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

V LETU 2022 
 
Odbor za pomoč občankam in občanom Mestne občine Velenje (v nadaljevanju odbor) je bil ustanovljen v letu 2009 z 
namenom, da bo uravnoteženo skrbel in koordiniral dobrodelne aktivnosti za pomoč posameznikom in družinam v 
Mestni občini Velenje. Hkrati z odborom je bila ustanovljena Delovna skupina za ugotavljanje upravičenosti do pomoči 
s podračuna za dobrodelne namene Mestne Občine Velenje (v nadaljevanju delovna skupina), katere naloga je 
priprava predlogov za dodelitev pomoči v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju denarnih pomoči s podračuna za 
dobrodelne namene Mestne občine Velenje. Naloga odbora je, da po pregledu predlogov delovne skupine sprejme 
končno odločitev o tem, kdo je upravičen do sredstev. 
 
Predsednik odbora je predsednik Medobčinskega društva invalidov Šaleške doline Velenje, Drago Kolar. Člani odbora 
so: predsednica Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje Bojana Špegel, predsednica Društva za boj proti raku 
Velenje Branka Drk, članica Društva šaleških likovnikov Viktorija Meh, direktorica Festivala Velenje Barbara Pokorny, 
nekdanji član Društva humoristov Velenje Bojan Petrej, vodja Župnijske Karitas Velenje Jelka Borovnik, predsednik 
Rdečega križa Slovenije OZ Velenje Jože Kožar, predstavnica Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška, Enota 
Velenje, Lidija Hartman Koletnik, pomočnica direktorja Zdravstvenega doma Velenje Tanja Kontič, vodja Urada za 
javne finance in splošne zadeve Mestne občine Velenje Amra Kadrič in višja svetovalka Urada za družbene dejavnosti 
Mestne občine Velenje Nina Korelc.  
 
Skrbniki podračuna za dobrodelne namene Mestne občine Velenje so Drago Kolar, Viktorija Meh, Barbara Pokorny in 
Bojan Petrej. 
 
Delovno skupino sestavljajo: višja svetovalka Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška, Enota Velenje, Irena Vučina, 
strokovni delavki Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška, Enota Velenje, Gabrijela Počivalnik in Aleksandra 
Švenda, sekretarka Rdečega križa Slovenije, OZ Velenje, Darja Lipnikar, vodja Župnijske Karitas Velenje Jelka 
Borovnik in predsednica delovne skupine, višja svetovalka Urada za družbene dejavnosti Mestne občine Velenje, Nina 
Korelc. 
 
Odbor se je v letu 2022 zaradi finančnih in socialnih stisk občanov sestal devetkrat. Seje so potekale dopisno po 
elektronski pošti. Odbor je obravnaval šestnajst vlog za pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom. 
Petnajstim vlagateljem je bila pomoč odobrena. Za pomoč družini zaradi požara smo skupaj z občani zbrali nekaj več 
kot 15 tisoč evrov. 
 
Sredstva smo namenili tudi organizacijam: Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje za letovanje otrok na morju in 
novo opremo, Varstveno delovnemu centru SAŠA za novo opremo, Plavalnemu klubu Velenje za nakup novega 
športnega rekvizita, Domu za varstvo odraslih Velenje za pomoč starejšim v stiski, Ustanovi radio 1 za namen 
dobrodelne akcije Deželak Junak 2022 in Društvu distrofikov Slovenije.  
 
V letu 2022 se je na podračunu za dobrodelne namene Mestne občine Velenje zbralo 24.856,01 EUR. Sredstva v 
višini 4.850,35 EUR smo prejeli kot donacije fizičnih oseb, sredstva v višini 20.000,00 EUR kot donacijo Mestne občine 
Velenje. Nekaj sredstev pa je iz naslova obresti pozitivnega stanja na računu in sicer 5,66 EUR. Ob zaključku leta je 
bilo stanje na podračunu za dobrodelne namene 11.940,88 EUR. 
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POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH NA PODRAČUNU ZA DOBRODELNE NAMENE: 

PRIHODKI                                                                                                                      
Prejete donacije fizičnih oseb za pomoč družini zaradi požara 4.850,35 EUR 
Prejeta donacija Mestne občine Velenje za pomoč družini zaradi 
požara 10.000,00 EUR 

Prejeta donacija Mestne občine Velenje 10.000,00 EUR 
Obresti na stanje 5,66 EUR 
Skupaj 24.856,01 EUR 
    
ODHODKI   
Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje                     
- letovanje otrok 5.000,00 EUR 
- nova oprema 3.000,00 EUR 
Društvo distrofikov Slovenije  
- pomoč ALS obolelim 500,00 EUR 
Ustanova Radio 1 (ena) – fundacija preprosto blizu  
- dobrodelna akcija DEŽELAK JUNAK 2022 1.000,00 EUR 
Plavalni klub Velenje  
- športni rekvizit 2.000,00 EUR 
Dom za varstvo odraslih Velenje  
- pomoč starejšim v stiski 3.000,00 EUR 
Varstveno delovni center SAŠA  
- nova oprema 3.000,00 EUR 
Denarna pomoč za občane   
- nakup hrane in osnovnih življenjskih potrebščin, plačilo položnic 3.860,20 EUR 
- kombi za prevoz invalidne osebe 2.000,00 EUR 
- pomoč zaradi požara (plačilo računov za material in gradbene 
storitve) 15.166,29 EUR 

- stroški pogreba 1.990,07 EUR 
Skupaj 40.516,56 EUR 

    Stanje na dan 1. 1. 2022 27.601,43 EUR 
Prihodki 24.856,01 EUR 
Odhodki 40.516,56 EUR 
Stanje na 31. 12. 2022 11.940,88 EUR 
      
Občankam in občanom, ki se znajdejo v finančni stiski, ne pomaga le odbor. Zahvala za reševanje težav na področju 
socialne problematike gre tudi Centru za socialno delo Savinjsko-Šaleška, Enota Velenje, Rdečemu križu Slovenije, 
OZ Velenje, Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje in Župnijski Karitas Velenje. Medsebojno povezovanje in 
dobro sodelovanje nam omogočata, da stiske občank in občanov rešujemo hitreje in kar se da učinkovito.  

Pripravili:         
Tea PANTNER, dipl. var., l.r.                                           vodja Urada za družbene dejavnosti 
                                                                                                                      Marko PRITRŽNIK, prof. geog. in zgod., l.r. 

Danijela BORIĆ, univ. dipl. ekon., l.r.                                       

predsednik Odbora za pomoč občankam in občanom MOV 
                                                                                                                                                             Drago KOLAR, l.r. 
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