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Spoštovani,  
 
na podlagi 26. člena Statuta Mestne občine Velenje  
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo in 17/19) in 
 
22. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje  
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 3/2016 - uradno prečiščeno besedilo in št. 7/2017) 
 
 

sklicujem 

27. sejo Sveta Mestne občine Velenje,  
v torek, 28. junija 2022, ob 8. uri 
 
v sejni dvorani Mestne občine Velenje, Titov trg 1. 
 
 
 
   župan Mestne občine Velenje 

      Peter DERMOL, l. r. 
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PREDLOG 
 
ZAPISNIK 26. SEJE  
Sveta Meste občine Velenje 
Seja je potekala v sejni dvorani Mestne občine Velenje, dne 31. 5. 2022, s pričetkom ob 8.00 in zaključkom ob 
14.40. 
 
Sejo je vodil župan Peter DERMOL. 
 
Župan Peter DERMOL je ugotovil, da je od skupnega števila 33 članov sveta prisotnih 26 članov in je svet 
sklepčen.  
 
Opravičili so se naslednji člani sveta: Matjaž PEČOVNIK, Klemen ARLIČ in Mersad DERVIŠEVIĆ. 
 
 
Člani sveta so za 26. sejo Sveta Mestne občine Velenje prejeli naslednje gradivo: 
- Glasilo št. 28 
- Predlog dnevnega reda s poročevalci, kazalom in opombami 
- Predlog za razširitev dnevnega reda 26. seje Sveta Mestne občine Velenje 
- Predlog Sklepa o povečanju vrednosti projekta 403-1805-042 Urbani park v Načrtu razvojnih programov 
Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025 
- Predlog Sklepa o povečanju vrednosti projekta 403-1902-011 Vzdrževanje objektov – Vrtec Velenje v Načrtu 
razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025  
- Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet zavoda Poklicne gasilske enote Velenje 
- Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v Mestni občini Velenje, 
Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2022 
- Zapisnik Odbora za negospodarske javne službe 
- Zapisnik Odbora za gospodarske javne službe 
- Zapisnik Odbora za okolje in prostor 
- Zapisnik Odbora za gospodarstvo 
- Zapisnik Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin 
- Zapisnik Komisije za statutarno-pravna vprašanja 
- Zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
- Zapisnik Komisije za priznanja 
- Zapisnik seje Nadzornega odbora 
 
 
Za 26. sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 
1. Potrditev zapisnika 25. seje Sveta Mestne občine Velenje  
2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave 
3. Osnutek Statuta Mestne občine Velenje 
4. Osnutek Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje  
5. Osnutek Strategije digitalnega razvoja pametnega mesta in skupnosti Mestne občine Velenje  
6. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet zavoda Poklicne gasilske enote Velenje 
7. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 2669 Paški Kozjak iz javnega dobra (ID znak parcela 

2669 679/3) 
8. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 

3599/10) 
9. 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 2021 

10. Predlog Sklepa 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 2022 

11. Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov iz Mestne občine Velenje za leto 2021 

12. Predlog Sklepa o sprejemu Programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja   ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2022 



13. Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne 
službe ravnanja s komunalnimi odpadki za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v Mestni občini 
Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2022 

14. Predlog Sklepa o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31. 12. 2021 
15. Predlog Sklepa o določitvi nižjega normativa v enoti Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2022/2023 
16. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v 

Mestni občini Velenje 
17. Osnutek Odloka o predkupni pravici Mestne občine Velenje 
18. Osnutek Odloka o ureditvi prometa v Mestni občini Velenje 
19. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na 

območju Mestne občine Velenje 
20. Poročilo o delu Ustanove Velenjska knjižna fundacija za leto 2021 
21. Poročilo o delu Knjižnice Velenje za leto 2021 
22. Poročilo o delu Muzeja Velenje za leto 2021 
23. Poročilo o delu Festivala Velenje za leto 2021 
24. Poročilo o delu Mladinskega centra Velenje za leto 2021 
25. Poročilo o delu in finančno poročilo Rdeče dvorane ŠRZ za leto 2021  
26. Poročilo o delu SAŠA inkubatorja za leto 2021 
 
 
Župan Peter DERMOL je predlagal, da se dnevni red 26. seje Sveta MOV razširi tako, da se na: 
- 7. točko uvrsti Predlog Sklepa o povečanju vrednosti projekta 403-1805-042 Urbani park v Načrtu 
razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025; 
- 8. točko uvrsti Predlog Sklepa o povečanju vrednosti projekta 403-1902-011 Vzdrževanje objektov – 
Vrtec Velenje v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025. 
 
 
Prisotnih je bilo 28 članov sveta. 
1. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se na 7. točko uvrsti Predlog Sklepa o povečanju 
vrednosti projekta 403-1805-042 Urbani park v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 
2022-2025.  
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
Prisotnih je bilo 28 članov sveta. 
2. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se na 8. točko uvrsti Predlog Sklepa o povečanju 
vrednosti projekta 403-1902-011 Vzdrževanje objektov – Vrtec Velenje v Načrtu razvojnih programov Mestne 
občine Velenje za obdobje 2022-2025. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
Prisotnih je bilo 28 članov sveta. 
3. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se je glasil: 26. seja Sveta Mestne občine Velenje 
bo potekala po naslednjem DNEVNEM REDU: 
1. Potrditev zapisnika 25. seje Sveta Mestne občine Velenje  
2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave 
3. Osnutek Statuta Mestne občine Velenje 
4. Osnutek Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje  
5. Osnutek Strategije digitalnega razvoja pametnega mesta in skupnosti Mestne občine Velenje  



6. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet zavoda Poklicne gasilske enote Velenje 
7. Predlog Sklepa o povečanju vrednosti projekta 403-1805-042 Urbani park v Načrtu razvojnih programov 

Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025 
8. Predlog Sklepa o povečanju vrednosti projekta 403-1902-011 Vzdrževanje objektov – Vrtec Velenje v 

Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025 
9. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 2669 Paški Kozjak iz javnega dobra (ID znak parcela 2669 

679/3) 
10. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 

3599/10) 
11. 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 2021 

12. Predlog Sklepa 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 2022 

13. Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov iz Mestne občine Velenje za leto 2021 

14. Predlog Sklepa o sprejemu Programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja   ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2022 

15. Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne 
službe ravnanja s komunalnimi odpadki za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v Mestni občini 
Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2022 

16. Predlog Sklepa o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31. 12. 2021 
17. Predlog Sklepa o določitvi nižjega normativa v enoti Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2022/2023 
18. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v 

Mestni občini Velenje 
19. Osnutek Odloka o predkupni pravici Mestne občine Velenje 
20. Osnutek Odloka o ureditvi prometa v Mestni občini Velenje 
21. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na 

območju Mestne občine Velenje 
22. Poročilo o delu Ustanove Velenjska knjižna fundacija za leto 2021 
23. Poročilo o delu Knjižnice Velenje za leto 2021 
24. Poročilo o delu Muzeja Velenje za leto 2021 
25. Poročilo o delu Festivala Velenje za leto 2021 
26. Poročilo o delu Mladinskega centra Velenje za leto 2021 
27. Poročilo o delu in finančno poročilo Rdeče dvorane ŠRZ za leto 2021  
28. Poročilo o delu SAŠA inkubatorja za leto 2021 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Potrditev zapisnika 25. seje Sveta Mestne občine Velenje 

 
Prisotnih je bilo 28 članov sveta. 
4. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se je glasil: Potrdi se zapisnik 25. seje Sveta 
Mestne občine Velenje. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 



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

 
Član sveta dr. Franc ŽERDIN: Že kar nekaj časa potekajo napori posameznikov, institucij in Sveta MOV za 
razjasnitev slike v zvezi z rokom prenehanja odkopavanja premoga ter pridobivanja električne energije iz 
fosilnih goriv v Šaleški dolini. Osebno je prepričan, da je večina vprašanj glede pravičnega prehoda iz premoga 
še vedno popolnoma odprtih in nedorečenih, ker Šaleška dolina na nivoju države v zvezi s tem vprašanjem ni v 
državnih institucijah imela nobenega vpliva, bila je celo zavajana. Prepričan je tudi, da odločitev pretekle Vlade 
RS o prenehanju odkopavanja premoga najkasneje v letu 2033 ni zakonita, ker za sprejetje takega sklepa ni 
pristojna vlada, pač pa je za to pristojen edino Državni zbor RS. 
Državljani Slovenije imamo ustavno pravico, da smo pred sprejetjem sklepa o prenehanju odkopavanja 
premoga v Šaleški dolini seznanjeni, kako bomo dolgoročno zanesljivo in cenovno vzdržno oskrbljeni z 
električno in toplotno energijo ter tudi iz katerega vira in kdaj bo pravični prehod iz premoga financiran. 
Ponovno je pozval k formiranju strokovne skupine, ki bo koordinirala programske aktivnosti na območju obeh 
energetskih con. Sestavljajo naj jo predstavnik MOV, Občine Šoštanj, Premogovnika Velenje, Termoelektrarne 
Šoštanj, sindikatov in okoljevarstvenikov. 
Vodstvo Mestne občine Velenje je vprašal, kako bo v zvezi z navedenimi perečimi vprašanji komunicirala z 
novo vlado ter tudi glede namena ustanovitve predlagane strokovne skupine za koordinacijo programskih 
aktivnosti na območju energetskih con. 
Stanje, kakršnega doživljamo danes, povzroča veliko negotovosti med zaposlenimi in prebivalstvom Šaleške 
doline, vpliva na varno delo pri odkopavanju premoga ter povzroča usodne zakasnitve pri načrtovanju in 
izvedbi razvojnih aktivnosti, povezanih s prehodom iz premoga. 
 
Odgovor župana Petra DERMOLA: Dejal je, da trenutno na državnem nivoju resnega sogovornika še nimajo, 
pričakujejo pa, da bo v kratkem na razpolago, brž ko bo nova vlada opravilno usposobljena. Zaveda se, da je 
bila določitev letnice izstopa iz premoga nekoliko čudna in tudi pravno sporna. Konkretnih aktivnosti v tem 
primeru še niso sprožili, saj je bila vlada v odhajanju, nova pa se sestavlja. Zavedajo se, da morajo v letošnjem 
letu sprejeti območni načrt, ki ga mora sprejeti vlada. Če se to ne zgodi, bodo v naslednji finančni perspektivi 
ostali brez finančnih sredstev za prestrukturiranje, zato je njihov fokus usmerjen predvsem v to. Vsekakor bo 
prvi korak ob formiranju nove vlade neposreden stik z njo, najprej predvsem z ministrom za infrastrukturo, v 
naslednji fazi pa tudi s predsednikom vlade in tudi celotno vlado. Stališče MOV se ni spremenilo. Nikoli niso 
podpirali letnice izstopa iz premoga 2033, še danes pa nimajo zagotovil države, da bo sledila potrebam 
pravičnega prehoda. To pa ne pomeni, da prelagajo začetek postopkov prestrukturiranja, ampak da se tega 
procesa aktivno lotevajo. Glede predstavnikov različnih deležnikov je dejal, da so ti predstavniki že imenovani 
in določeni, ni pa zraven sindikatov in nevladnih organizacij, bodo pa vsekakor morali v naslednji fazi to 
skupino razširiti. Trenutno se ta skupina ukvarja predvsem z lokalno problematiko. Aktivno sodelujejo tako s 
TEŠem kot PVjem in načrtujejo tudi skupne projekte na področju uporabe vodika. Najprej so identificirali 
projekte, v okviru potrditve območnega načrta s strani evropske komisije bodo dobili posamezne projekte tudi 
potrjene, potem pa bodo lahko prioritetne projekte umeščali v prostor. Preostali prostor, ki se bo postopoma 
sproščal, pa bo potrebno smiselno zapolniti. Tudi TEŠ in PV imata svoje projekte in dobre projekte bo lokalna 
skupnost vedno podpirala. Videli bodo torej sedaj, kaj se bo zgodilo z območnim načrtom in verjame, da bodo 
potem lahko še bolj konstruktivni. Soglaša tudi s predlogom, da naredijo močno programsko skupino, tudi z 
nevladniki. Daljinsko ogrevanje bez sežiganja neke vrste odpadkov ne bo mogoče in potrebno bo doseči širši 
konsenz. Dejal je še, da so vzpostavili neposredni stik z evropskima institucijama DG REGIO in pa DG Energy, 
postali so članica evropske platforme sklada za pravični prehod, povezali so se tudi z vodstvom svetovalne 
družbe, ki je pristojna izvajalka mednarodnega programa za premogovne regije sklada za pravičen prehod, 
začeli pa so tudi s 1. fazo postopkov prestrukturiranja, v okviru katerega skušajo v naslednji finančni 
prespektivi, torej do konca leta 2027,  zagotoviti med 1000 in 1500 delovnih mest, približno 400 novih 
stanovanjskih enot in pa tudi prva postrojenja za daljinsko ogrevanje, o čemer pa bodo znova razpravljali na 
eni izmed naslednjih sej.  
 
Član sveta dr. Franc ŽERDIN je predlagal, da insistirajo tudi v imenu državljanov Slovenije, da zagotovi vlada 
dokument, ki se imenuje energetski koncept. Gre za pomemben razvojni dokument, brez katerega lahko 
Slovenija po zaprtju PVja ostane brez 40% električne energije. Prešli bomo na uvoz, ki bo odvisen od trga.  
 
 
Član sveta Sebastjan APAT: Na 23. seji Sveta MOV, ki je potekala 1. 2. 2022, so sprejeli Sklep o stališčih 
Sveta Mestne občine Velenje do aktivnosti, ki vplivajo na razvoj primarnega zdravstva v Mestni občini Velenje. 
Pri tem so se seznanili s predstavitvijo stanja in izzivov javnega zdravstva na primarni ravni v MOV. Ob tem so 
sprejeli sklep, da Svet MOV podpira razvoj primarnega zdravstva na eni lokaciji znotraj Zdravstvenega doma 



Velenje. Svet MOV je tudi dopustil možnost razpisovanja koncesij v skladu z veljavno zakonodajo, če se s tem 
ohranja ali širi obstoječi javni zdravstveni sistem v Velenju. V zvezi s tem je postavil vprašanje, kako je s 
postopkom razpisovanja koncesij in z nadaljnjimi koraki, ki so v pristojnosti MOV na področju primarnega 
zdravstva v MOV.  
 
Odgovor Marka PRITRŽNIKA, vodje Urada za družbene dejavnosti: Po seji 1. 2. so se takoj lotili aktivnosti 
glede koncesij. Najprej so pridobili pisno informacijo dejanskega stanja s strani ZD Velenje, nato je sledila 
pridobitev soglasja tako s strani ZZZSja kot Ministrstva za zdravje. Vlogo so dali na obe instituciji. Tam so nato 
zahtevali tudi nekatere dopolnitve, ki so jih tudi posredovali. Prejšnji teden so dobili pozitiven odgovor s strani 
ZZZSja za 4 koncesije s področja družinske medicine. Od Ministrstva za zdravje pa še vedno niso dobili 
odgovora, zato so ministrstvo opomnili na to vlogo in sedaj čakajo. Ta odgovor je izjemnega pomena, saj gre 
za dokument, brez katerega ne morejo nadaljevati postopka, naslednji korak je namreč, da se na seji Sveta 
MOV sprejme koncesijski akt oziroma odlok o koncesiji, kjer pa potem odločajo svetniki. Po sprejetju 
koncesijskega akta pa je potrebno nato imenovati komisijo znotraj MOV, ki bo pripravila besedilo javnega 
razpisa. Besedilo gre nato na objavo na portal javnih naročil ter na spletno stran MOV. Komisija se mora 
potem ukvarjati tudi z izbiro koncesionarja, potem pa pride izdaja odločbe. Ko je ta pravnomočna, pa pridejo do 
priprave in sklenitve koncesijske pogodbe.  
 
 
Članica sveta Veronika JUVAN: Opaža, da ob nedeljah mestno središče sameva. Veseli jo, da so se na Visti 
začeli raznorazni dogodki, ampak sama je pred časom opozorila na to, da se bodo dogodki prestavili na Visto, 
mestno središče pa bo samevalo. Morda bi manjši dogodki na promenadi lahko oživili dogajanje v mestu. Na 
promenadi bi lahko ob nedeljah imeli predstavitve talentov, ples, petje, različne oblike kulture, na primer 
risanje, slikanje, recitali, fotografske razstave. Zasledila je, da je tudi v Starem Velenju občasno kak dogodek. 
Morda bi lahko izmenično na teh lokacijah izvajali dogodke. Lahko bi recimo na teh lokacijah predstavili mlade 
in še neuveljavljene umetnike. Upa, da bo predlog koristno uporabljen in bo mestno središče tudi ob nedeljah 
vrvelo od dogajanja. 
 
Odgovor Aleksandre FORŠTNER, vodje Kabineta župana: Nedeljske prireditve so izziv za vsa mesta, ne le 
za Velenje, ne morejo pa se strinjati, da v Velenju ni dovolj dogodkov. Ob sobotah so mestne tržnice zelo 
dobro obiskane, odvijajo se številni dogodki v mestu, ob jezeru, na Visti. V poletnih mesecih se bodo dogajali 
poletni večeri, ki se bodo odvijali v amfiteatru, dogodke pripravlja Festival Velenje. Seveda pa je ključen obisk. 
Če tega ni, potem v prihodnje takih dogodkov ne bodo več organizirali. Ravno bo izšla tudi publikacija za 
Poletne kulturne prireditve. Tu so se povezali vsi zavodi, ki pripravljajo dogodke. Novost v mestu so tudi salsa 
večeri pred Kulturnim domom Velenje. Odvijali se bodo enkrat na mesec, zagotovo pa v prihodnje tudi večkrat. 
Če pa ni obiska, tudi dogodka ni. Žal vse stane in tu morajo biti vsi malo ekonomični. Pred korono je bilo v 
Velenju več kot 3000 dogodkov. Vsebinsko so raznoliki, trudijo se in delajo, v Starem Velenju pa se je 
oblikovala tudi skupina mestnega marketinga.  
 
Članica sveta Veronika JUVAN je dejala, da nikakor ni očitala, da prireditev ni. Tega ni nikjer omenila. 
Prireditve so, ona pa je izpostavila, da so nedelje prazne in je podala predlog, da bi jih naredili malo bolj 
živahne. S tem bi mogoče kakega podjetnika privabili, ker v nedeljo res nimaš iti kam na kavo.  
 
 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da je v skladu z 18. členom poslovnika napovedal vprašanje. V dopolnitvi je 
tudi napisal, da se nanaša na pravno službo. Čudi ga, da tega ne more izpostaviti. Gre za vprašanje, ki je 
izjemno pomembno, sploh za prihajajoče volitve. 
 
Župan Peter DERMOL je svetnika Jenka opomnil, da ta nima dovoljenja postaviti vprašanja, ker ni v skladu s 
poslovnikom.  
 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da podaja obrazložitev, zakaj to ni v redu, kar so naredili.  
 
Župan Peter DERMOL je svetnika Jenka pozval, naj prebere vprašanje in pove, na kakšen način je izpolnil 18. 
člen poslovnika.  
 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da je podal vprašanje v zvezi s pozivom za zbiranje kandidatur za 
predsednika, namestnika predsednika ter ostalih članov za občinsko volilno komisijo. V dopolnitvi pa je 
navedel, da naslavlja vprašanje na pravno službo.  
 



Župan Peter DERMOL je dejal, da to vprašanje ni v skladu z 18. členom poslovnika. Svetnik je postavil 
vprašanje, ki je vezano na KVIAZ, s katerim občinska uprava nima nič. KVIAZ se sestavlja na nivoju Sveta 
MOV. Na njihov predlog, da svetnik Jenko vprašanje dopolni, je ta dopolnil, da se njegovo vprašanje nanaša 
na pravno službo MOV, ki je po njegovem mnenju del občinske uprave. Ponovil je, da svetnik ni izpolnil 18. 
člena in nima možnosti podajanja tega vprašanja.  
 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da je bilo vprašanje jasno postavljeno. Gre za to, da bi morala pravna 
služba pozive, ki jih da tudi KVIAZ ven, pregledati. V pozivu je jasno, da so kršili zakon.  
 
Župan Peter DERMOL je dejal, da mora svetnik dati pripombo na KVIAZ, ne pa na župana.  
 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da je to stvar pravne službe.  
 
Župan Peter DERMOL ga je opomnil, da pravna služba spada pod občinsko upravo in torej ni pravi naslov.  
 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da so kršili zakon in pravna služba tega ni pregledala.  
 
Župan Peter DERMOL je svetniku Jenku izrekel prvi, nato še drugi opomin.  
 
 
 
 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Osnutek Statuta Mestne občine Velenje 

 
Obrazložitev osnutka sta podali Amra KADRIČ in Neža VODUŠEK. 
 
Član sveta Bojan VOH je podal stališče Statutarno pravne komisije. Obrazložitev je podal za 3. (Osnutek 
Statuta MOV) in 4. točko (Osnutek Poslovnika Sveta MOV) dnevnega reda. Dejal je, da pri samem Osnutku 
Statuta MOV ni veliko sprememb, jih je pa kar nekaj pri Osnutku Poslovnika Sveta MOV. Vsebinsko niso 
bistveno drugačne, so pa natančnejše in jasneje definirane. Kljub temu da sprememb ni tako veliko, so se na 
Statutarno pravni komisiji odločili, da pridejo s predlogom pred Svet MOV in da pripravijo nova dokumenta in s 
tem nov čistopis statuta in poslovnika. Pravna služba MOV je v ta namen k sodelovanju povabila gospo Nežo 
Vodušek, ki je strokovnjakinja na teh področjih. Komisija je imela skupaj z gospo in pravno službo sejo 11. 5. 
2022, kjer so obravnavali pripravljeno delovno gradivo. Šli so skozi vsa poglavja in spremembe, dobili so vsa 
pojasnila in prišli so do zaključka, da je smiselno in najbolje, da pripravijo 2 popolnoma nova dokumenta. Prav 
tako so bili soglasni, da je čas, ko se izteka mandat staremu sestavu Sveta MOV, primeren za pripravo teh 
dokumentov, da lahko nov sestav dobi ta dokumenta na 1. ustanovni seji novega mandata. Poudaril je, da je 
gospa Vodušek dosedanja statut in poslovnik ocenila kot zelo kvalitetna dokumenta, ki pa jih je vseeno 
potrebno prevetriti in posodobiti.  
 
Članica sveta Darinka MRAVLJAK je v imenu svetniške skupine SAB dejala, da Osnutek Statuta MOV v 41. 
členu določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati člani nadzornega odbora. V 2. alineji je zapisano, da je pogoj 
najmanj dve leti izkušenj na finančnem ali računovodskem področju, kar se jim zdi preozko. Menijo, da je za 
uspešno delo nadzornega odbora potrebna raznovrstna izobrazbena struktura, zato predlagajo, da bi se pri 
pogojih navedle izkušnje ali dobro poznavanje računovodskega, ekonomskega, javnofinančnega in pravnega 
področja, ampak za najmanj 3 člane nadzornega odbora. Sama je bila članica nadzornega odbora in vsa ta 
znanja, ki jih je navedla, pozna, če pa ne bi imela zraven še tehnične stroke, kvalitetnega nadzora ne bi mogla 
opraviti. Zato meni, da je to, da morajo imeti vsi člani nadzornega odbora enako izobrazbeno strukturo, za 
kvaliteten nadzor premalo. V 3. alineji 41. člena je zapisano tudi, da član nadzornega odbora ne sme biti v 
zakonski zvezi ali ožjem sorodstvu s člani občinskega sveta, županom, podžupanom ali direktorjem občinske 
uprave. Pod 2. točko pa je nato zapisano, da nezdružljivost funkcije člana nadzornega odbora ureja zakon. 
Menijo, da je ta 2. točka dovolj in se lahko 3. alineja črta, ker niti Zakon o lokalni samoupravi niti Zakon o 
integriteti in preprečevanju korupcije te določbe ne vsebuje. Določbe, ki bi preprečevala članstvo zaradi 
sorodstvenih razmerij, ta zakona ne vsebujeta, je pa seveda potrebno povedati, da je predlagatelj tisti, ki mora 
paziti, da v nadzorni odbor predlaga člane, ki so kompetentni, prav tako je potrebno paziti, da ne pride do 
konflikta interesov. V 1. točki 43. člena je predlagala, da bi dodali »in župana«, torej »z letnim programom dela 
nadzorni odbor seznani tudi občinski svet in župana.« Glede dela 2. točke 43. člena, kjer je zapisano, da 
morata biti dopolnitev in sprememba nadzornega programa obrazloženi, pa bi želeli obrazložitev, v kakšnem 
smislu. Nadzorni odbor je namreč samostojen in neodvisen organ in torej lahko spremembe in plan določa 



popolnoma sam. Če pa ta stavek pomeni to, da morajo obrazložiti zaradi finančnih sredstev dodatnih 
nadzorov, pa naj se to potem tako napiše in se strinjajo, da mora nadzorni odbor o spremembi in dopolnitvi 
plana nadzora obvestiti občinski svet in župana, ker se morajo ti nadzori ovrednotiti in uvrstiti v proračun. 
Opozorila je, da je v 46. členu v 1. stavku zapisano: »Nadzorovani organi so dolžni spoštovati mnenja, 
priporočila in predloge nadzornega odbora.«, 15. člen Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega 
odbora občine pa določa: 

(1) Priporočila in predlogi so namenjeni kakovostnejšemu poslovanju nadzorovanega organa. Priporočila in 
predlogi morajo biti jasno izraženi, izvedljivi in preverljivi.  

(2) V priporočilih in predlogih mora biti naveden rok, v katerem mora odgovorna oseba nadzorovanega organa 
poročati odboru o njihovem izvajanju oziroma o razlogih, če priporočil in predlogov ne upošteva. 
 
Menijo, da 1. odstavek 46. člena ni čisto v skladu s tem 15. členom, saj nadzorovane osebe niso a priori 
dolžne upoštevati mnenj, priporočil in predlogov nadzornega odbora, saj pri vsaki presoji obstaja tveganje 
napačnih ugotovitev. So pa dolžne poročilo obravnavati in o izvajanju priporočil in predlogov nadzorni odbor 
obvestiti. Učinek nadzornega odbora torej ni v smislu inšpekcije, ampak je dosežen že s tem, ko nadzorni 
odbor o svojih ugotovitvah obvesti tako župana kot svet občine.  

Članica sveta mag. Dragica POVH je dejala, da je statut in poslovnik natančno prebrala. Manjkajo ji notri 
določene določbe, ampak glede na obrazložitev gospe Vodušek najbrž notri niti ne sodijo več, kljub temu pa jih 
je želela podati. V 10. členu v točki 1 ji manjka alineja »predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti« in v 
točki 3 »oblikuje davčno politiko, ki pospešuje gospodarski razvoj«. To se ji zdita dosti pomembni alineji, je pa 
možno, da je to že našteto v kakšnem drugem aktu in tu v osnutku statuta niti ni potrebno. V 20. členu med 
naštetimi pristojnostmi občinskega sveta po njenem mnenju manjka alineja »imenuje in razrešuje člane komisij 
in odborov občinskega sveta«. Določba o podžupanih pa bi sodila v 21. člen, in sicer v tem besedilu: »Član 
občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana, opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo 
podžupana hkrati.« Zdi se ji namreč, da notri ni čisto jasno napisano, kako je s podžupani, torej ali lahko 
delujejo kot svetniki ali ne. Manjka ji tudi besedilo, ki ga imajo v obstoječem besedilu statuta v 38. členu: 
»Župan zadrži objavo splošnega akta občine, če meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu 
svetu, da o njem ponovno odloči.«  

Član sveta Matej JENKO je dejal, da se ne strinja z dvema letoma v 41. členu, torej da mora imeti človek 
najmanj 2 leti izkušenj na področju financ ali računovodstva. Strinja se z izobrazbo, da pa nekdo pozna 
računovodske standarde in ostale stvari, pa še ne pomeni, da mora biti strokovnjak na tem področju. Ogromno 
podjetnikov pozna te stvari in v samem nadzornem odboru je pomembno predvsem to, da je človek širokih 
nazorov in da obvladuje širšo materijo. Dejal je, da ga je začudilo, zakaj so šli v spremembo, v nov statut in 
nov poslovnik. Upa, da bodo vse te spremembe, ki so danes tu pred njimi, v novem mandatu veljale za novo 
vodstvo in upa, da bo Velenje dobilo tudi kak drug obraz, ne samo tovrstno političnega, kot ga ima danes.  

Član sveta Sebastjan APAT je dejal, da se je najprej vprašal, zakaj nov statut in posledično tudi poslovnik. 
Potem pa je videl, da bi šlo verjetno za več kot dve tretjini teh sprememb in tehnične smernice v tem primeru 
določajo, da je potrebno narediti nov akt. Osnutku ne bo nasprotoval. Tudi on se strinja, da je v 41. členu 
preozko in torej podpira predlog, da se malo razširi področje. Tudi področje gradbeništva bi bilo smotrno zajeti 
v ta nabor. Glede združljivosti je že tudi bilo rečeno in se mu zdi, da je smotrno, glede na to, da zakon ureja to 
področje, da se 3. alineja črta. Izpostavil je 35. člen, nujni ukrepi, in sicer ni naveden rok, v katerem ti začasni 
nujni ukrepi lahko veljajo. Dotaknil se je tudi predloga, o katerem je že večkrat govoril, in sicer participatorni 
proračun. Govora je bilo o tem, da je ta del že urejen. Predlagal je, da se to zajame tudi v statutu v taki obliki. 
Zanima ga tudi, kakšne so prakse v ostalih občinah, torej ali imajo to in v kakšni meri. 

Neža VODUŠEK se je zahvalila za konkretne in zelo dobrodošle pripombe. Glede izobrazbe in izkušenj pri 
nadzornem odboru je dejala, da Zakon o lokalni samoupravi že 30 let nazaj, ko so ga delali, ni določil 
zahtevanih pogojev za člane nadzornega odbora, skozi prakso pa so potem ugotovili, da to ni bila najboljša 
rešitev, zato so določili, da lahko občine v statutu podrobneje določijo kadrovsko zasedbo in je to tudi 
zaželjeno. Nadzorni odbor je 3. organ občine, ki pa ni neposredno voljen, ampak ga imenuje občinski svet na 
predlog komisije. Zgodilo se je to, da so politične stranke zastopane v mestnem svetu komisiji predlagale za 
člane nadzornega odbora osebe, ki so imele nezadovoljivo znanje za področje dela nadzornega odbora. 
Vendarle se za nadzorni odbor zahteva neko znanje, da lahko delaš kvalitetno v nadzornem odboru, drugače 
je delo zaman. Zelo torej podpira njihove pripombe glede 41. člena in bodo to preučili in razširili ta nabor znanj. 



Vedno pa lahko nadzorni odbor pokliče na pomoč strokovnjaka. Glede obrazložitve programa nadzornega 
odbora je dejala, da so to zapisali zato, ker se med letom lahko marsikaj zgodi, nadzornim odborom pišejo tudi 
občani, in če nadzorni odbor meni, da bi bilo smiselno nadzorni program spremeniti ali dopolniti, se ga seveda 
na ustrezen način dopolni in se napiše tudi, zakaj. Nezdružjivost funkcij za člane nadzornega odbora ureja 
zakon, oni so dodali tudi možen konflikt interesov, zadevo pa bodo preučili. Sicer se sama bolj nagiba k temu, 
kar je zapisano, ker ve, da so imeli v nekaterih občinah strašne težave s tem, da so bili sorodniki člani 
nadzornega odbora. Zahvalila se je svetnici, ki je opozorila na nekatere stvari, ki mogoče v statutu manjkajo. 
Nekaj tega ureja zakon, bo pa vse to obrazložila, ko bo pripombe točno preštudirala. Glede 35. člena je dejala, 
da je to zapisano v statutu, ker se lahko zgodi. Pri začasnih ukrepih pa gre za sklepe, ki pa imajo seveda že 
sami po sebi nek rok trajanja oziroma so sprejeti za določeno obdobje. Zadevo bodo seveda še enkrat preučili 
in morda ta člen tudi izboljšali. Glede participatornega proračuna je dejala, da so se stvari na tem področju po 
državah močno izboljšale. Kot je sedaj zapisano v statutih in poslovnikih, je zelo zadovoljujoče, glede na to, 
kakšno je bilo stanje pred 30 in 20 leti. Tukaj smo napredovali. Po državah se ta pristop k participatornemu 
proračunu razlikuje. Vedeti pa je potrebno, da je izključni predlagatelj proračuna župan in njegova funkcija pri 
pripravi proračuna je, da v obdobju od osnutka do predloga zajame čim širše deležnike v občini. Kako to 
naredi, je seveda zelo odvisno od tega, kako je zapisano. Prepričana je, da krajevne skupnosti in mestne četrti 
na svoj način ustrezno participirajo k temu, seveda pa je treba dati možnost tudi občanom, da podajo svoje 
predloge in pripombe. Dolžnost župana je seveda tudi ta, da odgovori na čisto vse pripombe in predloge. Ko 
pripravlja predlog proračuna za 2. obravnavo, pa mora seveda povedati, v kakšnem obsegu so bili ti predlogi in 
pripombe posameznikov upoštevane.   
 
 
Prisotnih je bilo 28 članov sveta. 
5. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Osnutku Statuta Mestne občine Velenje. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
  
 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Osnutek Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje 

 
Obrazložitev osnutka sta podali Amra KADRIČ in Neža VODUŠEK. 
 
Član sveta dr. Franc ŽERDIN je dejal, da bo osnutek poslovnika podprl. Pri 3. alineji 17. člena je opozoril, da 
verjetno manjka »ali pobude«, torej: »Na vsaki redni seji mora biti predvidena posebna točka dnevnega reda 
za vprašanja ali pobude članov sveta.« Enako velja tudi za 4. alinejo. Pri 18. členu je predlagal, da so malo bolj 
prijazni do svetnikov, in sicer da lahko ustno vprašanje ali pobuda traja več ko 3 minute, ali pa morda največ 5 
minut, da lahko ustrezno obrazložijo svoje vprašanje oziroma pobudo. Glede 38. člena je dejal, da imamo v 
obravnavi tudi strateško pomembne dokumente in zato predlaga, da bi se pri takih pomembnih dokumentih čas 
razprave podaljšal iz 5 na 10 minut, 15 pa je malo preveč. 5 minut za strateško pomembne dokumente pa je 
njemu premalo.  
 
Član sveta Sebastjan APAT je podal pripombo pri 1. odstavku 3. člena, kjer je zapisano: »Delo in 
dokumentacija sveta so javni, razen če svet obravnava zadevo zaupne narave.« Predlagal je, da bi se v tem 
delu ohranila sedanja dikcija »če ta poslovnik ne določa drugače«. Tu imamo tudi veljavno zakonodajo in 
morda bi lahko razmislili v smeri, da bi se določila stopnja tajnosti po ZTPju oziroma tudi kaka druga oblika 
poslovne tajnosti. Morda pa bi lahko razmislili o takšni dikciji, da seja ali del seje poteka brez navzočnosti 
javnosti, če svet obravnava gradivo, ki vsebuje tajne podatke oziroma druge podatke, ki so varovani na podlagi 
zakona ali drugega predpisa. Ob tem pa je postavil vprašanje, ali to velja tudi za odbore in delovna telesa. Pri 
18. členu je predlagal, da se razmisli o tem, da bi se lahko postavilo najmanj 2 ustni svetniški vprašanji. Prav 
tako je predlagal, da se razmisli o tem, da bi bilo mogoče postaviti pobudo ustno.  
 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da bi v poglavju 6 bolj natančno opredelil, kako se tvorijo delovna telesa. Do 
sedaj lahko iz lastnih izkušenj pove, da je bilo zlorabljeno to demokratično načelo, da se po volilnih rezultatih 
dodeljujejo mesta v delovnih telesih. Dobro bi bilo določiti, po kakšnem vrstnem redu se dodeljujejo mesta v 



delovnih telesih. Razume, da je poslovnik pomemben dokument za delovanje mestnega sveta, ugotavljajo pa 
zlasti svetniki opozicije, to so ugotavljali tudi v prejšnjem sestavu, da se poslovnik postavlja predvsem v 
pozicijo omejevanja kritičnosti opozicije. Upa, da to ni bilo vodilo pri sedanjem novem poslovniku, čeprav vidijo, 
da je kar veliko nekih omejitev, ki so nastale že v prejšnjih popravkih, da se je lahko omejevala kritičnost 
pogledov in mnenj.  
 
Neža VODUŠEK je dejala, da je bila njeno vodilo pri pripravi poslovnika seveda stroka in upa, da je to 
razvidno. Ona delovanja Sveta MOV sploh ne pozna, ima pa 30 let izkušenj z delovanjem organov občine in 
poslovniki so ji blizu. Zahvalila se je za vse dobre in konkretne pripombe, ki jih bodo preučili. Dejala je, da pri 
poglavju vprašanj in pobud ni kaj dosti popravljala, ker so z zadnjimi spremembami in dopolnitvami to poglavje 
precej popravljali in predelali, zato je ona le zložila člene po pravem vrstnem redu, bodo pa to preučili glede na 
današnje pobude. Glede tvorbe delovnih teles je dejala, da je potrebno v poslovnik zapisati, če je določen ključ 
za sestavo delovnih teles. To je seveda potrebno preučiti.  
 
 
Prisotnih je bilo 28 članov sveta. 
6. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Osnutku Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Osnutek Strategije digitalnega razvoja pametnega mesta in skupnosti Mestne občine Velenje 

 
Obrazložitev osnutka je podala Karla SITAR. Strategijo je predstavil direktor podjetja SIncular consulting Boris 
KOPRIVNIKAR.  
 
Članica sveta Veronika JUVAN je dejala, da bo digitalizacija v prihodnjih letih močno vplivala na nas. Danes 
obstaja težava, da moramo iti na 5 ali 6 spletnih strani, da dobimo določene podatke. Sama se je udeležila 
razprave in celotna zadeva jo je zelo navdušila. En portal, kjer bi bile dostopne vse informacije, je odlična ideja. 
Meni, da to pomeni tudi nova delovna mesta, saj bodo ljudje, ki niso vešči digitalizacije, potrebovali pomoč. 
Pametno mesto je dobra rešitev ter tudi prihodnost.  
 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da gre za zelo široko zastavljen projekt. Meni, da je koncept dobro 
zastavljen, zajema vse pomembne parametre, ki jih pametno mesto mora imeti. Opozoril je na to, da občinska 
politika želi gravitirati na Savinjsko-šaleško regijo. Njegovo mnenje je, da to ne bi smelo biti prioritetno. Gradi 
se 3. razvojna os, predvsem cesta na Koroško, zato meni, da bi bilo potrebno prioritetno upoštevati Koroško. S 
Koroško bomo imeli bistveno boljšo prometno povezavo kot s Savinjsko regijo. Prav tako je tu še povezava 
naprej v Avstrijo. Meni tudi, da bi bilo smiselno, da na novo pogledajo osnovna izhodišča, ki so jih dobili s strani 
MOV, ki je naročnik, ker po njegovem mnenju ta izhodišča niso pravilno zastavljena. Predlaga, da pogledajo 
stvari širše, torej ali je še kaj drugega, kar bi se lahko vključilo. Tudi sam je bil pred leti bolj vpet v IT in so v 
sodelovanju z MOV predstavili projekt Klik klic, kjer si z enim klikom dosegel konkretnega referenta. Zanimiv 
projekt, ki pa se je moral umakniti, ko se je telefonija pocenila. Zaželel jim je, da ta projekt uspe. Vesel je, da se 
je Velenje lotilo tega projekta. Upa pa, da ne bodo samo oni dobro zaslužili s tem projektom, ampak bo tudi 
MOV imela od tega prave koristi, v Velenju se je namreč ogromno evropskih sredstev pridobilo skozi leta, 
imamo pa zelo malo koristi. Zadnja taka zadeva je projekt Vista, ki še vedno nima prave funkcije. Tukaj pa cilji 
so postavljeni in upa, da jih bodo skupaj dosegli.  
 
Član sveta dr. Franc ŽERDIN je gospodu Koprivnikarju in sodelavcem čestital za izjemno delo, ki so ga 
opravili. Ta dokument omogoča dostop do informacij in seznanitev s tem, kaj ponujata občina in regija. Sedaj 
smo v fazi prestrukturiranja in iščemo kompetentne kadre, ki bodo pomagali prestrukturiranje izvesti. Postavil 
je vprašanje, kako so si zamislili pot, da bodo podatki in informacije v ta sistem tekli in da bodo resnični in 
odraz dogajanja ter kdo bo odgovoren za te podatke.  
 



Članica sveta mag. Karmen GRABANT se je najprej zahvalila celotni ekipi. Sama je velika zagovornica tega, 
da je mesto medgeneracijsko, zato izjemno pozdravlja to, da so rekli, da bodo naredili platformo, ki bo izjemno 
preprosta in tako primerna tudi za starejše občane, ki se mogoče na prvo žogo te tehnologije prestrašijo, tu pa 
bodo na zelo preprost način dobili informacije. Opozorila je, da imamo v MOV veliko starejših, na katere je 
potrebno misliti.  
 
Boris KOPRIVNIKAR je dejal, da upa, da bodo najbolj zaslužili pri tem projektu občani in občanke, ker bodo 
imeli bolj enostaven način za izvajanje storitev, za pridobivanje informacij. Digitalna strategija je orodje za 
občane, za gospodarstvo, za občinsko upravo in občinsko politiko. Njihova naloga je, da dajo močno orodje. 
Pri strategiji so sledili evropskim usmeritvam digitalizacije, ki so zelo natančno opredeljene. Čaka jih veliko 
izzivov pri realizaciji ukrepov, ker je strategija neka dolgoročna usmeritev, zdaj pa so tisti konkretni ukrepi, za 
katere so že ob samem pisanju strategije razmišljali, kako jih bodo sfinancirali. Tako bo tudi strategija sama 
orodje za pripravo projektov. Ena osnovnih stvari pa je transparentnost. Pri izgradnji platforme je prva naloga 
podatkovno odkrivanje, treba je torej pogledati, kje podatki so, kje vse jih je možno dobiti, potem pa se skušajo 
na originalni podatkovni vir usesti in prikazati tega. Tako najbolj enostavno zagotovijo, da so podatki vedno 
točni, ažurni in nič prirejeni. V strategiji so tudi zapisali, da bodo skušali biti pri razvoju storitev preprosti, da ni 
potrebno uporabniku imeti nobenih posebnih informacijskih znanj. Dobra informacijska rešitev je namreča taka, 
da je enostavna za uporabo. To jim je bilo vodilo pri pripravi te strategije.  
 
Karla SITAR je dejala, da bo platforma v lasti MOV, za pravilnost podatkov pa skrbijo tisti, ki podatke 
generirajo, na primer komunalno podjetje bo odgovorno za pravilnost podatkov glede porabe vode. Gospodu 
Jenku je odgovorila, da Velenje spada pod Savinjsko statistično regijo in ker je ta tako velika, smo razdeljeni na 
območna partnerstva. Mi spadamo v partnerstvo Savinjsko-šaleške regije, ki zajema 10 občin. Ne pomeni pa 
to, da se ne povezujemo z drugimi regijami in občinami. Svetnik Jenko je dejal tudi, da so bila izhodišča slabo 
zastavljena. Temu mora oporekati, saj so jih pripravljali strokovnjaki, ki so vrhunski na tem področju. Strategija 
je široko zastavljena in trenutno ne vidi potrebe, da bi jo širili. Poudarila je, da ne gredo v noben projekt, če ni 
dodane vrednosti za občane, zato so očitki, da ni koristi od evropskih projektov, neutemeljeni.  
 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da bi se dalo razpravljati o tem, kateri projekti so koristni za občane in kateri 
ne, zato o tem ne bo razpredal. O tem ima vsak svoje mnenje. Vedo pa, da je rezultat MOV in političnega 
vodstva zadnjih 30 let ta, da je Velenje padlo z vrha pod slovensko povprečje po BDPju. To je rezultat tudi 
občinske politike. Poudaril je, da je potrebno stvari gledati širše. Koroška nam je danes po infrastrukturi 
bistveno bližja kot pa Savinjska regija. Gledati je potrebno na korist za Velenje. Morda v občinski politiki ne 
vidijo, da je Koroška naša priložnost, predvsem zaradi infrastrukture, ki bo vsak čas zgrajena. Meni, da je 
potrebno to upoštevati, še posebej v novih strategijah, sicer bomo zopet obstali in padali naprej. On v Zgornji 
Savinjski dolini nekega pravega razvoja ne vidi. Treba ga je upoštevati, ampak za našo prihodnost je prva 
stvar, da ljudem omogočimo, da se lahko zaposlijo. Treba je omogočiti, da bodo lahko ljudje vsaj dobro 
zaslužili, pa čeprav je to v Avstriji. Za neko prehodno obdobje je to lahko zelo koristno, sicer bo Velenje postalo 
mesto duhov.  
 
Član sveta Bojan VOH je župana prosil, da se ta drži poslovnika in vzame besedo svetniku, ki ne razpravlja o 
točki dnevnega reda. Volilni program stranke se naj predstavlja na drugih mestih. Tu govorimo o digitalizaciji in 
ne o evropskih projektih in drugih stvareh. Prosil je, da se svetniku Jenku v prihodnje v takih primerih vzame 
beseda.  
 
Župan Peter DERMOL je dejal, da on vodi sejo. Gospod Jenko je bil prej omenjen, zato mu je pustil, da je 
povedal oziroma repliciral na tisto, kar mu je bilo prej povedano. 

 
Član sveta Sebastjan APAT je dejal, da pozdravlja to strategijo. Meni, da je dobro narejena. Digitalna 
preobrazba je dejstvo, bilo pa je izpostavljeno tudi, da bo potrebno urediti tudi širokopasovna omrežja. Postavil 
je vprašanje glede mestne kartice. Zanima ga, kako bo to praktično mišljeno.  
 
Boris KOPRIVNIKAR je dejal, da je mestna kartica nepogrešljivi del digitalne platforme. Če hočejo 
komunicirati z občani oziroma če jim želijo občani kaj sporočiti ali zahtevati, se morajo identificirati. Za 
identifikacijo se tako uvede mestna kartica. S to kartico se lahko predstaviš, greš v knjižnico, uporabljaš javne 
storitve ipd., plačevanje s to kartico pa gre na način kot je recimo Paypal. Poveš, od kod naj se kartica polni, 
recimo kreditna kartica, in potem preko nje plačuješ. Občani imajo različne plačilne vire in se potem sami 
odločijo, iz katerega vira se bo kartica polnila.  
 
 



Prisotnih je bilo 25 članov sveta. 
7. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Osnutku Strategije digitalnega razvoja pametnega mesta in skupnosti 
Mestne občine Velenje. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
Ker na osnutek strategije ni bilo podanih bistvenih pripomb, je župan Peter DERMOL predlagal, da se osnutek 
prekvalificira v predlog. 
 
Član sveta Matej JENKO je predlagal, da se strategijo razširi z razmislekom o tem, kaj lahko ponudi Koroška 
in da se torej danes osnutek ne prekvalificira v predlog.  
 
Boris KOPRIVNIKAR je dejal, da strategija definira, kako se bodo digitalna orodja razvila, ne pa kakšne 
politike bo vodilo mesto. Vse v strategiji pa bazira na standardih, ki omogočajo univerzalno povezljivost s 
katerokoli regijo. Pomembno pa je, da Velenje čimprej začne izvajati ukrepe na tem področju, ker prej ko bo 
Velenje s tem začelo, prej se bodo lahko tudi ostale regije, tudi Koroška, v to vključevale. Dejal je torej, da v 
samo strategijo Koroške ne morejo vključiti, ker je to čisto vsebinska zadeva.  
 
 
Prisotnih je bilo 26 članov sveta. 
8. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se Osnutek Strategije digitalnega razvoja pametnega 
mesta in skupnosti Mestne občine Velenje prekvalificira v predlog. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
Prisotnih je bilo 26 članov sveta. 
9. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Strategije digitalnega razvoja pametnega mesta in 
skupnosti Mestne občine Velenje. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet zavoda Poklicne gasilske enote Velenje 

 
Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA. 
 
Član sveta Jože HRIBAR je dejal, da bodo v stranki Naše Velenje glasovali proti. Ne zaradi kandidatov, 
ampak zaradi same seje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Predsednik je gospod Bojan 
Škarja, ki je dal predlog št. 1, dal je tudi predlog št. 2, prav tako predlog št. 4 in vsi njegovi predlogi so bili 
sprejeti. Dal je ugovor na sejo, da se razveljavi in je od predsednika Bojana Škarje dobil odgovor, da se mu ne 
ugodi. Gospodu Bojanu je čestital, ker lepo vodi vso kadrovanje in da je on glavni car v tej občini.  
 
Članica sveta Aleksandra VASILJEVIĆ je dejala, da bo sklep podprla. Prosila pa je, da gospod Hribar pove 
celotno zgodbo, kako je bilo. Sejo komisije je gospod Hribar demonstrativno zapustil, ker niso podprli 
njegovega kandidata, ves čas mandata pa gospod Hribar govori, kako ni opredeljen ne levo in ne desno, na 
koncu pa je predlagal podpredsednika SDS, zato se sprašujejo o kredibilnosti gospoda Hribarja. Poudarila je, 



da je že na seji komisije podprla vse predlagane kandidate, ker so strokovnjaki, ki poznajo svoje delo. 
Verjame, da bo tudi svet javnega zavoda deloval dobro.  
 
Član sveta Bojan ŠKARJA je dejal, da bo sklep podprl. Na Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja zelo korektno sodelujejo. Tudi delijo po posameznih svetniških skupinah, kako jim pripada v svetih 
zavodov in tako je bilo tudi tokrat. Zelo korektno je tudi prebral celotni življenjepis kandidata, ki ga je predlagal 
gospod Hribar, vendar je Brigita Tretjak kot prostovoljna gasilka in tajnica primerna kandidatka. Dejal je, da so 
vložili kandidate, ki bodo pomagali pri graditvi tega zavoda.  
 
Član sveta Bojan VOH je dejal, da bo predlog podprl. Danes jim je bilo očitano ponovno, da je Bojan Škarja 
predlagal 3 imena, ampak Bojan Škarja in stranka SD bi lahko predlagala 4 imena. Nihče ni kršil procedure. 
Tudi postopek za kandidate je bil odprt 14 dni in če katera stranka tega ni izkoristila, je to njen problem. To ni 
problem Sveta MOV ali stranke SD. Če pa nekdo ni bil izglasovan, pa to zopet ni kršenje procedure. Vsi so 
obrazložili svoj glas in lahko vidijo, zakaj so tako glasovali, zato ne sprejema argumentacije gospoda Hribarja. 
Tudi on bi lahko predlagal 4 imena.  
 
Članica sveta Darinka MRAVLJAK je dejala, da so tudi oni koalicijska stranka in tudi niso predlagali 
kandidata, ker obstoji določen razrez, komu to pripada. In večino ima SD, zato je čisto legitimno, da je to tako.  
 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da se bo glasovanja o tem predlogu vzdržal, ker je zdajle dvakrat slišal, 
kako demokratično je narejen razrez. To je laž, to je čista laž, ki se javno objavlja. Od samega začetka 
mandata je bila stvar, da bi njim v takrat še Dobri državi in Neodvisni Velenje pripadala mesta. Oni so bili 
pozvani zadnji, čeprav so bili bistveno višje rangirani, kot je bil recimo SMC, kjer so dobili potem tudi 
predsedniško mesto. Tudi ko je treba deliti glasove, za katere so rekli, da je dogovorjeno in da gre med 
opozicijo in pozicijo, se to ne deli, zato naj mu ne govorijo o tem. Da ne govori o tem, da predsednik komisije 
daje ven pozive, ki so neskladni z zakonodajo. Pri pozivu, ki je bil zdajle izdan, piše, da se imenuje izmed 
sodnikov, kar ne drži, njegov namestnik pa izmed drugih diplomiranih pravnikov, kar spet ne drži. V zakonodaji 
točno piše, da se za predsednika volilne komisije lahko imenuje človek izmed sodnikov ali drugih diplomiranih 
pravnikov. Tukaj so stvari, ki ne štimajo in zato on tega predloga ne bo podprl.  
 
Župan Peter DERMOL je dejal, da gospod Jenko spet povedal nekaj, kar nima nobene veze s to točko in je 
tako še enkrat več šel mimo poslovnika.  
 
Prisotnih je bilo 28 članov sveta. 
10. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o imenovanju članov v Svet zavoda Poklicne 
gasilske enote Velenje. 
  
Za predlog je glasovalo 24 članov sveta, 2 sta bila proti. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o povečanju vrednosti projekta 403-1805-042 Urbani park v Načrtu razvojnih programov 

Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025 
 

Obrazložitev predloga je podal Marko PRITRŽNIK. 
 
Prisotnih je bilo 26 članov sveta. 
11. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o povečanju vrednosti projekta 403-1805-042 
Urbani park v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 



 
K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog Sklepa o povečanju vrednosti projekta 403-1902-011 Vzdrževanje objektov – Vrtec Velenje v 
Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025 

 
Obrazložitev predloga je podal Marko PRITRŽNIK. 
 
Prisotnih je bilo 27 članov sveta. 
12. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o povečanju vrednosti projekta 403-1902-011 
Vzdrževanje objektov – Vrtec Velenje v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-
2025. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 

 
 
 
 
 

K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 2669 Paški Kozjak iz javnega dobra (ID znak parcela 

2669 679/3) 
 

Obrazložitev predloga je podala mag. Branka GRADIŠNIK. 
 
Prisotnih je bilo 27 članov sveta. 
13. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 2669 Paški Kozjak 
iz javnega dobra (ID znak parcela 2669 679/3).  
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 

K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 

3599/10) 
 

Obrazložitev predloga je podala mag. Branka GRADIŠNIK. 
 
Prisotnih je bilo 27 članov sveta. 
14. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz 
javnega dobra (ID znak parcela 964 3599/10). 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 



K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in 

koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in 
Občini Šmartno ob Paki za leto 2021 

 
Poročilo je predstavil Janez HERODEŽ, direktor podjetja PUP SAUBERMACHER. 
 
Član sveta dr. Franc ŽERDIN je dejal, da so na Odboru za gospodarske javne službe poročilo pohvalili, prav 
tako dejavnost institucije, ki na odpadkih zelo intenzivno deluje. Opozorili pa so na razmislek glede nabave 
novih zabojnikov. Predlagal je, da bi se razmislilo o nabavi zabojnikov, ki se odpirajo recimo z nogo, da ni 
potrebno prijemati zabojnika z rokami. Prav tako je izpostavil povečano nedisciplino glede sortiranja odpadkov, 
in sicer nam pri tem manjka inšpekcijskega nadzora, manjka tudi kazen za takšne zadeve. Potem se bo stanje 
izboljšalo.  
 
Župan Peter DERMOL je postavil vprašanje, kje je razlog za 30% povečanje količine odpadkov ter kosovnih 
odpadkov za 20%.  
 
Janez HERODEŽ je dejal, da so se na odboru res pogovarjali o tem, da bi novi zabojniki imeli tudi možnost 
nožnega odpiranja. Podal je že tam odgovor, da bodo apelirali na skupno nabavno službo, vendar pa imajo v 
letošnjem letu dobavo že dogovorjeno in bodo videli, kaj bo konec leta. Vsekakor pa bodo to pobudo 
upoštevali. Glede povečanih količin odpadkov je dejal, da so bili v času kovida ljudje doma, veliko je bilo 
nakupa preko spleta in je bilo iz tega naslova bistveno več embalaže. V prvih 4 mesecih leta 2022 pa 
ugotavljajo, da se je stvar obrnila in je upad nekje 7%. Če pa to primerjamo s preteklimi leti, prihajamo nekje na 
količine iz leta 2018, 2019. Menijo torej, da so ljudje v času korone več trošili, prav tako so pogosteje opravljali 
manjša investicijska dela, zato so tudi bile količine odpadkov večje.  
 
Član sveta Andrej KMETIČ je postavil vprašanje, kam spadajo otroške plenice. Dejal je, da jih pogosto vidi v 
rjavih zabojnikih, zato bi bilo treba dati na zabojnike neke slikice, da plenice tja ne spadajo.  
 
Janez HERODEŽ je dejal, da se res trudijo in obveščajo, da plenice spadajo med mešane komunalne 
odpadke. To lahko ljudje preberejo v njihovi brošuri in na njihovi spletni strani. 
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  
 
 
 
 
 

K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa 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 2022 
 

Obrazložitev predloga je podal Janez HERODEŽ, direktor podjetja PUP SAUBERMACHER.  
 
 
Prisotnih je bilo 23 članov sveta. 
15. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa 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 2022. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 



 
K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov iz Mestne občine Velenje za leto 2021 

 
Poročilo je predstavila Mirjam BRITOVŠEK. 
 
Članica sveta Aleksandra VASILJEVIĆ je dejala, da podpira izgradnjo potopnih zbiralnic. Treba je iti v korak s 
časom, prav tako je potrebno slediti zelenim projektom, ki nenazadnje skrbijo tudi za izgled našega mesta, 
hkrati pa so uporabnikom prijazni in zelo uporabni. Ena izmed takšnih zbiralnic se nahaja v Starem Velenju, še 
bolj pa jo veseli to, da je MOV pristopila tudi k izgradnji ostalih potopnih zbiralnic v središču mesta, kjer je z 
odpadki tudi največji problem. Izgradnjo potopnih zbiralnic podpira, prav tako to, da se vsi naučimo pravilno 
ločevati in zbirati odpadke, kar je ključ do uspeha.  
 
Član sveta Matej JENKO je postavil vprašanje, ali so preverili potopne jaške, saj so pri nekaterih težave. Prosil 
je, da preverijo vse te, ki so na tržišču, torej s kakšnimi težavami so se srečevali, da se ne bodo te iste težave 
dogajale tudi pri nas. Pri izboru naj bodo torej previdni.  

 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom. 
 
 
 
 
 

K 14. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o sprejemu Programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov 

predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 
2022 

 
Obrazložitev predloga je podala Mirjam BRITOVŠEK. 
 
 
Prisotnih je bilo 22 članov sveta. 
16. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o sprejemu Programa izvajanja gospodarske javne 
službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne 
občine Velenje za leto 2022. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 

 
 
 

K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne 

službe ravnanja s komunalnimi odpadki za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v Mestni 
občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2022 

 
Obrazložitev predloga sta podala Anton BRODNIK in Janez HERODEŽ.  
 
Član sveta dr. Franc ŽERDIN je dejal, da so elaborat temeljito obravnavali in so ga tudi potrdili, opozorili pa so 
na to, da je nesmiselno imeti nekaj let cene zamrznjene, potem pa imeti zelo velike podražitve, ki prihajajo v 
času, ko imamo v Sloveniji 8,1% inflacijo, kar je največ v zadnjih 20 letih. V znesku, ki ga je povedal gospod 
Herodež, se zdi res podražitev majhna, če pa pogledamo procente, pa so ti kar visoki. Ponovil je, da so 
elaborat potrdili, prav tako so potrdili dvig cen, prosijo pa, če lahko v naslednjih letih pristopajo k podražitvam 
postopoma, ne pa v tako velikih zneskih.  



 
Članica sveta Aleksandra VASILJEVIĆ je dejala, da smo priča temu, da se vse podražuje, tudi surovine na 
trgu. Verjame, da je vsaka podražitev za končnega uporabnika zelo težka. Kot gospodarska služba pa morajo 
delovati v skladu z načeli dobrega gospodarja, prav tako morajo delovati v najvišje dobro svojega podjetja. Res 
so to minimalne podražitve za končnega uporabnika, ki pa lahko zanje pomenijo ogromno. Po drugi strani pa 
morajo zagotoviti tudi dobro poslovanje družbe. S težkim srcem, ampak za dobro delovanje gospodarske 
družbe bo ta predlog podprla.  
 
 
Prisotnih je bilo 22 članov sveta. 
17. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev 
obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za zbiranje določenih vrst 
komunalnih odpadkov v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2022. 
  
Za predlog je glasovalo 19 članov sveta, nihče ni bil proti. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 16. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31. 12. 2021 

 
Obrazložitev predloga je podala Amra KADRIČ. 
 
Članica sveta mag. Dragica POVH je dejala, da je dejstvo, da se je premoženje občine v lanskem letu 
povečalo za 10 milijonov in še nekaj, vsekakor pohvalno, glede na to, da je bilo tudi precej stroškov zaradi 
korona virusa. Pohvalno je, da dvigujemo našo vrednost in občinsko premoženje, zato bo ta sklep podprla.  
 
 
Prisotnih je bilo 22 članov sveta. 
18. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na 
dan 31. 12. 2021.  
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 

K 17. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o določitvi nižjega normativa v enoti Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2022/2023 

 
Obrazložitev predloga je podal Marko PRITRŽNIK.  
 
Članica sveta Anita LEMEŽ KLJAJIČ je dejala, da imajo v Cirkovcah lep vrtec, v katerem se preliva veliko 
topline, ljubezni, komunikativnosti in prijaznosti. Okolica vrtca daje otrokom možnost raziskovanja ter 
pridobivanja novih izkušenj. Verjame, da bi v primeru zaprtja enote ostal marsikateri otrok doma in s tem bi bil 
prikrajšan za druženje s svojimi vrstniki in za vključitev v strokovni razvojni program. Razume pa, da je obstoj 
vrtca v Cirkovcah tudi velik finančni zalogaj za občino, vendar ko gre za vprašanje otrok, gleda na to kot na 
neko dragoceno naložbo v prihodnost. Sklep bo podprla.  
 
Prisotnih je bilo 22 članov sveta. 



19. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o določitvi nižjega normativa v enoti Cirkovce Vrtca 
Velenje za šolsko leto 2022/2023. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 

K 18. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence 

v Mestni občini Velenje 
 

Obrazložitev predloga je podal Marko PRITRŽNIK.  
 
 
Prisotnih je bilo 20 članov sveta. 
20. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Velenje. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 

K 19. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Osnutek Odloka o predkupni pravici Mestne občine Velenje 

 
Obrazložitev osnutka je podala mag. Branka GRADIŠNIK. 
 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da se mu zdi odlok potreben. Sam bi dodal v odlok tudi to, da ima MOV 
predkupno pravico za stanovanja in hiše. Že nekajkrat je namreč ponovil predlog, da bi bilo dobro, da občina 
začne skrbeti za starejše prebivalce. Tako bi lahko občina uporabila predkupno pravico, odkupila hišo ali 
stanovanje v pritličnih delih in ponudila zamenjavo. Predlagal je torej, da se odlok dopolni s stanovanji in 
hišami. Že vrsto let spodbuja, da bi se orientirali na starejše prebivalce in naredili Velenje res starejšim prijazno 
mesto in da jih privabimo tudi iz širšega okolja.  
 
Mag. Branka GRADIŠNIK je dejala, da je že v samem osnutku odloka obrazloženo, kje je mogoče uveljavljati 
predkupno pravico s strani občin in eksplicitno piše, da za etažno lastnino ali za stavbe predkupne pravice 
občina ne more uveljavljati. Prav tako je ne more uveljavljati, če gre za 1. sorodstveni red. Pobuda pa je 
seveda dobra, vendar na sistemski ravni to ni mogoče.  
 
 
Prisotnih je bilo 20 članov sveta. 
21. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Osnutku Odloka o predkupni pravici Mestne občine Velenje. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 



Ker na osnutek odloka ni bilo podanih bistvenih pripomb, je župan Peter DERMOL predlagal, da se osnutek 
odloka prekvalificira v predlog.  
 
Prisotnih je bilo 20 članov sveta. 
22. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se Osnutek Odloka o predkupni pravici Mestne občine 
Velenje prekvalificira v predlog. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
Prisotnih je bilo 20 članov sveta. 
23. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o predkupni pravici Mestne občine Velenje. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 20. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Osnutek Odloka o ureditvi prometa v Mestni občini Velenje 

 
Obrazložitev osnutka je podal Anton BRODNIK. 
 
Član sveta Matej JENKO je predlagal, da se za cono A podaljša plačevanje tudi na soboto. Dogaja se namreč, 
da ljudje pridejo v mesto in se parkirajo točno pred stojnico. Glede na to, da je večje povpraševanje kot pa 
ponudba, bi bilo smiselno, da se recimo odpre parkirna hiša v soboto brezplačno nad avtobusno postajo ali v 
Mercatorju, cone pa se zaprejo, ali pa da se naredi, da je recimo 20 min ali pol ure brezplačno, ostalo pa se 
plačuje. Dejal je, da stanovalci enostavno nimajo več kje parkirati. Predlagal je, da se mogoče to naredi najprej 
le poskusno, da se vidi, kakšen bo promet. Morda je dovolj le 15 min brezplačnega parkiranja, da se kaj naloži 
ali razloži, podobno pa se seveda uredi tudi za tiste, ki imajo stojnice in podobno, ker jim ni potrebno imeti 
parkiranih prikolic in tovornjakov ob stojnici.  
 
Anton BRODNIK je dejal, da bodo obravnavali podan predlog. Nič pa ne delajo na pamet, gre namreč za 
široko strokovno skupino, ki pozna problematiko. To bodo torej preučili in za naslednje obdobje pripravili 
predloge, ki bodo dobri za mesto in občane.  
 
 
Prisotnih je bilo 21 članov sveta. 
24. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Osnutku Odloka o ureditvi prometa v Mestni občini Velenje. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 21. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča 

na območju Mestne občine Velenje 
 
Obrazložitev osnutka je podala mag. Branka GRADIŠNIK.  



 
 
Prisotnih je bilo 21 članov sveta. 
25. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu 
za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
Ker na osnutek odloka ni bilo podanih bistvenih pripomb, je župan Peter DERMOL predlagal, da se osnutek 
odloka prekvalificira v predlog.  
 
Prisotnih je bilo 21 članov sveta. 
26. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje prekvalificira v 
predlog. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
Prisotnih je bilo 21 članov sveta. 
27. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 

K 22. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o delu Ustanove Velenjska knjižna fundacija za leto 2021 

 
Poročilo je predstavil Ivo STROPNIK, glavni in odgovorni urednik. 
 
Članica sveta Irena POLJANŠEK SIVKA je dejala, da je zelo razveseljivo dejstvo, da je delo, ki ga je v 
preteklem letu opravil Ivo, nadvse odlično. Tudi ona že 20 let posluša njegova poročila in jo vsakič znova 
navduši. Dejala je, da je gospod Stropnik edini odgovorni, da delo teče, seveda s podporo programskega 
sveta. Predlagala je, da bi se gospodu Stropniku dodelila še kakšna delovna moč, da bo lahko delo še naprej 
nemoteno in kvalitetno teklo. Predlagala je, da se razpiše delovno mesto, da bo lahko Velenjska knjižna 
fundacija v tandemu ustvarjala še mnogo več.  
 
Članica sveta Janja REDNJAK je dejala, da je bilo poročilo kratko in skromno, je pa še veliko stvari, ki bi jih 
bilo potrebno poudariti. Mednarodni Lirikonfest Velenje je bil med leti 2002 in 2020 predstavljen v 19 evropskih 
državah, kar ni malo. V naši občini je bilo v vsem tem času predstavljenih preko 1000 ustvarjalcev, kar tudi ni 
malo. Pohvala tudi MOV, ki je več let glavna pokroviteljica tega festivala, največja pohvala pa gre Ivu 
Stropniku, saj s tem širi prepoznavnost našega mesta in tudi države. Tudi Knjigolina, uličnega avtomata, 
nimajo v vsakem mestu, niti v vsakem kraju. Pohvalila je tudi zasajeni gaj, poezijo ob Škalskem jezeru. Kultura 
je posebno zavetje duha, ki prispeva k večji vrednosti življenja.  
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom. 
 
 
 



K 23. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o delu Knjižnice Velenje za leto 2021 

 
Poročilo je predstavil Drago MARTINŠEK, direktor Knjižnice Velenje.  
 
Članica sveta Janja REDNJAK je pohvalila delo Knjižnice Velenje. Tudi sama jo redno obiskuje. Zelo so odprti 
za vse stvari, ki se v knjižnici dogajajo, saj se tam ne izvaja le izposoja knjig, ampak tudi joga, meditacija, 
pravljice v tujem jeziku, predavanja, srečanja itd. Vsi se zavedamo, da so otroci naše največje bogastvo in da 
so prevečkrat žrtve nasilja med vrstniki ali doma in knjižnica jim nudi varno zavetje, ker ima naziv varne točke. 
Boji pa se, da veliko otrok ne ve, da je tam varna točka. Pozdravila je tudi poletno branje na jezeru. Ne more 
pa mimo tega, da imajo tudi lahko branje in v 2. polovici letošnjega leta bo zaživela razširitev oddelka za lahko 
branje, in sicer gre za pomoč pri branju za osebe z motnjami v duševnem razvoju, slepe in slabovidne, starejše 
osebe ter ranljive osebe, ki pri branju potrebujejo posebno pomoč. Zahvalila se je MOV za podporo Knjižnici 
Velenje ter vsem zaposlenim v knjižnici.  
 
Članica Irena POLJANŠEK SIVKA je dejala, da je Knjižnica Velenje ena najlepših v Sloveniji, prav tako je 
zelo pomemben zavod, ki razvija bralno kulturo, književno kulturo, prav tako je prostor, ki širi splošno 
razgledanost. Knjižnica je zelo sodobna in se dobro sooča z izzivi sodobnih tehnologij. Rane na objektu pa jim 
ne preprečujejo tega, da uvajajo dodatne aktivnosti. Knjižnica Velenje tako postaja pomembno kulturno 
središče kraja. Čestitala jim je za odlično delo, hkrati pa je direktorju postavila vprašanje, na katero aktivnost ali 
dogodek so v knjižnici v tem obdobju najbolj ponosni.  
 
Drago MARTINŠEK je dejal, da je na prelomu leta lastnik večinskega deleža objekta Centra Nova postalo 
novo podjetje, saj je DUTB objekt prodala. Novo podjetje iz Ljubljane je nastavilo tudi novega upravnika in 
sedaj so vsaj dobili sogovornika glede težav na objektu. Videli bodo sedaj, koliko bo dejansko pripravljen 
vlagati v objekt. Prepričan je, da bo in da bodo že v letošnjem letu nekatere stvari reševali, predvsem teraso, s 
katere jim toči v knjižnico. Prav tako bodo uredili hlajenje, ki jim je crknilo. Problemov je kar veliko, ampak 
imajo dober občutek, da se bodo stvari premikale na bolje. Kolegici je odgovoril, da je najbolj ponosen na 
sodelavce in sodelavke, ki delajo strokovno. Dogodkov je bilo že kar nekaj, veliko je bilo presežkov, ampak če 
nimaš ljudi, s katerimi lahko delaš, pa ne moreš nič narediti. Zahvalil se je za vse pohvale. Prepričan je, da 
bodo vlogo knjižnice v tem prostoru z leti le še krepili.  
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  
 
 
 
 
 

K 24. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o delu Muzeja Velenje za leto 2021 

 
Poročilo je predstavila Tanja VERBOTEN, direktorica Muzeja Velenje.   
 
Članica sveta Milena MRAZ je dejala, da ima za nas Velenjski grad poseben pomen. Ko si dalj časa odsoten 
in se vračaš in ga zagledaš, se zaveš, da si doma. Muzej, sprehajalne poti okoli gradu in prireditve v njem grad 
še polepšajo in obogatijo. Posebej je pohvalila dneve odprtih vrat, ki dajejo možnost ogleda predvsem 
otrokom, ki imajo možnost videti tudi starega mastodonta.  
 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da se je običajno oglasil pri vsaki od teh točk, letos pa se ne bo, ker mora ob 
dveh biti na drugi lokaciji, zato je hkrati pohvalil vse skupaj, torej Iva, Draga, Barbaro, Janka, Dimitrija in Ano. 
Prebral je vsa poročila in se jim zahvaljuje za izredno zanimiv program, ki so ga izvedli. Želi jim, da bi tudi v 
naslednjem letu bili vsaj tako uspešni kot v tem.  
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  
 
 
 
 



 
K 25. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Poročilo o delu Festivala Velenje za leto 2021 
 

Poročilo je predstavila Barbara POKORNY, direktorica Festivala Velenje.    
 
Članica sveta Janja REDNJAK je dejala, da je potrebno pohvaliti, kar je vredno pohvale. Iskreno jim je 
čestitala za njihovo delo. V poročilu sploh ni opazila nobene korone. So delali in kjer je volja, je pot. Kljub vsem 
omejitvam so jih sprejeli odprtih rok. So tudi organizator Pikinega festivala, ki nam je vsem v ponos. Zaželela 
jim je uspešno delo še naprej.  
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  

 
 
 
 
 

K 26. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o delu Mladinskega centra Velenje za leto 2021 

 
Poročilo je predstavil Janko URBANC, direktor Mladinskega centra Velenje.    
 
Članica sveta Tjaša ODERLAP je dejala, da so vsi verjetno že malo utrujeni, vendar so se direktorji potrudili in 
jim celovito predstavili zadeve. Tudi sama sodeluje z Mladinskim centrom Velenje in njegovim direktorjem. 
Čestitala mu je za uspešen prevzem in za uspešno vodenje v preteklem letu. Ukvarjajo se res z zelo veliko 
dejavnostmi. Ekipa, ki tam dela, je res pridna, zato jim je izrekla vse pohvale. Izpostavila je dejstvo, da svoje 
zaposlene tudi izobražujejo in da so ti stalno v stiku z mladimi. V preteklih letih so imeli kar nekaj hitrih 
prilagoditev glede na razmere, njihovo delo pa je vseeno potekalo nemoteno. Zelo jo veseli tudi učilnica in upa, 
da bo to steklo. Zaželela jim je uspešno delo tudi v bodoče 
 
Članica sveta Aleksandra VASILJEVIĆ je dejala, da na Tjašino podlago nima več kaj dodati. Direktorju se je 
zahvalila za dobro sodelovanje v lanskem letu, saj so uporabljali njihove prostore na Efenkovi za množično 
cepljenje proti kovidu. Skupaj so našli rešitve, zato se je direktorju zahvalila v imenu kolektiva ZD Velenje.  
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  
 
 
 
 
 
 
 

K 27. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o delu in finančno poročilo Rdeče dvorane ŠRZ za leto 2021 

 
Poročilo je predstavil Dimitrij AMON, direktor Rdeče dvorane ŠRZ.  
 
Član sveta Jože OGRAJENŠEK je dejal, da je v Rdeči dvorani zapihal nek nov veter, čeprav je bilo tudi pod 
prejšnjim direktorjem vse lepo in dobro. Kovid je pustil precej posledic, še posebej pri otrocih, zapirale so se 
telovadnice, igrišča. Ve, da je direktor inovativen, vztrajen in tudi trmast, zato ve, da bo storjeno še marsikaj 
dobrega na rekreativnem in profesionalnem področju.  
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  



K 28. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o delu SAŠA inkubatorja za leto 2021 

 
Poročilo je predstavila Ana ANŽEJ. 
 
Članica sveta Aleksandra VASILJEVIĆ je dejala, da se je morala oglasiti pri tej točki, ker zelo dobro pozna 
delovanje SAŠA inkubatorja. Lepo je videti skupaj učiteljico in učenko, še lepše pa je videti, da je učenka 
presegla učiteljico, zlasti na področju projekta Future X. To je bil res odmeven dogodek in zanje tudi velik 
zalogaj. Z ekipo povezujejo, združujejo in izobražujejo ter privabljajo mlade in zagnane osebe, ki si želijo na 
samostojno pot, pri tem pa jih hrabrijo in jim dajejo priložnosti. Vso znanje, ki ga imajo, izjemno dobro 
prenašajo na mlajše generacije in to je tisto, kar dejansko šteje. Direktorici in celotni ekipi je čestitala za 
uspešno delo.  
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  
 
 
Župan Peter DERMOL je svetnice in svetnike seznanil, da bo naslednja seja predvidoma 28. 6. 2022. 
 
 
 
Seja se je zaključila ob 14.40.  

 
 
 
Pripravila: 
Petra Cerjak, univ. dipl. rus. in slov., l.r. 
 

Župan Mestne občine Velenje 
Peter Dermol, l.r. 
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1 PREDSTAVITEV DRUŽBE 
 
Splošno o družbi 

Komunalno podjetje Velenje, p. o., je bilo ustanovljeno leta 1993 v skladu z Aktom o ustanovitvi javnega 
podjetja Skupščine občine Velenje na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah. Z lastninskim 
preoblikovanjem so postale Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj in Občina Šmartno ob Paki lastnice 
infrastrukturnih objektov in naprav ter preostalega takratnega družbenega kapitala. 
 
V letu 1998 se je družba, skladno z Zakonom o gospodarskih javnih službah in Odlokom o 
preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o., v 
sodnem registru v Celju preoblikovala v Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.   
 
Osnovni podatki o družbi: 
Naziv: Komunalno podjetje Velenje, d. o. o. 
Naslov: Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje, Slovenija 
Matična številka: 5222109, Davčna številka: 55713998      
Transakcijska računa: SI56 0242 6001 2997 176 pri NLB, d. d., in  
SI56 0400 1004 8034 486 pri Novi KBM, d. d. 
Direktor: mag. Gašper Škarja 
Spletna stran: http://www.kp-velenje.si                                                               
Elektronski naslov: kpv@kp-velenje.si  
 
 
Lastniška struktura družbe 
 
Ustanoviteljice družbe in hkrati družbeniki družbe so Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj in Občina 
Šmartno ob Paki. 
 

Preglednica 1: Osnovni vložki in poslovni deleži občin ustanoviteljic v osnovnem kapitalu 

 
 
 
Dejavnost družbe 
 
Družba oskrbuje uporabnike s komunalnimi dobrinami na območju občin lastnic družbe in opravlja 
naslednje dejavnosti gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so z njo neposredno povezane:   

 oskrba s toplotno energijo in hladom,  
 oskrba z zemeljskim plinom, 
 oskrba s pitno vodo,  
 odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, 
 pokopališko-pogrebna dejavnost, 
 upravljanje s parkirišči in garažnimi hišami, 
 izvajanje inženiringa pri izgradnji objektov ter projektiranje objektov komunalne rabe, 
 vzdrževanje omrežja infrastrukturnih objektov in naprav, črpališč, čistilnih naprav,  
 druge dejavnosti, ki dopolnjujejo izvajanje gospodarske javne službe. 

Družba opravlja tudi druge dejavnosti, ki ne pomenijo opravljanja gospodarskih javnih služb, so pa 
pomembne za njeno poslovanje in opravljanje gospodarskih javnih služb ter zagotavljajo boljšo 
izkoriščenost osnovnih sredstev in večjo produktivnost delavcev.  
 
Po pooblastilu občin ustanoviteljic družbe in na podlagi najemne pogodbe se v okviru družbe izvajajo 
še naslednje storitve: 

 vodenje poslovnih knjig v zvezi s sredstvi v poslovnem najemu, 
 vodenje investicij,  
 vodenje katastra,  
 izdajanje projektnih pogojev in smernic, 

Občina Osnovni vložek v EUR  Poslovni delež v %
Mestna občina Velenje 936.480 83,10
Občina Šoštanj 161.151 14,30
Občina Šmartno ob Paki 29.300 2,60
Skupaj 1.126.932 100,00



 izdajanje soglasij k projektnim rešitvam ter soglasij k priključitvi ali spremembi priključka.  
 
 
Organiziranost družbe 
 
Družba je razdeljena na dve poslovni enoti (v nadaljevanju PE) ter k temu pripadajoče skupne službe, 
kot podporne službe za nemoteno opravljanje osnovnih dejavnosti. Organiziranost družbe je naslednja: 

 PE Energetika, 
 PE Komunala, 
 Skupne službe: 

 Skupne službe - vodenje, 
 Finančno-računovodska služba, 
 Prodajno-komercialna služba, 
 Služba informatike, 
 Služba za varnost in zdravje pri delu, 
 Služba investicij in razvoja, 
 Služba za tehnologije in nadzor, 
 Nabavna služba. 

 
 
Organi upravljanja družbe 
 
Ustanoviteljice družbe izvršujejo ustanoviteljske pravice v organih upravljanja javnega podjetja, skladno 
s sprejetim Statutom Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., z dne 25. 8. 2016, in sicer:  

 svet ustanoviteljev družbe, 
 skupščina družbe, 
 nadzorni svet družbe, 
 direktor. 

 
24. januarja 2011 je bil na podlagi Zakona o lokalni samoupravi konstituiran svet ustanoviteljev, ki ga 
sestavljajo župani občin družbenikov. Skupščino in nadzorni svet družbe sestavljajo predstavniki 
lokalnih skupnosti občin ustanoviteljic družbe. V skupščino so imenovani trije predstavniki občin 
ustanoviteljic družbe. Nadzorni svet sestavlja pet članov, izmed katerih so trije člani predstavniki občin 
ustanoviteljic in dva predstavnika zaposlenih. Nadzorni svet je v letu 2021 imenoval revizijsko komisijo. 
 
Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., vodi direktor neomejeno, samostojno in na lastno odgovornost ter 
ga zastopa in predstavlja nasproti tretjim osebam. Direktorja imenuje in razrešuje svet ustanoviteljev, 
njegove pristojnosti so opredeljene v statutu.  
 
 
Poslanstvo družbe 
 
Poslanstvo družbe sta kakovostna ter cenovno ugodna oskrba prebivalcev in industrije s komunalnimi 
dobrinami in storitvami ter širjenje dostopnosti do komunalnih dobrin in storitev z izgradnjo manjkajočih 
delov omrežja v mestni občini Velenje, občini Šoštanj in občini Šmartno ob Paki in delih sosednjih občin. 
Ob hkratnem izpolnjevanju tehničnih in tehnoloških standardov družba sledi cilju implementacije modela 
poslovne odličnosti na komunalnem področju, ki v praksi pomeni uravnoteženje koristi tako zaposlenih 
kot lastnikov, prav tako pa tudi pozitiven vpliv na družbeno in naravno okolje.  
 
 
Tveganja v družbi  
 
V družbi imamo vzpostavljen sistem prepoznavanja in spremljanja tveganj ter notranje presoje, s katero 
ugotavljamo uspešnost in učinkovitost vzpostavljenega sistema vodenja kakovosti. 
 
 
Slogan 
 
Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., okolju, uporabnikom in zaposlenim prijazno podjetje. 



2 POSLOVNO POROČILO 
 
2.1 Analiza poslovanja 
 
2.1.1 Spremembe cen komunalnih storitev 
 
Na dejavnosti oskrbe s pitno vodo občine k ceni omrežnine namenjajo subvencijo upravičenim 
uporabnikom.  
 
Na dejavnosti oskrbe s toplotno energijo se je s 1. 9. 2021 spremenil variabilni del cene toplotne energije. 
S strani TEŠ je bila prodajna cena spremenjena s 1. 7. 2021. Občini za tarifno skupino gospodinjskega, 
poslovnega in ostalega odjema namenjata subvencijo za variabilni del cene. 
 
Na dejavnosti oskrbe s plinom se je s 1. 1. 2021 spremenila cena omrežnine diferencirano po tarifnih 
skupinah, s 1. 10. 2021 pa cena dobave zemeljskega plina. 
 
Na pokopališki dejavnosti sta občini lastnici pokopališča Podkraj in pokopališča Škale namenili 
subvencijo h grobnini za leto 2021. S 1. 1. 2021 je bila uvedena nova občinska gospodarska javna 
služba, in sicer 24-urna dežurna služba v okviru pokopališko-pogrebne dejavnosti. 
 
Na dejavnosti upravljanja s parkirišči in garažnimi hišami je bilo v mesecu avgustu 2021 uvedeno 
plačljivo parkiranje v coni Vista na Velenjski plaži. Za leto 2021 je MO Velenje namenila subvencijo za 
dejavnost upravljanja s parkirišči in garažnimi hišami. 
 

Preglednica 2: Pregled sprememb cen komunalnih storitev po mesecih 

 
 

 

Storitev Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust September Oktober November December

Oskrba s pitno vodo - vodarina

Oskrba s pitno vodo - omrežnina

Odvajanje komunalne odpadne vode in 
padavinske odpadne vode z javnih površin - 
storitev
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh - 
storitev
Odvajanje komunalne odpadne vode in 
padavinske odpadne vode z javnih površin - 
omrežnina
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh - 
omrežnina
Čiščenje komunalne odpadne vode in 
padavinske odpadne vode z javnih površin - 
storitev
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh - 
storitev
Storitve, povezane z nepretočnimi 
greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN 
- storitev
Čiščenje komunalne odpadne vode in 
padavinske odpadne vode z javnih površin - 
omrežnina
Čiščenje padavinske odpadne vode s streh - 
omrežnina
Storitve, povezane z nepretočnimi 
greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN 
- omrežnina

Dvig cene       
1. 9. 

Oskrba s toplotno energijo - fiksni del cene

Oskrba s hladom

Dobava zemeljskega plina
Dvig cene       

1. 10. 

Omrežnina - zemeljski plin
Dvig cene        

1. 1. 

Grobnina

24-urna dežurna služba
Nova cena       

1. 1.
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Upravljanje s parkirišči in garažnimi hišami

Subvencija občin

Subvencija občin

Subvencija občin

Subvencija občin



 
 

 

2.1.2 Prodane količine 
 

Preglednica 3: Pregled prodanih količin 

 
 
Iz primerjave med dejansko prodanimi količinami v letu 2021 s planiranimi prodanimi količinami v letu 2021 je razvidno, da je:  

- na dejavnosti vodooskrbe prodanih 2.913.602 m3 vode, kar predstavlja 100,1 % planirane prodane količine za leto 2021; 
- na dejavnosti odvajanja in na dejavnosti čiščenja komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin dejanska količina odplak 

2.412.192 m3, kar je 98,0 % planirane količine za leto 2021; 
- na dejavnosti oskrbe s toplotno energijo prodanih 251.676 MWh toplotne energije, kar prestavlja 108,3 % planirane količine za leto 2021; 
- na dejavnosti oskrbe z zemeljskim plinom prodanih 3.198.399 kWh zemeljskega plina, kar je 134,1 % planirane količine za leto 2021. 

 
 

 

I-XII/2005 I-XII/2006 I-XII/2007 I-XII/2008 I-XII/2009 I-XII/2010 I-XII/2011 I-XII/2012 I-XII/2013 I-XII/2014 I-XII/2015 I-XII/2016 I-XII/2017 I-XII/2018 I-XII/2019 I-XII/2020
Rebalans 
PP 2021

I-XII/2021 Indeks Indeks

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 = 19 / 18 21 = 19 / 17

Oskrba s pitno vodo v m
3

Široka potrošnja 2.605.630 2.571.274 2.555.595 2.544.259 2.486.497 2.453.703 2.369.373 2.352.935 2.171.509 2.232.770 2.261.111 2.257.969 2.274.283 2.243.828 2.282.380 2.406.679 2.335.000 2.354.836 100,8 97,8
Industrijska potrošnja 1.345.967 1.368.993 973.931 1.014.444 820.318 791.162 741.704 712.616 852.225 772.790 701.836 731.624 693.663 686.720 631.644 538.945 575.000 558.765 97,2 103,7

SKUPAJ: 3.951.597 3.940.267 3.529.526 3.558.703 3.306.815 3.244.865 3.111.077 3.065.552 3.023.734 3.005.561 2.962.947 2.989.593 2.967.946 2.930.547 2.914.023 2.945.623 2.910.000 2.913.602 100,1 98,9

Odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin v m
3

Široka potrošnja 2.150.406 2.120.294 2.110.584 2.106.969 2.043.217 2.003.909 1.946.859 1.927.085 1.779.877 1.900.346 1.905.529 1.901.545 1.906.671 1.889.723 1.924.763 2.026.776 1.969.000 1.970.895 100,1 97,2
Industrijska potrošnja 893.609 960.485 812.541 925.467 689.504 671.677 603.733 578.792 721.748 622.660 600.683 621.154 586.530 594.069 547.608 462.744 492.000 441.297 89,7 95,4

SKUPAJ: 3.044.015 3.080.779 2.923.125 3.032.436 2.732.721 2.675.586 2.550.592 2.505.877 2.501.626 2.523.006 2.506.212 2.522.699 2.493.201 2.483.792 2.472.370 2.489.520 2.461.000 2.412.192 98,0 96,9

Odvajanje padavinske odpadne vode s streh v m
3

SKUPAJ : - - - - - - - - - - 980.551 981.964 1.103.912 1.011.630 997.861 958.742 975.525 985.358 101,0 102,8

Čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin v m
3

SKUPAJ : 2.993.704 3.040.487 2.881.833 2.983.928 2.733.657 2.675.645 2.550.579 2.505.877 2.501.626 2.523.006 2.506.212 2.522.699 2.493.201 2.483.792 2.472.370 2.489.520 2.461.000 2.412.192 98,0 96,9

Čiščenje padavinske odpadne vode s streh v m
3

SKUPAJ : - - - - - - - - - - 791.628 795.902 894.073 817.964 806.568 773.678 790.000 792.704 100,3 102,5

Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in MKČN v m
3

SKUPAJ : - - - - - - - - - 508.758 370.812 347.346 335.339 321.618 321.378 338.444 305.000 338.536 111,0 100,0

Oskrba s toplotno energijo v MWh
Široka potrošnja 233.300 220.590 203.266 217.502 205.768 220.015 192.521 179.823 178.659 154.942 165.288 170.094 176.492 164.582 168.145 172.130 171.274 181.747 106,1 105,6
Industrijska potrošnja 123.511 113.995 110.415 111.635 102.038 107.960 99.568 93.884 97.073 79.963 82.684 84.457 89.053 77.773 64.843 62.812 61.189 69.929 114,3 111,3

SKUPAJ: 356.811 334.585 313.681 329.137 307.806 327.975 292.090 273.707 275.732 234.904 247.972 254.551 265.545 242.355 232.988 234.942 232.463 251.676 108,3 107,1

Oskrba s plinom v kWh
Široka potrošnja 5.536.666 5.219.853 4.747.718 5.421.201 5.230.062 5.579.064 4.770.456 4.313.943 3.692.158 2.810.451 2.902.332 2.846.871 2.416.727 2.067.796 1.833.321 1.774.805 1.517.737 1.900.635 125,2 107,1
Industrijska potrošnja 1.087.109 994.819 964.709 943.784 1.441.215 2.228.795 2.245.162 2.021.478 2.107.399 1.390.858 1.534.945 1.525.731 1.158.404 1.054.154 915.281 1.322.320 868.045 1.297.764 149,5 98,1

SKUPAJ: 6.623.775 6.214.671 5.712.427 6.364.985 6.671.277 7.807.859 7.015.618 6.335.421 5.799.557 4.201.309 4.437.276 4.372.602 3.575.131 3.121.950 2.748.602 3.097.125 2.385.782 3.198.399 134,1 103,3



 
 

 

2.1.3 Poslovni izid, prihodki in odhodki 
 

Preglednica 4: Prihodki, odhodki in poslovni izid na ravni družbe 

 
 
V letu 2021 je družba dosegla pozitivni poslovni izid v višini 404.069 €; čisti poslovni izid po obračunu 
davka od dohodkov pravnih oseb in odloženih davkih znaša 377.542 €. 
 
Celotni stroški znašajo 28.361.405 €, kar predstavlja 102,0 % planiranih stroškov v letu 2021. Največji 
delež med dejanskimi stroški zajemajo stroški toplotne energije (29,1 %), sledijo stroški najemnine (22,8 
%) in stroški plač (18,0 %). Strošek najemnine infrastrukture znaša 6.475.819 €, kar predstavlja 100,0 
% planirane vrednosti. Neproizvodni stroški znašajo 1.394.538 €, kar je 96,2 % planirane vrednosti. 
 
Celotni prihodki znašajo 28.765.475 €, kar predstavlja 105,2 % planiranih prihodkov v letu 2021. 
Realizirani prihodki od prodaje iz cen znašajo 17.992.831 €, kar je 104,9 % planirane vrednosti; 
realizirani prihodki iz naslova omrežnine znašajo 3.787.469 €, kar je 100,7 % planirane vrednosti.  
 
 
 
 
 
 

1 2 2a 3 3a 4 = 2 / 3
Stroški toplotne energije 8.255.376 29,1 7.657.050 27,5 107,8
Stroški električne energije 499.853 1,8 570.000 2,1 87,7
Stroški zemeljskega plina 79.493 0,3 59.562 0,2 133,5
Stroški dostopa do prenosnega omrežja zemeljskega plina 28.055 0,1 28.961 0,1 96,9
Ostali stroški energije 141.764 0,5 140.796 0,5 100,7
Najemnina infrastrukture 6.475.819 22,8 6.475.820 23,3 100,0
Amortizacija podjetja 234.101 0,8 225.372 0,8 103,9
Stroški obnov merilnikov in priključkov 308.813 1,1 292.655 1,1 105,5
Stroški materiala za vzdrževanje in obratovanje 624.342 2,2 583.627 2,1 107,0
Stroški storitev za vzdrževanje in obratovanje 1.688.030 6,0 1.854.415 6,7 91,0
Stroški vzdrževanja merilnikov in priključkov 136.940 0,5 135.500 0,5 101,1
Neproizvodni stroški 1.394.538 4,9 1.449.285 5,2 96,2
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 41.588 0,1 35.000 0,1 118,8
Odpravnine ob prenehanju delovnega razmerja 27.317 0,1 23.799 0,1 114,8
Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi 417.039 1,5 411.985 1,5 101,2
Nagrade za inovacije in tehnične izboljšave 1.000 0,0 1.000 0,0 100,0
Stroški, vezani na tuje storitve 1.419.059 5,0 1.359.539 4,9 104,4
Stroški - razvojna sredstva 0 0,0 0 0,0 -
Stroški plač, regresa 5.105.374 18,0 4.924.115 17,7 103,7
Prispevki in davki delodajalca 772.735 2,7 754.406 2,7 102,4
Stroški zavarovanja in varovanja 119.394 0,4 120.841 0,4 98,8
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri OS 644 0,0 0 0,0 -
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri terjatvah 218.701 0,8 311.674 1,1 70,2
Finančni odhodki 56.237 0,2 70.200 0,3 80,1
Odškodnine 41.555 0,1 34.675 0,1 119,8
Vodna povračila, prispevek za energ.učinkovitost, ek.renta 267.692 0,9 272.362 1,0 98,3
Drugi finančni in ostali odhodki 5.946 0,0 920 0,0 646,3
SKUPAJ STROŠKI 28.361.405 100,0 27.793.559 100,0 102,0
Prihodki od prodaje - iz cen 17.992.831 62,6 17.153.060 62,7 104,9
Prihodki od prodaje - števnina 228.244 0,8 227.784 0,8 100,2
Prihodki od prodaje - omrežnina 3.787.469 13,2 3.762.290 13,8 100,7
Prihodki od prodaje - ostale storitve 4.666.645 16,2 4.192.357 15,3 111,3
Prihodki od prodaje blaga na domačem trgu 73.261 0,3 63.000 0,2 116,3
Prihodki od prodaje okvirjev za grobna mesta 22.413 0,1 18.000 0,1 124,5
Prihodki od najemnin 48.923 0,2 50.880 0,2 96,2
Prihodki od prodaje - soglasja 6.181 0,0 3.382 0,0 182,8
Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki (subvencije,…) 1.653.925 5,7 1.570.870 5,7 105,3
Prevrednotovalni poslovni prihodki 193.191 0,7 235.231 0,9 82,1
Finančni prihodki 78.436 0,3 75.520 0,3 103,9
Drugi finančni prihodki in ostali prihodki 13.955 0,0 4.220 0,0 330,7
SKUPAJ PRIHODKI 28.765.475 100,0 27.356.594 100,0 105,2
POSLOVNI IZID 404.069 -436.965 -92,5
Obveznost za davek pravnih oseb -11.926 0 -
Terjatve za odloženi davek -14.601 -15.530 94,0
ČISTI POSLOVNI IZID 377.542 -452.496 -83,4
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Preglednica 5: Poslovni izid po dejavnostih 

 
 

 
2.1.4 Najemnina infrastrukture 
 
Družba je s 1. 1. 2010 prenesla osnovna sredstva infrastrukture v upravljanju iz svojih poslovnih knjig v 
poslovne knjige občin lastnic infrastrukture, in sicer Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine 
Šmartno ob Paki, ki so tudi lastnice Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., ter Občine Polzela in Občine 
Mozirje. Z občinami so sklenjene pogodbe o najemu komunalne infrastrukture za izvajanje gospodarskih 
javnih služb. 
 
Strošek najemnine infrastrukture v letu 2021 znaša 6.475.819 €, kar predstavlja 100,0 % planirane 
vrednosti. V letu 2021 je bila porabljena najemnina infrastrukture v višini 6.713.433 €, kar predstavlja 
103,1 % planirane porabe najemnine za leto 2021.  
 
 

1 2 3
Oskrba s toplotno energijo 219.278 -255.328
Daljinsko hlajenje -37.839 -39.462
Oskrba s plinom - operater distribucijskega sistema -81.840 -93.866
Oskrba s plinom - dobava odjemalcem 20.777 11.450
PE ENERGETIKA 120.376 -377.206
Oskrba s pitno vodo - vodarina 72.818 -32.441
Oskrba s pitno vodo - omrežnina 6.017 -9.800
Odvajanje odplak - storitev 70.722 7.440
Odvajanje odplak - omrežnina -16.824 -21.092
Čiščenje odplak - storitev 110.515 -18.899
Čiščenje odplak - omrežnina 40.445 37.270
Čiščenje bioloških substratov 0 0
Pokopališka dejavnost -48.580 -33.824
Pogrebna dejavnost 42.488 15.144
24-urna dežurna služba 6.092 -1.413
PE KOMUNALA 283.694 -57.615
Izvajanje javnih pooblastil 0 0
Upravljanje s parkirišči in garažnimi hišami 0 -2.144
POSLOVNI IZID KPV 404.069 -436.965
Davek od dohodkov pravnih oseb -11.926 0
Odložene terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb -14.601 -15.530
ČISTI POSLOVNI IZID KPV 377.542 -452.496

Dejavnost I-XII/2021
Rebalans        
PP 2021



 
 

 

Preglednica 6: Prikaz najemnine in porabe najemnine infrastrukture po dejavnostih in občinah 

 
 

 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 / 13
Oskrba s toplotno energijo
Najemnina infrastrukture 1.654.921 381.404 2.036.324 1.654.921 381.404 0 0 0 2.036.324 100,0
Poraba najemnine infrastrukture 1.853.111 416.056 2.269.167 1.659.982 377.893 0 0 0 2.037.874 111,3
Daljinsko hlajenje
Najemnina infrastrukture 9.836 1.457 11.293 9.836 1.457 0 0 0 11.293 100,0
Poraba najemnine infrastrukture 10.008 2.322 12.329 25.011 2.322 0 0 0 27.334 45,1
Oskrba s plinom
Najemnina infrastrukture 24.444 22.528 46.972 24.444 22.528 0 0 0 46.972 100,0
Poraba najemnine infrastrukture 13.755 50.765 64.520 4.902 42.519 0 0 0 47.421 136,1
Oskrba z vodo
Najemnina infrastrukture 1.580.005 439.444 194.374 15.307 3.734 2.232.863 1.580.005 439.444 194.374 15.307 3.734 2.232.863 100,0
Poraba najemnine infrastrukture 1.611.442 427.109 176.747 8.310 1.849 2.225.455 1.580.005 439.443 194.373 15.307 3.734 2.232.863 99,7
Odvajanje odplak
Najemnina infrastrukture 473.130 221.560 37.256 1.410 733.357 473.130 221.560 37.256 1.410 0 733.357 100,0
Poraba najemnine infrastrukture 501.774 235.876 38.316 0 775.965 431.696 254.340 45.910 1.410 0 733.356 105,8
Čiščenje odplak 
Najemnina infrastrukture 543.875 141.589 35.091 3.270 723.825 543.875 141.589 35.091 3.270 0 723.825 100,0
Poraba najemnine infrastrukture 625.850 76.404 27.167 0 729.421 619.157 74.663 26.735 3.270 0 723.825 100,8
Čiščenje bioloških substratov
Najemnina infrastrukture 354.099 126.441 25.190 505.730 354.099 126.441 25.190 0 0 505.730 100,0
Poraba najemnine infrastrukture 378.183 136.864 39.689 554.736 403.786 155.915 48.284 0 0 607.986 91,2
Pokopališko-pogrebna dejavnost
Najemnina infrastrukture 87.383 20.073 107.455 87.383 20.073 0 0 0 107.455 100,0
Poraba najemnine infrastrukture 3.779 1.417 5.196 3.847 1.432 0 0 0 5.279 98,4
Skladišče
Najemnina infrastrukture 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Poraba najemnine infrastrukture -695 -188 0 0 -883 -694 -188 0 0 0 -881 100,2
Upravljanje s parkirišči in garažnimi hišami
Najemnina infrastrukture 78.000 78.000 78.000 0 0 0 0 78.000 100,0
Poraba najemnine infrastrukture 77.526 77.526 95.160 0 0 0 0 95.160 81,5
Skupaj
Najemnina infrastrukture 4.805.693 1.354.495 291.910 19.987 3.734 6.475.819 4.805.694 1.354.495 291.910 19.987 3.734 6.475.820 100,0
Poraba najemnine infrastrukture 5.074.732 1.346.624 281.918 8.310 1.849 6.713.433 4.822.853 1.348.339 315.303 19.987 3.734 6.510.217 103,1
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2.1.5 Kratkoročne terjatve do kupcev 
 
Družba izkazuje na dan 31. 12. 2021 5.166.199 € odprtih kratkoročnih terjatev do kupcev vključno z 
obrestmi, od tega je 65,3 % nezapadlih in 34,7 % že zapadlih. Odstotek zapadlih terjatev je v letu 2020 
znašal 60,3 %, v letu 2019 pa 50,7 %. Stanje zapadlih terjatev na dan 31. 12. 2021 je za 0,7 % nižje kot 
stanje na dan 31. 12. 2020. 

 
Preglednica 7: Pregled kratkoročnih terjatev do kupcev vključno z obrestmi 

 
 
Koeficient poplačljivosti terjatev je razmerje med zneskom/vrednostjo plačanih terjatev (terjatev, 
vključno z zamudnimi obrestmi) in zneskom/vrednostjo izstavljenih računov v posameznem časovnem 
obdobju (letu). 

 
Preglednica 8: Pregled koeficientov poplačljivosti terjatev po letih 

 
 
V letu 2021 je družba obračunala za 11,1 % več komunalnih in ostalih storitev kot v letu 2020, prejeli 
smo za 10,4 % več plačil kot v letu 2020. Iz preglednice koeficientov poplačljivosti je razvidno, da znaša 
v letu 2021 le-ta 98,0 %, kar je 0,6 odstotne točke manj kot preteklo leto, vendar je koeficient 
poplačljivosti še vedno v načrtovanih vrednostih, kar je posledica izvajanja intenzivne izterjave, 
predvsem za terjatve nad 120 dni, vlaganja izvršilnih predlogov, telefonskih izterjav in izvajanja 
prekinitev dobav. 
 
Koeficient poplačljivosti tekočih terjatev leta 2021 znaša 86,4 %. To pomeni, da je bilo v letu 2021 
poplačanih 86,4 % terjatev, ki so bile obračunane v letu 2021. Koeficient poplačljivosti tekočih terjatev 
leta 2020 je znašal 87,4 %, leta 2019 pa 89,3 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terjatve po 
zapadlosti po letih

Terjatve do 
kupcev -  

brez 
popravka 
vrednosti

Indeks 
povečanja 

po letih

Nezapadle 
terjatve

Indeks 
povečanja 

po letih

Zapadle 
terjatve

Indeks 
povečanja 

po letih

Terjatve do 
kupcev  - s 
popravkom 
vrednosti

Indeks 
povečanja 

po letih

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Stanje 31.12.2021 5.166.199 113,7 3.373.490 123,1 1.792.709 99,3 4.031.018 122,0

Stanje 31.12.2020 4.545.445 109,3 2.739.630 129,8 1.805.815 88,1 3.304.333 124,8

Stanje 31.12.2019 4.159.740 92,6 2.110.484 101,3 2.049.256 85,1 2.646.856 94,4

Stanje 31.12.2018 4.490.508 83,5 2.083.144 69,9 2.407.363 100,4 2.804.489 77,7

Stanje 31.12.2017 5.376.398 103,0 2.978.177 133,9 2.398.222 80,0 3.607.945 114,6

Stanje 31.12.2016 5.222.017 101,9 2.224.051 102,6 2.997.967 101,5 3.148.637 110,1

Stanje 31.12.2015 5.122.804 96,8 2.168.375 116,5 2.954.429 86,1 2.859.475 99,7

Stanje 31.12.2014 5.293.275 100,8 1.861.738 87,6 3.431.537 109,8 2.867.902 94,4

Stanje 31.12.2013 5.251.242 100,3 2.124.714 98,8 3.126.528 101,4 3.036.580 92,7

Stanje 31.12.2012 5.233.937 96,6 2.151.096 101,1 3.082.841 93,6 3.274.903 94,0

Stanje 31.12.2011 5.420.934 78,7 2.128.722 74,7 3.292.212 81,5 3.484.467 77,6

Stanje 31.12.2010 6.890.679 112,9 2.848.826 127,5 4.041.853 104,4 4.490.999 103,5

Stanje 31.12.2009 6.106.047 93,5 2.234.766 74,1 3.871.280 110,3 4.337.545 92,3

Stanje 31.12.2008 6.527.159 119,0 3.016.885 141,2 3.510.274 104,9 4.700.120 128,4

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Obračunano 23.797.369 22.675.996 24.329.468 24.927.928 26.452.148 26.855.100 27.150.705 27.629.235 30.701.370 111,1

Plačano 23.780.064 22.633.963 24.499.939 24.828.715 26.297.767 27.740.991 27.481.473 27.243.530 30.080.615 110,4

Indeks 99,9 99,8 100,7 99,6 99,4 103,3 101,2 98,6 98,0

Terjatve
Leto Indeks  

2021/2020



2.2 Zaposleni 
 
Na dan 31. 12. 2021 je bilo v družbi zaposlenih 177 delavcev, od tega 27 delavcev starih do vključno 
35 let, 48 delavcev je bilo starih med 36 in 45 let ter 102 delavca nad 45 let. Družba je imela v letu 2021 
v povprečju zaposlenih 8 invalidov. 
 

 Preglednica 9: Število zaposlenih po poslovnih enotah 

 
 
V obdobju od januarja do decembra 2021 je bilo na podlagi izvedenih javnih razpisov zaposlenih devet 
delavcev, in sicer Inženir za laboratorij v Službi za tehnologijo in nadzor, Inženir informacijske opreme 
in komunikacij v Službi informatike, Odgovorni projektant  - strojni del in Projektant v Službi investicij in 
razvoja, Monter specialist strojnega vzdrževanja 2 v PE Energetika ter Voznik, grobar in pogrebnik 1, 
Voznik, grobar in pogrebnik 2, Koordinator Pogrebno-pokopališke dejavnosti v Pogrebno-pokopališki 
dejavnosti PE Komunala in Tehnični direktor. V istem obdobju je delovno razmerje prenehalo šestim 
delavcem, in sicer štirim iz razloga upokojitve, enemu iz poslovnega razloga, z enim delavcem pa je 
delodajalec sklenil sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi. Od šestih delavcev, katerim je delovno 
razmerje prenehalo v letu 2021, je 2 delavcema delovno razmerje prenehalo na dan 31. 12. 2021. Na 
dan 31. 12. 2021 je bilo v družbi zaposlenih 177 delavcev. 
 
V letu 2021 smo preverjali ustreznost organiziranosti in zasedenosti delovnih mest ter izvedli osem 
sprememb sistemizacije dela. S spremembami sistemizacije smo reorganizirali delovne procese, tako 
da smo sistemizirali nova delovna mesta, ukinjali nepotrebna delovna mesta ter, kjer je bilo potrebno, 
spremenili opise delovnih mest in število zaposlenih na delovnih mestih, tako da so ta usklajena z 
dejanskimi potrebami delovnih procesov v družbi. V letu 2021 smo na Pogrebno pokopališki dejavnosti 
pričeli z izvajanjem 24-urne dežurne službe, ki je obvezna gospodarska javna služba, zaradi česar smo 
zaposlili dodatne delavce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizacijska enota 31.12.2021

Predvideno 
število 

zaposlenih 
31.12.2021

31.12.2020

PE Energetika 47 48 48
PE Komunala 67 64 64
Skupne službe 62 61 60
Upravljanje s parkirišči in garažnimi hišami 1 1 2
Skupaj 177 174 174



3 RAČUNOVODSKO POROČILO 
 
3.1 Računovodski izkazi na ravni družbe 
 

Preglednica 10: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2021 

 

SREDSTVA 9.913.336 8.364.295
A. DOLGOROČNA SREDSTVA 2.112.315 2.504.330

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 40.209 13.363

1. Dolgoročne premoženjske pravice 40.209 11.525

2. Dobro ime 0 0

3. Predujmi za neopredmetena sredstva 0 0

4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 0 0

5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve 0 1.838

II. Opredmetena osnovna sredstva 1.586.132 1.623.328

1. Zemljišča in zgradbe 1.004.846 1.046.912

a) Zemljišča 272.207 272.207

b) Zgradbe 732.640 774.705

2. Proizvajalne naprave in stroji 0 0

3. Druge naprave in oprema 575.305 576.136

4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo 5.980 280

a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 5.980 280

b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 0 0

III. Naložbene nepremičnine 0 0

IV. Dolgoročne finančne naložbe 100.050 409.043

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 50 50

a) Delnice in deleži v družbah v skupini 0 0

b) Delnice in deleži v pridruženih družbah 0 0

c) Druge delnice in deleži 50 50

č) Druge dolgoročne finančne naložbe 0 0

2. Dolgoročna posojila 100.000 408.993

a) Dolgoročna posojila družbam v skupini 0 0

b) Dolgoročna posojila drugim 100.000 408.993

c) Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital 0 0

V. Dolgoročne poslovne terjatve 137.140 195.213

1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini 0 0

2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 9.360 24.840

3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 127.780 170.374

VI. Odložene terjatve za davek 248.783 263.384

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 7.788.833 5.850.078

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0 0

II. Zaloge 238.617 196.012

1. Material 228.049 186.298

2. Nedokončana proizvodnja 0 0

3. Proizvodi in trgovsko blago 10.568 9.714

4. Predujmi za zaloge 0 0

III. Kratkoročne finančne naložbe 308.992 409.351

1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 0 0

a) Delnice in deleži v družbah v skupini 0 0

b) Druge delnice in deleži 0 0

c) Druge kratkoročne finančne naložbe 0 0

2. Kratkoročna posojila 308.992 409.351

a) Kratkoročna posojila družbam v skupini 0 0

b) Kratkoročna posojila drugim 308.992 409.351

c) Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital 0 0

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 4.942.494 4.026.112

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 0 0

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 4.046.498 3.319.813

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 895.996 706.299

V. Denarna sredstva 2.298.729 1.218.603

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 12.189 9.887

31. 12. 2021             
v EUR

31. 12. 2020             
v EUR



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 9.913.336 8.364.295
A. KAPITAL 1.802.095 1.385.246

I. Vpoklicani kapital 1.126.932 1.126.932

1. Osnovni kapital 1.126.932 1.126.932

2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 0 0

II. Kapitalske rezerve 1.075.891 1.075.891

III. Rezerve iz dobička 5.470 5.470

1. Zakonske rezerve 5.470 5.470

2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže 0 0

3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka) 0 0

4. Statutarne rezerve 0 0

5. Druge rezerve iz dobička 0 0

IV. Revalorizacijske rezerve 0 0

V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 56.973 18.503

VI. Preneseni čisti poslovni izid -463.171 -841.551

VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta 0 0

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 1.423.117 1.098.866

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti 1.418.711 1.098.866

2. Druge rezervacije 0 0

3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 4.406 0

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 107.963 416.728

I. Dolgoročne finančne obveznosti 101.139 412.325

1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini 0 0

2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 0 43.448

3. Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic 0 0

4. Druge dolgoročne finančne obveznosti 101.139 368.877

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 6.824 4.403

1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 0 0

2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 0 0

3. Dolgoročne menične obveznosti 0 0

4. Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 2.113 0

5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti 4.711 4.403

III. Odložene obveznosti za davek 0 0

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 6.521.053 5.447.574

I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 0 0

II. Kratkoročne finančne obveznosti 311.186 411.439

1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 0 0

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 43.448 86.897

3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic 0 0

4. Druge kratkoročne finančne obveznosti 267.738 324.542

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 6.209.867 5.036.135

1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 0 0

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 4.936.857 3.943.762

3. Kratkoročne menične obveznosti 0 0

4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov 3.898 1.664

5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 1.269.113 1.090.709

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 59.108 15.881

31. 12. 2021             
v EUR

31. 12. 2020             
v EUR



Preglednica 11: Izkaz poslovnega izida (različica I) od 1. 1. do 31. 12. 2021 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Čisti prihodki od prodaje 26.825.967 24.555.945

2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 0 0

3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 0

4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki) 1.853.693 2.136.150

5. Stroški blaga, materiala in storitev 20.697.608 19.277.223

a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala 10.217.989 8.527.367

b) Stroški storitev 10.479.618 10.749.856

6. Stroški dela 6.766.070 6.225.167

a) Stroški plač 4.920.176 4.788.458

b) Stroški socialnih zavarovanj 823.918 812.287

c) Drugi stroški dela 1.021.977 624.422

7. Odpisi vrednosti 453.446 402.384

a) Amortizacija 234.101 215.606

b) Prevrednotovalni posl. odhodki pri neopredm. sredstvih in opredmetenih osn. sredstvih 644 1.555

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 218.701 185.223

8. Drugi poslovni odhodki 345.788 347.928

9. Finančni prihodki iz deležev 315 263

a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini 0 0

b) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah 0 0

c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 315 263

č) Finančni prihodki iz drugih naložb 0 0

10. Finančni prihodki iz danih posojil 0 0

a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 0 0

b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 0 0

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 78.121 80.597

a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini 0 0

b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 78.121 80.597

12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 0 0

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 5.109 10.023

a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 0 0

b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 646 1.644

c) Finančni odhodki iz izdanih obveznic 0 0

č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 4.463 8.380

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 52.461 65.809

a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini 0 0

b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 7 16

c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 52.454 65.794

15. Drugi prihodki 13.955 8.378

16. Drugi odhodki 47.501 37.358

17. Davek iz dobička -11.926 -28.499

18. Odloženi davki -14.601 -304.494

19.
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja                                                                                       
(1+-2+3+4-5-6-7-8+9+10+11-12-13-14+15-16+17+18) 377.542 82.446

2021                     
v EUR

2020                     
v EUR
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Predlagatelj: KOMISIJA ZA PRIZNANJA                                                                               Faza: PREDLOG 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, 1/2016 – uradno prečiščeno besedilo in št. 17/19) in 11. člena Odloka o priznanjih Mestne 
občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 2/97, 12/03 ter 5/07) na svoji _________ seji dne ____________ 
2022 sprejel  
 
 

 
SKLEP 

o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2022 
 

 
I. 
Mestna občina Velenje v letu 2022, ob prazniku občine, podeljuje naslednja priznanja:  
 
 
1. Grb Mestne občine Velenje prejmejo Marjan Klepec, Franc Vedenik in Mira Zakošek. 
 
Marjan Klepec 
Marjan Klepec se je rodil leta 1955 v Beltincih. Zaradi očetovega stalnega seljenja se je veliko selil, končno pa 
leta 1965 pristal v Velenju. Po opravljeni velenjski gimnaziji je študiral ekonomijo, nato pa najprej delal na 
občinskem štabu za teritorialce, potem v Gorenju, leta 1988 pa se je zaposlil kot vodja na Zavodu za šport 
občine Velenje. Od tu je leta 1991 odšel v Rdečo dvorano za direktorja. V prvih letih je bila Rdeča dvorana 
namenjena predvsem gospodarskim in družabnim prireditvam, čeprav so v njej že kmalu po odprtju potekali 
tudi veliki športni dogodki, z leti pa je vse bolj postajala drugi dom za številne športe in športnike. Osnovna 
dejavnost zavoda naj bi bilo upravljanje in vzdrževanje športnih objektov, tj. Rdeče dvorane, zimskega in 
letnega bazena, športnega parka Ob jezeru in skakalnic. Rdeča dvorana je gostila Evropsko prvenstvo v 
rokometu in 13. Mednarodno odprto prvenstvo v namiznem tenisu, na katerem so nastopili najboljši 
namiznoteniški tekmovalci iz celega sveta. Dvorana je odprta in polno zasedena domala vse dni v letu. Poleg 
športa se še danes v njej odvijajo tudi številne druge prireditve: od maturantskih plesov, koncertov, sejemskih 
prireditev ipd. Verjetno skorajda ni Velenjčana ali prebivalca Šaleške doline, ki ni prestopil praga Rdeče 
dvorane in bil v njej dobrodošel in spoštovan gost. Za to je zaslužen Marjan Klepec, ki nikoli ni rekel ne, ko je 
šlo za »njegovo« dvorano. Leta 2021 se je po 43 letih dela upokojil.  
 
Franc Vedenik 
Po zaključenem študiju na Strojni fakulteti v Ljubljani je opravljal vodstvena dela na Premogovniku Velenje in 
kasneje Veplasu Velenje. Po uspešni sanaciji je kot direktor vodil družbo Veplas vse do leta 2016, ko se je 
upokojil. Družba je pod njegovim vodenjem postala ena izmed vodilnih proizvajalcev high-tech kompozitov. 
Vseskozi je bila in je še donator ali sponzor mnogim organizacijam in društvom.  
Franc Vedenik je s prevzemom funkcije predsednika Društva upokojencev Velenje in Šaleške pokrajinske 
zveze društev upokojencev Velenje leta 2018 s povsem na novo zastavljenimi cilji in vizijo delovanja pridal 
poseben pridih. Obe organizaciji je s svojo sposobnostjo vodenja in neizmernim občutkom do potreb 
upokojencev postavil na nove temelje. Vsebinski načrti društev so usmerjeni v zadovoljevanje interesov, želja 
in potreb upokojencev. Uspel je zadržati društvene prostore, zato lahko širi krog novih aktivnosti. Izjemen 
poudarek posveča medgeneracijskemu sodelovanju in pristnemu sodelovanju z lokalno skupnostjo. Ustanovil 
je Dnevni center aktivnosti, invalidsko sekcijo, vzpostavlja se tudi projekt Demenca.  
Izjemno aktiven je Franc Vedenik tudi v lokalni skupnosti, med drugim je bil tudi predsednik Sveta KS, in to 
kar 5 mandatov. Posebno mesto pa na kulturnem področju zaseda ustanovitev in vodenje narodno 
zabavnega ansambla Podkrajski fantje, ki že 40 let razveseljujejo poslušalce.  
                                                                                                        
Mira Zakošek 
Mira Zakošek je vrsto let soustvarjala lokalno medijsko krajino in s svojim predanim delom vtkala pomemben 
novinarski prispevek v Šaleški, Zgornji Savinjski in Mislinjski dolini. Skupaj s soprogom Borisom Zakoškom sta 
bila pomemben člen tednika Naš čas, ki že več kot pol desetletja vsak četrtek beleži dogajanje v naši dolini in 
bralce seznanja z zanimivimi dogodki. Lokalni medijski prostor sta s svojimi prispevki zaznamovala tudi z 
velenjskim radiem - Radiem Velenje, lokalno radijsko postajo, ki jo Velenjčanke in Velenjčani že vrsto let 
poslušamo na frekvenci 107,8 MHz, in zbornikom Almanah občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki, v 
katerem so že 27. leto predstavljeni najpomembnejši dogodki, ki so se v teh treh občinah zgodili v 
posameznem letu. 



Od mladosti do upokojitve je vsakodnevno in z vso predanostjo družbenemu življenju naše lokalne skupnosti 
dodajala prispevke, ki so v desetletjih njenega novinarskega in uredniškega dela zrasli v razkošno bogat, 
raznolik in celovit opus, ki predstavlja pomemben temelj zakladnice našega kolektivnega spomina. 
Praktično nepreštevni članki, intervjuji, uvodniki, reportaže in drugi medijski zapisi so vedno odražali njeno 
iskreno ljubezen in skrb do našega okolja in ljudi, ki v njem bivamo. Z nenehnim prizadevanjem za kakovosten 
medijski servis sta s soprogom Borisom in celo vrsto sodelavcev potrpežljivo gradila medijsko hišo, ki uživa 
ugled tako v strokovnih krogih kot najširši javnosti. 
Verodostojno informiranje, promocija dosežkov posameznikov in organizacij ter vsakodnevni kritični 
premisleki aktualnih družbenih tem so v njenih zapisih in celotni programski ponudbi vedno predstavljali 
stalnico. 
 
2. Plaketo Mestne občine Velenje prejmejo Ana Lamot, Društvo za podvodne dejavnosti Jezero in Blaž 
Dukarič. 
 
Ana Lamot 
S svojim strokovnim znanjem prodajalke je vse svoje delovno obdobje želela kupcem ponujati najboljše artikle 
ob najugodnejših pogojih. Ob svojih zahtevnih službenih pogojih je bila ves čas tudi skrbna mati. Ko se je 
upokojila, je njeno željo »pomagati sokrajanom« usmerjala v številne aktivnosti. Leta 2001 je postala tajnica 
pododbora Društva upokojencev Vinska Gora. Ko se je društvo osamosvojilo, je prevzela vodenje v svoje 
roke. Postala je predsednica DU in orala ledino v takratnem zahtevnem obdobju. Na ustanovnem zboru 
članov leta 2003 je bila izvoljena kot predsednica društva, ki ga vodi še danes – že 20. leto. Je zelo natančna 
pri načrtovanju dejavnosti v samem društvu, vestna, vedno pripravljena sodelovati v številnih aktivnostih v KS, 
drugih društvih, v ŠPZDU in ZDUS. Odlikuje jo spoštovanje do starejših, njena skrb za slehernega člana DU, 
še posebej za tiste, ki jim zdravje ali okoliščine ne omogočajo sodelovanja v društvu. Vedno je polna idej za 
bogatenje vsebin v skupnosti. Vesela je medgeneracijskih sodelovanj z mlajšimi, posebej s šolarji POŠ Vinska 
Gora in vrtcem v kraju. Aktivno in z veliko mero sočutja sodeluje v programu Starejši za starejše. Je izvrstna 
organizatorka mnogih strokovnih ekskurzij članov DU po domovini. S svojo aktivnostjo in načinom dela 
spodbuja k zdravemu in aktivnemu življenju upokojencev. Je organizatorka številnih delovnih akcij, npr. 
Očistimo Slovenijo, humanitarnih akcij pri mladih in starejših. Je povezovalka dejavnosti v društvu, aktivna na 
širšem področju ŠPZDU in ZDUS. 
 
Društvo za podvodne dejavnosti Jezero  
Društvo je bil ustanovljeno leta 1981 in deluje že 40 let. Društvo je prejelo srebrno plaketo slovenske 
potapljaške zveze ob 40-letnici delovanja društva. Vsako leto se vključjujejo v organizacijo postavitve 
kopališča na Velenjski plaži (postavitev igral, boj, betonskih sider, pomolov), v skrb za varnost plavalcev, 
prisotnost med organiziranimi dogodki na jezeru in ob jezeru. Društvo deluje v javnem interesu na področju 
zagotavljanja varnosti in pomoči v nesrečah, kot tudi na področju izobraževanja in ozaveščanja. Žal morajo 
vsako leto posredovati tudi ob tragičnih zgodbah meščanov in širše okolice. V društvo je včlanjenih veliko 
občanov Mestne občine Velenje, a niso omejeni zgolj na meje občine. Lojalni in stalni člani so tudi iz širše 
regije in s Koroške, kjer s skupnimi prizadevanji udejanjajo cilje društva. 
 
Blaž Dukarič 
Blaž Dukarić je bil rojen leta 1949 na Hrvaškem. Po končani osnovni šoli je na takratnem Rudarskem šolskem 
centru pridobil poklic rudar strojnik. Ob delu je končal Delovodsko strojno šolo Maribor. Do upokojitve leta 
1996 je delal na Rudniku lignita Velenje, kasneje Premogovnik Velenje, kot dežurni ključavničar in po končani 
delovodski šoli kot strojni nadzornik. Prostovoljstvo ga spremlja že od rane mladosti. Širi čut za medsebojno 
pomoč, promocijo pozitivne energije in tovarištva nekdanjih brigadirje. Blaž predstavlja gonilo in srce Društva 
brigadirjev Velenje. V preteklih letih se je z ostalimi brigadirji, še posebej izkazal in dokazal v nesebični 
pomoči ob naravnih nesrečah in izjemni pomoči socialno ogroženim. 
V letih delovanja društva si je pridobil status in ugled, ne samo v domačem Velenju, ampak tudi širše, med-
regijsko in tudi mednarodno. Ob odhodu v pokoj se je zelo aktivno vključil v več organizacij in društev, kjer je 
nepogrešljiv člen že preko 20 let. V KS Gorica je pobudnik in organizator prireditev. Je tudi aktiven v društvu 
upokojencev Velenje, v Klubu upokojencev Premogovnika Velenje in Športnega društva KS Gorica. Je tudi 
član upravnega odbora Društva brigadirjev Velenje. Je član ekipe prostovoljcev, ki prevaža viške hrane. V 
Velenju je tudi družbeno politično aktiven, kjer deluje v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v 
MO Velenje in v Strokovnem svetu za socialna in zdravstvena vprašanja in humanitarne dejavnosti. 
 
 
 
 



3. Ambasador Mestne občine Velenje: Peter Poles 
 
Peter Poles je uspešen Velenjčan, prepoznaven televizijski voditelj, ki je znan po svoji duhovitosti in 
velenjskem naglasu. Peter Poles je medijska osebnost in eden najbolj priljubljenih televizijskih voditeljev 
razvedrilnih oddaj, ki ob vsaki priložnosti rad izpostavi, kako zelo je ponosen na svoje rodno Velenje.  
Rodil se je 6. februarja 1978 v Slovenj Gradcu. Velik del svojega življenja in izobraževanja je preživel v 
Velenju, kjer je najprej obiskoval Osnovno šola Veljka Vlahoviča (zdaj Osnovna šola Livada), kasneje je 
šolanje nadaljeval na Gimnaziji Velenje. Po zaključeni srednji šoli je študiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani.  
Je človek z mnogo talenti, eden izmed njih je tudi glasba. Kot otrok je obiskoval Glasbeno šolo Fran Korun 
Koželjski Velenje, kasneje je igral klarinet v velenjski godbi na pihala, s katero so se uspešno udeležili 
številnih tekmovanj.  
Preden je postal znan kot voditelj razvedrilnih oddaj je bil uspešen športnik in član Atletskega kluba Velenje. 
Bil je državni prvak v skoku v višino, kasneje pa se je lotil še nekaj atletskih disciplin in največje uspehe 
doživljal pri teku z ovirami na 400 in 800 metrov. Na evropskem mladinskem prvenstvu je dosegel odlično 4. 
mesto v teku na 400 m z ovirami. Velike športne cilje je prekinila poškodba hrbtenice. 
Po naključju se je znašel na televiziji in tam začel svojo karierno pot. Slovenija ga je spoznala kot voditelja 
razvedrilnih oddaj na RTV Slovenija, ki je spremenil način predstavljanja slovenskih videospotov, kasneje pa 
je s svojo duhovitostjo opozoril nase celo Evropo s "štosi" pri podeljevanju točk na Evroviziji. Leta 2010 je na 
POP TV z Vidom Valičem pričel z vodenjem šova Slovenija ima talent, kasneje sta gledalce skupaj zabavala 
tudi v oddaji Vid in Pero šov, sledilo je nekaj nekoliko resnejših zgodb in uresničevanja srčnih želja v oddaji 
Dan najlepših sanj, resničnosti šov Sanjski moški… 
Peter Poles je prejemnik številnih Viktorjev, nagrad za medijske dosežke in dosežke v popularni kulturi. 
 
 

II. 
Prejemnikom priznanj pripadajo odličja in plakete v skladu z Odlokom o priznanjih v Mestni občini Velenje. 
Prejemniki priznanja prejmejo na slovesnosti ob občinskem prazniku.  
 

III. 
Sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.  
 
Številka: 032-10-0001/2021 
Datum:  
 
 

župan Mestne občine Velenje 
Peter DERMOL 

 
 
 
Obrazložitev: 
Na komisijo je prispelo 16 pobud za podelitev priznanj (od tega ena nepravočasno; ena pobuda je bila 
umaknjena). 
 
Za GRB MO VELENJE so prispele naslednje pobude, in sicer: 

1. MARJAN KLEPEC 
2. ANDREJ KOZLEVČAR 
3. FRANC VEDENIK 
4. ŠALEŠKA POKRAJINSKA ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV VELENJE 
5. MIRA ZAKOŠEK 
 

Za PLAKETO MO VELENJE so prispele naslednje pobude, in sicer: 
1. KULTURNO DRUŠTVO MEDŽIMURJE  
2. IVAN VODUŠEK  
3. ANA LAMOT  
4. DRUŠTVO ZA PODVODNE DEJAVNOSTI JEZERO  
5. ŠALEŠKO LITERARNO DRUŠTVO HOTENJA  
6. BLAŽ DUKARIČ  
7. KATARINA PRAZNIK  
8. MLADINSKI SVET VELENJE  



 
Za AMBASADORJA MO VELENJE je prispela naslednja pobuda, in sicer: 
       1. PETER POLES 
 
Na seji, na kateri so člani Komisije za priznanja glasovali o podelitvi priznanj (7. junij 2022), so bili prisotni: 
Aleksandra Vasiljević (predsednica), mag. Dragica Povh (članica), Franc Kos (član), Drago Kolar (član), 
Andrej Kmetič (član) in Teja Strgar (članica). Marija Plazar (članica) se je opravičila. 
 
Člani komisije so o vseh predlogih za priznanja (grb, plaketa) glasovali in odločili, kot je razvidno iz sklepa. 
 
Obrazložitve v sklepu so zapisane tako, kot so jih poslali predlagatelji pobud, s tem da so nekatere skrajšane. 
 
 
Velenje, 7. junij 2022 
 
 
Pripravila:  
Petra Cerjak, univ. dipl. rus. in slov., l.r. 
   
 

Aleksandra Forštner, l.r. 
vodja Kabineta župana 

 
        
Komisija za priznanja: 
Na podlagi 72. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje 
št. 3/2016 – uradno prečiščeno besedilo in 7/2017) Komisija za priznanja predlaga svetu, da ta sklep 
sprejeme.  
 
 
 

predsednica komisije 
Aleksandra VASILJEVIĆ, l.r. 

 



 

Predlagatelj: ŽUPAN                                       Faza: PREDLOG
                                  
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  5. odstavka 109. člena  Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 - odl. US), 1. odstavka 19a. 
člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in 17/19), na seji…… dne……… 
sprejel 

 

SKLEP 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta 

Krajevne skupnosti Bevče 

1. člen 

II. točka Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Bevče (Uradni vestnik 
Mo Velenje, št. 10/10, 20/14 in 21/14; v nadaljevanju: Sklep) se spremeni tako, da se glasi: 
»1. VOLILNA ENOTA OBSEGA: 
BEVČE 13, 14, 15, 15b, 16, 16a, 17, 17a, 17b, 17c, 18, 18a, 19, 19a, 19b, 20, 20a, 21, 21a, 22, 22a, 
23, 24, 24a, 24b, 24c, 24d, 47, 47a, 47b, 47c, 47d, 48, 49. 
Izvolita se 2 člana. 
 
2. VOLILNA ENOTA OBSEGA: 
BEVČE 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 2, 2a, 2b, 2c, 3, 3a, 3b, 3c, 4, 4a, 4b, 4c, 4e, 5, 5a, 5b, 5c, 6, 7b, 7c, 8, 8a, 8b, 
8c, 8d, 8e, 9, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 10, 10a, 10b, 11, 11b, 51. 
Izvolita se 2 člana. 
 
3. VOLILNA ENOTA OBSEGA: 
BEVČE 23a, 25, 26, 27, 27a, 28, 28a, 28b, 29, 29a, 30, 30a, 30b, 30c, 31, 31a, 31b, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 37a, 38, 38b, 39, 40, 41, 41a, 41c, 42, 43, 44, 44a, 45, 46, 46a, 46b, 46c, 46d, 46f. 
Izvolijo se 3 člani.« 
 

2. člen 

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

 
 

    
      

župan Mestne občine Velenje 
                        Peter DERMOL 

       
 

 

Številka:  0410-0001/2022 
Datum:   
 

 



Obrazložitev: 
 
Volitve v svete krajevnih skupnosti in mestnih četrti kot ožjih delov občine se po večinskem načelu 
izvedejo na podlagi sprejetih sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov svetov. Volilne enote v 
posameznih krajevnih skupnostih oziroma mestnih četrtih so bile oblikovane skladno z 19. členom 
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 
93/20 - odl. US; v nadaljevanju: ZLV). Njihova določitev je glede na peti odstavek 109. člena ZLV v 
pristojnosti tistega organa lokalne skupnosti, ki je z zakonom pristojen za določitev števila članov organa 
ožjega dela skupnosti. Ta organ je glede na 19.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 
14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE; 
v nadaljevanju: ZLS) občinski svet. 
 
Pred bližajočimi se lokalnimi volitvami je potrebno sklepe o določitvi volilnih enot in številu članov svetov 
krajevnih skupnosti in mestnih četrti dopolniti z vključitvijo vseh novozgrajenih objektov (oziroma hišnih 
številk) v ustrezne volilne enote.   
 
Zato je Sklep o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Bevče (Uradni vestnik 
Mo Velenje, št. 10/10, 20/14 in 21/14) potrebno  v II. točki spremeniti tako, da se: 
 
- v 1. volilni enoti dodajo naslednje hišne številke: Bevče 16a, 17c, 19b, 
- v 2. volilni enoti dodata naslednji hišni številki: Bevče 10a in 10b ter 
- v 3. volilni enoti dodajo naslednje hišne številke: Bevče 30c, 44a, 46d in 46f.  
 
Z dodajanjem zgoraj navedenih hišnih številk v ustrezne volilne enote se ne spreminja oziroma ne poruši 
volilna geometrija, zaradi česar ni potrebe po spremembi števila članov sveta krajevne skupnosti, ki se 
volijo v posamezni volilni enoti. 
 
 
 
V Velenju, 10. 5. 2022 
  
         
 
Pripravili: Vodja Urada za javne finance in splošne zadeve 
mag. Zdravka Vasiljević Rudonić, l.r. 
občinska odvetnica 
 

Amra Kadrič, dipl. ekon. (UN),l.r. 

Tjaša Zupančič Bastič, l.r. 
občinska odvetnica 

 

  
  
  

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

    
                                                          

Peter DERMOL, l.r. 
župan Mestne občine Velenje 

      



Predlagatelj: ŽUPAN                           Faza: PREDLOG
                                   

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  5. odstavka 109. člena  Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 - odl. US), 1. odstavka 19a. 
člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in 17/19), na seji…… dne……… 
sprejel 

 

SKLEP 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta 

Krajevne skupnosti Cirkovce 

1. člen 

II. točka Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Cirkovce (Uradni 
vestnik Mo Velenje, št. 10/10, 21/14, 22/14 – popr.; v nadaljevanju: Sklep) se spremeni tako, da se glasi: 
 
»1. VOLILNA ENOTA OBSEGA: 
ŠMARTINSKE CIRKOVCE 3, 4, 5, 6, 8, 8a, 9, 10, 10a, 10b, 11, 12, 13, 13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 14, 15, 
17, 17a, 18, 18a, 19, 19a, 20, 20a, 21, 23. 
Izvolita se 2 člana. 
 
2. VOLILNA ENOTA OBSEGA: 
ŠKALSKE CIRKOVCE 3, 3a, 3b, 4, 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 6, 6a, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 11a, 12, 12a, 24, 25, 26, 
26a;  ŠMARTINSKE CIRKOVCE  7, 7a. 
Izvolijo se 3 člani. 
 
3. VOLILNA ENOTA OBSEGA: 
ŠKALSKE CIRKOVCE 13,13a, 13b, 14, 15, 16, 17, 17a, 18, 18a, 18b, 19, 20, 21, 22, 22a, 23, 23a, 27, 
27a, 28, 29, 30, 31, 31c, 31d, 31e, 32, 34, 34a, 34b, 34d, 34f, 35. 
Izvolita se 2 člana.« 
 

2. člen 

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

 
 
Številka:  0410-0001/2022 
Datum:   
 

    
  

župan Mestne občine Velenje 
                        Peter DERMOL 

 

       
 

 

 



Obrazložitev: 
 
Volitve v svete krajevnih skupnosti in mestnih četrti kot ožjih delov občine se po večinskem načelu 
izvedejo na podlagi sprejetih sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov svetov. Volilne enote v 
posameznih krajevnih skupnostih oziroma mestnih četrtih so bile oblikovane skladno z 19. členom 
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 
93/20 - odl. US; v nadaljevanju: ZLV). Njihova določitev je glede na  5. odstavek 109. člena ZLV v 
pristojnosti tistega organa lokalne skupnosti, ki je z zakonom pristojen za določitev števila članov organa 
ožjega dela skupnosti. Ta organ je glede na 19.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 
14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE; 
v nadaljevanju: ZLS) občinski svet. 
 
Pred bližajočimi se lokalnimi volitvami je potrebno sklepe o določitvi volilnih enot in številu članov svetov 
krajevnih skupnosti in mestnih četrti dopolniti z vključitvijo vseh novozgrajenih in vseljenih objektov 
(oziroma hišnih številk) v ustrezne volilne enote.   
 
Zato je Sklep o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Cirkovce (Uradni vestnik 
Mo Velenje, št. 10/10, 21/14, 22/14 – popr.) potrebno  v II. točki spremeniti tako, da se: 
 
- v 3. volilni enoti dodajo naslednje hišne številke: Škalske Cirkovce 13b, 18b, 34d. 
 
1. in 2. volilna enota ostaneta nespremenjeni. 
 
Z dodajanjem zgoraj navedenih hišnih številk v ustrezne volilne enote se ne spreminja oziroma ne poruši 
volilna geometrija, zaradi česar ni potrebe po spremembi števila članov sveta krajevne skupnosti, ki se 
volijo v posamezni volilni enoti. 
 
V Velenju, 10. 5. 2022 
  
Pripravili: Vodja Urada za javne finance in splošne zadeve 
mag. Zdravka Vasiljević Rudonić, l.r. 
občinska odvetnica 
 

Amra Kadrič, dipl. ekon. (UN), l.r. 

Tjaša Zupančič Bastič, l.r.  
občinska odvetnica 

 

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

Peter DERMOL, l.r. 
župan Mestne občine Velenje 

       
 

 
 

 

 



 

Predlagatelj: ŽUPAN                      Faza: PREDLOG
                                   
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  5. odstavka 109. člena  Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 - odl. US), 1. odstavka 19a. 
člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE) in 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in 17/19), na seji…… 
dne……… sprejel 

SKLEP 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Mestne 

četrti Velenje - Desni breg 

1. člen 

II. točka Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Mestne četrti Desni breg (Uradni vestnik 
Mo Velenje, št. 10/10, 20/14 in 21/14; v nadaljevanju: Sklep) se spremeni tako, da se glasi: 
»1. VOLILNA ENOTA OBSEGA: 
ŠERCERJEVA CESTA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g, 6h, 6i, 6j, 8, 10, 12, 14, 16, ŠLANDROVA 
CESTA 1, 3, 4, 4a, 5, 6, 6a, 7, 7a, 8, 9, 10, 10a, 10b, 11, 11a, 12, 12a, 12b, 12c, 13, 14, 14a, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ČUFARJEVA CESTA 1, 2, 3, AŠKERČEVA CESTA 
1a, 1b, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15a, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, JENKOVA CESTA 16, 18, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 
41, 43, JURČIČEVA CESTA 3, 4, 5, 6, KAJUHOVA CESTA 1, 2, 4, 6, 8, 10, KERSNIKOVA CESTA 2, 
2b, 2c, 2d, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 53, 55, KIDRIČEVA CESTA 
2, 2c, 4, 6, 8, 10, 12, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51, STANETOVA CESTA 19, 21, 
23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, STRITARJEVA CESTA 1, 2, 3, 4; VOJKOVA CESTA 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12a, 13, 14, 15, 16. 
Izvolijo se 3 člani. 
 
2. VOLILNA ENOTA OBSEGA: 
KERSNIKOVA CESTA 3, 5, 7, 11, 13, KIDRIČEVA CESTA 53, 55, 55a, 57, 57a; KOROŠKA CESTA 2, 
8a, 8b, 8c, ŠERCERJEVA CESTA 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 20, TOMŠIČEVA CESTA 18, 20, 22, 55. 
Izvolita se 2 člana. 
 
3. VOLILNA ENOTA OBSEGA: 
BRAČIČEVA CESTA 1, 2, 3, 4, 5, 6, JENKOVA CESTA 6, 8, 10, 12, 14, JURČIČEVA CESTA 1, 2, 
KIDRIČEVA CESTA 9, 9a, 11, 13, 15, 17, 19, 19a, 21, TOMŠIČEVA CESTA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
10a, 10b, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, TRG MLADOSTI 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, VODNIKOVA CESTA 
1, 1a, 2, 3, ZIDANŠKOVA CESTA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
Izvolita se 2 člana. 
 
4. VOLILNA ENOTA OBSEGA: 
JENKOVA CESTA 2, 4, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 33, KERSNIKOVA CESTA 1, KOROŠKA CESTA 2a, 
TOMŠIČEVA CESTA 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53. 
Izvolita se 2 člana.« 
 

2. člen 

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

 
Številka:  0410-0001/2022 
Datum:   

 
župan Mestne občine Velenje 

                        Peter DERMOL 



 
 
Obrazložitev: 
 
Volitve v svete krajevnih skupnosti in mestnih četrti kot ožjih delov občine se po večinskem načelu 
izvedejo na podlagi sprejetih sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov svetov. Volilne enote v 
posameznih krajevnih skupnostih oziroma mestnih četrtih so bile oblikovane skladno z 19. členom 
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 
93/20 - odl. US; v nadaljevanju: ZLV). Njihova določitev je glede na peti odstavek 109. člena ZLV v 
pristojnosti tistega organa lokalne skupnosti, ki je z zakonom pristojen za določitev števila članov organa 
ožjega dela skupnosti. Ta organ je glede na 19.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 
14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE; 
v nadaljevanju: ZLS) občinski svet. 
 
Pred bližajočimi se lokalnimi volitvami je potrebno sklepe o določitvi volilnih enot in številu članov svetov 
krajevnih skupnosti in mestnih četrti dopolniti z vključitvijo vseh novozgrajenih objektov (oziroma hišnih 
številk) v ustrezne volilne enote.   
 
 
Zato je Sklep o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Mestne četrti Desni breg (Uradni vestnik 
Mo Velenje, št. 10/10, 20/14 in 21/14; v nadaljevanju: Sklep)  potrebno  v II. točki spremeniti  tako, da 
se: 
 

- v 1. volilni enoti doda naslednja hišna številka: Jenkova cesta 18, 
- v 3. volilni enoti doda naslednja hišna številka: Trg mladosti 1a. 

 
Volilni enoti 2. in 4. ostaneta nespremenjeni.  
 
Z dodajanjem zgoraj navedenih hišnih številk v ustrezne volilne enote se ne spreminja oziroma ne poruši 
volilna geometrija, zaradi česar ni potrebe po spremembi števila članov sveta krajevne skupnosti, ki se 
volijo v posamezni volilni enoti. 
 
V Velenju, 10. 5. 2022 
  
         
 
Pripravili: Vodja Urada za javne finance in splošne zadeve 
mag. Zdravka Vasiljević Rudonić, l.r. 
občinska odvetnica 
 

Amra Kadrič, dipl. ekon. (UN), l.r. 

Tjaša Zupančič Bastič, l.r. 
občinska odvetnica 

 

  
  
  

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

                                    Peter DERMOL, l.r.  
župan Mestne občine Velenje 



 

Predlagatelj: ŽUPAN                                                   Faza: PREDLOG
                                   

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  5. odstavka 109. člena  Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 - odl. US), 1. odstavka 19a. 
člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in 17/19), na seji…… dne……… 
sprejel 

SKLEP 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta 

Krajevne skupnosti Gorica 

1. člen 

II. točka Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Gorica (Uradni vestnik 
Mo Velenje, št. 10/10, 20/14, 21/14 in 10/18; v nadaljevanju: Sklep) se spremeni tako, da se glasi: 
 
»1. VOLILNA ENOTA OBSEGA: 
ŠALEŠKA CESTA 9, 11, 13, 15, 15a; 
CESTA I. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 36; CESTA II. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16a, 17, 18, 19, 20, 21, 22,23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29; CESTA III. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; CESTA IX 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 19A,  20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34; CESTA NA VRTAČE 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23; CESTA X  1, 2, 3, 4, 5, 6, 
14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 39, 41, 42; GORIŠKA CESTA  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 13, 13a, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37; SPLITSKA ULICA  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70. 
Izvolita se 2 člana. 
 
2. VOLILNA ENOTA OBSEGA: 
BEVČE 4 A; CESTA V BEVČE  1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 
27, 28, 30,  34, 36, 38, 42, 43, 44, 46, 46a, 47; GORIŠKA CESTA  39, 41, 43, 45, 46, 46a, 46b, 46c, 
46d, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65; SONČNA POT 2, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22; 
SPLITSKA ULICA 61; CESTA X 40. 
Izvolijo se 3 člani. 
 
3. VOLILNA ENOTA OBSEGA: 
GORIŠKA CESTA 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 52a, 52b; KOŽELJSKEGA ULICA 3, 5, 7.  
Izvolijo se 3 člani. 
 
4. VOLILNA ENOTA OBSEGA: 
CELJSKA CESTA 51, 53; KOŽELJSKEGA ULICA 1, 2, 4, 6, 8; LIPA 1, 3, 5, 5a, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17,  17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32a, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 59; GORIŠKA CESTA 60. 
Izvolita se 2 člana. 
 
 
5. VOLILNA ENOTA OBSEGA: 
CESTA II. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; CESTA III. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; CESTA IV. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; CESTA V. 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 11a, 12, 13, 14, 15, 16, 18; CESTA VI.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 



14; CESTA VII. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15; CESTA VIII. 1, 2, 3, 4, 6; KOPALIŠKA  1, 3, 5; 
SONČNI GRIČ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,  12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 
28a. 
Izvoli se 1 član.« 

 
2. člen 

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

   
 
Številka:  0410-0001/2022 
Datum:   

  
 

 
župan Mestne občine Velenje 

                        Peter DERMOL 
 
 
Obrazložitev: 
 
Volitve v svete krajevnih skupnosti in mestnih četrti kot ožjih delov občine se po večinskem načelu 
izvedejo na podlagi sprejetih sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov svetov. Volilne enote v 
posameznih krajevnih skupnostih oziroma mestnih četrtih so bile oblikovane skladno z 19. členom 
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 
93/20 - odl. US; v nadaljevanju: ZLV). Njihova določitev je glede na  5. odstavek 109. člena ZLV v 
pristojnosti tistega organa lokalne skupnosti, ki je z zakonom pristojen za določitev števila članov organa 
ožjega dela skupnosti. Ta organ je glede na 19.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 
14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE; 
v nadaljevanju: ZLS) občinski svet. 
 
Pred bližajočimi se lokalnimi volitvami je potrebno sklepe o določitvi volilnih enot in številu članov svetov 
krajevnih skupnosti in mestnih četrti dopolniti z vključitvijo vseh v času od zadnjih rednih lokalnih volitev 
v letu 2018 dalje novozgrajenih objektov (oziroma hišnih številk) v ustrezne volilne enote.   
 
Zato je Sklep o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Gorica (Uradni vestnik 
Mo Velenje, št. 10/10, 20/14, 21/14 in 10/18) potrebno  v II. točki spremeniti tako, da se: 
 
- v 1. volilni enoti dodajo naslednje hišne številke: Goriška cesta 34, 35, 36 in 37 ter 
- v 3. volilni enoti se doda naslednja hišna številka: Goriška cesta 50.  
 
2, 4. in 5. volilna enota ostanejo nespremenjene. 
 
S temi spremembami se ne spreminja oziroma ne poruši volilna geometrija, zaradi česar ni potrebe po 
spremembi števila članov sveta krajevne skupnosti, ki se volijo v posamezni volilni enoti. 
 
V Velenju, 10. 5. 2022 
  
Pripravili: Vodja Urada za javne finance in splošne zadeve 
mag. Zdravka Vasiljević Rudonić, l.r. 
občinska odvetnica 
 

Amra Kadrič, dipl. ekon. (UN), l.r. 

Tjaša Zupančič Bastič, l.r. 
občinska odvetnica 

 

  
  
  

 
 



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

                                    Peter DERMOL, l.r.  
župan Mestne občine Velenje 

 



Predlagatelj: ŽUPAN                                       Faza: PREDLOG
                             
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  5. odstavka 109. člena  Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 - odl. US), 1. odstavka 19a. 
člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in 17/19), na seji…… dne……… 
sprejel 

SKLEP 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta 

Krajevne skupnosti Konovo 

1. člen 

II. točka Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Konovo (Uradni 
vestnik Mo Velenje, št. 10/10, 20/14 in 21/14; v nadaljevanju: Sklep) se spremeni tako, da se glasi: 
»1. VOLILNA ENOTA OBSEGA: 
“OCEPKOV VRH”: BEVKOVA ULICA  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15; KONOVSKA CESTA H. ŠT. 
21, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,45, 46, 48, 50;  ULICA DUŠANA 
KVEDRA 1, 2, 3, 4, 5, 5 a, 5b, 6, 7, 7a, 7b, 7c, 7d, 8, 9, 10, 11, 12, 12a, 14, 15, 16, 17, 18, 20,  20a, 
22, 24; MALGAJEVA 1. 
Izvolita se 2 člana. 
 
2. VOLILNA ENOTA OBSEGA: 
“OCEPKOV VRH”: ŠENBRIŠKA CESTA 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 11a, 12, 13, 14, 15, 16,  17, 18, 19, 21, 
23, 27, 31, 33, 35, 37,  39; ŠENBRIC 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;  ŠKALSKA 7, 7A, 8, 9, 10, 11, 14, 15; 
DEBRCA 1, 5, 6, 7; MADARJEVA  ULICA 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 16; MALGAJEVA ULICA  2, 3, 4, 5, 
6, 6b, 7, 9, 11, 14, 15, 17; MEŠKOVA  ULICA 1, 2, 3, 4, 6, 8. 
Izvolita se 2 člana. 
 
3. VOLILNA ENOTA OBSEGA: 
“LEMPLOV VRH”:ŽUPANČIČEVA ULICA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22;  KONOVSKA CESTA 2,4, 4A, 6, 7, 7A, 8, 9, 9A, 10, 10A, 12, 14, 16, 19, 20, 20a, 22, 23; 
LINHARTOVA ULICA 1, 2, 4, 5, 6, 6a, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18;  TRUBARJEVA 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27; VODOVODNA ULICA, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 13. 
Izvolijo se 3 člani. 
 
4. VOLILNA ENOTA OBSEGA: 
“ŠENBRIC”:ŠENBRIC 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 24a, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 31a, 31b, 32, 32a, 
32b, 33, 33a, 33b, 33c, 34, 35, 36, 37, 37a, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 48a, 49, 51, 54, 56, 57, 58. 
Izvoli se 1 član. 
 
5. VOLILNA ENOTA OBSEGA: 
“SELO”: ŠALEK 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 112; KOSOVELOVA ULICA 2a, 
2b, 2c, 2d, 2e, 4a, 4b, 4c, 5, 9, 9a, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26; SELO 3, 4, 5, 
6, 7, 7a, 8, 9, 10, 10a, 10b, 11, 12, 13, 14, 14a, 15, 16, 17, 17a, 18, 19, 19a, 20, 20a, 21, 22, 22a, 23, 
24. 
Izvolijo se 3 člani.« 
 

2. člen 

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

 
         

Številka:  0410-0001/2022 
Datum:   



župan Mestne občine Velenje 
                        Peter DERMOL 

 
 

Obrazložitev: 
 
Volitve v svete krajevnih skupnosti in mestnih četrti kot ožjih delov občine se po večinskem načelu 
izvedejo na podlagi sprejetih sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov svetov. Volilne enote v 
posameznih krajevnih skupnostih oziroma mestnih četrtih so bile oblikovane skladno z 19. členom 
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 
93/20 - odl. US; v nadaljevanju: ZLV). Njihova določitev je glede na  5. odstavek 109. člena ZLV v 
pristojnosti tistega organa lokalne skupnosti, ki je z zakonom pristojen za določitev števila članov organa 
ožjega dela skupnosti. Ta organ je glede na 19.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 
14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE; 
v nadaljevanju: ZLS) občinski svet. 
 
Pred bližajočimi se lokalnimi volitvami je potrebno sklepe o določitvi volilnih enot in številu članov svetov 
krajevnih skupnosti in mestnih četrti dopolniti z vključitvijo novozgrajenih (oziroma hišnih številk) v 
ustrezne volilne enote.   
 
Zato je Sklep o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Konovo (Uradni vestnik 
Mo Velenje, št. 10/10, 20/14 in 21/14) potrebno v II. točki spremeniti  tako, da se: 
 
- v 1. volilni enoti doda naslednja hišna številka: Ulica Dušana Kvedra 12a, 
- v 2. volilni enoti dodata naslednji hišni številki: Šenbriška cesta 11 in 11a, 
- v 3. volilni enoti dodata naslednji hišni številki: Konovska cesta 20a in Linhartova ulica 6a, 
- v 5. volilni enoti dodajo naslednje hišne številke: Kosovelova ulica 4a, 4b, 4c, 25, 26 in Selo 10b 
in 22a. 
 
4. volilna enota ostane nespremenjena.  
 
Z dodajanjem zgoraj navedenih hišnih številk v ustrezne volilne enote se ne spreminja oziroma ne poruši 
volilna geometrija, zaradi česar ni potrebe po spremembi števila članov sveta krajevne skupnosti, ki se 
volijo v posamezni volilni enoti. 
 
 
 
 V Velenju, 10. 5. 2022 
  
         
 
Pripravili: Vodja Urada za javne finance in splošne zadeve 
mag. Zdravka Vasiljević Rudonić, l.r. 
občinska odvetnica 
 

Amra Kadrič, dipl. ekon. (UN), l.r. 

Tjaša Zupančič Bastič, l.r. 
občinska odvetnica 

 

  
  
  

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

                                    Peter DERMOL, l.r.  
župan Mestne občine Velenje 



 

Predlagatelj: ŽUPAN                                      Faza: PREDLOG
                                   

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  5. odstavka 109. člena  Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 - odl. US), 1. odstavka 19a. 
člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in 17/19), na seji…… dne……… 
sprejel 

SKLEP 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Mestne 

četrti Velenje – Levi breg vzhod 

 
1. člen 

II. točka Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Mestne četrti Velenje – Levi breg vzhod 
(Uradni vestnik Mo Velenje, št. 10/10; v nadaljevanju: Sklep) se spremeni tako, da se glasi: 
»1. VOLILNA ENOTA OBSEGA: 
KARDELJEV TRG 1, 2, 2a, 3, 5, 7, 9, 9a, 11, 12, KIDRIČEVA CESTA 2a, 2b. 
Izvolijo se 3 člani. 
 
2. VOLILNA ENOTA OBSEGA: 
KARDELJEV TRG 4, 4a, 6, 8, 10, 11a; STANTETOVA ULICA 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. 
Izvolita se 2 člana. 
 
3. VOLILNA ENOTA OBSEGA: 
STANTETOVA ULICA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. 
Izvolita se 2 člana.« 
 

2. člen 

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

 
 
 Številka:  0410-0001/2022 
 Datum:   
 
 

župan Mestne občine Velenje 
                        Peter DERMOL 

 
 
 
 
 
Obrazložitev: 
 
Volitve v svete krajevnih skupnosti in mestnih četrti kot ožjih delov občine se po večinskem načelu 
izvedejo na podlagi sprejetih sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov svetov. Volilne enote v 
posameznih krajevnih skupnostih oziroma mestnih četrtih so bile oblikovane skladno z 19. členom 
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 
93/20 - odl. US; v nadaljevanju: ZLV). Njihova določitev je glede na peti odstavek 109. člena ZLV v 
pristojnosti tistega organa lokalne skupnosti, ki je z zakonom pristojen za določitev števila članov organa 



ožjega dela skupnosti. Ta organ je glede na 19.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 
14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE; 
v nadaljevanju: ZLS) občinski svet. 
 
Pred bližajočimi se lokalnimi volitvami je potrebno sklepe o določitvi volilnih enot in številu članov svetov 
krajevnih skupnosti in mestnih četrti dopolniti z vključitvijo vseh novozgrajenih objektov (oziroma hišnih 
številk) v ustrezne volilne enote.   
 
Zato je Sklep o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Mestne četrti Velenje – Levi breg vzhod 
(Uradni vestnik Mo Velenje, št. 10/10) potrebno  v II. točki spremeniti tako, da se: 
 
- v 1. volilni enoti dodajo naslednje hišne številke: Kardeljev trg 9a in Kidričeva cesta 2a in 2b.  

Volilni enoti 2. in 3. ostaneta nespremenjeni.  

 
Z dodajanjem zgoraj navedenih hišnih številk v ustrezne volilne enote se ne spreminja oziroma ne poruši 
volilna geometrija, zaradi česar ni potrebe po spremembi števila članov sveta krajevne skupnosti, ki se 
volijo v posamezni volilni enoti. 
 
 
 
V Velenju, 10. 5. 2022 
  
         
 
Pripravili: Vodja Urada za javne finance in splošne zadeve 
mag. Zdravka Vasiljević Rudonić, l.r. 
občinska odvetnica 
 

Amra Kadrič, dipl. ekon. (UN), l.r. 

Tjaša Zupančič Bastič, l.r. 
občinska odvetnica 

 

  
  
  

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

                                    Peter DERMOL, l.r. 
župan Mestne občine Velenje  

 
 



 

Predlagatelj: ŽUPAN                                                   Faza: PREDLOG
                                  
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  5. odstavka 109. člena  Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 - odl. US), 1. odstavka 19a. 
člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in 17/19), na seji…… dne……… 
sprejel 

SKLEP 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta 

Krajevne skupnosti Paka pri Velenju 

1. člen 

II. točka Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Paka pri Velenju 
(Uradni vestnik Mo Velenje, št. 10/10 in 21/14; v nadaljevanju: Sklep) se spremeni tako, da se glasi: 
»1. VOLILNA ENOTA OBSEGA: 
PAKA PRI VELENJU 36,  37, 38, 38a, 38b, 39, 39a, 39b, 39c, 39d, 39e, 39f, 39g, 40, 40a, 40b, 40c, 
40č, 40d, 40e, 40f, 40g, 40h, 40i, 40j, 41, 41a, 42, 42a, 43, 43a, 43b, 43d, 44, 46, 46a, 47, 48, 49, 49a, 
50, 51, 52, 53, 53a, 53b, 54, 54a, 54b, 54c, 54d, 54e, 54f, 55, 56, 57, 57a, 57b, 57c, 58, 59, 59a, 59b, 
60, 60a, 61, 61a, 62, 63, 64, 65, 66, 67. 
Izvolita se 2 člana. 
 
2. VOLILNA ENOTA OBSEGA: 
PAKA PRI VELENJU 68, 69, 71, 72, 72a, 73,73a, 73b, 73c, 73d, 73e, 74, 74a, 74b, 76, 77, 78, 78a, 79, 
79a, 80, 81, 83, 84, 84a. 
Izvoli se 1 član. 
 
3. VOLILNA ENOTA: 
PAŠKI KOZJAK 42, 43, 43a, 44, 44a, 44b, 44c, 44d, 44e, 47, 48, 51, 51a, 51b, 51d, 52, 53, 53a, 53b, 
54, 55b, 55c, 56, 56a, 56b, 57, 58, 58a, 58b, 58c, 58d, 58e, 58f, 58g, 58h, 58i, 58j, 59, 60, 60a, 60b, 
60c, 60d, 60e, 60f, 60g, 60h, 61, 61a, 61b, 62, 63, 64, 65, 72, 73; PAKA PRI VELENJU 70, 70b, 70c, 
70d, 70e. 
Izvoli se 1 član. 
 
4. VOLILNA ENOTA: 
LOPATNIK PRI VELENJU 1, 2, 5, 6, 6a, 8, 8a, 8b, 9, 10, 12, 15, 15a, 16, 16a, 27, 27a; PAŠKI KOZJAK 
10, 12, 13, 14, 14a, 15, 16, 17, 18a, 18b, 19, 20, 21, 28, 29, 30, 32, 34, 34a, 36, 36d, 37, 37a, 37c, 38, 
39, 39a, 40, 40a, 40b, 40c, 41, PAKA PRI VELENJU 30, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 31, 31c, 31d. 
Izvolita se 2 člana. 
 
5. VOLILNA ENOTA OBSEGA: 
LOPATNIK PRI VELENJU 21, 24, 28, 28a, 28b, 29, 30, 31, 32, PAKA PRI VELENJU 27, 28, 28a, 28c, 
29, 32, 32a, 32b, 33, 33a, 33b, 34, 34a, 34b, 34v, 35, 35a, 35b, 35c, 35d, 35e, 35f, 35g, 35h, 35j, 35k, 
35l, 35m, 35n, 35o, 35p, 35r, 35s, 35t, 35u, 35v, 35z, 37a. 
Izvoli se 1 član.« 

2. člen 

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

Številka:  0410-0001/2022 
Datum:   

župan Mestne občine Velenje 
                        Peter DERMOL 



Obrazložitev: 
Volitve v svete krajevnih skupnosti in mestnih četrti kot ožjih delov občine se po večinskem načelu 
izvedejo na podlagi sprejetih sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov svetov. Volilne enote v 
posameznih krajevnih skupnostih oziroma mestnih četrtih so bile oblikovane skladno z 19. členom 
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 
93/20 - odl. US; v nadaljevanju: ZLV). Njihova določitev je glede na  5. odstavek 109. člena ZLV v 
pristojnosti tistega organa lokalne skupnosti, ki je z zakonom pristojen za določitev števila članov organa 
ožjega dela skupnosti. Ta organ je glede na 19.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 
14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE; 
v nadaljevanju: ZLS) občinski svet. 
 
Pred bližajočimi se lokalnimi volitvami je potrebno sklepe o določitvi volilnih enot in številu članov svetov 
krajevnih skupnosti in mestnih četrti dopolniti z vključitvijo vseh novozgrajenih objektov (oziroma hišnih 
številk) v ustrezne volilne enote.   
 
Zato je Sklep o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Paka pri Velenju (Uradni 
vestnik Mo Velenje, št. 10/10 in 21/14)  potrebno  v II. točki spremeniti  tako, da se: 
 
- v 1. volilni enoti doda naslednja hišna številka: Paka pri Velenju 54f, 
- v 3. volilni enoti dodajo naslednje hišne številke: Paški Kozjak 64, 65, 72 in Paka pri Velenju 
70e, 
- v 4. volilni enoti doda naslednja hišna številka: Paka pri Velenju 31c in 
- v 5. volilni enoti dodajo naslednje hišne številke: Lopatnik pri Velenju 28a, 28b, 31 in Paka pri 
Velenju 35n. 
 
2. volilna enota ostane nespremenjena.  
 
Z dodajanjem zgoraj navedenih hišnih številk v ustrezne volilne enote se ne spreminja oziroma ne poruši 
volilna geometrija, zaradi česar ni potrebe po spremembi števila članov sveta krajevne skupnosti, ki se 
volijo v posamezni volilni enoti. 
 
V Velenju, 10. 5. 2022 
  
         
 
Pripravili: Vodja Urada za javne finance in splošne zadeve 
mag. Zdravka Vasiljević Rudonić, l.r. 
občinska odvetnica 
 

Amra Kadrič, dipl. ekon. (UN), l.r. 

Tjaša Zupančič Bastič, l.r. 
občinska odvetnica 

 

  
  

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

                                    Peter DERMOL, l.r. 
župan Mestne občine Velenje 

 
 

 



Predlagatelj: ŽUPAN                         Faza: PREDLOG
                                   
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  5. odstavka 109. člena  Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 - odl. US), 1. odstavka 19a. 
člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in 17/19), na seji…… dne……… 
sprejel 

SKLEP 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta 

Krajevne skupnosti Pesje 

1. člen 

II. točka Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Pesje (Uradni vestnik 
Mo Velenje, št. 10/10 in 21/14; v nadaljevanju: Sklep) se spremeni tako, da se glasi: 
»1. VOLILNAENOTA OBSEGA: 
PARTIZANSKA CESTA 52; PODGORJE 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 5a, 6, 6a, 6b, 7, 7a, 8, 8a, 9, 9a, 10, 10a,  11, 
12, 12a, 13, 14, 14a, 14b, 14c, 15, 16, 16a, 17, 18, 18a, 19, 20, 20a, 21, 21a, 21b, 22, 22a, 23, 24, 24a, 
24b, 25, 26, 26a, 26b, 27, 27a, 28a, 29, 30, 30a, 30b, 30c, 31, 31a, 31b, 31c, 31d, 33, 34, 
POKOPALIŠKA CESTA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 10, 10a, 11, 12, 13. 
Izvolita se 2 člana. 
 
2. VOLILNA ENOTA OBSEGA: 
PARTIZANSKA CESTA 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63; PODGORSKA CESTA 1, 3; TOLEDOVA 
ULICA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; ULICA JANKA ULRIHA 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 
16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 29a, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38a, 39, 
40,40a, 41, 42, 42a, 43, 44, 45, 46; ULICA POHORSKEGA BATALJONA 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; URISKOVA ULICA 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57. 
Izvolijo se 3 člani. 
 
3. VOLILNA ENOTA OBSEGA: 
ŠOLNOVA ULICA 3, 10, 12, 14; LILIJSKA ULICA 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17; PODGORSKA 
CESTA, 11, 13, 15, 15a;  ULICA JANKA VRABIČA 1, 3, 3a, 4, 8, 8a, 10, 10a, 10c, 12, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 40; URISKOVA ULICA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 
43, 44; ULICA JANKA ULRIHA 12a. 
Izvolijo se 3 člani. 
 
4. VOLILNA ENOTA OBSEGA: 
CESTA SIMONA BLATNIKA 27; ŠOLNOVA ULICA 1, 2, 4, 6, 8; ŠPEGLOVA ULICA 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 
10, 11, 12, 15, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 20a, 21, 22, 23, 23a, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 50a, 52, 54; PARTIZANSKA CESTA 64, 65, 66,66a, 67, 68, 69, 
70, 71, 78; PRELOŠKA CESTA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;  RUDNIŠKA CESTA 3, 6, 7, 8, 17, 29, 44; ULICA 
3. JULIJA 1, 2, 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; ULICA FRANCA SOKLIČA 3, 7, 9; ULICA LOVRA 
KUHARJA 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
Izvolijo se 3 člani.« 

2. člen 

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

         
Številka:  0410-0001/2022 
Datum:   

župan Mestne občine Velenje 
                        Peter DERMOL 

 



 

Obrazložitev: 
 
Volitve v svete krajevnih skupnosti in mestnih četrti kot ožjih delov občine se po večinskem načelu 
izvedejo na podlagi sprejetih sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov svetov. Volilne enote v 
posameznih krajevnih skupnostih oziroma mestnih četrtih so bile oblikovane skladno z 19. členom 
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 
93/20 - odl. US; v nadaljevanju: ZLV). Njihova določitev je glede na  5. odstavek 109. člena ZLV v 
pristojnosti tistega organa lokalne skupnosti, ki je z zakonom pristojen za določitev števila članov organa 
ožjega dela skupnosti. Ta organ je glede na 19.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 
14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE; 
v nadaljevanju: ZLS) občinski svet. 
 
Pred bližajočimi se lokalnimi volitvami je potrebno sklepe o določitvi volilnih enot in številu članov svetov 
krajevnih skupnosti in mestnih četrti dopolniti z vključitvijo vseh novozgrajenih objektov (oziroma hišnih 
številk) v ustrezne volilne enote.   
 
Zato je Sklep o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Pesje (Uradni vestnik 
Mo Velenje, št. 10/10 in 21/14; v nadaljevanju: Sklep) potrebno  v II. točki spremeniti  tako, da se: 
 
- v 1. volilni enoti dodajo naslednje hišne številke: Podgorje 14c, 20a, 30c, 31c, 31d, 
- v 2. volilni enoti doda naslednja hišna številka: Ulica Pohorskega bataljona 10,  
- v 3. volilni enoti dodajo naslednje hišne številke: Ulica Janka Vrabiča 10c in 29 ter Ulica Janka 
Ulriha 12a. 
- v 4. volilni enoti doda naslednja hišna številka: Ulica 3. julija 5. 
 
Z dodajanjem zgoraj navedenih hišnih številk v ustrezne volilne enote se ne spreminja oziroma ne poruši 
volilna geometrija, zaradi česar ni potrebe po spremembi števila članov sveta krajevne skupnosti, ki se 
volijo v posamezni volilni enoti. 
 
V Velenju, 10. 5. 2022 
  
         
 
Pripravili: Vodja Urada za javne finance in splošne zadeve 
mag. Zdravka Vasiljević Rudonić, l.r. 
občinska odvetnica 
 

Amra Kadrič, dipl. ekon. (UN), l.r. 

Tjaša Zupančič Bastič, l.r. 
občinska odvetnica 

 

  
  
  

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

                                    Peter DERMOL, l.r. 
župan Mestne občine Velenje  



 

Predlagatelj: ŽUPAN                         Faza: PREDLOG
                                   
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  5. odstavka 109. člena  Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 - odl. US), 1. odstavka 19a. 
člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in 17/19), na seji…… dne……… 
sprejel 

SKLEP 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta 

Krajevne skupnosti Plešivec 

1. člen 

II. točka Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Plešivec (Uradni 
vestnik Mo Velenje, št. 10/10, 21/14 in 10/18; v nadaljevanju: Sklep) se spremeni tako, da se glasi: 
 
»1. VOLILNA ENOTA OBSEGA: 
PLEŠIVEC 1, 2, 2a, 3, 3b, 3c, 3d, 6, 6a, 6b, 6c, 7, 8, 9, 9a, 10, 10a, 11, 12, 12 a, 12b, 12c, 12d, 13, 14, 
14a, 14b, 15, 16, 16a, 16b, 16c, 16d, 17, 18, 18a, 26, 30, 31, 31a, 31b, 31c, 32, 33, 34, 34a, 35, 36, 37, 
38, 39, 39a, 39b, 39c, 39d, 40, 40a, 55, 56, 57, 57a, 58, 59, 59a, 59b. 
Izvolijo se 3 člani. 
 
2. VOLILNA ENOTA OBSEGA: 
PLEŠIVEC 4, 5, 41, 42, 42a, 43, 44, 45, 45a,  45b, 45c, 45d, 46, 47, 47a, 48, 48a, 49, 50, 51, 52, 52a, 
53, 54, 66, 67, 67a, 67b, 68, 69, 70, 71, 71a, 71c, 71d,  72, 73, 74, 76, 76a, 77. 
Izvolita se 2 člana. 
 
3. VOLILNA ENOTA OBSEGA: 
PLEŠIVEC 19, 19a, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27a, 27b, 28, 29, 29a. 
izvoli se 1 član. 
 
4. volilna enota: 
PLEŠIVEC 60, 61, 62, 63, 64, 64a, 64b, 65.  
Izvoli se 1 član.« 
 

2. člen 

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

 
 

          
Številka:  0410-0001/2022 
Datum:   
 

župan Mestne občine Velenje 
                        Peter DERMOL 

 
 
 
 
 



Obrazložitev: 
 
Volitve v svete krajevnih skupnosti in mestnih četrti kot ožjih delov občine se po večinskem načelu 
izvedejo na podlagi sprejetih sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov svetov. Volilne enote v 
posameznih krajevnih skupnostih oziroma mestnih četrtih so bile oblikovane skladno z 19. členom 
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 
93/20 - odl. US; v nadaljevanju: ZLV). Njihova določitev je glede na 5. odstavek 109. člena ZLV v 
pristojnosti tistega organa lokalne skupnosti, ki je z zakonom pristojen za določitev števila članov organa 
ožjega dela skupnosti. Ta organ je glede na 19.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 
14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE; 
v nadaljevanju: ZLS) občinski svet. 
 
Pred bližajočimi se lokalnimi volitvami je potrebno sklepe o določitvi volilnih enot in številu članov svetov 
krajevnih skupnosti in mestnih četrti dopolniti z vključitvijo vseh novozgrajenih objektov (oziroma hišnih 
številk) v ustrezne volilne enote.   
 
Zato je Sklep o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Plešivec (Uradni vestnik 
Mo Velenje, št. 10/10, 21/14 in 10/18) potrebno v II. točki spremeniti tako, da se: 
 
- v 1. volilni enoti dodajo naslednje novonastale hišne številke: Plešivec 14b, 16b, 59b in iz iste volilne 
enote črta hišna številka Plešivec 3a, ki se prenese v 3. volilno enoto za volitve v Svet Krajevne 
skupnosti Škale – Hrastovec, kamor teritorialno tudi spada 
 
- v 2. volilni enoti dodata naslednji hišni številki: Plešivec 45d in 71c, 
 
- v 3. volilni enoti doda naslednja hišna številka: Plešivec 29a. 
 
4. volilna enota ostane nespremenjena. 
 
Z dodajanjem zgoraj navedenih hišnih številk v ustrezne volilne enote se ne spreminja oziroma ne poruši 
volilna geometrija, zaradi česar ni potrebe po spremembi števila članov sveta krajevne skupnosti, ki se 
volijo v posamezni volilni enoti. 
 
V Velenju, 10. 5. 2022 
          
 
Pripravili: Vodja Urada za javne finance in splošne zadeve 
mag. Zdravka Vasiljević Rudonić, l.r. 
občinska odvetnica 
 

Amra Kadrič, dipl. ekon. (UN), l.r. 

Tjaša Zupančič Bastič, l.r. 
občinska odvetnica 

 

  
  
  

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

                                    Peter DERMOL, l.r.  
župan Mestne občine Velenje  



 

  1/2 

 

 

Predlagatelj: ŽUPAN                                              Faza: PREDLOG 

                            
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  5. odstavka 109. člena  Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 
94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17), 1. odstavka 19a. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 
40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18) in 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo), na seji…… dne……… sprejel 

SKLEP 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne 

Podkraj 

1. člen 
 

II. točka Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Podkraj (Uradni vestnik Mo 
Velenje, št. 10/18; v nadaljevanju: Sklep) se spremeni tako, da se glasi: 
»1. VOLILNA ENOTA OBSEGA: 
PODKRAJ PRI VELENJU 23, 23a, 24, 24a, 26b, 27a, 27b, 29c, 30, 31, 31a, 32, 32a, 32b, 33, 33a, 33b, 33c, 33d, 
34, 35, 35a, 35b, 35c, 35d, 35f, 35g, 35h, 36, 37, 37a, 38, 38a, 39, 39a, 39b, 39c, 40, 40a, 41, 41a, 42, 43, 44, 
44a, 45, 45a, 46, 46a, 46b, 46c, 46d, 47, 48, 49, 49a, 49b, 50, 62, 62a, 62b, 62c, 62d, 63, 64, 64a, 64b, 64d, 65, 
65a, 65b, 65c, 65d, 65e, 66, 66a, 66b, 67, 67a, 67d, 67g, 67h, 67i, 67k, 67l, 67m, 67n, 67o, 68, 68a, 68b, 68c, 
68d, 68e, 68f, 68g, 68h, 68i, 68j, 68n, 68o, 69, 69a, 69b, 69c, 69d, 69e, 69p, 70, 70a, 71, 72, 72a, 72d, 73, 73a, 
73b, 74, 74a, 74b, 75, 75a, 75b, 76, 77, 77a, 77b, 77c, 78, 79, 80, 90, 91, 93, 95, 96, 97, 98; PARTIZANSKA 
CESTA 25, 25a. 
Izvolijo se 3 člani. 
 
2. VOLILNA ENOTA OBSEGA: 
PODKRAJ PRI VELENJU 1, 2, 2a, 2b, 3, 3a, 3b, 3c, 4, 4a, 4b, 4c, 4d, 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 6, 6a, 6b, 7, 7a, 
7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7i, 8, 8a, 8b, 9, 10, 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, 10g, 10h, 10i, 10j, 10k, 10l, 10m, 10n, 
10o, 10p, 10r, 10s, 11, 11a, 11b, 11c, 11d, 12, 12a, 13, 13a, 13b, 13d, 14, 15, 15a, 16, 16a, 16b, 16c, 16d, 16e, 
16f, 17, 17a, 17b, 17c, 18, 19, 19a, 19b, 19c, 19d, 19e, 20, 20a, 21, 21a, 21b, 21c, 21d, 22, 25, 25a, 25b, 25c, 
25d, 26, 26a, 27, 28, 29, 29a, 29b, LJUBLJANSKA CESTA brez hišnih številk, KAVČE 18a, 18b, 18c, 18d; 
LJUBLJANSKA CESTA 11b, 11d, 11e, 11f. 
Izvolijo se 3 člani.« 
 

2. člen 

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

 
        

Številka:  0410-0001/2022 
Datum:   
 

župan Mestne občine Velenje 
                        Peter DERMOL 

 
 

Obrazložitev: 

Volitve v svete krajevnih skupnosti in mestnih četrti kot ožjih delov občine se po večinskem načelu izvedejo na 
podlagi sprejetih sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov svetov. Volilne enote v posameznih krajevnih 
skupnostih oziroma mestnih četrtih so bile oblikovane skladno z 19. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list 



 

  2/2 

RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 - odl. US; v nadaljevanju: ZLV). Njihova 
določitev je glede na  5. odstavek 109. člena ZLV v pristojnosti tistega organa lokalne skupnosti, ki je z zakonom 
pristojen za določitev števila članov organa ožjega dela skupnosti. Ta organ je glede na 19.a člen Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - 
odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 
– ZIUOOPE; v nadaljevanju: ZLS) občinski svet. 
 
Pred bližajočimi se lokalnimi volitvami je potrebno sklepe o določitvi volilnih enot in številu članov svetov krajevnih 
skupnosti in mestnih četrti dopolniti z vključitvijo vseh novozgrajenih objektov (oziroma hišnih številk) v ustrezne 
volilne enote.   
 
Zato je Sklep o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Podkraj (Uradni vestnik Mo 
Velenje, št. 10/18) potrebno  v II. točki spremeniti tako, da se: 
 
- v 1. volilni enoti dodajo naslednje hišne številke: Podkraj pri Velenju 69p in 75b ter Partizanska cesta 25a, 
ki so novonastale hišne številke. V isto volilno enoto pa se dodajo tudi hišne številke Podkraj pri Velenju 90, 91, 
93, 95, 96, 97 in 98, ki so na podlagi Odloka o spremembi meje med Občino Polzela in Mestno občino Velenje 
(Uradni vestnik Mo Velenje, št. 9/21 in Polzelan – uradne objave, št. 3/22) izvzete iz območja Občine Polzela in 
so se priključile Mestni občini Velenje, naselju Podkraj pri Velenju, 
- v 2. volilni enoti doda novonastala hišna številka: Podkraj pri Velenju 2b. 
 
Z dodajanjem zgoraj navedenih hišnih številk v ustrezne volilne enote se ne spreminja oziroma ne poruši volilna 
geometrija, zaradi česar ni potrebe po spremembi števila članov sveta krajevne skupnosti, ki se volijo v posamezni 
volilni enoti. 
 
 
V Velenju, 10. 5. 2022 
  
         
 
Pripravili: Vodja Urada za javne finance in splošne zadeve 
mag. Zdravka Vasiljević Rudonić, l.r. 
občinska odvetnica 
 

Amra Kadrič, dipl. ekon. (UN), l.r. 

Tjaša Zupančič Bastič, l.r.  
občinska odvetnica 

 

  
  
  

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

                                     Peter DERMOL, l.r.  
župan Mestne občine Velenje 

 

 

 



 

Predlagatelj: ŽUPAN                                      Faza: PREDLOG
                                   

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  5. odstavka 109. člena  Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 - odl. US), 1. odstavka 19a. 
člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in 17/19), na seji…… dne……… 
sprejel 

 

SKLEP 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta 

Krajevne skupnosti Stara vas 

1. člen 

II. točka Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Stara vas (Uradni 
vestnik Mo Velenje, št. 10/10 in 21/14; v nadaljevanju: Sklep) se spremeni tako, da se glasi: 
»1. VOLILNA ENOTA OBSEGA: 
ČOPOVA CESTA 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12a, 13, 14, 15, 16, AŠKERČEVA CESTA 20, 21, 
CESTA NA JEZERO 1, 2, 3, 4, 7, 7b, ERJAVČEVA CESTA 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12a, 12b, 16, 
18, JERIHOVA CESTA 9, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 
KOROŠKA CESTA 44, 46, 48, 48a, 54, 55, 55a, 55b, 56, 56a, 56b, 56c, 58, 59, 60, 61, 61a, 62, 62a, 
62b, 63, 64, 65, 66, 68, LEVSTIKOVA CESTA 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, STANETOVA CESTA 34, 36, 38, 
40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 54, 56, 58, 60, 60a, 62, 64. 
Izvolijo se 3 člani. 
 
2. VOLILNA ENOTA OBSEGA: 
CESTA POD PARKOM 1, 2, 3, 3a, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21a, 
23, 25, 26, 27, CESTA SIMONA BLATNIKA 1, 1a, 1b, 2, 3, 5, 6, 6a,  7, 8, 9, 10, 10a, 10b, 10c, 11, 12, 
13, 14, 14a, 14b, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20a, 21, 23, 24, 26, 26a, 26b, 27a; KOROŠKA CESTA 1, 3, 3a, 
5, 7, 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 9, 11, 11a, 11b, 13, 13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 14, 14a, 14b, 15, 15a, 15b, 16, 17, 
18, 19, 19a, 19b, 20, 21, 21a, 22, 22a, 24, 24a, 26, 26a, 28, 28a, 30, 32, 34, 34a, 36, 38, ULICA SVEŽIH 
IDEJ 2a, 2b, 2c, 4, 12.  
Izvolita se 2 člana. 
 
3. VOLILNA ENOTA OBSEGA:  
CESTA POD PARKOM 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, GORENJSKA CESTA 10, 12, 13, 14, 
15, 15a, 16, 17, 18, 19, 21, 23, KOROŠKA CESTA 29, 29b, 31, 31a, 31b, 31c, 33, 33a, 35, 35a, 37, 
37a, 37b, 37c, 38a, 39, 40, 40a, 40b, 40c, 42, 42a; SUBOTIŠKA CESTA 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 
Izvolita se 2 člana.« 
 
 

2. člen 

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

 
 

          
Številka:  0410-0001/2022 
Datum:   

župan Mestne občine Velenje 
                        Peter DERMOL 

 



 
Obrazložitev: 
 
Volitve v svete krajevnih skupnosti in mestnih četrti kot ožjih delov občine se po večinskem načelu 
izvedejo na podlagi sprejetih sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov svetov. Volilne enote v 
posameznih krajevnih skupnostih oziroma mestnih četrtih so bile oblikovane skladno z 19. členom 
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 
93/20 - odl. US; v nadaljevanju: ZLV). Njihova določitev je glede na peti odstavek 109. člena ZLV v 
pristojnosti tistega organa lokalne skupnosti, ki je z zakonom pristojen za določitev števila članov organa 
ožjega dela skupnosti. Ta organ je glede na 19.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 
14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE; 
v nadaljevanju: ZLS) občinski svet. 
 
Pred bližajočimi se lokalnimi volitvami je potrebno sklepe o določitvi volilnih enot in številu članov svetov 
krajevnih skupnosti in mestnih četrti dopolniti z vključitvijo vseh novozgrajenih objektov (oziroma hišnih 
številk) v ustrezne volilne enote.   
 
Zato je Sklep o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Stara vas (Uradni vestnik 
Mo Velenje, št. 10/10 in 21/14)  potrebno  v II. točki spremeniti  tako, da se: 
 
- v 1. volilni enoti dodajo naslednje hišne številke: Erjavčeva cesta 12b, Koroška cesta 59, 63 in 
Stanetova cesta 60a, 
- v 2. volilni enoti dodajo naslednje hišne številke: Cesta pod parkom 21a, Cesta Simona Blatnika 
6a, 26a, 26b, 27a, Koroška cesta 24a in 34a ter Ulica svežih idej 2a, 2b, 2c, 4 in 12, 
- v 3. volilni enoti dodata naslednji hišni številki: Koroška cesta 39 in 42a. 
 
Z dodajanjem zgoraj navedenih hišnih številk v ustrezne volilne enote se ne spreminja oziroma ne poruši 
volilna geometrija, zaradi česar ni potrebe po spremembi števila članov sveta krajevne skupnosti, ki se 
volijo v posamezni volilni enoti. 
 
 
V Velenju, 10. 5. 2022 
  
         
 
Pripravili: Vodja Urada za javne finance in splošne zadeve 
mag. Zdravka Vasiljević Rudonić, l.r. 
občinska odvetnica 
 

Amra Kadrič, dipl. ekon. (UN), l.r. 

Tjaša Zupančič Bastič, l.r. 
občinska odvetnica 

 

  
  
  

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

                                     Peter DERMOL, l.r. 
župan Mestne občine Velenje 

 



 

Predlagatelj: ŽUPAN                         Faza: PREDLOG
                                   

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  5. odstavka 109. člena  Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 - odl. US), 1. odstavka 19a. 
člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in 17/19), na seji…… dne……… 
sprejel 

 

SKLEP 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta 

Krajevne skupnosti Staro Velenje 

1. člen 

II. točka Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Staro Velenje (Uradni 
vestnik Mo Velenje, št. 10/10 in 21/14; v nadaljevanju: Sklep) se spremeni tako, da se glasi: 
»1. VOLILNA ENOTA OBSEGA: 
ŽAROVA CESTA 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25a, 
26, 27, 28; PARTIZANSKA CESTA 1, 1a, 2, 3, 4, 4a, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 11, 11a, 12, 12a, 12b, 12c, 12d, 
12e, 12f, 12g, 12h, 13, 14, 15, 15a, 15b, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 
40, 41, 41a,  42, 43, 44, 46, 50, 52a, 52b,  STARI TRG 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 
22, 22a, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36. 
Izvolijo se 3 člani. 
 
2. VOLILNA ENOTA OBSEGA: 
ŠTRBENKOVA CESTA 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, CESTA TALCEV 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 
14,15, 16,  17,18, 18a, 19, 20, 21, 23, 24, 25,  26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 37a, 41, 43, 45, 
SREBOTNIKOVA CESTA 1, 1A, 2, 3, 4, 5, CELJSKA CESTA 2, 21, 27, 40, 39, 43, 43A, PARTIZANSKA 
CESTA 2a. 
Izvolijo se 3 člani. 
 
3. VOLILNA ENOTA: 
LJUBLJANSKA CESTA 1, 1a, 2, 3, 4, 4a, 5, 5a, 6, 7, 7a, 8, 9, 9a, 9b, 10, 10a,11, 11a, 12, 13, 13a, 13b, 
13c, 14, 14a, 15,15a, 15b, 15c, 15d, 15e, 15f, 16, 17, 18, 18a, 19, 19a, 20, 21, 22, 22a, 22b, 23, 23a, 
24, 24a, 24b, 24c, 24d, 24e, 25, 25a, 25b, 25c, 26, 26a, 27, 28, 28a, 28b, 28c, 29, 29a, 29b, 29c,  30, 
30a, 31, 31a, 32, 32a, 32b, 32c, 33, 34, 35, 36, 36a, 38, 38a, 39, 40, 40a, 41, 42, 42a, 43, 43a, 43b, 44, 
46, 47, 48, 48a, 48b, 48c, 49, 49a, 49b, 50, 50a, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57a, 58, 59, 60, STARI TRG 
17. 
Izvolijo se 3 člani. 
 

2. člen 

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

 
Številka:  0410-0001/2022 
Datum:   

 
župan Mestne občine Velenje 

                        Peter DERMOL 
 
 



 
Obrazložitev: 
 
Volitve v svete krajevnih skupnosti in mestnih četrti kot ožjih delov občine se po večinskem načelu 
izvedejo na podlagi sprejetih sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov svetov. Volilne enote v 
posameznih krajevnih skupnostih oziroma mestnih četrtih so bile oblikovane skladno z 19. členom 
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 
93/20 - odl. US; v nadaljevanju: ZLV). Njihova določitev je glede na peti odstavek 109. člena ZLV v 
pristojnosti tistega organa lokalne skupnosti, ki je z zakonom pristojen za določitev števila članov organa 
ožjega dela skupnosti. Ta organ je glede na 19.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 
14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE; 
v nadaljevanju: ZLS) občinski svet. 
 
Pred bližajočimi se lokalnimi volitvami je potrebno sklepe o določitvi volilnih enot in številu članov svetov 
krajevnih skupnosti in mestnih četrti dopolniti z vključitvijo vseh novozgrajenih objektov (oziroma hišnih 
številk) v ustrezne volilne enote.   
 
Zato je Sklep o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Staro Velenje (Uradni 
vestnik Mo Velenje, št. 10/10 in 21/14; v nadaljevanju: Sklep) potrebno  v II. točki spremeniti  tako, da 
se: 
 
- v 1. volilni enoto dodajo naslednje hišne številke: Partizanska cesta 1a, 12h in 15b, 
- v 2. volilni enoti dodata naslednji hišni številki: Cesta talcev 5a in Partizanska cesta 2a, 
- v 3. volilni enoti dodajo naslednje hišne številke: Ljubljanska cesta 1, 1a, 24d, 24e, 28b, 28c, 
29c in Stari trg 17. 
 
Z dodajanjem zgoraj navedenih hišnih številk v ustrezne volilne enote se ne spreminja oziroma ne poruši 
volilna geometrija, zaradi česar ni potrebe po spremembi števila članov sveta krajevne skupnosti, ki se 
volijo v posamezni volilni enoti. 
 
V Velenju, 10. 5. 2022 
  
         
 
Pripravili: Vodja Urada za javne finance in splošne zadeve 
mag. Zdravka Vasiljević Rudonić, l.r. 
občinska odvetnica 
 

Amra Kadrič, dipl. ekon. (UN), l.r. 

Tjaša Zupančič Bastič, l.r. 
občinska odvetnica 

 

  
  
  

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

Peter DERMOL, l.r. 
župan Mestne občine Velenje 

 
 

 
 
 



Predlagatelj: ŽUPAN                                                                          Faza: PREDLOG
                 

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  5. odstavka 109. člena  Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07-UPB, 45/08 in 83/12), 1. odstavka 19a. 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 in 40/12 - ZUJF) in 24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/06 - UPB1, 26/07 in 18/08), na seji…… 
dne……… sprejel 

 

SKLEP 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta 

Krajevne skupnosti Šalek 

1. člen 

II. točka Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Šalek (Uradni vestnik 
Mo Velenje, št. 10/10, 20/14 in 21/14; v nadaljevanju: Sklep) se spremeni tako, da se glasi: 
»1. VOLILNA ENOTA OBSEGA: 
ŠALEK 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 11 a, 12, 12 a, 13, 13a, 14, 14a, 14b, 15, 16, 16a, 17, 17a, 18, 18a, 19, 
19a, 20, 21, 21a, 22, 22a, 22b, 23, 23a, 24, 24a, 24b, 25, 61, 62, 62b, 62d, 62i, 62f, 62g, 63, 63a, 63b, 
63c, 63d, 63e, 64, 64a, 64b, 64c, 64d, 64e, 64f, 64i, 64j, 64h, 64k, 65, 65a, 65b, 66, 66a, 66b, 66c, 66d, 
66e, 66f, 66g, 66h, 66j, 67, 68, 68a, 69, 69a, 69b, 69c, 69d, 69e, 70, 70a, 70b, 70c, 71, 71a, 72, 73, 
73a, 74, 74a, 74b, 74c, 74f, 74g, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80a. 
Izvoli se 1 član. 
 
2. VOLILNA ENOTA OBSEGA: 
ŠALEK 81, 82, 83, 87, 89, 91. 
Izvolijo se 3 člani. 
 
3. VOLILNA ENOTA OBSEGA: 
ŠALEK 84, 86, 88, 90. 
Izvolijo se 3 člani. 
 
4. VOLILNA ENOTA OBSEGA: 
ŠALEK 93, 95, 97. 
Izvolita se 2 člana.« 

2. člen 

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

 
 

   
Številka:  0410-0001/2022 
Datum:   
 

župan Mestne občine Velenje 
                        Peter DERMOL 

 
 

Obrazložitev: 
 
Volitve v svete krajevnih skupnosti in mestnih četrti kot ožjih delov občine se po večinskem načelu 
izvedejo na podlagi sprejetih sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov svetov. Volilne enote v 
posameznih krajevnih skupnostih oziroma mestnih četrtih so bile oblikovane skladno z 19. členom 
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 
93/20 - odl. US; v nadaljevanju: ZLV). Njihova določitev je glede na peti odstavek 109. člena ZLV v 



pristojnosti tistega organa lokalne skupnosti, ki je z zakonom pristojen za določitev števila članov organa 
ožjega dela skupnosti. Ta organ je glede na 19.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 
14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE; 
v nadaljevanju: ZLS) občinski svet. 
 
Pred bližajočimi se lokalnimi volitvami je potrebno sklepe o določitvi volilnih enot in številu članov svetov 
krajevnih skupnosti in mestnih četrti dopolniti z vključitvijo vseh novozgrajenih objektov (oziroma hišnih 
številk) v ustrezne volilne enote.   
 
Zato je Sklep o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Šalek (Uradni vestnik 
Mo Velenje, št. 10/10, 20/14 in 21/14; v nadaljevanju: Sklep) potrebno  v II. točki spremeniti  tako, da 
se: 
 
- v 1. volilni enoti dodajo naslednje hišne številke: Šalek 9a, 13a, 63d, 63e, 64e, 64f, 64i, 64j, 69c, 
74c. 
 
2., 3. in 4. volilna enota ostanejo nespremenjene. 
 
Z dodajanjem zgoraj navedenih hišnih številk v ustrezne volilne enote se ne spreminja oziroma ne poruši 
volilna geometrija, zaradi česar ni potrebe po spremembi števila članov sveta krajevne skupnosti, ki se 
volijo v posamezni volilni enoti. 
 
V Velenju, 10. 5. 2022 
  
         
 
Pripravili: Vodja Urada za javne finance in splošne zadeve 
mag. Zdravka Vasiljević Rudonić, l.r. 
občinska odvetnica 
 

Amra Kadrič, dipl. ekon. (UN), l.r. 

Tjaša Zupančič Bastič, l.r. 
občinska odvetnica 

 

  
  
  

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

                                     Peter DERMOL, l.r. 
župan Mestne občine Velenje 

 
 

 



 

Predlagatelj: ŽUPAN               Faza: PREDLOG
                                   

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  5. odstavka 109. člena  Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 - odl. US), 1. odstavka 19a. 
člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in 17/19), na seji…… dne……… 
sprejel 

SKLEP 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta 

Krajevne skupnosti Škale - Hrastovec 

1. člen 

II. točka Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Škale Hrastovec 
(Uradni vestnik Mo Velenje, št. 10/10, 21/14 in 26/14; v nadaljevanju: Sklep) se spremeni tako, da se 
glasi: 
»1. VOLILNA ENOTA OBSEGA: 
ŠKALE h. št.: 93b, 94a, 94b, 94č, 94d, 94e, 94f, 94h, 94i, 94j, 94k, 95a, 95b, 95, 96a, 96b, 96c, 96d, 
96, 97, 97a 98, 98a, 111, 113, 122a, 122b, 122, 128, 129; ŠKALSKA CESTA h.št.: 16, 17, 18, 19, 21, 
30a, 30, 32, 32a, 34, 34a, 36, 37;  
HRASTOVEC h. št.: 1a, 1b, 1, 2, 20, 21a, 21, 22a, 22, 23a, 23, 24a, 24, 25a, 25b, 25, 26a, 26, 27a, 
27b, 27, 28a, 28b, 28c, 28, 29a, 29b, 29c, 29d, 29, 30a, 30, 31, 32, 33a, 33c, 33, 34, 35, 36a, 36b, 36, 
37a, 37b, 37, 38, 39a, 39, 40, 41, 42a, 42b, 42c, 42, 43a, 43b, 43d, 43, 44, 45, 46, 47, 47a, 48, 49, 50, 
51a, 51, 52a, 52b, 52, 53a, 53b, 53c, 53, 54, 55a, 55b, 55c, 55, 56, 57, 58a, 58b, 58c, 58, 59, 60. 
Izvolijo se 3 člani. 
 
2. VOLILNA ENOTA OBSEGA: 
ŠKALE h. št.: 47a, 47, 71a , 72, 73, 74, 74c, 75a, 75, 76, 77, 78, 80a, 80b, 80c, 80, 81a, 81, 82a, 82b, 
82c, 82, 83a, 83b, 83c, 83d, 83e, 83f, 83g, 83h, 83i, 83, 84a, 84b, 84e, 84c, 84, 85a, 85b, 85c, 85d, 85, 
86, 86a, 86b, 86c, 87, 87a, 88, 88b, 88c, 88d, 88e, 89, 89a, 89b, 89c, 90, 91, 92, 93a, 93, 94c,  94, 97b, 
99, 100, 101a, 101b, 101, 102, 103, 119, 120a, 120b, 120c, 120d, 120e, 120f, 120g, 120h, 120, 127, 
131, 132, 133, 133a, 134, 135, 136a, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 160, 164, 168, 
171, 172, 173, 174, 175, 177, 179, 180, 181, 182, 184, 186, 188, 190, 192. 
Izvolijo se 3 člani. 
 
3. VOLILNA ENOTA OBSEGA: 
ŠKALE h.št.: 9, 9a, 10, 11, 11a, 11b, 12, 14a, 14, 15, 16, 16a, 17, 17a, 20, 21, 22, 23, 24a, 24, 25, 26, 
26a, 27a, 27b, 27, 28, 29, 29a, 29b, 29c, 30, 31, 32a, 32, 33, 34, 34a, 35a, 35b, 35, 36a, 36b, 36c, 36, 
37, 38, 39a, 39, 40a, 40, 41a, 41b, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53a, 53b, 53, 53c, 53d, 54, 55, 
56a, 56, 57, 58a, 58b, 58c, 58d, 59a, 59b, 59c, 59d, 59e, 59f, 59g, 59, 60, 61a, 61b, 61c, 61d, 61, 62, 
63, 64, 65, 66a, 66b, 66c, 66d, 66e, 66, 67a, 67b, 67c, 67d, 67, 68, 69a, 69b, 69c, 69d, 69, 70a, 70, 71, 
130a, 130; PLEŠIVEC h. št.: 3a. 
Izvolijo se 3 člani.« 
 

2. člen 

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

         

Številka:  0410-0001/2022 
Datum:   

 
župan Mestne občine Velenje 

                        Peter DERMOL 



 
 

Obrazložitev: 
 
Volitve v svete krajevnih skupnosti in mestnih četrti kot ožjih delov občine se po večinskem načelu 
izvedejo na podlagi sprejetih sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov svetov. Volilne enote v 
posameznih krajevnih skupnostih oziroma mestnih četrtih so bile oblikovane skladno z 19. členom 
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 
93/20 - odl. US; v nadaljevanju: ZLV). Njihova določitev je glede na peti odstavek 109. člena ZLV v 
pristojnosti tistega organa lokalne skupnosti, ki je z zakonom pristojen za določitev števila članov organa 
ožjega dela skupnosti. Ta organ je glede na 19.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 
14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE; 
v nadaljevanju: ZLS) občinski svet. 
 
Pred bližajočimi se lokalnimi volitvami je potrebno sklepe o določitvi volilnih enot in številu članov svetov 
krajevnih skupnosti in mestnih četrti dopolniti z vključitvijo vseh novozgrajenih objektov (oziroma hišnih 
številk) v ustrezne volilne enote.   
 
Zato je Sklep o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Škale - Hrastovec 
(Uradni vestnik Mo Velenje, št. 10/10, 21/14 in 26/14) potrebno  v II. točki spremeniti tako, da se: 
 
- v 1. volilni enoti dodajo naslednje hišne številke: Škale 94č, 94j, 94k, 97a in Hrastovec 25b, 29d, 
36a, 53c, 
- v 2. volilni enoti dodajo naslednje hišne številke: Škale 84c, 87a, 88c, 88d, 88e, 133a, 
- v 3. volilni enoti dodajo naslednje hišne številke: Škale 9a, 11b, 29c ter hišna številka Plešivec 
3a, ki tudi teritorialno spada pod Krajevno skupnost Škale. 
 
Z dodajanjem zgoraj navedenih hišnih številk v ustrezne volilne enote se ne spreminja oziroma ne poruši 
volilna geometrija, zaradi česar ni potrebe po spremembi števila članov sveta krajevne skupnosti, ki se 
volijo v posamezni volilni enoti. 
 
V Velenju, 10. 5. 2022 
  
         
 
Pripravili: Vodja Urada za javne finance in splošne zadeve 
mag. Zdravka Vasiljević Rudonić, l.r. 
občinska odvetnica 
 

Amra Kadrič, dipl. ekon. (UN), l.r. 

Tjaša Zupančič Bastič, l.r. 
občinska odvetnica 

 

  
  
  

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

                                     Peter DERMOL, l.r. 
župan Mestne občine Velenje 

 
 



Predlagatelj: ŽUPAN                                     Faza: PREDLOG
                                   

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  5. odstavka 109. člena  Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 - odl. US), 1. odstavka 19a. 
člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in 17/19), na seji…… dne……… 
sprejel 

SKLEP 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta 

Krajevne skupnosti Šmartno 

1. člen 

II. točka Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Šmartno (Uradni 
vestnik Mo Velenje, št. 10/10, 21/14 in 22/14; v nadaljevanju: Sklep) se spremeni tako, da se glasi: 
»1. VOLILNA ENOTA OBSEGA: 
ŠMARŠKA CESTA 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 6a, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 24a, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 40a, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 
51, 52, 52A; LINHARTOVA ULICA: 20, 22; EFENKOVA CESTA 29a, 33a, 42, GRAŠKOGORSKA 
CESTA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, GREGORČIČEVA CESTA 1, 3, 5, 26, 28, 30, PRISOJNA 
CESTA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 
Izvolita se 2 člana. 
 
2. VOLILNA ENOTA OBSEGA: 
ŠLANDROVA CESTA 1a, 1b, 1c, 2, 2a, 2b, 2c, CESTA NA GRIČU 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, GUBČEVA 
CESTA 1, 2, 2a, 2b, 3, 4, 5, 6, 6a, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22 JERIHOVA CESTA 
1, 2, 2a, 3, 4, 5, 5a, 5b, 6, 7, 8, 10, 12, 14, KAJUHOVA CESTA 3, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 
24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, STANETOVA CESTA 1, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 26a, 28, 28a, 30, 32, 32b. 
Izvolita se 2 člana. 
 
3. VOLILNA ENOTA OBSEGA: 
ŠMARŠKA CESTA 48, CESTA BRATOV MRAVLJAK 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, CESTA XIV. DIVIZIJE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 
EFENKOVA CESTA 1, 2, 3, 3a, 3b, 3c, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61a;  
FINŽGARJEVA CESTA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, GREGORČIČEVA CESTA 2, 
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, TAVČARJEVA CESTA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39. 
Izvolijo se 3 člani.« 

 

2. člen 

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

 
          

Številka:  0410-0001/2022 
Datum:   
 

župan Mestne občine Velenje 
                        Peter DERMOL 



 
 
Obrazložitev: 
 
Volitve v svete krajevnih skupnosti in mestnih četrti kot ožjih delov občine se po večinskem načelu 
izvedejo na podlagi sprejetih sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov svetov. Volilne enote v 
posameznih krajevnih skupnostih oziroma mestnih četrtih so bile oblikovane skladno z 19. členom 
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 
93/20 - odl. US; v nadaljevanju: ZLV). Njihova določitev je glede na peti odstavek 109. člena ZLV v 
pristojnosti tistega organa lokalne skupnosti, ki je z zakonom pristojen za določitev števila članov organa 
ožjega dela skupnosti. Ta organ je glede na 19.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 
14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE; 
v nadaljevanju: ZLS) občinski svet. 
 
Pred bližajočimi se lokalnimi volitvami je potrebno sklepe o določitvi volilnih enot in številu članov svetov 
krajevnih skupnosti in mestnih četrti dopolniti z vključitvijo vseh novozgrajenih objektov (oziroma hišnih 
številk) v ustrezne volilne enote.   
 
Zato je Sklep o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Šmartno (Uradni vestnik 
Mo Velenje, št. 10/10, 21/14 in 22/14) potrebno  v II. točki spremeniti  tako, da se: 
 
- v 1. volilni enoti dodajo naslednje hišne številke: Šmarška cesta 39 in 40a ter Linhartova ulica 
20 in 22,  
- v 2. volilni enoti dodajo naslednje hišne številke: Jerihova cesta 2a in Stanetova cesta 26a in 
32b.  
 
3. volilna enota ostane nespremenjena. 
 
Z dodajanjem zgoraj navedenih hišnih številk v ustrezne volilne enote se ne spreminja oziroma ne poruši 
volilna geometrija, zaradi česar ni potrebe po spremembi števila članov sveta krajevne skupnosti, ki se 
volijo v posamezni volilni enoti. 
 
 
V Velenju, 10. 5. 2022         
 
Pripravili: Vodja Urada za javne finance in splošne zadeve 
mag. Zdravka Vasiljević Rudonić, l.r. 
občinska odvetnica 
 

Amra Kadrič, dipl. ekon. (UN), l.r. 

Tjaša Zupančič Bastič, l.r. 
občinska odvetnica 

 

  
  
  

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

                                     
 Peter DERMOL, l.r.  

župan Mestne občine Velenje 
 



 

Predlagatelj: ŽUPAN                         Faza: PREDLOG
                                      

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  5. odstavka 109. člena  Zakona o lokalnih volitvah (Uradni 
list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 - odl. US), 1. odstavka 19a. 
člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in 17/19), na seji…… dne……… 
sprejel 

 

SKLEP 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta 

Krajevne skupnosti Vinska Gora 

1. člen 

II. točka Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Vinska Gora (Uradni 
vestnik Mo Velenje, št. 10/10, 21/14 in 22/14; v nadaljevanju: Sklep) se spremeni tako, da se glasi: 
»1. VOLILNA ENOTA OBSEGA: 
JANŠKOVO SELO 2, 2a, 2b, 2c, 3, 3a, 3b, 3d, 4, 5, 6, 6a, 7, 8, 8a, 8b, 9, 9a, 10, 10a, 11, 11a, 12, 12a, 
13, 13a, 13b, 13c, 13d, 14, 15, 16, 16a, 16b, 17, 17a, 17b, 18, 18a, 18b, 19, 19a, 20, 21, 22, 23, 24, 
24a, 24b, 24c, 25, 26, 26a, 27, 27a, 28, 28a, 29, 30, 30a, 31; LIPJE 50, 50a, 51, 52, 53, 54, LOPATNIK 
1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 3, 3a, 3b, 4, 4c, 5, 6, 7, 7a, 7b, 7c, 7e, 8, 8a, 16, PRELSKA 26, 27, 27a, 29, 30, 
30a, 31, 32; VINSKA GORA, 2, 3, 3a, 4, 5, 5a, 6, 6b, 7, 7c, 8, 8a, 8b, 8c, 9, 10, 10a, 10e. 
Izvolita se 2 člana. 
 
2. VOLILNA ENOTA OBSEGA: 
ČRNOVA 5, 5a, 6, 6a, 7, 7a, 8, 9, 10, 11, 12, 12a, 12b, 13, 14, 15, 15a, 15b, 16, 16a, 17, 17a, 18, 19, 
20, 20a, 21, 21a, 21b, 21c, 22, 22a, 23, 23a, 23b, 24, 25, 25a, 25b, 26, 26a, 27, 28, 29, 29a, 46, 46a, 
46b, 46c, 46d, 46e, 46f; PIREŠICA, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 
Izvoli se 1 član. 
 
3. VOLILNA ENOTA OBSEGA: 
ČRNOVA 1, 2, 3, 3a, 4, JANŠKOVO SELO 1, PRELSKA 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d,  3, 3a, 3b, 4, 5, 5a, 6, 7, 
8, 8a, 9, 10, 10a, 11, 12, 13, 14, 15, 15a, 16, 17, 17c, 18, 20, 21, 21a, 21b, 22, 23, 24, 25, 28, 33, 33a, 
34, 35, 36, 37, 37a, 38, 38a, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44a, 45, 45a, 46, 46a, 46b, 47, 48, 48a, 48b, 48c, 
49, 49a, 49b,  50, 51, 51a, 52; VINSKA GORA 11, 12, 12a, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18a, 19, 19a, 19b, 
19c, 19d, 19e, 20, 20a, 20b, 20c, 20d, 21, 22, 31, 31a, 31b, 31c, 31d, 32, 33, 36, 36a, 37, 37a, 37b, 
37c, 39, 39a, 40, 40a, 40b, 41, 42, 43, 44, 45, 45a, 46, 46a, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,55, 58, 59, 
60, 61, 63, 65, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 112, 119, 120. 
Izvolijo se 3 člani. 
 
4. VOLILNA ENOTA OBSEGA: 
ČRNOVA 30, LIPJE 40, 40a, 41, 42, 42a, 42b, 42d, 42e, 43, 44, 44a, 44b, 44d, 45, 46, 47, 47a, 47b, 
47c, 47d, 47f, 49, 56, 56a, 56b, 56c, 57, 58, PIREŠICA 1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 6a, 6b, 8, 8a, 8c, 9, 9a, 
10, 10a, 10b, 10c, 11, 11a, 12, 12a, 13, 13a, 14, 15, 16, 17, 17a, 18, 18a, 18b, 18c, 18d, 18e, 19, 19a, 
20, 21, 21a, 21b, 21d; VINSKA GORA 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1h, 7a, 7b, 10b, 10c, 10d, 23, 24, 24a, 24b, 
25, 26, 27, 27a, 27b, 27d, 27e, 27f, 28, 29, 29a, 30, 30a, 30b, 34, 34a, 35, 38, 38a, 38b, 38c, 38d, 38e. 
Izvolita se 2 člana. 
 
5. VOLILNA ENOTA OBSEGA: 
ČRNOVA 31, 32, 32a, 32b, 33, 33a, 33b, 34, 35, 35a, 35b, 35c, 35d, 35e, 35f, 35g, 36, 36a, 38, 39, 40, 
40a, 43, 43a, 43b, 43c, 44, 45, 47, 47a, 48, 49, 49a, 50, 51, 51a, 52, 52a, 53, 53a, 53b, 53c, 53d, 53e, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. 
Izvoli se 1 član. 



6. VOLILNA ENOTA OBSEGA: 
ČRNOVA 37, 37a, 37b, 37c, 37d, 42, LIPJE 1, 2, 2a, 3, 3a, 3b, 4, 4a, 5, 5a, 5b, 5c, 5d, 6, 6a, 6b, 7, 7a, 
8, 8a, 8b, 8d, 9, 9a, 9b, 9c, 9d, 10, 10a, 10b, 10c, 10d, 11, 11a, 12, 12a, 12b, 12c, 12d, 13, 13a, 13b, 
14, 14a, 14b, 14c, 14d, 14e, 15, 16, 16a, 16b, 16c, 17, 17a, 18, 19, 19a, 20, 20a, 21, 22, 22a, 23, 24, 
25, 25a, 26, 26a, 27, 28, 28a, 28b, 29, 30, 31, 31a, 31b, 31c, 31d, 31e, 31f, 32, 33, 33a, 34, 34a, 34b, 
35, 35a, 35b, 35c, 35d, 36, 36a, 37, 37a, 37b, 38, 38a, 39,  48, 48a, 48b, 48c, 48d, 48e, 48f,  55, 55c, 
LOPATNIK 9, 10, 11, PIREŠICA 7. 
Izvolita se 2 člana.« 

 

2. člen 

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

 
 

             
Številka:  0410-0001/2022 
Datum:   
 

župan Mestne občine Velenje 
                        Peter DERMOL 

 

Obrazložitev: 
 
Volitve v svete krajevnih skupnosti in mestnih četrti kot ožjih delov občine se po večinskem načelu 
izvedejo na podlagi sprejetih sklepov o določitvi volilnih enot in števila članov svetov. Volilne enote v 
posameznih krajevnih skupnostih oziroma mestnih četrtih so bile oblikovane skladno z 19. členom 
Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17, 
93/20 - odl. US; v nadaljevanju: ZLV). Njihova določitev je glede na peti odstavek 109. člena ZLV v 
pristojnosti tistega organa lokalne skupnosti, ki je z zakonom pristojen za določitev števila članov organa 
ožjega dela skupnosti. Ta organ je glede na 19.a člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 
14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE; 
v nadaljevanju: ZLS) občinski svet. 
 
Pred bližajočimi se lokalnimi volitvami je potrebno sklepe o določitvi volilnih enot in številu članov svetov 
krajevnih skupnosti in mestnih četrti dopolniti z vključitvijo vseh novozgrajenih objektov (oziroma hišnih 
številk) v ustrezne volilne enote.   
 
Zato je Sklep o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Vinska Gora (Uradni 
vestnik Mo Velenje, št. 10/10, 21/14 in 22/14; v nadaljevanju: Sklep)  potrebno  v II. točki spremeniti  
tako, da se: 
 
- v 1. volilni enoti dodajo naslednje hišne številke: Janškovo selo 2c, Lopatnik 4c in Prelska 27a,   
- v 2. volilni enoti dodata naslednji hišni številki: Črnova 46f in Pirešica 27, 
- v 3. volilni enoti dodajo naslednje hišne številke: Prelska 3b in 10a, Vinska Gora 31d, 54, 63, 
65, 69, 70, 72, 73, 74, 75 in 120, 
- v 4. volilni enoti dodajo naslednje hišne številke: Pirešica 6b in Vinska Gora 1d, 1e, 1h in 38d, 
- v 5. volilni enoti doda naslednja hišna številka: Črnova 35g, 
- v 6. volilni enoti dodajo naslednje hišne številke: Lipje 16c 31f, 38a, 48f in Lopatnik 10. 
 
Z dodajanjem zgoraj navedenih hišnih številk v ustrezne volilne enote se ne spreminja oziroma ne poruši 
volilna geometrija, zaradi česar ni potrebe po spremembi števila članov sveta krajevne skupnosti, ki se 
volijo v posamezni volilni enoti. 
 
V Velenju, 10. 5. 2022 
  
         



 
Pripravili: Vodja Urada za javne finance in splošne zadeve 
mag. Zdravka Vasiljević Rudonić, l.r. 
občinska odvetnica 
 

Amra Kadrič, dipl. ekon. (UN), l.r. 

Tjaša Zupančič Bastič, l.r. 
občinska odvetnica 

 

  
  
  

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

                                     Peter DERMOL, l.r. 
 župan Mestne občine Velenje  

 
 

 



Predlagatelj: ŽUPAN Faza: PREDLOG 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 10. in 11. člena Odloka o proračunu Mestne občine Velenje 
za leto 2022 (Uradni vestnik MO Velenje, št. 14/21) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo, 17/19) na svoji ___ seji dne 
________ sprejel 
 

SKLEP 
O UVRSTITVI PROJEKTA 402-1502-051 PODZEMNE ZBIRALNICE V MO VELENJE V NAČRT 

RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE VELENJE ZA OBDOBJE 2022-2025 

1. člen 
1) V Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025, ki je sestavni del 
Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2022 (Uradni vestnik MO Velenje, št. 14/21), se 
v podprogram 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki uvrsti projekt 402-1502-051 Podzemne 
zbiralnice v MO Velenje višini 2.479.020 EUR. 
 
2) Viri financiranja projekta so: 
- v letu 2022 proračunski viri - lastna sredstva v višini 39.857 EUR; 
- v letu 2023 proračunski viri - lastna sredstva v višini 305.253 EUR; 
- v letu 2024 proračunski viri - lastna sredstva v višini 952.378 EUR; 
- v letu 2025 proračunski viri – lastna sredstva v višini 1.181.532 EUR.  
 
3) Za financiranje projekta se v posebnem delu proračuna v podprogramu 15029001 Zbiranje in 
ravnanje z odpadki odpre nova proračunska postavka 40215113 Podzemne zbiralnice v MO Velenje. 
 
4) Viri financiranja za leto 2022 se zagotovijo s prerazporeditvami pravic porabe s proračunskih 
postavk 40123003 Splošna proračunska rezervacija in 40213187 Ureditev regionalne ceste R3-696 
Velenje - Škale, viri financiranja za leta 2023, 2024 in 2025 se zagotovijo z rebalansom proračuna 
Mestne občine Velenje za leto 2023, sprejetega z Odlokom o proračunu Mestne občine Velenje za 
leto 2023 (Uradni vestnik MO Velenje, št. 14/21). 
 

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

 
Številka: 3544-0008/2021 
Datum:    

župan Mestne občine Velenje 
              Peter DERMOL 

 
OBRAZLOŽITEV: 
1. PRAVNA PODLAGA 
Pravno podlago za sprejem predlaganega sklepa predstavljata:  

- 10. člen Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2022 (Uradni vestnik MO 
Velenje, št. 14/21; v nadaljevanju: odlok), ki med drugim določa, da se lahko novi projekti v 
načrt razvojnih programov uvrstijo na podlagi odločitve občinskega sveta; 

- 11. člen odloka, ki med drugim določa, da se nove proračunske postavke uvrstijo v proračun 
na podlagi odločitve občinskega sveta. 

 
2. RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA 
Namen in cilj investicije - izvedbe projekta Podzemne zbiralnice v MO Velenje je postavitev le teh v 
mestnem središču in blokovnih naseljih zaradi umika odpadkov v zabojnike z veliko večjimi volumni 
in bolj konstantnimi pogoji shranjevanja v času do prevzema. S tem bi zaradi zmanjšanega števila 
odvozov s komunalnimi vozili bistveno pripevali k racionalizaciji zbiranja, zmanjšanju motenj v 
mestnem prometu in zmanjšanju obremenjevanja zraka z vonjavami (bolj stabilno skladiščenje) ter 
zmanjšanju izpustov zaradi prometa, dosežena bi bila večja čistoča v prostoru in lepša vizualna 
podoba mesta. Hkrati bi se racionaliziralo število delovnih mest, skrajšal bi se čas zbiranja in 
zmanjšala frekvenca zbiranja, sistem zbiranja bi se tehnološko prenovil. 
  
Koncesionar za zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov podjetje PUP-Saubermacher, d.o.o. je že 
ob prenovi Starega Velenja namestil pilotno podzemno zbiralnico, ki je bila vključena v redno 
obratovanje v začetku maja. V okviru strategije za prestrukturiranje se je začelo razmišljati o 



tehnološki prenovi načina zbiranja.  
  
 
3. OCENA SEDANJEGA STANJA 
V Velenju je v prostoru več kot 14000 zabojnikov za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, 
biorazgradljivih odpadkov ter ločenih frakcij mešane embalaže, papirja in stekla. Zabojniki se odpirajo 
ročno, postavljeni so v posebnih, za to načrtovanih prostorih v nekaterih blokih, delno se nahajajo na 
več kot 200 zbiralnicah, ki imajo zelo različno stopnjo urejenosti, a po definiciji ustrezajo temu pojmu. 
V prostoru se v zadnjem času pojavlja vse večji nered zaradi vedno bolj pogostih vremenskih neprilik 
ob močnem vetru in dežju - odpadki se omočijo in predstavljajo večjo težo in kljub skrbnemu zbiranju 
prihaja do raztrosa, tudi smradu, pojava glodavcev ipd. MO Velenje je imenovala projektno skupino 
za izvedbo projekta s sklepom dne 8. 12. 2021. Delovna skupina je naredila analizo stanja in 
pripravila niz korakov za možnost izvedbe projekta. Izdelan je bil Dokument identifikacije 
investicijskega projekta »Podzemne zbiralnice v MO Velenje«, ki je bil potrjen s sklepom dne 
2. 6. 2022. Najprej je treba izdelati študijo prostorske umestitve podzemnih zbiralnic v mestu Velenje, 
ki bo pokazala potencialno končno stanje in morebitne poti do izvedbe. Predvidevamo da bomo 82 
obstoječih mestnih zbiralnic zamenjali s cca 32 podzemnimi zbiralnicami. Cilj študije je pridobitev 
mikrolokacij, ki bodo zadostile pomembnim dejavnikom pri umeščanju podzemnih zbiralnic. Ti 
dejavniki, ki jih je treba upoštevati so: 

- razdalja do zbiralnice; 
- število prebivalcev - po naslovih, ki bodo predvidoma oddajali v zbiralnico; 
- volumni za zbiranje lokalov in dejavnosti na območju; 
- vsako mikro lokacijo preveriti glede na infrastrukturne vode; 
- drevnine; 
- prometna dostopnost in preglednost z upoštevanjem CPP in varen dostop; 
- zavijalni radiji; 
- 8 m svetle višine; 
- zabojniki odmaknjeni min. 0,6 m od objekta; 
- med zabojniki in vozilom min. 1,5 m razdalje; 
- s strani ZVKD upoštevati barvo RAL 7043; 
- obremenitev ceste, glede osnih obremenitev; 
- lastništvo parcele – MO Velenje ali površina v splošni rabi in 
- občinske prostorske akte - podrobne izvedbene akte. 
 

4. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC 
Načrtovana vrednost projekta Podzemne zbiralnice v MO Velenje znaša 2.479.020 EUR. Za projekt 
bo občina zagotovila lastna proračunska sredstva v višini 2.479.020 EUR, kar predstavlja 100 % 
vrednosti projekta. Za leto 2022 bodo sredstva zagotovljena s prerazporeditvami, kot je to razvidno 
iz Priloge 1 te obrazložitve, za leta 2023, 2024 in 2025 bodo sredstva zagotovljena z rebalansom 
proračuna Mestne občine Velenje za leto 2023, sprejetega z Odlokom o proračunu Mestne občine 
Velenje za leto 2023 (Uradni vestnik MO Velenje, št. 14/21). Če bo mogoče, bomo za  projekt 
poskušali poiskati druge vira financiranja, zlasti ker prihajamo v obdobje usmerjenosti podnebni 
nevtralnosti, zmanjševanju obremenjenosti okolja. Ocena za izvedbo ene zbiralnice je cca 47.000 
EUR brez DDV,  vendar pa je vse odvisno od umestitve v prostor in ostalih posegov v mikro prostoru.    
 
 
Velenje, 10. 6. 2022 
 
Pripravili: 
Mirjam Britovšek, univ. dipl. inž. kem. inž., l. r. 
Judita ZAGER, univ. dipl. ekon., l. r. 

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

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

   župan Mestne občine Velenje 
              Peter DERMOL, l. r. 
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PRILOGA 1

  V EUR

            
NPU NPK NRP PP VIR KTO Opis 2022 2023 2024 2025 SKUPAJ 2022 2023 2024 2025 SKUPAJ 2022 2023 2024 2025 SKUPAJ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8..11 13 14 15 16 17=13..16 18=13-8 19=14-9 20=15-10 21=16-11 22=18..21
ODHODKI 401.606 10.000 0 0 411.606 401.606 315.253 952.378 1.181.532 2.850.769 0 305.253 952.378 1.181.532 2.439.163

401 23039001 Splošna proračunska rezervacija 201.606 0 0 0 201.606 191.606 0 0 0 191.606 -10.000 0 0 0 -10.000
   201.606 0 0 0 201.606 191.606 0 0 0 191.606 -10.000 0 0 0 -10.000

 40123003 Splošna proračunska rezervacija 201.606 0 0 0 201.606 191.606 0 0 0 191.606 -10.000 0 0 0 -10.000
. 201.606 0 0 0 201.606 191.606 0 0 0 191.606 -10.000 0 0 0 -10.000

409000 Splošna proračunska rezervacija 201.606 0 0 0 201.606 191.606 0 0 0 191.606 -10.000 0 0 0 -10.000
402 13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest 200.000 10.000 0 0 210.000 170.143 10.000 0 0 180.143 -29.857 0 0 0 -29.857

402-1302-112 Ureditev regionalne ceste R3-696 Velenje - Škale 200.000 10.000 0 0 210.000 170.143 10.000 0 0 180.143 -29.857 0 0 0 -29.857
40213187 Ureditev regionalne ceste R3-696 Velenje - Škale 200.000 10.000 0 0 210.000 170.143 10.000 0 0 180.143 -29.857 0 0 0 -29.857

PV00 Lastna sredstva 200.000 10.000 0 0 210.000 170.143 10.000 0 0 180.143 -29.857 0 0 0 -29.857
420402 Rekonstrukcije in adaptacije 200.000 10.000 0 0 210.000 170.143 10.000 0 0 180.143 -29.857 0 0 0 -29.857

402 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 0 0 0 0 0 39.857 305.253 952.378 1.181.532 2.479.020 39.857 305.253 952.378 1.181.532 2.479.020
402-1402-1502-051 Podzemne zbiralnice v MO Velenje 0 0 0 0 0 39.857 305.253 952.378 1.181.532 2.479.020 39.857 305.253 952.378 1.181.532 2.479.020

40215113 Podzemne zbiralnice v MO Velenje 0 0 0 0 0 39.857 305.253 952.378 1.181.532 2.479.020 39.857 305.253 952.378 1.181.532 2.479.020
PV00 Lastna sredstva 0 0 0 0 0 39.857 305.253 952.378 1.181.532 2.479.020 39.857 305.253 952.378 1.181.532 2.479.020

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 0 0 0 0 0 9.857 305.253 952.378 1.181.532 2.449.020 9.857 305.253 952.378 1.181.532 2.449.020
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 30.000 30.000 0 0 0 30.000

VEL 2022/1 PREDLOG SKLEPA/NOVI VEL 2022/1 RAZLIKA VEL 2022/1

PRORAČUN MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO 2022 - UVRSTITEV PROJEKTA 402-1502-051 PODZEMNE ZBIRALNICE V MO VELENJE
V NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE VELENJE ZA OBDOBJE 2022-2025



2/2



Predlagatelj: ŽUPAN Faza: PREDLOG 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 10. člena Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za 
leto 2022 (Uradni vestnik MO Velenje, št. 14/21) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo, 17/19) na svoji ___ seji dne ________ 
sprejel 

 
SKLEP 

O POVEČANJU VREDNOSTI PROJEKTA 403-1702-010 ZD VELENJE – ENERGETSKA 
OBNOVA V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE VELENJE ZA OBDOBJE 

2022-2025 

1. člen 
1) V Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025, ki je sestavni del 
Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2022 (Uradni vestnik MO Velenje, št. 14/21), se 
v podprogramu 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov vrednost projekta 403-1702-010 
ZD Velenje – energetska obnova poveča tako, da po novem znaša 175.000 EUR. 
 
2) Viri financiranja projekta so: 
- v letu 2022 proračunski viri - lastna sredstva v višini 175.000 EUR. 
 
3) Viri financiranja za leto 2022 v višini 175.000 EUR se na proračunski postavki 40317018 
ZD Velenje – energetska obnova zagotovijo s prerazporeditvami pravic porabe s proračunske 
postavke 40416025 Odkupi zemljišč v višini 155.000 EUR. 
 

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

 
Številka: 4112-0021/2021 
Datum:   
 

župan Mestne občine Velenje 
            Peter DERMOL 

 
 

OBRAZLOŽITEV: 
1. PRAVNA PODLAGA 
Pravno podlago za sprejem predlaganega sklepa predstavlja 10. člen Odloka o proračunu Mestne 
občine Velenje za leto 2022 (Uradni vestnik MO Velenje, št. 14/21), ki med drugim določa, da mora 
projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot za 20 % izhodiščne vrednosti projekta, predhodno 
potrditi občinski svet. 
 
2. RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA 
Mestna občina Velenje namerava s prenovo trakta A zaokrožiti in zaključiti celovito obnovo celotne 
stavbe Zdravstvenega doma Velenje, ki se je začela že leta 2014. V letošnjem letu bomo pridobili 
projektno in investicijsko dokumentacijo, na podlagi katerih bomo lahko v prihodnjem letu začeli z 
energetsko obnovo stavbe trakta A in obnovo notranjih prostorov v omenjenem traktu. Poleg 
navedenega načrtujemo preureditev mansarde, v kateri bodo ambulante z vsemi potrebnimi 
pomožnimi in servisnimi prostori. Za pridobitev dokumentacije je treba zagotoviti dodatna sredstva 
za financiranje.  
  
Pričakujemo, da bo ministrstvo v letošnjem letu objavilo razpis za sofinanciranje energetskih obnov. 
Za to potrebujemo dokumentacijo, ki jo moramo pravočasno zagotoviti. Pogoj za prijavo na razpis je 
izdelava dokumentacije, ki je tudi upravičen strošek za sofinanciranje. Kar pomeni, da bi Mestna 
občina Velenje, če je plačnica projektne in investicijske dokumentacije, na razpisih lahko pridobila 
sredstva za sofinanciranje dokumentacije.  
 
 
3. OCENA SEDANJEGA STANJA 
Mestna občina Velenje je kot investitorka projekta energetske obnove Zdravstvenega doma Velenje 
v fazi pridobivanja projektne in investicijske dokumentacije. Idejna zasnova za pridobitev projektnih 
in drugih pogojev je že narejena. Za izvedbo projekta potrebujemo še Dokumentacijo za pridobitev 



gradbenega dovoljenja (DGD) in Projekt za izvedbo (PZI) ter investicijsko dokumentacijo Dokument 
identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in Investicijski program (IP). Zaradi ocenjene vrednosti 
projekta, večje od 2.500.000 EUR, bomo potrebovali tudi Predinvesticijsko zasnovo (PIZ).  
 
4. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC 
Načrtovana vrednost projekta energetske obnove Zdravstvenega doma Velenje znaša 
175.000 EUR. Za projekt bo občina zagotovila lastna proračunska sredstva v višini 175.000 EUR, 
kar predstavlja 100 % vrednosti projekta. Za leto 2022 se sredstva v višini 155.000 EUR na 
proračunski postavki 40317018 ZD Velenje – energetska obnova zagotovijo s prerazporeditvijo 
pravic porabe s proračunske postavke 40416025 Odkupi zemljišč, kot je to razvidno iz Priloge 1 tega 
sklepa. 
 
 
Velenje, 9. 6. 2022 
 
Pripravili: 
Katja REMIC NOVAK, univ. dipl. med. kom., l.r. 
Judita ZAGER, univ. dipl. ekon., l.r. 

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

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

   župan Mestne občine Velenje 
            Peter DERMOL, l.r. 
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PRILOGA 1

  V EUR

            
NPU NPK NRP PP VIR KTO Opis 2022 2023 2024 SKUPAJ 2022 2023 2024 SKUPAJ 2022 2023 2024 SKUPAJ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=8..10 12 13 14 15=12..14 16=12-8 17=13-9 18=14-10 19=16..18
ODHODKI 867.000 0 0 867.000 867.000 0 0 867.000 0 0 0 0

403 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 20.000 0 0 20.000 175.000 0 0 175.000 155.000 0 0 155.000
403-1702-010 ZD Velenje - energetska obnova 20.000 0 0 20.000 175.000 0 0 175.000 155.000 0 0 155.000

40317018 ZD Velenje - energetska obnova 20.000 0 0 20.000 175.000 0 0 175.000 155.000 0 0 155.000
PV00 Lastna sredstva 20.000 0 0 20.000 175.000 0 0 175.000 155.000 0 0 155.000

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 20.000 0 0 20.000 175.000 0 0 175.000 155.000 0 0 155.000
404 16069002 Nakup zemljišč 847.000 0 0 847.000 692.000 0 0 692.000 -155.000 0 0 -155.000
   847.000 0 0 847.000 692.000 0 0 692.000 -155.000 0 0 -155.000

 40416025 Odkupi zemljišč 847.000 0 0 847.000 692.000 0 0 692.000 -155.000 0 0 -155.000
. 847.000 0 0 847.000 692.000 0 0 692.000 -155.000 0 0 -155.000

420600 Nakup zemljišč 847.000 0 0 847.000 692.000 0 0 692.000 -155.000 0 0 -155.000

VEL 2022/1 PREDLOG SKLEPA/NOVI VEL 2022/1 RAZLIKA VEL 2022/1

PRORAČUN MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO 2022 - POVEČANJE VREDNOSTI PROJEKTA 403-1702-010 ZD VELENJE - ENERGETSKA OBNOVA
V NAČRTU RAZVOJNIH PROGRAMOV MESTNE OBČINE VELENJE ZA OBDOBJE 2022-2025
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Predlagatelj: ŽUPAN                     Faza: PREDLOG 

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

 

SKLEP 
o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v k. o. 964 Velenje  

(ID znak: parcela 964 2431/17 in parcela 964 2456/9)  
 
 

1. člen 

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje ukinitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah, 
ID znak: parcela 964 2431/17, v izmeri 28 m2 in parcela 964 2456/9¸ v izmeri 20 m2, ki sta v lasti Mestne občine Velenje. 
 
 

2. člen 

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

Številka:  4780-0049/2022 
Datum:  

 župan Mestne občine Velenje 
  Peter DERMOL 

       
OBRAZLOŽITEV: 
 
Nepremičnini ID znak: parcela 964 2431/17, v izmeri 28 m2 in parcela 964 2456/9¸ v izmeri 20 m2 imata status grajenega 
javnega dobra lokalnega pomena. 
 
Upravljavca predmetnih nepremičnin sta Mestna občine Velenje, Titov trg 1, Velenje in Direkcija RS za infrastrukturo, 
Tržaška 19, 1000 Ljubljana kot je razvidno iz uradnih evidenc Geodetske uprave RS.  
 
Predmetni nepremičnini predstavljata del državne ceste G1-4/1260 Zg. Dolič – Velenje (Šaleška cesta), ki sta bili 
vključeni v rekonstrukcijo te ceste, za katero je v zemljiški knjigi vknjižena zaznamba  grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena v lasti Mestne občine Velenje.  
 
Glede na zgoraj navedena dejstva  je potrebna ukinitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, saj bo 
MOV z Direkcijo RS za infrastrukturo kot upravljavcem te državne ceste s pogodbo o prenosu predmetnih nepremičnin 
uredila premoženjsko pravna razmerja tako, da bo RS postala lastnica teh nepremičnin skladno z določili Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. 
 

V Velenju, 25. 5. 2022 
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Pripravila:  
Marina Krmpotič, svetovalka II, l.r.                         mag. Branka Gradišnik, l.r. 

                        vodja Urada za urejanje prostora  
 
 
                    Anton Brodnik, l.r.  

                        vodja Urada komunalne dejavnosti  
 

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

                    župan Mestne občine Velenje 
                          Peter DERMOL, l.r. 

       
 

 

 

 



Grafična priloga - Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na 
nepremičninah v k. o. 964 Velenje (ID znak parcela 964 2431/17 in 964 2456/9)

Merilo 1:1000

Urad za urejanje prostora MOV
maj 2014

DOF in DKP: GURS - maj 2013 Urad za urejanje prostora MOV,
junij 2022

Merilo 1:5000



Grafična priloga - Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na 
nepremičninah v k. o. 964 Velenje (ID znak parcela 964 2431/17 in 964 2456/9)

Merilo 1:1000

Urad za urejanje prostora MOV
maj 2014

DOF in DKP: GURS - maj 2013 Urad za urejanje prostora MOV,
junij 2022

Merilo 1:1000

2431/17



Grafična priloga - Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na 
nepremičninah v k. o. 964 Velenje (ID znak parcela 964 2431/17 in 964 2456/9)

Merilo 1:1000

Urad za urejanje prostora MOV
maj 2014

DOF in DKP: GURS - maj 2013 Urad za urejanje prostora MOV,
junij 2022

Merilo 1:1000

2456/9



Predlagatelj: ŽUPAN                                                                                                    Faza: PREDLOG    
 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik 
MOV, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in 17/19) in 27. člena Odloka o ustanovitvi Zavoda 
Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (Uradni vestnik MO Velenje, št. 18/06, Ur. list 
RS, št. 47/06 in št. 53/06 ter št. 73/10), na svoji ___. seji, dne ___ sprejel  
 
 
 

SKLEP 
o izdaji soglasja Zavodu KSSENA  k nakupu nepremičnine  

 
 

1. člen 
 

Svet Mestne občine Velenje daje soglasje Zavodu KSSENA k nakupu posameznih delov v poslovnem 
objektu PC Rudarski dom Velenje na naslovu Koroška cesta 37a,Velenje, in sicer ID znak del stavbe 
964-266-6, ID znak del stavbe 964-266-8 in ID znak del stavbe 964-266-13, v skupni izmeri 426,35 m2 

ter nepremičnin ID znak parcela 964 672/1, ID znak parcela 964 671/2, ID znak parcela 964 670/6 in 
ID znak parcela 964 670/5,  v skupni izmeri 552 m2. 
 

2. člen 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, uporabljati 
pa se začne, ko bo Svet Zavoda KSSENA podal soglasje k finančnemu načrtu zavoda za leto 2022 in 
Svet Mestne občine Velenje k zadolževanju Zavoda KSSENA za nakup nepremičnin ID znak del 
stavbe 964-266-6, ID znak del stavbe 964-266-8 in ID znak del stavbe 964-266-13 ter nepremičnin ID 
znak parcela 964 672/1, ID znak parcela 964 671/2, ID znak parcela 964 670/6 in ID znak parcela 964 
670/5. 
 
Številka: 0230-0012/2022 
Datum:  
 

župan Mestne občine Velenje 
Peter DERMOL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRAZLOŽITEV: 
 
Pravna podlaga: 
Svet Zavoda KSSENA je na svoji 2. redni seji, dne 26. 5. 2022 podal soglasje k nakupu nepremičnin 
ID znak del stavbe 964-266-6, ID znak del stavbe 964-266-8 in ID znak del stavbe 964-266-13, v 
skupni izmeri 457,65 m2 ter nepremičnin ID znak parcela 964 672/1, ID znak parcela 964 671/2, ID 
znak parcela 964 670/6 in ID znak parcela 964 670/5. 
 
Skladno s 27. členom Odloka o ustanovitvi Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in 
Koroško (Uradni list RS, št. 73/10 v nadaljevanju: Odlok) mora Zavod za pravne posle v zvezi z 
nepremičnim premoženjem pridobiti pisno soglasje ustanovitelja. 
 
Glede na to, da mora Zavod KSSENA zaradi samega nakupa spremeniti finančni načrt, katerega mora 
ponovno sprejeti tudi Svet Zavoda KSSENA, sprejem katerega je pri Zavodu predviden meseca junija 
2022, in bo predvideval tudi finančna sredstva za nakup predmetnega dela nepremičnine PC Rudarski 
dom, se ta sklep uporablja pod pogojem pozitivnega soglasja Sveta Zavoda k popravku finančnemu 
načrtu (osma alinea 17. člena odloka), ki ga sprejme direktor Zavoda (šesta alineja 2. odstavka 19. 
člena odloka).  
 
Del finančnih sredstev ima Zavod KSSENA zagotovljen, preostali del finančnih sredstev pa bo zavod 
pridobil z najemom kredita, zaradi česar je pričetek uporabe teh sredstev pogojen tudi s pridobitvijo 
soglasja ustanoviteljev k zadolževanju.  
 
Ocena sedanjega stanja: 
Zavod KSSENA je energetska agencija, ki svojo dejavnost opravlja na naslovu Titov trg 1, 3320 
Velenje. Prostore za izvajanje aktivnosti v okviru ustanovitvene pogodbe Zavodu KSSENA omogoča 
Mestna občina Velenje. Zaradi povečanega obsega dela, tako projektnega kot tudi tržnih aktivnosti in 
aktivnosti za ustanovitelje, je na Zavodu KSSENA vedno več zaposlenih, vendar je prostora, ki ga 
ponuja Mestna občina Velenje, premalo. Zavod KSSENA ima trenutno 13 zaposlenih in 4 manjše 
pisarne. V pisarnah so razporejeni po trije zaposleni Zavoda KSSENA. To je eden glavnih vzrokov in 
namenov za nakup objekta PC Rudarski dom s parkiriščem. Zavod KSSENA potrebuje več prostora in 
pisarn za izvajanje dejavnosti. 
 
Predmet nakupa je del nepremičnine v poslovnem objektu PC Rudarski dom Velenje, Koroška cesta 
37a, Velenje s stavbnim zemljiščem, komunalno opremo in ureditvijo. Lastnica nepremičnine je 
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. 
Zemljišča, ki so predmet nakupa so nepremičnine: 
- ID znak parcela 964 672/1, v izmeri 237 m2, 
- ID znak parcela 964 671/2, v izmeri 178 m2, 
- ID znak parcela 964 670/6, v izmeri 72 m2, 
- ID znak parcela 964 670/5, v izmeri 65 m2,  
kar v skupni izmeri pomeni 552 m2 stavbnega zemljišča, ki v naravi predstavlja parkirišče. Vrednost 
stavbnih zemljišč pri PC Rudarski dom, ki je last Mestne občine Velenje, je ocenjeno na 24.640,00 
EUR po cenitvi na datum december 2021. 
 
Poslovni prostori, za nakup katerih je zainteresiran Zavod KSSENA se nahajajo v objektu Koroška 
cesta 37 a, Velenje, in sicer nepremičnine: 
- ID znak del stavbe 964-266-6, v tlorisni izmeri 117,99 m2,  
- ID znak del stavbe 964-266-8, v tlorisni izmeri 235,76 m2 in   
- ID znak del stavbe 964-266-13, v tlorisni izmeri 72,6 m2,  
vključno s solastnino na splošnih skupnih delih stavbe v etažni lastnini oz. pripadajočim zemljiščem. 
Poslovni prostori so v evidencah GURS opredeljeni kot pisarniški prostori. K posameznim delom 
spada tudi zunanje stopnišče. Vrednost poslovnih prostorov je ocenjena na 347.300,00 EUR s 
cenitvijo na datum november 2021.  
 
Za poslovne prostore je pridobljena energetska izkaznica štev. 2021-663-194-86081. 
 
 
 
 



Ocena finančnih in drugih posledic: 
Vrednost nakupa PC Rudarski dom s parkiriščem znaša 371.940 €. Sredstva za nakup zemljišča bo 
Zavod KSSENA pridobil iz lastnih sredstev in sredstev najema kredita. Po nakupu in pridobitvi 
nepremičnin PC Rudarski dom, bo Zavod KSSENA del poslovnih prostorov uporabljal za opravljanje 
lastne dejavnosti in izvajanje nalog. Z lastniškimi prostori za opravljanje svoje dejavnosti in izvajanje 
nalog Zavod KSSENA trenutno ne razpolaga. Preostanek poslovnih prostor, ki bi jih Zavod KSSENA 
pridobil z nakupom, pa namerava Zavod KSSENA oddati v dolgoročni najem, brez večjih vlaganj. 
Poslovni prostori, ki so predmet nakupa, so zasedeni s petimi najemniki s sklenjeno najemno pogodbo 
za določen čas do 31.12.2023. Na podlagi prejetih najemnin namerava Zavod KSSENA zagotavljati 
sredstva za pokrivanje najetega kredita. 
 
 
Velenje, 2. 6. 2022 
 
Pripravila:                                                                                   
Boštjan Krajnc, direktor Zavoda KSSENA                         
 
mag. Zdravka Vasiljević Rudonić, občinska odvetnica 
 

mag. Iztok MORI, 
direktor občinske uprave 

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

župan Mestne občine Velenje 
Peter DERMOL 



  

Predlagatelj: ŽUPAN                            Faza: PREDLOG 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO 
Velenje, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo, 17/19) in 6. člena Odloka o koncesiji za izvajanje lokalne 
gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik 
MO Velenje, št. 7/20, 2/21, 7/21) na svoji______ seji dne _____sprejel 
 
 
 

PRAVILNIK 
o dopolnitvah Pravilnika o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe 

urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje 
 
 
 

1. člen 
 
V Pravilniku o standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih 
površin v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 7/20, 2/21, 7/21) se v 3. členu doda nov drugi 
odstavek, ki se glasi: 
»(2) Priloge št. 1-5, navedene v prejšnjem odstavku tega člena, se spreminjajo v okviru sprememb 
koncesijske pogodbe.« 
 

2. člen 
 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku MO Velenje. 
 
 
 
Številka: 0142-0001/2021 (414-06-0002/2019) 
Datum:  

 
župan Mestne občine Velenje 

Peter Dermol 
 
 
OBRAZLOŽITEV:  
 
1. PRAVNA PODLAGA  
 
Pravna podlaga za sprejem Pravilnika o dopolnitvah Pravilnika o standardih storitev izvajanja lokalne 
gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje je naslednja:  
 
- 24. člen Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 - uradno prečiščeno 

besedilo, 17/19), ki določa pristojnosti občinskega sveta, in  
- peti odstavek 6. člena Odloka o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in 

čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 7/20, 2/21: v 
nadaljevanju odlok), ki določa, da se vsebina javne službe podrobneje uredi s pravilnikom in 
koncesijsko pogodbo. 

  
2. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PRAVILNIKA  
 
Svet Mestne občine Velenje je sprejel odlok in Pravilnik o standardih storitev izvajanja lokalne 
gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik 
MOV, št. 7/20, 2/21, 7/21; v nadaljevanju: pravilnik), ki sta pravni podlagi za izvedbo javnega razpisa in 
sklenitev koncesijske pogodbe za izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih 
površin v Mestni občini Velenje. 



  

 
Predlaga se sprememba 3. člena pravilnika, in sicer zaradi odprave ugotovljene pomanjkljivosti: 
območja izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin (v 
nadaljevanju: območja koncesije) so določena v preglednih kartah v 3. členu pravilnika ter so kot priloge 
št. 1 - 5 sestavni del pravilnika, ravno tako pa so sestavni deli koncesijske pogodbe. 
 
Območja koncesije se dopolnjujejo oziroma spreminjajo na letni ravni, in sicer na podlagi podpisa 
primopredajnega zapisnika (dodane javne površine) oziroma ugotovitvenega zapisnika (izločene javne 
površine); na tej podlagi se enkrat letno sklene aneks h koncesijski pogodbi, in sicer do konca meseca 
junija tekočega leta za naslednje koncesijsko leto. 
 
Ker so navedene priloge pravilnika hkrati tudi priloge in sestavni del koncesijske pogodbe, je zaradi 
debirokratizacije in poenostavitve postopkov spreminjanja območja koncesije smiselno, da se navedene 
priloge spreminjajo v okviru sprememb koncesijske pogodbe, in sicer enkrat letno, kot to določa 8. člen 
koncesijske pogodbe. 
 
 
3. CILJI, NAČELA in VSEBINA PRAVILNIKA 
 
Cilj sprejema predlaganih dopolnitev pravilnika je predvsem odprava ugotovljene pomanjkljivosti, in 
sicer odprava dvojne ureditve območij koncesije: v okviru prilog pravilnika in v okviru prilog koncesijske 
pogodbe; ter zagotovitev debirokratizacije in poenostavitve postopkov spreminjanja območij koncesije. 
 
4. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC 
 
Predlog sprememb in dopolnitev pravilnika je zgolj tehnične narave in nima finančnih posledic. 

  
V Velenju, 9. 6. 2022  
 
 
Pripravili: 
Bojana Žnider, dipl. ekon. višji svetovalec I, l.r. 
Judita Zager, univ. dipl. ekon., l.r. 

 
Anton Brodnik, dipl. ing. zaščite pri delu, mag., l.r. 

Vodja Urada za komunalne dejavnosti: 
        

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

župan Mestne občine Velenje 
Peter DERMOL, l.r. 

 
 



Predlagatelj: ŽUPAN                                        Faza: PREDLOG 

Na podlagi 6. in 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US, 46/15, 
10/18, 123/21 - ZPrCP-F), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 156/21 - 
uradno prečiščeno besedilo, 161/21), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - 
uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US, 92/14 - odl. US, 32/16, 15/17 - odl. US, 
27/17 - ZPro, 73/19 - odl. US, 175/20 - ZIUOPDVE, 195/20, 5/21 - odl. US, 15/21 - ZDUOP, 123/21 - 
ZPrCP-F, 206/21 - ZDUPŠOP), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 
- odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - 
ZIPRS1415-D, 14/15 - ZUUJFO, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17, 21/18 - popr., 61/20 - 
ZDLGPE, 80/20 - ZIUOOPE, 174/20 - ZIPRS2122, 189/20 - ZFRO, 187/21 - ZIPRS2223, 207/21),     
9. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - 
ZJZP, 38/10 - ZUKN, 57/11) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, 
št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo in 17/19) je Svet Mestne občine Velenje na svoji ____ seji dne 
_______ sprejel 
 

 
 ODLOK   

o ureditvi prometa v Mestni občini Velenje 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

(namen odloka) 
S tem odlokom se na območju Mestne občine Velenje (v nadaljevanju: MOV) določa prometna 
ureditev na prometnih površinah v upravljanju MOV, ki zajemajo območja za pešce, parkirišča in 
garažne hiše, kjer je parkiranje časovno omejeno in v času omejitve plačljivo. 

 
2. člen 

(pomen izrazov) 
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen: 

1. Dostavni čas je čas, v katerem je dovoljena dostava do objektov z vozili, za katere je 
drugače promet prepovedan; 

2. Prometne površine po tem odloku so območja za pešce, območja na katerih je 
parkiranje časovno omejeno in plačljivo, garažne hiše v upravljanju MOV; 

3. Parkirni listek je predpisan obrazec za označitev časa parkiranja in dokazilo o plačani 
parkirnini; 

4. Abonma je predpisan obrazec za označitev vozila, katerega lastnik je upravičen do 
abonmaja, namenjen označevanju vozil na območju, kjer je parkiranje omejeno; 

5. Parkirna karta je predpisan obrazec za označitev vozila, s katerim se dokazuje, da je 
parkirnina plačana; 

6. Parkirnina je nadomestilo za parkiranje v modrih conah, določenih s tem odlokom; 
7. Dovolilnica je predpisan obrazec za označitev vozila, s katerim se dokazuje, da je 

vozilu, kljub omejitvam po tem odloku dovoljeno zapeljati na določeno prometno 
površino; 

8. Dovoljenje in soglasje sta pisni odločbi izdani v upravnem postopku, s katerima je 
dovoljena določena aktivnost na prometni površini v določenem času; 

9. Urad je urad MOV, ki je pristojen za gospodarske javne službe; 
10. Fizična prepreka je prepreka, s katero se onemogoči možnost vožnje vozilom na 

določeno prometno površino (potopni valji, zapore, zapornice in podobno); 
11. Modra cona je območje, v katerem je parkiranje časovno omejeno in v času omejitve 

plačljivo; 
12. Izvajalec gospodarske javne službe je javno podjetje, s katerim je sklenjena pogodba o 

izvajanju operativnih nalog s parkirišči in z garažnimi hišami. 
(2) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni določen v prejšnjem odstavku, imajo enak 

pomen, kot ga določajo predpisi, ki urejajo ceste, pravila cestnega prometa, motorna vozila in 
voznike. 

 



II. PRISTOJNOSTI 
3. člen 

(upravljavec) 
(1) S prometnimi površinami upravlja MOV v skladu s tem odlokom. 
(2) MOV določi prometno ureditev na posamezni prometni površini in jo označi s predpisano 

prometno signalizacijo. 
(3) MOV lahko izvajanje operativnih nalog v zvezi s parkirišči in z garažnimi hišami prenese na 

javno podjetje. Prenos se opravi skladno z veljavno zakonodajo in s sklenitvijo pogodbe.  
 

4. člen 
(pristojnosti urada) 

(1) Urad je pristojen za: 
- določitev ureditve prometa, omejitev in izjem na prometnih površinah,  
- določitev dostavnega časa, 
- določitev oblike in vsebine dovolilnice za vožnjo v posameznih območjih na prometnih 

površinah, kjer je vožnja sicer prepovedana, 
- določitev oblike in vsebine abonmajev in parkirnih kart, 
- urejanje strokovnih zadev po določbah tega odloka, 
- opravljanje strokovno-tehničnih, razvojnih, organizacijskih in upravnih nalog za 

graditev, vzdrževanje in varstvo prometnih površin skladno s predpisi, ki urejajo ceste, 
pravila cestnega prometa, motorna vozila in voznike. 

(2) Urad je pristojen, da poleg nalog določenih s prejšnjim odstavkom tega člena, izvaja naslednje 
operativne naloge: 

- izdaja projektne pogoje in mnenja,  
- izdaja dovoljenja, soglasja in druge upravne akte, določene s tem odlokom,  
- izdaja dovolilnice za vožnjo v območja, v katerih je vožnja sicer prepovedana, 
- izdaja dovoljenja za uporabo in zapore prometnih površin zaradi izvedbe prireditev ali 

različnih gradbenih del, 
- vodi evidenco o izdanih dovoljenjih, soglasjih in dovolilnicah, 
- vodi evidenco o predanih ključih oziroma napravah za odpiranje in zapiranje zapor, 
- vodi evidenco o postavljeni prometni signalizaciji. 

(3) O izdanih dovoljenjih, soglasjih, dovolilnicah in spremembah prometnega režima ter prometne 
signalizacije mora urad obveščati organe, pristojne za nadzor in jim posredovati kopijo 
izdanega upravnega akta.  

(4) Urad lahko za strokovno preučevanje razmer in priprav ukrepov s področja urejanja prometa 
imenuje komisijo za tehnično urejanje prometa.  

(5) Urad mora v primerih, ko to narekuje varnost prometa, nemudoma odrediti ukrepe za 
zagotovitev varnega prometa. 
 

5. člen 
(operativne naloge izvajalca gospodarske javne službe) 

(1) Izvajalec gospodarske javne službe izvaja naslednje operativne naloge: 
- izdaja abonmaje, 
- izdaja mesečne in letne karte, 
- vodi evidenco o izdanih abonmajih in letnih kartah, 
- izvaja naloge povezane s plačilom parkirnine, 
- vodi finančno poslovanje povezano s plačilom parkirnine in pavšala za izdane abonmaje in 

dovolilnice za parkiranje, 
- izvaja druge naloge določene s pogodbo. 

(2) Izvajalec mora o izdanih abonmajih, letnih kartah in dovolilnicah za parkiranje sproti obveščati   
organe, pristojne za nadzor. 

 

III. OBMOČJA ZA PEŠCE, MODRE CONE IN GARAŽNE HIŠE 
 

6. člen 
(območja za pešce) 

(1) Območja za pešce po tem odloku so: 
- Območje centralnih predelov mesta in območje Starega Velenja, 



- Območje blokovne gradnje na Kardeljevem trgu in Stantetove ceste, 
- Območje blokovne gradnje v Šaleku, 
- Območje Sončnega parka, ki ga omejujejo Kidričeva cesta, Cesto na jezero, Stanetova cesta 

in Aškerčeva cesta, 
- Območje Viste. 

(2) Območja za pešce so razvidna iz grafične priloge 1, ki je sestavni del tega odloka. 
 

7. člen 
(modre cone) 

(1) S tem odlokom se opredelijo naslednje modre cone:  
1. Modra cona A:  
- parkirišča v območju med Šaleško cesto, Kidričevo cesto, reko Pako in Rudarsko cesto, razen 

parkirišč na dvoriščih objektov, na katere je dostop preprečen z zaporo,  
- parkirišče ob Rudarski cesti med objektom NLB in Hotelom Paka ter parkirišče pred objektom 

NLB.  
 

2. Modra cona B:  
- parkirišča v območju Vodnikove ceste od zapore pri Zdravstvenem domu do Kidričeve ceste in 

med Vodnikovo cesto ter reko Pako, razen parkirišč v nivoju kletne etaže Zdravstvenega 
doma, 

- parkirišče pri objektih Tomšičeva cesta 5-7, 9-11, 13-15 in Tomšičeva cesta 10, 
- zgornja etaža garažne hiše pri Zdravstvenem domu, 
- parkirišče pri Cesti bratov Mravljakov 1, 
- parkirišče pri Efenkovi 2, 
- parkirišče za objektom C Šolskega centra Velenje, od Tomšičeve ceste do zapornice pri 

Glasbeni šoli Velenje, 
- parkirišče pri Pump Tracku Velenje. 

 
3. Modra cona C: 
- zunanja parkirišča v območju Kardeljevega trga, ki so omejena s Šaleško cesto, Cesto ob 

pošti - Kardeljev trg, potjo ob reki Paki in Kidričevo cesto. 
 

4. Modra cona D: 
- Parkirišča v območju naselja Gorica, in sicer: 

- parkirišča med Goriško cesto in objekti s hišnimi številkami 39, 41, 43; 45, 47; 49, 51; 53, 
55, 57; 59, 61, 63, 65, 

- parkirišča med Goriško cesto in objekti s hišnimi številkami 38, 40 in 42, 
- parkirišče pred Goriško cesto 44, 
- parkirišča ob Koželjskega ulici 1, 5 in 7, 
- parkirišče med Koželjskega ulico 1 in 3, 
- parkirišče med Koželjskega ulico 6 in zunanjimi igrišči Osnovne šole Gorica, 
- parkirišča ob cesti med Koželjskega ulico 2 in krožiščem pri Nakupovalnem centru 

Velenjka, 
- parkirišče na ploščadi poslovno stanovanjskega objekta, 
- parkirišče ob Goriški cesti od odcepa za poslovno stanovanjski objekt do odcepa za 

naselje Lipa, 
- parkirišče pri OŠ Gorica, izven ograje. 

 
5. Modra cona E:  

- parkirišča vzdolž Zidanškove ceste. 
 

6. Modra cona F:  
- parkirišča ob Velenjski plaži med Cesto na jezero, kampom Jezero, Čolnarno in Belo 

dvorano. 
 

7. Modra cona G:  
- parkirišče pred objektom Stari trg 15 in za objektom Stari trg 11, 
- parkirišče med objektoma Stari trg 12 in Stari trg 16 ter Foitovo cesto, 
- parkirišče ob objektu Stari trg 26, 
- parkirišče ob Ljubljanski cesti pod cerkvijo.  



 
8. Modra cona H:  

- parkirišča ob objektih Šalek 99-105 in Šalek 98-110. 
 
(2) Parkiranje je časovno omejeno in plačljivo: 

- v modri coni A od ponedeljka do petka, med 7.00 in 18.00, 
- v modri coni B od ponedeljka do petka, med 7.00 in 18.00, 
- v modri coni C 24 ur, vse dni v tednu, 
- v modri coni D 24 ur, vse dni v tednu, 
- v modri coni E 24 ur, vse dni v tednu, 
- v modri coni F v času od 1. maja do 30. septembra, vse dni v tednu, med 8.00 in 22.00, 
- v modri coni G od ponedeljka do petka, med 7.00 in 18.00, 
- v modri coni H 24 ur, vse dni v tednu. 

(3) Območja posameznih modrih con so razvidna iz grafične priloge 2, ki je sestavni del tega odloka. 
 

8. člen 
(parkirnina) 

(1) Parkirnina se plačuje na parkomatih, blagajnah, preko mobilnih naprav ali z nakupom parkirne 
karte.  

(2) Polletna karta velja šest mesecev od dneva nakupa.  
(3) Cena letnih kart med letom se določi na dan nakupa tako, da se od polne cene odšteje vrednost 

neizkoriščenih mesecev do meseca nakupa v koledarskem letu. 
(4) Dokazilo o plačani parkirnini, razen na parkiriščih, kjer se parkirnina plača ob koncu parkiranja in v 

primeru, da je parkirnina plačana z uporabo mobilnega telefona, mora biti nameščeno na dobro 
vidnem mestu pod vetrobranskim steklom vozila tako, da je možna zunanja kontrola.  

(5) Po izteku časa, za katerega je plačana parkirnina, mora v času, ko je parkiranje omejeno, voznik 
vozilo odpeljati. 

(6) V času, ko je parkiranje časovno omejeno in plačljivo je dovoljeno brezplačno parkiranje: 
- v modri coni A do 30 minut, 
- v modri coni B do 30 minut, 
- v modri coni C do 120 minut, 
- v modri coni D do 120 minut, 
- v modri coni E do 30 minut, 
- v modri coni F do 60 minut, 
- v modri coni G do 30 minut, 
- v modri coni H do 120 minut. 

 
9. člen 

(garažne hiše) 
(1) Garažne hiše (v nadaljevanju GH), v katerih je parkiranje plačljivo so: 

- GH Gorica, 
- GH Avtobusna postaja, 
- GH Mercator in 
- GH Zdravstveni dom. 

 
(2) Posebnosti pri parkiranju: 

1. GH Gorica: 
- Stanovalci, ki so upravičeni do prvega abonmaja za parkiranje v modri coni D, se lahko 

namesto za prvi abonma odločijo za nakup dovolilnice za GH Gorica.  
- Dovolilnica za GH Gorica se glasi na registrsko številko avtomobila. 
- Dovolilnica za GH Gorica velja samo v GH Gorica. 
- Dovolilnica za GH Gorica ne velja na zunanjih parkiriščih v modrih conah. 
- Za dovolilnico za GH Gorica se plača pavšal v znesku 180 eurov.  
2. GH Avtobusna postaja: 
- Cena letnih kart med letom se določi na dan nakupa tako, da se od polne cene odšteje 

vrednost neizkoriščenih mesecev do meseca nakupa v koledarskem letu. 
 
 
 
 



10.  člen 
(cena parkiranja) 

 
Tabela 1: Cene abonmajev in parkirnih kart 

Opis  Veljavnost na območju 
Osnovna 
cena v EUR 

22 % DDV Skupaj cena 
z DDV v EUR 

Abonma I v posamezni modri coni A, B, C, 
D, E, G, H 

9,84 2,16 12,00 

Abonma II v posamezni modri coni A, B, C, 
D, E, G, H 

36,89 8,11 45,00 

Letna karta modre 
cone  

v vseh modrih conah A, B, C, D, 
E, G, H 

204,92 45,08 250,00 

Mesečna karta modre 
cone 

v vseh modrih conah A, B, C, D, 
E, G, H 

20,49 4,51 25,00 

Letna karta GH GH Gorica, GH Mercator - kletna 
etaža, GH Avtobusna postaja - I. 
etaža 

163,94 36,06 200,00 

Mesečna karta GH 
 
GH Gorica, GH Mercator - kletna 
etaža, GH Avtobusna postaja - I. 
etaža 
 

16,40 3,60 20,00 

Tedenska karta GH 
 
GH Gorica, GH Mercator - kletna 
etaža, GH Avtobusna postaja - I. 
etaža 
 

12,29 2,70 15,00 

Letna zlata karta 
 
v vseh garažnih hišah in modrih 
conah 
 

286,88 63,12 350,00 

Mesečna zlata karta 
 
v vseh garažnih hišah in modrih 
conah 
 

28,69 6,31 35,00 

Dovolilnica za GH 
Gorica 

srednja in spodnja etaža GH 
Gorica 

147,54 32,46 180,00 

Mesečna karta GH 
Avtobusna postaja II. 
etaža 

 
GH Avtobusna postaja - II. Etaža 24,59 5,41 30,00 

Tedenska karta GH 
Avtobusna postaja II. 
etaža 

 
GH Avtobusna postaja - II. etaža 14,75 3,25 18,00 



 

Tabela 2: Cena parkiranja po urah 

Opis Perioda 
parkiranj
a 

Urnik parkiranja Osnovna cena v EUR 

brez 
DDV 

22 % 
DDV 

cena 
z 
DDV 

Modra cona  

A, B, G 

1 ura plačljivo 7.00 od 18.00; 
sobota, nedelja, prazniki ni 
plačljivo 

0,49 0,11 0,60 

Modra cona C, 
D, H 

1 ura plačljivo 24 ur na dan, vse 
dni v letu 

0,33 0,07 0,40 

Modra cona E 1 ura plačljivo 24 ur na dan, vse 
dni v letu 

0,49 0,11 0,60 

GH Mercator 1 ura plačljivo 24 ur na dan, vse 
dni v letu 

0,25 0,05 0,30 

GH Mercator –  

I. etaža 

24 ur plačljivo 24 ur na dan, vse 
dni v letu 

2,46 0,54 3,00 

Letna karta GH 
Avtobusna postaja 
III. etaža 

 
GH Avtobusna postaja - III. etaža 245,90 54,10 300,00 

Mesečna karta 
motorna kolesa 

 
srednja in spodnja etaža GH 
Gorica, II. etaža GH Avtobusna 
postaja 
 

12,29 2,71 15,00 

Polletna karta 
motorna kolesa 

 
srednja in spodnja etaža GH 
Gorica, II. etaža Avtobusna 
postaja 
 

65,57 14,43 80,00 

Letna karta motorna 
kolesa 

 
srednja in spodnja etaža GH 
Gorica, II. etaža GH Avtobusna 
postaja 
 

102,46 22,54 125,00 

ČIP nadomestni 
 
GH Gorica 8,20 1,80 10,00 

Zamenjava abonmaja 
 
v posamezni modri coni A, B, C, 
D, E 

3,28 0,72 4,00 

ČIP GH Avtobusna 
postaja (prvi in vsaka 
zamenjava) 

 
GH Avtobusna postaja, II. in III. 
etaža 

3,28 0,72 4,00 



GH Avtobusna 
postaja – I. etaža 

1 ura plačljivo 24 ur na dan, vse 
dni v letu 

0,25 0,05 0,30 

GH Avtobusna 
postaja – I. etaža 

24 ur plačljivo 24 ur na dan, vse 
dni v letu 

2,46 0,54 3,00 

GH Gorica 1 ura plačljivo 24 ur na dan, vse 
dni v letu 

0,25 0,05 0,30 

GH Zdravstveni 
dom 

1 ura plačljivo 24 ur na dan, vse 
dni v letu 

0,49 0,11 0,60 

Modra cona F do 1 ure 
brezplačn
o 

v času od 1. maja do 30. 
septembra vse dni v tednu, 
med 8.00 in 22.00 

0,00 0,00 0,00 

Modra cona F 1 ura  v času od 1. maja do 30. 
septembra vse dni v tednu, 
med 8.00 in 22.00 

0,82 0,18 1,00 

Modra cona F 2 uri v času od 1. maja do 30. 
septembra vse dni v tednu, 
med 8.00 in 22.00 

1,64 0,36 2,00 

Modra cona F 3 ure v času od 1. maja do 30. 
septembra vse dni v tednu, 
med 8.00 in 22.00 

2,46 0,54 3,00 

Modra cona F 4 ure v času od 1. maja do 30. 
septembra vse dni v tednu, 
med 8.00 in 22.00 

3,28 0,72 4,00 

Modra cona F 5 ur v času od 1. maja do 30. 
septembra vse dni v tednu, 
med 8.00 in 22.00 

4,10 0,90 5,00 

Modra cona F Nadomestilo 
za izgubo 
parkirnega 
listka 

v času od 1. maja do 30. 
septembra vse dni v tednu, 
med 8.00 in 22.00 

8,20 1,80 10,00 

 
11. člen 

(izjeme glede plačila parkirnine) 
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena parkiranje, na parkiriščih rezerviranih za osebna vozila, 

kjer se plačuje parkirnina, ni časovno omejeno za imetnike abonmajev in imetnike parkirnih 
kart. 

(2) Parkirnina se ne plačuje za:  
- servisna vozila, ki v objektih in na infrastrukturi znotraj območja parkirišč, kjer se 

plačuje parkirnina, opravljajo redna vzdrževalna dela ali izvajajo javno službo, 
- intervencijska vozila, 
- vozila policije, občinskega redarstva, civilne zaščite, reševalcev in gasilcev,  
- vozila novinarjev (PRESS), 
- vozila inšpektorjev pri opravljanju inšpekcijskega nadzora, 
- vozila invalidov, označena s parkirno karto za invalide, 



- vozila, za katera so lastnikom izdani abonmaji. 
(3) Vozila iz prejšnjega odstavka tega člena upravičenost do brezplačnega parkiranja izkazujejo z 

ustrezno oznako vozila ali z namestitvijo ustreznega dokazila pod vetrobranskim steklom vozila 
tako, da lahko organ nadzora z njega razbere podatke o vozilu.  

(4) Vozila iz drugega odstavka tega člena, razen vozila, za katera so imetnikom izdani abonmaji, 
lahko brezplačno parkirajo v modrih conah le toliko časa, da dosežejo upravičen namen za 
parkiranje. 

 
 
IV. UREDITEV PROMETA NA PROMETNIH POVRŠINAH  
 

12. člen  
(prometna signalizacija na prometnih površinah) 

(1) Prometno signalizacijo na prometnih površinah določa urad. 
(2) Prometno signalizacijo na prometnih površinah postavlja izvajalec rednega vzdrževanja 

prometne površine. 
 

13. člen 
(območja za pešce) 

(1) Dovoz v območje za pešce se lahko prepreči s fizičnimi preprekami.  
(2) Fizične prepreke se lahko izvedejo samo v skladu s predpisi o graditvi objektov, urejanjem 

prostora in predpisi s področja cest.  
(3) Za odpiranje in zapiranje fizičnih preprek iz drugega odstavka tega člena je zadolžen urad. 
(4) V primerih iz prvega odstavka tega člena je potrebno zagotoviti možnost odpiranja zapor v 

vsakem času gasilcem, reševalni službi, policiji in civilni zaščiti. 
 

14. člen 
(izjeme v območjih za pešce) 

(1) Promet z vozili v območjih za pešce, določenih na podlagi tega odloka, je izjemoma dovoljen 
skladno s predpisi, ki urejajo področje javnih cest in pravila cestnega prometa, in sicer: 

- v času, določenim s prometno signalizacijo za dostavo z vozili skupne mase do 3,5 
ton, katerega je potrebno po končani dostavi nemudoma odpeljati,  

- z dovolilnico urada, 
- za primere določene v 13. členu tega odloka, 
- za vozila pravosodnih policistov. 

(2) Urad, na podlagi vloge stranke ugotovi ali so podani pogoji za izdajo dovolilnice. 
(3) Vloga mora vsebovati naslednje podatke: 

- ime in priimek vlagatelja oziroma naziv pravnega subjekta, 
- ime proizvajalca in model vozila, 
- registrska številka vozila, 
- lokacija, do katere se bo vršila vožnja, 
- čas izvajanja voženj. 

(4) Če so podani pogoji za izdajo dovolilnice: 
- urad določi poti, po katerih se lahko odvija promet z dovolilnicami,  
- urad določi potrebno prometno signalizacijo, ki je strošek vlagatelja, 
- vlagatelj mora naročiti postavitev prometne signalizacije pri izvajalcu rednega 

vzdrževanja prometne površine.  
(5) Dovolilnica oziroma dovoljenje za dovoz mora biti nameščena pod vetrobranskim steklom 

vozila tako, da lahko organ nadzora z nje razbere podatke.  
 
 
V. VARSTVO PROMETNIH POVRŠIN IN UKREPI ZA VARSTVO PROMETA  
  

15. člen 
(odgovornost za stanje javnih prometnih površin) 

(1) Prometne površine se morajo redno vzdrževati in obnavljati tako, da ob upoštevanju njihovega 
namena in gospodarnosti vzdrževanja omogočajo varno in nemoteno uporabo ter varno 
odvijanje prometa. Pri tem se smiselno uporabljajo veljavni predpisi o javnih cestah in ureditvi 
prometa na njih ter predpisi o pravilih cestnega prometa. 



(2) Za redno vzdrževanje javnih prometnih površin je odgovoren izvajalec rednega vzdrževanja 
javne površine.  

(3) Za organiziranje vzdrževanja in obnavljanja javnih prometnih površin je zadolžen urad. 
(4) Z globo 500 eurov se kaznuje izvajalec rednega vzdrževanja, ki ravna v nasprotju z določili 

tega člena, odgovorna oseba pa z globo v višini 150 eurov. 
 

16. člen 
(obveznost pridobitve soglasij) 

(1) Soglasje urada je predhodno potrebno pridobiti za: 
- opravljanje del na prometni površini, zemljiščih ali objektih ob prometnih površinah, ki 

bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala prometno površino ali povečala 
stroške njenega vzdrževanja; 

- postavljanje tabel in napisov, stojal, prometne signalizacije, transparentov, plakatov in 
drugih oblik obveščanja in oglaševanja na prometnih površinah; 

- izvedbo športnih ali drugih prireditev na prometnih površinah. 
(2) Z globo 150 eurov se kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju z določili prvega odstavka tega 

člena. 
(3) Z globo 500 eurov se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki ravna v nasprotju  z 

določili prvega odstavka tega člena, odgovorna oseba pa z globo v višini 150 eurov. 
 

17. člen 
(obveznost pridobitve dovoljenja za zaporo prometne površine) 

(1) Za izvajanje del ali za izvedbo športne ali druge prireditve na prometni površini ali ob njej, ki 
vplivajo na promet na njej in jo je zaradi tega treba delno ali popolno zapreti za promet, je 
potrebno pridobiti dovoljenje za zaporo prometne površine. 

(2) Izvajalec del ali organizator prireditev je dolžan podati vlogo za delno ali popolno zaporo 
prometa, najmanj 15 dni pred pričetkom izvajanja del oziroma izvedbe prireditve s skico 
prometne ureditve v času zapore. 

(3) Izvajalec del ali organizator prireditve mora vsako omejitev, preusmeritev ali prepoved prometa 
pravočasno, najmanj tri dni pred zaporo prometne površine, objaviti v sredstvih javnega 
obveščanja.  

(4) Zaporo postavi izvajalec rednega vzdrževanja prometne površine, razen če ni z dovoljenjem 
drugače določeno. 

(5) Z globo 150 eurov se kaznuje posameznik, ki ravna v nasprotju z določili prvega odstavka tega 
člena. 

(6) Z globo 500 eurov se kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik, ki ravna v nasprotju  z 
določili prvega odstavka tega člena, odgovorna oseba pa z globo v višini 150 eurov. 

 
18. člen  

(prepoved ogrožanja prometne površine in prometa na njej) 
(1) Prepovedano je: 

- začasno ali trajno zasesti prometno površino ali njen del, izvajati ali opustiti kakršna 
koli dela na prometni površini in zemljiščih ali objektih ob njej, ki bi lahko škodovala 
prometni površini ali ogrožala, ovirala ali zmanjšala varnost prometa na njej;  

- prepovedano je poškodovati, odstraniti, prestaviti, zakriti ali kakor koli spremeniti 
prometno signalizacijo, prometno opremo ter naprave in druge ureditve, ki so 
namenjene varnosti, vodenju in nadzoru prometa ter zaščiti prometne površine. 

(2) Izvajalec rednega vzdrževanja mora brez odlašanja odstrani s prometne površine vse ovire ali 
druge posledice ravnanj, ki bi lahko škodovale prometni površini ali ogrožale, ovirale ali 
zmanjšale varnost prometa na njej. Če to ni mogoče, oviro ali nastalo nevarno mesto na 
prometni površini do njihove odprave zavaruje s predpisano prometno signalizacijo ter o oviri in 
drugih posledicah prepovedanih ravnanj brez odlašanja obvesti službo medobčinske inšpekcije 
in redarstva ter upravljavca površine.  

(3) Povzročitelj ovire ali nevarnega mesta in ostali udeleženci, ki se nahajajo na nevarnem mestu 
na prometni površine, morajo upoštevati navodila izvajalca rednega vzdrževanja prometne 
površine. 

(4) Vse stroške odstranitve ovir ali drugih posledic prepovedanih ravnanj in zavarovanja ovir ali 
nevarnih mest na prometni površini, poravna povzročitelj ovire ali nevarnega mesta na 
prometni površini.  



(5) Stroške, ki jih ima izvajalec rednega vzdrževanja prometne površine v zvezi z deli, po četrtem 
odstavku tega člena, izterja od povzročitelja upravljavec prometne površine. Če povzročitelj ni 
znan ali ga ni mogoče identificirati, gredo stroški v breme rednega vzdrževanja prometne 
površine. 

(6) Upravljavec prometne površine ima zaradi izterjave nastalih stroškov pravico do pridobivanja 
podatkov, ki omogočajo identifikacijo povzročitelja ovire ali nevarnega mesta (osebno ime 
oziroma firma, naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma sedeža, EMŠO), iz registra 
prebivalstva ali evidence registriranih vozil. Če povzročitelj ni znan ali ga ni mogoče 
identificirati, gredo stroški v breme rednega vzdrževanja prometne površine. 

(7) Z globo 150 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom 
tega člena. 

(8) Z globo 500 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, 
ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, njihova 
odgovorna oseba pa z globo 150 eurov. 

(9) Z globo 500 eurov se kaznuje izvajalec rednega vzdrževanja prometne površine, ki opusti 
ukrepe, predpisane v drugem odstavku tega člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 150 
eurov. 

 
VI. NADZOR 

 
19. člen 
(nadzor) 

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja organ skupne občinske uprave. 
 

20. člen 
(splošni ukrepi pri izvajanju nadzora) 

(1) Občinski redar ali inšpektor organa skupne občinske uprave z opozorilom, če oceni, da je to 
zadosten ukrep:  
1. odredi, da se v roku, ki ga določi, odpravijo nepravilnosti, ki jih ugotovi v zvezi: 

- z vzdrževalnimi deli na prometni površini; 
- s postavitvijo in vzdrževanjem prometne signalizacije in prometne opreme ter naprav 

in ukrepov za umirjanje prometa, ki so v nasprotju s prometno ureditvijo oziroma 
predpisi, ki urejajo ceste; 

- s postavitvijo in vzdrževanjem zapore v nasprotju z dovoljenjem; 
- z opravljanjem del na prometni površini, zemljiščih ali objektih ob prometnih površinah, 

ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala prometno površino ali povečala 
stroške njenega vzdrževanja; 

- s postavljanjem tabel, napisov, prometne signalizacije, stojal, transparentov, plakatov 
in drugih oblik obveščanja in oglaševanja na prometni površini; 

- z izvajanjem športnih ali drugih prireditev na prometnih površinah. 
2. odredi, da se do pridobitve soglasja ali do izpolnitve pogojev iz izdanega soglasja ustavi: 

- opravljanje del na prometni površini, zemljiščih ali objektih ob prometnih površinah, ki 
bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala prometno površino ali povečala 
stroške njenega vzdrževanja; 

- postavljanje raznih tabel, napisov, prometne signalizacije, stojal, transparentov, 
plakatov in drugih oblik obveščanja in oglaševanja na prometnih površinah;  

- izvajanje športnih ali drugih prireditev na prometnih površinah. 
3. Odredi odstranitev ovir, ki ovirajo varno uporabo prometne površine. 
4. Odredi izvajalcu rednega vzdrževanja odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na prometni 

površini, ki bi lahko ogrožale varnost prometa ali normalno rabo prometne površine. 
5. Odredi začasne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda v primerih, ko bi bila lahko 

ogrožena varnost ljudi ali prometa na prometni površini ali bi lahko nastala škoda na njej. 
(2) V primeru, da občinski redar ali inšpektor oceni, da opozorilo ni zadosten ukrep, ali če zavezanec 

ne upošteva opozorila izrečenega na podlagi prvega odstavka tega člena, odloči o ukrepu 
inšpektor z odločbo. 

(3) Z globo 150 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ne upošteva odrejenih ukrepov 
določenih v prvem in drugem odstavku tega člena. 

(4) Z globo 500 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki ne upošteva odrejenih ukrepov določenih v prvem in drugem 
odstavku tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 150 eurov. 



VII. ELEKTRO POLNILNE TOČKE 
 

21. člen 
(posebna raba prometnih površin za postavitev elektro polnilnih točk) 

(1) Za posebno rabo prometnih površin za postavitev elektro polnilnih točk mora pravna oseba, 
samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost pridobiti 
odločbo urada. 

(2) Za pridobitev odločbe mora vlagatelj predložiti vlogo, ki mora vsebovati naslednje: 
- naziv pravnega subjekta,  
- idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev oziroma soglasij, skladno z 

zakonodajo, ki ureja podrobnejšo vsebino dokumentacije in obrazcev, povezanih z 
graditvijo objektov,  

- vsa potrebna soglasja pristojnih soglasodajalcev. 
(3) Urad v postopku izdaje odločbe pridobi soglasje urada, pristojnega za urejanje prostora. 
(4) V vlogi za pridobitev pravice do posebne rabe prometnih površin za namen postavitve elektro 

polnilnih točk, mora prosilec navesti podatke o lokaciji javne površine s prikazom umestitve 
opreme na javno površino. 

(5) Odločba za postavitev in označitev elektro polnilne točke se lahko izda za obdobje največ petih 
let. Upravičenec do postavitve elektro polnilnih točk nosi stroške označitve in postavitve elektro 
polnilne točke. 

(6) Vlagatelj, ki se mu dovoli postavitev elektro polnilne točke, je zavezanec za plačilo občinske takse. 
(7) Višina občinske takse za posebno rabo prometne površine na območju, razvidnemu iz grafične 

priloge 3, ki je sestavni del tega odloka, znaša na eno parkirno mesto 250 eurov na leto. 
(8) Višina občinske takse za posebno rabo prometne površine na ostalih območjih izven območja, 

določenega v prejšnjem odstavku tega člena, znaša na eno parkirno mesto 200 eurov na leto. 
(9) Upravičencu do postavitve elektro polnilnih točk iz petega odstavka tega člena se plačilo občinske 

takse odmeri z odločbo iz prvega odstavka tega člena. 
(10) Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, 

kateri oziroma kateremu je izdana odločba za postavitev elektro polnilne točke, mora po 
prenehanju veljavnosti odločbe vzpostaviti prvotno stanje na svoje stroške. Če tega ne stori, opravi 
to na njegove stroške, občina. 

 
 
VIII.   PRENEHANJE VELJAVNOSTI IN UPORABA  
 

22. člen   
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih 
površin posebnega pomena v MOV (Uradni vestnik MOV, št. 12/10 - uradno prečiščeno besedilo, 
27/10, 7/11, 23/11, 13/13, 17/13, 20/14, 37/14, 4/15, 11/15, 3/16, 12/16, 10/18, 17/19, 6/20, 7/20, 2/21, 
7/21 in 9/21, razen določb četrtega in petega odstavka 4.f člena ter 1. in 2. alineje drugega odstavka 
4.g člena, ki veljajo do 30. junija 2022. 
 

23. člen 
(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku MOV, uporabljati pa se začne   

1. julija 2022. 
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se določbi sedme in osme točke prvega odstavka 7. člena tega 

odloka in ostale določbe, ki urejajo območje modrih con G in H, uporabljajo od 1. julija 2022, 
določba 10. člena, tabele 1, v kateri je določena cena mesečne in letne parkirne karte za GH, pa 
se uporablja od 1. januarja 2023. 

 
 
Številka: 0070-0009/2021 
Datum:  
  
 
                                                              

       župan Mestne občine Velenje 
  Peter DERMOL 

 
 



 
Analiza pripomb: 
 
Osnutek odloka je bil obravnavan in sprejet 31. 5. 2022, na 26. seji Sveta MOV. V razpravi je svetnik 
Matej Jenko podal predlog, da se za cono A podaljša plačevanje tudi na soboto, saj se dogaja, da 
ljudje pridejo v mesto in se parkirajo točno pred stojnico. Glede na to, da je večje povpraševanje kot  
ponudba, je po njegovem mnenju smiselno, da se ob sobotah zagotovi brezplačno parkiranje v 
parkirni hiši nad avtobusno postajo ali v Mercatorju, cone pa se zaprejo, ali pa da se uvede 20 minut 
ali pol ure parkiranja brezplačno, ostalo pa se plačuje. Dejal je, da stanovalci enostavno nimajo več kje 
parkirati. Predlagal je, da se mogoče to uredi najprej le poskusno, da se vidi, kakšen bo promet. 
Morda bo dovolj le 15 minut brezplačnega parkiranja, da se kaj naloži ali razloži, podobno pa se 
seveda uredi tudi za tiste, ki imajo stojnice in podobno, ker jim ni potrebno imeti parkiranih prikolic in 
tovornjakov ob stojnici. 
 
Pripravljalec odloka bo predloge svetnika vključil po predhodno opravljeni analizi, pri pripravi 
morebitne spremembe in/ali dopolnitve odloka.  
 
V osmi točki 7. člena odloka smo vnesli redakcijski popravek pri navedbah hišnih številk, ki je bil 
predstavljen pri obravnavi osnutka odloka. 
 
V Velenju, 9. 6. 2022 
 
 
 
Pripravili: 
 

- Nina Blažič, univ. dipl. prav., višji svetovalec II, l.r. 
- Sonja Glažer, univ. dipl. san. inž., vodja SOU SAŠA regije, l.r. 
- Robert Sovinek, dipl. inž. prom., svetovalec I, l.r. 
- mag. Franc Zajamšek, univ. gradb. inž., inšpektor za ceste, l.r. 
- Bojana Žnider, dipl. ekon., višji svetovalec I, l.r. 

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

 
 

                                                                                                              župan Mestne občine Velenje                                                                                                                   
                                                                                                                                   Peter DERMOL, l.r. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Predlagatelj: ŽUPAN                                                                                                    Faza: PREDLOG    
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 372. člen Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 
- uradno prečiščeno besedilo, 64/16 - odl. US, 20/18), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 
40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 
80/20 - ZIUOOPE) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, 
št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo in 17/19), na svoji _____ . seji dne _____________ sprejel  

 
 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka o obremenjevanju nepremičnin v lasti Mestne 

občine Velenje s služnostnimi pravicami ter oddaji v najem ali zakup 
 
 

1. člen 
 

V Odloku o obremenjevanju nepremičnin v lasti Mestne občine Velenje s služnostnimi pravicami ter 
oddaji v najem ali zakup (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 12/16 – uradno prečiščeno 
besedilo in 10/19; v nadaljevanju: odlok) se za tretjim odstavkom 7. člena doda nov četrti odstavek, ki 
se glasi:  
 
»Ne glede na način izračuna najemnine v tem členu, se najemnina za podeljeno najemno pravico, ki 
jo najemnik potrebuje zaradi dostopa in deponiranja materiala na zemljišču v lasti Mestne občine 
Velenje, za čas izvedbe poslov, ki presegajo posle rednega upravljanja v večstanovanjskih ali 
poslovnih stavbah, določi v enkratni višini 50,00 EUR.«. 
 
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek. 
 

2.    člen 
 
V 11. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi: 
 
»Višina najemnine se tekom najemnega razmerja v mesecu januarju uskladi z rastjo cen življenjskih 
potrebščin v Republiki Sloveniji v preteklem letu (letna inflacija ).«. 
 
                                                                              3.   člen 
 
V 19. členu se za sedmim odstavkom doda nov osmi odstavek, ki se glasi: 
 
»Odškodnina za ustanovitev služnostne pravice dostopa na zemljiščih, ki v naravi predstavljajo cesto 
in grajeno javno dobro še ni zaznamovano, se zniža za 50 % izračunane odškodnine.«. 
 
Dosedanja osmi in deveti odstavek postaneta deveti in deseti odstavek. 
 
                                                                            4.   člen 

 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po njegovi objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, 
uporabljati pa se začne 1. 1. 2023.  
 
 
Številka: 015-02-0003/2008-530 župan Mestne občine Velenje 
Datum:                                                                                                                        Peter DERMOL 
 
 
 
 
 
 
 



 
OBRAZLOŽITEV: 
 
1. PRAVNA PODLAGA: 
Pravna podlaga za sprejem predloga odloka je: 
- 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 
27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. 
US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE; v nadaljevanju: ZLS), ki 
določa, da občinski svet v okviru svojih pristojnosti sprejema odloke in druge občinske akte, 
- 372. člen Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo, 64/16 - 
odl. US, 20/18), ki določa valorizacijo denarne obveznosti ter 
- 24. člen Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno 
besedilo in 17/19; v nadaljevanju: Statut), ki določa, da občinski svet sprejema odloke in druge 
splošne akte.  
 
2. RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA IN OCENA SEDANJEGA STANJA: 
V času od zadnje spremembe odloka v letu 2019 se je povečalo število vlog etažnih lastnikov, ki na 
večstanovanjskih objektih izvajajo posle, ki presegajo posle rednega upravljanja (kot na primer 
vgradnja dvigal). V času takšne investicije potrebujejo etažni lastniki za potrebe dostopa in 
deponiranja (gradbenega) materiala začasno tudi nepremičnine v lasti Mestne občine Velenje. Teh 
vlog je v primerjavi s preteklimi leti nekaj več, poleg tega pa gre v teh primerih za večja investicijska 
dela na večstanovanjskih objektih, zaradi katerih etažni lastniki pridobivajo tudi gradbeno dovoljenje. V 
tem postopku etažni lastniki izkazujejo pravico dostopa in deponiranja materiala tudi s stvarnimi ali 
obligacijskimi pravicami, ki pa so, kadar jih podeljujejo občina, vedno odplačne (ZSPDSLS-1). Zaradi 
čim manjše finančne obremenitve večjih investicijskih del etažnih lastnikov, a še vedno odplačne 
kratkočasne obremenitve nepremičnine v lasti Mestne občine Velenje (ki se ne vknjižuje v zemljiško 
knjigo in ugasne po poteku časa za katerega je najemna pogodba sklenjena), se predlaga enkratna 
odmena v višini 50,00 EUR.  
 
Z 2. členom predloga odloka se spreminja tretji odstavek 11. člena Odloka. Sprememba je potrebna 
zaradi uskladitve s splošnimi določbami Obligacijskega zakonika, ki ureja način valorizacije denarnih 
obveznosti z letnim indeksom cen, da se ohrani realna vrednost denarja. 
 
S 3. členom predloga odloka se predlaga dopolnitev 19. člena obstoječega odloka z novim osmim 
odstavkom, ki omogoča ekonomsko ugodnejšo, a še vedno odplačno, obremenitev nepremičnin v lasti 
Mestne občine Velenje, po katerih v naravi poteka cesta, vendar na njih še ni zaznamovano grajeno 
javno dobro.   
 
3. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC: 
Na podlagi do sedaj sklenjenih najemnih pogodb z etažnimi lastniki za dostop in deponiranje materiala 
ob večjih investicijskih delih na večstanovanjskih stavbah se predvideva zmanjšanje letnega prihodka 
iz tega naslova za vsega skupaj 400,00 EUR, medtem ko se iz naslova zmanjšanja odmene za 
podeljeno služnostno pravico dostopa preko nepremičnin v lasti Mestne občine Velenje, na katerih ni 
zaznambe grajenega javnega dobra, predvideva letni upad prihodka za 1.000,00 EUR. 
 
Glede 2. člena predloga odloka, ki pomeni uskladitev z veljavnim Obligacijskim zakonikom, se ohranja 
realna vrednost denarja. Ker je finančna posledica predvidene spremembe odvisna od vsakoletne 
inflacije, je le to nemogoče oceniti.  
 
4. PREDLOG ZA SPREJEM PO SKRAJŠANEM POSTOPKU: 
Ker gre za manj zahtevne spremembe odloka predlagamo, da se, v skladu s prvo alinejo prvega 
odstavka 99. člena Poslovnika Sveta MO Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 3/16 - uradno 
prečiščeno besedilo in 17/19) odlok sprejme po skrajšanem postopku.  
 
Datum: 9. 6. 2022 
 
Pripravili:           mag. Branka GRADIŠNIK, l.r. 
mag. Zdravka VASILJEVIĆ RUDONIĆ, občinska odvetnica, l.r.     vodja Urada za urejanje prostora 
Lucija KOREN, višja svetovalka za finance, l.r. 
Bojan LIPNIK, svetovalec, l.r. 



 
 
ŽUPAN: 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – 
uradno prečiščeno besedilo in 17/19) predlagam svetu Mestne občine Velenje, da ta odlok 
sprejme. 
  
 župan Mestne občine Velenje 
                                                                                                                              Peter DERMOL, l.r. 
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POVZETEK LETNEGA POROČILA ZAVODA ZA TURIZEM ŠALEŠKE DOLINE ZA LETO 2021 
 
1. UVOD 
Zavod za turizem Šaleške doline (v nadaljevanju ZTŠD) je nosilec upravljanja turizma na vodilni 
destinaciji Šaleška dolina, njegova osrednja naloga pa je izvajanje destinaciJskega managementa. 
Osrednje poslanstvo ZTŠD je doseganje kakovostne in celovite turistične ponudbe ter spodbujanje in 
promoviranje razvoja turizma v Šaleški dolini. Domujemo v prostorih Vile Bianca, ki obiskovalce pozdravi 
ob prihodu v Velenje. ZTŠD ima eno najbolj ključnih vlog turističnega razvoja v Šaleški dolini, dodatno 
pa upravlja turistično infrastrukturo, kot so Velenjska plaža, Vista – park z razgledom, Vila Bianca in 
sistem brezplačne izposoje koles Bicy.  
 
Preteklo obdobje si bomo zapomnili po epidemiji, ki je močno vplivala tudi na delovanje ZTŠD.                             
V ospredje postavljamo trajnostni razvoj turizma. Pri promociji in trženju dajemo velik poudarek 
digitalnemu marketingu. Zaradi epidemije smo načrtovano promocijo na sejmih preselili na splet in 
izvedli več promocijskih kampanj za privabljanje turistov v Šaleško dolino. Ena od najbolj uspešnih je 
bila kampanja BONbastična Šaleška, s katero smo vabili domače goste, da na naši destinaciji unovčijo 
turistične bone. Tako je bilo v poletni sezoni v Šaleški dolini unovčenih prek 11.000 bonov za storitev 
prenočevanja, beležimo pa tudi prve rezervacije prek lastnega rezervacijskega sistema na destinacijski 
spletni strani visitsaleska.si. Da smo na pravi poti, nam potrjujejo tudi priznanja, ki smo jih prejeli v letu 
2021: Velenjska paža je prejela nagrado za najboljše naravno kopališče v Sloveniji, Velenje pa je 
ponovno med najbolj gostoljubnimi in urejenimi mesti. V okviru natečaja Moja dežela – lepa in 
gostoljubna smo prejeli 2. mesto v kategoriji večjih mest, prav tako pa je Velenje osvojilo posebno 
priznanje »ljubljenec ljudskih src«. V letu 2021 smo pridobili tudi globalni varnostni znak Safe Travels 
(varna potovanja) in potovalni standard Green&Safe. 
 
ZTŠD je v letu 2021 zaključil razvoj 5-zvezdičnih unikatnih turističnih doživetij v okviru operacije Šaleška 
dolina 4.0, ki temeljijo na treh avtentičnih zgodbah Šaleške doline in predstavljajo identiteto destinacije 
(premogovništvo, polpretekla zgodovina, usnjarstvo). Nastali so na podlagi digitalnega inoviranja treh 
enot kulturne dediščine (Stari rudniški jašek, Titov spomenik in Woschnaggova tovarna). Za izboljšanje 
znanj, veščin in kompetenc zaposlenih ter ostalih deležnikov na področju turizma in gastronomije smo 
v okviru iste operacije izvedli več kot deset tematsko raznolikih izobraževanj.  
 
Takoj po odprtju Muzeja premogovništva Slovenije smo ponovno začeli z organizacijo vrhunskega 
podzemnega doživetja Velenje Underground, ki nosi znak kakovosti Slovenia Unique Experience.                  
Gre za gastronomsko pustolovščino 160 metrov pod zemljo, ki obiskovalce očara s surovim rudarskim 
okoljem in vrhunsko kulinariko. V okviru nadgradnje projekta Čarobnost podeželja Šaleške doline smo 
povabili lokalne turistične vodnike k spoznavanju novih zgodb lokalnih ponudnikov.  
 
Tudi v letu 2021 smo uspešno izvedli več turističnih in kulinaričnih dogodkov. V juniju in septembru smo 
organizirali Promenado okusov, ki smo jo zaradi večje varnosti preselili na Cankarjevo ulico. V juliju smo 
pripravili Beach food festival, ki je potekal na Visti – parku z razgledom. Tržnica poletnih kulinaričnih 
dobrot s food truck ulico je potekala vzporedno s Pljuskom na Velenjski plaži, ki smo ga pripravili v 
sodelovanju z Mestno občino Velenje (v nadaljevanju MO Velenje). Ob koncu sezone smo v sodelovanju 
z MO Velenje pripravil tudi zaključek kopalne sezone. Ob koncu leta pa smo za najmlajše pripravili 
Miklavževanje na prenovljenem Starem Velenju.   
 
ZTŠD je v letu 2021 postal krovni upravljavec Viste – parka z razgledom ob strokovni pomoči drugih 
javnih zavodov (Festival Velenje, ŠRZ Rdeča dvorana Velenje in Mladinski center Velenje). Z junijem je 
zaživel tudi TIC Vista. ZTŠD upravlja tudi Velenjsko plažo, ki je z nadgrajeno ponudbo lani ponovno 
privabila več kot 100.000 obiskovalcev. Posebno pozornost pa smo v preteklem obdobju namenili 
revitalizaciji notranjih prostorov Vile Bianca, ki je protokolarni objekt MO Velenje. Vilo smo nadgradili s 
številnimi elementi za še boljšo in kakovostnejšo izkušnjo pri organizaciji dogodkov ter ji vdahnili še več 
žlahtnosti. Kot krovni upravljalec Viste smo za prostor skrbeli kot dober gospodar. Prav tako smo v celoti 
opremili 3 prostore v zaodrju. V upravljanju pa imamo tudi sistem brezplačne izposoje koles Bicy, ki smo 
ga v začetku leta v sodelovanju z MO Velenje nadgradili z električnimi kolesi.  
 
Veseli nas, da smo v letu 2021 v sodelovanju z MO Velenje in Občino Šoštanj ter ključnimi deležniki s 
področja turizma pripravili Strategijo razvoja in trženja turizma v Velenju in Šoštanju za obdobje 2022–
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2027. Izredno pomemben strateški dokument nam daje nove smernice, nov zagon in še več energije za 
uspešno delovanje tudi v prihodnje. 
 
2. POSLANSTVO ZAVODA 
Namen ustanovitve ZTŠD je doseganje kakovostne in celovite turistične ponudbe ter spodbujanje in 
promoviranje razvoja turizma v Šaleški dolini. 
 
3. KADROVSKI NAČRT  
31. 12. 2021 je bilo na ZTŠD zaposlenih deset oseb, tri so bile zaposlene prek javnih del. 
 
4. TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER 
TIC Velenje  
V okviru ZTŠD in Turistično informacijskega centra Velenje (v nadaljevanju TIC Velenje) delujeta dve 
turistično informacijski pisarni: TIC Bianca in TIC Vista. Informacijska pisarna v Vili Bianca je odprta vse 
dni v letu, med 9. in 17. uro, na Visti pa v poletni sezoni (predvidoma od junija do septembra) vse dni v 
tednu, med 9. in 17. uro. V času dogodkov izven sezone smo pisarno odprli po potrebi. V okviru TIC 
Velenje deluje tudi butična lokalna trgovina z bogato izbiro kulinaričnih, rokodelskih in obrtniško-
umetniških izdelkov lokalnih ponudnikov ter pestrim naborom spominkov.  
 
Zaradi epidemije je bil do sredine februarja 2021 TIC Velenje popolnoma zaprt za obiskovalce. Končni 
skupni rezultat obiskov je v primerjavi z letom 2019 manjši za 30%. Zaradi epidemije je težko narediti 
realne primerjave med letoma 2019 in 2021. Manjše številke smo v primerjavi z letom 2019 beležili 
predvsem pri obisku tujih obiskovalcev in pri obisku dogodkov (ravno zaradi posledic epidemije na 
turizem). Pričakovano pa beležimo porast slovenskih gostov, ki je bil v primerjavi z 2019 večji za kar 
20%. K temu je zagotovo pripomogla tudi dobra promocija Šaleške doline na domačem trgu. 
 
TIC Šoštanj  
V Šoštanju delujeta turistično informacijski točki (v nadaljevanju TIP) v Vili Mayer ter v večnamenskem 
objektu v Topolšici. Namen informacijskih točk je informiranje stacionarnih, dnevnih in potencialnih 
gostov o ponudbi območja, izvajanje promocijskih aktivnosti ter sodelovanje pri spremljanju in 
analiziranju učinkov promocijskih in tržnih aktivnosti in pripravljanju ustreznih poročil, sodelovanje pri 
projektih ZTŠD in sodelovanje pri pripravi promocijskega materiala območja ter skrbi za vključevanje 
turistične ponudbe območja v promocijske materiale na regionalnem, nacionalnem in produktnem 
nivoju.  
 
Prodaja spominkov in storitev 
TIC Velenje nudi prek 250 različnih prodajnih artiklov. Najbolj prodajani spominki v letu 2021 so bili 
izdelki lokalnih ponudnikov s podeželja, majice Ni živl’ej’a brez Vele’ja in Titovo Velenje, magnetki 
Velenje, pivo lokalne Šaleške pivovarne Skubeer in peneča medica Čebelarstva Čanč. 
 
Spremljanje in obdelovanje statističnih podatkov na področju turizma  
Kampanja BONbastična Šaleška se je glede na povratne informacije lokalnih ponudnikov turističnih 
namestitev obrestovala, saj je pritegnila precej gostov iz vse Slovenije, ki so dopust preživeli v naši 
dolini. Glede na zbrane informacije ocenjujemo, da je bilo v Šaleški dolini samo v času poletne sezone 
2021 unovčenih več kot 11.000 turističnih bonov.  
 
Zaradi epidemije je število prihodov in nočitev približno enako kot leta 2020 oz. se je število nočitev 
povečalo za 0,15% (156 nočitev), število prihodov pa se je zmanjšalo za 1% (383 prihodov). Beležimo 
pa za 24% več nočitev tujih turistov. Na število nočitev je slabo vplivalo tudi zaprtje Kampa Jezero, ki  
je bil zaprt celotno sezono. Sicer pa  razpolaga s kapaciteto približno 400 ležišč.  
 
5. TURISTIČNA AGENCIJA IN VODNIŠKA SLUŽBA 
V okviru zavoda je organizirana lokalna turistična vodniška služba, v kateri deluje 56 licenciranih lokalnih 
turističnih vodnikov. Zaradi epidemije smo bili v letu 2021 pripravljeni na manjši obisk destinacije, saj so 
bila prepovedana večja druženja in skupinski izleti.  
 
Prek turistične agencije smo kljub razmeram uspeli izvesti več kot dvajset lokalnih turističnih vodenj. Na 
spoznavanje Šaleške doline smo popeljali več kot 380 udeležencev.  
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Izobraževanja za lokalne turistične vodnike 
ZTŠD je v sredo, 17. 11. 2021, organiziral spletni izobraževanji za lokalne turistične vodnike in druge 
prijatelje turizma v Šaleški dolini. Prvo izobraževanje je izvedla Sanja Križan (Mindset Couch) z 
naslovom Turistični vodnik najprej vodi sebe, drugo izobraževanje z naslovom Virtualno turistično 
vodenje pa je izvedla Tina Vesel, turistična vodnica in članica Kluba profesionalnih turističnih vodnikov 
Slovenije. Izobraževanji sta potekali z uporabo aplikacije Zoom. Sodelovalo pa je več kot 20 lokalnih 
turističnih vodnikov, ki so vpisani v register.  
 
6. ZALOŽNIŠTVO IN PROMOCIJA 
Cilj promocije je povečanje prepoznavnosti Velenja in Šaleške doline kot privlačne turistične destinacije, 
kar dosegamo s komuniciranjem preko turistične znamke Visit Šaleška. V namen promocije smo več 
kot 30 subjektom izdali pakete promocijskega materiala o Velenju, SAŠA regiji in Sloveniji. Največkrat 
smo izdali katalog Podeželje Šaleške doline, zgibanko Pozojeva grajska pot in In Your Pocket Šalek 
Valley/ Velenje, in sicer za namene promocije in/ali protokolarna darila. Za lastne potrebe promocije 
smo porabili več kot 10.000 izvodov promocijskih materialov. 
 
V letu 2021 smo ponatisnili: 

- katalog Čarobnost podeželja Šaleške doline – SLO – 2.000 kom; 
- katalog Čarobnost podeželja Šaleške doline – ANG/NEM – 1.000 kom; 
- mala zgibanka Čarobnost podeželja Šaleške doline – SLO – 1.000 kom; 
- mala zgibanka Čarobnost podeželja Šaleške doline – ANG/NEM- 1.000 kom; 
- promocijske kartice Čarobnost podeželja Šaleške doline – 1.500 kom; 
- vodene kolesarske poti po Šaleški dolini – SLO – 600 kom; 
- zemljevid In Your Pocket Velenje in Šaleška dolina – 20.000 kom. 

 
7. MARKETING 
Zaradi epidemije je bila večina načrtovanih sejmov odpovedanih, zato smo promocijo bolj aktivno izvajali 
z uporabo digitalnih orodij. 
 
Digitalni marketing 
ZTŠD je v okviru projekta Promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Šaleška dolina v letu 2021 
izvajal aktivnosti za krepitev promocije destinacije. Situacija je  zahtevala od vseh nas hiter in predvsem 
fleksibilen odziv na spremenljive okoliščine povezane s pandemijo. V okviru ključne digitalne kampanje 
za promocijo turizma v Šaleški dolini BONbastična Šaleška smo nagovarjali obiskovalce k unovčitvi 
turističnih bonov pri lokalnih ponudnikih. Na spletnem mestu visitsaleska.si se je število uporabnikov 
povečalo za 30%. Na družbenih omrežjih @visitsaleska je število sledilcev v povprečju naraslo za 15%, 
medtem ko smo v letu 2021 dosegli izjemnih 2,3 milijona uporabnikov. V letu 2021 smo nadgradili 
spletno stran visitsaleska.si in vzpostavili novo stran vista.si. Kot novost smo se kot prva DMO pojavili 
tudi na družbenem omrežju TikTok, kjer smo s kratkimi atraktivnimi video vsebinami nagovarjali k obisku 
destinacije predvsem mlade, ki so pomemben segment ciljnih skupin. V manj kot letu dni smo zabeležili 
več kot 8.000 všečkov. 
 
Produktno oglaševanje  
V oglaševalskem obdobju smo informirali potencialne obiskovalce in turiste o doživetjih na destinaciji s 
poudarkom na vsebinskem digitalnem marketingu po različnih medijih ter targetiranju ciljnih skupin glede 
na trge, interese in drugo. Promocijske aktivnosti smo izvajali na podlagi glavnih komunikacijskih tem 
(nosilni produkti Zdravje in dobro počutje, Kulinarika in Turizem na podeželju). Za potrebe ciljnega 
trženja in turistične ponudbe smo določili persone ciljnih skupin. Prepoznane persone predstavljajo ciljne 
segmente tujih turistov in vsebujejo elemente geografske, demografske, vedenjske (lifestyle) in lifecycle 
segmentacije ter faze nakupnega procesa (sanjarjenje, raziskovanje, rezervacija, izkušnja, deljenje) s 
poudarkom na prednakupnem procesu. Na osnovi določenih person smo lažje prepoznali končnega 
kupca in tako ciljno oglaševali turistične produkte Šaleške doline. Šaleška dolina se je po različnih 
digitalnih medijih predstavljala na domačem trgu in na treh tujih (Hrvaška, Italija, Srbija). V sodelovanju 
z zunanjo oglaševalsko agencijo Beglobal smo postavili in vodili kampanje na Facebook strani, 
Instagramu in Googlu. Šaleška dolina se je predstavila kot mlada destinacija z veliko priložnosti za 
preživljanje prostega časa v naravi in trajnostno naravnanostjo. Oglasi so bili usmerjeni v atraktivno 
predstavitev Šaleške doline s ciljem povečanja sledilcev na družbenih omrežjih @visitsaleska in 
uporabnikov na spletni strani visitsaleska.si ter posledično povečanja dejanskih prihodov in nočitev na 
destinaciji.  
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Uradni destinacijski spletni portal  
V letu 2021 smo nadgradili spletno stran in zakupili domeno vista.si. Vzpostavili smo poslovne strani, 
medijsko središče, informacije o porokah in izobraževanjih. Poskrbeli smo za vizualne spremembe 
modulov, nekatere manjše popravke za boljšo uporabniško izkušnjo, postavitev samostojne strani Vista 
v slovenskem in angleškem jeziku ter prevod spletne strani v srbski jezik. Ob nastanku nove 
destinacijske spletne strani visitsaleska.si smo se odločili za ukinitev dveh starih spletnih strani (velenje-
tourism.si, sostanj.si), zato smo vse vsebine zreducirali in jih združili na novi spletni strani.  
 
V letu 2021 smo skladno z GDPR-jem implementirali t. i. spletne piškotke, ki od uporabnika zahtevajo 
strinjanje z beleženjem statistike. Za spremljanje analitike spletnega portala visitsaleska.si uporabljamo 
orodje Google Analytics.  
 
V začetku leta 2021 smo si zadali naslednje cilje: 

- Za 50% povečati število obiskovalcev spletne strani visitsaleska.si tudi s pomočjo oglaševanja 
z Google Adwords. Skupno je bilo zabeleženih kar 79.628 klikov na oglase, ki so vodili na stran. 
Tako lahko domnevamo, da je bil porast obiskovalcev večji za okoli 8.000 uporabnikov  

- 50% uporabnikov naj ostane na naši spletni strani več kot 2 minuti – cilj je bil realiziran, saj so 
se v letu 2021 uporabniki na spletni strani v povprečju zadržali 2 minuti in 15 sekund. 

 
Največ uporabnikov je spletno stran obiskalo prek mobilne naprave (75,44%), namiznega računalnika 
(22,81%) in tablice (1,75%).  
 
Družbena omrežja 
Facebook stran  
Na Facebook strani Visit Saleska smo ob koncu leta 2021 beležili 16.316 sledilcev, kar je 1.778 sledilcev 
več kot v letu 2020. V letu 2021 smo v okviru projekta Promocija Šaleške doline v letu 2021 izvajali 
plačljive promocije na tujih trgih. Plačljive objave so se nanašale na splošno promocijo destinacije.               
Z njimi smo želeli predstaviti Šaleško dolino kot destinacijo dobrega počutja, skrbi za zdravje in turizma 
na podeželju. Promocija na tujih trgih je zagotovo pripomogla k večji prepoznavnosti tudi na Facebooku.  
 
Instagram  
Na Instagram strani @visitsaleska ob koncu leta 2021 beležimo 2.994 sledilcev, kar je 313 sledilcev več 
kot v letu 2020. V letu 2021 smo v okviru projekta Promocija Šaleške doline v letu 2021 v povezavi s 
Facebookom izvedli plačljivo promocijo destinacije Šaleška dolina. Intenzivno smo delali na več dnevnih 
objavah (story). Ne glede na to, da imamo število sledilcev dokaj nizko, naše objave dosežejo več 
uporabnikov, kar je razvidno iz dosega objav. 
 
TikTok  
ZTŠD sledi trendom digitalnega marketinga in promocije. Kot prva destinacijska management 
organizacija za turizem v Sloveniji smo spomladi leta 2021 odprli profil tudi na TikToku in začeli skladno 
s trendi objavljati aktualne in atraktivne video vsebine pod geslom @visitsaleska. Do konca leta smo 
pridobili več kot 800 sledilcev in več kot 8.000 všečkov. Najbolj gledan video v preteklem letu je zbral 
16.800 ogledov, prikazuje pa pridelavo mlečnih izdelkov kmetije Napotnik.  
 
LinkedIn 
LinkedIn kanal je največje poslovno družbeno omrežje in je s pravilno uporabo lahko učinkovito 
marketinško orodje vsakega uporabnika. Profil ZTŠD je namenjen predstavitvi in promociji poslovnih 
vsebin. Nadaljevali bomo s tovrstnimi objavami na tem kanalu in skrbeli za uspešno promocijo 
poslovnega turizma na destinaciji. V letu 2021 smo začeli z aktivnejšo interakcijo s poslovno javnostjo 
prek LinkedIna. 
 
Pinterest 
Pinterest je kot spletna tabla, namenjena zbiranju vizualnih kosov multimedijskih vsebin (večinoma slik). 
Ustvarili smo pet zavihkov z atraktivnimi fotografijami. Te redno dopolnjujemo z novimi, letnemu času 
primernimi fotografijami in sledilce informiramo o različnih aktivnostih v Šaleški dolini. Pinterest 
uporabniki medsebojno komunicirajo z všečnostjo, komentiranjem in ponovnim povezovanjem med 
sabo. V letu 2021 smo začeli aktivneje objavljati in bomo nadaljevali tudi v letu 2022. 

http://www.sostanj.si/
http://www.visitsaleska.si/
http://www.visitsaleska.si/
https://www.tiktok.com/@visitsaleska?lang=en
https://www.tiktok.com/@visitsaleska?lang=en
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YouTube 
YouTube je priljubljena spletna stran za izmenjavo videoposnetkov. Uporabniki jih lahko objavljajo, 
pregledujejo, komentirajo in ocenjujejo. Na strani Visit Saleska imamo naložene vse videoposnetke 
destinacije, ki sledilcem pomagajo, da si ustvarijo širšo sliko o ponudbi Šaleške doline. V letu 2021 smo 
na svojem profilu objavili vse video vsebine, ki so nastale v okviru promocijskih kampanj in spletnih 
dogodkov.  
 
MailChimp 
V letu 2021 smo na MailChimpu ustvarili dve novi predlogi za novičnik ZTŠD. Imamo osnovni paket, ki 
glede na število naslovnikov, pridobljenih s prijavo na naše e-novice, za začetek zadostuje. V bazi 
imamo okoli 600 naslovnikov. Vsak petek smo naslovnike obveščali o različnih vsebinah in aktualnih 
novicah iz Šaleške doline in sveta.  
 
Promocija in PR 
Na področju promocije smo pripravljali promocijske vsebine in sodelovali z različnimi mediji (časopisi, 
revije, televizijske hiše, radii, promocijske spletne strani, blogi …). Izdali smo več kot 50 sporočil za 
javnost, na spletni strani smo objavili več kot 300 aktualnih novic, se povezovali z ostalimi deležniki na 
področju turizma in sorodnih panog ter pripravljali destinacijska promocijska besedila in poročali o 
novostih pri posameznih ponudnikih in partnerjih. 
 
Tiskani mediji: 

- Priročnik – pogledi na oživitev slovenskega turizma (PR članek o turizmu v času epidemije); 
- Razgledni stolpi Slovenije (vključitev razgledne ploščadi na Visti); 
- edicija Dobrodošli v okviru Savinjskih novic (aktualna turistična ponudba);  
- Poletje v Šaleški dolini (namigi za poletne aktivnosti); 
- Novi tednik (intervju in več PR člankov na različne teme);  
- Revija Eol (v okviru Zelenega omrežja Slovenije štirje članki na temo trajnostnega turizma);  
- The Slovenia Book (predstavitev destinacije na šestih straneh v angleškem in nemškem jeziku);  
- Slovenske počitnice (turistična ponudba destinacije); 
- Vodič The Slovenia – turistični boni (turistična ponudba destinacije in namestitev);  
- Naš čas (aktualno na področju turizma, periodično). 

 
Televizija 
V marcu smo gostili ekipo Pop TV-ja, ki je na dvorišču Vile Bianca posnela kadre za potrebe oddaje 
Sanjski moški. Skupaj s Planet TV smo posneli prispevek za oddajo Zdaj je čas. Moja Slovenija. 
Predstavili smo nekaj najatraktivnejših lokacij in doživetij Šaleške doline (Velenje Underground, 
Velenjska plaža, Vista, podeželje). Vključili smo atraktivne točke v Šaleški dolini (Velenjska plaža, 
Velenje Underground, Vista, podeželje, kulinarika …).  
 
V juliju smo gostili RTV Slovenija. V prispevku z Mojco Mavec smo predstavili Velenjsko plažo s 
poudarkom na novostih in Visto – park z razgledom. V sodelovanju z VTV televizijo smo večkrat 
gostovali v oddaji Dobro jutro in posneli raznolike prispevke na temo aktualnega dogajanja na področju 
turizma.  Konec septembra smo v okviru natečaja Moja dežela – lepa in gostoljubna v izvedbi RTV 
Slovenije posneli atraktiven prispevek o jezerski in objezerski turistični ponudbi. Novinarko Mojco Mavec 
so navdušile tudi Kunta Kinte in virtualni potop v Velenjsko jezero.  
 
Radio  
V sodelovanju z Radiem Si smo  v sklopu oddaje Naj kopališče, v okviru katere je Velenjska plaža 
osvojila prvo mesto, posneli prispevek o aktivnem objezerskem turizmu.  Sodelovali smo z Radiem Celje 
in predstavljali poletno sezono in aktualna doživetja v Šaleški dolini. V septembru smo sodelovali v 
oddaji Na lepše Radia Si. Predstavili smo turistično ponudbo Šaleške doline s poudarkom na vodnih 
doživetjih, projekte ZTŠD, poletno sezono na Velenjski plaži in na Visti ter načrte za prihodnost. 
Sodelovali smo tudi z Radiem 1, s katerim smo predvsem v času poletne sezone predstavljali doživetja 
Šaleške doline. Med drugimi smo sodelovali v njihovih projektih Deželak – junak in Terenski mobilni 
studio Radio 1, ko nas je radijska ekipa obiskala na Velenjski plaži. 
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Promocija na študijskih potovanjih 
Študijsko potovanje je učinkovito promocijsko orodje, saj nam z neposrednim stikom z novinarji in 
strokovnjaki s področja turizma omogoča prenos zgodbe o našem edinstvenem mestu.  
V letu 2021 smo izvedli dve študijski turi, in sicer za: 

- ZTŠD (primer dobre prakse za 5-zvezdična doživetja); 
- predstavitev produkta Velenje Underground za konzorcij Slovenia Green. 

 
Strokovno turistično vodenje smo izvedli tudi za gostujoče delegacije Mestne občine Velenje v okviru 
konference partnerskih mest, gostili pa smo tudi dva vplivneža iz Beograda. 
 
Sodelovanje na promocijskih dogodkih in aktivnostih  
Sodelovali smo na številnih dogodkih, kot so 130 let Savinjske železnice, Mednarodna konferenca 
Future X, Šaleška dolina kot primer dobre prakse za mednarodne študente programa Turizem,  
Predstavitev digitalnih doživetij in VR potopa v Velenjsko jezero na EXPO 2020, Evropski teden 
mobilnosti – ETM, Svetovni dan turizma, MOS – Celjski sejem, Dnevi slovenskega turizma … 
 
Natečaj Moja dežela – lepa in gostoljubna  
Turistična zveza Slovenije je na zaključnem dogodku v okviru prireditve Dnevi slovenskega turizma v 
Postojni, razglasila dobitnike priznanj leta 2021 v akciji Moja dežela – lepa in gostoljubna. Kot najbolj 
urejeno in gostoljubno mesto v kategoriji večjih mest je Velenje zasedlo 2. mesto. Velenje pa je tudi 
zmagovalec spletnega glasovanja v kategoriji večjih mest in nosilec posebnega priznanja »ljubljenec 
ljudskih src«. 

 
Pridobitev znaka GREEN&SAFE in SAFE TRAVELS 
ZTŠD in številni ponudniki smo spomladi leta 2021 pridobili nov trajnostni znak GREEN&SAFE, pod 
katerim Slovenska turistična organizacija združuje odgovorne potovalne standarde, ki vključujejo 
visoke higienske standarde in protokole ter dodatna trajnostna priporočila za turistične ponudnike in 
destinacije. Za standarde, ki so vključeni pod ta znak, je Slovenija med prvimi državami na svetu 
pridobila tudi varnostni znak Safe Travels (varna potovanja) Svetovnega potovalnega in turističnega 
sveta (WTTC). Z aktivnostmi, ki temeljijo na varnosti, odgovornosti in trajnosti, povečujemo zaupanje 
gostov, da sta Slovenija in Šaleška dolina zeleni in varni turistični destinaciji. 
 
Mednarodni dan turističnih vodnikov 
Praznovanje Mednarodnega dneva turističnih vodnikov (21. februarja) smo v Šaleški dolini pospremili s 
številnimi aktivnostmi. Ta dan je sicer namenjen turističnim vodnikom, da se predstavijo z raznolikimi 
brezplačnimi turističnimi vodenji. Na tak način želijo povečati ugled poklica turističnega vodnika in širšo 
javnost informirati o tem, kaj je turistično vodenje. V okviru praznovanja so se virtualno predstavili 
nekateri turistični vodniki Šaleške doline, ki delujejo v okviru ZTŠD, prav vsi pa so po pošti prejeli zahvalo 
in majhno pozornost. Video vsebine so bile na voljo na spletni strani visitsaleska.si in na družbenih 
omrežjih. Pripravili smo tudi brezplačne oglede Vile Bianca, brezplačno lokalno turistično vodenje v 
Šoštanju in brezplačen strokovni ogled Viste – parka z razgledom.  
 
8. DOGODKI  
Kljub epidemiji smo uspeli organizirati in izvesti naslednje dogodke: 
 
Promenada okusov – junij 
ZTŠD je 11. junija 2021 pripravil Promenado okusov, ki je tokrat navdušila na Cankarjevi ulici. 
Kulinarična tržnica je postregla tudi z zakladnico slovenske kuhinje, eksotičnimi okusi bližnjih in daljnih 
dežel, sladkimi pregrehami in izvirnimi prigrizki ulične kulinarike. Za vse gurmane so kuhalnice vihteli 
kuharski mojstri od blizu in daleč, dogodka pa se je udeležilo več kot 20 ponudnikov. ZTŠD je v okviru 
dogodka predstavil številne ponudnike s podeželja Šaleške doline. Obiskovalci so se lahko sprehodili 
skozi fotografsko razstavo in kupili njihove kulinarične izdelke na stojnici ZTŠD. 
 
Beach food festival 
Kulinarični dogodek Beach food festival je potekal na Visti – parku z razgledom kot vzporedni dogodek 
Pljuska na Velenjski plaži. Začetek poletja in počitnic, predvsem pa sprostitev epidemioloških ukrepov 
je ob Velenjsko jezero pritegnila množico ljudi. Za lačne je poskrbelo več kot 20 ponudnikov hrane, ki 
so ponudili svežo paleto sodobne kulinarike in hrane za na plažo. Poleg t. i. food truckov in prikolic so 
jedi na premičnih stojnicah ponujali tudi lokalni gostinci. 
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Otvoritev sezone na Velenjski plaži  
18. junija 2021 smo v sodelovanju z MO Velenje na Velenjski plaži odprli kopalno sezono 2021, nov 
začetek pestrega poletnega dogajanja ob Velenjskem jezeru pa združili s tradicionalno prireditvijo Kluba 
vodnih športov Velenje Kresna noč, v  okviru katere je župan MO Velenje Peter Dermol Medobčinski 
zvezi prijateljev mladine Velenje predal bon v vrednosti 5.000 evrov, Klubu vodnih športov Velenje pa 
vodni ležalnik za invalide. 
 
Pljusk na Velenjski plaži  
Velenjska plaža je v juliju gostila četrti Pljusk – razgiban dan na plaži s številnimi aktivnostmi za vso 
družino in mednarodno tekmo v zabavnih poletih v vodo. Vzporedno je potekal kulinarični dogodek 
Beach food festival. Začetek poletja in počitnic, predvsem pa sprostitev epidemioloških ukrepov je na 
Velenjsko plažo pritegnila množico ljudi, željnih druženja, rekreacije in adrenalinske zabave, ki jo je 
ponudil že četrti Pljusk. V okviru tega dogodka se je zvrstila obilica aktivnosti, obiskovalci so se lahko 
preizkusili v hoji po vodi, skokih s trampolina in drugih mokrih igrah, supanju, drčanju po blazini airtrack, 
odbojki v vodi in skakanju z najvišje skakalnice doslej. 
 
Olimpijske igre na Velenjski plaži 
Na ZTŠD se zelo dobro zavedamo, da so naši športniki ambasadorji turizma, zato smo 7. avgusta 2021 
na Velenjski plaži organizirali ogled košarkarske tekme za 3. mesto med Slovenijo in Avstralijo, ki je 
potekala na Olimpijskih igrah na Japonskem. Tekmo smo prenašali v živo na velikem LED zaslonu. 
Prenos v živo na Velenjski plaži si je ogledalo 250 ljudi. 
 
Zaključek sezone na Velenjski plaži 
4. septembra 2021 je ZTŠD v sodelovanju z MO Velenje in Športno zvezo Velenje pripravil zaključek 
kopalne sezone na Velenjski plaži. Slovo poletju smo zaznamovali s pestrim zabavnim, glasbenim in 
aktivnim dogajanjem, ki je privabljalo ves dan, posebno pozornost pa smo namenili programu za otroke. 
Poskrbeli smo  za kulinarično ponudbo, športne in rekreativne igre, animacijo na in ob vodi, atraktivne 
nagradne igre … V večernih urah smo druženje sklenili na koncertu ansambla Stil.  
 
Promenada okusov – september 
Jesen nas je pozdravila s sončnimi žarki in še preden so se začeli hladni dnevi, so nas na kulinarični 
tržnici razvajali kuharski mojstri. Promenada okusov je potekala 1. oktobra 2021 med 10. in 19. uro na 
Cankarjevi ulici. Tudi tokrat smo se družili odgovorno in varno. Za naše brbončice so poskrbeli kuharski 
mojstri iz regije in drugih krajev, na stojnicah pa se je predstavilo 17 ponudkov.  
 
Večeri v amfiteatru – jesenski del  
V letu 2021 so Večeri v amfiteatru na promenadi v Velenju potekali med 18. in 19. uro zadnji četrtek v 
avgustu in ob četrtkih v mesecu septembru. Toplejši dnevi so vabili na dogodke na prostem. V lepem 
ambientu velenjskega amfiteatra so se v organizaciji ZTŠD zvrstili štirje zanimivi kulturni večeri.  
 
Mini Miklavžev sejem 
ZTŠD je v sodelovanju s KS Staro Velenje organiziral Mini Miklavžev sejem, ki je najmlajše razveselil  
4. decembra 2021 med 17. in 19. uro na prenovljenem trgu v Starem Velenju. Poskrbeli smo, da se je 
dobri mož ustavil tudi na Starem trgu na Mini Miklavževem sejmu. Obiskovalci so si lahko ogledali 
stojnice z lokalno ponudbo in pričakali Miklavža, ki je otrokom razdelil simbolična darilca. Za nasmeh na 
ličkih naših najmlajših je poskrbel Klovn Jaka. 
 
Dogodki in aktivnosti v okviru Meseca čarobnih doživetij 
ZTŠD je v prazničnem času organiziral številne dogodke in aktivnosti. Mesec čarobnih okusov 
ponudnikov s podeželja je obiskovalce nagovarjal k odkrivanju skritih kotičkov Šaleške doline, 
degustaciji lokalnih dobrot in spoznavanju lokalnih zgodb. Na ZTŠD podpiramo lokalne ponudnike in 
vabimo občane k spoznavanju pestre ponudbe bližnjega podeželja Šaleške doline, ki ponuja avtentična 
doživetja, domače pridelke in izdelke ter celo paleto okusne, zdrave in varne hrane. Uspešna digitalna 
kampanja je še vedno aktivna na družbenih omrežjih. V butični trgovinici, ki deluje v Vili Bianca v okviru 
TIC Velenje, so bila na voljo lično oblikovana in zavita lokalna darila, glede na svoje želje in priložnost 
pa so lahko obiskovalci darilo sestavili tudi sami.  
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3. decembra 2021 je na Titovem trgu potekal Praznični sejem drobnih daril in dobrot, ki se ga je udeležil 
tudi ZTŠD. Z obiskom in prodajo lokalnih dobrot smo bili zelo zadovoljni.  
 
Nadaljevali smo s praznično okrasitvijo Vile Bianca in postavitvijo prazničnega okna na Velenjski plaži. 
Vse dekorativne elemente smo z veliko truda in ustvarjalnosti izdelali sodelavci ZTŠD. V praznično 
podobo pa smo odeli tudi interaktivno doživetje za otroke – Lov na svetilko skrivnosti. Destinacijsko 
spletno stran smo nadgradili z novim modulom Vstopite z nami v čarobni december, v katerem smo 
sproti objavljali izbrane informacije o  aktualnem prazničnem dogajanju.  
 
Vodili in izvedli smo javni razpis za pridobitev gostinske ponudbe v okviru Čarobne promenade in 
silvestrovanja, prav tako smo načrtovali izvedbo dveh prazničnih dogodkov Velenje Underground. 
Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja virusa pa smo kljub močni volji in trudu žal aktivnosti morali 
odpovedati. 
         
Velenje Underground 
ZTŠD je v letu 2021 v sodelovanju z Muzejem premogovništva Slovenije, Barom Vista in Chefom Lukom 
Gmajnerjem organiziral dve podzemni kulinarični doživetji Velenje Underground. Kombinacija surovega 
industrijskega okolja, gastronomskih užitkov in umetniškega performansa je izjemen dogodek, 
namenjen domačim in tujim gostom. Turistični produkt je uvrščen v zbirko Slovenia Unique Experiences. 
Gre za edinstveno kulinarično podzemno doživetje, ki uresničuje obljube zelene butične Slovenije za           
5-zvezdična doživetja. V letu 2021 smo zbrali nekaj rezervacij za skupine, a sta nam epidemija in zaprtje 
Muzeja premogovništva Slovenije v poletni sezoni izvedbo onemogočila. V izjemnem doživetju je v 
preteklem letu uživalo 55 obiskovalcev.  
 
Spletni dogodki 
Zaradi zaostrenih epidemioloških razmer smo nekatere dogodke izvedli na daljavo. Ob slovenskem 
kulturnem prazniku smo v intimnem vzdušju Vile Bianca pripravili spletni dogodek z izvrstnim gostom – 
povabili smo priznanega violončelista Bernarda Brizanija, ki je izvedel skladbo Caruso (Lucio Dalla).                
V sklopu pomladnega dogajanja smo posneli video za spletni ogled velikonočne razstave v Vili Bianca 
»Vila Bianca odeta v praznično pomladno vzdušje«. Za občane in goste smo pripravili številne spletne 
oglede in doživetja, v katerih so lahko sodelovali na daljavo. V obliki spletnih video konferenc smo izvedli 
tudi nekatere izobraževalne dejavnosti in turistična vodenja. 
 
Koledar prireditev – vnos dogodkov v e-bazo 
ZTŠD skrbi za ažurno vnašanje dogodkov s področja turizma v skupno e-bazo (admin.velenje-
eventsi.si), na podlagi katere se dogodki razpršijo na različne kanale v MO Velenje. ZTŠD je zadolžen 
za zbiranje in objavljanje dogodkov vseh gostinskih ponudnikov, ponudnikov ob plaži in lastnih 
prireditev. Tudi lani je bilo zaradi epidemije manj prireditev.  
 
Tedensko smo pripravljali brošuro Kam ta teden v Šaleški dolini, ki je z izborom večjih dogodkov 
nagovarjala k obisku in promociji prireditev. Izdajali smo jo v tiskani in digitalni obliki. 
 
9. SODELOVANJE IN POVEZOVANJE 
V letu 2021 smo poseben poudarek namenili medsebojnemu spoznavanju, informiranju in koordiniranju 
prireditev ter promocij dogodkov. Sestajali smo se s strokovnimi sodelavci MO Velenje in Občine Šoštanj 
ter z vodstvi Term Topolšica in Gorenje Gostinstvom kot dveh največjih turističnih ponudnikov v dolini. 
Poleti smo se sestajali tudi s ponudniki gostinskih storitev in organizatorji prireditev na in ob Velenjskem 
jezeru. Skrbeli smo za koordinacijo in promocijo vseh dogodkov po radiu in na družbenih omrežjih ter s 
tem bistveno povečali obseg informiranja ciljnih skupin.  
 
Sodelovali smo pri raznih aktivnostih MO Velenje. Med drugim smo se vključili v projekt Wonder, ki je 
namenjen razvoju družinskega turizma, sodelovali smo v čistilni akciji, pri vzpostavljanju avtobusne linije 
v Zgornjo Savinjsko dolino in pripravili promocijske brošure Bicikel Bus, na konferenci partnerskih mest 
in ob drugih priložnostih. 

 
Prostovoljske aktivnosti na področju turizma imajo v dolini bogato in dolgo tradicijo. V ZTŠD se 
zavedamo njihovega pomena, zato iščemo možnosti za sodelovanje in nudenje podpore. V letu 2021 
smo bili posebno pozorni do tistih projektov turističnih društev, ki lahko imajo regijski ali celo širši odmev 
in tako učinkovito prispevajo k razvoju in prepoznavnosti turistične destinacije. Na destinacijskem nivoju 

https://www.visitsaleska.si/sl/carobni-december-2/
http://www.admin.velenje-eventsi.si/
http://www.admin.velenje-eventsi.si/
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med drugim sodelujemo s Turistično zvezo Velenje in Turistično zvezo občine Šoštanj. Tako smo se v 
marcu udeležili vseh občnih zborov, na katera so nas povabila turistična društva.  
 
Uspešno sodelujemo tudi na regionalnem nivoju. Tako smo se udeleževali izobraževanj in srečanj v 
organizaciji Razvojne agencije SAŠA. Periodično smo se udeleževali sestankov koordinacijske skupine 
za turizem Zgornje Savinjske in Šaleške doline, na katerih smo govorili o raznolikih temah, promocijskih 
dejavnostih, aktualnih sejmih in spletnih dogodkih, razpisih, zemljevidu planinskih poti, razvoju video 
vsebin na temo gastronomije idr.. Sodelovali smo pri pripravi zemljevida planinskih in tematskih poti 
SAŠA regije, vključili pa smo se tudi v razvoj mobilne aplikacije za kolesarjenje v SAŠA regiji – MonoLite 
to go. 
 
Na nacionalnem nivoju smo redno sodelovali s Slovensko turistično organizacijo in se udeleževali 
njihovih poslovnih dogodkov in izobraževanj. Sodelovali smo na rednih srečanjih vodilnih destinacij, ki 
jih prireja Slovenska turistična organizacija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.  
10. STRATEGIJA RAZVOJA IN TRŽENJA TURIZMA V MESTNI OBČINI VELENJE 2017–2021  
V letu 2021 se je zaključilo strateško obdobje za izvajanje Strategije razvoja in trženja turizma v Mestni 
oblini Velenje za obdobje 2017 – 2021. Vizija velenjskega turizma je bila, da bo Velenje zagotavljalo 
dinamično, zdravo in medsebojno povezano okolje, ki temelji na vrednotah solidarnosti, in svojim 
prebivalcem nudilo visoko kakovost bivanja v čistem, svežem in uspešnem mestu. Za obiskovalce bo 
ustvarjala drugačna, zanimiva, avtentična in nepozabna doživetja, prek katerih se bodo tkale prijateljske 
vezi in zaradi katerih se bodo radi vračali. Sledimo trženjski in komunikacijski strategiji ter izvajamo 
predvidene ukrepe na področju ljudi in okolja, turistične ponudbe in turistične infrastrukture. Strategija 
je predlagala štiri osrednje razvojne oz. strateške prioritete z operativnimi cilji. Skupaj z izvajalci CPOEF 
smo analizirali strategijo in ocenjeno je bilo doseganje ciljev, kjer so bili upoštevani tudi zunanji dejavniki. 
Operativne cilje smo kategorizirali na izvedeno, delno izvedeno in neizvedeno. 
 
Priprava nove strategije razvoja in trženja turizma v Mestni občini Velenje in Občini Šoštanj za 
obdobje 2022–2027 
Na ZTŠD smo v poletnih mesecih 2021 začeli pripravljati Strategijo razvoja in trženja turizma v Velenju 
in Šoštanju za obdobje 2022–2027 v sodelovanju z MO Velenje, Občino Šoštanj, deležniki v turizmu in 
seveda v intenzivnem sodelovanju s sodelavci Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete 
(CPOEF).  
 
Izredno pomemben del procesa priprave strategije so predstavljale tudi strateške delavnice s ključnimi 
deležniki turističnega gospodarstva v Šaleški dolini. Izvedli smo tri delavnice, in sicer najprej posebej za 
Velenje in Šoštanj, v nadaljevanju pa še tretjo – skupno delavnico. Na delavnicah so se deležniki 
seznanili z ugotovitvami analize razvoja turizma, z analizo stanja in študijami primerov primerljivih 
destinacij. Skupaj s sodelujočimi smo začrtali temelje strateškega okvirja in se strinjali s konceptom 
vizije. 
 
Šaleška dolina se je v zadnjih nekaj letih razvijala tudi kot turistična destinacija. Zdaj pa je na pomembni 
točki razvoja, povezani z družbenimi, okolijskimi in gospodarskimi izzivi. Hkrati želimo še naprej ohraniti 
kakovost življenja in mesto prijetno za prebivalce, saj bodo le tako zadovoljni tudi tisti, ki nas obiščejo.  
 
Na ZTŠD želimo skupaj z različnimi deležniki soustvariti pametno, zeleno in prijazno mesto z napredno 
turistično ponudbo za naše prebivalce in obiskovalce. Sodelovanje pri pripravi tega dokumenta je bilo 
izjemno pomembno. Strategija se oblikuje na temeljih trajnosti, na konkretnih iniciativah in postavlja 
merljive rezultate.  
 
Vizija: Šaleška dolina je družinam najbolj prijazna destinacija v Sloveniji. 
 
Nosilni produkti: 
1. aktivni družinski oddih  
2. festivalski turizem 
3. zdraviliški turizem 
 

Podporni produkti:  
1. kulturni turizem 
2. gastronomija  
 

V skladu s predlagano vizijo razvoja in trženja turizma v Velenju in Šoštanju smo zastavili kvantitativne 
in kvalitativne cilje in oblikovali 20 iniciativ, ki se nanašajo na štiri stebre: digitalizacijo, management, 
promocijo in načrtovanje. V iniciativah se prepletajo načela trajnosti, ki bo v nadaljnjih petih letih 
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pomemben vidik razvoja destinacije. Strategija prepoznava tudi pomembnost sodelovanja in 
vključevanja obeh občin – MO Velenje in Občine Šoštanj in predlaga naložbeno strategijo s štirimi 
večjimi investicijami.  
 
Izvajanje Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 
Vizija slovenskega turizma predvideva, da bo Slovenija globalna zelena butična destinacija za 
zahtevnega obiskovalca, ki išče raznolika in aktivna doživetja, mir in osebne koristi. Ključni cilj strategije 
je dvig prihodkov iz naslova potovanj na 3,7–4 milijarde evrov. Z namenom razumljivega komuniciranja 
posebnosti in edinstvenosti države je Slovenija razdeljena na turistično izkustveno produktne 
destinacije, pri čemer je destinacija Šaleška dolina (Velenje–Topolšica/Šoštanj) uvrščena v Termalno 
Panonsko regijo. Tu prevladujejo nosilni produkti s področja zdravja in dobrega počutja, gastronomije 
in turizma na podeželju. ZTŠD prevzema vlogo destinacijskega menedžmenta (DMO) v vodilni 
destinaciji s prevladujočimi aktivnostmi na področju promocije in trženja produktov v sodelovanju z 
Slovensko turistično organizacijo. 
 
 
11. RAZVOJNI PROJEKTI 
Šaleška dolina 4.0 (v okviru razpisa za preoblikovanje turistične ponudbe v vodilnih turističnih 
destinacijah zaradi epidemije Covid-19)  
 
ZTŠD je v okviru operacije Šaleška dolina 4.0 v letu 2021 uspešno zaključil tretjo fazo in izvedel 
aktivnosti, razdeljene na več sklopov, za katere je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
sofinanciralo 90% upravičenih stroškov v znesku 128.570,52 evrov, od tega 52.553,37 evrov za drugo 
in 76.017,15 evrov za tretjo fazo. Prva faza je bila zaključena v letu 2020, zaradi epidemije pa je pristojen 
organ projekt podaljšal v leto 2022. 
 
Vodenje oz. administriranje operacije  
V operaciji Šaleška dolina 4.0 smo uveljavljali predpisan strošek dveh plač. 
 
Razvoj turističnih produktov  
V okviru razvoja turističnih produktov smo intenzivno delali na razvoju in dokončali razvoj treh                               
5-zvezdičnih produktov, in sicer:  

- Skrivnosti potopljenih vasi – Odplujmo po dragoceni košček preteklosti,  
- Tito vas gleda. Vi gledate moderno – arhitekturno kulinarična tura po mestu nove dobe in  
- Polet v usnjarno Evrope – Gosposko po Šoštanju.  

 
Produkti so razviti do tržne sposobnosti, oblikovani pa so po kriterijih Slovenske turistične organizacije 
za pridobitev znaka kakovosti Slovenia Unique Experience. Gre za butične turistične produkte, ki 
temeljijo na treh avtentičnih zgodbah Šaleške doline in predstavljajo identiteto destinacije 
(premogovništvo, polpretekla zgodovina, usnjarstvo). Nastali so na podlagi digitalnega inoviranja treh 
enot kulturne dediščine (Stari rudniški jašek, Titov spomenik in Woschnaggova tovarna).  
 
V preteklem letu smo postavili idejni koncept in razvijali tri butične turistične produkte, ki bodo do tržne 
sposobnosti dokončani v začetku leta 2022: Zakladi Šaleške doline (Hi! Šaleška), Treking skozi osameli 
kraški svet ter produkt na temo dobrega počutja in selfnessa. 
 
Digitalno inoviranje slovenske kulturne dediščine 
V okviru digitalnega inoviranja slovenske kulturne dediščine smo dokončali digitalizacijo treh enot 
kulturne dediščine v turistične namene, in sicer Stari rudniški jašek v Velenju (EŠD: 23999), spomenik 
Josipu Brozu Titu v Velenju (EŠD: 14430) in Woschnaggova tovarna v Šoštanju (EŠD: 16621). Vsebine 
smo grafično oblikovali, izdelali, prilagodili in objavili 3D modele na spletnih straneh, tudi na destinacijski 
strani visitsaleska.si. Prav tako smo priskrbeli in postavili razstavne in informacijske table na terenu – v 
Muzeju premogovništva Slovenije. Na terenu smo poskrbeli za montažo strojne opreme, in sicer v 
Muzeju premogovništva Slovenije in v Vili Mayer. Priskrbeli pa smo tudi VR očala, ki v okviru produkta 
na temo premogovništva predstavijo potopljeno vas in omogočajo virtualni potop v jezero.   
 
Digitaliziran del produkta zajema VR očala in virtualni potop v Velenjsko jezero, video na temo 
premogovništva in usnjarstva, 3D modele elementov kulturne dediščine, strojno opremo v Muzeju 
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premogovništva Slovenije (projektor, računalnik) in v Vili Mayer (LED televizija in stojalo), promocijske 
fotografije in predstavitvene videe.  
 
Krepitev kompetenc zaposlenih na področju gostinstva in turizma  
V okviru krepitve kompetenc zaposlenih na področju gostinstva in turizma smo izvedli več usposabljanj, 
ki so bila namenjena različnim ciljnim skupinam.  
 
V februarju smo izvedli izobraževanje Trajnostni turistični produkti, 5-zvezdična doživetja ter Storytelling, 
v marcu pa Razvoj gastronomskih turističnih produktov in prehrambni trendi s specifikami gostov v 
gastronomskem turizmu z Ano Roš. V aprilu smo nadaljevali z izvedbo izobraževanja Upravljanje 
težavnih situacij in reševanje konfliktov s kupci v turizmu. Vsa izobraževanja smo zaradi epidemije 
izvedli s spletno video konferenco. V maju smo za gostinske in turistične ponudnike Šaleške doline 
izvedli izobraževanje Strežba in osnove kombiniranja vina in hrane. V juniju smo izvedli izobraževanje 
Izzivi in priložnosti upravljanja digitalnih platforma, upravljanje z družbenimi mediji in Zeleni turizem, ki 
so se ga udeležili predstavniki turističnih društev, muzejev, atrakcij in drugi. V začetku junija smo pod 
okriljem evropskega združenja Interpret Europe izvedli izobraževanje Gostitelj Interpretator. Udeležili so 
se ga predstavniki institucij za upravljanje kulturnih znamenitosti, turističnih kmetij in lokalni turistični 
vodniki. 
V okviru krepitve kompetenc zaposlenih na področju gostinstva in turizma smo pripravili tudi gradiva za 
turistične vodnike in jih seznanili s celotno zgodbo produktov, skupaj z njimi izvedli testiranje produkta, 
fotografiranje in snemanje v promocijske namene.  
 
Promocija Šaleške doline v letu 2021  
Slovenska turistična organizacija je tudi v letu 2021 objavila javni razpis za sofinanciranje aktivnosti 
promocije slovenske turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2021 za 
učinkovitejši nastop na domačem in drugih prednostnih tujih trgih. Namen javnega razpisa je krepitev 
promocije tako turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij Slovenije kot splošne promocije 
zaokroženega območja, ki ga vodilna destinacija pokriva.  
 
V oglaševalskem obdobju smo informirali potencialne obiskovalce in turiste o doživetjih na destinaciji s 
poudarkom na vsebinskem digitalnem marketingu prek različnih medijev ter targetiranju ciljnih skupin 
glede na trge, interese in drugo. Promocijske aktivnosti smo izvajali na podlagi glavnih komunikacijskih 
tem (nosilni produkti: zdravje in dobro počutje, kulinarika in turizem na podeželju).  
 
Oglaševalska kampanja BONbastična Šaleška – doživite Šaleško dolino 
Lanska turistična sezona je predstavljala za vse zaposlene v turizmu velik izziv, zato je bilo oglaševanje 
in trženje turistične ponudbe še bolj pomembno. Na ZTŠD smo se na trenutne razmere hitro odzvali. 
Pripravili in uspešno zagnali smo kampanjo z naslovom BONbastična Šaleška – doživite Šaleško dolino.  
 
Glavni poudarek je bil na spletnem oglaševanju, komunikaciji na družbenih omrežjih in tematskih 
spletnih nagradnih igrah. Kampanja, s katero  smo vabili prebivalce Slovenije na oddih v Šaleško dolino, 
odkrivanje skritih kotičkov ter novih doživetij, je trajala do konca oktobra. Kreativno zasnovo kampanje 
smo pripravili v sodelovanju z agencijo Beglobal. Pri pripravi gradiva smo uporabili visokokakovostne 
vizualne vsebine in promocijske videe, ki tvorijo pomemben segment celote. 
 
Digitalni mediji so idealno orodje zelene in trajnostne promocije. Šaleška dolina se predstavlja  kot mlada 
destinacija z mnogimi priložnostmi za preživljanje prostega časa v naravi in trajnostno naravnanostjo. 
Oglasi so usmerjeni v atraktivno predstavitev Šaleške doline s ciljem povečanja prihodov in nočitev na 
destinaciji (tudi z unovčenjem turističnih bonov).  
 
Zavedamo se, da je danes sodobna in atraktivna spletna stran ogledalo destinacije. Njen pomen pride 
do izraza predvsem v fazi sanjarjenja. Že zdaj dobro obiskano krovno spletno stran šaleškega turizma 
visitsaleska.si smo nadgradili z novimi vsebinami. Za uporabniško izkušnjo je pomembno, da je ponudba 
celovita in na enem mestu, zato smo preselili vsebine z dveh parcialnih domen (velenje-tourism in 
sostanj-tourism) na krovno spletno stran.  
 
Šaleška dolina se je prek različnih digitalnih medijev predstavljala na domačem in treh tujih trgih 
(Hrvaška, Italija, Srbija). V sodelovanju z zunanjo oglaševalsko agencijo Beglobal smo zasnovali in vodili 
kampanje na Facebook strani, Instagramu in Googlu. Šaleška dolina se je predstavila kot mlada 



  

   

12 
 

destinacija z mnogimi priložnostmi za preživljanje prostega časa v naravi in trajnostno naravnanostjo. 
Oglasi so bili usmerjeni v atraktivno predstavitev Šaleške doline s ciljem povečanja sledilcev na 
družbenih omrežjih @visitsaleska in uporabnikov na spletni strani visitsaleska.si, posledično pa 
povečanja dejanskih prihodov in nočitev na destinaciji.  
 
Velik poudarek smo namenili spletni strani visitsaleska.si in nadgradili spletni portal: vizualne 
spremembe modulov, nekateri manjši popravki za boljšo uporabniško izkušnjo, postavitev samostojne 
strani Vista v slovenskem in angleškem jeziku ter prevod spletne strani v srbski jezik. Ob nastanku nove 
destinacijske spletne strani visitsaleska.si smo se odločili za ukinitev dveh starih spletnih strani (velenje-
tourism.si, sostanj.si), zato smo vse vsebine zreducirali in jih združili na novi spletni strani.  
 
V obdobju trajanja projekta smo oglaševali v reviji TU Magazin – srbski tiskani reviji z natančno 
opredeljeno ciljno skupino (osebe, zainteresirane za gostinstvo, hotelirstvo in turizem). Predstavili smo 
se na njihovem spletnem portalu Tu magazin s članki in oglasnimi pasicami ter v mesečnem novičniku. 
Destinacijo smo predstavili tudi s PR besedili in objavami na njihovih družbenih omrežij. Omenjena 
agencija je tudi prevedla in lektorirala vsebine v srbski jezik za spletno stran visitsaleska.si.   
 
Med pomembnejšimi trgi za Šaleško dolino je tudi Italija. Prek zunanje oglaševalske agencije Lovely 
Trips smo v PR člankih, novičnikih in blogih delili zgodbe mestnega središča z bogato zgodovino in 
utrinke obiskov muzejskih ustanov, kulinaričnih doživetij, poudarjali smo lokalne turistične kmetije in 
italijanskim gostom predstavili čarobnost podeželja Šaleške doline.  
 
V sodelovanju z oglaševalsko agencijo IPress, ki deluje na hrvaškem trgu, smo oglaševali z oglasnimi 
pasicami in PR članki. V skladu z zeleno shemo slovenskega turizma so članki predstavljali trajnostno 
naravnano turistično ponudbo, kulinariko in dobro počutje. 
 
Čarobnost podeželja Šaleške doline 
Na ZTŠD smo v letu 2021 nadaljevali z izvajanjem projekta Čarobnost podeželja Šaleške doline, v 
okviru katerega smo v preteklosti povezali več kot 30 partnerjev iz Šaleške doline. Novi programi in 
produkti prinašajo dodano vrednost območju, dvigujejo kakovost življenja lokalnega prebivalstva in 
skrbijo za vključenost različnih skupin.  
 
Terenska izobraževanja za lokalne turistične vodnike 
Epidemija na eni strani prinaša številne omejitve, na drugi pa ponuja nove priložnosti za razvoj butičnega 
in avtentičnega turizma na podeželju. S tem namenom smo povabili lokalne turistične vodnike k 
odkrivanju skritih lepot Šaleške doline in spoznavanju novih zgodb lokalnih ponudnikov. Z vzpostavljeno 
mrežo ponudnikov na podeželju Šaleške doline in oblikovanimi promocijskimi materiali smo že v času 
trajanja projekta postavili dobre temelje za skupno delo na področju podeželskega turizma, ki ga 
nadgrajujejo s terenskimi izobraževanji za turistične vodnike. Spomladi smo četrtke namenjali 
izobraževalnim izletom. Skupaj z vodniki smo ob upoštevanju vseh priporočil in ukrepov za 
preprečevanje širjenja korona virusa obiskovali štiri do pet ponudnikov naenkrat. Vodniki so po 
programu tudi sami pripravljali vodenja in individualne predstavitve posameznega ponudnika, ki so 
poleg osnovnih informacij vključevala tudi anekdote in lokalne legende. 
 
Izobraževanje ponudnikov projekta Čarobnost podeželja 
Na ZTŠD se zavedamo, da je izobraževanje v turizmu izjemno pomembno. V letu 2021 smo vse 
ponudnike s podeželja povabili na izobraževanja v organizaciji ZTŠD in veseli nas, da je bil odziv z 
njihove strani dober. Tako so se nekateri ponudniki udeležili več izobraževanj in usposabljanj v okviru 
aktivnosti za krepitev kompetenc zaposlenih v gostinstvu in turizmu: Trajnostni turistični produkti,                       
5-zvezdična doživetja, Storytelling, Razvoj gastronomskih turističnih produktov in prehrambni trendi s 
specifikami gostov v gastronomskem turizmu z Ano Roš, Upravljanje težavnih situacij in reševanje 
konfliktov s kupci v turizmu.  
 
Sodelovanje ponudnikov pri pripravi Osnutka strategije razvoja in trženja turizma v Mestni občini Velenje 
in Občini Šoštanj 
Pri pripravi osnutka strategije smo z zainteresiranimi ponudniki s podeželja opravili poglobljene 
intervjuje, prav tako pa so se nekateri udeležili strateških delavnic. Veseli nas, da je bil odziv dober in 
da so nekateri ponudniki s svojimi predlogi sodelovali tudi na javni predstavitvi osnutka strategije. 

 

http://www.sostanj.si/
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Sodelovanje ponudnikov na Promenadi okusov  
ZTŠD je v okviru prireditve Promenada okusov predstavil številne ponudnike s podeželja Šaleške doline. 
Obiskovalci so si lahko ogledali fotografsko razstavo Čarobnost podeželja Šaleške doline in na stojnici 
ZTŠD kupili kulinarične izdelke lokalnih proizvajalcev (Šili testenine, Blue Hill izdelke iz sivke, medene 
izdelke in z zlatom nagrajeno penečo medico čebelarstva Čanč, gin in whisky Loko Loko …). Na junijski 
in septembrski Promenadi okusov pa se je ponudnikom pridružila tudi lokalna pivovarna Skubeer 
brewing. 
 
Promocija projekta Čarobnost podeželja  
Projekt smo tudi v letu 2021 promovirali na turistično informacijskih točkah pri ponudnikih, v TIC Bianca 
in TIC Vista ter na TIP v Šoštanju v Vili Mayer in v Topolšici. Za potrebe tovrstne promocije ponudbe 
podeželja smo ponatisnili promocijsko gradivo, in sicer katalog Čarobnost podeželja Šaleške doline 
(3.000 kosov, od tega 2.000 kosov v slovenskem in 1.000 kosov v angleškem in nemškem jeziku), 
zgibanke (2.000 kosov, od tega 1.000 kosov v slovenskem in 1.000 kosov v angleškem in nemškem 
jeziku) in promocijske kartice (15.000 kosov). 
 
Spletno oglaševanje  
V letu 2021 smo ponudnike promovirali na spletni strani visitsaleska.si in na družbenih omrežjih. 
Sistematično smo enkrat tedensko objavljali vsebino s podeželja, v sodelovanju s ponudniki pripravili 
promocijske kampanje in nagradne igre, pri tem pa uporabljali fotografsko in video gradivo, ki je bilo 
posneto v okviru projekta. Prvič smo kratke video posnetke objavljali tudi na TikToku ter nekaj kratkih 
videov na podeželju posneli tudi sami. Na omenjenem družbenem omrežju in na YouTube kanalu smo 
objavili prav vse promocijske videe projekta.  
 
Mesec čarobnih okusov in doživetij 
V decembru smo projekt nadgradili z aktivnostmi v okviru Meseca čarobnih okusov ponudnikov s 
podeželja, ki je obiskovalce nagovarjal k odkrivanju skritih kotičkov Šaleške doline, degustaciji lokalnih 
dobrot, spoznavanju lokalnih zgodb in doživetjem na podeželju. Na ZTŠD smo podprli lokalne ponudnike 
tako, da smo občane povabili k spoznavanju pestre ponudbe bližnjega podeželja Šaleške doline, ki 
ponuja avtentična doživetja, domače pridelke in izdelke ter celo paleto okusne, zdrave in varne hrane. 
Za obisk ponudnika so bile obvezne predhodne najave. 
Pripravili smo tudi promocijsko brošuro Čarobnost lokalnih okusov in doživetij Šaleške doline v digitalni 
in tiskani obliki. Na družbenih omrežjih smo vodili uspešno promocijsko kampanjo in nagradne igre. 

    
Kampanja Podari lokalno 
Občane in obiskovalce smo vabili, da radost izrazijo tudi s simpatičnim darilom Čarobnosti podeželja 
Šaleške doline. Praznični lokalni paketi so bili na voljo v butični lokalni trgovini Bianca v Vili Bianca, ki 
deluje v okviru ZTŠD (Stari trg 3, Velenje). Odeli smo jih v praznično darilno embalažo. Veseli nas, da 
je lokalno ponudbo avtentičnih daril prepoznala tudi poslovna javnost in so se za nakup poslovnih daril 
odločila tudi podjetja in organizacije iz Šaleške doline. 

    
Trippstory Velenje – Lov na svetilko skrivnosti  
V letu 2021 je mobilna aplikacija Trippstory Velenje – Lov na svetilko skrivnosti, ki je namenjena 
družinam z otroki, izjemno zaživela. Gre za inovativno mobilno aplikacijo, ki z izvirnim »zgodbarjenjem,« 
geolokacijskim igralnim scenarijem in multimedijsko zgodbo omogoča, da turisti postanejo prvoosebni 
igralci pustolovščine v resničnem okolju. Aplikacija je njihovo interaktivno digitalno orodje za samostojno 
raziskovanje skrivnih lokacij artefaktov in zgodb mesta, s katero v lovu na svetilkino skrivnost, igrivo in 
interaktivno spoznavajo edinstvene posebnosti mesta Velenje.  
 
Za še boljšo izkušnjo smo v letu 2021 aplikacijo tehnično posodobili in nadgradili. Povezali smo se s 
Šolskim centrom Velenje in povabili dijake 2. letnikov Šole za storitvene dejavnosti, smer gastronomija 
in turizem, da so doživetje tudi testirali. Z njihove strani smo dobili še nekaj predlogov in opomb, ki smo 
jih smiselno upoštevali pri nadaljnjem razvoju. V času Pikinega festivala smo obiskovalce vabili k 
interaktivnemu odkrivanju mesta z uporabo aplikacije Trippstory Velenje. V sklopu Meseca čarobnih 
doživetij smo aplikacijo odeli tudi v praznično podobo. V preteklem letu je v digitalnem doživetju uživalo 
več kot 300 otrok v spremstvu staršev oz. odraslih oseb. 
 
12. UPRAVLJANJE 
 

https://www.visitsaleska.si/app/uploads/2021/11/Carobnost-lokalnih-okusov-in-do%C5%BEivetij-%C5%A0ael%C5%A1ke-doline.pdf
https://www.visitsaleska.si/app/uploads/2021/11/Carobnost-lokalnih-okusov-in-do%C5%BEivetij-%C5%A0ael%C5%A1ke-doline.pdf
https://www.visitsaleska.si/app/uploads/2021/11/Carobnost-lokalnih-okusov-in-do%C5%BEivetij-%C5%A0ael%C5%A1ke-doline.pdf
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Vila Bianca 
Po Pogodbi o predaji premoženja v upravljanje ZTŠD se redno in tekoče vzdržuje protokolarni objekt 
Vila Bianca, kjer ZTŠD svojo vlogo upravlja kot dober gospodar. 
 
Na ZTŠD je za vzdrževalna dela zaposlen hišnik, katerega glavne naloge so oskrbovanje objekta s 
sredstvi, ki zagotavljajo nemoteno delovanje, vzdrževanje in uporabo objektov in okolice, skrb za red in 
čistočo v objektih, pregled objektov in skrb za odpiranje in zaklepanje le-teh, pregled strojne, sanitarne 
in ostale inštalacije in odpravljanje okvar, ugotavljanje in ocenjevanje poškodb na inventarju, ki jih 
povzročijo obiskovalci objektov ter skrb za varčno porabo električne energije. Prav tako sodeluje s 
čistilnim servisom, nadzoruje njihovo delo in skrbi, da je zagotovljeno ustrezno čiščenje objektov, 
pomaga tudi pri pripravi objektov za prireditve v organizaciji ZTŠD. 
 
V letu 2021 smo izvajali tekoča vzdrževalna dela in manjše investicije za revitalizacijo vile. Poskrbeli 
smo za klimo v poslovnih prostorih, nakup zaves in lestencev za županovo protokolarno sobo, menjavo 
milnikov prenovo terase pri lokalu Bistro Bianca ... Glede na letni čas in priložnost smo zaposleni vilo 
ustrezno dekorirali in tako poskrbeli za višjo kakovost izkušnje obiskovalcev.  
 
Najem poslovnih prostorov  
ZTŠD v okviru Pogodbe o predaji premoženja v upravljanje MO Velenje upravlja z objektom Vila Bianca, 
katere prostore (dvorana, mansarda, galerija) oddaja v uporabo za prireditve in dejavnosti. V Vili Bianca 
smo v letu 2021 gostili 88 dogodkov, na njih pa 1.957 obiskovalcev. Uporabniki prostorov Vile Bianca 
so bili tako javni zavodi, društva kot tudi zasebni sektor. 
 
V dvorani Vile Bianca izvajamo tudi civilne obrede za sklenitev zakonske zveze. V letu 2021 smo 
organizirali štiri poroke in gostili okrog 320 gostov. V okviru Vile Bianca deluje tudi galerija, ki jo pod 
enakimi pogoji kot uporabo drugih prostorov, nudimo v brezplačno uporabo umetnikom Šaleške doline. 
V letu 2021 smo organizirali 13 razstav, ki si jih je ogledalo okoli 500 obiskovalcev. 
 
Sistem za brezplačno izposojo mestnih koles Bicy  
1. marca sta župan Mestne občine Velenje Peter Dermol in župan Občine Šoštanj Darko Menih na 
prireditvenem prostoru ob Velenjskem jezeru otvorila Bicy kolesarsko sezono. Ob tej priložnosti smo v 
sodelovanju z MO Velenje v uporabo predali tudi 70 novih električnih koles, ki jih je MO Velenje nabavila 
jeseni 2020 v okviru projekta CTN Mestno kolesarsko omrežje – center. V lanskem letu je Velenje 
pridobilo tudi približno 21 kilometrov urejenih kolesarskih povezav v mestu in dve novi Bicy postaji, ki se 
nahajata na Velenjski plaži in v poslovni coni Stara vas. V sistem smo vključili 70 novih električnih koles. 
Tako je bilo na 21 izposojevalnih postajah (16 v Velenju in 5 v Šoštanju) na voljo 158 koles, od tega je 
kar polovica električnih. V letu 2021 se je na novo registriralo 433 uporabnikov. V letu 2021 beležimo 
7.811 izposoj koles. Sezono smo zaključili 1. 12. 2021.    
 
Za uporabo sistema Bicy je potrebna osebna registracija uporabnika, ki so jo sodelavci ZTŠD omogočili 
na naslednjih lokacijah: 

- v TIC Bianca (vsak dan), 
- v prostorih Občine Šoštanj (spomladi vsak delovni dan in poleti ob sredah), 
- v TIC Vista (v poletnih mesecih), 
- na premični stojnici ZTŠD v središču meseca (spomladi ob sobotah dopoldne).  

           
Vsako soboto v marcu med 8. in 12. uro, je premična stojnica v središču Velenja nudila registracijo 
uporabnikov, svetovanje in informacije o sistemu Bicy.  Na ta način smo storitev približali potencialnim 
uporabnikov. Na terenu je bilo opravljenih več kot 50 registracij.   
 
Za preprečevanje širjenja korona virusa smo vse Bicy postaje opremili z razkužili za roke in poskrbeli 
tudi za vsakodnevno razkuževanje koles. Zaradi aktualnih razmer je bilo zanimanje za uporabo sistema 
Bicy v letu 2021 nekoliko manjše od pričakovanega. V primeru, da uporabnik potrebuje pomoč, se lahko 
obrne na TIC Velenje, ki je dosegljiv na brezplačni telefonski številki 080 19 61. Če težave ne moremo 
odpraviti na daljavo, vzdrževalec v najkrajšem možnem času pride na postajo in uporabniku ponudi 
pomoč. 
 
Kolesa dnevno pregledujemo, za kar sta v letu 2021 skrbeli dve osebi, zaposleni na MOV prek javnih 
del. Vzdrževalca dnevno zagotavljata, da sta na vsaki postaji vsaj dve mesti za kolesa vedno prosti.                
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S postaj, kjer je koles preveč, jih pripeljeta na druge postaje, kjer je več stebričkov praznih. Vzdrževalca 
po potrebi sproti servisirata kolesa. Okvarjena kolesa pripeljeta v skladišče, kjer sama odpravita manjše 
napake, večja popravila pa izvaja pogodbeni servis. 
 
Promocijska kampanja Bicy 
V okviru promocije sistema izposoje Bicy smo se spomladi dogovorili za sodelovanje z VTV Studiem,                                    
s katerim smo posneli kratko predstavitev celotnega sistema. Na posnetku smo prikazali potek 
registracije uporabnikov na sedežu TIC Velenje. Na praktičnem primeru smo prikazali pravilno izposojo 
in uporabo koles in uporabnike pozvali k skrbni uporabi. Promocijski video se je kasneje predvajal v 
oddaji Dobro jutro na lokalni televiziji VTV Vaša televizija.  
 
Velenjska plaža  
Od aprila do oktobra je sodelavec ZTŠD, zaposlen na delovnem mestu turistični informator III, 
koordiniral aktivnosti čiščenja, urejanja plaže in okolice, varovanja in organizacije prireditev, skrbel za 
objavo analiz kopalne vode ter anketiral obiskovalce in izdelal analizo ankete. 
 
ZTŠD je krovni upravljalec in koordinator aktivnosti na Velenjski plaži: 

- usklajevanje dogodkov ob Velenjskem jezeru in na plaži; 
- promocija dogodkov; 
- koordinacija urejanja okolice Velenjske plaže (čiščenje, košnja trave); 
- koordinacija študentskega dela na Velenjski plaži; 
- koordinacija pogodbenega dela na Velenjski plaži (rediteljska služba, storitve reševanja iz vode, 

čiščenje sanitarij); 
- upravljanje vodnega parka; 
- izvajanje anketiranja obiskovalcev plaže. 

 
Upravljanje in vzdrževanje 

- Organizacija sestankov in koordinacija ponudnikov ter ostalih deležnikov na Velenjski plaži. 
- Spremljanje in objava podatkov o kakovosti vode, ki jih pridobiva Inštitut za ekološke raziskave 

Erico. Vsi monitoringi so pokazali, da voda Velenjskega jezera ustreza vsem merilom kopalnih 
voda. 

- Nasipanje vodnega peska in urejanje dostopa v vodo.  
- Postavitev tušev, skakalnice in lestev na pomolih, vzpostavitev prometnega režima na 

parkirišču, deratizacija, prepleskanje zahodne stene objekta Čolnarna, servis pontona na 
Velenjskem jezeru (zaradi varnosti smo dodatno privili kovinske in lesene dele), varnostni 
pregled obeh pomolov in zamenjava dotrajane lesene deske, vzpostavitev tedenskega urnika 
košnje trave, menjava dotrajanih promocijskih transparentov in tabel s pravili uporabe vodnega 
parka, vzpostavitev plavalnega območja in sidranje s petimi novimi sidri ... 

- Menjava elektro omarice na črpališču pri Čolnarni in servis črpalke. 
- Postavitev nove elektro omarice z odštevalnimi števci zaradi povečanja števila gostinskih 

ponudnikov in želje po dodatnih možnostih priklopa na električno energijo. 
 
Novosti 

- Na ZTŠD dajemo velik poudarek razvoju trajnostnega turizma. Skladno s to naravnanostjo smo 
v sezoni 2021 pri postavitvi dveh novih kabin za preoblačenje in košev za odpadke uporabili 
okolju prijazne materiale. 

- Po enoletnem premoru smo na Velenjsko jezero ponovno postavili napihljiva vodna igrala, ki 
smo jih zaradi varnosti dodatno sidrali s sedmimi novimi 500-kilogramskimi betonskimi sidri. 
Uporaba vodnih napihljivih igral na Velenjskem jezeru je brezplačna. So med največjimi v 
Sloveniji in vsekakor najbolj obiskana. Poleg vodnih igral smo v vodo postavili 8-metrsko vodno 
napihljivo stezo, ki nudi dodatno zabavo v vodi. 

- Na ZTŠD se trudimo, da turistično ponudbo približamo tudi ranljivejšim skupinam in skrbimo za 
razvoj dostopnega turizma. Velenje pa je invalidom prijazna občina, na kar smo zelo ponosni. 
Tako smo v sodelovanju z MO Velenje nabavili poseben mobilni ležalnik za gibalno ovirane 
osebe, da jim je v pomoč pri premikanju po plaži in v vodi. Uporaba ležalnika je brezplačna.  

- Ena večjih in bolj atraktivnih novosti na Velenjski plaži je bil bazen za najmlajše, ki je nameščen 
ob brežini in pomolu na Velenjskem jezeru. Družine z otroki so pomembna ciljna skupina, 
Velenje pa je sicer tudi otrokom prijazno Unicefovo mesto. 



  

   

16 
 

- Za potrebe promocije in dodatne atraktivne ponudbe na Velenjski plaži smo kupili dva jumbo 
ležalnika, ki sta magnet za fotografiranje obiskovalcev. 

- Vzpostavili smo plačljivi parkirni sistem. 
- Varnost na Velenjski plaži in parkirišču je ena od naših največjih prioritet. Zato smo tudi lani 

zagotovili delovanje rediteljske službe in reševalcev iz vode, ki so bili na plaži prisotni vsak dan 
od 10. do 21. ure.  

- Za urejenost Velenjske plaže, delovanje vodnega parka in anketiranje smo v ekipo ZTŠD v času 
poletne sezone vključili 10 študentov, ki so imeli veljavno napotnico študentskega servisa.  

 
Varnost na Velenjski plaži in na parkirišču je ena naših največjih prioritet, zato smo tudi lani vzpostavili 
delovanje rediteljske službe in reševalcev iz vode. V celotni poletni sezoni je bila rediteljska služba 
prisotna 2.438 ur, reševalci iz vode pa 1.133 ur. Reševalci iz vode so v sezoni 2021 desetkrat 
posredovali v vodi in s tem preprečili utopitve. Oskrbeli so tudi nekaj večjih in manjših prask in udarnin. 
Rediteljska služba je proti osebam, ki niso upoštevale pravil, posredovala 102-krat. Večjih težav ni bilo 
zaznati.   
 
Čistoča na Velenjski plaži je poleg varnosti ena izmed glavnih prioritet. Za urejenost Velenjske plaže, 
delovanje vodnega parka in anketiranje smo v času poletne sezone zaposlili 10 študentov, ki so opravili 
2.403 ur in zbrali 13 ton komunalnih odpadkov. 
 
V sodelovanju z MO Velenje smo uredili parkiranje na območju nove cone Vista na Velenjski plaži, ki je 
plačljivo od 2. 8. 2021 dalje. Skladno z odlokom je ZTŠD izbral najugodnejšega izvajalca za izvedbo 
gradbenih del za vzpostavitev parkirnega sistema z zapornicami v coni Vista na Velenjski plaži. Najprej 
smo izvedli gradbena in elektro dela, ki so bila potrebna za vzpostavitev parkirnega sistema: 

- razširitev dovozne ceste, izgradnja otoka za zapornice, izgradnja parkirišča za motorje, 
izgradnja parkirišča za invalide, dodatna razsvetljava, vzpostavitev brezžičnega interneta, 
sanacija udarnih jam in nasutje peska na parkirišču pri kampu, postavitev prometnih znakov ... 

- po izvedbi gradbenih in elektro del je podjetje Palisado sistemi vzpostavilo parkirni sistem z 
zapornicami, ki je začel delovati 2. 8. 2021.  
 

Na Velenjskem jezeru smo v juliju 2021 postavili gole za vaterpolo in tako še dodatno razširili ponudbo 
vodnih športov. Skladno s trajnostno naravnanostjo smo, zaradi povečanega števila obiskovalcev in s 
tem tudi odpadkov, postavili večje koše za smeti, ki so iz naravnih materialov (les). 
 
Inštitut za ekološke raziskave ERICO je enkrat tedensko opravljal analizo vode Velenjskega jezera. 
Monitoring je pokazal, da je voda ustrezala standardom za kakovost kopalnih voda po Uredbi o 
opravljanju kakovosti kopalnih voda (Ur. l. RS, št. 25/08). 
 
Velenjska plaža je tri leta zapored osvojila prvo mesto v kategoriji naravnih kopališč v akciji Naj 
kopališče, ki jo organizira RTV Slovenija v sodelovanju s spletnim portalom Dobro jutro, Slovenija in tudi 
letos sodelujemo v izboru. V izjemno veselje nam je, da smo na Velenjski plaži poleti 2021 zabeležili 
več kot 100 tisoč obiskovalcev, vodni park napihljivih igral pa je pritegnil več kot 25 tisoč ljudi iz različnih 
koncev Slovenije in tudi tujine. Sprostitev smo zagotavljali z urejeno okolico, čisto vodo, prijaznimi 
gostinci, brezplačno uporabo ležalnikov in senčnikov, urejenimi lesenimi površinami ter najrazličnejšimi 
priložnostmi za vodne športe in drugo rekreacijo, nepozabnimi doživetji, pa tudi različnimi animacijami 
in prireditvami. 
 
 
13. VISTA – PARK Z RAZGLEDOM  
ZTŠD je v začetku letu 2021 postal krovni upravljavec Viste – parka z razgledom ob strokovni pomoči 
drugih javnih zavodov (Festival Velenje, ŠRZ Rdeča dvorana in Mladinski center Velenje). Z junijem je 
zaživel tudi TIC Vista, ki v poletnih mesecih in v času večjih dogodkov vabi z informacijami o 
parku, pestrim izborom spominkov ter polno mero uporabnih napotkov za doživetja v Šaleški dolini in 
informacij o aktualnem turističnem dogajanju ter lokalnih zanimivostih.  
 
Na Visti so se že v letu 2021 zvrstile prireditve in aktivnosti različnih organizatorjev – od športnih, 
kulinaričnih, kulturnih in otroških do festivalskih dogodkov. ZTŠD je poleg Beach food festivala 
organiziral tudi športne dneve za šolsko dejavnost, turistične oglede Viste, omogočil možnost poročnega 
obreda z razgledom ter Visto vključil v 5-zvezdični produkt. Vzpostavili smo tudi novo spletno podstran 
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vista.si, ki deluje v okviru destinacijskega spletnega portala visitsaleska.si. Pripravili smo tiskani katalog, 
ki predstavi številna doživetja, ki jih ponuja Vista. Katalog je namenjen splošni javnosti, s prilogami pa 
tudi organizatorjem dogodkov.  
 
Za CTN prireditveni prostor »jezero« je Upravna enota Velenje 24. 12. 2020 izdala odločbo za Uporabno 
dovoljenje, dokazilo o zanesljivosti objekta pa je izdelal VG5 d. o. o. S sklepom je Mestna občina Velenje 
15. 1. 2021 prenesla stvarno premoženje v upravljanje javnemu zavodu ZTŠD in z njim prenesla na 
ZTŠD tudi obveznosti pravne in dejanske urejenosti, investicijskega vzdrževanja, priprave, organiziranja 
in vodenja investicij, oddajanje v najem, obremenjevanje s stvarnimi pravicami ter dajanje stvarnega 
premoženja v uporabo. 
 
Planiranje in izvedba dogodkov 
Celo leto so potekali pogovori s potencialnimi organizatorji dogodkov. Predstavili smo jim tehnične 
značilnosti objekta ter cenik najema. Hkrati smo jih seznanjali tudi s terminskimi načrti dogodkov. 
 
Vzdrževanje in reklamacije 
Za objekt Vista je v garancijskem roku, ki je potekel 15. januarja 2022, izvajalec VG5 d. o. o. skrbel za 
odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti pri obratovanju in vzdrževanju objekta.  
 
Za odpravo pomanjkljivosti se je petkrat sestala koordinacijska skupina za izvedbo GOI del za projekt 
CTN Prireditveni oder in prostor. Sestavljali so jo predstavnik naročnika MO Velenje, predstavnik 
koordinatorja KPV, predstavniki izvajalca VG5, predstavniki inženirja, predstavnik projektanta Domino 
inženiring d. o. o. in predstavnik upravljalca ZTŠD. Na koordinacijah smo obravnavali več kot 50 napak, 
ki smo jih na ZTŠD odkrili med upravljanjem prostora in objektov. O vseh ugotovljenih nepravilnostih 
smo sproti seznanjali vse člane koordinacijske skupine (10 zapisnikov), kot tudi predstavnike lastnika 
(Urad za premoženje in investicije MOV). V veliki meri so bile manjše napake odpravljene. Nerealizirana 
pa je ostala največja konstrukcijska težava – zamakanje deževnice iz kanalet na razgledni ploščadi v 
notranje prostore zaodrja ter odprava vseh posledic, ki jih je zamakanje povzročilo v notranjosti objekta. 
Med večjimi nepravilnostmi je ostalo tudi zastajanje padavinske vode na odru. 
 
 
Za vzdrževalna dela smo na ZTŠD v aprilu zaposlili hišnika. Poleg tega smo predali objekt v požarno 
varovanje PGD Velenje, vzdrževanje požarne centrale pa Zarji elektronika. Za varovanje objekta je 
sklenjena pogodba z družbo Prosignal, varovanje požarne, potresne in civilne odgovornosti pa je 
sklenjeno z zavarovalno družbo Sava. Urejanje in čiščenje javnih površin je vključeno v Sporazum o 
urejanju zemljišč v upravljanju v sklopu koncesijske pogodbe z družbo Andrejc, d.o.o.. Telekomunikacije 
so v upravljanju T2, dobava električne energije pa s HEP energijo ter distribucijo z Elektro Celje. Za 
prireditveni prostor je bilo izdelano tudi preliminarno Poročilo o emisiji hrupa (zvoka iz zvočnikov), Sieko, 
Celje. 
 
Od večjih investicij je potrebno izpostaviti izdelavo idejnega projekta za TIC Vista in njegovo realizacijo 
ter odprtje v juniju 2021. V marcu je ŠRZ Rdeča dvorana Velenje pristopila k izdelavi idejnega projekta 
za ograjevanje prireditvenega prostora in ga realizirala v decembru. V septembru je bila zaključena tudi 
investicija v odrsko tehniko za ozvočenje in razsvetljavo (Mladinski center Velenje), decembra pa 
investicija v zaščitno zaveso odra (ZTŠD).   
 
Ob zaključku investicije je bil dokončan promocijski film o gradnji prireditvenega odra in prostora.                      
Do novinarske konference v maju so bile posnete številne fotografije, ki smo jih sproti objavljali na vseh 
družbenih omrežjih ZTŠD in MOV. V septembru smo izdelali promocijsko brošuro (500 kosov), ki je 
skupaj s cenikom namenjena potencialnim organizatorjem dogodkov. Vista je s podstranjo izpostavljena 
tudi na uradni turistični spletni strani destinacije visitsaleska.si. Zakupili smo tudi domeno vista.si. Visto 
smo objavili tudi v knjigi Razgledi Šaleške doline in v strokovnem članku v okviru arhitekturnih presežkov 
Slovenije.  
Visto smo kot primer dobre prakse predstavili tudi delegaciji iz Murske sobote, gostujočim delegacijam 
partnerskih mest in mednarodnim študentom Ekonomske fakultete v Ljubljani, izvedli pa smo številne 
turistične oglede in vodenja, ki so vključevala Visto kot pomemben del programa. 
 

http://www.visitsaleska.si/
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Nov prireditveni prostor je bil predstavljen v večini televizijskih in tiskanih medijev. Poseben prispevek 
je posnela ekipa RTV SLO, Vista pa je bila izpostavljena tudi v oddaji Na lepše ter v postopku 
ocenjevanja turistične akcije Moja dežela – lepa in gostoljubna. 
 
 
14. ZAKLJUČEK 
Znano je, da je turizem ena izmed panog, ki jih je pandemija najbolj prizadela, turistični sektor pa je 
postavila pred največji izziv v njeni zgodovini. Na Zavodu za turizem Šaleške doline smo se na krizne 
razmere odzvali premišljeno. V teh časih je večplastna povezljivost s ključnimi turističnimi deležniki še 
bolj pomembna kot prej. Turizem bomo še naprej razvijali s spoštovanjem do lokalih ponudnikov in 
prebivalcev, gostov in do turističnega sektorja do slehernega zaposlenega. Turizem je tista zgodba, ki 
nas navdihuje in daje veselje do dela in življenja.  Izzivov s katerimi se soočamo ne bi nikoli prebrodili 
sami, zato se zahvaljujem vsem turističnim in gostinskim ponudnikom, turističnim vodnikom, Turistični 
zvezi Velenje in njenim društvom, vsem poslovnim partnerjem, lokalnemu prebivalstvu in vsem 
prijateljem turizma, za njihov prispevek v uspešni zgodbi. In ne pozabite, živimo turizem. 
 
 
 
 

Alenka KIKEC, direktorica Zavoda za turizem Šaleške doline skupaj s sodelavci  
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15. IZVLEČKI IZ RAČUNOVODSKEGA POROČILA   
 
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV  
 

a) Prihodki določenih uporabnikov v letu 2021 
PRIHODKI Realizacija: 2021 

Prihodki MOV za materialne stroške 118.672 

Prihodki MOV za program 95.529 

Prihodki MOV za plače 203.690 

Prihodki MOV za regres 10.481 

Prihodek MOV za ureditev čolnarne 151.055 

Upravljanje prireditvenega prostora 68.802 

Prihodek za program STO - Šoštanj 1.770 

Prihodek za program MGRT - Šoštanj 10.855 

Prihodki za plače - Šoštanj 19.352 

Prihodki za ostalo - Šoštanj 13.540 

Prihodki Bicy - Šoštanj 16.947 

PRIHODKI IZ DRUGIH PRORAČUNOV 27.220 

Prihodek MGRT vodilnih destinacij - za program 89.733 

Prihodek MGRT vodilnih destinacij - za plače 25.487 

Prihodki od prodaje turističnih produktov, spominkov 5.421 

Prihodki od izposoje koles 3.825 

Prihodki od najemnin 29.168 

Prihodki - turistično vodenje 4.824 

Prihodki organizacija in izvedba 14.701 

Prihodki - provizija komisijska prodaja 643 

Prihodki za povračilo stroškov 2.659 

Drugi prihodki - prevrednotovalni 16.314 

  930.688 
 
b.) Odhodki določenih uporabnikov v letu 2021 

ODHODKI Realizacija: 2021 
Delo preko študentskega servisa 4.525 
Bančni stroški 746 
Strokovno usposabljanje -1 
Spominki - komisijska prodaja, vrečke ... 2.461 
Povračilo stroškov (računovodstvo, informatika) 7.625 
Vzdrževanje - Calculus 1.707 
Vzdrževanje - Odos 4.448 
Varovanje, elektrika, čiščenje, odvoz smeti ... 42.897 
Pisarniški material, storitve 4.035 
Telefonija 2.598 
Razno 33.778 
Prireditve, projekti, promocija 14.162 
Promenada okusov 7.264 
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TOP vikend na Velenjski plaži - Noč ob jezeru 24.550 
Promocijske aktivnosti mreže postajališč za avtodome 1.127 
Projekti - lastna produkcija 13.976 
Ureditev čolnarne 156.528 
Upravljanje prireditvenega prostora 85.354 
Izvedba ukrepov strategije in trženja turizma v MOV 16.957 
Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma MGRT 146.141 
Turistični produkti 4.030 
Razvoj turističnih produktov  2.000 
Aktivni turizem 679 
Poslovni turizem 1.535 
Razvoj turističnih produktov - Vošnjak Šoštanj 4.964 
Kolesarski turizem 46.695 
LAS - Jezera 1.886 
LAS - Čarobnost podeželja 2.565 
Izobraževanje turističnih vodnikov 2.009 
Plače in nadomestila 264.693 
Regres 11.531 
Tekoče vzdrževanje 12.072 
Nakup opreme 365 
Amortizacija -15.534 
  910.365 

 
 

PRIHODKI 930.688 
ODHODKI 910.365 
Poraba presežka iz preteklih let 0 
Davek od dohodka pravnih oseb 325 
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 19.998 

 
 
Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2021 znaša 19.998 €. Zavod za turizem Šaleške doline je na 
dan 31. 12. 2021 v poslovnem rezultatu prikazal presežek prihodkov nad odhodki v višini 19.998 €. Ta 
sredstva bo Zavod, na predlog direktorice, v letu 2022 porabil za nakup električnega vozila, ki bo 
omogočal hitrejšo in trajnostno mobilnost za izvajanje del na Visti in Velenjski plaži. Presežek iz preteklih 
let ostaja nerazporejen. 
 
Pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb se upošteva: 
-  Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/07 in 68/09 in - 
ZDDPO-2, kjer 9. člen opredeljuje oprostitve davka za zavezance, ki so bili ustanovljeni za opravljanje 
nepridobitne dejavnosti. 
 
Davčne obveznosti za pridobitni del dejavnosti za leto 2021 znaša 325 €. 
 
 
 
 
 

Pripravila: 
Romana Lenart, računovodja 



POROČILO O REZULTATIH MERITEV ONESNAŽEVAL V ZRAKU IN OBVEŠČANJU JAVNOSTI V  
LETU 2021 

 

IZVLEČEK REZULTATOV MERITEV V LETU 2021: 
 
- Koncentracije žveplovega dioksida (SO2) so presegle urno mejno vrednost na enem od devetih 

merilnih mest, dnevna mejna vrednost in alarmna vrednost nista bili preseženi.  
 

- Koncentracije ozona (O3) so presegle ciljno vrednost za varovanje zdravja ljudi na vseh treh 
merilnih mestih, več kot 25 dni je bila presežena na enem merilnem mestu, opozorilna oz. 
alarmna vrednost ni bila presežena na nobeni od treh merilnih postaj. 

 
- Koncentracije dušikovega dioksida (NO2) niso presegle mejnih vrednosti na nobenem od štirih 

merilnih mest. 
 

- Koncentracije prašnih delcev (PM10) so presegle mejno vrednost na vseh štirih merilnih mestih, 
vendar je število preseganj na vsakem od merilnih mest pod dovoljenim. 
 

- Na merilnem mestu v Velenju, na katerem od septembra 2011 opravlja meritve prašnih delcev 
PM10  Agencija RS za okolje, so bile izmerjene vrednosti, ki so presegle mejno vrednost, vendar 
število dni s preseženo koncentracijo ni bilo večje od predpisanega. 
 
 

I. UVOD: 
 
Poročilo o rezultatih meritev onesnaževal v zraku in obveščanju javnosti v letu 2021, je 
pripravljeno skladno z medobčinskim Odlokom o informacijskem sistemu za področje varstva 
zraka na območju Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki (Uradni 
vestnik MOV, št. 6/2010 in 10/2010, Uradni list Občine Šoštanj št. 4/2010) in se navezuje na 
določila republiških uredb, ki so bile veljavne v letu 2021. 
 
Z Ekološkim informacijskim sistemom zagotavljamo uresničevanje določil našega 
medobčinskega odloka, s katerim smo ob pripravi sledili tudi določilom Direktive 2008/50/ES 
Evropskega parlamenta in sveta o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo (UL 
L št. 152 z dne 11. 6. 2008), ki navaja, da morajo biti najnovejši podatki o koncentracijah 
onesnaževal v zunanjem zraku javnosti redno dostopni in posodobljeni vsaj vsak dan, če je 
mogoče, pa vsako uro. Javnosti morajo biti pravočasno zagotovljene tudi informacije o 
preseganjih alarmnih ali opozorilnih vrednosti.  
  
Javnosti zagotavljamo informacije o izmerjenih vrednostih onesnaževal v zraku na več načinov: 
 
- najnovejši podatki o izmerjenih vrednostih posameznih parametrov, ki se posodabljajo oz. 

osvežujejo urno, so javnosti stalno dostopni na spletnem naslovu http://okolje.velenje.si/; 
 

- tedensko so objavljena poročila o vrednostih SO2 in PM10 (v hladnejšem delu leta) oziroma 
SO2 in O3 (v toplejšem delu leta) v tedniku »Naš čas« in na Facebook straneh MO Velenje; 

 
- mesečno je pripravljeno poročilo za vodstva MO Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno 

ob Paki, poročila so sproti objavljena tudi na spletnih straneh MO Velenje; 
 

- letno je za preteklo leto pripravljeno Poročilo o izmerjenih vrednostih onesnaževal v zraku in 
razposlano vsem trem občinam za predstavitev in obravnavo na svetih občin; 

 
- v primerih prekomernih vrednosti posameznih merjenih parametrov imamo pripravljeno 

takojšnje ukrepanje – organizirana imamo dežurstva in obveščamo javnost in posamezne 
naslovnike z informacijami o izmerjenih koncentracijah in navodili glede načina zaščite 
zdravja in okolja. 

 
Z 11. členom odloka smo zadolženi za pripravo letnega poročila za preteklo leto, katerega 
posredujemo v informacijo svetom občin. Poročilo za leto 2021 obsega rezultate meritev 
koncentracij snovi (SO2, NO2, O3, PM10)  v  zraku  v  časovnem  obdobju  od 1. 1. do 31. 12. 
2021 na devetih merilnih lokacijah obratovalnega monitoringa kakovosti zraka Termoelektrarne 

http://okolje.velenje.si/


Šoštanj: MP Šoštanj, MP Topolšica, MP Zavodnje, MP Graška gora, MP Velenje, MP Lokovica-
Veliki vrh, MP Škale, MP Pesje in mobilna postaja v Šoštanju na Aškerčevi cesti.  
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II. Koncentracije ŽVEPLOVEGA DIOKSIDA (SO2) 
od 1. 1. do 31. 12. 2021 

 
GRAFIČNI PRIKAZ POVPREČNIH URNIH VREDNOSTI 

 
Mejna urna koncentracija 350 mikro-g SO2/m3  

ne sme biti presežena več kot 24-krat v koledarskem letu. 

 

 

 

ŠOŠTANJ 
TOPOLŠICA 
ZAVODNJE 

VELENJE  
GRAŠKA GORA 
PESJE 
ŠKALE 

LOKOVICA – VELIKI VRH 
mobilna – ŠOŠTANJ  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PRESEGANJA predpisanih vrednosti za SO2   
po »Uredbi o kakovosti zunanjega zraka«  (Uradni list RS, št. 9/2011, 8/2015) : 

 
 

URNA MEJNA VREDNOST  350 mikro-g SO2/m3 zraka 
na merilnih mestih je bila presežena: 

 

merilno mesto datum in ura preseganja 
urna 

koncentracija 
v mikro-g/m3 

MP Zavodnje 25. 9. ob 7h 1151 
   
MP Zavodnje 14. 12. ob 7h 400 
 ob 8h 414 
 ob 10h 428 

 
 
 

DNEVNA MEJNA VREDNOST 125 mikro-g SO2/m3 
na merilnih mestih ni bila presežena. 

 
 
 

ALARMNA VREDNOST  500 mikro-g SO2/m3 v treh zaporednih urah  
na merilnih mestih ni bila presežena. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

merilno mesto 
najvišja urna 
koncentracija 
SO2 v l. 2021 
v mikro-g/m3 

datum in ura najvišje        
urne koncentracije 

MP Šoštanj 71 12. 7. 2021 ob 11h 
MP Topolšica 37 28. 6. ob 11h 
MP Zavodnje 1151 25. 9. ob 7h 
MP Lokovica-Veliki vrh 114 6. 12. ob 8h 
MP mobilna - Šoštanj 54 28. 6. ob 10h 
MP Graška gora 121 25. 9. ob 00h 
MP Pesje 41 25. 9. ob 11h 
MP Škale 91 25. 9. ob 11h 
MP Velenje 44 25. 9. ob 11h 



III. Koncentracije OZONA (O3) od 1. 1. do  31. 12. 2021 
 MP Velenje 

GRAFIČNI PRIKAZ POVPREČNIH URNIH VREDNOSTI 

 

Najvišja urna vrednost O3   je bila izmerjena dne: 
14. 9. 2021 ob 17h: 150 mikro-g/ m3 

 
- OPOZORILNA VREDNOST (180 mikro-g O3/m3 v trajanju 1 ure) ni bila presežena. 
- ALARMNA VREDNOST (240 mikro-g O3/m3 v trajanju 1 ure) ni bila presežena.  

 
 
 

GRAFIČNI PRIKAZ DRSEČIH DNEVNIH 8-URNIH SREDNJIH VREDNOSTI 

 
 
CILJNA VREDNOST za varovanje zdravja ljudi kot največja dnevna 8-urna srednja vrednost 120 
mikro-g O3/m3  je bila presežena: 

v letu 2010: 34-krat v letu 2011: 38-krat v letu 2012: 35-krat v letu 2013: 43-krat 
v letu 2014: 18-krat v letu 2015: 29-krat v letu 2016: 4-krat v letu 2017: 17-krat 
v letu 2018: 1-krat v letu 2019: 14-krat v letu 2020: 1-krat v letu 2021: 7-krat 

  

Ciljna vrednost 120 mikro-g O3/m3 kot največja dnevna 8-urna vrednost ne 
sme biti presežena več kot 25 dni v koledarskem letu triletnega povprečja 

(»Uredba o kakovosti zunanjega zraka«, UL RS, št. 9/2011, 8/2015)   



 Koncentracije OZONA (O3) od 1. 1. do  31. 12. 2021 
 MP Zavodnje 

 
GRAFIČNI PRIKAZ POVPREČNIH URNIH VREDNOSTI 

 

Najvišja urna vrednost O3   je bila izmerjena dne: 
14. 9. 2021 ob 19h: 163 mikro-g/ m3 

 

- OPOZORILNA VREDNOST (180 mikro-g O3/m3 v trajanju 1 ure) ni bila presežena. 
- ALARMNA VREDNOST (240 mikro-g O3/m3 v trajanju 1 ure) ni bila presežena. 

 
 

GRAFIČNI PRIKAZ DRSEČIH DNEVNIH 8-URNIH SREDNJIH VREDNOSTI 

 

CILJNA VREDNOST za varovanje zdravja ljudi kot največja dnevna 8-urna srednja vrednost 120 
mikro-g O3/m3  je bila presežena: 

v letu 2010: 43-krat v letu 2011: 56-krat v letu 2012: 65-krat v letu 2013: 42-krat 
v letu 2014: 30-krat v letu 2015: 61-krat v letu 2016: 14-krat v letu 2017: 22-krat 
v letu 2018: 44-krat v letu 2019: 41-krat v letu 2020: 8-krat v letu 2021: 28-krat 

 

Ciljna vrednost 120 mikro-g O3/m3 kot največja dnevna 8-urna vrednost ne 
sme biti presežena več kot 25 dni v koledarskem letu triletnega povprečja  



Koncentracije OZONA (O3) od 1. 1. do  31. 12. 2021 

MP mobilna – Šoštanj  
GRAFIČNI PRIKAZ POVPREČNIH URNIH VREDNOSTI

 

Najvišja urna vrednost O3   je bila izmerjena dne: 
30. 7. ob 17h: 152 mikro-g/ m3 

 
- OPOZORILNA VREDNOST (180 mikro-g O3/m3 v trajanju 1 ure) ni bila presežena  
- ALARMNA VREDNOST (240 mikro-g O3/m3 v trajanju 1 ure) ni bila presežena.  

 
GRAFIČNI PRIKAZ DRSEČIH DNEVNIH 8-URNIH SREDNJIH VREDNOSTI 

 

CILJNA VREDNOST za varovanje zdravja ljudi kot največja dnevna 8-urna srednja vrednost  
120 mikro-g O3/m3  je bila presežena: 

v letu 2010: 55 krat (lokacija Skorno do okt. 
2010, od nov. 2010 lokacija Šoštanj) v letu 2011: 34-krat v letu 2012: 40-krat 

v letu 2013: 38-krat v letu 2014: 25-krat v letu 2015: 55-krat v letu 2016: 36-krat 
v letu 2017: 84-krat v letu 2018: 16-krat v letu 2019: 5-krat v letu 2020: 12-krat 
v letu 2021: 11-krat    

  

Ciljna vrednost 120 mikro-g O3/m3 kot največja dnevna 8-urna vrednost ne 
sme biti presežena več kot 25 dni v koledarskem letu triletnega povprečja  



 IV. Koncentracije DUŠIKOVEGA DIOKSIDA (NO2)  
od 1. 1. do  31. 12. 2021 

 
GRAFIČNI PRIKAZ POVPREČNIH URNIH VREDNOSTI 

 

 
Najvišja urna vrednost NO2   je bila izmerjena: 
MP Šoštanj 25. 2. 2021 ob 17h: 56 mikro-g/ m3 

MP Zavodnje 25. 9. ob 7h: 73 mikro-g/ m3 
 
 

 
Najvišja urna vrednost NO2   je bila izmerjena: 

MP Škale 11. 1. ob 12h: 79 mikro-g/ m3   
MP mobilna Šoštanj  30. 7. ob 10h: 49 mikro-g/ m3 

 
URNA MEJNA VREDNOST za varovanje zdravja ljudi 200 mikro-g NO2/m3  

(»Uredba o kakovosti zunanjega zraka«, UL RS, št. 9/2011, 8/2015) ne sme biti presežena več kot 18 
krat v koledarskem letu. V letu 2021 ni bila presežena na nobenem od merilnih mest. 
 
ALARMNA VREDNOST 400 mikro-g PM10/m3  v trajanju 3 ure zaporedoma v letu 2021 na merilnih 
mestih ni bila presežena. 
 
LETNA MEJNA KONCENTRACIJA za varovanje zdravja ljudi  40 mikro-g NO2/m3  v letu 2021 na 
merilnih mestih ni bila presežena. 
 

ŠOŠTANJ 
ZAVODNJE  
 

mobilna  ŠOŠTANJ 
ŠKALE 



V. Koncentracije delcev  PM10  od 1. 1. do  31. 12. 2021 
 

GRAFIČNI PRIKAZI DNEVNIH KONCENTRACIJ 
 

Od decembra 2020 se na merilnih mestih ob meritvah delcev PM10 izvajajo tudi meritve delcev PM2,5  
v zraku:  

- za delce PM10 je predpisana mejna dnevna vrednost 50 mikro-g PM10/m3 in ne sme biti 
presežena več kot 35-krat v koledarskem letu. 

- za delce PM2,5  je predpisana mejna vrednost, ki se nanaša na koledarsko leto in znaša od  
1. 1. 2020 dalje 20 mikro-g/m3.  

 
Na grafih so prikazane dnevne vrednosti delcev PM10 (višji stolpci) in dnevne vrednosti PM2,5 (nižji 
stolpci) za vsako merilno postajo. Označena je mejna dnevna vrednost za delce PM10. 

 
MP Šoštanj 

 

DNEVNA MEJNA KONCENTRACIJA za varovanje zdravja ljudi 50 mikro-g PM10/m3  

(»Uredba o kakovosti zunanjega zraka«, UL RS, št. 9/2011, 8/2015) je bila presežena 2-krat v l. 2021. 
Najvišja izmerjena dnevna vrednost: 52 mikro-g PM10/m3  (25. 2. 2021) 
LETNA MEJNA KONCENTRACIJA za varovanje zdravja ljudi 40 mikro-g PM10/m3 v letu 2021 ni bila 
presežena. 
LETNA MEJNA KONCENTRACIJA 20 mikro-g PM2,5/m3 v letu 2021 ni bila presežena. 
 

MP mobilna Šoštanj 

 

DNEVNA MEJNA KONCENTRACIJA za varovanje zdravja ljudi 50 mikro-g PM10/m3  

(»Uredba o kakovosti zunanjega zraka«, UL RS, št. 9/2011, 8/2015) je bila presežena 1-krat v l. 2021. 
Najvišja izmerjena dnevna vrednost: 52 mikro-g PM10/m3  (21. 6. 2021) 
LETNA MEJNA KONCENTRACIJA za varovanje zdravja ljudi 40 mikro-g PM10/m3 v letu 2021 ni bila 
presežena. 
LETNA MEJNA KONCENTRACIJA 20 mikro-g PM2,5/m3 v letu 2021 ni bila presežena. 



MP Pesje

 

DNEVNA MEJNA KONCENTRACIJA za varovanje zdravja ljudi 50 mikro-g PM10/m3  

(»Uredba o kakovosti zunanjega zraka«, UL RS, št. 9/2011, 8/2015) je bila presežena 4-krat v l. 2021. 
Najvišja izmerjena dnevna vrednost: 56 mikro-g PM10/m3  (21. 6. 2021) 
 
LETNA MEJNA KONCENTRACIJA za varovanje zdravja ljudi 40 mikro-g PM10/m3 v letu 2021 ni bila 
presežena. 
 
LETNA MEJNA KONCENTRACIJA 20 mikro-g PM2,5/m3 v letu 2021 ni bila presežena. 
 

MP Škale

 

DNEVNA MEJNA KONCENTRACIJA za varovanje zdravja ljudi 50 mikro-g PM10/m3  

(»Uredba o kakovosti zunanjega zraka«, UL RS, št. 9/2011, 8/2015) je bila presežena 4-krat v l. 2021. 
Najvišja izmerjena dnevna vrednost: 58 mikro-g PM10/m3  (25. 2. 2021) 
 
LETNA MEJNA KONCENTRACIJA za varovanje zdravja ljudi 40 mikro-g PM10/m3 v letu 2021 ni bila 
presežena. 
 
LETNA MEJNA KONCENTRACIJA 20 mikro-g PM2,5/m3 v letu 2021 ni bila presežena. 
 



VI.  MERITVE DELCEV PM10 V VELENJU V OKVIRU REPUBLIŠKE MREŽE,  
KI JO VZDRŽUJE AGENCIJA RS ZA OKOLJE 

 

Na spletnih straneh Agencije RS za okolje je od septembra 2011 mogoče spremljati rezultate meritev 
PM10 v Velenju. Merilnik je umeščen med OŠ Gustava Šiliha in OŠ Anton Aškerc, ob merilni postaji EIS 
– MP Velenje, kjer se opravljajo meritve ostalih onesnaževal v zraku. 
 
V letu 2021 je bila na merilnem mestu v Velenju dnevna vrednost presežena 5 dni, kar je manj, kot 
dovoljuje republiška uredba (35 dni). 

 
Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje, Ljubljana, maj 2022 

 

sneto s spletne strani ARSO v torek, 31. maja 2022 
http://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/podatki/PM10preseganja_dec21_slo.pdf  



VII. OBVEŠČANJE JAVNOSTI od 1. 1. do  31. 12. 2021 

ZAGOTAVLJANJE STALNE DOSTOPNOSTI DO PODATKOV O REZULTATIH MERITEV 
ONESNAŽEVAL V ZRAKU 
Skladno z 9. členom »Odloka o informacijskem sistemu za področje zraka na območju Mestne občine 
Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki« je javnosti zagotovljena možnost stalnega dostopa 
do podatkov o izmerjenih vrednostih onesnaževal v zunanjem zraku od januarja leta 2010 na spletnem 
naslovu: http://okolje.velenje.si/. Meteorološki podatki se posodabljajo vsake pol ure, za onesnaževala 
v zraku pa so objavljene zadnje urne vrednosti. Za zadnjih 32 ur so rezultati prikazani v grafični obliki. 

 
MESEČNA POROČILA O REZULTATIH MERITEV, AKTIVNOSTIH IN UKREPIH ZA ORGANE 
LOKALNIH OBLASTI IN JAVNOST 
Županom in direktorjem uprav Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki vsak 
mesec po e-pošti posredujemo za predhodni mesec izdelana poročila s prikazi izmerjenih vrednostih 
temperature, prikazi koncentracije merjenih onesnaževal v zraku, navedenimi preseganji mejnih 
koncentracij merjenih onesnaževal v zraku, obveščanju javnosti o rezultatih meritev in morebitnih 
preseganjih ter ukrepih, ki sledijo, spremljajočih aktivnostih in o količini dospelih podatkov. Poročila so 
oblikovana na način kot pričujoče letno poročilo in opremljena s podatki in grafičnimi prikazi rezultatov 
meritev. Redno so objavljena tudi na spletnih straneh Mestne občine Velenje:    
http://www.velenje.si/o-velenju/varstvo-okolja           
 
REDNO TEDENSKO OBVEŠČANJE JAVNOSTI O REZULTATIH MERITEV ONESNAŽEVAL V 
ZRAKU  
Na časopis »Naš čas« so od februarja 1988 redno vsak začetek tedna posredovana v objavo 
Tedenska poročila o meritvah žveplovega dioksida (SO2) v zraku (v začetnem obdobju so bile 
vrednosti navedene v številkah, nato z grafičnimi prikazi). Od l. 2016 so dodana in objavljena 
tedenska poročila o izmerjenih vrednostih ozona (O3) v zunanjem zraku v toplejšem delu leta ter 
zamenjana s poročili o izmerjenih vrednostih delcev PM10 v zraku v hladnejšem delu leta.  
Tedenska poročila so od maja 2013 redno dostopna tudi na spletnih straneh Facebook MO Velenje.  
                                 
                                  
OPOZARJANJE NA MOŽNOST PREKOMERNO ONESNAŽENEGA ZRAKA Z OZONOM  
V Našem času in na spletnih straneh MO Velenje vsako leto, ko se začne toplejše obdobje in z njim 
nevarnost povišanih vrednosti ozona v zraku, objavimo za javnost informacijo o možnosti povišanih 
vrednostih z navodili, kdaj je največja verjetnost, da bodo koncentracije povišane, kakšen vpliv imajo 
visoke vrednosti na zdravje, kako ukrepati oziroma se zaščititi v takšnih primerih in kje so za občane na 
razpolago stalni sprotni podatki o izmerjenih vrednostih.  
V letu 2021 je bila informacija posredovana v juniju. 
 
OBVEŠČANJE V PRIMERIH PREKOMERNO ONESNAŽENEGA ZRAKA 
V primerih, da koncentracije onesnaževal v zraku presežejo predpisane ravni in njihova vrednost 
predstavlja tveganje za zdravje prebivalstva, imamo skladno z določbami »Odloka o informacijskem 
sistemu za področje zraka na območju Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob 
Paki« (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 6/2010, št. 10/2010, Uradni list Občine Šoštanj, št. 4/2010) 
pripravljene ukrepe za opozarjanje prebivalstva z namenom zaščite zdravja in okolja in v izogib tveganju.  
 
Za potrebe obveščanja je pripravljen avtomatski sistem, ki sproži obvestilo na mobilne telefone dežurne 
službe ob določeni višini koncentracije - stanje pripravljenosti. To je v pomoč dežurni službi, da je 
pripravljena na morebitno ukrepanje, ki se prične, ko kateri od merjenih parametrov (SO2, NO2 ali O3) 
preseže opozorilno oz. alarmno vrednost.   
 
Pripravljeni so obrazci - obvestila z navodili za zaščito, v katere ob preseganjih opozorilnih oz. alarmnih 
vrednosti program vpiše podatke z informacijami o kraju in času preseganja in o izmerjeni koncentraciji 
ter koncentracije  onesnaževal na ostalih postajah merilnega sistema.   
 
Dežurna služba na MO Velenje preko programa EIS posreduje obvestila sredstvom javnega obveščanja 
in dodatno posameznim naslovnikom, kjer se nahajajo ranljive skupine prebivalstva (otroci, bolniki, 
ostareli ljudje).  
 
V letu 2021 preseganje opozorilne oz. alarmne vrednosti za kateri od merjenih parametrov ni bilo 
izmerjeno in tako tudi pogoji za ukrepanje niso bili izpolnjeni.  
 

http://okolje.velenje.si/
http://www.velenje.si/o-velenju/varstvo-okolja


Za potrebe ukrepanja imamo pripravljen načrt aktivnosti in vsako leto pred poletjem opravimo tudi vajo 
obveščanja, s katero osvežimo znanje in preverimo naslovnike. 
 
V letu 2021 je bila vaja organizirana v juliju. Vabljeni so bili predstavniki vseh treh občin (Mestne občine 
Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki), Civilne zaščite, SOU SAŠA regije ter vzdrževalec 
Ekološkega informacijskega sistema. Zaradi tehničnih težav, ki so bile povezane z varnostnimi 
nastavitvami sistema na MO Velenje, smo vajo uspeli dokončati šele v avgustu. V vmesnem času je bil 
vzpostavljen sistem obveščanja iz EIS na drugačen način, ki je z nekaj več aktivnostmi vzdrževalca 
deloval brez problemov. 

 
 
Z vzdrževalcem programa EIS na območju Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine 
Šmartno ob Paki sprotno spremljamo delovanje sistema ter preverjamo in odpravljamo 
pomanjkljivosti, občasno sistem tudi posodabljamo in nadgrajujemo. 

V mesečnih »Poročilih o delovanju in aktivnostih za zagotavljanje kvalitete delovanja Ekološkega 
informacijskega sistema za zrak«, pripravljenih na Skupni občinski upravi SAŠA regije, je sprotno 
podan tudi strnjen pregled dodatnih aktivnosti za zagotavljanje kvalitete delovanja našega 
Ekološkega informacijskega sistema.  

Redna mesečna analiza kvalitete delovanja merilnih postaj ekološkega informacijskega sistema se 
izvede vsak mesec, v času korona ukrepov na daljavo preko aplikacije Microsoft Teams, sicer v 
Termoelektrarni Šoštanj. Na analizi je opravljen pregled delovanja postaj za predhodni mesec, 
ugotovljene so morebitne nepravilnosti ali pomanjkljivosti in sprejeti ukrepi za odpravo le-teh. Na 
analizi sodelujejo predstavniki Elektroinštituta »Milan Vidmar« iz Ljubljane, Termoelektrarne 
Šoštanj, podjetja ARTES d. o. o. in SOU SAŠA regije.   

 

Procent uspešnosti prenosa pravilnih podatkov monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE Šoštanj 
v Ekološki informacijski sistem na MO v Velenju v letu 2021: 

Redne kalibracije niso upoštevane kot pravilen podatek, zato je procent nekoliko nižji kot je 
uspešno prenesenih podatkov. 

 
 
 
Številka: 3545-0002/2022-806 
Velenje, junij 2022 
 

 
Pripravila:                                                                                                         

  
Mag. Alenka PIVKO  Sonja GLAŽER 
višja svetovalka I                                                                                 vodja SOU SAŠA regije 

 

merilna postaja 
% prenosa 
SO2 v EIS 

MIRVO 

% prenosa 
O3 v EIS 
MIRVO 

% prenosa 
NO2 v EIS 

MIRVO 

% prenosa 
PM10 v EIS 

MIRVO 
MP Šoštanj 95  95 100 
MP Topolšica 95    
MP Zavodnje 95 95 95  
MP Graška gora 95    
MP Velenje 95 95   
MP Lokovica-Veliki vrh 95    
MP Škale 95  90 100 
MP Pesje 95   100 
MP mobilna-Šoštanj 95 95 95 99 

IX. DOSPELOST PODATKOV 
 

VIII. SPREMLJAJOČE AKTIVNOSTI 
 



 

POROČILO O DELU  
 

RAZVOJNE AGENCIJE SAVINJSKO-ŠALEŠKE REGIJE, d. o. o. 
 

ZA LETO 2021 
 

(Povzetek) 
 
1. PREDSTAVITEV DRUŽBE  
 
1.1.  OSNOVNI PODATKI 
 
Ime družbe Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije, d. o. o. 
Skrajšano ime Razvojna agencija SAŠA, d. o. o. 
Naslov                               Savinjska cesta 2, 3331 Nazarje 
Organizacijska oblika Družba z omejeno odgovornostjo, neprofitna  
Šifra dejavnosti 70.220 

 
Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije, d. o. o. (v nadaljevanju Razvojna agencija SAŠA ali družba) 
je vpisana v sodni register pod št. registrskega vložka 1/06720/00 pri Okrožnem sodišču v Celju, pod št. 
sklepa SRG 2000/03750, z dne 23. 10. 2000 in je pravna naslednica Zgornje Savinjskega podjetniškega 
centra, ki je bil ustanovljen 9. 12. 1997. 
 
1.2.  DEJAVNOSTI 
 
Osnovni namen, zaradi katerega je bila ustanovljena Razvojna agencija SAŠA, je potreba po organiziranem 
in skupnem razvoju lokalnega okolja, razvoju in vzpostavljanju učinkovitih podpornih storitev za 
pospeševanje podjetništva in samozaposlovanja ter promocije podjetniške kulture. 
 
Razvojna agencija SAŠA vključuje v svoje delovanje partnerje, ki so pripravljeni prispevati k razvoju 
lokalnega okolja in celotnega območja, jih motivira za skupno reševanje problemov, postavljanje prioritet v 
okolju, išče razvojne potenciale in jih usmerja k realizaciji zastavljenih ciljev. 
 
Področja delovanja Razvojne agencije SAŠA in hkrati izhodišča za strategijo razvoja agencije ter za njene 
programske usmeritve so: 

- Spodbujanje regionalnega razvoja.  
- Spodbujanje, podpora in zagotavljanje pravičnega prehoda SAŠA regije. 
- Spodbujanje podjetništva. 
- Spodbujanje razvoja turizma. 
- Izvajanje drugih projektov in aktivnosti. 

Razvojna agencija SAŠA je v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, v skladu 
s Pravilnikom o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni in skladno s Pogodbo o ustanovitvi 
Območnega razvojnega partnerstva SAŠA subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni za 
Območno razvojno partnerstvo SAŠA. 
 
Prav tako je Razvojna agencija SAŠA ena izmed SPOT registracijskih točk. SPOT registracija (prejšnja 
vstopna točka VEM) je točka, preko katere stranke s pomočjo svetovalca vlagajo vloge v postopkih 
registracije družb z omejeno odgovornostjo in samostojnih podjetnikov ter druge elektronske postopke 
preko portala SPOT. Konec leta 2017 je Razvojna agencija SAŠA uspešno kandidirala na Javnem razpisu 
za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru 
Slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022 – SPOT REGIJE 2018-2022.  
 
S sklepom Sveta županov Savinjske regije je Razvojna agencija SAŠA pridobila tudi soglasje za izvajanje 
nalog RDO – Regionalne destinacijske organizacije za SAŠA subregijo – izvajanje promocijskih, 
distribucijskih, razvojnih in operativnih funkcij ter krepitev povezovanja in sodelovanja pri skupnem 
načrtovanju, oblikovanju in trženju turizma na regionalni ravni. V letu 2020 je družba ponovno pridobila 
soglasje s strani županov Zgornje Savinjske doline za izvajanje funkcij nosilca razvoja in promocije turizma 
v Vodilni destinaciji Zgornja Savinjska dolina. 
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V letu 2021 je Razvojna agencija SAŠA nadaljevala z aktivnostmi za načrtovanje strategije in pripravo 
akcijskega plana za prestrukturiranje premogovnih regij. 
 
1.3. LASTNIŠTVO 
 
Osnovni kapital družbe znaša 15.122,95 EUR in je razdeljen na družbenike po naslednjih poslovnih deležih: 
 

DRUŽBENIK POSLOVNI DELEŽ 
Občina Solčava 2,3179% 
Gospodarska zbornica Slovenije 6,1810% 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Mozirje 7,7263% 
Območna obrtno-podjetniška zbornica Velenje 7,7263% 
Vising, d.o.o. 5,5188% 
Gemini – Rudolf Hramec s.p. 5,5188% 
Občina Ljubno 7,7263% 
Občina Luče 5,4084% 
Občina Nazarje 7,7263% 
Občina Mozirje 7,7263% 
Mestna občina Velenje 7,7263% 
Občina Šmartno ob Paki 7,7263% 
Občina Šoštanj 7,7263% 
Občina Rečica ob Savinji 5,5188% 
Občina Gornji Grad 7,7263% 

 
1.4. ORGANI DRUŽBE 
 
Organi družbe so: skupščina, nadzorni svet in direktor. 
 
Skupščina je skupni organ vseh družbenikov, sestavljajo jo predstavniki vseh družbenikov.  
  
Nadzorni svet je sestavljen iz 7 članov z mandatnim obdobjem do 19. 6. 2024, in sicer: 

- Karla Sitar, predsednica* 
- Radenko Tešanović, namestnik predsednice 
- Jure Matjaž, član 
- Ivo Glušič, član 
- Drago Koren, član 
- Helena Šošterič, članica 
- Rok Plankelj, član 

 
* Mandatno obdobje do 23. 2. 2025. 
 
Direktorica družbe je mag. Biljana Škarja z mandatnim obdobjem do 20. 5. 2025. 
 
2. POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA DELA ZA LETO 2021 
 
Na osnovi sprejetega programa dela za leto 2021 je delo agencije potekalo na naslednjih področjih dela: 

- Spodbujanje regionalnega razvoja.  
- Spodbujanje, podpora in zagotavljanje pravičnega prehoda SAŠA regije. 
- Spodbujanje podjetništva. 
- Spodbujanje razvoja turizma. 
- Izvajanje drugih projektov in aktivnosti. 

 
2.1. SPODBUJANJE REGIONALNEGA RAZVOJA 

Z namenom doseganja večje učinkovitosti, celovitosti in enakomernosti izvajanja razvojno-pospeševalnih 
nalog, je delovanje Savinjske regije organizirano tako, da na ravni subregij delujejo razvojne institucije, ki 
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v sodelovanju z RASR, Razvojno agencijo Savinjske regije d.o.o. (v nadaljevanju RASR), izvajajo 
subregionalne in regionalne razvojne naloge.  
 
Naloge in cilji ORP-ja so: 

- Ohraniti in razvijati območje kot povezan geografski in kulturni prostor. 
- Zagotoviti učinkovito sodelovanje občin za hitrejše in usklajeno reševanje razvojnih in drugih 

vprašanj, opredeliti razvojne prioritete območja in povezati občine za izvedbo skupnih projektov. 
 
Razvojna agencija SAŠA je subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni za Območno razvojno 
partnerstvo SAŠA in še naprej izvaja splošne razvojne naloge na regionalni ravni v skladu z 18. členom 
ZSRR-2: 

- Priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa za obdobje 
2014-2020, skladno z ZSRR-2-NPB1 in Uredbo o regionalnih razvojnih programih. 

- Priprava in usklajevanje dogovorov za razvoj regije skladno z ZSRR-2. 
- Spremljanje razvoja regije in priprava letnih poročil o izvajanju regionalnega razvojnega programa 

2014–2020. 
- Izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil 

in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov. 
- Sodelovanje in usklajevanje z območnimi razvojnimi institucijami ali drugimi pravnimi osebami pri 

opravljanju splošnih razvojnih nalog v regiji.  
- Obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji 

pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov. 
- Strokovna in administrativno tehnična podpora delovanju sveta regije. 

 
Razvojna agencija SAŠA je v letu 2021 izvajala naslednje aktivnosti: 

- Priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa za obdobja 
2014-2020 in 2021-2027 skladno z ZSRR-2-NPB1 in Uredbo o regionalnih razvojnih programih. 

- Priprava in usklajevanje dogovorov za razvoj regije skladno z ZSRR-2. 
- Spremljanje razvoja regije in priprava letnih poročil o izvajanju regionalnega razvojnega programa. 
- Izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil 

in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov. 
- Sodelovanje in usklajevanje z območnimi razvojnimi institucijami ali drugimi pravnimi osebami pri 

opravljanju splošnih razvojnih nalog v regiji.  
- Obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji 

pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov. 
- Strokovna in administrativno tehnična podpora delovanju sveta regije. 
- Izvedba strokovne in administrativno tehnične podpore delovanju območnih svetov. 
- Priprava projektnih predlogov. 
- Vzpostavitev Območnega razvojnega partnerstva (ORP) SAŠA regije in priprava formalnih 

postopkov za sprejetje Območnega razvojnega programa Savinjsko-šaleške regije za obdobje 
2021-2027. 

- Spodbujanje internacionalizacije na regionalni ravni. 
- Izvedba delavnic. 

 
V letu 2021 so se nadaljevale aktivnosti pri usklajevanju dogovora za razvoj regije: 

- Usklajevalne aktivnosti z območnimi razvojnimi partnerstvi in RASR.  
- Usklajevalne in posvetovalne aktivnosti z občinami ORP SAŠA. 
- Usklajevalne aktivnosti s pristojnimi ministrstvi in direkcijami. 
- Usklajevalne aktivnosti pri izvajanju projektov:  

- Izgradnja regionalne kolesarske povezave odsek G14 Dobrna Velenje in odsek R24 - R25 
Šoštanj Mozirje za zagotavljanje dnevne in trajnostne mobilnosti. 

- Izgradnja regionalne kolesarske povezave Huda luknja med Velenjem in Mislinjo za 
zagotavljanje dnevne in trajnostne mobilnosti. 

- Odvajanje in čiščenje v porečju Savinje – Občina Mozirje. 
 
Za delovanje ORP je potrebna administrativno-tehnična in strokovna podpora, ki skrbi za redno delovanje, 
organiziranje sej in pripravo gradiva za seje nadzornega sveta, sveta županov in sodelovanje v organih 
RASR – Svet Savinjske regije, Razvojni svet Savinjske regije, odbori RRS. 
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Seje nadzornega sveta Razvojne agencije SAŠA v letu 2021: 
- Konstitutivna seja NS (10. 3. 2021). 
- Seja komisije NS (7. 4. 2021). 
- 1. seja NS (14. 4. 2021). 

 
Seja Skupščine Razvojne agencije SAŠA v letu 2021: 

- 25. seja Skupščine (20. 5. 2021). 
 
Seje Sveta županov ORP Savinjsko-šaleška v letu 2021: 

- 51. seja Sveta županov SAŠA (31. 3. 2021). 
 
Seje Sveta Savinjske regije v letu 2020: 

- 5. redna seja Sveta Savinjske regije (22. 1. 2021). 
 
Seje Razvojnega sveta Savinjske regije v letu 2020: 

- Konstitutivna seja Razvojnega sveta Savinjske regije (7. 9. 2021). 
 
Veliko aktivnosti vsebinskega dela je bilo opravljenih tudi na področju delovanja in usklajevanja dela 
območnih in lokalnih organizacijskih oblik oziroma delovanju ORP SAŠA ter sodelovanju na ravni celotne 
regije in z RASR – sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, območnimi obrtnimi in gospodarsko zbornico, 
podjetji, javnimi zavodi itd.. Prav tako pa so se izvajale aktivnosti pri usklajevanju programa dela v regijski 
razvojni mreži. 
 
Priprava Območnega razvojnega programa 2021-2027 in Regionalnega razvojnega programa 2021-
2027 
 
Območni svet županov ORP SAŠA je dne 23. 10. 2019 sprejel sklep, da se konstituira Območni razvojni 
svet ORP SAŠA, ki je nato dne 4. 3. 2020 na svoji konstitutivni seji  skladno z Uredbo o regionalnih razvojnih 
programih, ki se smiselno uporablja za ORP, sprejel Program priprave Območnega razvojnega programa 
za Savinjsko-šaleško regijo za obdobje 2021-2027 (v nadaljevanju ORP SAŠA). 
 
ORP SAŠA 2021–2027 je temeljni programski dokument na subregionalni ravni in bo skladen z RRP 
Savinjske regije 2021–2027, ki je temeljni programski dokument na regionalni ravni. ORP opredeljuje 
razvojne prednosti območja ORP kot dela razvojne regije, določa razvojne prioritete subregije in vsebuje 
finančno ovrednotene programe spodbujanja razvoja na območju ORP, kot dela razvojne regije. ORP se 
uresničuje preko RRP z Dogovorom o razvoju regije, ki se pripravi za sedemletno obdobje. Priprava ORP 
poteka v povezavi s programiranjem na nacionalni in regionalni ravni. 
 
ORP SAŠA smo pripravili z namenom uskladiti cilje na področjih gospodarskega, socialnega, 
izobraževalnega, javno-zdravstvenega, prostorskega, okoljskega in kulturnega razvoja ter opredeliti 
najpomembnejše razvojne ukrepe in projekte za spodbujanje razvoja v SAŠA regiji. Od januarja do aprila 
2021 so se zbirali projekti, ki so bili nato razvrščeni po posameznih ciljih (eden od ciljev je tudi pravični 
prehod premogovne regije SAŠA). Marca 2021 je bil izdelana končna verzija ORP SAŠA za obdobje 2021-
2027. 
 
Interes lokalnega okolja za pripravo tega strateškega razvojnega dokumenta, ki bo služil kot podlaga za 
črpanje sredstev iz različnih virov financiranja, je vsekakor velik – to dokazuje dejstvo, da je bilo v pripravo 
ORP SAŠA vključenih več kot 100 regionalnih deležnikov in identificiranih kar za preko 2 milijardi EUR 
projektov. ORP SAŠA predstavlja dinamičen dokument, ki je v strateškem delu usklajen z nacionalnimi in 
evropskimi smernicami, v projektnem delu pa pušča možnost za prilagajanje glede na izkazane potrebe 
regije. 
 
V ORP SAŠA smo vključili projekte, ki so nam bili oddani v sklopu priprave Načrta za okrevanje in 
odpornost, v sklopu priprave nacionalne strategije in na podlagi povabila za Razvojni program. Projekta, 
vezana na prekvalifikacijo zaposlenih, ki bi ju na tem mestu izpostavili, sta: "Center prihodnosti Stara 
elektrarna«, kjer gre za vzpostavitev platformnega okolja, ki spodbuja in povezuje sodelovanje za pravilno 
kroženje znanja za izvajanje inovacijskih programov na področjih gospodarstva, akademske in raziskovalne 
sfere, javnega sektorja in širše družbe ter »Center za pravičen prehod SAŠA regije«, ki se predvideva kot 
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nosilec prestrukturiranja in uspešnega družbeno gospodarskega razvoja regije in bo služil kot strokovni, 
koordinacijski in podporni organ, ki bo spremljal globalne trende na področju družbeno-gospodarskega 
razvoja, pripravljal, ustvarjal, izvajal in spremljal najpomembnejše razvojne projekte, izvajal analize razvoja 
in učinkovitosti ter pripravljal in izvajal programe izobraževanja s področja spreminjanja paradigme, 
projektnega managementa in prestrukturiranja. Celoten seznam prijavljenih projektov pa je dostopen na 
http://ra-sasa.si/priprava-razvojnega-programa-sasa-2021-2027/. 
 
RA SAŠA je v letu 2021 nadaljevala z sooblikovanjem novega regionalnega razvojnega programa za 
programsko obdobje 2021-2027. Metodološko je Program priprave regionalnega razvojnega programa  
enoten za vse regije. V njem so podana osnovna organizacijska in terminska izhodišča. Program priprave 
ne zajema vsebinskih izhodišč. Pri pripravi le-teh se bomo osredotočili na podlage iz državnega plana 
razvojnih politik (DPRP), ki ga mora sprejeti Vlada Republike Slovenije.  
 
Pravne podlage za izdelavo Programa priprave RRP 2021-2027 so Zakon o skladnem regionalnem razvoju 
(ZSRR-2, 13. člen), Uredba o regionalnih razvojnih programih (U. l. RS št. 69/2012, 78/15) in Operativni 
načrt o sodelovanju ministrstev pri pripravi RRP 2021-2027 (sprejet na Vladi RS 5.7.2018) ter usmeritve 
pristojnega ministrstva za regionalni razvoj. Razvojni svet Savinjske regije sprejme sklep o pripravi 
Regionalnega razvojnega programa (v nadaljevanju RRP) in program priprave RRP. Savinjska razvojna 
regija je pred izzivom, da smiselno ovrednoti dosežene rezultate iz dosedanjega programskega obdobja in 
z novim programom uskladi cilje na področju gospodarskega, družbenega, izobraževalnega, javno-
zdravstvenega, prostorskega, okoljskega in kulturnega razvoja, ter skupaj z državo in drugimi partnerji 
določi instrumente in vire za njihovo uresničevanje. 
 
Maja 2021 se je na RASR poslal nabor projektov področja, ki ga pokriva RA SAŠA. Oktobra in novembra 
2021 so se le-ti skladno z navodili in prejetimi tabelami že razvrščenih projektov za posamezno območje 
razvrstili po področjih RRP Savinjske regije za obdobje 2021 – 2027. 
 
Izvedene aktivnosti: 

- Delovna srečanja RASR – ORA. 
- Poziv za projektne predloge v okviru snovanja Območnega razvojnega programa Savinjsko-

šaleške regije za obdobje 2021-2027, preko Odborov Območnega razvojnega sveta, preko SPOT 
svetovanja in baze turističnih deležnikov. 

- Priprava čistopisa 4. osnutka Območnega razvojnega programa Savinjsko-šaleške regije za 
obdobje 2021-2027, glede na analizo projektov in na podlagi delavnic Odborov. 

- Priprava čistopisa osnutka za javno razpravo Območnega razvojnega programa Savinjsko-šaleške 
regije za obdobje 2021-2027. 

- Priprava čistopisa Območnega razvojnega programa Savinjsko-šaleške regije za obdobje 2021-
2027 (31.03.2021) – zadnji popravki javne razprave. 

- Predstavitev sprejetega Območnega razvojnega programa Savinjsko-šaleške regije za obdobje 
2021-2027 na: Odboru za gospodarstvo, Svet Mestne občine Velenje in Svetu Mestne občine 
Velenje. 

- Udeležba na 1. seji Odbora za gospodarstvo, turizem in regionalni razvoj. 
- Usklajevanje in dopolnjevanje osnutka RRP 2021-2027 za celotno Savinjsko regijo. 

Priprava in vodenje regijskih projektov: 
- Odvajanje in čiščenje v porečju Savinje – Občina Mozirje (administrativno vodenje projekta, 

priprava dokumentov za MOP in koordinacija projekta v sklopu Dogovora za razvoj regij, Občina 
Mozirje, Občina Nazarje, Občina Rečica ob Savinji, jan – dec 2021). 

- Delovna skupina za projektni predlog Dolina velikanov, medu in zelišč (Zavod Savinja, feb 2021). 
- Projekt vzpostavitve rastlinjakov v SAŠA regiji (Panorganix, mar 2021). 
- Razvoj projekta Trajnostna mobilnost Solčavskega (namen projekta je priprava strategije 

trajnostne mobilnosti in mobilnostnega načrta za občino Solčava, skupaj s krajinskim parkom 
Logarska dolina; Občina Solčava, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Kolektor 
sETup, avg – sep 2021). 

- Priprava projektnega predloga za vzpostavitev projektne pisarne v sklopu Razvojne agencije 
SAŠA ter priprava poslovnega načrta za vzpostavitev Projektnega centra ZSD, Občina Mozirje, 
Občina Nazarje, Občina Rečica ob Savinji, Občina Gornji Grad, Občina Ljubno, Občina Luče, 
Občina Solčava, jul – dec 2021). 
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Objave v medijih: 
- NAŠ ČAS, tema: priprava Območnega razvojnega programa SAŠA regije ter Nacionalna strategija 

za prestrukturiranje premogovnih regij, marec 2021. 
- Savinjske novice, tema: priprava Območnega razvojnega programa SAŠA regije, april 2021. 
- NAŠ ČAS, tema: RA SAŠA in Razvojnem program, julij 2021. 
- Objava prispevka v Almanahu občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki, tema: RA SAŠA 

(delovanje in projekti) ter predstavitev ORP SAŠA (nov 2021). 
 
Organizacija regijskih dogodkov: 

- Sestanek na Golteh z direkcijo za infrastrukturo (1.10.2021). 
- Srečanje na Golteh s predstavniki Ministrstva za infrastrukturo, župani, predstavniki DRI, RASR 

in ORP glede državne kolesarske povezave (14.10.2021). 
 
Izvedena individualna svetovanja: 

- Svetovanje Občini Mozirje v zvezi s prijavo na razpis MIZŠ za razširitev vrtca in osnovne šole (jul 
2021). 

- Svetovanje Občini Nazarje v zvezi s prijavo na razpis za prizidek k Zdravstvenemu domu Nazarje 
(okt 2021). 

- Posveti o možnostih financiranja/prijav na razpise posameznih projektov (Občine ZSD, Šmartno 
ob Paki, Šoštanj, jan – dec 2021). 

- Svetovanje glede priprave programskih dokumentov (SŠGZ, nov 2021). 
- Pregled vsebine za razpis MKGP: Naložbe v gorske kmetije (dec 2021). 

 
Prijave na razpise: 

- Prijava projekta Digital Transformation Center« na razpis Erasmus+, KA210-VET – Small-scale 
partnerships in vocational education and training (s partnerjem Riječko razvojno agencijo PORIN 
d.o.o., Reka, Hrvaška, maj 2021). 

- Prijava na Javno povabilo Zavoda za turizem Šaleške doline za Izdelavo strategije razvoja in 
trženja turizma v Velenju in Šoštanju za obdobje 2022 – 2027 (v konzorciju, jun 2021). 

- Prijava projekta Trajnostna mobilnost Solčavskega na Norveški finančni mehanizem in finančni 
mehanizem EGP (v konzorciju, september 2021). 

 
Izvedba delavnic: 

- Izvedba 5-ih on line delavnic posamično po odborih. 
- Izvedba on line delavnice za oblikovanje projektov za Odbor za celostni in trajnostni razvoj SAŠA 

regije. 
 
Prenosi dobrih praks v in iz regije: 

- Udeležba na študijski mobilnosti: Učna mobilnost posameznikov, Projekt KA1 Osnovna šola za 
odrasle, Lyon, Francija (28. 11. 2021 – 3. 12. 2021). 

- Udeležba in predstavitev delovanja RA SAŠA na srečanju z delegacijo Tešanj, BIH (13. 12. 2021). 
- Prednovoletno srečanje združenja Teris (28. 12. 2021). 

 
Medregijski projekti: 

- Priprava projektnega predloga za sodelovanje (ELES in Borzen, jan 2021) . 
- Zasnova projekta Digital Transformation Center (Riječka razvojna agencija PORIN d.o.o., Reka, 

Hrvaška, maj 2021) 
- Association for sustainable development SFERA INTERNATIONAL – Bitola, Bitola, Republika 

Severna Makedonija, maj 2021). 
- Udeležba na operativnem sestanku Promocija in digitalizacija DKP v Savinjski regiji (9. 12. 2021). 

 
Udeležbe na strokovnih posvetih, konferencah, sejmih, izobraževanjih: 

- Predstavitev in sodelovanje na nacionalnem informativnem dnevu DeCarb – predstavitev 
območnega razvojnega programa SAŠA (apr 2021).  

- Udeležba na Slovenskih regionalnih dnevih (maj 2021). 
- Udeležba na virtualnem sejmu Feel sLOVEni@ Business Date Benelux & Francija 2021 (maj 

2021). 
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- Udeležba na spletnem strokovnem dogodku »Komu bodo namenjene milijarde EU sredstev?« (jun 
2021). 

- Udeležba na dogodku Pospeševanje krožnega gospodarstva v Sloveniji ob začetku nove finančne  
perspektive EU (jun 2021). 

- Udeležba na Otvoritvenem dogodku Norveškega finančnega mehanizma in finančnega 
mehanizma EGP in delavnici za prijavitelje (jun 2021). 

- Udeležba na seminarju Evidenčna javna naročila in naročila male vrednosti (jun 2021). 
- Udeležba na zaključnem dogodku vladnega obiska Savinjske regije (sep 2021). 
- Udeležba na dnevih slovenskega turizma v Postojni (okt 2021). 
- Udeležba na predstavitvi Strategije razvoja in trženja turizma v Velenju in Šoštanju za obdobje 

2022 – 2027 (9. 11. 2021). 
- Udeležba na 20. Evropskem turističnem forumu (17. 11. 2021). 
- Udeležba na posvetu: Posvetovanje z deležniki v zvezi s programskimi dokumenti za izvajanje 

EKP 2021-2027 – VKR (1. 12. 2021). 
 
2.2. SPODBUJANJE, PODPORA IN ZAGOTAVLJANJE PRAVIČNEGA PREHODA SAŠA REGIJE 
 
SAŠA regija se trenutno nahaja v prelomnem obdobju, saj je pred njo zahteven proces prestrukturiranja iz 
premogovne v bolj zeleno in trajnostno regijo. Vizija Razvojne agencije SAŠA je omogočiti Savinjsko-
šaleški regiji pravičen prehod v energetsko in prehransko samooskrbno regijo z delovnimi mesti visoke 
dodane vrednosti in kvalitetnim življenjem za vse generacije s skrbjo za najšibkejše in naravo za zeleni 
butični turizem.  
 
Ključnega pomena pri procesu prestrukturiranje je, da se le-to izvaja na vseh strateških izhodiščih: 

− človeški viri in socialna infrastruktura: zagotavljanje socialne varnosti in zaposljivosti delavcev, 
zaposlenih v premogovništvu in odvisnih panogah; usposobljena, visoko motivirana delovna sila; 
spodbujanje družbenega in kulturnega razvoja v regiji; razvoj izobraževalne in zdravstvene 
dejavnosti ter infrastrukture; zagotavljanje stanovanjske infrastrukture; zadovoljni, motivirani 
prebivalci; 

− energetika: pravična energetska tranzicija dolin; trajnostna preobrazba energetike in energetskih 
lokacij; povezljivost in trajnostna mobilnost; prevozna infrastruktura, ki temelji na zeleni energiji; 
preobrazba daljinskega ogrevanja; 

− okolje: ureditev degradiranih območij; razgradnja in sprememba s premogovništvom in energetiko 
povezane infrastrukture; omogočanje prostorskega razvoja in kvalitetnega bivalnega okolja; 
spremljanje in monitoring; 

− gospodarstvo: trajnosten, vzdržen in diverzificiran gospodarski razvoj; prestrukturiranje podjetij, 
odvisnih od premogovništva; partnerstva ter raziskave in razvoj usmerjeni v ustvarjanje/ohranjanje 
delovnih mest z visoko dodano vrednostjo; programski in infrastrukturni razvoj podpornega okolja 
(podjetništvo in inoviranje). 

Razvojna agencija SAŠA si prizadeva za čim večjo podporo v regiji (tako s strani občin kot tudi 
gospodarstva), saj smo prepričani, da lahko kot organ koordinacije pravičnega prehoda z različnimi 
partnerstvi pripomoremo k temu, da SAŠA postane energetsko samooskrbna, dostopna, povezana, 
trajnostna in zelena regija. Kot organ koordinacije bi tako lahko zainteresiranim deležnikom ponudili 
medregijsko in medsektorsko povezovanje, pomoč pri iskanju novih priložnosti za trajnostni razvoj podjetij, 
podporo pri vključevanju v razvojna partnerstva pri pravičnem prehodu ter omogočili izvajanje projektov s 
pomočjo črpanja nepovratnih državnih in EU sredstev, ki bodo namenjana t.i. evropskemu zelenemu 
dogovoru. 
 
Cilj naših prizadevanj je, da bi SAŠA regija po pravičnem prehodu postala še bolj cenjena in zaželena 
destinacija, v kateri bomo prebivalci radi živeli, si ustvarili družine in si prizadevali za prijazno življenje 
vsakega posameznika ter uspešen razvoj regije kot celote. 
 
Aktivnosti v letu 2021: 

- Udeležba na delavnicah Deloitte za pripravo območnih načrtov. 
- Udeležba in sodelovanje na različnih sestankih in srečanjih z deležniki, glede Nacionalne strategije 

za prestrukturiranje SAŠA regije. 
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- Sodelovanje na sestankih in usklajevanjih ter usmeritve aktivnosti lokalnih deležnikov za 
prestrukturiranje znotraj SAŠA regije. 

- Sestanki in srečanje z zunanjim izvajalcem Deloitte. 
- Sestanek na Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o. in Energetika Ljubljana glede sodelovanja 

na razvojnih projektih za prestrukturiranje;. 
- Udeležba in predstavitev Razvojnega programa in aktivnosti znotraj prestrukturiranja na upravnem 

odboru SŠGZ. 
- Udeležba in sodelovanje na različnih sestankih in srečanjih z deležniki glede priprave Nacionalne 

strategije za prestrukturiranje SAŠA regije. 
- Udeležba na Platformi za premogovne regije. 
- Priprava gradiva za zgibanko MO Velenje o prestrukturiranju: »Pozdravljena, prihodnost«. 
- Večkratni obisk Zasavja (sestanki z RRA Zasavje in župani) na temo prestrukturiranja. 
- Priprava dopisov za: 

− ministra Počivalška na temo pobude za podelitev posebnega statusa premogovnim 
regijam Zasavje in SAŠA ter predloga za sprejem Zakona o prestrukturiranju SAŠA 
regije in Zasavja ter 

− državno sekretarko Kirbiš Rojs na temo vključitve v delovno skupino za pripravo 
Območnih načrtov za pilotni premogovni regiji. 

- Udeležba na sestanku za dogovor o ustanovitvi Sveta županov premogovnih regij. 
- Sestanek z Evropsko komisijo. 
- Priprava gradiv  in predlogov za delovne sestanke. 
- Zasnova in prijava projekta »Virtual Just Transition Center for the Western Balkans« na razpis 

Erasmus+, KA220-ADU – Cooperation partnerships in adult education (v konzorciju s partnerji: 
Apsolon, Zagreb, Hrvaška; Ind Media, d.o.o., Beograd, Srbija; Javna ustanova Univerzitet u Tuzli, 
Tuzla, Bosna in Hercegovina; Regionalna agencija za razvoj i evropske integracije Beograd, 
Beograd, Srbija; The Association for sustainable development SFERA INTERNATIONAL – Bitola, 
Bitola, Republika Severna Makedonija, maj 2021). 

- Udeležba na Annual Meeting the Initiative for coal regions in transition in the Western Balkans and 
Ukraine (23 – 24 junij 2021). 

- Okrogla miza glede zakona o prestrukturiranju (MO Velenje, 22. 9. 2021). 
- Sestanka na SVRK glede vzpostavitve mehanizma za Sklad za pravični prehod (8. 7. 2021 in 18. 

8. 2021). 
- Udeležba na sestanku glede Sklada za pravični prehod – organi na regionalni ravni – Center za 

pravični prehod (22. 7. 2021). 
- Priprava referenc za Organ upravljanja. 
- Priprava predlogov za SVRK (organ upravljanja …). 
- Delovni sestanki in srečanja z MOV na temo prestrukturiranje SAŠA regije. 
- Delovni sestanki in srečanja s SVRK ter priprava vsebinskih in administrativnih dokumentov za 

SVRK na temo prestrukturiranja in vzpostavitve mehanizma za Sklad za pravični prehod ter na 
temo priprave Območnih načrtov za pravični prehod. 

- Sestanki z občinami (MOV, Šoštanj, Šmartno ob Paki) na temo priprave Območnih načrtov za 
pravični prehod. 

- Sestanki in priprava vsebinskih predlogov za osnutek Zakona o prestrukturiranju. 
- Priprava, pregled dokumentov, podaja pripomb ter predlog za projekt za Območne načrte za 

Pravični prehod. 
- Urejanje in pridobivanje podatkov za tehnično pomoč pri pripravi finančne vrzeli ter priprava 

statističnih podatkov s področja gospodarstva in zaposlovanja za gospo Sonjo Ristesko. 
- Prijava na Just Transition Platform Working Group. 
- Udeležba na Just Transition Platform Meeting - Coal Regions in Transition virtual week and 

Carbon-intensive regions seminars (15-17.11). 
- Udeležba na delavnici – Zasavje - Priprava območnih načrtov za pravični prehod Savinjsko-

Šaleške regije in Zasavja – zagotavljanje načela partnerstva (17. 11. 2021) 
- Priprava, usklajevanje ter udeležba na delavnici SAŠA – Priprava območnih načrtov za pravični 

prehod Savinjsko-Šaleške regije in Zasavja – zagotavljanje načela partnerstva (18. 11. 2021). 
 
Objave v medijih 
- Revija EOL, tema: pravični prehod SAŠA regije, julij 2021. 
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- Publikacija Poslovni razgledi SAŠA regije, tema: S pravičnim prehodom na zeleno do kvalitetnega 
življenja, julij 2021. 

- Studio ob 17, sodelujoči: državni sekratar MGRT, MZI in župan MO Velenje (tema pravični prehod, 
4. 11. 2021). 

- polletno glasilo SŠGZ o prestrukturiranju. 
 

Organizacija regijskih dogodkov: 
- Soorganizacija konference Pozdravljena, prihodnost 2021 (21. in 22. 9. 2021). 
 
Prenosi dobrih praks v in iz regije: 
- Udeležba na srečanju Iniciative za premogovne regije za Zahodni Balkan in Ukrajino (jun 2021). 
- Prenos dobrih praks SAŠA – Zasavje na temo prestrukturiranja SAŠA regije. 
 
Udeležbe na strokovnih posvetih, konferencah, sejmih: 
- Posveti na temo prestrukturiranja SAŠA regije (SVRK, MGRT, MZI, Deloitte, MOV, SŠGZ, Klub 

podjetnikov SAŠA regije, jan – okt 2021,). 
- Udeležba na seminarju New Energy to Change the Region From Coal Mining to Data Mining (okt 

2021). 
 

2.3. SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA 

SPOT 2018-2022 
 
Razvojna agencija SAŠA izvaja petletni projekt »Izvajanje celovitih podpornih storitev za potencialne 
podjetnike in podjetja v okviru Slovenskih poslovnih točk«. SPOT svetovanje Savinjska sestavlja sedem 
konzorcijskih partnerjev, ki s svojimi aktivnostmi pokrivajo celotno Savinjsko regijo. Aktivnosti v okviru 
SPOT svetovanje Savinjska so namenjene potencialnim podjetnikom, mikro, malim in srednje velikim 
podjetjem. Storitve so za uporabnike brezplačne in jih izvajamo na sedežu v Nazarjah in na sedežu SPOT, 
Cesta na Ostrožno 4, Celje.  
 
Namen javnega razpisa je podpora in pomoč potencialnim podjetnikom ter mikro, malim in srednje velikim 
podjetjem (v nadaljevanju MSP) v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo, ki se srečujejo s 
podjetniškimi izzivi na celotnem območju Republike Slovenije, ter izboljšanje podjetniške kulture.  
 
V okviru projekta SPOT svetovanje Savinjska smo v letu 2020 za območje Zgornje savinjske doline izvedli 
naslednje aktivnosti: 
 
Izvajanje splošnega  svetovanja 
Zagotavljanje kakovostne podpore vsem ciljnim skupinam MSP in potencialnim podjetnikom pri dostopu do 
informacij, znanja in finančnih virov ter do hitrejših administrativnih postopkov (Opravljene svetovalne 
storitve 221 uporabnikom, svetovanja so se izvajala na matični inštituciji, mobilno na sedežih podjetja in na 
sedežu SPOT svetovanju Savinjska (OOZ Celje). 
 
Animiranje in seznanjanje podjetnikov z razvojnimi spodbudami, pridobivanje in posredovanje 
drugih informacij 
Pomoč podjetnikom pri iskanju oz. uporabi različnih podpornih instrumentov, usmerjanje k državnim 
spodbudam, ki so na voljo za spodbujanje razvoja podjetništva, posredovanje drugih poslovnih informacij, 
pridobivanje in posredovanje razpisnih informacij in razpisne dokumentacije (poslanih 40 paketov informacij 
podjetnikom po bazi). Promocija aktivnosti SPOT regije (osebna predstavitev podjetjem, predstavitve na 
delavnicah…). SPOT Svetovanje deluje celostno in si prizadeva za prepoznavnost v regiji v ta namen so 
bile aktivnosti usmerjene tudi  k spodbujanju mreženja podpornega okolja (šole, zbornice, društva…). Na 
spletni strani www.ra-sasa.si so sledile redne objave o dogodkih v regiji in o razvojnih spodbudah. Pripravili 
smo članke o podjetniških temah in aktivnostih v regiji (pripravljenih 6 podjetniški člankov), V okviru 
aktivnosti smo se čezmejno povezovali  s sorodnimi inštitucijami v sosednjih državah. Svetovalka se je s 
kolegicami iz konzorcija udeležila mednarodne konference Pametna internacionalizacija »Orodja in 
spodbude za internacionalizacijo MSP«. Z informacijami, ki so jih pridobile na dogodku, bodo lažje nudile 
podporo in svetovale MSP, ki bodo želeli vstopiti na trg držav Beneluxa in Skandinavije. 

http://www.ra-sasa.si/
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Izvajanje podjetniških delavnic in usposabljanj 
V okviru projekta SPOT smo v letu 2021 izvedli 8 podjetniških delavnic z namenom pridobivanja, razvijanja 
in izboljšanja tistih sposobnosti, veščin, navad in kompetenc potencialnih podjetnikov ali MSP, ki jim bodo 
omogočila večje učinkovitost in s tem doseganje ciljev. Priprava računovodskih in davčnih izkazov za leto 
2020, 42 udeležencev. Najava javnih razpisov namenjenih podjetnikom v letu 2021, 41 udeležencev. 
Koriščenje razvojnih sredstev in pomoči za podjetja turističnega sektorja v letu 2021, 39 udeležencev. 
Obveznosti podjetij skladno z uredbo o embalaži in odpadni embalaži, 23 podjetnikov. Digitalne 
kompetence, 13 podjetnikov. Prepoznavanje vedenjskih profilov ljudi za (še) lažjo komunikacijo, 15 
udeležencev. 
Prav tako smo izvedli dve več dnevni usposabljanji. Izvedba podjetniškega usposabljanja Poslovno 
komuniciranje v angleškem jeziku s področja nabave in prodaje. Usposobilo se je 10 udeležencev. 
Podjetniško usposabljanje ABC Podjetništvo – udeleženih 32 udeležencev. 
 
Registracija novih podjetij, spremembe že obstoječih dejavnosti in ostali postopki v okviru SPOT 
registracije 
Informacije za ustanovitev, razvoj in poslovanje podjetij, hitrejša in cenejša ustanovitev podjetij, 
poenostavitev postopkov po elektronskih poteh za potencialne in obstoječe podjetnike (izvedenih 103 
postopkov) 
 
Ostale naloge 
Svetovalka SPOT, Ana Marinčič, je opravila strokovni izpit s področja celostnega podjetniškega svetovanja. 
Dve zaposleni sta se udeležili tehničnega usposabljanja za izvajanje SPOT registracijskih postopkov in 
uspešno pridobili potrdilo. 
Opravljenih je bilo več koordinacijskih sestankov partnerjev projekta SPOT. V okviru projekta SPOT 
Svetovanje Savinjska se je svetovalka udeležila več izobraževanj v okviru agencije SPIRIT in drugih 
strokovnih izobraževanj. Kot showroom regijskega gospodarstva je bil pripravljen video. S strani SPIRIT je 
bil posnet tudi video, ki predstavlja podporno mrežo SPOT Savinjska. 
 
S konzorcijskimi partnerji SPOT Savinjska smo organizirali Regijsko srečanje podpornega okolja, ki se ga 
je udeležilo 46 predstavnikov različnih institucij. Namen srečanja je bil predstaviti storitev in sodelovanje z 
institucijami podpornega okolja za podjetništvo. Z udeležbo na srečanju so se udeleženci seznanili z 
aktivnostmi javne agencije SPIRIT Slovenija, SPOT Svetovanja Savinjska, SAŠA inkubatorja in s storitvami 
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Na srečanju je bila predstavljena tudi komunikacija v 
kriznih časih. 
 
Potekala je Izmenjava dobrih praks s podjetniki Slovenske Istre. 
Izmenjava dobrih praks se je odvijala 27. 9. 2021 in je bila namenjena mikro, malim in srednje velikim 
podjetjem ter posameznikom s podjetniško idejo. Namen izmenjave dobrih praks je bil predstaviti idejo 
podjetja Kozlovič, kako je prišlo do ustanovitve blagovne znamke »Istrske hiške« in »Istrski zajtrk«; pridobiti 
informacijo o njihovem poslovnem modelu in kako so se soočali s povezovanjem z lokalnimi ponudniki ter 
spoznati pridelavo ter predelavo zelišč in njihovo prodajo s pomočjo mreženja lokalnih ponudnikov. 
Namen je bil dosežen, saj so bili udeleženci izjemno zadovoljni – vsi podjetniki in njihovi projekti so nas 
navdušili. Vidi se, da za uspešnimi zgodbami stojijo pozitivno naravnani posamezniki, ki jim je to, kar 
počnejo, v veselje. Navdušuje tudi dejstvo, da so se posamezni turistični ponudniki v Istri uspeli povezati in 
ustvariti skupno zgodbo, ki turistično ponudbo kraja obogati in popestri. Istrijani predstavljajo odličen primer 
dobre prakse, ki bi lahko bila zgled tudi turističnim ponudnikom drugod po Sloveniji. 
Strokovne ekskurzije se je udeležilo 17 udeležencev, ki so bili nadvse zadovoljni. 
 
2.4. SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA 
 

2.4.1 Projekt Vodilna destinacija Zgornje Savinjske doline 2  
 
Skupna vrednost projekta – upravičeni stroški: 286.949,90 EUR (258.254,91 = 90% sofinanciranje). 
 
Obdobje upravičenosti stroškov je od 15. 10. 2019 do 30. 6. 2022. (S sklepom z dne 28. 9. 2020 je bilo 
zaradi epidemije COVID-19 obdobje upravičenosti stroškov podaljšano.). 
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Razvojna agencija SAŠA se je v mesecu januarju 2020 kot Vodilna destinacija Zgornje Savinjske doline 
uspešno prijavila na javni razpis MGRT-ja za dvig kompetenc vodilnih turističnih destinacij in razvoj 
turistične ponudbe v vodilnih turističnih destinacijah v letih 2020 in 2021, s projektom »Vodilna 
destinacija Zgornja Savinjska dolina 2«. 26. maja smo prejeli sklep o odobritvi sredstev, pogodbo smo 
podpisali 29. septembra 2020.  
 
Gre za nadaljevanje/nadgradnja operacije »Vodilna destinacija Zgornja Savinjska dolina«, s katero 
želimo destinacijo dvigniti na višji nivo z okrepitvijo kompetenc zaposlenih na področju turizma, razvojem 
novih produktov, digitaliziranjem kulturne dediščine in oblikovanje le-teh v 5-zvezdična doživetja, ki bodo 
destinacijo naredila bolj atraktivno za zahtevnejše goste. 

V okviru projekta so v letu 2021 bile izvedene naslednje aktivnosti: 

Razviti so bili novi avtentični produkti, ki poudarjajo identiteto destinacije. Izhodiščne tri nosilne produktne 
sklope (Savinjska 4 New Bussiness, Savinjska Outdoor in Savinjska Alpine Getaway) so bili razviti v: 

1. Savinjska »Od kamnov do zvezd« - po stranpoteh celjskih knezov (tematski team building za 
poslovne skupine). 

2. Savinjska natur – po sledeh živali do udobnega sobivanja z naravo (za aktivne družine). 
3. Savinjska voda – z alpsko reko se umijem, odžejam, sprostim in veselim (za pare, male skupine 

in družine). 
Izvedena je bila eksterna študijska tura v alpsko turistično destinacijo Bohinj, v podporo razvoju in 
trženju turističnih produktov. 
 
Digitalizirane so bile štiri enote kulturne dediščine, in sicer v Gornjem Gradu: samostan, vodnjak, cerkev 
Sv. Mohorja in Fortunata in v Mozirju – staro trško jedro. Otvoritev aplikacije »Doživite cvetoče Mozirje« 
je bila 8. oktobra 2021. Aplikacija turista popelje skozi starotrško jedro in na zabaven ter interaktiven 
način predstavi njegovo zgodovino. V Gornjem Gradu je bil postavljen zaslon na dotik z aplikacijo, ki na 
zanimiv način predstavi zgodovino tega kraja in z rekonstrukcijami iz različnih obdobij obiskovalcu ponudi 
vpogled, kako je nekdaj ta prostor izgledal. (Aplikacija se še nadgrajuje. Pričakujemo otvoritev v prvi 
polovici 2022.) Na podlagi digitalizirane inovirane kulturne dediščine in v skladu z odprtim pozivom za 5-
zvezdična doživetja STO smo oblikovali posebni turistični produkt »Savinjski duhovni umik«. Gre za 
izviren in pristen turistični produkt, z višjo dodano vrednostjo. (Produkt bomo v letu 2022 s pomočjo 
strokovne evalvacije še nadgradili.) 

Za višji nivo ponudbe pri turističnih ponudnikih (ciljne skupine) smo izvedli štiri sklope izobraževanj, in 
sicer: Komuniciranje s turisti, Zero-waste turizem (skladno z vizijo območja), Poznavanje turistične 
ponudbe ZSD in Usposabljanja za interpretacijo dediščine ter interpretativno vodenje z interno študijsko 
turo. 

Večina predvidenih projektnih aktivnosti je že zaključena, oz. so v zaključni fazi. Vse aktivnosti bomo 
zaključili v prvi polovici leta 2022. 

 
2.4.2 Projekt »SAVINJSKA VIA ALPS AND VALLEYS« 

 
Skupna vrednost projekta – upravičeni stroški: 34.444 EUR (31.000 EUR = 90% sofinanciranje). 
 
V okviru razpisa STO za sofinanciranje aktivnosti promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih 
destinacij v Sloveniji v letu 2021 smo aprila 2021 uspešno prijavili projekt SAVINJSKA VIA ALPS AND 
VALLEYS 2 in ga 14. 12. 2021 tudi uspešno zaključili.  
 
V času izvajanja projekta smo izvedli naslednje aktivnosti: 

− Vsebinske in tehnične nadgradnje spletnih strani visitsavinjska.com. Upravljanje družabnih 
omrežij Facebook, Instagram, Youtube.  

Pripravljeni so bili novi optimizirani prispevki, spletna stran se je tehnično in vsebinsko urejala, z 
namenom izboljšanja uporabniške izkušnje in pridobitve novih uporabnikov strani. Za družabna omrežja 
smo pripravili nove vsebine, jih oblikovali in tehnično optimizirali s ciljem informiranja, promocije, 
inspiracije za obisk spletnih strani visitsavinjska.com  in destinacije.  

http://visitsavinjska.com/
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− Vzpostavitev digitalne info mreže SAVINJSKA QR. 

Vzpostavili smo digitalno info mrežo Savinjska QR kot podporo digitalizaciji in trajnostni optimizaciji 
delovanja TIC centrov. 

− Oglaševanje in sponzorirane akcije na digitalnih medijih. 

Med junijem in septembrom 2021 smo izvedli digitalno promocijsko kampanjo na domačem, hrvaškem 
in nemškem trgu. Medija promocije sta bila Facebook in Google. Kampanijo ocenjujemo za uspešno, saj 
smo kljub epidemiji uspeli povečati obisk spletnih strani in s tem prispevali k pospeševanju prodaje 
turistične ponudbe. V primerjavi z obdobjem junij – september 2020, je bilo v enakem letošnjem obdobju 
zabeleženih 8,63% sej več. Število uporabnikov se je dvignilo za 9,36%.  

− Priprava kratkih tematskih video posnetkov za promocijo savinjske kulinarike z vplivnežem. 

Vplivnež  Miha Robnik, tekmovalec iz Masterchef Slovenija in z velikim številom sledilcev na družbenih 
omrežjih (Dans fotr kuha) je skupaj z Jernejem Slapnikom (zavod Poseben dan) posnel 10 kratkih 
tematskih video posnetkov za promocijo savinjske kulinarike. Odziv na video posnetke je bil odličen. 
Sodelovanje z njim se je izkazalo kot zelo plodno. 

− Sodelovanje z Združenjem turističnih kmetij Slovenije. 

Z ZTKS smo izvedli digitalno kampanjo namenjeno promociji turističnih kmetij v zgornji savinjski dolini. 
posneli in lansirali smo video za promocijo turističnih kmetij, v članek “5 razlogov za počitnice na turistični 
kmetiji” na spletnih straneh visisavinjska.com pa vključili povezavo na spletno stran Združenja turističnih 
kmetij. 
 

2.4.3 SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA – RDO SAŠA 
 

Marketing in pospeševanje prodaje destinacije SAŠA 
 
Na področju marketinga in pospeševanja prodaje destinacije SAŠA so bile opravljene naslednje 
aktivnosti: 
 

− Priprava promocijskih in informativnih materialov SAŠA destinacije in krepitev znamke 
Savinjska: 

- Priprava turistične zloženke z vrisanimi pohodnimi potmi v SAŠA regiji. 
- Izdelava plakata in brošur »Počitniška doživetja Savinjske«. Promocija doživetij. 
 

− Nastopi na sejmih pod skupno znamko Visit Savinjska: 

- Udeležba na virtualnem sejmu Virtual Counter Days, ki je potekal med 11. 2. in 12. 2. 2021 
(na katerem so sodelovale nemške turistične agencije). 

- Udeležba na virtualnem mednarodnem sejmu ITB Berlin, ki je potekal med 9. in 12. 3. 2021.  
- Udeležba na Slovenski turistični borzi (Slovenian Incoming Workshop) SIW Boutique Tour 

2021, na Bledu (20. 5. 2021). 
- Udeležba na turističnem posvetu "Slovenski turizem po soočenju s pandemijo Covid-19" in 

predstavitev digitalizacije kulturne dediščine v Gornjem Gradu, kot primer dobre prakse (v 
okviru MOS Celje, 16. 9. 2021). 

 
− Upravljanje z družabnimi omrežji Facebook, Pinterest, Instagram, sponzorirane akcije: 

 
Priprava in objava prispevkov, komunikacija s sledilci 
Upravljanje z družbenimi omrežji poteka glede na izbrane mesečne teme in aktualnost. Prispevki so 
zasnovani na kratkih, informativnih in inspirirajočih opisih, ki jih spremljajo izbrane privlačne fotografije 
ali video prispevki.  
Skozi vso leto so bili pripravljeni in objavljeni prispevki s povezavami na spletno stran, kjer je bila 
izpostavljena celotna regija (vodilna destinacija Zgornja Savinjska dolina in Šaleška dolina). 
 

− Priprava vsebin za spletno stran visitsavinjska.com: 

http://visitsavinjska.com/
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Pripravili in optimizirali smo nove vsebinske prispevke/skope, med drugim: 
- 8 izletov v skrite kotičke Savinjske, 
- 10 idej za raziskovanje savinjske dediščine , 
- dopolnitev prispevkov Pot škrata Bisera in Pozojeva grajska pot okoli Velenja, 
- Pohodniške in planinske poti Savinjske (opis 20ih izbranih pohodniških, tematskih in planinskih 

poti), 
- 20 najlepših doživetij Savinjske, 
- Pravljična zima v Savinjski - 11 zimskih doživetij, 
- Savinjska vodna potepanja, 
- Bilo je nekoč #1: Savinjske razglednice - Velenjski grad na prelomu stoletja, Šoštanjski utrip, 
- Bilo je nekoč #2: Savinjske planine, 
- Zdaj je čas za krompirjeve počitnice v Savinjski, 
- Praznično vzdušje v Savinjski 2021 (aktualizacija), 
- Flosarska zbirka in zbirka cvetnoljubenskih potic. 

Naredili smo tehnične izboljšave na strežniku za vzdrževanje izboljšanja hitrosti delovanja spletne strani. 

S pripravo novih prispevkov nismo le ohranjali odličnih rezultatov prejšnjega leta, temveč smo celo 
podaljšali čas zadrževanja na spletnih straneh za 13%. Število ogledov strani smo povečali za 7,53 %, 
število edinstvenih ogledov za 9,52%. V letu 2021 je organsko iskanje predstavljalo 63% vseh iskanj, kar 
je 18 % več kot v letu 2020 (45%). Odlično smo povečali tudi prehodnost iz družbenih omrežij na spletne 
strani visitsavinjska.com. Iz Facebooka je na spletne strani visitsavinjska.com prišlo 22% več 
uporabnikov, število novih uporabnikov se je v primerjavi z letom 2020 povečalo za 37%. 
 

− Objava medijskih prispevkov: 
− Snemanje za TV SLO o nujnosti odprtja turističnega sektorja (prispevek objavljen 14. 3. 

2021 na Prvem dnevniku TV SLO). 
− Objava oglasnega članka v reviji Dober tek (julij/avgust 2021). 
− Objava oglasa v reviji »Slovenske počitnice« - prilogi slovenskih pokrajinskih časopisov 

(november 2021). 

Koordinacijska skupina za turizem 
 
Skupino sestavljajo predstavniki TIC-ev Zgornje Savinjske doline, vodi pa jo Maja Ratej, vodja projektov 
na Razvojni agenciji Savinjsko – šaleške regije. Koordinacijska skupina za turizem je pričela z 
delovanjem konec leta 2019. Skupina se od takrat redno dobiva in razpravlja o aktualnih temah, snuje 
skupne projekte in išče možnosti za sodelovanje.  
V tabeli so navedeni datumi sestankov in njihov dnevni red. 
 

DATUM, KRAJ DNEVNI RED 
20. 1. 2021, virtualni 
sestanek 

- predstavitev obrazca za vključitev projektov v Območni razvojni 
program in časovnice za nadaljnje aktivnosti v okviru priprav programa; 
- predlog promocijskih aktivnosti v okviru »Slovenija – Evropska 
gastronomska regija 2021«; 
- vzpostavitev enotnega rezervacijskega sistema (razprava o 
decembrskih predstavitvah štirih podjetij in definiranje naših želja). 

10. 2. 2021, virtualni 
sestanek 

- predstavitev izkušenj VD Rogla – Pohorje z rezervacijskim sistemom 
podjetja Bentral; 
- izboljšanje ažurnosti in dostopnosti statističnih podatkov s področja 
turizma v regiji; 
- pregled aktualnih sejmov (naše aktivnosti); 
- izdelava zemljevida planinskih poti. 

25. 3. 2021, Šmartno ob 
Paki 

- pregled aktualnih sejmov (naše aktivnosti); 
- izdelava zemljevida planinskih poti; 
- promocijski filmi za lokalno gastronomijo. 

16. 4. 2021, Nazarje - predstavitev digitalnih informatorjev; 
- izdelava zemljevida planinskih poti; 

http://visitsavinjska.com/
http://visitsavinjska.com/
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- izboljšanje ažurnosti in dostopnosti statističnih podatkov s področja 
turizma v regiji. 

28. 5. 2021, Luče - Počitniška doživetja Savinjske – dogovor o izpeljavi aktivnosti in o 
promociji doživetij. 
- izdelava zemljevida planinskih poti. 
- testiranje tujih turistov. 

18. 6. 2021, Rečica ob 
Savinji 

- izdelava turističnega zemljevida planinskih poti (aktualne informacije); 
- sodelovanje med TIC-i in turističnimi ponudniki (Jure Kolenc, kamp 
Menina); 
- pričakovanja pred pričetkom poletne sezone (razprava). 

9. 11. 2021, Nazarje - decembrsko dogajanje v destinaciji (načrti in razprava o možnostih 
izvedbe glede na aktualne epidemiološke razmere); 
- turistični obisk v destinaciji (razprava); 
- aplikacija za kolesarjenje (predstavitev razvoja). 

 

Udeležba na konferencah/ usposabljanjih 

- Usposabljanje »Sodobni tržni pristopi« v okviru STO Management Akademije (12. 1. 2021). 
- Predstavitev pozivov STO za leto 2021, za vključitev v zeleno shemo slovenskega turizma & 5* 

doživetja, Slovenia Unique Experiences (28. 1. 2021). 
- Predstavitev analize Ankete o tujih turistih (23. 3. 2021), ki so jo za STO pripravili 

v podjetju Valicon. 
- Panel o turizmu v okviru virtualnega Blejskega strateškega foruma (2. 9. 2021). 
- 20. Evropski turistični forum (17. 11. 2021).  
- Virtualno Srečanje predstavnikov vodilnih destinacij slovenskega turizma, ki ga je organizirala 

STO (10. 12. 2021). 

Sodelovanje pri pripravi regionalnih in nacionalnih strateških dokumentov  

- Sodelovanje pri pripravi predloga za snovanje skupne strategije razvoja turizma SAŠA regije. 
- Priprava nabora regionalnih projektov s področja turizma za Območni razvojni program 

Savinjsko-šaleške regije in posredovanje poziva turističnim deležnikom naj vanj vključijo svoje 
predloge projektov. 

- Sodelovanje pri evalvacija strategije trajnostne rasti slovenskega turizma 2017 – 2021 (31. 
januar 2021). 

- Virtualno srečanje posvetovalne skupine za upravljanje destinacije za pripravo Strategije 
trajnostne rasti slovenskega turizma 2022-2028 (8. 12. 2021). 

- Poglobljen intervju z gospo Dašo Farčnik iz Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete, v 
okviru priprave strategije razvoja turizma za Šaleško dolino (9. 9. 2021). 

- Spremljanje seje MOV Velenje in predstavitve Osnutka Strategije razvoja in trženja turizma v 
Velenju in Šoštanju za obdobje 2022-2027 (21. 12. 2021). 

Ostale aktivnosti: 
- Izvedba produkta »Počitniška doživetja Savinjske« (priprava urnikov, koordinacija s TIC-i in 

turističnimi ponudniki). 
- Obveščanje turističnih ponudnikov o razpisih in drugih aktualnih informacijah s področja turizma 

in gostinstva. 
- Organizacija spletne delavnice »Koriščenje razvojnih sredstev in pomoči za podjetja turističnega 

sektorja v letu 2021« (9. 2. 2021). 
- Udeležba na sestanku v hotelu Grof (Čeplje/Vransko, 8. 12. 2021) za izdelavo skupnega 

kataloga Savinjske doline in več povezovanja na področju turizma z občinami spodnje Savinjske 
doline (Žalec, Vransko, Polzela, Prebold, Tabor). 

 
2.5.  IZVAJANJE DRUGIH PROJEKTOV IN AKTIVNOSTI                                                                                                                                                                      
 
V letu 2021 smo izvajali še naslednje projekte in aktivnosti:  
 
Kolesarske povezave SAŠA 
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Zaključen je projekt Kolesarske poti Savinjska2go v okviru katerega so bile izpeljane naslednje aktivnosti: 
- vzpostavljena je mreža kolesarskih poti, 
- izdelan je elaborat za postavitev označevalnih tabel na lokalnih in državnih cestah, 
- oblikovan  je kolesarski zemljevid, 
- pripravljena je mobilna aplikacija ponudnika Monolit2go (Aplikacija vsebuje podatke o 54 

kolesarskih poteh ter preko 200 različnih zanimivih lokacij in omogoča spremljanje položaja prek 
GPS povezave.  Uporabnikom je dostopna brezplačno preko Google play in App trgovine). 

 
V začetku leta 2021 so na Razvojni agenciji SAŠA d.o.o. potekale redne usklajevalne aktivnosti med 
občinami in pripravljavcem Elaborata za označitev kolesarskih poti in pripravljavcem spletne aplikacije in 
tiskane karte, ter Direkcijo RS za infrastrukturo. 
 
V drugem kvartalu je potekal ponoven nabor podatkov, saj je bilo potrebno aktualizirati točke interesa (POI), 
sledilo je ponovno vnašanje novih POI v aplikacijo ter oblikovanje novega koncepta za ustrezen kartografski 
prikaz. Med tem so bile v večini občin postavljene usmerjevalne table. V zadnjem kvartalu je bil pripravljen 
prenovljen zemljevid in aplikacija. 

Skillability 
 
Namen projekta je da se ustvari digitalna platforma za osebe s posebnimi potrebami. Namen platforme je, 
da osebe s posebnimi potrebami pridobijo nova znanja, predstavijo svoje talente ali izdelke obiskovalcem 
platforme, posameznikom in podjetjem za nakup ali podporo na druge načine. Platforma bo sestavljena iz 
posebej zasnovanih digitalnih tečajev, ki se osredotočajo na: osebne predstavitvene spretnosti, digitalno 
prodajo, predstavitev izdelkov, promocijo, oddaljene storitve, logistiko in dostavo. Platforma je funkcijsko 
postavljena, spletni tečaji so pripravljeni, partnerji pa so trenutno v procesu lokalizacije spletnih tečajev. 
   
Projekt “KUL SAŠA” 
 
Projekt: Kulinarična izobraževanja za mlade za popestritev turistične ponudbe v Savinjsko-šaleški 
regiji, Akronim: KUL SAŠA (podukrep 19.2: »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega 
razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje operacij Strategije lokalnega razvoja LAS Zgornje Savinjske in 
Šaleške doline, sofinanciranega iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za leto 2020). 
 

- Trajanje projekta: 1. 1. 2021 – 30. 4. 2023. 

- Vrednost projekta: 61.071,76 EUR. 

- Zaprošena sredstva iz sklada EKSRP: 46.449,57 EUR. 

S projektom želimo ponuditi mladim (in tudi ostalim) priložnost za kulinarična izobraževanja s pridobljenim 
certifikatom na atraktiven način (mešanico televizijskega šova – sodobnega pristopa) in s tem izboljšati 
znanje in spretnosti mladih (žensk in ostalih interesentov) za vključitev na trg dela. Hkrati pa želimo s tem 
popestriti turistično kulinarično ponudbo in tradicionalne dogodke s sodobnim pristopom. 
 
Aktivnosti projekta v 2021: 

- koordinacija projekta, 
- fotografiranje tradicionalnih jedi, 
- priprava ozaveščevalnega načrta, 
- priprava osnutka kataloga “Tradicionalno in domače iz Savinjske”, 
- podpora pri izvajanju prireditev s prostovoljnim delom in nabava pripomočkov za degustacijo vina, 
- ozaveščanje o pomenu ohranjanja narave in naravnih danosti za lokalno preskrbo, ki jo potrebuje 

razvoj tradicionalne kulinarike, 
- promocija operacije (priprava in tisk promocijskega gradiva). 
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2.6.  TRŽNE STORITVE 
 
V letu 2021 si je Razvojna agencija SAŠA prizadevala okrepiti ponudbo tržnih storitev ter razširiti svoj 
portfelj. RA SAŠA ima kompetence na različnih področjih 

- Izdelava investicijske dokumentacije v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih finance. 

- Izvajanje postopkov javnih naročil po pooblastilu. 
- Projektni management (pregled razpisne dokumentacije in svetovanje pri oblikovanju projektne 

ideje. 
- Prijave na razpise, svetovalna pomoč pri izvedbi in spremljanju projektov, koordinacija in vodenje 

projektov, poročanje). 
- Pravne zadeve (priprava in pregled pogodb, aneksov). 
- Izobraževanje, usposabljanje ter dvig kompetenc kadra. 
- Priprava CGP, promocijskih materialov in vsebin. 
- Svetovanje. 

Izvedene aktivnosti: 
- Usklajevanje in koordinacija razpisa in priprava DIIP za: 

− Razširitev vrtca Mozirje in 
− Razširitev Osnovne šole Mozirje. 

- Priprava DIIP: 
− Trajnostna mobilnost v destinaciji Logarska dolina Solčavsko. 
− Program revitalizacije starotrškega jedra. 
− Vodovod Letošč (JP Komunala Mozirje). 

- Izvedba postopkov oddaje naročil male vrednosti: 
− Št. JN: 07-01/2021, datum 16. 7. 2021: »Vodovodni materiali – vodovod Trnovec-Pobrežje« 

po pooblastilu JP Komunala Mozirje. 
− Št. JN 09-01/2021, datum: 16. 9. 2021: »Obnova ceste Ljubija – Završe – Maks« po pooblastilu 

Občine Mozirje. 
- Pridobitev posla na podlagi javnega naročila: 

− Informiranje in obveščanje javnosti o izvajanju projekta Odvajanje in čiščenje v porečju Savinje 
– Občina Mozirje (izbrana ponudba). 

 
Izobraževanja 

- Vključitev v SPIN izobraževanje. 
- Udeležba na usposabljanju Upravne akademije: Predstavitev določil novele Zakona o javnem 

naročanju ZJN-3B (21. 9. 2021). 
- Opravljeno osnovno izobraževanje za mediatorja pri Društvu mediatorjev Slovenije (nov 2021). 

 
Aktivnosti obveščanja, svetovanja in aktivnega sodelovanja z ostalimi deležniki regionalnega 
razvoja 

- Redno spremljanje objav razpisov in obveščanje občin ter drugih partnerjev razvojne mreže SAŠA 
območja. 

- Prepoznavanje projektnih idej v regiji in vzpostavljanje partnerstev. 
- Sodelovanje v organih in dogodkih SAŠA inkubatorja. 
- Sodelovanje v organih Zavoda Savinja. 
- Sodelovanje v organih LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline. 
- Sodelovanje s Savinjsko-Šaleško gospodarsko zbornico. 
- Sodelovanje z Obrtnima zbornicama Mozirje in Velenje. 
- Sodelovanje s TIC-i. 
- Sodelovanje s Klubom podjetnikov SAŠA regije. 
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3. POSLOVNI IZID ZA LETO 2021 
 
3.1. PLANIRANI IN DOSEŽENI PRIHODKI 2021 
 

PRIHODKI (v EUR) 

1 
 PLAN           
2021 

2 
REALIZACIJA        

2021 
2/1 

Indeks 
Sofinanciranje občine 1,25 €/preb. 77.254,00 77.254,00 100 
Splošne razvojne naloge 9.174,00 11.909,35 130 
RDO SAŠA 26.000,00 26.000,00 100 
Sofinanciranje lastnega deleža VD ZSD 2 in promocija VD 
ZSD 20.000,00 20.000,00 100 
Kolesarske poti - občine 15.920,00 15.920,00 100 
Vodilna destinacija ZSD 140.000,00 84.737,03 61 
Promocija VD ZSD 30.000,00 30.996,40 103 
SPOT regije 42.000,00 44.055,85 105 
LAS projekti 4.360,00 28.500,00 654 
Erasmus+ - Projekt Skillability 15.000,00 8.481,40 57 

Drugo - tržne storitve 10.000,00 22.221,65 222 

Poslovni prihodki 389.708,00 370.075,68 95 
Drugi prihodki / 27,13 / 
Prihodki skupaj 389.708,00 370.102,81 95 

 
Obrazložitev prihodkov za leto 2021 
 
Zaradi večje preglednosti poslovanja poteka knjiženje izdanih zahtevkov in računov na osnovi 
pripravljenega šifranta, ki omogoča spremljanje vrednosti opravljenih storitev po posameznih načinih 
financiranja ali po posameznih projektih. 
 
Družba je v letu 2021 večino prihodkov pridobila iz pridobljenih projektov (SPOT, Vodilna destinacija ZSD, 
Promocija VD ZSD, LAS projekti), sledijo prihodki iz sofinanciranja občin lastnic, ostali prihodki pa so bili 
realizirani na trgu, predvsem z izdelavo investicijske dokumentacije in izvajanjem postopkov javnih naročil 
po pooblastilu. 
 
Družba je tako je v letu 2021 ustvarila prihodkov skupaj za 370.102,81 EUR. 
 
3.2  PLANIRANI IN DOSEŽENI ODHODKI ZA LETO 2021 
 

ODHODKI (v EUR) 

1 
 PLAN           
2021 

2 
REALIZACIJA        

2021 
2/1 

Indeks 
Stroški materiala 2.200,00 4.473,18 203 
Stroški storitev 220.700,00 188.964,64 86 
Amortizacija 3.000,00 1.748,99 58 
Stroški dela 159.500,00 160.685,72 101 
Drugi poslovni odhodki 500,00 245,56 49 
Poslovni odhodki 385.900,00 356.118,09 92 
Drugi odhodki (finančni in drugi) 2.510,00 2.499,05 100 
Odhodki skupaj 388.410,00 358.617,14 92 
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Obrazložitev odhodkov za leto 2021 
 
Družba je v letu 2021 ustvarila odhodkov skupaj za 358.617,14 EUR. 
 
Družba je tako v letu 2021 večino odhodkov ustvarila iz naslova stroškov storitev, kamor spadajo tudi stroški 
projektov, sledijo jim odhodki iz naslova stroškov dela.  
 
3.3  POSLOVNI IZID ZA LETO 2021 
                                              

PRIHODKI (v EUR) 

1 
 PLAN           
2021 

2 
REALIZACIJA        

2021 
2/1 

Indeks 
Sofinanciranje občine 1,25 €/preb. 77.254,00 77.254,00 100 
Splošne razvojne naloge 9.174,00 11.909,35 130 
RDO SAŠA 26.000,00 26.000,00 100 
Sofinanciranje lastnega deleža VD ZSD 2 in promocija VD 
ZSD 20.000,00 20.000,00 100 
Kolesarske poti - občine 15.920,00 15.920,00 100 
Vodilna destinacija ZSD 140.000,00 84.737,03 61 
Promocija VD ZSD 30.000,00 30.996,40 103 
SPOT regije 42.000,00 44.055,85 105 
LAS projekti 4.360,00 28.500,00 654 
Erasmus+ - Projekt Skillability 15.000,00 8.481,40 57 

Drugo - tržne storitve 10.000,00 22.221,65 222 

Poslovni prihodki 389.708,00 370.075,68 95 
Drugi prihodki / 27,13 / 
Prihodki skupaj 389.708,00 370.102,81 95 
        

ODHODKI (v EUR) 

1 
 PLAN           
2021 

2 
REALIZACIJA        

2021 
2/1 

Indeks 
Stroški materiala 2.200,00 4.473,18 203 
Stroški storitev 220.700,00 188.964,64 86 
Amortizacija 3.000,00 1.748,99 58 
Stroški dela 159.500,00 160.685,72 101 
Drugi poslovni odhodki 500,00 245,56 49 
Poslovni odhodki 385.900,00 356.118,09 92 
Drugi odhodki (finančni in drugi) 2.510,00 2.499,05 100 
Odhodki skupaj 388.410,00 358.617,14 92 
        
POSLOVNI IZID (v EUR) 1.298,00 11.485,67 885 
Davek iz dobička (v EUR) / 869,88 / 
ČISTI DOBIČEK (v EUR) / 10.615,79 / 

 
Na osnovi doseženih prihodkov in odhodkov je bil v letu 2021 realiziran pozitiven izid iz poslovanja v 
višini 11.485,67 EUR, po obračunu davka iz dobička pa znaša v letu 2021 čisti dobiček 10.615,79 EUR. 
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Direktorica: 
mag. Biljana Škarja, l.r. 

 
 



VPRAŠANJA SVETNIC IN SVETNIKOV 
Maj 2022 
 
pisni odgovori 
 
 
18. maj 2022 
Zap. št. 133 
Članica sveta Veronika JUVAN je podala naslednjo pobudo: 
Po predlogu na socialnih omrežjih, sem na Konovem predlagala postavitev 
košev za pasje iztrebke. Te bi bilo potrebno postaviti tudi v Šaleku, na promenadi 
in ob cesti mimo pekarne, do Efenkove ceste. Smiselno bi jih bilo namestiti na 
obeh straneh ceste, vsaj dva na vsaki strani. 
V kolikšnem času bi bili lahko nameščeni?  
ODGOVOR: Zahvaljujemo se za vaš predlog. Dobili smo veliko predlogov za 
postavitev dodatnih košev za odpadke. Vsem žal ne moremo ugoditi, bomo pa 
poskusili upoštevati kar čim več predlogov in koše še pred poletjem postaviti. 
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana. 
 
 



 
 

POROČILO 
O IZVAJANJU NAČRTA UPRAVLJANJA KAPITALSKIH NALOŽB V MESTNI OBČINI VELENJE ZA 

LETO 2021 
 

1. Uvod 
 
S sprejeto Strategijo je občina opredelila cilje upravljanja in osnovna pravila, po katerih  smo  določili,  
katere  kapitalske naložbe  so  v  občinskem  interesu,  njihov  proces upravljanja,  ter  kako  zagotavljati  
javni  interes  občine  ob  preglednem  in  gospodarnem upravljanju s kapitalskimi naložbami. Na podlagi 
sprejete Strategije smo izdelali Načrt upravljanja  kapitalskih  naložb v Mestni občini Velenje za leto 2021, 
kjer so cilji jasno opredeljeni, utemeljeni in merljivi. Na podlagi ciljev so postavljeni kazalniki, ki 
opredeljujejo ciljne vrednosti za leto 2021.  Cilji sledijo temeljnim načelom upravljanja kapitalskih naložb in so 
na eni strani lastniški (donosnost, rentabilnost, …) in na drugi strani cilji, ki so postavljeni zaradi doseganja 
javnih interesov (javne službe,…). 
 
Podjetja, v katerih ima Mestna občina Velenje kapitalsko naložbo:  

- Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. 
- PUP - Saubermacher d.o.o. 
- GOLTE d.o.o.  
- RASR d.o.o. 
- Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije, d. o. o.  
- Šaleška veterina d.o.o. 
- Saša inkubator d.o.o. 
- CORe, d.o.o. 

 
2. Opredelitev temeljnih načel, strateških ciljev ter kazalnikov za kapitalske naložbe v lasti 

Mestne občine Velenje za leto 2021 
 
2.1. Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. (83,10% delež) 

 
Podjetje  Temeljna načela Strateški cilji 
 
 
 
Komunalno podjetje Velenje, 
d.o.o. 

gospodarnost doseganje pozitivne 
donosnosti kapitala 

uspešnost neprekinjena in kakovostna 
oskrba s komunalnimi 
storitvami 

učinkovitost najnižje možne cene 
komunalnih storitev za 
občane 

preglednost strokovna podpora pri 
izvajanju investicij v 
komunalno infrastrukturo 

 
Kazalniki in cilji za leto 2021: 
 
1. Stopnja donosnosti kapitala, višina doseženega dobička iz poslovanja 
 
Po Poslovnem planu Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., za leto 2021, ki ga je potrdil Svet ustanoviteljev, 
je planiran poslovni izid v višini + 1.490 €. 
Predvidena donosnost kapitala Komunalnega podjetja Velenje, d. o .o., v letu 2021 znaša 0,11 %. 
 
2. Število prekinitev dobav posameznih komunalnih storitev 
 
Komunalno podjetje Velenje mora zagotavljati redno dobavo vseh obveznih in izbirnih javnih služb občanom 
MOV, brez izpadov, ki bi imeli vzrok v podjetju. Tudi izpade dobave zaradi zunanjih razlogov 
(vremenski pogoji, …) mora Komunalno podjetje Velenje odpraviti v najkrajšem možnem času. Motnje pri 
dobavi oskrbe časovno ne smejo presegati 450 ur letno (5 %). 
 
3. Delež ustreznih vzorcev pitne vode 



 
 

 
Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., oskrbuje s pitno vodo 44.350 uporabnikov Šaleške doline (občine 
Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki, Dobrna, Žalec, Polzela, Mozirje, Mislinja). Uporabniki so oskrbovani iz 
1 vodovodnega sistema, ki je razdeljen na 5 oskrbovalnih območij (R1 Velenje, ČN Grmov vrh, Mazej - 
Topolšica, Bele vode in Paški Kozjak). 
 
Skladno z Zakonom o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list 
RS, št. 52/00 in posodobitve) in Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/2004 in posodobitve) v okviru 
notranjega nadzora spremljamo in zagotavljamo zdravstveno ustreznost pitne vode v vseh fazah priprave in 
distribucije. Notranji nadzor je vzpostavljen na osnovah sistema HACCP, ki omogoča prepoznavanje 
mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih dejavnikov, ki lahko predstavljajo tveganje za zdravje. Na osnovi 
prepoznanih dejavnikov tveganja so znotraj sistema HACCP predpisani potrebni ukrepi za preprečevanje 
le-teh in vzpostavljen stalen nadzor na tistih mestih (kritičnih kontrolnih točkah), kjer se tveganja lahko 
pojavijo. 
 
Vzorčenje in analizo pitne vode, v okviru notranjega nadzora, skladno s standardom SIST EN ISO/IEC 17025 
in letnim planom vzorčenja, izvaja Tehnološki laboratorij KPV, ki je del Službe za tehnologije in nadzor. V 
okviru notranjega nadzora je za leto 2021, od zajetij pa do pipe uporabnika, načrtovan odvzem 900 vzorcev 
za analizo na mikrobiološke in fizikalno kemijske parametre.  
 
Ker je surova voda na zajetjih mikrobiološko in občasno tudi fizikalno kemijsko onesnažena, se zajeta voda 
obdela s tehnologijo ultrafiltracije v napravah za pripravo pitne vode Čujež (za oskrbovalno območje R1 
Velenje), Grmov vrh (za oskrbovalno območje ČN Grmov vrh) in Mazej (za oskrbovalno območje Mazej - 
Topolšica). Za oskrbovalno območje Bele Vode se zajeta voda pred distribucijo k uporabnikom klorira, v 
oskrbovalnem območju Paški Kozjak pa se pred kloriranjem surova voda ob morebitni povišani motnosti še 
obdela s koagulantom in flokulantom ter filtrira preko peščenih filtrov.  
 
Nadzor nad kvaliteto pitne vode bomo izvajali na pipah uporabnikov, kjer se bo izvedba vzorčenja in analiz 
vršila skladno z letnim planom, ki je del Načrta notranjega nadzora nad kvaliteto pitne vode. V odvzetih 
vzorcih se bodo izvajale mikrobiološke in fizikalno kemijske analize. Kontrola kvalitete pitne vode se bo 
izvajala tudi na omrežju in vodohranih.  
 
Dodatni nadzor oziroma zunanji nadzor nad kvaliteto pitne vode se bo izvajal tudi v okviru republiškega 
monitoringa, ki ga izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH).  
 
Ustreznost izvajanja vodooskrbe se preverja tudi z inšpekcijskimi nadzori. Le tega izvaja Zdravstveni 
inšpektorat Republike Slovenije, izpostava Velenje. V preteklosti so bile vse aktivnosti, ki jih izvajamo v 
okviru notranjega nadzora, vzpostavljenega sistema HACCP in spremljajočih higienskih programov (SHP), 
ocenjene kot ustrezne, zato ni bilo izdanih nobenih opozoril ali priporočil.  
 
Na osnovi rednih nadzorov in izvajanja programov sistema HACCP in SHP zagotavljamo, da je vodooskrba 
v Šaleški dolini varna in proces vodooskrbe tehnično in tehnološko ustrezno opremljen ter nadzorovan. 
Pitna voda je zdravstveno ustrezna in skladna s Pravilnikom o pitni vodi. 
 
Za leto 2021 predpostavljamo, da bomo ohranili delež ustreznih vzorcev pitne vode v vodovodnem omrežju 
na nivoju predhodnih let, kar pomeni, da bo delež skladnih in zdravstveno ustreznih vzorcev v okviru 
notranjega nadzora in republiškega monitoringa višji kot 98 %. 
 
4. Delež vodnih izgub 
 
Dejanske vodne izgube v MO Velenje ne smejo presegati meje 25 % oz. faktor ILI 4. Infrastrukturni indeks 
izgub - ILI predstavlja razmerje med dejanskimi izgubami vode in oceno minimalnih dejanskih izgub, ki se jih 
lahko tehnično doseže glede na tlak v omrežju, povprečno dolžino priključka in gostoto priključkov. 
Načrtovani cilji za leto 2021  predvidevajo dejanske vodne izgube pod 20 % in infrastrukturni indeks izgub – 
ILI pod 3. 
 
5. Število novo priključenih objektov na javno kanalizacijo 



 
 

 
Komunalno podjetje Velenje mora, skladno z zakonodajo, na javno kanalizacijo priključiti vse objekte, kjer 
nastajajo odpadne vode in je odpadno vodo možno odvesti v javno kanalizacijo. Novo priključevanje se 
mora dosledno vršiti predvsem na novih sistemih, kjer se končuje gradnja in pridobiva uporabno dovoljenje 
za obratovanje v letu 2021. S pomočjo inšpekcijskih služb pa je potrebno priključiti na javno kanalizacijo tudi 
tiste objekte, katerih lastniki se niso odzvali zahtevi po priključitvi objektov na javno kanalizacijo v 
predpisanem zakonskem roku. Skupaj se mora na javno kanalizacijo priključiti vsaj 20 novih objektov. 
  
Trenutna priključenost prebivalcev MOV na javno kanalizacijo je 89,6 %. V skladu z Uredbo o odvajanju in 
čiščenju komunalne odpadne vode (UL RS, št. 98/2015) in Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (UL RS, št. 81/19) mora biti na javno kanalizacijo priključen 
vsak objekt znotraj državno določenih aglomeracij poselitve, razen objekti, katerih priključki bi bili daljši od 
100 m in povezani z nesorazmerno visokimi stroški. 
 
6. Povečanje/zmanjšanje cen komunalnih storitev 
 
Na dejavnosti oskrbe s pitno vodo je za ceno omrežnine predvidena subvencija upravičenim uporabnikom s 
strani občin.  
 
Na dejavnosti oskrbe s toploto v letu 2021 ni predvidene spremembe cene fiksnega dela toplote, sprememba 
variabilnega dela cene toplote pa je odvisna od sprememb cen vhodnih energentov. Sprememb cene števnine 
merilnikov toplotne energije in tople vode ne planiramo. Občini za tarifno skupino gospodinjskega, poslovnega 
in ostalega odjema namenjata subvencijo za variabilni del cene. 
 
Na dejavnosti oskrbe s plinom se bo s 1. 1. 2021 spremenila cena omrežnine diferencirano po tarifnih 
skupinah. Cena dobave zemeljskega plina se bo po potrebi spreminjala v odvisnosti od sprememb cene pri 
dobavitelju zemeljskega plina.   
 
S 1. 1. 2021 se uvaja nova občinska gospodarska javna služba, in sicer 24-urna dežurna služba v okviru 
pokopališko-pogrebne dejavnosti. Na pokopališki dejavnosti je predvidena subvencija uporabnikom s strani 
občin h grobnini. 
 
Prav tako je predvidena subvencija občine na dejavnosti upravljanja s parkirišči in garažnimi hišami. 
 
7. Določitev višine namenskih sredstev za vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja 
  
Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja se izvaja v okviru gospodarske javne službe oskrbe s pitno 
vodo na podlagi Uredbe o oskrbi s pitno vodo (UL RS, št. 88/2012), in sicer 4. točke 22. člena. 
 
Obnove in posodobitve javnega vodooskrbnega sistema, katerega neločljivi sestavni del je tudi zunanje 
hidrantno omrežje (Uredba o oskrbi s pitno vodo, UL RS, št. 88/2012, 3. točka 2. člena), se financirajo iz 
vira najemnine za uporabo infrastrukture, ki je sestavni del integralnega proračuna MOV. Iz tega vira je za 
namen obnove hidrantnega omrežja v proračunu MO Velenje zagotovljenih 14.274 EUR. Občina ima s 
Komunalnim podjetjem Velenje, d. o. o., sklenjeno posebno pogodbo o poslovnem najemu komunalne 
infrastrukture. 
 
8. Priprava zbirnih poročil s primerjavo realiziranih na planirane vrednosti 
 
Poročila o poslovanju Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., redno dostavlja tudi občinski upravi, in sicer: 

- poslovni plan družbe, 
- polletno poročilo o poslovanju družbe, 
- revidirano letno poročilo. 

 
Poročilo o doseženih ciljih za leto 2021 
 
1. Stopnja donosnosti kapitala, višina doseženega dobička iz poslovanja 
 



 
 

Skladno z Letnim poročilom Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., za leto 2021 (nerevidirani podatki) znaša 
poslovni izid poslovnega leta 404.069 € in čisti poslovni izid poslovnega leta 377.542 €. 
Po rebalansu Poslovnega plana Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., za leto 2021, ki ga je potrdil Svet 
ustanoviteljev, je bil planiran čisti poslovni izid v višini -452.496 €.Donosnost kapitala Komunalnega podjetja 
Velenje, d. o. o., v letu 2021 znaša 27,25 %. 
 
2. Število prekinitev dobav posameznih komunalnih storitev 
 
Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., je v letu 2021 občanom MOV zagotavljalo redno dobavo vseh obveznih 
in izbirnih javnih služb, brez dolgotrajnih izpadov, ki bi imeli vzrok v podjetju. Izpade dobave zaradi zunanjih 
razlogov (vremenski pogoji…) je podjetje odpravilo v najkrajšem možnem času. Motnje dobave v navedenem 
letu pri oskrbi skladno z Načrtom upravljanja kapitalskih naložb v mestni občini Velenje niso presegale 450 ur 
(5 %).  
 
3. Delež ustreznih vzorcev pitne vode 
 
Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., oskrbuje s pitno vodo 44.396 uporabnikov Šaleške doline (občine 
Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Dobrna, Žalec, Polzela, Mozirje in Mislinja). Uporabniki so oskrbovani iz 
1 vodovodnega sistema, ki je razdeljen na 5 oskrbovalnih območij (R1 Velenje, ČN Grmov vrh, Mazej, Bele 
Vode in Paški Kozjak). 
 
V okviru notranjega nadzora je bilo v letu 2021 od zajetij do pipe uporabnika odvzetih 885 vzorcev za analizo 
na mikrobiološke in fizikalno kemijske parametre.  
 
Analize kažejo, da je bila surova voda na zajetjih v 71 % fizikalno kemijsko ustrezna, vendar v 78 % 
mikrobiološko onesnažena. Zato se je zajeta voda obdelala s tehnologijo ultrafiltracije v napravah za pripravo 
pitne vode Čujež (za oskrbovalno območje R1 Velenje), Grmov vrh (za oskrbovalno območje ČN Grmov vrh) 
in Mazej (za oskrbovalno območje Mazej). Za oskrbovalna območja Bele Vode se je zajeta voda pred 
distribucijo k uporabnikom klorirala, v oskrbovalnem območju Paški Kozjak pa se je pred kloriranjem surova 
voda ob morebitni povišani motnosti še obdelala s koagulantom in flokulantom ter filtrirala preko peščenih 
filtrov.  
 
Kontrola vode po pripravi je pokazala, da se je le-ta uspešno izvajala, saj so bili po pripravi vode vsi odvzeti 
vzorci pitne vode ustrezni. Kontrolo vode smo izvajali tudi na omrežju in vodohranih, kjer so bili vsi odvzeti 
vzorci mikrobiološko in fizikalno kemijsko ustrezni. 
 
Nadzor se je izvajal tudi na pipah uporabnika, pri čemer je bilo odvzetih 380 vzorcev vode za mikrobiološko 
analizo in 380 vzorcev vode za fizikalno kemijske analize. Noben vzorec ni bil neskladen s Pravilnikom o pitni 
vodi. 
 
Dodatni, zunanji nadzor nad kvaliteto pitne vode se je izvajal v okviru republiškega monitoringa, ki ga izvaja 
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Tako je bilo v letu 2021 v okviru republiškega monitoringa s 
strani NLZOH odvzetih 37 vzorcev za redno analizo mikrobioloških in fizikalno kemijskih parametrov vode.  
  
Vsi vzorci odvzeti v okviru republiškega monitoringa so bili ustrezni, skladni z zakonodajnimi zahtevami. 
 
Ustreznost izvajanja vodooskrbe se preverja tudi z inšpekcijskim nadzorom. Inšpekcijski nadzor je v letu 2021 
izvajal Zdravstveni inšpektorat RS, Izpostava Velenje. Izvedeni so bili 3 inšpekcijski pregledi. Vsi pregledani 
postopki in aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru sistema HACCP in spremljajočih higienskih programov, so bili 
ocenjeni kot ustrezni, zato nismo dobili nobenih opozoril ali priporočil.  
 
Na osnovi rednih nadzorov in izvajanja programov sistema HACCP in SHP zagotavljamo, da je vodooskrba 
v Šaleški dolini varna in proces vodooskrbe tehnično in tehnološko ustrezno opremljen ter nadzorovan. 
Pitna voda je zdravstveno ustrezna in skladna s Pravilnikom o pitni vodi. 
 
4. Delež vodnih izgub 
 
Dejanske vodne izgube zaradi netesnosti cevovodov so bile v letu 2021 izmerjene v višini 19,96 %.  
Infrastrukturni indeks izgub pa je znašal 2,32. Načrtovani cilj, ki je predvideval vodne izgube pod 20 %, je bil 
dosežen.   



 
 

 
5. Število novo priključenih objektov na javno kanalizacijo 
 
Odstotek priključitve prebivalstva MOV na javno kanalizacijo znaša 89,7 % in se je v letu 2021 minimalno 
povečal.  
 
6. Povišanje/znižanje cen komunalnih storitev 
 
Na dejavnosti oskrbe s pitno vodo občine k ceni omrežnine namenjajo subvencijo upravičenim uporabnikom.  
 
Na dejavnosti oskrbe s toplotno energijo se je s 1. 9. 2021 spremenil variabilni del cene toplotne energije. S 
strani TEŠ je bila prodajna cena spremenjena s 1. 7. 2021. Občini za tarifno skupino gospodinjskega, 
poslovnega in ostalega odjema namenjata subvencijo za variabilni del cene. 
 
Na dejavnosti oskrbe s plinom se je s 1. 1. 2021 spremenila cena omrežnine diferencirano po tarifnih 
skupinah, s 1. 10. 2021 pa cena dobave zemeljskega plina. 
 
Na pokopališki dejavnosti občini lastnici pokopališča Podkraj in pokopališča Škale namenjata subvencijo h 
grobnini za leto 2021. S 1. 1. 2021 je bila uvedena nova občinska gospodarska javna služba, in sicer 24-urna 
dežurna služba v okviru pokopališko-pogrebne dejavnosti. 
 
Na dejavnosti upravljanja s parkirišči in garažnimi hišami je bilo v mesecu avgustu 2021 uvedeno plačljivo 
parkiranje v coni Vista na Velenjski plaži. Za leto 2021 MO Velenje namenja subvencijo za dejavnost 
upravljanja s parkirišči in garažnimi hišami. 
 
7. Določitev višine namenskih sredstev za vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja 
 
Obnovitvene investicije hidrantnega omrežja iz vira najemnine infrastrukture za leto 2021 znašajo 14.253 €. 
Za redno vzdrževanje in obratovanje javnega hidrantnega omrežja skrbi najemnik infrastrukture iz vira 
vodarine. 
 
8. Priprava zbirnih poročil s primerjavo realiziranih na planirane vrednosti 
 
Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., je občinski upravi v letu 2021 redno dostavljalo poročila o poslovanju, in 
sicer: 
 
- Revidirano Letno poročilo Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., za leto 2020, 
- Polletno poročilo o poslovanju Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., za leto 2021 ter 
- Poslovni plan Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., za leto 2022. 
 
2.2. PUP-Saubermacher, d.o.o. (19,8185% delež) 
 
Podjetje  Temeljna načela Strateški cilji 
 
 
 
 
 
PUP-Saubermacher, d.o.o. 

gospodarnost doseganje pozitivne 
donosnosti kapitala 

uspešnost energetsko varčno in 
okoljevarstveno upravljanje 
obdelave in odlaganja 
odpadkov 

učinkovitost najnižje možne cene storitev 
odlaganja odpadkov za 
občane 

preglednost strokovna podpora pri 
izvajanju investicij v 
infrastrukturo 

 
Kazalniki in cilji za leto 2021: 
 
1. Stopnja donosnosti kapitala, višina doseženega dobička iz poslovanja 
 



 
 

V letu 2021 pričakuje družba pozitivno poslovanje in v skladu s tem dobiček iz poslovanja in donosnost na 
kapital. 
 
2. Delež ločeno zbranih odpadkov 
 
PUP-Saubermacher d.o.o. mora čim bolj učinkovito izvajati sprejeto strategijo zbiranja in odvoza komunalnih 
odpadkov za obdobje od leta 2012 do leta 2021. Temu sledijo cilji podjetja na področju doseganja okoljskih 
ciljev, ki so predpisani in določeni v veljavni okoljski zakonodaji. 
 
3. Povečanje/zmanjšanje cen komunalnih storitev ravnanja z odpadki 
 
V skladu z Uredbo bo družba v mesecu maju/juniju 2021 pripravila Elaborat o oblikovanju cen storitev 
obvezne javne gospodarske službe ravnanja s komunalnimi odpadki, kjer bodo prikazani odmiki med 
obstoječo in obračunsko ceno opravljenih storitev.   
 
4. Priprava zbirnih poročil s primerjavo realiziranih na planirane vrednosti 

Podjetje PUP-Saubermacher d.o.o. mora redno pripravljati poročila v skladu s podpisano koncesijsko 
pogodbo. Prav tako mora pripravljati vsa ostala poročila v skladu z veljavno zakonodajo na področju, ki ga 
predpisujejo regulative poslovanja gospodarskih služb. Vsi dokumenti in poročila se morajo redno dostavljati 
vsem lastnikom v skladu z veljavno družbeno pogodbo. 
 
 
Poročilo o doseženih ciljih za leto 2021 
 
1.Stopnja donosnosti kapitala, višina doseženega dobička iz poslovanja 
 
Podjetje PUP - Saubermacher d.o.o. je v letu 2021 uspelo realizirati celotni dobiček v višini 312.892,18 
EUR in čisti dobiček v višini 292.200,32 EUR, kar je za 35,55 % več od planiranega.  
Čista donosnost kapitala PUP - Saubermacher d.o.o. je v letu 2021 znašala 0,254. 
 
2.Delež ločeno zbranih odpadkov 
 
PUP - Saubermacher d.o.o. učinkovito izvaja sprejeto strategijo zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov za 
obdobje od leta 2012 do leta 2022, ki pravi, da je potrebno do tega leta zbrati ločeno 50% odpadkov. Temu 
sledijo cilji podjetja na področju doseganja okoljskih ciljev, ki so predpisani in določeni v veljavni okoljski 
zakonodaji. V letu 2021 je bilo v MOV ločeno zbranih frakcij 60,74 %, mešanih komunalnih odpadkov pa 
36,26 %. 
 

Količina odpadkov v Mestni občini Velenje v obdobju 2011 – 2021 
 

leto 2011 2012 2013 2014 2015 

Odpadki količina 
(t) 

delež 
(%) 

količina 
(t) 

delež 
(%) 

količina 
(t) 

delež 
(%) 

količina 
(t) 

delež 
(%) 

količina 
(t) 

delež 
(%) 

Skupaj 20 in 15 01 8.561 100,00 8.935 100,00 9.896 100,00 9.838 100,00 9.748 100,00 

Skupaj embalaža 15 01  1.536 17,94 1.717 19,22 1.632 17,79 1.750 16,49 1.610 16,52 

Mešana embalaža 15 01 06  804 9,39 1.001 11,21 1.091 10,09 1.012 10,23 984 10,09 

BIOO  1.760 20,56 1.400 15,67 1.870 19,02 1.949 19,70 2.082 21,36 

MKO 3.830 44,74 4.213 47,16 4.600 46,76 4.432 44,79 4.134 42,41 

% odloženih odpadkov   15,66   16,50   16,27   15,76   14,84 

leto 2016 2017 2018 2019 2020 

Odpadki količina 
(t) 

delež 
(%) 

količina 
(t) 

delež 
(%) 

količina 
(t) 

delež 
(%) 

količina 
(t) 

delež 
(%) 

količina 
(t) 

delež 
(%) 

Skupaj 20 in 15 01  10.213 100,00 10.515 100,00 11.098 99,74* 10.803 99,65* 11.026 99,71* 



 
 

Skupaj embalaža 15 01  1.809 17,68 1.795 17,07 1.834 16,52 1.802 16,63 1.835 16,60 

Mešana embalaža 15 01 06  1.130 11,04 1.139 10,83 1.165 10,49 1.096 10,11 1.169 10,57 

BIOO  2.160 21,10 2.000 19,02 2.354 21,20 2.255 20,80 2.327 21,04 

MKO 4.295 41,95 4.373 41,59 4.599 41,42 4.399 40,58 4.338 39,22 

% odloženih odpadkov   14,72   14,56   14,5   14,2   13,73 

leto 2021 

Odpadki količina 
(t) 

delež 
(%) 

Skupaj 20 in 15 01 (*brez 
gum) 11.319 99,72* 

Skupaj embalaža 15 01  2.083 18,35 

Mešana embalaža 15 01 06  1.251 11,02 

BIOO  2.268 19,98 

MKO 4.456 39,26 

% odloženih odpadkov  13,74 

 
3.Povečanje/zmanjšanje cen komunalnih storitev ravnanja z odpadki 
 
Družba je za leto 2021 pripravila Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne javne gospodarske službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki z veljavno zakonodajo (Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja Uradni list RS, 
št. 87/12, 109/12, NPB1, 76/17, NPB2, 78/19 in NPB3).  
Cene za ravnanje z odpadki se niso spremenile.  
 

Cenik ravnanja z odpadki 

VELENJE od  1.7.2016 

STORITEV EUR/ENOTA EUR/ENOTA 

UPORABA JAVNE INFRASTRUKTURE 0,00234 €/kg   

ZBIRANJE  KOMUNALNIH ODPADKOV (KO) 0,17307 €/kg   

ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV (BIOO) 0,11279 €/kg   

UPORABA JAVNE INFRASTRUKTURE OBDELAVE KO-SIMBIO 0,02592 €/kg 

0,08703 €/kg OBDELAVA  KO - SIMBIO 0,06111 €/kg 

UPORABA JAVNE INFRASTRUKTURE OBDELAVE BIOO-SIMBIO 0,05071 €/kg 

0,08613 €/kg OBDELAVA  BIOO  - SIMBIO 0,03542 €/kg 

UPORABA JAVNE INFRASTRUKTURE ODLAGANJE KO-SIMBIO 0,03024 €/kg 

0,06972 €/kg ODLAGANJE KO  PO OBDELAVI – SIMBIO* - (35% se odloži po obdelavi)  0,03948 €/kg 
  
4.Priprava zbirnih poročil s primerjavo realiziranih na planirane vrednosti 
 
Podjetje PUP - Saubermacher d.o.o. redno pripravlja polletna, letna poročila in plan v skladu s podpisano 
koncesijsko pogodbo.  
V letu 2021 in 2022 je bilo občinski upravi dostavljeno: 

- Poslovni načrt lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in 
koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj 
in Občini Šmartno ob Paki za leto 2022. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3443
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4362
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledNpb?idPredpisa=URED6363&idPredpisaChng=URED6060
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3716
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledNpb?idPredpisa=URED6962&idPredpisaChng=URED6060
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3494
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledNpb?idPredpisa=URED8004&idPredpisaChng=URED6060


 
 

- 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 2021. 

- Poročilo o izvajanju GJS zbiranja in odvoza odpadkov za obdobje 1.1. do 30.6.2021 za Mestno 
občino Velenje, Občino Šoštanj in Občino Šmartno ob Paki. 

 
 
2.3. Golte, d.o.o. (2,9767% delež) 
 
Podjetje  Temeljna načela Strateški cilji 
 
 
 
 
 
Golte, d.o.o. 

gospodarnost doseganje pozitivne 
donosnosti kapitala 

uspešnost zmanjšanje izgube 
povečanje prihodkov 
 
 

učinkovitost zmanjševanje odhodkov 
povečanje zasedenosti hotela 
doseganje večje povprečne 
prodajne cene 

preglednost strokovna podpora pri 
izvajanju investicij v 
infrastrukturo 

 
 
Kazalniki in cilji za leto 2021: 
 
1. Stopnja donosnosti kapitala, višina doseženega dobička iz poslovanja 

  
Družba je za poslovno leto 2021/2022 planirala pozitiven poslovni rezultat, vendar zaradi negotovosti, s katero 
se družba srečuje že od marca 2020 in ki bi lahko prinesla predvsem v zimski ponovno omejeno poslovanje 
ali pa celo onemogočila poslovanje, je velika verjetnost, da se bo ustvarilo bistveno manj od planiranih 
prihodkov, kar bi posledično lahko pomenilo tudi negativen poslovni rezultat.  

  
2. Uvedba novih produktov  

  
Družba se je odločila za spremembo naziva hotela, ki je dobil novo ime Wellness hotel Montis, saj se želimo 
na trgu pozicionirati predvsem kot wellness hotel, ki ponuja aktivna wellness doživetja, zato je družba 
oblikovala nove produkte v obliki paketne ponudbe za različne ciljne skupine. V poslovnem letu 2021/2022 se 
bo družba predvsem osredotočila na domači trg. S ponudniki outdoor aktivnosti smo oblikovali nekaj novih 
atraktivnih produktov namenjenih predvsem aktivnemu doživetju v naravi (buschcraft, joga supanje idr.).  
  
3. Povečanje trženja 
  
Ciljni trg v poslovnem letu 2021/2022 bodo predvsem slovenski, torej domači gostje, ki si poleti želijo 
aktivnega wellness oddiha v gorah, pozimi pa smučati po vrhunsko pripravljenih progah. Kot glavni produkt 
Golt želimo v letošnjem letu predstaviti tudi gondolo, čemur bomo marketinško posvetili največ pozornosti v 
poletnih mesecih. 
 
4. Načrt investicij 

  
V letu 2021/2022 družba načrtuje nekaj manjših investicij v lepotne popravke (zamenjava hotelskega 
inventarja, osvežitev recepcije z lobby barom, osvežitev wellnessa z novo dekoracijsko opremo in 
pohištvom), kakor tudi na novo urejena kozmetična sobo v sklopu wellness centra. Prav tako bo nekaj 
manjših investicij povezanih z vzdrževanjem predvsem žičniških naprav.  
  
5. Prihodek od prodaje 

  
Načrtovani so čisti prihodki od prodaje v poslovnem letu 2021/2022 v znesku 2.738,999 EUR, predvsem na 
račun višjih prodajnih cen, kakor tudi povečanja števila dnevnih obiskovalcev tako v poletni kot tudi zimski 



 
 

sezoni. Ker je prihodnost zaradi situacije zelo negotovo in nepredvidljiva, se bodo plani temu primerno tudi 
pregledovali in popravljali. V primeru kakršnihkoli omejitev poslovanja v katerikoli obliki, planu ne bomo mogli 
slediti.  
 
6. Priprava zbirnih poročil s primerjavo realiziranih na planirane vrednosti 

  
Družba po potrebi in v rednih kvartalnih poročilih poroča o izidih poslovanja NS družbe. Skupščina enkrat 
letno potrdi poslovni načrt in letno poročilo. 
  
Mesečno v družbi pripravljajo Profit/Loss poročilo –  informacija o poslovanju in o tem seznani 
obvladujočo družbo. 
  
Na poziv občine družba na seji občinskega sveta predstavi poročilo o poslovanju družbe. 
  
Družba je opredeljena kot majhna družba in po ZGD ni zavezana reviziji. 
 
 
Poročilo o doseženih ciljih za leto 2021 
 
Mestna občina Velenje je v letu 2021 prodala kapitalsko naložbo v podjetju GOLTE d.o.o.. 
 
 
2.4. RASR d.o.o. (3,226% delež) 
 
Podjetje  Temeljna načela Strateški cilji 
 
 
 
RASR d.o.o. 

gospodarnost doseganje pozitivne 
donosnosti kapitala 

uspešnost podpora projektom javnega 
interesa pri institucijah, 
gospodarskih družbah 

učinkovitost pokrivanje  vseh stroškov 
lastnega delovanja s tržnimi 
dejavnostmi 

preglednost redno letno poročanje v pisni 
obliki nadzornemu svetu in 
skupščini 

 
Kazalniki in cilji za leto 2021: 
 
1. Stopnja donosnosti kapitala, višina doseženega dobička iz poslovanja 
 
RASR, Razvojne agencije Savinjske regije d. o. o., posluje z vloženimi sredstvi ter skladno z Zakonom o 
spodbujanju skladnega regionalnega  razvoja  izvaja  naloge  spodbujanja  skladnega  regionalnega  
razvoja,  ki  se opravljajo v javnem interesu in naloge, ki pospešujejo možnosti črpanja državnih in evropskih 
sredstev vseh subjektov na področju Savinjske regije. Družbena pogodba določa, da o uporabi in 
razporeditvi dobička odločajo družbeniki.   
 
2. Splošne razvojne naloge v javnem interesu  
 
Izvajanje splošnih razvojnih nalog: usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega 
programa in regijskih projektov v regiji, priprava Dogovorov za razvoj regije, spremljanje razvoja regije in 
priprava letnih poročil o izvajanju RRP, priprava regijskih shem in projektov za uvrstitev v RRP in Dogovor 
za razvoj regije, izvajanje regijskih projektov, sodelovanje pri podpori pri delovanju sveta, regijske razvojne 
mreže in območnih razvojnih partnerstev. 
 
3. Letni cilji dela na področju Splošnih razvojnih nalog 
 
Strokovna podpora delovanju Sveta Savinjske regije, Regionalnemu razvojnemu svetu Savinjske regije, 
njihovih odborov in razvojne mreže. Priprava strokovnih gradiv za seje organov, administrativno-tehnična 



 
 

podpora delovanju organov.  
 
Izvajanje strategije opravljanje splošnih razvojnih nalog v regiji s cilji in kazalniki. Spremljanje in pomoč pri 
projektih Dogovora za razvoj regij in priprava ter koordinacija pri pripravi RRP za novo finančno perspektivo.  
 
4. Priprava regionalnega razvojnega programa za Savinsko razvojno regijo 2021–2027 
 
Aktivnosti priprave in usklajevanja regionalnega razvojnega programa (RRP) za Savinsko razvojno regijo za 
novo programsko obdobje 2021–2027 so v fazi zaključevanja. 
 
5. Priprava zbirnih poročil s primerjavo realiziranih na planirane vrednosti 
 
Poročila o poslovanju mora RASR, d. o. o. redno dostavljati tudi občinski upravi in sicer: 

- poslovni plan družbe in 
- revidirano poslovno poročilo. 

 
Poročilo o doseženih ciljih za leto 2021 
 
1. Stopnja donosnosti kapitala, višina doseženega dobička iz poslovanja 
 
V letu 2021 je bil dosežen čisti dobiček v višini  6.061,35 EUR, preneseni dobiček iz preteklih let je znašal 
29.978,66 EUR in skupaj bilančni dobiček 36.040,01 EUR. Družbena pogodba določa, da o uporabi in 
razporeditvi dobička odločajo družbeniki.   
 
2. Cilji in njihova realizacija 
 
RASR, d. o. o., je izvajala splošne razvojne naloge spodbujanja regionalnega razvoja, ki so v javnem interesu. 
V letu 2021 je tekel postopek priprave Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije 2021 – 2027, 
nadgradnja strateškega dela RRP in dopolnjevanje programskega dela (identifikacija projektih predlogov). 
 
V dogovor za razvoj Savinjske razvojne regije so umeščeni projekti iz Mestne občine Velenje: IOC Stara vas,  
Izgradnja regionalne kolesarske povezave R3 Velenje - Šoštanj - Šmartno ob Paki - Mozirje za zagotavljanje 
dnevne in trajnostne mobilnosti, Izgradnja regionalen kolesarske povezave Huda luknja med Velenjem in 
Mislinjo za zagotavljanje dnevne in trajnostne mobilnosti.  
 
 
2.5. Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije, d. o. o. (7,7263 % delež)   
Družba Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija, d .o .o. je bila ustanovljena leta 1997 s strani občin, 
predstavnikov gospodarstva in podjetij Savinjsko-šaleške regije. V prvi polovici leta 2019 se je preimenovala v 
Razvojno agencijo Savinjsko-šaleške regije, d. o. o.. Osnovni vložek Mestne občine Velenje znaša 1.168,44 
EUR. 
 
Podjetje  Temeljna načela Strateški cilji 
 
 
 
Razvojna agencija 
Savinjsko-šaleške regije, d. 
o. o. 

gospodarnost doseganje pozitivne 
donosnosti kapitala 

uspešnost podpora projektom javnega 
interesa pri institucijah, 
gospodarskih družbah 

učinkovitost pokrivanje  vseh stroškov 
lastnega delovanja s tržnimi 
dejavnostmi 

preglednost redno letno poročanje v pisni 
obliki nadzornemu svetu in 
skupščini 

 
 
Kazalniki in cilji za leto 2021: 
 



 
 

1. Stopnja donosnosti kapitala, višina doseženega dobička iz poslovanja 
 
Mestna občina Velenje skladno z družbeno pogodbo, zakonom in pogodbami o izvajanju storitev zagotavlja 
sredstva za financiranje izvajanja nalog Razvojne agencije SAŠA, d. o. o.. Družbena pogodba določa, da se 
ugotovljeni dobiček iz poslovanja ne deli med družbenike, temveč se v celoti reinvestira v razvoj in dejavnost 
družbe. Mestna občina Velenje od družbe pričakuje, da bo poslovala brez izgube. 
 
2. Programske usmeritve 
 
Osnovni namen, zaradi katerega je bila ustanovljena razvojna agencija, je potreba po organiziranem in 
skupnem razvoju lokalnega okolja, razvoju in vzpostavljanju učinkovitih podpornih storitev za pospeševanje 
podjetništva in samozaposlovanja ter promocije podjetniške kulture.  
 
Razvojna agencija SAŠA, d. o. o. želi postati osrednja, prepoznavna in zaupanja vredna institucija za pripravo 
razvojnih projektov, vpeta v mednarodni prostor, ki bo dinamično sledila usmeritvam in strategiji razvoja 
Evropske unije in uspešno prenašala dobre prakse razvojnih območji in inovativne modele na SAŠA regijo z 
namenom zagotoviti trajnostni razvoj.   
 
Razvijala bo partnersko sodelovanje med različnimi nosilci razvoja v regiji ter krepila sodelovanje med 
lokalnimi skupnostmi, regijo, državnimi institucijami in institucijami v mednarodnem prostoru. 
 
Iskala bo možnosti za prijavo na različne razpise skladno s strateškimi usmeritvami, z namenom, da si 
zagotovi dodatna sredstva za delovanje, predvsem pa z namenom izvedbe pomembnih razvojnih projektov z 
dodano vrednostjo. Prav tako si bo prizadevala pridobiti čimveč poslov na trgu z izdelavo investicijskih 
dokumentacij in programi usposabljanj za izdelavo investicijske dokumentacije za občine ter poslovnih načrtov 
za podjetja ipd. 
 
3. Cilji Razvojne agencije SAŠA v letu 2021 
 
Temeljni cilj družbe v letu 2021 bo nadaljevanje krepitve njene vloge v regiji na ključnih področjih dela: 

- Spodbujanje regionalnega razvoja, 
- Spodbujanje podjetništva, 
- Spodbujanje razvoja turizma, 
- Izvajanje drugih projektov in aktivnosti. 

Prav tako bo potrebno uspešno nadaljevati z izvajanjem pridobljenih projektov in iskanjem novih priložnosti. 
- Izvajanje aktivnosti na projektu SPOT Svetovanje Savinjska, 
- Izvajanje aktivnosti na področju turizma v sklopu Regionalne destinacijske organizacije- RDO SAŠA, 
- Intenzivno nadaljevati z aktivnostmi za Pravični prehod premogovne regije SAŠA in aktivno 

vključevanje v pripravo Nacionalne strategije za prestrukturiranje premogovnih regij,  
- Nadaljevati z oblikovanjem novega Regionalnega razvojnega programa za programsko obdobje 2021 

– 2027, 
- Nadaljevati z izvedbo Območnega ragionalnega razvojnega programa za programsko obdobje 2021 – 

2027 (ORP SAŠA 2021 – 2027), 
- Sodelovanje pri pripravi Partnerskega sporazuma in Operativnih programov preko združenja TERIS, 
- Posredno vključevanje in sodelovanje pri pripravi projektov za Načrt za okrevanje in odpornost 

(NOO), 
- Dokončanje projekta Mreže kolesarskih poti SAŠA, 
- Dokončanje projekta Vodilna destinacija Zgornje Savinjske doline 2, 
- Izvedba aktivnosti na projektu promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v 

letu 2021 – STO, 
- Dokončanje projekta Medgeneracijsko središče SAŠA »Generacije pod krošnjo«, 
- Izvedba projekta Skillability – priprava digitalne platforme, 
- Izvedba 1. faze projekta LAS – KUL SAŠA, 
- Tržne storitve – izdelava investicijske dokumentacije v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za 

pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, programi usposabljanj za 
izdelavo investicijske dokumentacije za občine, poslovnih načrtov za podjetja ipd., 

- Prijave na aktualne razpise in povezovanje s potencialnimi partnerji. 



 
 

 
4. Finančni cilj 
Glede na potrjen Program dela za leto 2021 družba planira pozitiven poslovni izid v višini 1.298,00 EUR.  
 
5. Priprava zbirnih poročil s primerjavo realiziranih na planirane vrednosti 
 
Poročila o poslovanju mora Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije, d. o. o. redno dostavljati tudi 
občinski upravi in sicer najmanj: 

-       četrtletna poročila o izvedenih nalogah, 
-       polletno poročilo o poslovanju družbe, 
-       poslovni plan družbe in 
-       poslovno poročilo.  

 
Poročilo o doseženih ciljih za leto 2021 
 
1. Spodbujanje skladnega regionalnega razvoja  

Razvojna agencija SAŠA, d.o.o. je subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni za Območno razvojno 
partnerstvo SAŠA in še naprej izvaja splošne razvojne naloge na regionalni ravni.  
 
RA SAŠA je v letu 2021 izvajala naslednje aktivnosti:  

- Priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa za obdobja 
2014-2020 in 2021-2027 skladno z ZSRR-2-NPB1 in Uredbo o regionalnih razvojnih programih.  

- Priprava in usklajevanje dogovorov za razvoj regije skladno z ZSRR-2.  
- Spremljanje razvoja regije in priprava letnih poročil o izvajanju regionalnega razvojnega programa. 
- Izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in 

javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov.  
- Sodelovanje in usklajevanje z območnimi razvojnimi institucijami ali drugimi pravnimi osebami pri 

opravljanju splošnih razvojnih nalog v regiji.  
- Obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri 

oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov.  
- Strokovna in administrativno tehnična podpora delovanju sveta regije.  
- Izvedba strokovne in administrativno tehnične podpore delovanju območnih svetov.  
- Priprava projektnih predlogov.  
- Vzpostavitev Območnega razvojnega partnerstva (ORP) SAŠA regije in priprava formalnih postopkov 

za Območni razvojni program Savinjsko-šaleške regije za obdobje 2021-2027.  
- Priprava formalnih postopkov za sprejetje Območnega razvojnega programa Savinjsko-šaleške regije 

za obdobje 2021-2027.  
- Spodbujanje internacionalizacije na regionalni ravni.  
- Izvedba delavnic.  

 
V letu 2021 so se nadaljevale aktivnosti pri usklajevanju dogovora za razvoj regije: 
- Usklajevalne aktivnosti z območnimi razvojnimi partnerstvi in RASR.  
- Usklajevalne in posvetovalne aktivnosti z občinami ORP SAŠA.  
- Usklajevalne aktivnosti s pristojnimi ministrstvi in direkcijami.  
- Usklajevalne aktivnosti pri izvajanju projektov:  

- Izgradnja regionalne kolesarske povezave odsek G14 Dobrna Velenje in odsek R24 - R25 Šoštanj 
Mozirje za zagotavljanje dnevne in trajnostne mobilnosti.  
- Izgradnja regionalne kolesarske povezave Huda luknja med Velenjem in Mislinjo za zagotavljanje 
dnevne in trajnostne mobilnosti.  

 
2. Spodbujanje, podpora in zagotavljanje pravičnega prehoda SAŠA regije  
 
SAŠA regija se trenutno nahaja v prelomnem obdobju, saj je pred njo zahteven proces prestrukturiranja iz 
premogovne v bolj zeleno in trajnostno regijo. Vizija Razvojne agencije SAŠA je omogočiti Savinjsko-šaleški 



 
 

regiji pravičen prehod v energetsko in prehransko samooskrbno regijo z delovnimi mesti visoke dodane 
vrednosti in kvalitetnim življenjem za vse generacije s skrbjo za najšibkejše in naravo za zeleni butični 
turizem. 
 
3. Spodbujanje podjetništva 
 
Spodbujanje podjetništva na območju SAŠA subregije je bila ena izmed ključnih področij družbe v letu 2021. 
Podjetnikom so ponujali podporo pri njihovem poslovanju s kvalitetnimi storitvami. Razvojna agencija SAŠA, 
d. o. o. je del slovenskega podpornega okolja za podjetnike, tako preko projekta SPOT REGIJE za obdobje 
2018-2022, kot tudi preko SPOT registracije: 

- Izvajanje splošnega  svetovanja - opravljene svetovalne storitve 221 uporabnikom. 
- Animiranje in seznanjanje podjetnikov z razvojnimi spodbudami, pridobivanje in posredovanje drugih 

informacij - poslanih 40 paketov informacij podjetnikom po bazi, pripravili so 6 člankov o podjetniških 
temah in aktivnostih v regiji, čezmejno so se povezovali s sorodnimi inštitucijami v sosednjih državah.  

- Izvajanje podjetniških delavnic in usposabljanj - 8 podjetniških delavnic - skupno 193 podjetnikov oz. 
potencialnih podjetnikov, dve več dnevni usposabljanji - skupno 42 podjetnikov oz. potencialnih 
podjetnikov. 

- Registracija novih podjetij, spremembe že obstoječih dejavnosti in ostali postopki v okviru SPOT 
registracije – izvedeno 103 postopkov. 

- Ostale naloge - koordinacijski sestanki, več izobraževanj v okviru agencije SPIRIT in drugih 
strokovnih izobraževanj, organizacija drugega regijskega srečanja podpornih institucij Savinjske 
regije, ki je bilo namenjeno krepitvi in nadgradnji medsebojnega sodelovanja. 

 
4. Spodbujanje razvoja turizma  
V letu 2021 je bila pri delovanju družbe posebna pozornost namenjena spodbujanju turizma, saj smo poleg 
izvajanja Regionalne destinacijske organizacije (RDO) SAŠA, nadaljevali z izvajanjem dveh večjih projektov s 
področja turizma, in sicer Vodilna destinacija Zgornja Savinjska dolina in Promocija Vodilne destinacije - STO. 
 
V letu 2021 bile izvedene naslednje zastavljene aktivnosti na področju turizma:  

- Regionalna turistična destinacija SAŠA – RDO SAŠA. 
- Vodilna destinacija 2. V okviru projekta so bili razviti novi avtentični produkti: Savinjska »Od kamnov 

do zvezd« - po stranpoteh celjskih knezov,  Savinjska natur - po sledeh živali do udobnega sobivanja 
z naravo,  Savinjska voda - z alpsko reko se umijem, odžejam, sprostim in veselim. 

- Savinjska Via Alps and Valleys (Promocija VD- STO).  
 
5. izvajanje drugih projektov in aktivnosti 
 

- Kolesarske povezave SAŠA, zaključen je projekt Kolesarske poti Savinjska2go.   
- Skillability, cilj projekta je ustvariti digitalno platformo za osebe s posebnimi potrebami. Platforma je 

funkcijsko postavljena. Spletni tečaji so narejeni. Partnerji so trenutno v procesu lokalizacije spletnih 
tečajev. 

- Projekt “KUL SAŠA”, kulinarična izobraževanja za mlade za popestritev turistične ponudbe v 
Savinjsko-šaleški regiji. 

 
Priprava zbirnih poročil s primerjavo realiziranih na planirane vrednosti 
 
Poročila o poslovanju mora Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije, d. o. o. redno dostavljati tudi 
občinski upravi in sicer najmanj: 
- 1.četrtletna poročila o izvedenih nalogah,  
- polletno poročilo o poslovanju družbe,  
- poslovni plan družbe in  
- poslovno poročilo.  
 
 
2.6. Šaleška veterina d.o.o. (0,5587% delež) 
 
Podjetje  Temeljna načela Strateški cilji 



 
 

 
 
 
Šaleška veterina d.o.o. 

gospodarnost doseganje pozitivne 
donosnosti kapitala 

uspešnost neprekinjeno in kakovostno 
izvajanje veterinarskih storitev 

učinkovitost konkurenčnost izvajanja 
storitev 
 

preglednost redno letno poročanje v pisni 
obliki nadzornemu svetu in 
skupščini 

 
Kazalniki in cilji za leto 2021: 
 
1. Stopnja donosnosti kapitala, višina doseženega dobička iz poslovanja 
 
Šaleška veterina s podeljeno koncesijo izvaja dejavnosti javne veterinarske službe, s tem pa zagotavlja 
izvajanje javnih storitev za naše občane in občanke na področju veterine. V letu 2021 pričakuje družba 
pozitivno poslovanje in v skladu s tem dobiček iz poslovanja in donosnost na kapital. 
 
2. Priprava zbirnih poročil s primerjavo realiziranih na planirane vrednosti 
Poročila o poslovanju mora Šaleška veterina redno dostavljati tudi občinski upravi in sicer najmanj: 

- poslovni plan družbe in 
- revidirano poslovno poročilo. 

 
 
Poročilo o doseženih ciljih za leto 2021 
 
Kapital podjetja: 

 Vpoklicani (osnovni) kapital                       29.878,01 
 Kapitalske rezerve       65.946,09 
 Rezerve iz dobička                                 46.004,12 
 Čisti dobiček                              252.389,66 
 Dolgoročni kredit                     203.768,16 

SKUPAJ:                                                           597.986,04 
 
 
 
 

Rezerve iz dobička: 
 Zakonske rezerve                                     6.340,14 
 Rezerve za lastne deleže                          36.308,09 
 Druge rezerve iz dobička                          21.307,82 
 Pridobljeni lastni deleži (odbitna postavka)               -17.951,93 

 
 

Čisti dobiček: 
 Preneseni čisti dobički prejšnjih let              252.389,66 
 Čisti dobiček l.2021                      28.947,73 

 
V skladu z željo in pričakovanji, saj imamo moderno ambulanto sredi Velenja in usposobljeno ekipo, smo 
navkljub Covid ukrepom, poslovno leto zaključili z dobičkom. Celotni dobiček v letu 2021 znaša 34.432,09 
EUR. Po obračunu davka od dohodkov pravnih oseb ostane Čisti dobiček leta 2021 za razdelitev, ki znaša  
28.947,73 EUR in se predlaga, da ostane nerazporejen. 
Drugih kapitalskih naložb podjetje nima in jih tudi nima v planu za leto 2022. 
 



 
 

 
2.7. SAŠA inkubator d.o.o. (60% delež) 
 
Podjetje  Temeljna načela Strateški cilji 
 
 
 
SAŠA inkubator d. o. o. 

gospodarnost doseganje pozitivne 
donosnosti kapitala 

uspešnost podpora podjetjem in 
potencialnim podjetnikom 

preglednost redno letno poročanje v pisni 
obliki skupščini 

 
 
Kazalniki in cilji za leto 2021: 
 
1. Stopnja donosnosti kapitala, višina doseženega dobička iz poslovanja 
 
Mestna občina Velenje zagotavlja sredstva za financiranje  izvajanja nalog SAŠA inkubatorja. 
Družbena pogodba določa, da se ugotovljeni dobiček iz  poslovanja ne deli med družbenike, temveč se v 
celoti uporabi za razvoj dejavnosti družbe. Mestna občina Velenje od družbe pričakuje, da bo poslovala brez 
izgube. 
 
2. Programske usmeritve 
Glavna vizija inkubatorja je, da postane stičišče mladih talentov, podjetnikov, do upokojenih managerjev, s 
ciljem skupnega podjetniškega ustvarjanja ter nuditi celovito podporo na vseh segmentih. Inkubator bo 
postal glavni generator idej in projektov za razvoj podjetništva. Predstavlja platformo oziroma vstopno točko 
za celotno SAŠA subregijo, tako za mlada podjetja kot potencialne investitorje. Programske usmeritve so 
usmerjene v štirimi stebre: 

- spodbujanje podjetnosti pri mladih, 
- spodbujanje razvoja startupov v SAŠA subregiji, 
- EU projekti, 
- razvojni infrastrukturni projekti.  

 
Razvajamo tri blagovne znamke, glede na ciljno skupino: 

- STARTUP VIKENDI  - za dijake in študente 
- STARTUP GENERATOR – za potencialne podjetnike in zagonska podjetja v zgodnji fazi 
- FUTURE 4.0 – za startup in inovativna MSP, ki jih povezujemo z večjimi industrijskimi podjetji 

 
3. Cilji podjetniškega inkubatorja v letu 2021 
 

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

 
4. Finančni cilji  
 
Najmanj 60% sredstev pridobiti iz drugih virov kot so sredstva sofinanciranja s strani Mestne občine Velenje. 
 
5. Infrastrukturni cilji 
 
Vse aktivnosti bodo usmerjene v ohranjanje infrastrukture ter zapolnitev prostorov, ki jih imamo v najemu ter 
sodelovanje pri vseh večjih projektih s področja podjetništva v mestni občini Velenje. SAŠA inkubator je 
sodeloval pri prijavi projekta izgradnje industrijskega inkubatorja in bo skupaj z občino načrtoval tudi vsebino 



 
 

programov za zagon industrijskega inkubatorja. 
 
6. Priprava zbirnih poročil s primerjavo realiziranih na planirane vrednosti 
 
Poslovni plan družbe sprejema skupščina SAŠA inkubatorja, v kateri ima MOV večino glasovalnih pravic. 
Prav tako mora SAŠA inkubator poročilo o poslovanju družbe predstaviti na skupščini družbe, ki ga tudi 
potrdi. Skladno z medsebojno pogodbo o sofinanciranju mora SAŠA inkubator na zahtevo MOV pripraviti 
tudi medletno poročilo o opravljenih dejavnostih. 
 
Poročilo o doseženih ciljih za leto 2021 
 
Stopnja donosnosti kapitala, višina doseženega dobička iz poslovanja 
 
Iz izkaza poslovnega izida ter bilance stanja za leto 2021 je razvidno, da je družba v letu 2021 dosegla čisti 
dobiček v višini 9.689 eur.  
 
Cilj za leto 2021 je bil, da podjetje pridobi najmnaj 60% sredstev iz drugih virov kot MOV. Cilj je bil presežen, 
saj je bilo iz drugih virov pridobljeno več kot 70 % vseh sredstev. 
 
Cilji in njihova realizacija: 
 
1. Razvijati subregijski startup ekosistem 
Ta cilj je dolgoročno zastavljen, veliko aktivnosti v letu 2021 je potekalo v smeri širitve mreže vseh 
udeležencev pri razvoju ekosistema. Vzpostavili smo dobro sodelovanje z razvojnimi partnerji kot so 
razvojne agencije v regiji in lokalne skupnosti, izobraževalnimi ustanovami, s SŠGZ in obrtno zbornico, 
drugimi inkubatorji in tehnološkimi parki, in nekaterimi korporacijami in večjimi industrijskimi podjetji.   
Sodelovati smo z GZS in CorpoHub, Poslovnimi angeli Slovenije, Kikštarterjem, Primorskim tehnološkim 
parkom. Smo del vsebinskega podpornega okolja pri Slovenskem podjetniškem skladu, včlanili smo se v 
SRIP Tovarne prihodnosti in smo tudi partner projekta Inženirke in inženirji bomo!. 

 
2. Sodelovati pri zagonu vsaj 5 podjetij 
V letu 2021 smo presegli zastavljen cilj, saj je bilo s pomočjo programov SAŠA inkubatorja 
novoustanovljenih več kot 5 podjetij, kot posledica direktnih učinkov programov oziroma so hitreje prešli fazo 
zagona.  

 
3. Nuditi ugodno infrastrukturo za mlada podjetja  
Ta cilj je v letu 2021 dosežen. Objektoma PC Rudarski dom in PC Standard smo v letu 2021 dodali še 
coworking prostore v objektu Kreativni center Čuk.  Konec leta so bili vsi prostori 100 % zasedeni.  
 
4. Povezovati startup podjetja ter večja industrijska podjetja 
Najbolj odmeven dogodek je bila četrta  mednarodna konferenca, ki se je iz Future 4.0 prelevila v Future X 
in uspešno povezuje industrijske korporacije z obetavnimi zagonskimi podjetji. Potekala je 7. in 8. decembra 
2021, zaradi razmer ponovno v virtualnem okolju, z več kot 200 udeleženci. V sodelovanju s CorpoHubom 
in GZS pa smo organizirali tudi vsebinsko – mreženjski dogodek KorpoStart, ki pravtako povezuje 
korporacije s start-upi na vseh sektorskih področjih. 
 
6. Nuditi mentorske storitve 
V letu 2021 je bilo opravljenih preko 1.300 ur svetovanj in mentoriranja s strani različnih svetovalcev. V okviru 
projekta SIO SAŠA 2020/22 smo nudili svetovanja potencialnim in že obstoječim podjetnikom. Poleg ekipe 
SAŠA inkubatorja so preko SIO projekta pri mentoriranju in ekspertnemu svetovanju sodelovali zunanji 
izvajalci. Področja: validacija ideje, produkt/market fit, kupci, kanali do kupcev, digitalni marketing, prodaja, 
procesi v podjetju, ipd. 
 
7. Izvajati programe za startupe ter strokovne delavnice 
Ta cilj je vezan na kontinuirane dogodke in program inkubatorja. V letu 2021 je bilo izvedenih 43 dogodkov 
kot so promocijski dogodki, povezovalni dogodki, strokovne in izobraževalne delavnice, hekathoni, startup 
vikendi,  Startup generator, Investment Academy, Business minds in Future konferenca.  
 



 
 

8. Dvigniti prepoznavnost podjetja v regiji in širše, širitev programa v Zg. Savinjsko dolino  
Cilj je bil dosežen, saj smo s programi kot so Startup Generator, Bussines Minds in Future, dvignili 
promocijo in prepoznavnost inkubatorja tudi izven meja Slovenije.  
 
Najbolj odmeven dogodek je bila četrta mednarodna konferenca, ki se je iz Future 4.0 prelevila v Future X in 
uspešno povezuje industrijske korporacije z obetavnimi zagonskimi podjetji.  
Zelo odmeven je bil tudi Startup Generator. Gre za pospeševalniški program, namenjen razvoju startupov 
preko intenzivnega mentorskega programa, ki omogoča tudi dostop do nepovratnih sredstev, ki jih 
zagotavlja lokalna skupnost. Z inovativno in angažirano promocijsko kampanjo nam je uspelo aktivirati 41 
ekip, ki so se prijavile na Startup Generator, izmed katerih smo jih izbrali 12, te pa so se uvrstile v 6-tedenski 
program pospeševalnika, v okviru katerega je bilo izvedenih 6 delavnic, demo dan z izborom šestih 
najboljših ekip, 2 delavnici za pripravo pitcha in finalni dogodek, pitchi pred investitorji, ki je potekal v živo v 
prostorih PC Standard, prav tako pa se je tudi prenašal v živo na družbenih kanalih. 
 
S promocijskimi dogodki pa delamo na prepoznavnosti v Zgornje savinjski dolini, kjer nas tudi vedno bolj 
prepoznajo kot sogovornika pri razvoju podjetniške ideje ter pri rasti na trgu. Z dogodki kot so startup vikendi 
pa dvigujemo prepoznavnost med dijaki, ki so naša pomembna ciljna publika.   
 
 
2.8. CORe, d.o.o. (100% delež) 
 
Podjetje  Temeljna načela Strateški cilji 
 
 
 
CORe d.o.o. 

gospodarnost doseganje pozitivne 
donosnosti kapitala 

uspešnost podpora projektom javnega 
interesa pri institucijah, 
gospodarskih družbah 

učinkovitost pokrivanje  vseh stroškov 
lastnega delovanja s tržnimi 
dejavnostmi 

preglednost redno letno poročanje v pisni 
obliki nadzornemu svetu in 
skupščini 

 
Poročilo o doseženih ciljih za leto 2021 
 
1. Stopnja donosnosti kapitala, višina doseženega dobička iz poslovanja 
 
Iz izkaza poslovnega izida ter bilance stanja za leto 2021 je razvidno, da je družba v letu 2021 dosegla čisti 
dobiček v višini 2.269,67 EUR. 
 
2.Programske usmeritve 
 
Namen CORe d.o.o., katerega edini družbenik in ustanovitelj je Mestna občina Velenje, je prvenstveno 
ponuditi izobraževalnim inštitucijam in gospodarstvu novo/dodatno možnost za izobraževanje in razvijanje 
produktov s pomočjo novih tehnologij, kot sta AR (obogatena resničnost) in VR (virtualna resničnost). S tem 
sledimo novim trendom v svetu in izboljšujemo pogoje za gospodarski razvoj in zaposlitvene možnosti. 
Namen je zagotovitev dostopa, uporabe in nadgradnje online baze znanja za zainteresirane učence, dijake, 
študente in mentorje s ciljem, da se dodatno razvijajo njihove raziskovalne in inovativne sposobnosti za 
reševanje raziskovalnih, razvojno tehnoloških in socioloških problemov. Ob tem pa omogočiti dostop do široke 
baze e-learnig materialov, ki so bili razviti s strani različnih inštitucij, društev in posameznikov in ki nagovarjajo 
zelo različna področja. Za izobraževanje se uporablja platforma EON Reality. 
 
Podjetje CORe se je v letu 2021 ustanovilo in vzpostavilo. V letu 2021 se je podjetje usmerilo v promocijske 
aktivnosti podjetja in svojih storitev. 
 
 
Številka: 4761-0002/2022 
Velenje, junij 2022 



 
 

 
 
Pripravili:             
Natalija PETRIČ, dipl. org. in men.soc.dej., l.r.                  
Mirjam BRITOVŠEK, univ. dipl. inž. kem. inž., l.r.    
Metka ŠPINDLER, ekon. l. r. 
Helena KNEZ, univ. dipl. soc. kulture, l. r. 
Gabrijela SUŠEC, univ.dipl.ekon., l.r. 

 
       Amra KADRIČ, mag. managementa, l. r. 

vodja Urada za javne finance in splošne zadeve 
     Alenka REDNJAK, dipl. ekon. (un), l.r. 
vodja Urada za premoženje in investicije 

        Karla SITAR, dipl. upr.org., l. r. 
         Vodja Urada za gospodarski razvoj in prestrukturiranje 

Anton BRODNIK, dipl. inž. zaščite pri delu, mag. l.r. 
vodja Urada za komunalne dejavnosti 

 
 
 

         župan Mestne občine Velenje 
Peter DERMOL, l. r. 
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