanja, pomanjkanje novih stanovanj ter pomanjkanje neprofitnih stanovanj za 
potrebe rešitev stanovanjskih vprašanj mladih družin. MO Velenje za rešitev teh težav aktivno 
dopolnjuje prostorske načrte občine  z načrtovanjem novih možnosti za  individualno   stanovanjsko   
in   kombinirano   stanovanjsko   –   poslovno izgradnjo. Z različnimi projekti spodbuja gradnjo 
energetsko učinkovitih objektov in obnavlja zastarele objekte za potrebe novih neprofitnih stanovanj.  
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Možnosti za stanovanjsko gradnjo v prostoru občine so predvsem v novogradnji stanovanj (še 
nerealizirana gradnja na območju Sela, Stare vasi in Sončnega griča), v izboljševanju obstoječega 
stavbnega fonda (energetska sanacija, nadomestna gradnja, dozidave, rekonstrukcije, informatizacija) 
ter v prenovi posameznih delov mesta Velenje. Možnosti za gradnjo in obnovo stanovanjskega fonda 
so predvsem v ureditvenih območjih mesta Velenje ter v naseljih Škale-Hrastovec, Podkraj, Kavče, 
Šentilj, Laze in Lipje. Na širšem predelu Vinske gore je možna predvsem gradnja individualnih 
stanovanjski objektov na večjih parcelah kot zaledje mesta Velenje. Individualna stanovanjska gradnja 
izven ureditvenih območij naselij je možna le na območjih razpršene poselitve (hribovski predeli 
Plešivca, Cirkovc in Paškega Kozjaka, predel Vinske gore ter primestni prostor mesta Velenje) 
predvsem kot zgoščevanje pozidave v okviru stavbnih zemljišč. 

Na  podlagi  predvidene  namenske  rabe  površin  v  mestu  Velenje  je  do  leta 2025 predvidena 
izgradnja 320 novih stanovanj in 350 individualnih stanovanjskih hiš na skupno 8 zaokroženih 
lokacijah, namenjenih stanovanjski pozidavi.  Skupaj predstavljajo 670 novih gospodinjstev in do  
2680 novih prebivalcev ob predpostavki, da bo imelo novo vseljeno gospodinjstvo v povprečju do 
največ  štiri družinske člane.4  

b) Gospodarske površine 

V mestu Velenje je v okviru naselja že predvidena in delno omogočena  zadostna ponudba 
funkcionalno in tehnološko različnih infrastrukturno opremljenih površin za industrijo, proizvodno obrt 
in druge oblike podjetništva (industrijska cona Stara vas, industrijska cona Gorenje, cona Vegrad v 
Paki pri Velenju, območje ob železnici v smeri proti Pesju, ...). Dolgoročno je mogoče cono v Pesju 
razširiti na območje južno od železnice, po prestavitvi stanovanjskega območja v Pesju. Prostori ob 
regionalni cesti proti Celju, kjer so možnosti za kmetijske dejavnosti omejene zaradi negativnih vplivov 
cestnega prometa, omogočajo organizacijo gospodarskih con ob upoštevanju družbeno ekonomskih 
pogojev, zagotovljenega zaledja kapitala ter znanja na področju visoke tehnologije in kvalificirane 
delovne sile. Gospodarske oziroma mešane cone na teh lokacijah so primerne zaradi oddaljenosti od 
stanovanjskih območij, ker ne bi poslabševale bivalnih in delovnih razmer v neposredni okolici, ter 
zaradi lege ob cestni infrastrukturi. Ker predstavlja dolina vstopni del v mesto Velenje iz smeri Celja pa 
je potrebno pozornost posvečati primernemu oblikovanju teh območij. Gospodarska cona Stara vas bo 
zaradi lokacije ob načrtovani trasi 3. razvojne osi v prihodnosti postala atraktivna poslovna lokacija. 

Rudarjenje v premogovniku Velenje se ohranja. Nahajališče lignita ima določen pridobivalni prostor, ki 
je identičen z varstvenim območjem pridobivalnega prostora za izkoriščanje lignita (eksploatacijsko 
polje). Obsežni deli pridobivalnega prostora so že sanirani. Bodoča namenska raba posameznih 
segmentov saniranega prostora je že opredeljena (obstoječe in predvidene dejavnosti ob turistično 
rekreacijskem centru Jezero, območje Starega jaška, deponija pepela, ipd.), za še nedefinirane pa bo 
potrebno upoštevati specifiko pridobivalnega prostora (dolgotrajna konsolidacija zemljišč in s tem 
povezana vmesna raba zemljišč). 

Na območju MO Velenje deluje kamnolom dolomita v Paki, za katerega je opredeljena širitev proti 
pridobivalnega prostora v smeri proti jugozahodu, kar omogoča nadaljnje izkoriščanje kamnoloma. 
Kamnolom dolomita v Selu je v mirovanju ter je zanj predvidena sprememba namembnosti rabe in 
uvedba novih dejavnosti. 

c) Zelene površine 

Na območju mesta Velenje je kot sestavni del naselja že oblikovan zeleni sistem naselja, v katerega 
so vključene zelene površine naselja (Sončni park, park pri Gimnaziji, osrednje mestne parkovne 
površine Titovega trga, neposredna okolica Velenjskega gradu, predvidena parkovna ureditev 
                                                           
4 Vir: Prometna študija v okviru urbanistične zasnove mesta Velenja  z navezavo na ostala naselja v Mestni 
občini Velenje  z idejno zasnovo predvidenega cestno-prometnega omrežja in grobo ocenitvijo predlaganih 
variant, Omega Consult, 2007. 
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opuščenega pokopališča Šmartno - Velenje), vodni in obvodni prostor reke Pake in predvsem 
obmestni gozdovi. Pomembne so zelenice in igrišča v sklopu stanovanjskih in drugih območij; 
predvsem zelenice pri večstanovanjskih (blokovnih) objektih bo potrebno zaščititi pred nadaljnjim 
zmanjševanjem (nekontrolirane izvedbe parkirnih prostorov). V ostalih poselitvenih območjih v občini 
je mogoče ustvarjati zeleni sistem kot sestavni del kvalitetne poselitve predvsem na nezazidljivih 
predelih v naseljih (strmejši tereni). Pri prenovi in rekonstrukciji strnjenih zazidalnih delov mesta 
Velenje kot tudi pri načrtovanju gradenj v vseh poselitvenih območjih je potrebno zagotavljati zelene 
površine v tekem obsegu, da bo izpolnjena njihova funkcija. Funkcija zelenih površin je, da se z 
vegetacijskimi členitvami zlasti pa gozdnimi ali drugimi zelenimi površinami preprečujejo zlivanje 
posamičnih zaokroženih grajenih površin v monotona poselitvena območja ter izboljšuje in lepša 
bivalno okolje. 

d) Športno rekreacijske in turistične površine 

Športno rekreacijska območja se večinoma nahajajo znotraj ureditvenega območja mesta Velenje 
(rekreacijsko območje ob Velenjskem in Škalskem jezeru, območje športnih stadionov, rekreacijsko 
območje Trebeliško s specifičnimi dejavnostmi, dve manjši območji v Pesju, športno območje 
nekdanje smučarske skakalnice ob Velenjskem gradu ter območji predvidenih ureditev za športno 
rekreacijske namene pod vilo Herberstein in vzhodno od stanovanjskega območja na  Gorici), v širšem 
občinskem prostoru pa so predvsem gozdovi s sprehajalnimi potmi v okolici mesta Velenje, gozdne 
površine Graške gore, Plešivca, Cirkovc, Paškega Kozjaka ter velikega in Malega Kožlja. Potencialna 
območja za razvoj turizma so območja, ki jih odlikuje prisotnost objektov in območij kulturne dediščine 
ter naravnih vrednost in kjer je mogoče brez prevelikih tveganj za naravno ravnovesje ter okrnitev 
kvalitet kulturne krajine razvijati sprejemljive oblike turistične ponudbe. Že opredeljena območja za 
razvoj turizma so Velenjskem in Škalskem jezeru ter na predelu Paškega Kozjaka. Potencialne 
površine za razvoj turizma so še na hribovitem predelu Plešivca in Cirkovc, na širšem predelu 
paškega Kozjaka ter na predelih ob južnem robu mesta Velenje. 

e)    Gozdne in kmetijske površine 

Prednostna območja za razvoj gozdarstva so v okviru sedanjih gozdnih površin s poudarkom in 
upoštevanjem funkcij gozdov (ekološke, socialne in lesno-proizvodne). Posebnega pomena za mesto 
Velenje so primestni gozdovi, ki se jih ohranja in varuje. 

Za kmetijstvo primerne večje zaključene ravninske površine, na katerih je zaradi reliefa omogočena 
intenzivna kmetijska pridelava (njivske površine) in na katerih so bile v obsežnem delu že izvršene 
nekatere agrarne operacije (osuševanje, namakanje) ležijo na ravninskih predelih občine na območju 
Šentilja, Vinske gore in Črnove ter na severnem obrobju pridobivalnega prostora premogovnika (za ta 
zemljišča se opredeljuje raba ob upoštevanju zahtev rudarjenja). 

Ostale večje in manjše zaključene kmetijske površine v naklonu do 20%, kjer se pojavljajo sadovnjaki, 
travniki in pašniki se pojavljajo razpršeno, večkrat med gozdnimi površinami, na gričevnatih in delno 
hribovitih območjih občine do nadmorske višine okrog 700m. V prihodnosti se bo kmetijska pridelava 
specializirala za posamezne panoge glede na lego kmetijskih zemljišč. Reja drobnice se uveljavlja 
predvsem v višje ležečih in strmih območjih Paškega Kozjaka in Plešivca, kjer se na ta način rešuje 
problem zaraščanja kmetijskih zemljišč. V nižinskih predelih MO Velenje se uveljavlja intenzivna 
prireja mesa in mleka, integrirana pridelava vrtnin ter intenzivna pridelava sadja in jagodičevja. 

3.3 Prometne povezave v Mestni občini Velenje in regiji 
 
Območje MO Velenje leži v osrednjem delu republike Slovenije, v območju Savinjsko - Šaleške 
subregije (v nadaljevanju: SAŠA subregija), oddaljeno okrog 17 km od avtoceste AC Al Ljubljana — 
Maribor oziroma V. vseevropskega prometnega koridorja. Na železniško infrastrukturno omrežje veže 
prostor MO Velenje železniška proga Celje — Velenje. 
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Republika Slovenija  v svoji razvojni viziji prometne infrastrukture načrtuje izvedbo cestno povezave 
(3. razvojna os) iz smeri Avstrije preko Koroške na V. vseevropski koridor oziroma na avtocesto 
Ljubljana-Maribor. Trasa cestne povezave poteka preko zahodnega dela območja MO Velenje. Za del 
trase državne ceste, ki poteka od načrtovanega priključka Velenje — jug proti severu je bil sprejet 
DPN za državno cesto od priključka Velenje-jug do priključka Slovenj Gradec-jug (Uradni list RS, št. 
17/13-2725). Za del trase državne ceste, ki poteka od načrtovanega priključka Velenje- jug proti jugu 
je bil sprejet Začasni ukrep za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa vlade o pričetku 
priprave DPN za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti Al Šentilj-Koper do priključka 
Velenje-jug (Uradni list RS, št. 2/11-29) ter izdelan DPN. Za MO Velenje je vitalnega pomena hitra 
izvedba državne ceste, da se izboljša prometna povezanost na globalne prometne tokove ter s tem 
povečajo razvojne možnosti na vseh področjih. 

SPRS predvideva tudi razvoj oziroma posodobitev železniškega sistema, ki se bo tudi navezoval na V. 
in X. vseevropski prometni koridor. V zasnovah železniškega omrežja sta prikazani dve varianti tras 
poteka železniške proge Velenje, Slovenj Gradec - Dravograd, na osnovi Programskih zasnov, ki jih je 
izdelalo SZ-projektivno podjetje Ljubljana d.d. v januarju 1999. Za ponovno aktiviranje železniške 
povezave Velenje-Slovenj Gradec po stari trasi proge v centralnih predelih mesta Velenje ni več 
možnosti razen v primeru, da bi proga potekala izven nivoja terena. Varianta trase, ki poteka preko 
območja pridobivalnega prostora premogovnika Velenje je vprašljiva zaradi geoloških razmer 
(ugrezninsko območje premogovnika), zato je potrebno predvideti nove trase, ki bodo realno 
upoštevale prostorske omejitve. 

Pomembnejše regionalne ceste so: G1-4 (Dravograd - Slovenj Gradec - Velenje - Arja vas), R2-425 
(Poljana -Črna - Šentvid - Šoštanj - Velenje), R2-426 (Pesje - Gorenje - Letuš), R 2-429 (Višnja vas - 
Dobrna - Črnova), R3- 694 (Velenje - Dobrteša vas), R3-696 (Velenje - Škale - Graška gora - 
Šmiklavž).5 

Kolesarske steze, peš poti in parkirne površine se aktivno prenavljajo, vzporedno s cestnim omrežjem. 
Predvidena je ureditev kolesarskih stez tako v območju mesta Velenje kot tudi v ostalih predelih MO 
Velenje (turistične kolesarske poti, tematske poti in podobno). V prihodnjih letih je  za doseganje 
sklenjenosti mestnega kolesarskega omrežja potrebno  dopolniti tako 7 odsekov v skupni dolžini okoli 
3,5 km. Urejenih pa je že okoli 16,5 km kolesarskih povezav.  

Leta 2008 je bil testno uveden sistem lokalnega javnega  potniškega prometa Lokalc. Storitev Lokalc 
je bila septembra 2012 nadgrajena v obliki javno-zasebnega partnerstva za izvajanje šolskih prevozov 
in izvajanje lokalnega potniškega prometa, med MO Velenje in operaterjema Izletnik Celje in APS. 
Glavni cilj  uvedbe  lokalnega  avtobusnega  prometa  je  bil občankam  in  občanom  omogočiti  varen  
ter  okolju prijazen  prevoz,  pomagati  pri  zmanjševanju stroškov prevoza in prometno razbremeniti 
mestno središče  ter  posledično  zmanjšati  onesnaževanje zraka  z uporabo manjših, sodobnih 
avtobusov z nizkimi  emisijami.  Danes  Lokalc  vozi na  petih progah, storitev je podprta z inovativnim 
informacijskim sistemom za realno-časovno informiranje potnikov. Do septembra 2015 je Lokalca 
uporabilo preko  2 700 000 potnikov. 

3.4  Pomembna razvojna  območja MO Velenje 

3.4.1  Velenjska jezera 
 
Premogovniška  ugrezninska  jezera   so pričela nastajati  v  začetku  dvajsetega  stoletja  in  se  
zaradi izkopavanja premoga še vedno spreminjajo. Škalsko jezero je  najstarejše,  leži  najbolj  
vzhodno  in  ima  najvišjo gladino. Zahodno od Škalskega je Velenjsko jezero, katerega gladina je šest 
metrov nižja, je pa zaenkrat največje v dolini. Še zahodneje, na območju občine Šoštanj, ponovno 

                                                           
5 Vir: OPN Mestne občine Velenje (dokument v izdelavi) 
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med šest in sedem metrov niže od Velenjskega,  leži  Družmirsko  jezero,  najmlajše  in najgloblje6,  ki  
se  bo  v  naslednjih  desetletjih  še povečevalo in bo po zaključku izkopavanja premoga največje v 
Šaleški dolini.  Po  površini  in  prostornini jih  lahko  uvrstimo  med  večja  slovenska  jezera,  saj so 
leta 2013 merila več kot 250 ha in vsebujejo dobrih 56  milijonov  m3  vode.  Ugrezanje  je  hitro,  tako  
da  se  jezerski volumni letno povečajo za milijon do tri milijone m3. Prvo je med Šaleškimi jezeri 
nastalo Škalsko jezero, ki meri 16 hektarov, vsebuje pa manj kot 1 milijon m3 vode. Njegova oblika je 
dokončna, saj je  izkopavanje  lignita  v  tem  predelu  doline  že zaključeno.  Pojezerje Škalskega 
jezera meri dobrih 10 km2 in je povečini  gozdnato,  več  kot  tretjina  tal  (37  %)  je kmetijskih,  
poseljuje  pa  ga  okoli  tisoč  prebivalcev. 

Velenjsko jezero je s površino nekaj več kot 1,4 km2 in s prostornino 34,3 milijonov m3 največje v dolini 
in med večjimi v Sloveniji. Njegovo pojezerje obsega več  kot  20  km2,  na  njem  pa  živi  približno  
1.500 prebivalcev. Jezero je dolgo 1,4 km in široko 1,3 km in globoko 63,3 m. 

Južna in vzhodna obala Velenjskega jezera ter celotna obala Škalskega jezera sta slabo razčlenjeni,  
stabilni in omogočata razvoj turističnih in rekreativnih vsebin. Na tem območju so posledice rudarjenja 
sanirane in je trenutna raba zemljišč namenjena športno-rekreacijskim in turističnim dejavnostim. V 
letu 2015 sta bila ustanovljena Strateški in Projektni svet za razvoj velenjskih jezer z namenom 
izdelave strategije za razvoj in upravljanje območja ter pridobitve investitorjev za investicije v športno-
turistične programe ob velenjskih jezerih. 

3.4.2  Poslovne cone v Velenju 
 
V letu 2013 je bil izdelan dokument s podrobnim popisom 13. lokacij, potencialno namenjenih 
umestitvi in razvoju poslovnih in mešanih, poslovno-stanovanjskih  con v MO Velenje. Ker so skoraj za 
večino opisanih lokacij značilna raznolika lastniška struktura, različni nivoji komunalne urejenosti ter 
(ne)pokritost s prostorskimi akti, je MO Velenje prednostno pričela z aktivnostmi za ureditev in 
aktiviranje delov poslovne cone »Stara vas«, kjer se bo razvijal Tehnološki park. Obravnavano 
območje leži na severozahodnem delu mesta Velenje, zahodno od obstoječe stanovanjske zazidave v 
Stari vasi. Na severozahodu in severu območje  omejuje obstoječa Koroška cesta medtem, ko je na 
jugu in jugozahodu omejeno z industrijsko cono ob cesti Simona Blatnika. Območje se nahaja 
neposredno ob novi trasi hitre ceste Velenje – Slovenj Gradec s priključkom nanjo na skrajnem JZ 
delu obravnavanega območja, kar daje tej lokaciji še posebno kvaliteto. MO Velenje je v času 
nastajanja dokumenta TUS Velenje v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja za komunalno ureditev 
Faze 1, s skupno površino 24 600 m2. 

Za potencialne investitorje sta že pripravljeni poslovna cona Trebuša-zahod, v velikosti 4 700 m2 in 
Trebuša-vzhod, v velikosti 16 000 m2, coni sta komunalno v celoti urejeni. Lastnik zemljišč v 
omenjenih dveh poslovnih conah je MO Velenje, urejeni so tudi prostorski akti. 

3.4.3 Staro mestno jedro – Staro Velenje 
 
Stari trg predstavlja zibelko današnjega modernega Velenja. Predstavlja najstarejši del Velenja, ki se 
je razvil ob vznožju hriba na katerem stoji Velenjski grad. Kot trg se v zgodovinskih virih prvič omenja 
leta 1264. Stari trg spada v Krajevno skupnost Staro Velenje, ki se ponaša s številnimi turističnimi 
zanimivostmi: Velenjski grad, kjer se nahaja Muzej Velenje s številnimi atraktivnimi zbirkami in bogatim 
kulturnim programom, revitalizirana Vila Bianca, ki je danes protokolarni objekt in dom Turistično 
informacijskega centra, Hiša mineralov z bogato zbirko mineralov, dragih in poldragih kamnov in 
Cerkev Sv. Marije iz 15. stoletja.  Trško jedro je kot Staro Velenje zaščiteno kot naselbinska kulturna 
dediščina. 7  Posamezne hiše v trškem jedru Starega Velenja so vključene v register nepremične  
kulturne dediščine. Stari trg je potreben arhitekturne prenove in vsebinske nadgradnje. Potrebno ga je 

                                                           
6 Družmirsko jezero je tudi najgloblje jezero v Sloveniji. 
7 Vir: http://giskd2s.situla.org/rkd/Opis.asp?Esd=13267, dostop: 19. 8. 2015. 
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tudi infrastrukturno bolje povezati z novim mestnim središčem. Stari trg predstavlja dobro priložnost za 
vzpostavitev inovativne mestne četrti, kjer bodo svoj dom dobile stare in nove deficitarne obrti in 
umetniška produkcija.   

3.4.4  Degradirane površine 
 
Posebno breme v prostoru in hkrati razvojne priložnosti v urbanem okolju predstavljajo degradirane 
površine. Degradirane površine ali objekti, ki so degradirani zaradi opustitve tradicionalne industrije in 
ki negativno vplivajo na okolje in kulturno krajino,  skozi proces revitalizacije in investicij znova 
pridobijo svojo družbeno in ekonomsko vlogo v prostoru. 

Na območju MO Velenje so najobsežnejše degradirane površine – pridobivalno območje 
Premogovnika Velenje, kamor spadajo tudi velenjska jezera, opisana v poglavju 3.4.1. 

Na področju MO Velenje - primer stare elektrarne in Poslovne cone Pesje z objektom Klasirnica. 
Klasirnica je opuščen industrijski objekt, ki se nahaja v naselju Pesje ob glavni cesti Velenje – Šoštanj. 
V objektu, zgrajenem leta 1986, se je vršilo razvrščanje nakopanega premoga. Klasirnica je od leta 
2006 v lasti MO Velenje, ki jo je prevzela z namenom revitalizacije objekta. Objekt ima velike gabarite, 
v njem je možno realizirati okoli 11 000 m2 uporabnih površin. Za revitalizacijo objekta so bili izdelani 
4. različni modeli (projekt INDU.PIK, Program pobude Skupnosti INTERREG IIIA). Vendar zaradi 
obsežnosti investicije MO Velenje ni pristopilo k izvedbi. Trenutno je objekt predviden za rušenje. 
Obstajajo tudi privatne iniciative za revitalizacijo objekta, tako da je prihodnost Klasirnice zaenkrat še 
nejasna.  

Stara elektrarna je drugi primer takšnega degradiranega območja. Objekt, ki ima zgodovinsko vlogo v 
razvoju energetike v Šaleški dolini in Sloveniji, stoji na območju starega jaška Škale, v neposredni 
bližini poslovne cone Stara vas. Stara elektrarna se ponaša z odlično modernistično industrijsko 
arhitekturo in ima status nepremične kulturne dediščine. Objekt je v lasti Premogovnika Velenje. Zanj 
so že bili izdelani konkretni načrti za revitalizacijo objekta, v katerega je bila načrtovana umestitev 
dopolnilnega programa Fakultete za energetiko ter celotna dejavnost Inštituta za energetiko. Projekt 
revitalizacije je bil najbližje implementaciji v okviru Razvojnega Centra Energija, vendar se naposled 
revitalizacija zaradi finančnih težav ni pričela izvajati. 

Stara elektrarna ponuja okoli 7 000m2 uporabnih površin in je primerna lokacija za umestitev 
izobraževalnega programa Politehnika Velenje (predelovalna industrija in okoljske tehnologije). Stara 
elektrarna je obravnavana tudi v Lokalnem programu Kulture Mestne občine Velenje 2014-2020, kot 
primerna lokacija za ustanovitev centra kreativnih industrij prostora Alpe Adria. 

3.5 Demografska analiza MO Velenje za obdobje 2008 – 2015 
 
Mesto Velenje je po podatkih Statističnega urada, glede na število prebivalcev 6. največje mesto v 
Sloveniji, za Koprom, Kranjem,  Celjem, Mariborom in Ljubljano. V letu 2015 je bila za MO Velenje 
izdelana Demografska študija s strani okoljskega inštituta ERICo.  V spodnjih poglavjih so povzeti 
ključni izsledki in projekcije demografskega stanja v MO Velenje.  
 

3.5.1  Število prebivalcev in njegovo spreminjanje 
 
V obdobju 2008 do 2011 se je število prebivalcev MO Velenje najprej nekoliko zmanjšalo s 34.100 
prebivalcev na 32.850. V zadnjih štirih letih se je ustalilo na ravni nekaj manj kot 33.000. Kar 19 (od 25 
naselij) je izkazovalo rast števila prebivalcev, največjo (več kot 25 %) Lopatnik, Bevče in Podkraj pri 
Velenju. 6 naselij je beležilo upad števila prebivalcev, med njimi, gledano odstotkovno, največjega 
Hrastovec in Prelska. Z demografskega stališča pa pozornost vzbuja  relativno hitro zmanjševanje 
števila prebivalcev v Velenju kot centralnem naselju, kjer se je število prebivalcev od leta 2008 naprej 
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zmanjšalo za več kot 1.600 oz. za 6,4%. Do določene stopnje lahko govorimo o procesu 
deurbanizacije oz. izseljevanja prebivalstva iz mesta na "podeželje" (število prebivalcev v večini ostalih 
naselij občine se nekoliko povečuje in tudi na ravni MO se zmanjšuje bistveno počasneje), po drugi 
strani pa se iz leta v leto veča število stalnih odselitev, predvsem zaradi ekonomskih razlogov.  

3.5.2  Rodnost, umrljivost, naravni prirast 
 
Trend večjega števila živorojenih, ki se je v Sloveniji začel z letom 2009 se je odrazil tudi na območju 
MO Velenje. V obdobju 2009-2013 se je tako na letni ravni rodilo več otrok kot v celotnem 
poosamosvojitvenem obdobju - število se je v primerjavi z obdobjem 1991-2007 povečalo za 10-15 %. 
Vendar pa je to število še vedno bistveno nižje kot 30, 40 let nazaj, ko se je na obravnavanem 
območju rodilo med 500 in 600 otrok letno.  

 
V povezavi z rodnostjo je še posebej zaskrbljujoče dejstvo hitrega zmanjševanje žensk v t.i. rodni dobi 
(gledano statistično je to obdobje med 15 in 49 letom starosti) in tistem delu le te, v katerem ženske 
najpogosteje rojevajo (med 20 in 35 letom). Ne glede na spodbudne rezultate povečanega števila 
rojstev v zadnjih nekaj letih, pa je ta trend najverjetneje zgolj prehodnega značaja. Tudi nekoliko višja 
stopnja rodnosti, ki se je uveljavila v zadnjih nekaj letih na srednji in dogi rok ne bo mogla kompenzirati 
vse manjšega števila žensk, ki vstopajo v rodno dobo.   

Na območju MO Velenje živi danes nekaj manj kot 3.100 žensk v "najbolj" rodni dobi (20 do 35 let) in 
"le" 2.200 deklet do 15 leta starosti. Kar predstavlja resno demografsko vprašanje v prihodnosti.  

 
a) Naravni prirast 

 
Stopnja naravnega prirasta v MO Velenje je med višjimi v Sloveniji. V obdobju 2008-2013 se je gibala 
na ravni med 2,5 in 4,4 ‰, kar je 2-3 ‰ višje od slovenskega povprečja. Vendar pa je potrebno 
poudariti, da je relativno visok naravni prirast bolj kot posledica rodnosti, posledica  nizke stopnje 
umrljivosti  oziroma ugodne starostne sestave.  

 
 Število rojenih Število umrlih Naravni prirast 

Skupaj Moški Ženske Skupaj Moški Ženske Skupaj Moški Ženske 
2008 322 162 160 239 117 122 83 45 38 
2009 362 187 175 216 118 98 146 69 77 
2010 344 176 168 236 134 102 108 42 66 
2011 361 181 180 219 115 104 142 66 76 
2012 389 200 189 247 124 123 142 76 66 
2013 367 171 196 246 119 127 121 52 69 

Tabela 1: Kazalniki naravnega prirasta v MO Velenje  v obdobju 2008–2013 

b) Starostna sestava 
 
Starostno sestavo MO v obdobju od 2008 naprej označuje rast števila mladega in starega prebivalstva 
(število mladih je trenutno še nekoliko višje od števila starih - indeks staranja je pod 100) ter 
zmanjševanje števila prebivalcev v zrelem starostnem obdobju. Rast števila mladih, kot posledice 
nekoliko povečanega števila rojstev v zadnjih nekaj letih, se bo z manjšanjem števila žensk v rodni 
dobi  (posledično rojstev) postopno zaustavila, medtem ko se bo število starih hitro povečevalo.  
Povprečna starost prebivalcev se je v sedmih letih dvignila za dve leti.  
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Povprečna 
starost 

39,8 40,1 40,5 40,9 41,2 41,4 41,6 

Indeks 
staranja 

88,4 90,4 91,8 92,9 95,5 97,8 98,5 

Delež 0-14 let 13,5 13,7 13,8 14,0 14,1 14,2 14,7 
Delež 15-64 
let 

74,6 74,0 73,6 73,0 72,5 71,8 70,8 

Delež 65 let in 
več 

11,9 12,4 12,6 13,0 13,4 13,9 14,5 

Delež 80 let in 
več 

2,0 2,0 2,2 2,4 2,5 2,7 2,9 

Tabela 2: Kazalniki starostne sestave v MO Velenje v obdobju 2008-2014 

 
 

 
Grafikon 1: Starostna piramida za MO Velenje (leto 2014) 

S starostne piramide so dobro opazne štrline in vrzeli, ki kažejo pretekla in zdajšnja razmerja med 
rodnostjo in umrljivostjo ter odselitvami in priselitvami. Starostna piramida je v spodnjem delu zožena 
zaradi izrazitega zmanjševanja (v zadnjem času sicer rahel trend navzgor – še posebej pri moški 
populaciji) števila rojstev v zadnjih 20 letih. Nasprotno je zaradi priseljevanja mladih in posledično 
velike rodnosti (60–80 leta prejšnjega stoletja) najširša med 45 in 60 letom ter med 25 in 40 letom. 
Razmerje med številom ženskega in moškega prebivalstva je v korist slednjega, še posebej v mladih 
in zrelih starostnih skupinah, medtem ko je pri starih stanje obratno. 
 
Še posebej zaskrbljujoč je deficit v starostnih skupinah do 20 oz. 25 leta starosti. Kljub temu, da se je 
trend postopnega upadanja števila rojstev v zadnjih nekaj ustavil in se »vsaj začasno« obrnil navzgor, 
kar je opazno v najmlajši kategoriji (starostna piramida za leto 2014 – kategorija do 5 let), pa številke 
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še zdaleč niso primerljive s tistimi izpred 20, 30 ali več let. Zaradi relativno majhnega števila »še 
posebej« deklet v prej omenjenih starostnih skupinah (do 20 oz. 25 let) se bo brez priseljevanja oz. 
močnega dviga rodnosti trend upadanja števila rojstev samo še stopnjeval.  
 

c) Selitve in dnevne migracije 
 
V obdobju 2008–2013 je imela MO Velenje selitveni upad prebivalstva, ki se je gibal med -0,6 ‰ 
(2008) in -14,2 ‰ (2010). V tem obdobju je opazen trend »povečanega priseljevanja in odseljevanja«, 
ki pa je v veliki meri posledica spremenjene metodologije na področju obravnavanja oz. preučevanja 
selitev. Zaradi relativne enakomernosti pa na selitveni prirastek nima pomembnejšega vpliva. Tako se 
je samo v obdobju 2008–2013 na območje občine priselilo 10.072, odselilo pa 11.271 ljudi. 
 
Število delavcev, ki iz MO Velenje hodijo na delo v druge občine od leta 2008 naprej stagnira oz. se 
nekoliko manjša in se giblje med 3.800 in 4.000. V primerjavi s preteklimi leti so se v obravnavanem 
obdobju delavni dnevno migracijski tokovi precej spremenili.  Postopno se zmanjšuje dnevna migracija 
v  nekdaj tradicionalna središča: Šoštanj, Celje, Maribor, ... pojavljajo pa se nekatera druga npr. 
Prebold, Trzin, Nazarje. Za območje MO Velenje (gledano z vidika občine kot celote in vidika 
prebivalcev občine) je značilno, da potekajo najintenzivnejši dnevni migracijski tokovi v okvirih Šaleške 
doline (Velenje – Šoštanj) in Savinjske statistične regije (Velenje-Celje, Velenje-Žalec), vendar se v 
zadnjem obdobju, predvsem zaradi ekonomsko-socialnega vzgiba, povečuje tudi dnevna migracija v 
Osrednjeslovensko statistično regijo (Ljubljana, Domžale, Trzin, Komenda). Po podatkih za leto 2014, 
je bilo v MO Velenje 3.894 medobčinskih dnevnih migrantov, 2.122 moških in 1.772 žensk, ki so na 
delo hodili v 121 slovenskih občin. 
 
V MO Velenje zaradi dela vsakodnevno migrira nekaj več kot 7.100 delavcev iz 148 slovenskih občin 
in ti zasedajo nekaj več kot 46 % vseh delovnih mest v MO. Slovenije (Ljubljana 125, Maribor 67 itd.). 
Razmerje med migranti, ki v MO Velenje prihajajo (7.108) in tistimi, ki na delo odhajajo drugam (3.894) 
je 1,83. Leta 2000 je to razmerje znašalo skoraj 3. Delež tistih, ki na delo odhajajo drugam se veča 
hitreje od deleža tistih, ki prihajajo na delo v MO Velenje. 
 

d) Izobrazbena sestava prebivalstva in zaposlenost 
 
V primerjavi s slovenskim povprečjem izkazuje MO Velenje nekoliko nižja deleža prebivalcev z največ 
osnovno šolsko izobrazbo (26  %) ter tistih z višjo in visoko stopnjo izobrazbe (18 %) ter višji delež 
prebivalcev s srednješolsko izobrazbo (56 %).  Številčno pri nižji (65 %) in višji (57,3 %) stopnji 
izobrazbe prevladujejo ženske medtem ko je z dokončano srednjo stopnjo izobrazbe več moških (61,1 
%). Med posameznimi naselji MO Velenje se pojavljajo precejšnje razlike, ki so v precejšnji meri 
povezane s starostno sestavo prebivalcev določenega območja. Načeloma velja, da je izobrazbena 
sestava v naseljih z mlajšim prebivalstvom boljša kot v tistih, kjer prevladujejo starejši. 
 
Število aktivnega in delavno aktivnega prebivalstva se iz leta v leto zmanjšuje, medtem ko se povečuje 
število registrirano brezposelnih oseb. Velik problem predstavlja stopnja brezposelnosti pri mladih. 
Približno polovica brezposelnih je mlajših od 35 let, medtem ko je stopnja brezposelnosti najvišja v 
kategoriji 15-24 let in znaša 42,3 %, v kategoriji 25-29 let pa 27,3 %. V primerjavi s slovenskim 
povprečjem izkazuje MO Velenje bistveno višjo stopnjo brezposelnosti mladih (do 35 leta) medtem ko 
je pri ostalih kategorijah v okviru povprečja.  
 
V zadnjih desetih letih se je število delovnih mest v MO Velenje zmanjšalo za okoli 4 500 (z 20 000 na 
15 500). Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje se je stopnja registrirane brezposelnosti v Velenju 
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od januarja 2015 do avgusta 2015 zmanjšala iz 15,9% na 12,6%, kar nakazuje na določeno stopnjo 
gospodarskega okrevanja po gospodarski in finančni krizi. 
 

e) Demografske projekcije  
 
Ob predpostavki povprečnega selitvenega salda zadnjih nekaj let, ki ga zaznamujejo odselitve v vseh 
starostnih skupinah (še posebej pri mladih), bi se število prebivalcev MO Velenje, ne glede na 
upoštevane različne stopnje rodnosti, v projekcijskem obdobju 2014–2039 izrazito zmanjšalo.  
 
Podobno kot pri projekcijah po naravni rasti, se tudi pri projekcijah, ki upoštevajo selitveni saldo, bolj 
kot v številu (čeprav se tudi na tem zelo), spremembe odražajo v starostno spolni strukturi prebivalcev. 
Glede na različne predpostavke se delež mladih bodisi nekoliko povečuje bodisi zmanjšuje, izrazito se 
zmanjšuje delež zrelega prebivalstva  hitro pa se povečuje delež starih.  
 
Posledice priseljevanja in odseljevanja so po posameznih starostnih skupinah sicer zelo različne, a 
največji problem postaja hitro zmanjševanje žensk v rodni dobi, kar je v veliki meri odraz majhnega 
števila rojstev v obdobju 1990–2007, ki pa ga v zadnjem obdobju še poslabšuje izseljevanje mladega 
prebivalstva. Na takšen način se demografski potencial samo še slabša – z vidika slednjega bi bilo za 
MO Velenje (vsaj teoretično) nujno priseljevanje mladega, predvsem ženskega prebivalstva.8 
 

3.6 Gospodarsko stanje v MO Velenje 
 
Velenjsko gospodarstvo še vedno temelji na dveh večjih gospodarskih sistemih -  skupini Premogovnik 
Velenje in poslovnem sistemu Gorenje, ki zaposlujeta skupaj polovico aktivnega prebivalstva v mestni 
občini Velenje. Poleg omenjenih »gigantov« pa imamo v Velenju tudi zelo uspešna in inovativna mala 
in srednje velika podjetja, ki prav tako pomembno prispevajo k razvoju mesta. Kot uspešna mala in 
srednje velika podjetja velja izpostaviti  Esotech d.d.,  HTZ Velenje, I.P., d.o.o., Veplas d.d., Plastika 
Skaza d.o.o. in druga. V občini Velenje je registriranih 2.202 poslovnih subjektov (na dan 30. 9. 2014), 
od tega je 724 gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov posameznikov je 924. 
 
Gospodarski potencial naše občine predstavlja 620 delujočih gospodarskih družb, ki so zaposlovale 
11.481 delavcev (vir ZR 2013). Velika podjetja v naši občini predstavljajo 3 % delež,  srednja 4 % 
delež, ostale pa so majhne družbe. Kljub sorazmerno velikemu številu majhnih družb, imajo na 
rezultate poslovanja še vedno največji vpliv velike in srednje gospodarske družbe. Velike gospodarske 
družbe zaposlujejo blizu 80 % vseh zaposlenih v občini, od tega  zaposluje največji delež 57 % 
predelovalna dejavnost, rudarstvo 12 % zaposlenih, trgovina 12 %, gradbeništvo 6 %, preostali 
zaposleni pa so razpršeni po drugih dejavnostih. Osnovne dejavnosti so  predelovalna industrija, z 
večinsko proizvodnjo strojev in naprav, rudarstvo in energetika, trgovina, gradbeništvo ter storitvene 
dejavnosti. 
 
Na območju MO Velenje in v SAŠA subregiji je aktivnih in uspešnih precej visokotehnoloških, 
specializiranih podjetij, na najrazličnejših področjih: energetika, energetski menedžment, obnovljivi viri 
energije, telekomunikacije in IKT, umetne mase in kompoziti (uporaba v širokem spektru od 
gradbeništva, transporta, balistike, aeronavtike, gospodinjstva, velnesa, pohištvene industrije, itd).  Na 
visokem nivoju je prisotno področje oblikovanja, industrijskega oblikovanja in arhitekture ter kreativne 
industrije, povezane z močno lokalno kulturno in umetniško produkcijo. Omeniti je potrebno tudi 
storitveni sektor, povezan s turizmom in kulinariko. 
 

                                                           
8 Vir: Demografska študija MO Velenje, ERICo, 2014. 
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V zadnjih dveh letih se je razvila aktivna »startup« skupnost, katere pomemben del je tudi SAŠA 
inkubator, ki skrbi za najboljše možne pogoje delovanja takšnih skupnosti in podpira podjeme v 
začetnih in nadaljnjih razvojnih fazah podjetja. MO Velenje je od septembra 2014 večinski lastnik 
SAŠA inkubatorja, ki je z novim vodstvom, ekipo in programom prevzela odgovorno vlogo za razvoj  
gospodarstva v MO Velenje. SAŠA inkubator od leta 2015 razpolaga s sodobno opremljenimi 
pisarnami in coworking prostori v Podjetniškem centru Standard. S pisarniškimi in proizvodnimi 
prostorskimi kapacitetami pa razpolaga v poslovni coni Rudarski dom. 
 
Spodbujanje gospodarstva v Velenju s strani MO Velenje poteka tudi preko direktnih spodbud v obliki 
Javnega razpisa za dodelitev sredstev za  spodbujanje podjetništva, ki jih MO Velenje izvaja od leta 
2013. Sredstva so bila na voljo za različne tipe investicij, prednostno se podpirajo tiste investicije, ki 
zagotavljajo nova delovna mesta. Skupno z letom 2015 je bilo razpisanih 400 000 €, s katerimi je je 
bilo so-ustvarjenih 55. novih delovnih mest.  

3.7 Stanje okolja v MO Velenje 
 
Območje MO Velenje se je iz izrazito degradiranega in onesnaženega spremenilo v dobro saniranega. 
Zlasti zrak, voda in tla se v zadnjih dveh desetletjih izboljšujejo, posledično pa se izboljšuje tudi zeleni 
sistem in drugi okoljski elementi ter hkrati kakovost bivanja občanov. Programi sanacije voda Šaleške 
doline in drugi ukrepi, kot npr. 100% pokritost mesta z daljinskim ogrevanjem iz Termoelektrarne 
Šoštanj in drugi, se odražajo v izboljšanju stanja elementov okolja. Izboljšanje stanja okoljskih 
kazalnikov je tudi posledica ukrepov, ki se izvajajo na podlagi zastavljenih ciljev iz Občinskega 
programa varstva okolja (OPVO), energetske sanacije javnih in zasebnih objektov ter zmanjševanja 
uporabe osebnega transporta v mestu, ki je posledica uvedbe brezplačnega javnega potniškega 
prometa in povečanega deleža t.i. mehkih oblik mobilnosti - hoje in kolesarjenja. Delež trajnostnih 
oblik mobilnosti se povečuje tudi zaradi povečevanja okoljske ozaveščenosti prebivalstva. 

3.7.1 Zrak 
 
Na kvaliteto zraka najbolj vplivajo industrija, energetika, kmetijstvo, promet, ravnanje z odpadki in 
ogrevanje. Na območju MO Velenje je bilo v letu 2012 sedem podjetij, ki so zavezanci za izvedbo  
emisijskega monitoringa  snovi  v  zrak  iz nepremičnih  virov. Poleg  omenjenih  podjetij  pa 
predstavlja  največji  vir  emisij  onesnažil  v  okolje Termoelektrarna  Šoštanj  (TEŠ), ki  je  sicer 
locirana  v  občini  Šoštanj,  vendar  njeno  emisijsko območje sega tudi v MO Velenje.  Pomemben  
vpliv  na  zmanjšanje  onesnaženosti zraka v MO Velenje ima daljinsko ogrevanje iz TEŠ, tako da ni 
emisij iz individualnih kurišč, ki bi v kurilni sezoni  bistveno  onesnažili  zrak  v  samem  mestu.  
 
Sredi osemdesetih let je bila Šaleška dolina zaradi elektrarniškega onesnaževanja eno najbolj 
onesnaženih območij v Sloveniji. Celovita sanacija tega objekta je bistveno zmanjšala okoljske 
pritiske.  
 
Ob naštetih izboljšavah postaja vodilni onesnaževalec zraka promet, ki v celoti poteka skozi mesto 
Velenje. Najpomembnejši  vplivi  prometa  so:  onesnaževanje zraka  z  onesnaževali  (plinske  
emisije,  emisije prašnih  delcev),  onesnaževanje  tal  in  rastlinstva (predvsem  ob  prometnicah),  
hrup,  prometne nesreče,  prometni  zastoji  zaradi  povečane  gostote prometa, poškodbe 
infrastrukture. 
 
Nadzor kvalitete zraka se izvaja preko EIS  TEŠ  (Ekološki  informacijski  sistem Termoelektrarne  
Šoštanj), preko katerega se redno spremlja kakovost zraka  na 4 stalnih mestih v MO Velenje. Razen 
ozona, v MO Velenje nobena druga  merjena onesnaževala (žveplov dioksid, dušikovi oksidi, delci PM 
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10) v  zadnjih letih ne presegajo zakonsko predpisanih mejnih vrednosti in dnevnega števila 
preseganja teh mejnih vrednosti. 

3.7.2  Vode 
 
Šaleška dolina je preobremenjena z gospodarskimi in negospodarskimi dejavnostmi in obenem gosto 
naseljena. Šibka rečna mreža Pake je za onesnaževanje zelo občutljiva, jezera pa občutljivost še 
povečujejo. Rezultat preobremenjenosti je bila močna onesnaženost vseh površinskih vodnih teles.  
 
Intenzivna sanacija  se  je  začela  že  sredi  osemdesetih  let dvajsetega  stoletja.  Leta 1994 je 
takratna občina Velenje sprejela sanacijski program: Vode občine Velenje, v katerega je v 
pomembnem delu vključeno tudi gospodarstvo. Sanacijski program je praktično realiziran. Sanacija 
voda Šaleške doline predstavlja primer dobre prakse na tem področju. V letu  2013  je  bila  kakovost  
vodotokov skoraj na vseh mestih dobra. 
 
Največji  pomen  za  izboljšanje  Pake  je, ob gospodarjenju  s  komunalnimi  odpadnimi  vodami, 
imela  izgradnja  zaprtega  krogotoka  transportnih voda  šoštanjske  elektrarne,  poudariti  pa  velja  
tudi zmanjševanje pritiskov na vode s strani  Gorenja in Premogovnika  Velenje.  Ves  čas  so  širili  in 
posodabljali kanalizacijski sistem, kar je za posledico imelo  večjo  koncentracijo  odpadnih  voda  na 
Centralni  čistilni  napravi  Šaleške  doline.  Z dokončanjem  Centralne  čistilne  naprave  za 
komunalne  odpadne  vode  Šaleške  doline  je  bil dosežen osrednji cilj sanacijskega programa. Z 
izgradnjo bloka VI. TEŠ se zmanjšuje tudi poraba vode potrebne za hladilne tehnološke postopke. 
 
V  letih  2010  in  2011  je  bila  izdelana  sinteza dotedanjih  raziskav  in  nadzorov kakovosti voda  
velenjskih jezer. Opravljene so bile tudi dodatne ciljane analize, ki so pojasnile določene lastnosti 
jezer. V sklepnem delu študije  so  bili  predlagani  sonaravni  ukrepi  za zmanjšanje  obremenjevanja  
jezer  s  hranili  in nekateri  kurativni  ukrepi.  Med  drugim  so  bile preučene  možnost  bogatenja  
Velenjskega  jezera  z vodo iz Pake. Vzporedno so bili preračunani možni scenariji  zadrževanja  
poplavnega  vala  Pake  in pritokov v Šaleških jezerih, s čimer bi se zmanjšala nevarnost poplav v 
spodnjem delu Šaleške doline in v spodnjem porečju Pake.  
 
Inštitut za ekološke raziskave ERICo od leta 2012  na Velenjskem jezeru v času kopalne sezone 
izvaja nadzor kakovosti vode z vidika primernosti za kopanje. Na podlagi rezultatov bomo lahko 
pripravili tudi strokovno utemeljitev za uvrstitev Velenjskega jezera na seznam kopalnih voda, kar bi 
pomenilo redno spremljanje kakovosti vode Velenjskega jezera s strani Agencije Republike Slovenije 
za okolje.  
 
Z rezultati seznanjamo občane in obiskovalce. Dosedanji rezultati kažejo, da kakovost vode ustreza 
kriterijem kopalnih voda, je pa v zadnjih letih opažen porast vsebnosti sulfatov in povečana 
evtrofikacija jezera.  
 
Kakovosti in varnosti oskrbe s pitno vodo je bilo v pretekli finančni perspektivi namenjena operacija 
Celovita oskrba z vodo v Šaleški dolini, s katero je bila dosežena varna preskrba s kvalitetno pitno 
vodo v občinah Šmartno ob Paki, Šoštanj in MO Velenje. Operacija je potekala od leta 2011 do 2015, 
ukrepi pa so zajemali: izgradnjo dveh novih in rekonstrukcijo ene stare naprave za pripravo pitne vode, 
izgradnjo 43,5 km magistralnega in primarnega vodovodnega omrežja in uvedbo sistema za daljinski 
nadzor vodovodnega omrežja. 

3.7.3  Tla 
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Na področju tal se v MO Velenje pojavlja specifičen problem. V Velenjskem premogovniku na letni 
ravni izkopljejo okoli 4 mio ton lignita. Posledično se osrednji del doline ugreza (na letni ravni se 
pogreza okoli 3 mio m3 površja. Najvidnejša posledica je nastanek jezer. Jezerski bregovi so zaradi 
ugrezanja degradirani (razpokani in razrušeni). Državna zakonodaja in občinski predpisi Premogovnik 
Velenje zavezujejo, da poškodovane predele sproti sanira.  
 
Onesnaževaje tal se v največji meri vrši preko v zraku suspenziranih onesnaževal, ki zaradi 
vremenskih vplivov padejo na zemljo. Na območju MO Velenje so glavni vzroki onesnaženosti tal 
emisije iz industrijske proizvodnje, energetike, prometa, kmetijstva in odlaganja odpadkov.  
 
V okviru široko zastavljene ekološke sanacije so bile od srede 90-ih let prejšnjega stoletja, za potrebe 
različnih študij,  izvedene  številne  analize  tal.  Vzpostavljen  je tudi monitoring tal, ki ga izvaja Erico. 
V  zadnjih  letih  je opazno  postopno zmanjševanje  stopnje  onesnaženosti  (merjeni parametri  z  
redkimi  izjemami  ne  dosegajo  mejnih vrednosti),  ki  je  v  veliki  meri  posledica  zmanjševanja  
emisij   v  ozračje  in  samočistilnih sposobnosti tal.     
 
Divja odlagališča, ki so konec osemdesetih let predstavljala večji okoljski problem, so v večji meri 
sanirana. Organizacija zbiranja odpadkov na območju MO Velenje daje dobre rezultate. V  nekaterih  
predelih  MO  Velenje se je ločeno zbiranje odpadkov  pričelo izvajati že  leta  1992.  Skladno  s  
takrat veljavno zakonodajo je bil sistem ločenega zbiranja leta  2004  razširjen na  območje  celotne  
MO  Velenje. Mešani  komunalni  ter  biološki  odpadki  se  od  leta 2010 vozijo v RCERO Celje 
(Bukovžlak) na obdelavo in  odlaganje.  Po  obdelavi  se  35  %  teh  odpadkov odloži  na  odlagališču  
Bukovžlak,  ostalo  gre  v ponovno predelavo ali sosežig.  Danes  je  MO  Velenje  glede  rezultatov  
ločenega zbiranja  odpadkov  na  prvem  mestu  med  vsemi slovenskimi občinami.9 

4. Ključni razvojni izzivi in priložnosti Velenja 
 
Iz zgornjega analitičnega dela je razvidno, da je Velenje dobro razvito mesto, ki učinkovito izvaja svojo 
funkcijo regionalnega gospodarskega, upravnega, izobraževalnega, kulturnega centra. Skrb za okolje, 
gospodarski ter družbeno-socialni razvoj govorijo o tem, da se je Velenje trajnostno razvijalo že 
preden je »trajnostni razvoj« postal uradna politika. Res pa je, da je do trajnostnega načina 
razmišljanja in delovanja prebivalcev, lokalne uprave in gospodarstva, pripeljalo takrat nevzdržno 
onesnaženo okolje. Vloženi napori v okoljsko sanacijo in trajnostno naravnana investicijska politika,  
dajejo dobre rezultate, ki so prepoznani v širšem okolju. Tako se Velenje ponaša s številnimi 
nagradami in nazivi:  
 Najlepše urejen kraj v Sloveniji v kategoriji večja mesta, 
 1. mesto v spletnem glasovanju NAJ lepše in NAJ gostoljubno večje mesto v Sloveniji, 
 2. mesto po mnenju komisije v kategoriji NAJ lepše in NAJ gostoljubno večje mesto v Sloveniji, 
 Starosti prijazno mesto, 
 Občina po meri invalidov, 
 Mladim prijazna občina, 
 Otrokom prijazno UNICEF-ovo mesto, 
 Najbolj zelena mestna občina, 
 Energetsko najučinkovitejša mestna občina, 
 Najbolj zelena mestna občina na področju ravnanja z odpadki, 
 Planetu Zemlja prijazna občina, 
 Finalistka EDEN: European Destination of Excellence, 

                                                           
9 Vir: Poročilo o stanju okolja v Mestni občini Velenje, ERICo, 2014 
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 Najbolj varno mesto (2013) … 
 
Med občani MO Velenje smo v pripravljalnem obdobju med občani MO Velenje izvedli spletno anketo, 
s katero smo želeli preveriti stopnjo zadovoljstva občanov s kvaliteto življenja v mestu in  zadovoljstvo 
s posameznimi javnimi storitvami. Med občani smo raziskovali tudi kateri faktorji vplivajo na kakovost 
urbanega življenja, med drugim pa so ocenjevali tudi prostorski razvoj mesta Velenje, prometno 
situacijo, izobraževalne možnosti, gospodarsko situacijo in stanje okolja.  
 

4.1 Rezultati raziskave javnega mnenja občanov ob pripravi TUS Velenje 
 
Spodaj je predstavljen interpretacija rezultatov ankete, ki smo jo izvedli za potrebe priprave TUS v 
obdobju od julija do septembra 2015. V anketi je sodelovalo 177 posameznikov. Vseh 177 
vprašalnikov ni bilo izpolnjenih popolno, zato smo v vzorec zajeli le tiste, kateri so bili kvalitetno in v 
celoti izpolnjeni. Takšnih je bilo 92. 
 
Anketni vprašalnik je popolno izpolnilo 34 moških (38 odstotkov) in 58 žensk (62 odstotkov). Anketirani 
spadajo v različne starostne razrede. Več kot polovica anketiranih spada v starostni razred od 21 do 
40 let (52 odstotkov), nekoliko manj (42 odstotkov) jih spada v starostni razred od 41 do 60 let, 5 
odstotkov anketiranih, je starih 61 let ali več, medtem ko v vzorcu ni posameznikov, ki bi bili mlajši od 
21 let.  
 
Od vseh anketiranih jih 88 odstotkov živi v mestu Velenje. Anketirane smo povprašali o njihovi 
dokončani stopnji izobrazbe in trenutnemu zaposlitvenemu statusu. Največji delež anketiranih, 42 
posameznikov, kar znaša  46 odstotkov jih ima dokončano dodiplomsko univerzitetno izobrazbo, 18 
odstotkov srednješolsko izobrazbo, 17 odstotkov višješolsko izobrazbo, 12 odstotkov podiplomsko 
izobrazbo, 5 odstotkov poklicno izobrazbo in 1 odstotek anketiranih nedokončano osnovnošolsko 
izobrazbo. Glede na zaposlitveni status je največ anketiranih zaposlenih, in sicer 71 posameznikov 
(77%), 9 posameznikov (10%) je dijakov oziroma študentov, 8 posameznikov (9%) je upokojenih, 2 
posameznika (2%) sta brezposelna in dva samozaposlena.  
 
Vprašanja v anketnem vprašalniku so bila razdeljena po sklopih. V prvem sklopu smo želeli od 
anketiranih dobiti njihovo oceno o kvaliteti življenja v Velenju. V tem sklopu sta bila anketiranim 
postavljena dva vprašanja zaprtega tipa z možnostjo dopisa. S prvim vprašanjem smo želeli izvedeti, 
kaj je po njihovem mnenju najpomembnejši faktor za visoko kakovost bivanja v mestu? Dane 
indikatorje so razvrstili po pomembnosti, od 1 do 5, pri čemer je 1 – sploh ni pomembno in 5 – zelo 
pomembno. Rezultati prikazujejo da so anketiranim vsi dani indikatorji pomembni oziroma zelo 
pomembni. Vsi anketirani so ocenili, da je zdravo in čisto bivalno okolje pomembno oziroma zelo 
pomembno za kvaliteto življenja. Povprečje ocen za ta indikator je zelo visok in znaša 4,8.  
 
S povprečno oceno 4,7 so občani ocenili pomembnost urejene komunalne infrastrukture, s povprečno 
oceno 4,5 urejenost prometne infrastrukture in s povprečno oceno 4,4 kvaliteto in obseg javnih 
storitev. 16 občanov je dopisalo tudi druge indikatorje. Šest občanov je izpostavilo socialno varnost in 
zagotovljena delovna mesta, štirje občani so izpostavili družabno življenje in dogajanje v mestu, trije 
anketirani varnost v mestu, en anketirani povezavo z avtocesto, en več športnih objektov in en veliko 
zelenja in zelenih površin.  
 
Z drugim vprašanjem smo občane povprašali kako osebno ocenjujejo kvaliteto življenja v Velenju. 
Dane indikatorje so razvrstili po pomembnosti, od 1 do 5, pri čemer je pomenilo 1 – zelo slabo in 5 – 
odlično. Glede na povprečno oceno so anketirani najbolje ocenili možnost za športno udejstvovanje 
(povprečje 4,4) in splošno varnost v Velenju (povprečje 4,0) Nekoliko nižjo, a ne nizko, oceno so 
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anketirani podali za delovanje zdravstvene oskrbe (povprečje 3,5), strpnost in medsebojno 
razumevanje občanov (povprečje 3,4) in možnosti za delo ter ekonomsko in socialno varnost 
(povprečje 3,1). Občani splošno zadovoljstvo s kvaliteto življenja v Velenju ocenjujejo s povprečno 
oceno 4. 
 
Drugi sklop vprašanj se je nanašal na prostorski razvoj. Občani  z najvišjo povprečno oceno ocenjujejo 
urejenost javnih in urejenost zelenih površin (povprečje 4,3) ter varnost v mestu (povprečje 4,0). 
Vlaganje Mestne občine Velenje v javno infrastrukturo anketirani ocenjujejo s povprečno oceno 3,9, 
urejenost mestnih naselij s povprečno oceno 3,8 in ponudbo neprofitnih/profitnih/socialnih stanovanj s 
povprečno oceno 3,6. 
 
Pri tretjem sklopu vprašanj smo se dotaknili področja prometa. Občani so podali oceno, od 1 – zelo 
slabo do 5 – odlično, na dane indikatorje. Iz rezultatov razberemo da z oceno odlično ocenjujejo dva 
občinska projekta, in sicer: brezplačen potniški promet Lokalc in brezplačen sistem izposoje mestnih 
koles BICY, oba s povprečno oceno 4,6. Nadalje s povprečno oceno 3,6 ocenjujejo parkirni režim, 3,4 
pretočnost cestnega prometa in 3,3 urejenost kolesarskih poti in stez.  
 
Četrti sklop je namenjen stanju gospodarstva v Velenju. Zaznati je nekoliko nižje povprečne ocene 
danih indikatorjev, za kar predpostavljamo, da je posledica še prisotnih posledic gospodarske in 
finančne krize. Podporne aktivnosti za rast in razvoj podjetništva, ki jih ponuja SAŠA inkubator, občani 
ocenjujejo s povprečno oceno 3,6. S povprečjem 3,2 ocenjujejo prostorske možnosti, kot so poslovne 
cone, za razvoj podjetništva in oceno 3,1 možnosti za razvoj podjetništva. Splošno gospodarsko klimo 
občani ocenjujejo kot nekaj srednjega (povprečje 2,9) medtem ko ponudbo delovnih mest ocenjujejo z 
najnižjo povprečno oceno izmed vseh indikatorjev, in sicer 2,5.  
 
Za razliko od stanja gospodarstva v Velenju, anketirani z višjimi ocenami ocenjujejo izobraževalno 
področje. Kvaliteto storitev Vrtca Velenje, kvaliteto programov in prostorskih možnosti za izvajanje 
srednješolskega programa in ponudbo neformalnega izobraževanja ocenjujejo z oceno 4. Še z 
nekoliko višjo oceno (povprečje 4,1) anketirani ocenjujejo kvaliteto programov in prostorskih možnosti 
za izvajanje osnovnošolskega programa, medtem ko povprečje 3,6 prikazuje oceno za ponudbo višje 
in visokošolskih programov. 79 odstotkov anketiranih podpira ustanovitev »Politehnike – centra znanja 
za predelovalne industrije« in 80 odstotkov jih podpira ustanovitev glasbene akademije v Velenju.  
 
Mestna občina Velenje do leta 2025 planira naložbe in ukrepe, ki bodo spodbudili razvoj občine. Želeli 
smo izvedeti mnenje anketiranih in njihovo oceno za dane ukrepe. Anketirani so z oceno od 1 do 3, pri 
čemer je 1 pomenilo - visoka prioriteta, 2 - srednja prioriteta in 3 – nizka prioriteta, ocenili 6 danih 
naložb in ukrepov ter imeli možnost dopisati svoje predloge. 
 
Anketirani kot visoko prioriteto v prihodnje ocenjujejo komunalno ureditev za turistično eksploatacijo 
območij ob velenjskih jezerih (povprečna ocena 1,4). S povprečno oceno 1,7 sta ocenjena indikatorja 
komunalna in funkcionalna ureditev poslovne cone Stara vas in energetska sanacija javnih objektov 
ter s povprečno oceno 1,8 obnova stare elektrarne z uvedbo študijskega programa Politehnika. Kot 
srednjo prioriteto, ne tako nujno, vendar še vedno potrebno, so anketirani ocenili infrastrukturno 
ureditev in vsebinsko nadgradnjo Starega Velenja v obrtniško – umetniško četrt (povprečna ocena 2,0) 
in nadaljevanje projekta Promenada vzdolž reke Pake, z ureditvijo brežin in dodatnimi mostovi ter 
obnovo parka ob gimnaziji (povprečna ocena 2,2). 20 anketiranih je zapisalo svoje predloge. 5 
posameznikov predlaga ureditev kolesarskih poti in stez, trije sanacijo Klasirnice v Pesju z 
vzpostavitvijo industrijskega adrenalinskega parka, prav tako trije ureditev cest in prioritetno 
naravnanost k 3. razvojni osi. Dva anketirana sta izpostavila ukrepe za spodbujanje podjetništva, 
zaposlovanja in privabljanja tujih investitorjev. Med ostalimi predlogi so še: prenova objekta v 
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Sončnem parku (Balinarsko društvo); ureditev meteornih vod na Župančičevi ulici KS Konovo, ureditev 
poti okoli jezera, ureditev dodatnih zelenih površin, nadgradnja komunalne infrastrukture, avtobusni 
prevoz do velenjskega gradu in ukrepi na temo psihološka pomoč osnovnošolcem in srednješolcem. 
  

4.2  Usmeritve prostorskega razvoja Velenja 
 

MO Velenje je v fazi priprave in sprejemanja Občinskega prostorskega načrta, ki bo nadgradil 
obstoječo prostorsko dokumentacijo. Ob upoštevanju izhodišč ter ciljev nadrejenih prostorskih aktov, 
sektorskih dokumentov in dosedanjega razvoja, so na prostorskem področju  razvojni cilji MOV 
sledeči: 
a)  Racionalen in učinkovit trajnostni prostorski razvoj: 

usmerjanje dejavnosti v prostoru na način, da se ustvarja največje pozitivne učinke za 
prostorsko uravnotežen in gospodarsko učinkovit razvoj, socialno povezanost in kakovost 
naravnega in bivalnega okolja. 

b) Zagotavljanje racionalne rabe prostora in varnosti prebivalcev: 
izboljšanje negativnih stanj v prostoru s prostorskimi in okoljskimi ukrepi (sanacija  
degradiranega prostora zaradi rudarjenja, prenova in notranji razvoj naselij, širitev obstoječih 
naselij, sanacija razpršene in degradirane poselitve z upoštevanjem avtohtonega vzorca 
poselitve, sanacija in dograjevanje komunalne javne infrastrukture). 

c)  Kvaliteten razvoj mesta Velenje kot regionalnega središča nacionalnega pomena ter   
               občinskega središča in lokalnih središč Škale-Hrastovec, Šentilj, Vinska gora in 
drugih  
               naselij: 

 zagotavljanje kvalitete bivalnega okolja z ustrezno in racionalno infrastrukturno 
opremljenostjo, z razvito mrežo gospodarskih in storitvenih dejavnosti ter uravnotežen razvoj 
podeželja; 

 zagotavljanje vodo oskrbe ter odvajanja in čiščenja odplak; 
 zagotavljanje varstva ljudi in premoženja pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

d) Medsebojno dopolnjevanje funkcij podeželskih in urbanih območij: 
 izkoriščanje prostorskega potenciala podeželja za razvoj raznolikih kmetijskih in turističnih   

               dejavnosti; 
 dopolnjevanje funkcij naselij in podeželja z razvojem dopolnjujočih dejavnosti. 

e) Prostorski razvoj omejen s prostorskimi omejitvami: 
 usmerjanje prostorskega razvoja izven območij, ki jih ogrožajo naravne in druge nesreče; 
 spodbujanje ohranjanja in razvoja kulturne raznovrstnosti kot osnove za prostorsko 

prepoznavnost , kvalitetno bivalno okolje in socialno varnost. 
f) Preudarna raba naravnih virov: 

 ohranjanje potenciala tal za kmetijsko in gozdarsko rabo; 
 racionalno izkoriščanje lignita na območju premogovnika; 
 uravnotežena oskrba z drugimi mineralnimi surovinami. 

g) Varstvo kulturne dediščine: 
 ohranjanje območij in objektov kulturne dediščine z vključevanjem v urejanje prostora in 

vzpostavljanjem  sistema mehanizmov spodbud za  sanacijo in vzdrževanje kulturne 
dediščine; 

 izboljšanje dostopnosti do kulturne dediščine in izkoriščenosti  potencialov kulturne dediščine. 
h) Ohranjanje narave: 

 ohranjanje biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot in naravnih procesov ter zagotavljanje 
vključevanja biotske raznovrstnosti v urejanje prostora; 

 ohranitev lastnosti zaradi katerih so deli narave opredeljeni za naravno vrednoto; 
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 zagotavljanje ugodnega stanja rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov in habitatnih 
tipov; 

 zagotovitev rabe naravnih vrednot na način, ki jih ne ogroža; 
 zagotovitev ex-situ varstva naravnih vrednot, katerih ohranjanje v naravi ni možno 

i) Varstvo okolja: 
 vključevanje posameznih sestavin varstva okolja v prostorski razvoj; 
 racionalno ravnanje s komunalnimi in drugimi odpadki. 

j) Skladen razvoj območij: 
 skladen razvoj občine v regiji; 
 povezanost z mejnimi občinami in drugimi urbanimi območji. 

k) Usklajen razvoj turizma v občini v povezavi regijo in zavarovanimi območji ter drugimi     
prepoznavnimi vrednotami.10 

4.3 Razvojne priložnosti Velenja 
 

Mesto Velenje se hitro razvija in prenavlja. Občani imajo na voljo nadpovprečno število brezplačnih 
javnih storitev (mestni potniški promet, izposoja mestnih koles, plačevanje položnic brez provizije na 
Mestni blagajni, pravno pomoč, arhitekturno in energetsko svetovanje,…). in številne storitve in 
programe, ki izvirajo iz lokalnega sistema socialnega varstva. Proračuni MO Velenje so v osnovi 
investicijsko naravnani, deleži namenjeni za investicije v povprečju presegajo 50% celotnih 
proračunskih izdatkov. Kljub privlačnemu življenjskemu okolju in relativno visokemu zadovoljstvu 
občanov s kvaliteto življenja v mestu, so opazni negativni demografski pojavi. Zaskrbljujoča je 
negativna selitvena bilanca, še posebej visoko izobraženih prebivalcev. Te selitve so v veliki večini 
posledica ekonomskih razmer in pomanjkanja delovnih mest. Zato je eden izmed glavnih strateških 
izzivov mesta Velenje omejiti  pojav bega možganov in preobrniti negativni trend z ustvarjanjem 
pogojev za kreiranje novih poslovnih priložnosti na področjih,  kjer ima Velenje s svojo ekonomsko 
bazo, izobraževalnim sistemom in regionalno vpetostjo največje primerjalne prednosti (energetika, 
energetski menedžment, IKT, pametna mesta, dizajn, turizem, … ).  

4.3.1 Razvojne priložnosti  - gospodarstvo 
 
Za zmanjševanje odvisnosti gospodarskega sistema od velikih poslovnih sistemov je potrebno 
aktivirati in spodbujati lokalne razvojne potenciale in konkurenčne prednosti, ki so prisotne v malih in 
srednje velikih podjetjih z lastnim razvojem. V večji meri je potrebno izkoriščati razvito izobraževalno in 
raziskovalno okolje ( Fakulteta za energetiko, Visoka šola za varstvo okolja, Šolski center Velenje z 
Medpodjetniškim izobraževalnim centrom). Izobraževalni in razvojni sektor je potrebno bolje integrirati 
z lokalnimi podjetji in podpornim okoljem za razvoj podjetništva – SAŠA inkubatorjem ter drugimi 
podpornimi institucijami – Gospodarsko zbornico Šaleške doline in Območno obrtno-podjetniška 
zbornico Velenje.  Prav tako je zelo pomembno, da se že na primarnem nivoju izobraževanja uvede 
učne programe za spodbujanje podjetništva in inovacij.  
 
Inovacijske kapacitete lokalnih podjetij so velike, kar dokazuje veliko število pomembnih inovacij, ki se 
vsakoletno ocenjujejo in nagrajujejo v  okviru projekta Savinjsko-Šaleške gospodarske zbornice in 
Gospodarske zbornice Slovenije, ki podeljujeta priznanja inovacijam in inovatorjem v SAŠA subregiji. 
Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske  dejavnosti  kot  gibala  trajnostnega  razvoja  gospodarstva  in 
pospeševanja podjetništva.  Priložnost za napredek na področju lokalnega inovacijskega potenciala je  
v medpodjetniškem povezovanju notranjih raziskovalnih enot in raziskovalcev. 
 

                                                           
10 Vir: OPN MO Velenje (v pripravi). 
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V kontekstu trajnostnega urbanega razvoja in lokalnih gospodarskih potencialov v malih in srednje 
velikih podjetjih, obstaja velika razvojna priložnost na področju pametnih mest in drugimi, še ne 
razvitimi področji, na katera je možno prenesti koncepte pametnih mest in interneta stvari (npr. 
pametno podeželje, pametni turizem, povezave konceptov pametnega doma s pametnim mestom in 
pametno regijo). Globalna ocena tržne vrednosti tehnologij in projektov povezanih s konceptom 
pametnih mest bo, po napovedih svetovalnega podjetja Frost & Sullivan,  leta 2020 znašala 1,5 
bilijona ameriških dolarjev11. 
 
Koncept pametnega mesta zajema več medsebojno povezanih konceptov, ki so gradniki pametnega 
mesta kot takšnega. To so pametno upravljanje mest, pametno izobraževanje, pametna zdravstvena 
oskrba, pametne stavbe, pametna infrastruktura (komunalna), pametna energetika in uporabnik – 
pameten občan. MO Velenje lahko spodbudi razvoj pametnih tehnologij in storitev preko sodelovanja v 
različnih razvojnih projektih, so-financiranih z EU sredstvi in privabljanju strateških tehnoloških  
partnerjev. Izvajati je potrebno usmerjene investicije za pridobivanje znanj, tehnologij ter kapitala za 
področja, ki omogočajo kapitalizacijo razvojnih in inovacijskih potencialov v lokalnem in regionalnem 
okolju. 
 
Drugo dimenzijo prihodnjega gospodarskega in prostorskega razvoja MO Velenje predstavlja 
izkoriščanje turističnega potenciala degradiranega območja velenjskih jezer. Območje ima velik 
potencial za razvoj športno-turističnega turizma, ki je premalo oz. skoraj povsem neizkoriščen. Na 
območju jezer in pojezerij je že razvita turistična in športno – rekreativna infrastruktura. MO Velenje 
vlaga v ureditev mestne plaže, ki je med občani in obiskovalci dobro sprejeta in obiskana. Ključni 
problemi območja so omejitve pridobivalnega območja Premogovnika Velenje, razpršena lastninska 
struktura zemljišč ob jezerih, nedefinirane nosilne kapacitete okolja, neurejeno celovito upravljanje 
območja,  preplet množice interesov različnih deležnikov, ki so aktivni na območju jezer (športni klubi, 
nevladne organizacije, rekreativni športniki, turistični ponudniki).  
 
Tretja dimenzija razvojnih priložnosti v Velenju je energetska prenova javnih stavb in večstanovanjskih 
zgradb v zasebni in mešani  javno-zasebni lasti, s cilji zmanjšati porabo energije in omejiti pojave 
energetske revščine pri ekonomsko ranljivih skupinah prebivalstva ter zmanjšati izpuste toplogrednih 
plinov.  
 
MO Velenje je samostojno in skupaj z Energetsko agencijo za Savinjsko, Šaleško in Koroško že 
izvedla več uspešnih projektov na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije v 
javnem sektorju. Več kot 56 javnih objektov ima opravljene energetske preglede, energetsko 
knjigovodstvo je uvedeno v več kot 35. javnih objektih. Postopno se rekonstruira sistem javne 
razsvetljave – tudi z uvajanjem energetsko samozadostnih sistemov javne razsvetljave. Leta 2011 je 
MO Velenje s pomočjo Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov zgradila 
nizko-energetski vrtec Vrtiljak l. Iz istega razvojnega programa pa je sofinancirana tudi prenova PC 
Rudarski dom ter Vila Bianca, ki sta po sanaciji energetsko manj potratni. V letu 2012 je MO Velenje 
uspešno na prijavila projekt  Energetska sanacija Zdravstvenega doma Velenje. Sanacija 
Zdravstvenega doma je bila uspešno zaključena v letu 2014.  
 
Velik izziv predstavljata energetska sanacija zaščitenih historičnih objektov in sanacija 
večstanovanjskih objektov v naseljih Šalek, Gorica in centralnih predelih mesta. Za energetsko 
sanacijo večstanovanjskih objektov je potrebno zagotoviti dobre pogoje financiranja oziroma poslovne 
modele energetskega pogodbeništva. Problem predstavlja tudi Pravilnik o upravljanju 

                                                           
11 Vir: http://www.forbes.com/sites/sarwantsingh/2014/06/19/smart-cities-a-1-5-trillion-market-opportunity/, 
28. 7. 2015. 
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večstanovanjskih stavb, ki zahteva 100% soglasje etažnih lastnikov v primeru naložb iz rezervnih 
skladov. 

4.3.2  Razvojne priložnosti - promet 
 
Največja cokla v  gospodarskem razvoju Velenja predstavljajo neugodne prometne povezave z 
avtocestnim križem  Al Ljubljana-Maribor oziroma V. vseevropskega prometnega koridorja. Neugodna 
prometna povezava je cokla razvoja tudi za sosednjo, Koroško regijo in Zgornjo Savinjsko dolino, ki 
skupaj s Šaleško dolino tvori SAŠA subregijo. Večja podjetja v regiji grozijo s selitvijo proizvodnje na 
logistično in poslovno ugodnejša območja. Razvoj takšnih scenarijev bi imel katastrofalne posledice za 
gospodarstvo in socialno stanje v mestu in regiji. Zato si je potrebno na vseh nivojih prizadevati za 
nadaljevanje postopkov umeščanja trase v prostor in začetek izgradnje 3. razvojne osi. Začetek 
gradnje 3. razvojne osi bo pozitivno vplivalo na lokalni gradbeni sektor, ki je v obdobju gospodarske in 
finančne krize utrpel največ škode. 
 
Zaradi ugodnih geografskih danosti (pretežno ravninska lega in ugodni vremenski pogoji, ki 
omogočajo celoletno kolesarjenje) in projektov spodbujanja kolesarjenja in drugih oblik trajnostne 
mobilnosti se Velenje razvija tudi kot kolesarsko mesto. Glavni omejitveni faktor za še hitrejši razvoj 
kolesarjenja v vsakodnevnem življenju v Velenju je pomanjkljiva, mestoma nevarna kolesarska 
infrastruktura, ki onemogoča hitro in varno urbano kolesarjenje. Mestno kolesarsko omrežje je solidno 
razvito v smeri vzhod-zahod,  povezava KS Gorica in rekreacijsko območje ob velenjskih jezerih. 
Slabše razvite pa so kolesarske povezave med ostalimi stanovanjskimi območji in zaposlitvenimi, 
upravnimi in storitvenimi območji. Z vidika ostale kolesarske infrastrukture je v mestu prisotno 
pomanjkanje parkirnih mest za kolesa in kolesarnic.  
 
Sistem izposoje mestnih koles BICY je z vidika občanov zelo dobro sprejet, kar dokazuje visoka ocena 
zadovoljstva, ki so jo občani izrazili v anketi TUS Velenje. S sistemom BICY je Velenje povezano tudi 
s sosednjo občino Šoštanj, kjer se trenutno nahajajo 4 BICY postaje. Trenutno je v sistem vključenih 
12 postaj z 59. Kolesi. Trenutno je 2 295  registriranih uporabnikov storitve BICY. Skupno število 
izposoj mestnih koles, bo v letu 2015 preseglo število 90 000. Interes občanov je, da se sistem BICY 
širi z vidika števila koles in novih postaj, še posebej v primestna naselja. 
 
Z vidika regionalnih kolesarskih povezav Velenja s sosednjimi občinami in regijami sta na regionalnem 
nivoju najbolj pereči 2 kolesarski povezavi, ki sta zajeti tako v  regionalnem razvojnem projektu 
Kolesarsko omrežje Savinjske doline in zasnovi državnega kolesarskega omrežja. To sta kolesarski 
povezavi G11 (kolesarska povezava Velenje-Gornji Dolič skozi sotesko Huda Luknja) in kolesarska 
povezava G3 - (kolesarska povezava Dobrna-Velenje-Šoštanj-Mozirje). Potreba po kolesarski poti 
skozi Hudo Luknjo je eksplicitno izpostavljena tudi v anketi, ki je bila izvedena med pripravo 
dokumenta TUS Velenje. 
 
Kljub razvoju kolesarjenja in hoje ter rasti uporabe javnega potniškega prometa kot načina mobilnosti 
je osebni prevoz še vedno močno prevladujoča oblika mobilnosti. Na tem področju je potrebno 
zagotoviti infrastrukturne pogoje in stimulacije za posodobitev voznega parka z električnimi vozili, CNG 
ali vodikovimi vozili. Z večjim deležem nizko ali brez-emisijskih vozil se bodo zmanjšali tudi okoljski 
pritiski. 
 
Področje javnega potniškega prometa v Velenju je z uvedbo brezplačne javne storitve Lokalc dobro 
rešeno. Storitev Lokalc so z visoko povprečno oceno (4,6 od 5) ocenili tudi občani (anketa TUS 
Velenje). Zagotavljanje brezplačnega potniškega prometa predstavlja sorazmerno veliko proračunsko 
breme. Kljub temu uporaba Lokalca zaenkrat obstaja brezplačna. Prostor za izboljšavo kvalitete 
storitve javnega potniškega prometa je še v optimizaciji voznih redov, hitrejšem načinu izdajanja 
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vozovnic in postopnim nadomeščanjem dizelskih avtobusov z električnimi avtobusi, oziroma avtobusi z 
motorji na stisnjeni zemeljski plin (CNG) ali vodik. Ob tem je potrebno poudariti, da polnilna 
infrastruktura za CNG in vodik v Velenju še ne obstaja. 
 
Zadovoljstvo občanov ureditvijo mirujočega prometa je relativno visoko. V modrih conah je urejenih  
 2 172 parkirnih mest. V Velenju je poleg tega še 5 parkirnih hiš s skupno kapaciteto 1 521 parkirnih 
mest. Od teh jih je kar  1 378 brezplačnih.  Na področju turističnega potniškega prometa in tovornega 
prometa se Velenje sooča s specifičnim izzivom - pomanjkanjem parkirnih možnosti za turistične 
avtobuse in parkirišč za tranzitna tovorna vozila. Za organizirane skupine turistov, ki prihajajo v 
Velenje z avtobusi ni prostora za parkiranje avtobusov (razen na glavni avtobusni postaji, kjer je proti 
plačilu možno parkiranje posameznih turističnih avtobusov ter na avtobusnem postajališču pri Vili 
Bianci, kjer je možno kratkočasno parkiranje avtobusov).  

4.3.3 Razvojne priložnosti - kvaliteta življenja 
 
V razvojni strategiji VIS obravnavo kvalitete življenja v MO Velenje zajema vrsto področij: kultura, 
šport, zdravstvena oskrba, varnost bivanja, medsosedski odnosi in sociala. Velenje je mesto, ki nudi 
visoko stopnjo kvalitete življenja na vseh zgoraj naštetih področjih. To dokazujejo rezultati izvedene 
ankete in visoka stopnja identifikacije prebivalcev s krajem prebivanja.  
 
Kulturna produkcija zavodov, posameznikov in nevladnega sektorja je kvalitetna in visoka. Leta 2014 
je bil v MO Velenje sprejet Lokalni program kulture 2014 -2020 (LPK), ki določa strateške, taktične in 
operativne ukrepe razvoja celotnega  spektra  področij  kulturno-umetniškega  ustvarjanja  vseh  zvrsti  
in  žanrov  ter  vseh  v lokalni  skupnosti  prepoznanih  tradicionalnih,  prisotnih  in  potencialnih  
kultur.12  
 
LPK prepoznava razvojne priložnosti, ki izhajajo iz dobro razvitega in plodnega kulturnega sektorja, še 
posebej na področju razvoja kreativnih industrij in bogate festivalske ponudbe, ki je eden izmed 
temeljev kulturnega turizma. 
 
Velenje je znano tudi kot športno mesto z bogato športno tradicijo, ki ponuja raznovrstne možnosti za 
športno - rekreativno udejstvovanje svojih občanov, kot tudi za organizacijo in izvedbo večjih športnih 
prireditev. MO Velenje je za izvajanje nacionalnega programa športa, za upravljanje, urejanje in 
vzdrževanje športnih objektov ustanovila javni zavod Rdeča dvorana ŠRZ, v okviru katerega deluje 
tudi Športna zveza Velenje. MO Velenje, Rdeča dvorana ŠRZ in ŠZ Velenje s svojo športno 
infrastrukturo skrbijo za osnovne pogoje in s tem tudi s sredstvi, da bi šport približali čim večjemu 
številu ljudi, predvsem otrokom, mladini kot tudi športno aktivnim prebivalcem. Na območju MO 
Velenje je aktivnih preko 50 športnih društev, ki so aktivna v številnih športnih panogah, za katere 
Mestna občina Velenje namenja sredstva iz proračuna na osnovi Pravilnika o merilih za sofinanciranje 
izvajanja letnega programa športa. Glavni razvojni izzivi in priložnosti s področja športa se nanašajo 
na relativno slabo stanje športnih objektov za izvedbo vrhunskih športnih dogodkov. Zaradi zaostrenih 
gospodarskih pogojev se je izrazito zmanjšalo tudi sponzoriranje športnih klubov in aktivnosti s strani 
lokalnega gospodarstva. 
 
Starajoče se prebivalstvo v Velenju prinaša prihodnje izzive. Velenje se sooča s pomanjkanjem 
prostora v Domu za varstvo odraslih Velenje (DVO), kjer povpraševanje presega kapacitete. DVO bo 
razširjen do leta 2020, vključno z uvedbo novega oskrbnega koncepta - koncept doma četrte 
generacije. Raste tudi povpraševanje po varovanih stanovanjih, katerih pa na območju MO Velenje še 
ni. MO Velenje v prihodnjih letih načrtuje izgradnjo stolpiča z varovanimi stanovanji v neposredni bližini 

                                                           
12 Vir: Lokalni program kulture Mestne občine Velenje 2014 - 2020 
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Doma za Varstvo odraslih Velenje.  Ena izmed možnosti za povečanje ponudbe varovanih stanovanj 
je tudi rekonstrukcija praznih stanovanjskih hiš na območju MO Velenje v varovana oziroma 
oskrbovana stanovanja. Na tem področju je potrebno izdelati kataster primernih lokacij za 
rekonstrukcijo in ustrezne poslovne modele, ki bi bili privlačni tako za lastnike praznih stanovanjskih 
objektov, kot tudi za najemnike varovanih stanovanj. 

5. Razvojna vizija  za podjetno, pametno in prijazno Velenje 2025 
 
Svet Mestne občine Velenje je v letu 2008 sprejel strateški razvojni  dokument: Vizija in strategija, 
strateški razvojni dokument (v nadaljevanju: VIS). VIS je glavni razvojni dokument MO Velenje. 

 VIS je bila pripravljena v obdobju napredovanja in poglabljanja gospodarske in finančne krize. Kljub 
temu je bila pripravljena ambiciozno, takšno pa je bilo tudi programiranje lokalnega proračuna ter 
izvajanje zajetih ukrepov in projektov. Mestna občina Velenje je uspela vzdrževati visok delež 
proračuna za nove investicije ob nezmanjšanem obsegu financiranja socialnih, kulturnih, športnih in 
drugih programov. Med pripravo TUS je bila na tematskih delavnicah s širokim krogom deležnikov in 
preko raziskave javnega mnenja ugotovljeno, da je bila velika večina ukrepov zajetih v VIS, že 
realiziranih. Posledično je stopnja zadovoljstva s kakovostjo življenja in kvaliteto javnih storitev na 
visoki ravni. Nekoliko manj optimizma je zaznati pri ponudbi delovnih mest in oceni gospodarske klime 
v Velenju. 

Vizija Mestne občine Velenje v letu 2025 je naslednja:  

»Mestno občino Velenje bo odlikovalo razvito gospodarstvo, ki bo temeljilo na inovativnosti 
visoko usposobljenih strokovnjakov,  zlasti na področju raziskav, oblikovanja ter sodobnih 
tehnologij, ki bodo predvsem okoljsko in energetsko prijazne. 

Privlačna bivalna klima v smislu prijaznosti in tolerantnosti prebivalcev ter okoljske vzdržnosti, 
bo ob visoki kakovosti življenja v smislu možnosti za kulturno in športno udejstvovanje ter 
odlični infrastrukturni vpetosti v okolje, pritegovala tako naselitev ustvarjalnih ljudi, kakor tudi 
turistične tokove.«13 

Vizija vsebuje temeljne strateške usmeritve EU in Slovenije (kakovost življenja,  trajnostni razvoj, 
ustvarjanje kvalitetnih delovnih mest). Odraža temeljna hotenja prebivalstva (ustvarjanje privlačne 
bivalne klime, dobrega materialnega in bivalnega standarda ter okoljske vzdržnosti).  Velenje bo 
infrastrukturno dobro povezana, na inovativnosti in tehnologijah temelječa odprta občina, ki bo 
prijazna tako do svojih prebivalcev, kakor tudi do obiskovalcev in okolja, napredna, inovativna, 
podjetna in prepoznavna. Razvoj kakovostnega bivalnega in delovnega okolja, ter sodelovanje 
gospodarskega in javnega sektorja bosta ustvarja ustvarjalno in podjetniško klimo, v kateri prevladuje 
vrednota medsebojnega spoštovanja ter spodbuja aktivnosti na različnih ravneh. 
 
Uresničevanje te vizije je ocenjeno kot uspešno. Predvsem na področju kakovosti življenja v mestu in 
kakovosti in obsegu javnih storitev je potrebno vzdrževati visoko stopnjo razvojne angažiranosti. Na 
drugi strani zaostaja gospodarski razvoj predvsem malih in srednje velikih podjetij, ki morajo postati 
vzporedni steber velikim poslovnim sistemom. To pomeni, da je potrebno okrepiti razvojne ukrepe na 
področju trajnostnega gospodarskega razvoja.  
 
Ugotovljeno je, da je Vizija Mestne občine Velenje v letu 2025 je še vedno aktualna.  Trajnostna 
urbana strategija za pametno, podjetno, in prijazno Velenje 2025 in celostne teritorialne 
naložbe, predstavljajo nova orodja za njeno uresničevanje. 

                                                           
13 Vir: Strateški razvojni dokument Mestne občine Velenje, vizija in strategija občine, 2008 
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V okviru Trajnostne urbane strategije za pametno, podjetno in prijazno Velenje 2025 MO Velenje 
zasleduje naslednje strateške cilje: 

 Izboljšati kakovost zraka; 
 Ohranjati obseg in izboljšati kakovost javnih površin in zelenih površin v mestu; 
 Revitalizirati degradirane površine in objekte; 
 Revitalizirati starotrško središče in razviti ostala lokalna središča; 
 Izboljšati podporno okolje za nastanek novih podjetij in rast obstoječih podjetij; 
 Izboljšati pogoje za privabljanje domačih in tujih neposrednih investicij, 
 Izboljšati pogoje za rast turističnega sektorja; 
 Izboljšati strategijo trženja mestnega središča, mesta kot poslovno lokacijo in kot privlačno 

okolje za mlade strokovnjake in mlade družine;  
 Povečati število prebivalcev s spodbujanjem priseljevanja in naravnega prirastka; 
 Izboljšati izkoriščanje daljinskih energetskih sistemov v mestnem središču; 
 Ustanoviti izobraževalne programe za boljše izkoriščanje lokalnih in regionalnih potencialov; 
 Izboljšati energetsko učinkovitost javnih stavb in stanovanjskega fonda; 
 Povečati delež trajnostnih prometnih oblik (mehka mobilnost in javni potniški promet); 
 Izboljšati infrastrukturne pogoje za spodbujanje ekološkega voznega parka prebivalstva; 
 Urediti notranje kolesarske povezave  s sklenitvijo kolesarskega omrežja; 
 Urediti regionalne kolesarske povezave; 
 Izboljšati stanovanjske pogoje za starejše, mlajše družine in mlade; 
 Zmanjšati število praznih hiš in stanovanj v mestu; 
 

Zastavljene strateške cilje, bomo realizirali v okviru naslednjih programov celostnih teritorialnih naložb, 
ki so tematsko in strateško povezani z operativnimi programi v VIS in drugimi strateškimi dokumenti 
MO Velenje: 

 PODJETNO VELENJE (gospodarski razvoj, turizem); 
 SONARAVNO VELENJE (okolje, promet); 
 IZOBRAŽENO VELENJE (izobraževanje); 
 VELENJE ZA ŽIVLJENJE (kultura, šport, zdravstvena oskrba, varnost bivanja, medsosedski 

odnosi, sociala). 

5.1 Grafična predstavitev lokacij izvajanja programov celostnih teritorialnih  naložb 
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Slika 2: Območja prednostnih naložb TUS Velenje 

6. Programi prednostnih naložb in ukrepi 
 
Mestna občina Velenje ima dobro razvit strateški in razvojni okvir. Posamezne sektorske strategije, ki 
so praviloma izdelane s širokim krogom strokovnih in zainteresiranih javnosti. Poleg že omenjenega 
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krovnega strateškega dokumenta VIS, strateški razvojni okvir MO Velenje sestavljajo še naslednji 
strateški dokumenti, ki na operativnem nivoju dopolnjujejo VIS: 

 Lokalna agenda 21, podaljšan programski okvir  za obdobje 2012 /2016 
 Občinski program varstva okolja v Mestni občini Velenje 2010 – 2015 (v postopku dopolnitve) 
 Lokalni program kulture Mestne občine Velenje (2014 – 2020) 
 Lokalni energetski koncept 
 Trajnostni  energetski  akcijski načrt (SEAP) 
 Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Velenje za obdobje od 2014 do 2020; 
 Lokalni program kulture Mestne občine Velenje 2014 – 2020 
 Lokalni program razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje (2010 -2014, v fazi 

dopolnitve) 
 Občinski Prostorski načrt Mestne občine Velenje ( v procesu izdelave) 

Na podlagi izvedenih analiz strateških dokumentov, temeljnih evropskih, nacionalnih in regionalnih 
usmeritev in zaznanih izzivov ter priložnosti, so v okviru TUS Velenje oblikovani 4. programi 
prednostnih naložb, ki se vsebinsko navezujejo na operativne programe v VIS. Oblikovani programi in 
ukrepi v različnih kombinacijah, ki bodo izdelane v izvedbenem delu, tvorijo celostne teritorialne 
naložbe v MO Velenje 
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6.1 PODJETNO VELENJE 
 
Velenje je gospodarsko središče SAŠA subregije in eden izmed nacionalnih gospodarskih stebrov. 
Gospodarski ustroj krojita dva velika poslovna sistema: Premogovnik Velenje in Gorenje, ki 
zagotavljata več kot polovico vseh delovnih mest v MO Velenje. Predvsem Gorenje je podjetje, ki je 
prisotno na globalnem trgu in zelo odvisno od globalnih ekonomskih pojavov in močne konkurence na 
trgu gospodinjskih aparatov in opreme. Veliko malih in srednje velikih podjetij v Velenju in širši regiji 
delujejo tudi kot dobavitelji za omenjena večja poslovna sistema. Tako je lokalni gospodarski sistem 
izjemno izpostavljen in ranljiv. Analiza dobrih praks malih in srednje velikih mest v prostoru Evropske 
unije s podobnimi izzivi kaže, da je potrebno  tveganje odvisnosti od velikih poslovnih sistemov 
zmanjšati z večjim številom malih in srednje velikih podjetij, ki so ozko specializirana in zagotavljajo 
delovna mesta z visokimi dodanimi vrednostmi. Takšen gospodarski razvojni model ustreza tudi 
Velenju. V Velenju je potrebno zagotoviti ustrezne razvojne pogoje, da se omogoči nadaljnji razvoj 

PROGRAM PREDNOSTNIH NALOŽB UKREP 
1. PODJETNO VELENJE 1.1 Razvoj prostorskih in vsebinskih možnosti za 

razvoj podjetništva  
1.2 Razvoj pogojev in podpornega okolja za 

razvoj trajnostnega turizma, s poudarkom na 
razvoju turističnega potenciala velenjskih 
jezer 

1.3 Revitalizacija starega mestnega središča 
 
1.4 Podpora izgradnji 3. Razvojne osi 

2. SONARAVNO VELENJE 2.1 Optimizacija javnega potniškega prometa 
2.2 Zaključevanje notranjega kolesarskega  
       omrežja in izgradnja druge kolesarske    
       infrastrukture ter izgradnja regionalnih  
       kolesarskih povezav 

2.3 Trajnostna optimizacija ukrepov ureditve  
       mirujočega prometa  
2.4 Izboljšanje izkoriščenosti sistemov daljinske   
       energetike 
2.5  Izboljšanje energetskih karakteristik javnih  
       objektov in večstanovanjskih stavb 

3. IZOBRAŽENO VELENJE 3.1 Vzpostavitev pogojev za razvoj novih    
       strokovnih študijskih programov 
3.2  Vzpostavitev pogojev za ustanovitev   
       glasbene akademije 

4. VELENJE ZA ŽIVLJENJE 4.1 Urbana prenova 
4.2 Vzpostavitev pogojev za izvajanje mestnega  

marketinga 
4.3 Izdelava in izvedba koncepta učinkovitega 

upravljanja s praznimi stanovanjskimi 
površinami 
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velikih podjetij, predvsem pa da se zagotovi prostor, usposobljeno delovno silo in podporne sisteme za 
razvoj in rast malih podjetij. Razvojno in podporno okolje mora temeljiti na ugotovljenih lokalnih 
primerjalnih prednostih in lokalnemu razvojnemu potencialu. Na območju Velenja je precej ozko 
specializiranih podjetij z lastnim razvojem na področju okoljskih tehnologij, umetnih materialov in 
kompozitov, IKT, energetiki in energetskem menedžmentu, katerim je potrebno omogočiti rast, njihove 
razvojne potenciale pa medsebojno povezati z ostalimi podjetji, institucijami in izobraževalnim 
sektorjem v učinkovit inovacijski in podjetniški ekosistem. Prav tako je potrebno lokalno gospodarstvo 
oplemenititi z domačimi ali tujimi neposrednimi investicijami, kar bo povečalo ponudbo kakovostnih 
delovnih mest in splošno blaginjo v mestu. Velik potencial v Velenju predstavlja turizem z 
neizkoriščenim jezerskim prostorom, ki ga je potrebno odpreti trajnostnim turističnim programom, 
osnovanim na športno-rekreativnih aktivnostih. Razvit jezerski turizem bo predstavljal tudi veliko 
dodano vrednost Savinjsko – Šaleškemu turističnemu mozaiku.  
 
 V okviru programa PODJETNO Velenje bodo zagotovljene prostorske in druge infrastrukturne 
možnosti za razvoj visokotehnoloških podjetij in turizma. Podporno poslovno okolje s SAŠA 
inkubatorjem in MO Velenje bo poskrbelo za stimulativne investicijske pogoje in zmanjšanje 
administrativnih ovir za neposredne investicije. Razviti bodo inovativni modeli trženja lokacij za  
izvedbo programa za privabljanje investicij s področij pametnih mest in regij, drugih IKT sektorjev, 
okoljskih tehnologij, trajnostne energetike in turizma.  
 
Glavni cilji programa PODJETNO Velenje: 

 Okrepitev malega in srednjega podjetništva – izgradnja 2. velenjskega gospodarskega stebra; 
 Ustvarjanje kvalitetnih, zelenih delovnih mest z visokimi dodanimi vrednostmi; 
 Ustvarjanje pogojev za razvoj krožne ekonomije; 
 Ustvarjaje pogojev za razvoj nišnih tehnologij za pametne domove, pametna mesta, pametno 

podeželje in pametni turizem; 
 Ustvarjanje pogojev za razvoj jezerskega turizma na degradiranih območjih; 
 Ustvarjanje pogojev za razvoj deficitarnih obrti, starih obrti in kreativnih industrij. 

 
Ukrepi programa PODJETNO VELENJE: 
1.1 Razvoj prostorskih in vsebinskih možnosti za razvoj podjetništva; 
1.2 Razvoj pogojev in podpornega okolja za razvoj trajnostnega turizma, s poudarkom na razvoju 

turističnega potenciala velenjskih jezer; 
1.3 Revitalizacija starega mestnega središča; 
1.4 Podpora izgradnji 3. razvojne osi; 
 
Ukrep 1.1 Razvoj prostorskih in vsebinskih možnosti za razvoj podjetništva 
 
Velenje bo kot gospodarsko središče SAŠA subregije svoj gospodarski razvoj gradilo na  konceptu 
krepitve potencialov lokalnih in regionalnih znanj, izkoriščanja globalnih  priložnosti in trendov ter 
izgradnje razvojne mreže, ki jo bodo v prihodnosti sestavljali tehnološki park, mreža poslovnih con in 
mreža  inkubatorjev. Ekonomska infrastruktura v povezavi z razvijajočimi se izobraževalnimi programi 
in razvojno raziskovalnim središčem bo gospodarstvu ponujalo storitve, ki jih le to potrebuje za svoj 
nadaljnji razvoj in s tem  prispevalo k konkurenčnosti, večji zaposlenosti  in gospodarski rasti Velenja 
in SAŠA regije. Z vidika nujno potrebne infrastrukture za razvoj podjetništva je potrebno izpostaviti 
izgradnjo 3. razvojne osi in lokalne navezovalne prometne infrastrukture. Prav tako je nujno potrebno 
zagotoviti  dodatne površine oz. poslovne prostore za nadaljnji razvoj. Strateško pomembna območja 
za razvoj gospodarske infrastrukture se nahajajo na vzhodnem delu Velenja, na območju KS Stara 
vas, kjer je prostorsko že umeščena trasa bodoče 3. razvojna osi. Poleg potrebne fizične infrastrukture 
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je potrebno vzpostaviti dober inovacijski in gospodarski ekosistem, ki bo omogočal delovanje in rast 
poslovnim sistemom vseh velikosti.  
 
Tehnologije in storitve s področij interneta stvari, pametnih domov, mest (podeželja in regij), 
omogočajo boljše energetske izkoristke (na vseh nivojih – od stanovanja, do mesta, regije), 
obvladovanje pritiskov na okolje,  nadzor stanja in upravljanja z okoljem, izboljšanje prometne 
pretočnosti, varnosti in boljših možnosti občanov za sodelovanje pri upravljanju z mestom – e-
demokracijo. Razvojne priložnosti na področju pametnih tehnologij se nahajajo tudi v vključevanju in 
povezovanju pametnih omrežij, ki omogočajo boljše upravljanje in povezanost mest s podeželjem in 
regijo. Razvita informacijska (senzorska)  infrastruktura mora zagotoviti podatkovni okvir podatkov iz 
urbanega in podeželskega okolja. Ta podatkovni okvir predstavlja stičišče raziskovalno razvojnih 
interesov in projektov akademskega, izobraževalnega sektorja, podjetnikov, nevladnega sektorja, 
kreativnih industrij in javne uprave. Nastajajo nove storitve, pilotne rešitve, živi laboratoriji, kar ob 
dobrem trženju pomeni tudi pritok novih investicij in razvoj celostnih pametnih rešitev z velikimi tržnimi 
potenciali. 
 
Gospodarski razvoj bo usmerjen na podlagi študij konkurenčnih prednosti lokalnega izobraževalnega 
sistema v kombinaciji z lokalnimi in regionalnimi potenciali.  Izdelati je potrebno tudi privlačne 
investicijske pogoje in inovativne poslovne modele za privabljanje domačih in tujih neposrednih 
investicij, na podlagi  katerih se bo izdelal in izvajal usmerjen program privabljanja investitorjev, s 
katerimi bodo doseženi ambiciozni razvojni cilji na področjih zelenih tehnologij, energetske 
učinkovitosti, pametnih domov, mest, podeželja in regije in drugih naprednih industrij kar bo prispevalo 
tudi k doseganju podnebnih  ciljev, zastavljenih v drugih strateških dokumentih MO Velenje (LEK, 
TEAN, OPVO). 
 
 
 
 
 
 

Cilji ukrepa Kazalniki 
Zagotoviti ugodne prostorske pogoje za razvoj 
podjetništva 

Število komunalno opremljenih poslovnih con 

Zagotoviti in izvajati poslovne modele in privlačne 
pogoje  za privabljanje investitorjev 

Število novih investicij na območju MO Velenje 

Razviti inovacijski podjetniški ekosistem Število inovacij in »spin off« podjetij 
Razviti informacijsko infrastrukturo za razvoj 
celostnih pametnih rešitev 

Število javno dostopnih pametnih storitev 

Povečati število delovnih mest Število delovnih mest 
Spodbuditi priseljevanje v MO Velenje Število priseljenih prebivalcev 
 
Ukrep 1.2 1.2 Razvoj pogojev in podpornega okolja za razvoj trajnostnega turizma, s 
poudarkom na razvoju turističnega potenciala velenjskih jezer 
 
Razvoj degradiranega območja ob Velenjskem in Škalskem jezeru ter objezerskih območij je na MO 
Velenje prepoznan kot strateška priložnost za trajnostno ureditev  in izkoriščanje turističnega 
potenciala področja. Trenutno je območje jezer ekonomsko skoraj popolnoma neizkoriščeno, 
nedorečene so vsebine dejavnosti, za katere je potrebno določiti tudi nosilne kapacitete območja in jih 
uskladiti z nastajajočim občinskim prostorskim načrtom. Zagotoviti je potrebno celovito upravljanje 
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nastajajočega turističnega območja in program za razvoj dejavnosti, povezovanja obstoječih 
ponudnikov ter privabljanja investitorjev.  
 
Zaradi narave nastanka velenjskih jezer je še posebej pomembno, da bo nadaljnji razvoj dejavnosti 
trajnostno naravnan in da bodo okoljski, socialni ter ekonomski vidiki med seboj uravnoteženi in 
skrbno načrtovani. Konkurenčen koncept trajnostnega turizma temelji na ekonomski uspešnosti 
turističnega poslovanja, ki je hkrati prizanesljiv in konstruktiven do naravnega, kulturnega in 
socialnega okolja. Z vidika razvoja turizma v MO Velenje je razvoj jezerskega turizma tudi priložnost, 
za povečanje nočitvenih kapacitet in povečanje števila nočitev v Velenju, kar bo imelo pozitivne učinke 
tudi na drugih turističnih programih v Velenju in SAŠA regiji. 

V letu 2014 je bil na Mestni občini Velenje izdelan dokument z naslovom »Programska zasnova 
območja velenjskega in škalskega jezera«, s katerim je, za nekaj predelov  ob jezerih,  že bila 
nastavljena zasnova novih dejavnosti. MO Velenje je v zadnjih letih investirala v izgradnjo kopalne 
infrastrukture oz. »Velenjske plažo«, ki je tako med občani kot tudi med obiskovalci odlično sprejeta. 
Potrditev usmeritve v razvoj turističnih potencialov velenjskih jezer je bila izražena tudi v raziskavi 
javnega mnenja občanov. Kar 63 % občanov meni, da mora ta razvojni potencial imeti najvišjo 
izvedbeno prioriteto.  
  
 

Cilji ukrepa Kazalniki 
Izdelati razvojni in upravljavski model za 
revitalizacijo območij ob velenjskih jezerih  

Vzpostavljene razvojne in upravljavske strukture  

Zagotoviti prostorske in komunalne pogoje za 
razvoj investicij na območju velenjskih jezer  

Vzpostavljeni pogoji za investicije 

Zagotoviti pogoje za rast nočitvenih kapacitet in 
števila nočitev 

Število nočitev  

Zagotoviti pogoje za razvoj novih športno – 
rekreativnih  

Število novih športno-rekreativnih programov 

Povečati število delovnih mest v turističnem 
sektorju 

Število delovnih mest v turizmu 

Spodbuditi nastanek novih turističnih produktov Število turističnih produktov v Velenju 
 
1.3 Revitalizacija starega mestnega središča 
 
Velenje ima razvito modernistično mestno jedro, ob katerem je skrito staro trško jedro (Stari trg), ki je 
skozi razvoj novega Velenja izgubilo svojo funkcijo in vlogo. Območje »starega Velenja« je bogato 
kulturno-umetniško in turistično območje, ki zajema Velenjski grad z Muzejem Velenje, historično vilo 
Vila Bianca, Turistično informacijski center, Hišo mineralov,… Stavbni fond v Starem trgu je v slabem 
stanju in je nujno potreben prenove. Prav tako je Staremu trgu potrebno zagotoviti tudi nove vsebine 
in boljšo infrastrukturno povezavo z mestnim središčem, ki bodo vplivale na rast obiska starega trga  s 
strani občanov in turistov. Stari trg predstavlja dobro priložnost za vzpostavitev inovativne mestne 
četrti, kjer bodo svoj dom dobile stare in nove deficitarne obrti in umetniška produkcija, kateri je 
potrebno zagotoviti dodatne tržne možnosti. Revitalizirano območje bo prispevalo k povečanju 
možnosti trženja turističnih storitev, umetniških izdelkov ter spodbudilo, da bodo v staro trško središče 
prihajali novi podjetniki, umetniki, trgovci in obrtniki. 

Cilji ukrepa Kazalniki 
Omogočiti pogoje za izvedbo arhitekturne 
prenove 

Vzpostavljeni pogoji za investicije 

Omogočiti pogoje za izvedbo infrastrukturnih Vzpostavljeni pogoji za investicije 
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povezav z mestnim središčem 
Povečati privlačnost starotrškega jedra za razvoj 
inovativnih tržnih in delovnih pogojev za obrtnike, 
umetnike in trgovce 

Obseg revitaliziranega območja  

Zagotoviti nova delovna mesta v obrtniškem in 
umetniškem sektorju 

Število novih delovnih mest v obrtniškem sektorju 
in kreativnih industrijah 

 

1.4 Podpora izgradnji 3. razvojne osi 
 
Rast vsakega gospodarstva je močno odvisna od kvalitete prometnih povezav. Trenutno stanje 
prometnih povezav izrazito negativno vpliva na razvoj obstoječega lokalnega in regionalnega 
gospodarstva. Odsotnost hitrih in varnih prometnih povezav zavira razvoj sodobnih in konkurenčnih 
proizvodnih načinov – vitke proizvodnje, saj je le-ta odvisna sprotne dobave vhodnih surovin in 
komponent. Cestna povezava Velenje – Arja vas takšnim proizvodnim načinom predstavlja preveliko 
oviro. Obstaja resna nevarnost, da se bodo zaradi neustreznih prometnih povezav in posledično nižje 
konkurenčnosti, določeni proizvodni programi selili na logistično bolje povezana območja. Neustrezne 
prometne povezave negativno vplivajo tudi na atraktivnost lokacije z vidika potencialnih domačih in 
tujih neposrednih investitorjev. Izgradnja 3. razvojne osi z navezovalno prometno infrastrukturo bo 
povezala regionalna središča mednarodne, nacionalnega in regionalnega pomena, povečala 
konkurenčnost območja, izboljšale se bodo gospodarske in institucionalne povezave in ne nazadnje 
tudi prometna varnost. 3. razvojna os bo s preusmeritvijo tranzitnega prometa, ki trenutno poteka ob 
mestnem središču,  v Velenju imela tudi direktne vplive na kakovost življenja v mestu z zmanjšanjem 
obremenitve okolja s prometnimi emisijami in hrupom. 

Lokalna skupnost ima omejene možnosti vpliva  na izgradnjo infrastrukture, ki je v domeni države. 
Kljub temu obstajajo »mehki« načini vpliva z intenzivnim povezanim dialogom med lokalnimi 
skupnostmi in odločevalci  na državnem nivoju.   

 
6.2 SONARAVNO VELENJE 
 
Velenje je bilo kot mlado industrijsko mesto podvrženo močni okoljski degradaciji kot posledica 
intenzivnega premogovništva in proizvodnje električne energije. Nekdanja občina Velenje (sedanje 
MO Velenje ter občini Šoštanj in Šmartno ob Paki) je v drugi polovici osemdesetih in v začetku 
devetdesetih let prejšnjega stoletja veljala za eno okoljsko najbolj prizadetih območij v Sloveniji in kot 
taka je bila tudi zibelka slovenskih ekoloških gibanj. Občina je leta 1988 sprejela odlok o varstvu zraka, 
po izdelavi katastra onesnaževanja zraka (1991) pa sprejela še Sanacijski program na področju 
varstva zraka (1992), ki je predvidel zmanjšanje emisij iz kotlovnic in naselij. Skoraj vzporedno s tem 
programom so začeli pripravljati sanacijski program za vode.  Leta 1992 je bil izdelan Kataster voda, 
naslednje leto Strokovne osnove za sanacijski program in leta 1994 sprejet Sanacijski program vode 
občine Velenje, ki so ga kasneje potrdile tudi novo nastale občine.  Zadnji med programi je bil  sprejet 
sanacijski program za tla. Vsi programi so bili leta 2003 združeni v Lokalno agendo 21 za MO Velenje, 
ki jo MO Velenje redno izvaja skupaj z drugimi strateškimi dokumenti kot so Občinski program varstva 
okolja, Lokalni energetski koncept in Trajnostni energetski akcijski načrt, ki ga je MO Velenje izdelala 
in sprejela ob vključitvi v Konvencijo županov. MO Velenje in Šaleška dolina danes  predstavljata 
primer dobre prakse na področju obnove degradiranih okolij. 
 

Cilji ukrepa Kazalniki 
Realizacija 3. razvojne osi in navezovalne 
infrastrukture 

Umeščenost trase v Državni prostorski načrt. 
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Okoljski izzivi sodobnega Velenja so predvsem posledica prekomernih prometnih obremenitev z 
osebnim in tovornim prometom. Pojavi energetske revščine in prekomerne porabe energije so 
posledica preteklega načina izgradnje javnih objektov in večstanovanjskih stavb, ki imajo nezadostne 
izolacijske karakteristike. Z vidika energetske učinkovitosti so kritične celotne blokovske soseske v 
mestnem središču, v KS Gorica in KS Šalek. Na tem področju je potrebno razviti učinkovite poslovne 
modele energetske sanacije, temelječe na energetskem pogodbeništvu. Na nivoju energetske 
sanacije javnih objektov MO Velenje izkorišča najrazličnejše finančne spodbude in programsko izvaja 
energetske sanacije.  
 
Cilji programa prednostnih naložb SONARAVNO Velenje:  

 Ohranjanje obsega in kvalitete zelenih površin; 
 Izboljšanje kvalitete zraka; 
 Povečanje deleža mehke mobilnosti med občani; 
 Zmanjšanje prometne obremenitve mestnega središča; 
 Optimiziranje izkoristkov sistemov daljinske energetike; 
 Zmanjšanje porabe energije v javnem in zasebnem sektorju; 
 Preprečevanje pojavov energetske revščine; 
 Povečanje deleža brez-emisijskih ali nizko-emisijskih vozil v javnih in zasebnih voznik parkih 

 
Ukrepi programa SONARAVNO Velenje: 
2.1 Optimizacija javnega potniškega prometa; 
2.2 Zaključevanje notranjega kolesarskega omrežja in izgradnja druge kolesarske infrastrukture ter 

izgradnja regionalnih kolesarskih povezav; 
2.3  Trajnostna optimizacija ukrepov ureditve mirujočega prometa  
2.4  Izboljšanje izkoriščenosti sistemov daljinske energetike; 
2.5  Izboljšanje energetskih karakteristik javnih objektov in večstanovanjskih stavb; 
 

2.1 Optimizacija javnega potniškega prometa; 
 
Javni potniški prevoz je pomemben faktor pri razbremenjevanju mest individualnega avtomobilskega 
prometa. V Velenju je javni potniški promet organiziran od leta 2008 v obliki brezplačnega 
avtobusnega prevoza, storitve Lokalc. Motivi za uvedbo brezplačne storitve javnega potniškega 
prevoza v Velenju so bili tudi v Velenju usmerjeni predvsem v razbremenitev pritiska individualnega 
avtomobilskega prometa, izboljšanje kvalitete zraka, zmanjšanje povpraševanja po parkirnih prostorih 
v mestnem središču itd. Z oblikovanjem brezplačne, prepoznavne in kvalitetne storitve javnega 
potniškega prevoza, je MO Velenje odgovarjala tudi na problem preskromne uporabe mestnih 
avtobusov. Lokalc je bil med občani in obiskovalci takoj dobro sprejet, od leta 2012 je storitev izvajana 
v obliki javno-zasebnega partnerstva za izvajanje šolskih prevozov in izvajanje lokalnega potniškega 
prometa med MO Velenje in operaterjema Izletnik Celje in APS.  Lokalc deluje na 5. Progah, med 42 
postajališči. Velenje povezuje tudi s primestnimi naselji Vinska Gora,  Konovo,  Škale-Hrastovec in  
Šentilj. Lokalc je podprt z inovativnim sistemom za pametne telefone za informiranje potnikov o časih 
prihodov avtobusov, ki poleg Lokalca podpira tudi informatizacijo BICY sistema. Lokalc mesečno 
uporablja med 30 000 in 35 000 uporabnikov, kljub temu kapacitete še niso izkoriščene, zato je 
potrebna optimizacija storitve, da bo le-ta še bolj prijazna do vseh vrst uporabnikov, bolj ekonomična 
in še bolj prijazna do okolja. Prostor za optimizacijo je v optimizaciji prog in voznih redov, nadgradnji 
informacijskega sistema in sistema za izdajanje vozovnic, razširitvijo storitve na sosednjo občino 
Šoštanj (s katero Velenje tvori somestje). Izboljšati je potrebno poslovni model storitve, saj je 
financiranje iz občinskega proračuna dolgoročno nevzdržno. Prostor za optimizacijo je tudi v uvedbi 
avtobusov z bolj ekološko sprejemljivimi pogonskimi motorji (elektrika, stisnjeni zemeljski plin, vodik), 
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ki omogočajo tudi boljšo promocijo storitve – boljša identifikacija uporabnikov s sodobno in ekološko 
rešitvijo.  
 

Cilji ukrepa Kazalniki 
Izboljšati ekonomiko storitve Lokalc Zmanjšanje obremenitve proračuna 
Optimizirati vozne rede in proge Večja stopnja zadovoljstva potnikov z voznimi 

redi in progami 
Nadgraditi informacijski sistem za informiranje 
potnikov  

Število uporabnikov aplikacije zunanjih 
prikazovalnikov  

Izboljšati vozni park z uvedbo avtobusov z 
ekološko sprejemljivejšimi pogonskimi agregati 

Število ekoloških avtobusov 

Povečati število uporabnikov storitve Število uporabnikov 
 
2.2 Zaključevanje notranjega kolesarskega omrežja in izgradnja druge kolesarske 

infrastrukture ter izgradnja regionalnih kolesarskih povezav; 
 
Velenje ima vse potenciale, da se razvije v sodobno, kolesarsko mesto. Geografske danosti so zelo 
dobre. Mesto je večinoma v ravninskem delu, klimatske razmere so ugodne in tudi kolesarska 
infrastruktura se nadgrajuje. Leta 2012 uveden brezplačen sistem za izposojo mestnih koles BICY, je 
v Velenju zelo uspešna zgodba. Za povečanje deleža kolesarjev v prometu in posledično boljše 
okoljske učinke in učinke na zdravje prebivalstva so potrebni večplastni ukrepi. Izboljšati je potrebno 
stanje kolesarske infrastrukture, predvsem v smeri zaključevanja notranjega kolesarskega omrežja, ki 
mora omogočati hitro in varno kolesarjenje. Za zaključek notranjega kolesarskega omrežja je potrebno 
zgraditi 7 odsekov v skupni dolžini okoli 3,5 km kolesarskega omrežja. V mestu je premalo kolesarske 
infrastrukture kot so pokrita in varna kolesarska parkirišča in kolesarnice.  
 
Na infrastrukturnem nivoju so kritične tudi regionalne kolesarske povezave, ki so bile posebno 
izpostavljene v anketi med občani. Kolesarska pot Huda Luknja bo Velenje povezalo s Koroško 
(kolesarska pot po Mislinjski dolini, ki poteka po trasi nekdanje železnice) in naprej s Podravsko 
kolesarsko potjo in avstrijskim kolesarskim omrežjem. Druga pomembna regionalna povezava 
povezuje Celje, Dobrno, Velenje, Šoštanj in Zgornjo Savinjsko dolino. Tudi za to kolesarsko povezavo 
je veliko interesa. Izgradnja regionalnih kolesarskih povezav je vključena v regionalne in državne 
načrte izgradnje kolesarskega omrežja. 
 
Državno  kolesarsko  omrežje  sestavljajo  daljinske,  glavne  in  regionalne  kolesarske  povezave, na 
katere se potem navezujejo in jih dopolnjujejo občinske kolesarske povezave. Za izvedbo kolesarskih 
povezav državnega pomena (daljinske  kolesarske  povezave,  glavne  kolesarske povezave,  
regionalne  kolesarske  povezave) je odgovorna Direkcija RS za ceste14, medtem ko so za izvedbo 
kolesarske povezave lokalnega pomena odgovorne občine.  
MO Velenje bo s podporo pri izdelavi gradbene in izvedbene dokumentacije podprla Direkcijo RS za 
ceste zato, da se izvedba regionalnih kolesarskih povezav pospeši. 
 

Cilji ukrepa Kazalniki 
Povečati delež kolesarjenja v mestnem prometu Število dnevnih kolesarjev 
Omogočiti pogoje za zaključek notranjega 
kolesarskega omrežja 

Število dokončanih odsekov 

Omogočiti pogoje za izboljšanje ostale notranje 
kolesarske infrastrukture 

Število spremljajočih kolesarskih objektov 

                                                           
14 Zakon o javnih cestah (Uradni list RS št. 26/97,  z  dne  6.5.1997) 
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Prispevati k izpolnitvi pogojev za izvedbo 
regionalnih kolesarskih povezav 

Število regionalnih kolesarskih povezav 

 
2.3 Trajnostna optimizacija ukrepov ureditve mirujočega prometa 

 
Ureditev mirujočega prometa v MO Velenje je dobro urejeno za osebna vozila.  V mestnem središču in 
stanovanjskih naseljih je na voljo več kot 1 300 brezplačnih parkirnih mest v parkirnih hišah. To stanje 
se bo srednjeročno spreminjalo v smeri zmanjševanja brezplačnih parkirnih mest in hladne prometne 
politike v mestnem središču. Prvi predpogoj za uveljavljanje hladne prometne politike je umik 
tranzitnega prometa iz mestnega središča ( 3. razvojna os). Naslednji predpogoj je izgradnja tako 
imenovanih »parkiraj in se odpelji« (v nadaljevanju P+R) parkirišč, ki dnevnim migrantom omogoča, da 
svoje osebne avtomobile parkirajo na obrobju mest in pot proti destinaciji v mestnem središču 
nadaljujejo bodisi z uporabo javnega potniškega prometa bodisi z mehkimi oblikami mobilnosti. P+R 
parkirišče bo potrebno z izgradnjo 3. razvojne osi in navezovalne prometne infrastrukture. Trasa 3. 
razvojne osi skozi Velenje je namreč že določena in vključena v Državni prostorski načrt. Trasa hitre 
ceste poteka v neposredni bližini načrtovane poslovne cone Stara vas in turističnega območja ob 
velenjskih jezerih. S hitro cesto se bo spremenila tudi vpadnica v mesto, kar bo povzročilo spremembe 
prometnih tokov. P+R infrastrukturo je potrebno izvesti  v neposredni bližini trase hitre ceste in novih 
atraktorjev avtomobilskega prometa. Načrtovanje P+R infrastrukture mora upoštevati nove oblike 
avtomobilske mobilnosti  (električno mobilnost) z zagotavljanjem polnilne infrastrukture za električna 
vozila, sisteme za izposojo koles in električnih koles, avtobusna postajališča … 
 
Drugi aspekt ureditve mirujočega prometa v Velenju se nanaša na možnost parkiranja za tovornjake in 
turistične avtobuse, ki je trenutno pereče vprašanje. Samo iz in v Gorenje vsak dan pripelje več sto 
tovornjakov. Težava voznikov tovornih vozil je, da v Velenju ni primernega počivališča, kjer bi ti vozniki 
lahko zakonito in normalno opravljali zakonsko predpisane počitke. Drugo problemsko področje je 
ureditev možnosti parkiranja za turistične avtobuse, s katerimi v Velenje prihaja vsako leto več 
organiziranih skupin turistov. Parkirišče za turistične avtobuse je potrebno načrtovati v bližini  glavnih 
destinacij organiziranih turističnih skupin. Te so Velenjski grad z Muzejem Velenje, mestno središče, 
Muzej premogovništva, Vila Bianca… 
 
Bodoča ureditev oz. politika ureditve mirujočega prometa v mestnem središču mora jasno nakazati 
usmeritve prometne politike v zmanjševanje negativnih posledic avtomobilskega prometa na kakovost 
okolja in življenja v mestu. Skozi zagotovitev polnilne infrastrukture se promovira električna mobilnost, 
ki bo podprta tudi skozi zagotovitev brezplačne možnosti parkiranja za električne avtomobile. MO 
Velenje si bo prizadevala tudi za umestitve polnilnih infrastruktur za druge ekološko sprejemljivejše 
energente kot sta stisnjeni zemeljski plin in vodik. Tudi za vozila s tovrstnimi pogonskimi agregati se 
zagotavlja brezplačno parkiranje. Za avtomobile s klasičnimi pogonskimi agregati pa se postopoma 
uvaja bolj restriktivna politika dostopa in parkiranja v mestnem središču. 
 

Cilji ukrepa Kazalniki 
Omogočiti pogoje za izvedbo P+R parkirišč Število P+R parkirišč 
Reformirati politiko mirujočega prometa za 
promoviranje ekološko sprejemljivejšega 
osebnega prevoza 

Uvedba brezplačnega parkiranja za električna in 
druga »ekološka« vozila. 
Število polnilnih mest za električna vozila 

Zagotovitev možnosti parkiranja za tranzitna 
tovorna vozila 

Število urejenih počivališč za tovorna vozila 

Zagotovitev možnosti parkiranja turističnih 
avtobusov 

Število urejenih parkirnih mest za turistične 
avtobuse. 
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2.4  Izboljšanje izkoriščenosti sistemov daljinske energetike; 
 
Eden izmed glavnih ukrepov za izboljšanje kvalitete zraka v Šaleški dolini je bila izvedba sistema 
daljinskega ogrevanja, ki je odpravila individualna kurišča in tako zagotovila hitrejšo regeneracijo 
degradiranega okolja. Sistem daljinskega ogrevanja Šaleške doline oskrbuje preko 90% prebivalcev 
Šaleške doline in predstavlja drugi največji sistem daljinskega ogrevanja v Sloveniji. S preko 144 km 
toplovodnega omrežja in preko 400 toplotnimi podpostajami zajema mesto Velenje in Šoštanj, 
Podkraj, Pesje, Lokovico ter Topolšico. Z daljinsko toplotno energijo se oskrbuje tudi lokalno 
gospodarstvo – Gorenje, Veplas … ki toplotno energijo uporabljajo v proizvodnih procesih. Toplotno 
energijo dobavlja Termo elektrarna Šoštanj (TEŠ). Sistem dobave toplotne energije upravlja 
Komunalno podjetje Velenje15, ki redno vlaga v posodobitve sistema. Pred upravljavcem sistema 
dobave toplotne energije je veliko izzivov: širjenje kroga odjemalcev (turizem, industrija, zasebna 
poraba), potencialno nestabilna dobava toplotne energije…  Učinkovitost sistema je mogoče povečati 
na več področjih: posodobitev programske opreme za optimiranje delovanja sistema,  obnova vodov 
za distribucijo toplotne energije, obnova razvodov za distribucijo toplotne energije, nabava toplotne 
energije z manjšim vplivom CO2  na okolje. To je le nekaj izzivov, ki čakajo lokalno skupnost ob 
upravljanju sistema, ki je eden ključnih faktorjev pri izboljšanju kvalitete zraka v Šaleški dolini, nekoč in 
v prihodnosti. Kratkoročni izziv na tem področju predstavlja možnost prekinitve dobave toplotne 
energije s strani TEŠ zaradi tehničnih ali drugih razlogov. Zato je potrebno izdelati alternativne modele 
zagotavljanja toplotne energije.  Dolgoročni izziv je oskrba sistema s toplotno energijo po koncu 
delovanje TEŠ, čez štirideset let. 
 
Komunalno podjetje Velenje, PE Energetika, upravlja tudi prvi slovenski sistem daljinske dobave hladu 
za hlajenje objektov v ožjem mestnem središču. Sistem je izveden z absorpcijsko hladilno postajo 
zmogljivosti 980 kW. Za  proizvodnjo  hladu    se  uporabi  toplotna energija  iz  omrežja  daljinskega 
ogrevanja,  kar  predstavlja  povečano  energetsko  izkoriščenost  omrežja  v poletnem  obdobju  
obratovanja. Pozitivni ekološki rezultati tovrstnega sistema so v zmanjšani porabi električne energije in 
posledično manjši porabi premoga za proizvodnjo električne energije in posledično tudi v manjših 
emisijah CO2.  S tem projektom – nabavo hladu je zagotovljena 15% nižja cena za ohlajevanje 
prostorov v primerjavi z izvedbo in obratovanjem lastnih elektro-kompresorskih  hladilnih sistemov. 
Hlajenje z absorpcijsko hladilno tehniko za proizvodnjo hladu na enoto skupnih hladilnih površin porabi 
kar petkrat manj električne energije v primerjavi s klasičnimi – lokalnimi elektro-kompresorji.16 
Daljinsko hlajenje ima še eno nezanemarljivo prednost pred klasičnim načinom hlajenja prostorov – 
odprava arhitekturno motečih zunanjih kompresorskih postaj, ki kazijo arhitekturne podobe objektov in 
mest. 
 
Trenutno se dobava hladu izvaja samo v objekta Nova avtobusna postaja in poslopje MO Velenje s 
skupno potrebno hladilno močjo 228 kW. Zmogljivost hladilne postaje je 980 kW, kar pomeni da je 
trenutna izkoriščenost sistema samo 23%. Poleg omenjenih objektov je bila dobava hladu načrtovana 
še za naslednje objekte: Upravna enota Velenje, Galerija Velenje, Kulturni dom Velenje, Restavracija 
DK, Sodišče Velenje, Rdeča dvorana, Steklena direkcija PV, Bazen Velenje.  
Izkoriščenost sistema dobave hladu je potrebno čim prej povečati. Prihranki v obliki stroška za hlajenje 
prostorov, prihranki energije in posledično zmanjšane emisije, imajo še mnoge druge multiplikativne 
učinke (izboljšana kakovost zraka in kakovost okolja, izboljšani energetski kazalniki lokalne skupnosti, 
zmanjšan ogljični odtis lokalne skupnosti, dvig ugleda lokalne skupnosti …).  
 

                                                           
15 Komunalno podjetje Velenje d.o.o., je javno podjetje v lasti Občine Šmartno ob Paki, občine Šoštanj in MO 
Velenje. 
16 Vir: KP Velenje,  http://www.kp-velenje.si/images/stories/Dokumenti/Energetika/23022011/Daljinsko20 
hlajenje%20v%20MO%20Velenje.pdf.  
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Cilji ukrepa Kazalniki 
Optimizacija sistema daljinske dobave toplotne 
energije 

Zmanjšana možnost izpada dobave toplotne 
energije  

Optimizacija izkoristkov sistema daljinske dobave 
hladu 

Povečan odstotek izkoriščenosti sistema za 
proizvodnjo in daljinsko dobavo hladu 

Optimizacija javne rabe energije  Skupna letna raba energije v javnih objektih. 
Izboljšanje kakovosti zraka Kazalniki kakovosti zraka 
 
2.5  Izboljšanje energetskih karakteristik javnih objektov in večstanovanjskih stavb; 
 
Velenje je nastalo kot sodobno, modernistično mesto in ta modernistični karakter je mesto uspelo 
relativno dobro zadržati. Številni javni in tudi zasebni (stanovanjski) objekti ter območja imajo status 
kulturne dediščine. Gradbene značilnosti objektov, zgrajenih v obdobju od šestdesetih do devetdesetih 
let prejšnjega stoletja so vzrok nizke energetske učinkovitosti teh stavb. Velenje se je kot članica 
Konvencije županov zavezala k znatnim znižanjem (20%) emisij CO2 do leta 2020 glede na izhodiščno 
leto 2003. Glavni ukrepi na področju sanacije stanovanjskih zgradb na področju učinkovite rabe 
energije (URE) bodo bistveno pripomogli k zmanjšanju rabe toplotne energije in tudi zmanjšanju emisij 
CO2 , hkrati pa se izboljšajo tudi bivalni pogoji v stavbah. Celovite obnove vključujejo zamenjavo 
stavbnega pohištva, ogrevalnih teles oz. regulacijskih elementov in izboljšanje stavbnega ovoja. Pri 
celoviti obnovi je potrebno vključiti tudi kotlovnico s sodobno regulacijsko ogrevalno tehniko. Kjer ni 
zagotovljena oskrba z daljinskim sistemom ogrevanja se mora proučiti možnost  
implementacije obnovljivih virov energije (OVE) za sistem ogrevanja (lesna biomasa, geotermalna 
energija …).  Ne nazadnje izvedba predstavljenih ukrepov prinaša dolgoročno tudi  pozitivne finančne 
učinke na področju rabe energije tako za javni sektor kot za privatne lastnike.17 
Poseben izziv predstavlja energetska sanacija celotnih naselij. Potrebno je izdelati učinkovite poslovne 
modele energetske sanacije, ki bi bili zanimivi tudi za finančno šibkejše etažne lastnike. Izboljšati je 
potrebno pogoje za nastanek učinkovitih javno – zasebnih partnerstev pri izvajanju celovitih 
energetskih sanacij. Energetska sanacija je tudi priložnost za lokalni gradbeni sektor, ki je v obdobju 
gospodarske in finančne krize utrpel hud padec. V okviru celovitih energetskih sanacij je možno tudi 
bolje upravljati z arhitekturno celovitostjo posameznih objektov in celotnih sosesk, ter ohranjanjem 
arhitekturne identitete mesta.  
 

Cilji ukrepa Kazalniki 
Izboljšati učinkovitost rabe energije v javnih 
stavbah 

Število energetsko saniranih javnih objektov  

Izboljšati učinkovitost rabe energije zasebnih 
stanovanjskih in večstanovanjskih objektov 

Število energetsko saniranih zasebnih 
stanovanjskih in večstanovanjskih objektov 

Izdelati in izvajati učinkovite poslovne modele za 
celovito energetsko sanacijo objektov  

Skupna letna raba energije v javnih objektih. 

Znižanje emisij CO2 v javnem in zasebnem 
sektorju 

Obseg emisij CO2  

 

6.3 IZOBRAŽENO VELENJE 
 
MO Velenje je regijsko izobraževalno središče z vsemi stopnjami izobraževalnih programov. Poleg 
predšolske vzgoje, kamor je vključenih preko 80% otrok in 6. osnovnih šol, sta v mestu razvita tudi 
sekundarni in terciarni izobraževalni nivo. Srednje šolski programi so razviti v okviru Šolskega centra 

                                                           
17 Vir: Trajnostni energetski akcijski načrt  Mestne občine Velenje  (SEAP) 
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Velenje, v katerem se lahko dijaki izobražujejo v naslednjih programih: splošna gimnazija, splošna 
gimnazija s športnim oddelkom, umetniška gimnazija – smer glasba in likovna smer, poklicna in 
tehniška elektro in računalniška šola, poklicna in tehniška strojna šola, poklicna in tehniška rudarska 
šola, poklicna in tehniška šola za storitvene dejavnosti. V šolskem centru Velenje je organiziran tudi 
višješolski program, kjer se lahko študentje izobrazijo za pridobitev naziva inženir elektronike, 
informatike,  rudarstva in geotehnologije, mehatronike, gostinstva in turizma. Skupaj izvajajo 25 
srednješolskih in 6 višješolskih programov. V okviru Šolskega centra Velenje je vzpostavljena tudi 
enota Medpodjetniški izobraževalni center (MIC), ki je kadrovsko, tehnološko in didaktično eden 
najbolj razvitih tovrstnih centrov na območju Srednje Evrope. Med drugim se ponašajo z vrhunsko 
opremljenimi laboratoriji za izvajanje praktičnega pouka vseh programov Šolskega centra Velenje in 
sodobnim energetskim poligonom za obnovljive vire energije, vključno s pasivno hišo. Velika dodana 
vrednost izobraževalnemu sistemu v Velenju ponuja MIC tudi preko široko zastavljenega 
funkcionalnega izobraževalnega programa z lokalnim in regijskim gospodarstvom. 
 
Visokošolski program se izvaja na Visoki šoli za varstvo okolja z dodiplomskim in podiplomskim  
študijem Varstvo okolja in ekotehnologija. Visoka šola za varstvo okolja je ustanovljena v okviru 
Regijskega študijskega središča Celje, katerega so-ustanoviteljica je tudi MO Velenje. V Velenju se 
nahaja tudi enota Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru, kjer se izvaja visokošolski strokovni 
študijski program Energetika.  
 
Področje vseživljenjskega učenja je razvito v okviru Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje, 
ki izvaja vrsto izobraževalnih in svetovalnih programov za vse generacije in posebne ciljne skupine.  
 
MO Velenje si prizadeva za širitev študijskih programov za profile, ki jih lokalno gospodarstvo 
potrebuje. To so predvsem praktično naravnani študijski programi za potrebe lokalne in regionalne 
predelovalne industrije. Izdelan je politehnični izobraževalni koncept  - Politehnika Velenje, ki pa še ni 
umeščen v nacionalni izobraževalni okvir. Ustanovitev Politehnike Velenje je načrtovana v okviru 
Regijskega študijskega središča Celje.  
 
MO Velenje si prizadeva tudi za ustanovitev glasbene akademije pod okriljem Univerze v Mariboru, za 
katero je že razvit akreditacijski program, vendar akreditacija ni izvedena zaradi pomanjkanja 
sredstev. Za oba programa  - politehniko in glasbeno akademijo v regiji obstaja velik interes, kar je 
izraženo tudi v anketi – Politehniko podpira 79% občanov, glasbeno akademijo pa kar 81%. Potrebno 
je zagotoviti prostorske pogoje, finančne vire in odpraviti administrativne ovire za ustanovitev novih 
študijskih programov.  
 
Na območju MO Velenje in regiji je prisotnih ogromno kreativnih ustvarjalcev različnih profilov, ki 
delujejo bolj ali manj nepovezano. Ustvarjalni kulturno-umetniški potencial je potrebno združevati in 
nadgrajevati v obliki kreativnih industrij, ki predstavljajo povezavo med umetnostjo in industrijo. 
Kreativne industrije v mestu z razkošno industrijsko tradicijo predstavljajo pomemben temelj nadaljnje 
gospodarske rasti in razvoja produktov, ki s svojo obliko in zgodbo na trgu dosegajo višje dodane 
vrednosti, načrtna krepitev trga kulturnih dobrin pa v okolje vnaša dodatne razvojne priložnosti 
postindustrijske dobe.18 
 
Cilji programa IZOBRAŽENO Velenje: 

 Zagotavljanje višje stopnje izobrazbe lokalnega prebivalstva; 
 Zagotavljanje prostorskih pogojev za razvoj novih izobraževalnih programov; 
 Zagotavljanje ustreznih kadrov za potrebe lokalnega gospodarstva; 

                                                           
18 Vir: Lokalni program kulture Mestne občine Velenje 2014 – 2020. 
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 Ustvarjanje višjih dodanih vrednosti proizvodov lokalnega gospodarstva; 
 Zagotavljanje stabilnih ustvarjalnih pogojev za delovanje kulturno-umetniških ustvarjalcev; 

 
Ukrepi programa IZOBRAŽENO Velenje: 
3.1 Vzpostavitev pogojev za razvoj novih strokovnih študijskih programov 
3.2  Vzpostavitev pogojev za ustanovitev glasbene akademije 
 
3.1 Vzpostavitev pogojev za razvoj novih strokovnih študijskih programov 
 
Izobraževalni sistem v Velenju je dobro zasnovan glede na potrebe lokalnega in regijskega 
gospodarstva. Za boljšo izkoriščenost lokalnih potencialov in zagotavljanje kakovostnih kadrov za 
potrebe lokalnega gospodarstva, se izraža potreba po fleksibilnem strokovnem izobraževalnem 
programu, tesno povezanem z lokalnim gospodarstvom in  kreativnim sektorjem. Takšen 
(»politehničen«) izobraževalni sistem je potreben zaradi učinkovitejšega  izvajanje ene izmed 
najpomembnejših nalog izobraževalnega sistema – prenos znanstvenih odkritij in aplikacije teoretičnih 
znanj v gospodarstvo.  
 
Zaradi finančne podhranjenosti nacionalnega izobraževalnega sistema je težko pričakovati oblikovanje 
novih študijskih programov. Potrebno je zagotoviti zakonske, finančne in prostorske pogoje za 
oblikovanje in izvedbo tovrstnih izobraževalnih sistemov z aktivnim vključevanjem gospodarstva, tako 
pri samem koncipiranju in financiranju razvoja in izvajanja novih strokovnih študijskih programov.  
 
Pomembno je, da se v oblikovanje takšnih izobraževalnih programov vključi tudi razvoj kreativnih 
industrij, ki so vez med umetnostjo in gospodarstvom. Kreativne industrije so zaznamovale nastanek 
Velenja, so vseprisotne danes in predstavljajo enega izmed temeljev nadaljnjega razvoja mesta, 
njegovega kulturno-umetniškega in gospodarskega sektorja. 
 
 

3.2  Vzpostavitev pogojev za ustanovitev glasbene akademije 
 
Organizacija in uspešnost izvajanja programov glasbene šole Fran Korun Koželjski v Velenju in 
umetniške gimnazije, smer glasba, je razvidna iz velikega števila lokalnih glasbenikov, ki dosegajo 
velike uspehe in odlično produkcijo na različnih področjih. Številni mladi glasbeniki nadaljujejo svoja 
izobraževanja bodisi na domači bodisi na tujih akademijah. V Velenju in vsej vzhodni Sloveniji obstaja 
velik interes za ustanovitev glasbene akademije, ki bi nadgradila nivo lokalnega glasbenega 
izobraževanja in lokalne umetniške in kulturne produkcije. V preteklosti je že bil oblikovan program 
glasbene akademije v okviru Univerze v Mariboru, vendar do akreditacije zaradi pomanjkanja 
finančnih sredstev ni prišlo.  

Cilji ukrepa Kazalniki 
Zagotoviti institucionalne pogoje za pripravo in 
izvajanje izobraževalnih programov, ki so bolje 
prilagojeni  zahtevam gospodarstva  

Novi strokovni izobraževalni programi 

Zagotoviti prostorske pogoje za pripravo in 
izvajanje izobraževalnih programov, ki so bolje 
prilagojeni  zahtevam gospodarstva 

Zagotovljeni prostorski pogoji za nove strokovne 
izobraževalne programe 

Izboljšati prenos znanj in znanstvenih odkritij  v 
gospodarstvo 

Rast števila inovacij 

Spodbuditi razvoj kreativnih industrij in boljša 
integracija za izobraževalnim in gospodarskim 
sistemom 

Višja dodana vrednost lokalnih proizvodov 
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6.4. VELENJE za ŽIVLJENJE 
 
Za Velenje je značilna visoka kakovost bivanja. Klub majhnosti, mesto zagotavlja vse urbane funkcije, 
ki so bolj ali manj prisotne tudi v mestnih soseskah. Obsežne in urejene zelene in druge javne 
površine se morajo ohranjati in širiti skladno z osnovnimi urbanističnimi koncepti, ki so lastni mestu 
Velenje. 
 
MO Velenje si prizadeva in podpira širok krog organizacij v nevladnem sektorju, z različnimi projekti in 
finančno podporo v obliki letnih razpisov so-financira delovanje društev in drugih oblik organiziranosti 
občanov. Ukrepi so usmerjeni v spodbujanje prostovoljstva, delovanje mladinskih organizacij, skrbi za 
starejše, krepitev medkulturnega dialoga, ohranjanje naravne in kulturne krajine, programe za ranljive 
skupine prebivalcev in druge programe. Kljub temu, da je financiranje zagotovljeno širokemu spektru 
delovanja nevladnega sektorja, so zaznane iniciative, da se sistem financiranja na posameznih 
področjih (kultura, šport,…) prilagodi posebnim okoliščinam v katerih ti subjekti delujejo. Za 
zagotavljanje dolgoročnejših učinkov in bolj stabilnih pogojev delovanja bi bilo na določenih področjih 
potrebno nadomestiti projektni način financiranja s programskim.   
 
Kvaliteto urbanega življenja tvorijo tudi kvalitetne javne storitve in bogata ter raznovrstna kulturno – 
umetniška produkcija. Novo dimenzijo kvalitete preživljanja prostega časa v mestnem središču 
predstavlja prenovljena promenada, ki mestnemu središču prinaša nove programe in prizorišča, ki jih  
z inovativnimi arhitekturnimi rešitvami in elementi povezuje z zelenimi parkovnimi površinami vodnim 
telesom reke Pake.  Z visoko povprečno oceno (4,4 od 5) so občani ocenili kvaliteto javnih in zelenih 
površin.  
 
Zgraditi je potrebno sistem upravljanja s praznimi stanovanji in predvsem s praznimi stanovanjskimi 
hišami - urbano anomalijo, ki jo je moč spremeniti v korist lastnikov in potencialnih uporabnikov – 
mladi in mlade družine ter starejši prebivalci (varovana in oskrbovana stanovanja). Z učinkovitim in 
inovativnim modelom upravljanja s praznimi stanovanji in hišami  se bo naslovilo več problemskih 
področij: boljša izkoriščenost stanovanjskega fonda, zagotovitev stanovanj za mlade in  mlade 
družine, omogočanje hitrejše osamosvojitve mladih, omogočanje ponudbe varovanih in oskrbovanih 
stanovanj za starejše, omogočanje medgeneracijskega dialoga in vzajemne pomoči med mladimi in 
starejšimi v stanovanjskih skupnostih. Tovrstni ukrepi so skladni z Lokalnim programom delovanja 
mladih v Mestni občini Velenje 2016 – 2020 (v nastajanju) in Strategijo razvoja socialnega varstva v 
Mestni občini Velenje za obdobje od 2014 do 2020. 
 
Nadgradnja kakovosti urbanega življenja v okviru programa Velenje za ŽIVLJENJE bo dosežena z 
uvedbo učinkovitega modela mestnega marketinga, ki bo imel ključno vlogo pri trženju mesta, v 
katerega želimo privabiti mlade strokovnjake in mlade družine za razvijajoče se gospodarstvo. 
Upravljanje programov mestnega središča je ključna za dvig kakovosti urbanega življenja in 
atraktivnosti mestnega središča in središč mestnih naselij. Učinkovit mestni marketing bo skrbel tudi 

Cilji ukrepa Kazalniki 
Zagotoviti institucionalne in finančne pogoje za 
ustanovitev glasbene akademije v Velenju 

Akreditiran program glasben akademije 

Zagotoviti prostorske pogoje za izvajanje 
programa glasbene akademije 

Zagotovljeni prostorski pogoji za  izvajanje 
programa glasbene akademije 
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za upravljanje s komercialnimi prostori in komercialnimi in družabnimi programi v mestnem središču in 
stanovanjskih naseljih. 
 
Cilji programa  Velenje za ŽIVLJENJE: 

 Izboljšanje javne podobe in prepoznavnosti Velenja kot mesta z nadpovprečno kakovostjo 
življenja v nacionalnem in mednarodnem okolju  

 Izboljšanje upravljanja in kakovosti urbanega okolja  
 Izboljšanje upravljanja s praznimi komercialnimi in zasebnimi prostori 
 Izboljšanje pogojev za širitev urbanih programov in vsebin v mestnem središču in središčih 

stanovanjskih naselij 
 
Ukrepi programa Velenje za ŽIVLJENJE: 

4.1 Urbana prenova  
4.2 Vzpostavitev pogojev za izvajanje mestnega  marketinga 
4.3 Izdelava in izvedba koncepta učinkovitega upravljanja s praznimi stanovanjskimi površinami 

 
4.1 Urbana prenova  
 
MO Velenje je ob svoji 55 letnici dobila moderno novo promenado, ki je mestnemu središču prinesla 
številne nove kakovosti in programske točke. Nova promenada predstavlja povezovalno in prireditveno 
os, ki v mestno središče z novimi programi in lokacijami za najrazličnejše prireditve, vabijo obiskovalce 
mestnega središča. Nova promenada v prostor postavlja inovativno dvoetažno parkirno hišo na 
njenem severnem koncu (današnje parkirišče med Zdravstvenim domom Velenje in Šolskim centrom 
Velenje), nov most sredi promenade ter amfiteater ob bregovih Pake. S prenovo promenade se je ob 
tem zmanjšala poplavna ogroženost mesta ter povečala njegova atraktivnost za obrtnike, podjetnike, 
stanovalce in obiskovalce.19 
 
Projekt Promenada je bil uspešen. Kljub nekaterim funkcionalnim pomanjkljivostim je Promenada 
dosegla svoj namen. Odprla je prostor novim urbanim programom, privabila nove ponudnike in nove 
goste. Veliko kvaliteto prostora ponuja amfiteater, ki približa vodno telo – reko Pako obiskovalcu in 
hkrati ponuja odlično kuliso za glasbena in druge kulturno-umetniške produkcije. 
 
Z dobrimi urbanimi prenovami in programi se rešuje najbolj pereče vprašanje sodobnih mestnih jeder 
– izumiranje programov in življenja mestnih središč s seljenjem dogajanj in storitev na obrobja mest v 
nakupovalna središča.  
 
Možnosti in motivov za intervencije v mestnem središču in tudi v stanovanjskih središčih je veliko. V 
mestnem središču je potrebno povečati število prebivalcev, predvsem mladih in mladih družin, ki so 
najbolj aktivni uporabniki mestnih središč. Izziv za nadaljevanje urbane prenove predstavlja 
nadaljevanje projekta promenada mimo gimnazije, Titov trg, nadgradnje tržnice… 
 
Nadaljevanje urbane prenove se bodo nadaljevale in izvajale z motivi ohranjanja arhitekturne in 
naravne dediščine Velenja, izboljšanja dostopnosti prostora in programov za vse skupine prebivalcev , 
s posebno pozornostjo do potreb ranljivih skupin prebivalstva, povečanja števila uporabnikov 
programov, povečanja števila prebivalcev mestnega središča ter izboljšanja storitev in ponudbe v 
mestnem središču . 
 
 

                                                           
19 Vir: http://lepicenter.velenje.si/faze-projekta/arhitekturni-projekt-promenada/, dostop: 18. 9. 2015  
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4.2 Vzpostavitev pogojev za izvajanje mestnega  marketinga 
 
Uvedba organiziranega mestnega marketinga je ena izmed ključnih ukrepov v procesu revitalizacije 
mestnih središč, za učinkovito izvajanje upravljanja s programi, storitvami in lokacijami v mestnem 
središču. Mestni marketing ima lahko tudi širšo funkcijo – trženje mesta kot poslovne lokacije in kot 
lokacije za priseljevanje novih prebivalcev.  
 
V okviru projekta City Impulses 20 je bil razvit organizacijski model za potencialno organizacijo, ki bo 
skrbela za izvajanje mestnega marketinga v Velenju. V okviru izdelave organizacijskega modela 
delovanja enote za mestni marketing v Velenju so bili jasno identificirani sklopi aktivnosti, ki jih bo 
izvajala ta enota v Velenju. To so: mestni marketing, dinamično upravljanje in trženje prostorov, 
izobraževanje podjetnikov, upravljanje odnosov med podjetniki, občino in drugimi deležniki. 
Organizacijski model natančno razčlenjuje 3 različne možnosti oz. modele ustanovitve in delovanja 
enote za izvajanje mestnega marketinga v Velenju, analizira prednosti in slabosti posameznega 
modela, finančne vidike delovanja ter kadrovske zahteve za izvajalce mestnega marketinga .  
 

 
2.3 Izdelava in izvedba koncepta učinkovitega upravljanja s praznimi stanovanjskimi   

površinami 
 
Pomanjkanje stanovanj na eni strani in obilica praznih stanovanj in stanovanjskih hiš je urbana 
anomalija, ki je povezana s konceptom privatne lastnine in posledično težko obvladljiva. Zgraditi je 
potrebno sistem upravljanja s praznimi stanovanji in predvsem s praznimi stanovanjskimi hišami. 
Potrebno je zagotoviti dovolj stanovanj za mlade in mlade družine v  mestnem središču. Naslednja 
ranljiva skupina pri stanovanjskem vprašanju so starejši občani, ki povprašujejo po varovanih in 
oskrbovanih stanovanjih. 
 
Z učinkovitim in inovativnim modelom upravljanja s praznimi stanovanji in hišami  se bo naslovilo več 
problemskih področij: boljša izkoriščenost stanovanjskega fonda, zagotovitev stanovanj za mlade in  
mlade družine, omogočanje hitrejše osamosvojitve mladih, omogočanje ponudbe varovanih in 
oskrbovanih stanovanj za starejše, omogočanje medgeneracijskega dialoga in vzajemne pomoči med 
mladimi in starejšimi v stanovanjskih skupnostih. Tovrstni ukrepi so skladni z Lokalnim programom 
                                                           
20 Vir: www.city-impulses.eu/ 

Cilji ukrepa Kazalniki 
Zagotoviti pogoje za nadaljevanje projektov 
urbane prenove v mestnem središču 

Število intervencij v mestnem središču. 

Zagotoviti pogoje in stanovanjsko politiko za 
privabljanje mladih in mladih družin v mestno 
središču 

Število priseljenih mladih in mladih družin 

Omogočiti razvoj novih programov in storitev Število urbanih programov in storitev v mestnem 
središču 

Cilji ukrepa Kazalniki 
Zagotoviti pogoje ustanovitev organizacije za 
izvajanje aktivnosti mestnega marketinga 

Ustanovitev organizacije za mestni marketing 

Zagotoviti boljše upravljanje s komercialnimi 
prostori v mestnem središču 

Število praznih komercialnih prostorov v 
mestnem središču 

Omogočiti razvoj novih programov in storitev v 
mestnem središču 

Število komercialnih programov in storitev v 
mestnem središču 
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delovanja mladih v Mestni občini Velenje 2016 – 2020 (v nastajanju) in Strategijo razvoja socialnega 
varstva v Mestni občini Velenje za obdobje od 2014 do 2020. 
 

7. Skladnost TUS Velenje s strateškimi okviri na nacionalni, regionalni in lokalni ravni 
 

7.1 Uredba (EU) št. 1301/2013 
 

Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ ter o 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006. Sprejeta uredba opredeljuje načela, pravila in standarde za 
izvajanje Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju: ESRR) ter obseg naložb za rast in 
delovna mesta ter za teritorialno sodelovanje v obdobju 2014-2020.21  Ključni tematski sklopi, ki jih bo 
ESRR v trenutnem programskem obdobju podpiral so  Inovacije in raziskave, informacijske in 
komunikacijske tehnologije, podpora malim in srednje velikim podjetjem ter spodbujanje 
nizkoogljičnega gospodarstva.  Vrste naložb, ki jih spodbuja ESRR: 

 naložbe v MSP za ustvarjanje in ohranjanje trajnih delovnih mest; 
 v vse vrste podjetij na področju inovacij in raziskav, nizkoogljičnega gospodarstva in IKT, pri 

katerih so vključena MSP; 
 v infrastrukturo, ki zagotavlja osnovne storitve na področju energije, okolja, prometa in IKT pa 

tudi na področju sociale, zdravstva in izobraževanja, ter 
 v razvoj endogenega potenciala. 

TUS Velenje je v svojih strateških usmeritvah povsem usklajen z Uredbo(EU) št. 1301/2013. Program 
PODJETNO Velenje je usmerjen v izkoriščanje notranjih (endogenih) potencialov lokalnega in 
regionalnega gospodarskega in izobraževalnega sistema, čemur je namenjen ukrep TUS Velenje 1.1 
Razvoj prostorskih in vsebinskih možnosti za razvoj podjetništva.  

 

7.2  Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju   
         2014- 2020 
 

Kot Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju  2014 – 2020 (v 
nadaljevanju: OP KP), je tudi TUS Velenje v osnovi usmerjen k spodbujanju gospodarskega razvoja in 
zagotavljanju blaginje. Cilji OP KP, ki so skladni  s TUS Velenje so še: okrepiti prizadevanja na 
področju raziskav in razvoja, podpirati inovacijske potenciale malih in srednje velikih podjetij, 
spodbujati učinkovitost virov in zmanjšati pritisk na okolje, razvijati prometni sektor, spodbujati rast 
stopnje zaposlenosti.  OP KP je za obdobje 2014 – 2020 oblikoval 11 strateških tematskih ciljev, ki 

                                                           
21 Vir: http://eur-lex.europa.eu/summary/SL/URISERV:2602_3 

Cilji ukrepa Kazalniki 
Zagotoviti stanovanjske  možnosti za mlade in 
mlade družine 

Število stanovanj za najem / nakup 

Zagotoviti ponudbo varovanih in oskrbovanih 
stanovanj 

Število varovanih in oskrbovanih stanovanj v 
mestu 

Zmanjšati število praznih stanovanj in 
stanovanjskih hiš v mestu 

Število praznih stanovanj in stanovanjskih hiš 
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podpirajo uresničevanje Strategije EU 2020, strategije za pametno, trajnostno in vključujočo  rast. 
Tematski cilji OP KP 2014 – 2020 so naslednji:  

1. Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij; 
2. Izboljšanje dostopa do informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter povečanje njihove uporabe in 

kakovosti; 
3. Povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij ter kmetijskega sektorja; 
4. Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih; 
5. Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj; 
6. Varstvo okolja in spodbujanje učinkovite rabe virov; 
7. Spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah 
8. Spodbujanje zaposlovanja in mobilnosti delovne sile 
9. Spodbujanje socialnega vključevanja in boja proti revščini 
10. Vlaganje v spretnosti, izobraževanje ter vseživljenjsko učenje 
11.  Izboljšanje institucionalnih zmogljivosti in učinkovita javna uprava 

Skladnost TUS Velenje z OK KP 2014 – 2020: kot je razvidno iz spodnje tabele so programi in ukrepi 
TUS Velenje skladni z vsemi 11-imi cilji OP KP 2014 – 2020. 
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PROGRAM 
PREDNOSTNIH 

NALOŽB 

UKREP OP KP 2014 - 2020 

1.
 

PO
D

JE
TN

O
 V

EL
EN

JE
 1.1 Razvoj prostorskih in vsebinskih 

možnosti za razvoj podjetništva  
(1) Krepitev raziskav, tehnološkega 

razvoja in inovacij; 
(2) Povečanje konkurenčnosti malih in 

srednjih podjetij; 
(6) Varstvo okolja in spodbujanje  
      učinkovite rabe virov; 
(8) Spodbujanje zaposlovanja in 

mobilnosti delovne sile; 

1.2 Razvoj pogojev in podpornega 
okolja za razvoj trajnostnega 
turizma, s poudarkom na razvoju 
turističnega potenciala velenjskih 
jezer; 

1.3 Revitalizacija starega mestnega 
središča 

 
1.4 Podpora izgradnji 3. Razvojne osi 

2.
 

SO
N

A
R

A
VN

O
 V

EL
EN

JE
 

2.1 Optimizacija javnega potniškega   
prometa 

(1) Krepitev raziskav, tehnološkega 
razvoja in inovacij; 

(2) Izboljšanje dostopa do informacijsko-
komunikacijskih tehnologij ter 
povečanje njihove uporabe in 
kakovosti; 

(4) Podpora prehodu na nizkoogljično 
gospodarstvo v vseh sektorjih; 

(5) Spodbujanje prilagajanja podnebnim 
spremembam ter preprečevanja in 
obvladovanja tveganj; 

(6) Varstvo okolja in spodbujanje  
      učinkovite rabe virov; 
(7) Spodbujanje trajnostnega prometa in  
      odprava ozkih grl v ključnih omrežnih   
      infrastrukturah; 
 

2.2 Zaključevanje notranjega  
kolesarskega omrežja in izgradnja 
druge kolesarske infrastrukture ter 
izgradnja regionalnih kolesarskih 
povezav 

2.3 Trajnostna optimizacija ukrepov  
ureditve mirujočega prometa 

2.4 Izboljšanje izkoriščenosti 
sistemov  
daljinske  energetike 

2.5 Izboljšanje energetskih  
karakteristik javnih objektov in 
večstanovanjskih stavb 

3.
 
IZ
O
B
R
A
ŽE

N
O

 V
EL

EN
JE

 3.1 Vzpostavitev pogojev za razvoj  
novih strokovnih študijskih 
programov 

(1) Krepitev raziskav, tehnološkega 
razvoja in inovacij; 

(2) Izboljšanje dostopa do informacijsko-
komunikacijskih tehnologij ter 
povečanje njihove uporabe in 
kakovosti; 

(8) Spodbujanje zaposlovanja in   
       mobilnosti  delovne sile; 
(10) Vlaganje v spretnosti, izobraževanje 

ter vseživljenjsko učenje 
 

3.2 Vzpostavitev pogojev za  
ustanovitev glasbene akademije 

4.
 

4.1 Urbana prenova (4) Podpora prehodu na nizkoogljično 
gospodarstvo v vseh sektorjih; 

(5) Spodbujanje prilagajanja podnebnim 
spremembam ter preprečevanja in 
obvladovanja tveganj; 

4.2 Vzpostavitev pogojev za izvajanje 
mestnega  marketinga 
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TUS Velenje, njeni cilji, programi in ukrepi so skladni tudi s temeljnimi cilji izvajanja kohezijske politike 
v okviru mehanizma CTN, ki je podprt s sredstvi naslednjih prednostnih osi, ukrepov in specifičnih 
ciljev: 

Prednostna os: 

 Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti 
(Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo 
degradiranih zemljišč(vključno z območji na katerih poteka preobrazba) zmanjšanje 
onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa, Specifični cilj:  Učinkovita 
raba prostora v urbanih območjih, Programi TUS Velenje: Velenje ZA ŽIVLJENJE, 
SONARAVNO VELENJE; 

 Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja  
(Ukrep Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo  in uporabo 
obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami  in stanovanjskem 
sektorju),  Specifični cilj: Povečanje učinkovite rabe energije v gospodinjskih - Programi TUS 
Velenje: SONARAVNO VELENJE; 

 Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja   (Ukrep: Spodbujanje 
nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s 
spodbujanjem trajnostne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi, 
 Specifični cilj: Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih 
(sistem P+R, ureditev varnih dostopov do postaj in postajališč JPP in ureditev parkirišč za 
kolesa). Skladni Programi TUS Velenje: Velenje ZA ŽIVLJENJE, SONARAVNO VELENJE; 
  

7.3 Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje  
       2014-2020 
 
Partnerski sporazum je nacionalni strateški dokument in podlaga za črpanje sredstev iz EU skladov in 
je kot takšen usklajen z vsemi  operativnimi programi za programsko obdobje 2014-2020. Partnerski 
sporazum povzema 11 tematskih ciljev iz OP KP, katerih skladnost TUS Velenje je prikazana v 
poglavju  7.2.  Analiza gospodarskih gibanj in izzivov prepoznava enake izzive na nacionalni, kot TUS 
Velenje na lokalni ravni: demografski trendi in strukturne slabosti gospodarskega sektorja. Priložnosti 
so identificirane tudi v tujih neposrednih investicijah, kjer Slovenija še vedno ni prepoznana kot 
primerna lokacija za investicije. S podobnim problemom prepoznavnosti se na nacionalni ravni sooča 
Velenje, katerega večina ljudi še vedno dojema kot sivo industrijsko mesto.  TUS Velenje in na 
splošno strateški okvir MO Velenje je skladen tudi s tistimi horizontalnimi načeli partnerskega 
sporazuma, katere je možno aplicirati na nivoju lokalnega razvoja,  še posebej z načelom zavezanosti 
k trajnostnem razvoju. 

7.4 Strategija prostorskega razvoja Slovenije 
 

4.3 Izdelava koncepta in izvedba 
varovanih   stanovanj v praznih 
stanovanjskih objektih 

(9) Spodbujanje socialnega vključevanja 
in boja proti revščini; 

(11)   Izboljšanje institucionalnih   
 zmogljivosti in učinkovita javna uprav; 
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V času nastanka TUS Velenje je še v veljavi Strategija prostorskega razvoja Slovenije (v nadaljevanju 
SPRS), sprejeta leta 2004, le da se že oblikuje nova strategija prostorskega razvoja Slovenije.  
Strategija prostorskega razvoja Slovenije (v nadaljevanju: SPRS) je temeljni državni dokument o 
usmerjanju razvoja v prostoru. Podaja okvir za prostorski razvoj na celotnem ozemlju države in 
postavlja usmeritve za razvoj v evropskem prostoru. Določa zasnovo urejanja prostora, njegovo rabo 
in varstvo.22  Z vidika TUS Velenje je SPRS strateški dokument, ki določa prostorske in načelne 
usmeritve razvoja prostora  za trajnosten razvoj mest in drugih naselij podaja konceptualne usmeritve 
razvoja mest (policentričnost in polifunkcionalnost) in utemeljuje razvoj na racionalni rabi prostora in 
zemljišč. SPRS določa tudi položaj mesta v policentrični zasnovi regionalnih središč in tipe funkcij, ki 
jih kot takšna središča imajo v regionalnem in nacionalnem prostoru. Velenje je v SPRS opredeljeno 
kot regionalno središče nacionalnega pomena. »Središča nacionalnega in regionalnega pomena so 
najpomembnejša središča dejavnosti družbene infrastrukture, oskrbnih, storitvenih, upravnih in drugih 
dejavnosti ter najpomembnejša gospodarska območja in prometna vozlišča. Vanje se usmerja 
najpomembnejše javne funkcije. Središča nacionalnega in regionalnega pomena so primerna lokacija 
za terciarno in sekundarno raven zdravstvene oskrbe, visoko in višje izobraževanje, višje strokovno 
izobraževanje, sodne in upravne institucije in bolj specializirano socialno varstvo ter javne 
raziskovalne organizacije.« 

Cilji prostorskega razvoja, kot so opredeljeni v SPRS, so skladni tudi s TUS Velenje: 

 Racionalen in učinkovit prostorski razvoj (usmeritve dejavnosti v prostoru za doseganje 
trajnostnega in učinkovitega razvoja gospodarstva, izboljšanje negativnih stanj v prostoru s 
prostorskimi in okoljskimi ukrepi) 

 Razvoj policentričnega omrežja mest in drugih naselij – Velenje je umeščeno v 
policentrično zasnovo središč nacionalnega pomena in TUS Velenje gradi na utrditvi te 
pozicije s širjenjem gospodarskih, upravnih, izobraževalnih in drugih funkcij urbanega prostora 
v SAŠA regiji. 

 Večja konkurenčnost slovenskih mest v evropskem prostoru: TUS Velenje obravnava 
razvoj novih razvojnih con regionalnega pomena in predvideva ukrepe za zagotovitev 
stanovanj v urbanem naselju. 

 Kvaliteten razvoj in privlačnost mest: TUS Velenje in ostali strateški okvir MO Velenje 
upoštevajo in uresničujejo načela varnega, socialno pravičnega, urejenega mesta, upoštevajo 
vrednost kulturne dediščine, ki je vtkana in vzdrževana v urbanem tkivu.  

 Povezanost infrastrukturnih omrežij z evropskimi infrastrukturnimi sistemi:  TUS 
Velenje posebej izpostavlja ovire, ki jih slaba prometna povezanost Velenja pomeni za 
gospodarski in socialni razvoj mesta Velenje in regije  - cilj, ki je zastavljen v SPRS, ampak še 
vedno nerealiziran – hitra in varna priključitev na V. koridor Trans European Network. 

 Preudarna raba virov: zaradi prostorskih omejitev za stanovanjsko in gospodarsko gradnjo, 
je racionalno izkoriščanje prostora vitalnega pomena za razvoj Velenja, za ohranitev osnovnih 
urbanističnih karakteristik Velenja in kakovosti življenjskega okolja. 

 Varstvo okolja in ohranjanje narave: programi in ukrepi TUS Velenje in ostali deli 
strateškega okvira MO Velenje so skladni s tema temeljnima ciljema, kot dokazuje pretekli 
razvoj in prihodnji razvojni načrti. 

7.5 Regionalni razvojni program Savinjske regije za obdobje 2014-2020 
 

Regionalni razvojni program savinjske regije za obdobje 2014-2020 (v nadaljevanju RRP SR) v 
osnovni analizi stanja v regiji izpostavlja problematiko 3. razvojne osi, ki ne predstavlja razvojne ovire 
samo za Velenje, ampak za celotno Savinjsko statistično in razvojno regijo. 

                                                           
22 Vir: Strategija prostorskega razvoja Slovenije, 2004 
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Ključna razvojna področja so skladna z zastavljenimi programi in ukrepi TUS Velenje. Ključna razvojna 
področja kot jih predstavlja RRP SR in so neposredno skladni s programi in ukrepi TUS Velenje so:  

 trajnostna gospodarska rast (razvoj podpornega okolja za rast malih in srednjih podjetij ter  
nadaljnji razvoj večjih podjetij); 

 trajnostni teritorialni razvoj (sanacija degradiranih območij, urbano prenovo za večjo kakovost 
okolja v mestih,   vzpostavitev večje dostopnosti in mobilnosti,  investicije v javni potniški 
promet in druge oblike trajnostne mobilnosti, vzpostavitev zelene infrastrukture (ozelenitev 
urbanih območij); 

 razvoj trajnostnega turizma (podporno okolje za razvoj turizma (prometne povezave, 
kolesarske poti, urejena mesta in vasi, razvoj turistične ponudbe, nadgradnja in razvijanje 
novih programov in turističnih produktov, storitev, ki bodo temeljili na interpretaciji narave, 
upoštevanju naravne in kulturne dediščine območja  – razvoj zelenega, naravovarstvenega 
turizma, obnova objektov kulturne dediščine);  

 upravljanje z naravnimi viri (energetske obnove stavb javnega sektorja, večstanovanjskih 
stavb, spodbujanje  občanov  k  energetski  obnovi  stanovanjskih  stavb,  uporabi  energetsko  
učinkovitih sistemov za ogrevanje, pilotni projekte za dosego energetsko samooskrbnih 
območij z več kot 5000 prebivalcev); 

 blaginja družbe regije (aktivno zaposlovanje mladih, spodbujanje povezovanja med podjetji in 
raziskovalno in izobraževalno sfero, krepitev družbene odgovornosti in okoljske 
ozaveščenosti, zagotavljanje stanovanjskih pogojev za mlade družine, medgeneracijski centri,   
izboljšanje dostopa do socialnih in zdravstvenih storitev); 

 vključujoča družba (ustvarjanje pogojev za večjo socialno vključenost (zagotavljanje prostorov 
in programov – zaposlovanje mladih, nove stanovanjske enote, varovana stanovanja za 
starejše, spodbujanje soc. podjetništva, krepitev položaja nevladnega sektorja); 

  infrastruktura za boljše stanje okolja in trajnostno mobilnost (vzpostavitev trajnostnega in 
integriranega prometa s krepitvijo javnega potniškega prometa, izgradnja manjkajočih 
kolesarskih povezav,  izboljšanje cestnih in železniških prometnih povezav). 

RRP SR ima razvite štiri regionalne razvojne prioritete regije, ki predstavljajo tudi razvojno 
specializacijo Savinjske regije:  

1. predelava in obdelava materialov (kovine, les, umetne mase, steklo) ; 
2. prehranska oskrba; 
3. trajnostni turizem; 
4. energetska oskrba; 

V  obdobju  2014-2020  bo  Savinjska  regija  skrbno  in  odgovorno  obravnavala  vsako  izmed  štirih 
razvojnih prioritet.  Podporno  okolje  za  uspešno  izvajanje  razvojnih  vsebin  in  procesov  bodo  za  
vsa  štiri  prioritetna področja zagotovljena s spodbujanjem, aktiviranjem in mreženjem človeških virov. 
Za vsa prioritetna razvojna  področja  se načrtuje oblikovanje  tehnološko razvojnih jeder aplikativnega 
in inovativnega znanja, ki bodo interesno temeljila na javno zasebnem partnerstvu. 23 

Preglednica skladnosti programov in ukrepov TUS Velenje in razvojnih prioritet RRP SR: 

                                                           
23 Vir: Regionalni razvojni program Savinjske regije za obdobje 2014-2020 
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PROGRAM 
PREDNOSTNIH 

NALOŽB 

UKREP OP KP 2014 - 2020 

1.
 

PO
DJ

ET
N

O
 V

EL
EN

JE
 1.1 Razvoj prostorskih in vsebinskih 

možnosti za razvoj podjetništva  
1- Predelava  in obdelava materialov; 
3-  Trajnostni turizem 
 1.2 Razvoj pogojev in podpornega 

okolja za razvoj trajnostnega 
jezerskega turizma 

1.3 Revitalizacija starega mestnega 
središča 

1.4 Podpora izgradnji 3. Razvojne osi 

2.
 

SO
N

AR
AV

N
O

 V
EL

EN
JE

 

2.1 Optimizacija javnega potniškega   
prometa 

4- Energetska oskrba 
 

2.2 Zaključevanje notranjega  
kolesarskega omrežja in izgradnja 
druge kolesarske infrastrukture 
ter izgradnja regionalnih 
kolesarskih povezav 

2.3 Trajnostna optimizacija ukrepov  
ureditve mirujočega prometa 

2.4 Izboljšanje izkoriščenosti sistemov  
daljinske  energetike 

2.5 Izboljšanje energetskih  
karakteristik javnih objektov in 
večstanovanjskih stavb 

3.
 

IZ
O

BR
AŽ

EN
O

 V
EL

EN
JE

 

3.1 Vzpostavitev pogojev za razvoj  
novih strokovnih študijskih 
programov 

1- Predelava  in obdelava materialov; 
 
3- Trajnostni turizem 

 
4- Energetska oskrba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Vzpostavitev pogojev za  
ustanovitev glasbene akademije 
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4.
 

VE
LE

N
JE

 Z
A 

ŽI
VL

JE
N
JE

 

4.1 Urbana prenova 3- Trajnostni turizem 
 

4- Energetska oskrba 
 

4.2 Vzpostavitev pogojev za izvajanje  
mestnega  marketinga 

4.3 Izdelava koncepta in izvedba 
varovanih   stanovanj v praznih 
stanovanjskih objektih 
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Ta strategija začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
Številka: 350-03-0002/2014 
Datum:  

                              župan Mestne občine Velenje 
                      Bojan KONTIČ 

OBRAZLOŽITEV: 
1. PRAVNA PODLAGA: 
- Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem 
skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja "naložbe za rast in delovna mesta" ter o 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006, 
- Partnerski sporazum med Republiko Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020. 
- Strategija prostorskega razvoja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) 
Uredba (EU) št. 1301/2013 določa naloge Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR),  obseg  
podpore  iz  sklada  za  cilj  "naložbe  za  rast  in delovna  mesta"  in  cilj  "evropsko  teritorialno  
sodelovanje"  ter posebne  določbe  o  podpori  ESRR  za  cilj  "naložbe  za  rast  in delovna  mesta". 
7. člen Uredbe (EU) št. 1301/2013 določa, da se v finančni perspektivi 2014-2020 trajnostni urbani 
razvoj izvaja z mehanizmom Celostne teritorialne naložbe (CTN).   
Partnerski sporazum med Republiko Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020 v poglavju 
3.1.3 določa, da je Trajnostna urbana strategija (TUS), ki jo pripravi in sprejme mestna občina, pogoj 
za pridobitev sredstev za sofinanciranje operacij na področju trajnostnega urbanega razvoja na 
upravičenih območjih (CTN). 
Strategija prostorskega razvoja Republike Slovenije je (SPRS)  temeljni  dokument  za  usmerjanje  
prostorskega  razvoja  države. SPRS med drugim določa vlogo in pomen mestnih občin pri 
zagotavljanju trajnostnega urbanega razvoja in razvršča mestne občine glede na pomen posameznih 
urbanih središč: središča mednarodnega pomena, središča nacionalnega pomena in središča 
nacionalnega pomena ki  so  pomembni  razvojni  poli  izven glavnih razvojnih osi. Vseh 11 mestnih 
občin je vključenih v izvajanje mehanizma CTN. 
24. člen Statuta MOV določa pristojnost občinskega sveta, da sprejema plane razvoja MOV. 
 
2. RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA IN OCENA SEDANJEGA STANJA: 
V aktualni finančni perspektivi bo mogoče pridobivati sredstva za urbani razvoj le v okviru mehanizma 
CTN, za katerega je potrebno izdelati in sprejeti Trajnostno urbano strategijo. Trajnostna urbana 
strategija za podjetno, pametno in prijazno Velenje 2025 je bila izdelana na podlagi že sprejetih in 
veljavnih strateških dokumentov Mestne občine Velenje, rezultatov fokusnih delavnic, raziskave 
javnega mnenja, analiz izvedenih ukrepov v krovnem strateškem dokumentu Mestne občine Velenje – 
VIS. 
 
Mestna občina Velenje potrebuje sprejeto Trajnostno urbano strategijo za potrebe koriščenja 
mehanizma CTN, ki bo usmerjeno predvsem v zagotavljanje prostorskih in drugih pogojev za potrebe 
razvoja gospodarstva in ostalih vidikov trajnostnega razvoja v Mestni občini Velenje. 
Sredstva za izvajanje Trajnostne urbane strategije za podjetno, pametno in prijazno Velenje 2025, 
bodo zagotovljena v okviru izvajanja mehanizma CTN z udeležbo občine v okviru letnih proračunov. 
Svetu Mestne občine Velenje predlagamo, da sprejme Trajnostno urbano strategijo za podjetno, 
pametno in prijazno Velenje 2025. 
  
3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC: 
Sprejem predlagane Strategije predstavlja dodatne finančne posledice za občinski proračun. 
 
V Velenju, 26. 11. 2015 
 
Pripravil: 
Marko GOVEK, l. r.                                                                                         Alenka REDNJAK, l. r.

                                   Vodja Urada za razvoj in investicije 
ŽUPAN:  
Na podlagi 37. člena Statuta MOV (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06-uradno prečiščeno 
besedilo, 26/07 in 18/08)  predlagam Svetu, da to strategijo sprejme.      
 

župan Mestne občine Velenje 
Bojan KONTIČ, l.r. 


