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Samo en cvet, en češnjev cvet

Poslovni čas in kontakti ustanov
Občina Šoštanj

Vila Mayer

Trg svobode 12
Šoštanj
tel.: 03 898 43 00
e-pošta: obcina@sostanj.si
splet: www.sostanj.si
ponedeljek, torek in četrtek od 7.30 do 15. ure
sreda od 7.30 do 17. ure
petek od 7.30 do 13. ure

tel.: 03 898 44 27
torek – petek od 10. do 16. ure
Za najavljene skupine odprto po dogovoru.

Upravna enota Velenje,
Krajevni urad Šoštanj
tel.: 03 899 58 50
četrtek od 8. do 15. ure

Center za socialno delo
tel.: 03 898 43 96
sreda od 13. do 17. ure

Osnovna šola
Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj
tel.: 03 898 66 00

Vrtec Šoštanj
tel.: 03 898 67 30

Zavod za kulturo Šoštanj
tel.: 03 898 43 39, 03 898 43 38
ponedeljek, torek in četrtek od 8. do
14. ure
sreda od 8. do 16. ure
petek od 8. do 13. ure

Kulturni dom Šoštanj
tel.: 03 898 43 39, 03 898 43 44

Mestna galerija
tel.: 03 898 43 34
ponedeljek - petek od 16. do 18. ure
sobota od 10. do 12. ure

Turistična pisarna in pošta Topolšica
tel.: 03 898 43 49
ponedeljek, sreda in petek od 8. do 13. ure,
torek in četrtek od 8. do 11. in 15. do 17.
ure, sobota od 9. do 11. ure.

Muzej usnjarstva na Slovenskem
tel.: 03 898 44 20
torek – nedelja od 10. do 18. ure

Kavčnikova domačija
tel.: 03 898 26 30
vsaka nedelja v juliju in avgustu od 10. do
17. ure
Za najavljene skupine odprto po dogovoru.

Mestna knjižnica Šoštanj
tel.: 083 843 888
ponedeljek, torek, sreda, petek od 10. do
18. ure
četrtek od 12. do 16. ure
Poletni odpiralni čas:
ponedeljek, sreda od 12. do 18. ure
petek od 8. do 14. ure

Središče za samostojno učenje
tel.: 059 947 030
ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 16. ure
sreda od 9. do 17. ure
petek od 8. do 13. ure

Glasbena šola Fran Korun Koželjski
Velenje, Oddelek Šoštanj
tel.: 041 610 273

Policijska pisarna
tel.: 03 898 43 94
ponedeljek od 10. do 12. ure in
četrtek od 12. do 15. ure.

Zdravstvena postaja Šoštanj
tel.: 03 588 30 50 centrala

Bolnišnica Topolšica
tel.: 03 898 77 00

Lekarna Šoštanj
tel.: 03 897 26 10
ponedeljek – petek od 7.30 do 19. ure
sobota 7.30 do 12. ure

Šaleška veterina Velenje
tel.: 03 891 11 46
ponedeljek - petek od 7.30 do 18. ure
sobota od 8. do 13. ure
Dežurna 24/7: 031 688 600

PV Center starejših Zimzelen
tel.: 03 896 37 00

Pošta Šoštanj
tel.: 03 898 52 51
ponedeljek – petek od 8. do 18. ure,
sobota od 8. do 12. ure

Zbirni center v Šoštanju
sobota od 10.30 do 12.30 ure

Tržnica Šoštanj
FB - Tržnica Šoštanj
trznica.sostanj@gmail.com

Društvo upokojencev Šoštanj
tel.: 03 588 10 36
torek in petek od 8. do 11. ure

Intervencijske številke
Policija
Reševalci, gasilci
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Besedilo: župan in uprava Občine Šoštanj, Zavod za kulturo,
Muzej usnjarstva na Slovenskem, Zavod za turizem Šaleške
doline, Pristop
Fotografije: arhiv Občine Šoštanj, arhiv Društva upokojencev
Šoštanj, arhiv Zavoda za kulturo, Uroš Acman (Smrekovec na
zadnji platnici), Aleksander Kavčnik, Franc Maršnjak (ruševec
na zadnji platnici), Andraž Roškar, Nina Sotelšek, Jaka Šuligoj,
Dejan Tonkli
Uredili: Uprava Občine Šoštanj
Izdala: Občina Šoštanj
Zanjo: Darko Menih, prof., župan
Oblikovanje in prelom: Studio Punkt
Tisk: Tiskarna Bizjak, Šoštanj
Publikacija je izšla v nakladi 3000 izvodov.
September 2017

Vrata, za katerimi se skriva
dobro, je težko odpreti;
vrata, za katerimi se skriva
zlo, je težko zapreti.
(kitajska modrost)

Občinski svetniki in občinska uprava se trudimo, da bi Vi, spoštovane občanke in občani, živeli v čim boljših pogojih: dobra
infrastruktura, ohranitev kulturne dediščine, izenačevanje življenjskega standarda podeželja in mesta... istočasno pa sprotno in dosledno izpolnjujemo zakonske obveznosti. Vemo, da
smo lahko uspešni samo pod pogojem, če se zavedamo bogastva naše preteklosti, možnosti sedanjosti in imamo vizijo naše prihodnosti.
September je mesec, ko šoštanjska občina praznuje. Vsako leto v brošuri na kratko predstavimo naše delo. Verjamem, da boste skrbno prelistali brošuro in morda v njej našli odgovore tudi
na vaša vprašanja. Zahvaljujem se občinskim in
krajevnim svetnikom, vsem članom občinske
uprave in vsem občanom, ki ste kakorkoli sodelovali pri delu za dobrobit naše skupnosti.

Darko Menih, prof.,
župan Občine Šoštanj
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SPLOŠNO O OBČINI ŠOŠTANJ
Število prebivalcev po naseljih
Naselje
Bele Vode

Število
prebivalcev
(na dan 1. 1. 2016)
261

Število prebivalcev po spolu
Število
prebivalcev
(na dan 1. 1. 2017)
271

Florjan

852

838

Gaberke

684

688

Lokovica

938

928

1.086

1.090

372

362

Ravne
Skorno pri Šoštanju
Šentvid pri Zavodnju

44

46

Šoštanj

2.883

2.849

Topolšica

1.300

1.284

Zavodnje

285

285

8.705

8.641

Skupaj Občina Šoštanj

vir: SURS

Spol

Število prebivalcev (na dan 1. 1. 2017)

Moški

4.435

Ženske

4.204

Skupaj

8.641
vir: SURS

Osnovni podatki:
Šoštanj
Površina
95,6 km2
Število prebivalcev
8.641
Dolžina javnih cest
234,1 km
Najvišji vrh
Smrekovec
(1.577 m)
Stopnja brezposelnosti (junij 2017) 8,5 %
Sklenitve zakonskih zvez (2016)
24
Nastali komunalni odpadki (2016) 3.489 t

Slovenija
20.273 km2
2.064.836
38.985,7 km
Triglav
(2.864 m)
9,1 %
6.667
929.461 t
vir: SURS in ZRSZ
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Občinski nagrajenci v letu 2017 so:
priznanje Občine Šoštanj prejmejo:
–
–
–

Herman Pergovnik,
Matej Skornšek in
Janez Zelcer.

plaketo Občine Šoštanj prejmejo:
–
–
–

Milojka Bačovnik Komprej,
Mateja Kumer in
Viktor Potočnik.

Posebna županova priznanja letos prejmejo: Samir Hairlahović,
Vojko Bricman,Tim Vertačnik, Bogomir Goltnik in Ivan Kodrun.
Vsako leto župan nagradi še zlate maturante. V šolskem
letu 2016/2017 je na splošni maturi zlati maturant postal
Nik Nadvežnik. Zlati maturanti poklicne mature so bili Klara
Rotnik, Franc Klavž in Blaž Hleb, zaključni izpit s pohvalo pa
je opravila Gabrijela Repas.

Čestitke ob jubilejih
Župan Darko Menih med drugim vsako leto za visoke jubileje
čestita starejšim občanom. Z veseljem se odzove, kamor ga
povabijo, bodisi družina bodisi krajevne skupnosti.
Marija Strahovnik je naša najstarejša občanka, saj je 11. 9.
2017 praznovala 102. rojstni dan.

Občinski nagrajenci 2016

Plačevanje položnic brez
provizije
Občani lahko še naprej plačujejo položnice brez plačila
provizije na Delavski hranilnici, ki je v občinski stavbi na
Trgu svobode 12 v Šoštanju. Izpostaviti želimo, da lahko
občani Šoštanja plačujejo položnice brez provizije tudi
na enoti banke v Velenju in obratno (občani MO Velenje
v Šoštanju).
Brez provizije lahko plačujemo položnice naslednjih podjetij, ustanov: Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., Linea
SP, d. o. o., PUP-Saubermacher, d. o. o., Naš čas, d. o. o.,
Festival Velenje, ECE, d. o. o., Habit, d. o. o., PV Invest, d.
o. o., Glasbena šola Fran Koželjski, OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj, Vrtec Šoštanj, Zavod za kulturo Šoštanj,
Šolski center Velenje, Občina Šoštanj (najemi, prispevek za
družinskega pomočnika, upravne takse, komunalni prispevki, globe…), vseh devet krajevnih skupnosti.

SPLOŠNO O OBČINI ŠOŠTANJ
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VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
Vrtec Šoštanj – zaradi velikega
vpisa dodatni oddelek
Od leta 2014, ko je v Šoštanju novi vrtec, vpis narašča. Prvi
dve leti delovanja vrtca je bilo v novem vrtcu 15 oddelkov, v
šolskem letu 2016/2017 so bile zasedene vse igralnice, torej
je bilo 16 oddelkov, z letošnjim šolskim letom pa je bil vpis
tako velik, da je bilo potrebno urediti dodatno igralnico za
otroke prvega starostnega obdobja.

S septembrom 2017 je v Vrtec Šoštanj vpisanih 380 otrok,
ki so razdeljeni v 23 oddelkov, kar je en oddelek več kot v
lanskem šolskem letu. V šoštanjski enoti Biba je oddelkov
sedemnajst, štirje oddelki so v Topolšici, dva pa v Gaberkah. Oddelki so oblikovani tako, da omogočajo vpis otrok
tudi tekom leta.

OŠ Karla Destovnika-Kajuha
Šoštanj
Število otrok v OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj v
šol. l. 2017/2018
Šola
Matična šola v Šoštanju
POŠ Topolšica
Skupaj

Občina Šoštanj je v sodelovanju z zasebnim partnerjem, podjetjem JZP Vrtec, pristopila k pregraditvi skupnega prostora v
pritličju. S tem Občina Šoštanj nadaljuje politiko, s katero
mesto v vrtcu zagotovi vsem otrokom, čemur je sledila že
pred izgradnjo novega vrtca.
Poseg v nov objekt je minimalen. Zgrajena je bila pregradna
stena, ki se lahko po potrebi odpre, in ustrezno prilagojene
inštalacije. Občina Šoštanj je za to odštela 15.000 evrov.

Število vseh otrok
727
46
773

Prvošolcev
75
17
92

Župan Občine Šoštanj je tudi letos ob koncu šolskega leta
sprejel devetošolce, ki so v vseh letih šolanja dosegli uspeh
s povprečno oceno 4,6 ali več. Takšnih je bilo letos 18: Pia
Brusnjak, Zala Kavšak, Ela Medved, Teja Spital, Lea Balant,
Anja Čepelnik, Tim Jevšenak, Blaž Mežnar, Lucija Plankelj,
Anja Reberšak, Klara Vasle Starič, Aleš Prosenjak, Tia Marija
Delopst, Anže Goršek, Karin Goršek, Neli Goršek, Lucija Menih in Enej Žlebnik Jančič.

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
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Šoštanjski osnovnošolci nadaljujejo z odličnimi rezultati na športnem področju.
Odbojkarice so postale državne prvakinje in dosegle
drugo mesto v odbojki na
mivki. Državni prvak v teku
na 600 metrov je postal Sebastjan Turinek, Neli Goršek
je bila 2. v državi v skoku v
višino, Miha Ciglar pa je bil
na šolskem državnem prvenstvu v judu 3.
Šola pa se ne ponaša samo
s športnimi uspehi. Zelo so
ponosni na svoje pevske zbore. Mladinski zbor se je z izjemnim nastopom na regijskem tekmovanju, kjer si je prislužil zlato priznanje in posebno priznanje za izvedbo izvirne
slovenske skladbe, uvrstil na državno tekmovanje, ki bo
marca 2018.
Veliko pozornosti in uspeha pa je požel tudi šolski muzikal
Čarovnik iz Oza, v katerem je sodelovalo kar 150 učenk in
učencev, in je doživel tudi številne ponovitve in gostovanja.

Šolski prevozi

Občina Šoštanj je skladno z zakonodajo naročnik in plačnik
osnovnošolskih prevozov v občini. Naša občina je po površini
razmeroma velika, poseljenost je razpršena in posledično so
proge šolskih avtobusov zelo razvejane. Stroški šolskih prevozov so zaradi vsega navedenega visoki, znašajo kar pol
milijona evrov letno.
Več kot 60 % učencev OŠ Karla Destovnika-Kajuha je vozačev. Proge potekajo na 13 relacijah, izvajalec pa je podjetje
APS, d. d., s partnerjem Izletnikom, d. d., in podizvajalci
Jožef Mazej, s. p., Roman Strehar, s. p., in Rudolf Vrčkovnik, s. p..
Pomemben del šolskih prevozov predstavlja prevoz učencev
na Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje (CVIU)
v Velenje. Gre za otroke s posebnimi potrebami iz občine Šoštanj, ki osnovno šolo obiskujejo v Velenju.

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

Občina Šoštanj pri osnovnošolskih prevozih zagotavlja znaten nadstandard glede na zakonske normative; skladno z zakonodajo so upravičeni do prevozov otroci, ki so od osnovne
šole (oz. od postaje šolskega avtobusa) oddaljeni najmanj 4
kilometre oz. njihova pot v šolo ni varna. Glede na razvejanost in velikost naše občine je takšnih otrok precej, veliko pa
je tistih, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 kilometre, a imajo
kljub temu možnost uporabljati šolske prevoze. Ali tudi tem
zagotavljati prevoz ali ne, je večna dilema. Otroci niso vajeni
pešačiti niti biti samostojni. A kako bo drugače, ko moramo
tudi odrasli v vsakem trenutku priti na vsako mesto z avtomobilom… Cilj Občine so v prvi vrsti varni prevozi ob hkratnem
spodbujanju otroške samostojnosti na varnih pešpoteh.
Največja nejevolja je bila zagotovo v Pohrastniku, kjer je bil
pred leti po izgradnji pešpoti šolski prevoz ukinjen; otroci imajo do šole manj kot dva kilometra po varni šolski poti. Upor
staršev pa je bil tolikšen, da je Občina pristala na kompromis,
da se lahko vozijo otroci do vključno četrtega razreda.
Dejstvo ostaja, da zaradi razpršene poseljenosti šolski avtobus pelje v malone vsako vas in zaselek, na starših pa je, da
otroke spodbujajo k uporabi šolskih prevozov in s tem navajajo mlade na trajnostne oblike mobilnosti.
Tudi s tem namenom je Občina Šoštanj Osnovni šoli Karla
Destovnika-Kajuha podarila kolo. Namenjeno je predvsem
petošolcem za učenje spretnosti vožnje s kolesom, pripravo
na samostojno uporabo in opravljanje kolesarskega izpita.

lahko prijavijo društva, v katerih deluje več kot 75 odstotkov
mlajših od 30 let.
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Središče za samostojno učenje

Občina Šoštanj spodbuja uporabo trajnostne mobilnosti; to so
načini potovanj, ki so dolgoročno prijazni našemu planetu. Že
otroke želimo navdušiti nad uporabo javnih prevoznih sredstev, zato smo v sodelovanju z OŠ Karla Destovnika-Kajuha v
šoli v septembru 2017 izvedli promocijsko akcijo med učenci
zadnje triade, s katero smo spremljali način prihodov v šolo in
odhodov iz nje s poudarkom na spodbujanju trajnostnih oblik
prevoza (šolski prevozi, peš, kolo). Z akcijo smo seznanili tako
otroke kot starše v želji, da bi vsi skupaj več razmišljali o možnem lastnem prispevku pri varovanju Zemlje.

Sofinanciranje programov za
mlade
Občina Šoštanj bo tudi letos podelila denarne nagrade za
izjemne dosežke dijakov in študentov, ki so se med šolanjem
najbolj izkazali. Komisija bo na podlagi vlog, ki bodo prispele
na javni razpis, in na podlagi pravilnika podelila šest nagrad.

V občinski stavbi že deveto leto na pobudo Občine Šoštanj
uspešno deluje Središče za samostojno učenje, opremljeno z
računalniško podprtimi učnimi mesti in pestro ponudbo gradiva za samostojno učenje. Obiskujejo ga različne starostne
kategorije občanov, med njimi vse več šolarjev, ki si želijo
pridobiti osnovno računalniško pismenost, jo izpopolniti, ali
pa pridobivati znanja iz različnih drugih področij. Programi
so za udeležence brezplačni, izvaja pa jih Ljudska univerza
Velenje kot javno delo. Posebej uspešen je projekt Sprehod
za zdravje, ki že šesto leto zapored vsak ponedeljek dopoldne privablja vestne udeleženke, da preživijo nekaj uric na
vodenem poučnem sprehodu v naši bližnji okolici.

Medgeneracijsko središče

V Šoštanju, na Trgu bratov Mravljakov, prav tako na pobudo
Občine Šoštanj, od leta 2014 dalje deluje Medgeneracijsko
središče. V njem dnevno poteka pestra in vsebinsko bogata
paleta aktivnosti - učna pomoč in pomoč pri izdelavi domačih nalog, ustvarjalne delavnice za vse generacije (slikanje,
risanje, poslikava kamenja, pletenje, izdelava snopov in rož
iz krep papirja), sprehodi v naravi in športne aktivnosti. Vsak
prvi torek v mesecu pa v medgeneracijskem središču poteka Torkova peta, ki jo izvaja Medobčinska zveza prijateljev
mladine Velenje. Tudi v medgeneracijskem središču so vse
aktivnosti za udeležence brezplačne.

Vsa leta Občina Šoštanj sponzorira izjemno priljubljen PIKIN
FESTIVAL in tradicionalno prireditev Likovni svet otrok, zagotavlja sredstva za izvedbo projekta Veseli december -program in
obdarovanje predšolskih otrok v starosti od 3 do 6 let z območja
občine Šoštanj ob obisku dedka Mraza in zagotavlja sredstva za
prevoz učencev, ki sodelujejo v projektu Naučimo se smučati.
Prav tako financira plavanje po prilagojeni metodi za učence
CVIU in VDC Ježek, ki za plavanje izkažejo interes.
Občina Šoštanj zadnji dve leti pripravi tudi javni razpis za sofinanciranje programov mladinskih organizacij. Na razpis se

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
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Programski nosilec je Center za socialno delo Velenje, program dela se izvaja preko javnih del.

Počitniško delo osnovnošolcev,
dijakov in študentov v letu 2017

Deveto leto zapored je Občina Šoštanj pristopila k organizaciji projekta »MLADI LEPŠAJO MESTO IN OKOLICO«, ki je
bil med občani in predvsem med mladimi zelo dobro sprejet. V vseh letih se je zvrstilo skoraj 600 mladostnikov, ki so
s svojim delom, zagonom in energijo čistili ter lepšali našo
občino, v zameno pa so prejeli nekaj sredstev in kamenček
v mozaiku življenja.
Veseli smo, da smo v letošnjem letu sprejeli na počitniško
delo vse pravočasno prijavljene mladostnike. Eden izmed
razlogov je v tem, da smo pridobili sponzorska sredstva od
Holdinga slovenske elektrarne. Drugi razlog pa je v manjšem
številu prijavljenih; v letošnjem letu je delo opravljalo cca 85
mladostnikov, medtem ko je v najboljših letih urejalo mesto
in okolico preko 200 osnovnošolcev, dijakov in študentov.
Kje iskati vzroke za manjše zanimanje? V boljšem socialnem
položaju družin? V slabšem odnosu do dela?
Plačilo za delo je znašalo 4,61 EUR na uro bruto (od tega so
počitnikarji prejeli 3,83 EUR na uro, strošek občine je 6,51
EUR za uro dela), delo je trajalo teden dni s sedemurnim
dnevnim delovnim časom. Še vedno ugotavljamo, da je pri

nekaterih mladih odnos do dela na nizkem nivoju, ni pa malo
takih, ki so s svojim delom in odnosom do njega lahko zgled
mnogim že zaposlenim delavcem.
Opravljeno delo je bilo zelo različno in je podobno kot v preteklih letih obsegalo čiščenje, pometanje, pletje, obrezovanje, razne selitve, barvanja, tudi betoniranje,…
Projekt ocenjujemo kot zelo uspešen in bomo z njim v prihodnjih letih zagotovo nadaljevali, če bomo imeli na razpolago
ustrezna sredstva.

Prijava investicije v glasbeno
šolo na EKO SKLAD

Potem ko smo zaradi omejenih prihodkov morali prestaviti
začetek investicije v razširitev glasbene šole na prihodnje
leto, je Občina Šoštanj poleti oddala prijavo na EKO SKLAD
za nepovratne finančne spodbude občinam za nove naložbe
v gradnjo skoraj nič-energijskih stavb splošnega družbenega pomena.
Odgovor EKO SKLADA še čakamo, še letos pa Občina Šoštanj
načrtuje objavo javnega naročila za izgradnjo glasbene šole.
Spomnimo, v novem objektu bo 13 učilnic za individualni pouk, 2 skupinski učilnici in manjša dvorana za interne nastope
glasbene šole, velika godbena dvorana in pevska soba.

SOCIALNO VARSTVO
Občina Šoštanj na področju socialnega varstva uresničuje
vse zakonsko določene naloge in obveznosti in skupaj z državo oz. Centrom za socialno delo Velenje zagotavlja pomoč v
primerih, kadar si posamezniki in družine ne zmorejo v celoti
sami zagotavljati socialne varnosti.
Zagotavlja in sofinancira socialno varstveno storitev Pomoč
družini na domu za upravičence iz območja občine Šoštanj,

SOCIALNO VARSTVO

kjer beležimo rast števila uporabnikov te storitve in porast
števila ur pomoči na domu. Trenutno je v to storitev vključenih 35 naših občank in občanov, ki so v povprečju stari 81
let, med njimi jih je 11, ki so starejši od 85 let, najstarejša
uporabnica je stara 92 let. V povprečju potrebujejo po 21 ur
pomoči na mesec. Primerjalno s sosednjima občinama gre za
višjo povprečno starost uporabnikov in za najvišji povprečni
delež števila ur pomoči.

Tudi v letošnjem letu se, tako kot že lani in predlani, povečuje število upravičencev do subvencij neprofitnih in
tržnih najemnim, kjer beležimo rast v višini do 10 % na
letni ravni.
Prav tako Občina sofinancira domsko varstvo v primerih, ko
upravičenci skupaj z zavezanci nimajo dovolj lastnih sredstev
za plačilo, zagotavlja sredstva za delno plačilo za izgubljeni
dohodek 6-im družinskim pomočnikom in sredstva za subvencioniranje neprofitnih najemnin in prispevka za obvezno
zdravstveno zavarovanje za občane, ki so kot iskalci zaposlitve prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje.
Vse postopke v zvezi z uveljavljanjem pravic iz javnih sredstev vodi Center za socialno delo Velenje. Z odprtjem pisarne
Centra za socialno delo Velenje v prostorih občinske upravne
stavbe pred devetimi leti je Občina želela občankam in občanom približati storitve s področja sociale, ki jih v okviru
strokovnih nalog izvaja center, predvsem pa občanom, ki to
potrebujejo, zagotoviti informiranje in možnost oddaje vlog
za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.

cije, v katerih delujejo številni prizadevni prostovoljci,
so dejavne v vseh krajevnih skupnostih naše občine. Med
aktivnostmi, ki jih izvajajo, je tudi med občani priljubljeno srečanje starejših občanov. Letno se ga po posameznih krajevnih skupnostih udeleži več kot 700 občank in
občanov, občina pa sofinancira pogostitev. V lanskem letu je ponovno pričela delovati krajevna organizacija RK
v Šoštanju, v KS Skorno-Florjan pa tečejo aktivnosti za
okrepitev delovanja.
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Občina Šoštanj pomaga tudi v primerih izredne materialne
ogroženosti občank in občanov, kadar so ti izkoristili že vse
zakonske možnosti, da bi rešili trenutno stisko.

Število občank in občanov, ki obiskujejo pisarno CSD v Šoštanju, ki je odprta vsako sredo med 13. in 17. uro, dokazuje,
da je prisotnost Centra za socialno delo Velenje v Šoštanju
upravičena in potrebna.
Občina Šoštanj povečuje obseg namenskih sredstev za zagotavljanje socialne varnosti in izvaja ukrepe, s katerimi
bi stiske socialno najranljivejših skupin ublažila. Socialno
najšibkejšim občanom, starejšim od 55 let, na podlagi pravilnika omogoča subvencionirana ali delno subvencionirana kosila, osnovni šoli Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj
letno zagotavlja dodatna sredstva za pomoč socialno šibkim učencem (upravičence in višino pomoči določa šolska
komisija), delno sofinancira šolo v naravi za učence CVIU
Velenje iz območja občine Šoštanj ter zagotavlja sredstva
za preventivno zdravstveno letovanje otrok na morju, ki ga
izvaja MZPM Velenje.
Prav tako občina trikrat letno zagotavlja plačilo prehrambnih paketov Rdečega križa socialno najbolj ogroženim družinam in posameznikom. Prejemnike na podlagi
kriterijev upravičenosti določata območno združenje in
krajevne organizacije rdečega križa. Krajevne organiza-

Trije, ki so kri darovali vsaj 100-krat!

Humanitarna društva

Občina Šoštanj podpira delovanje društev, ki imajo status humanitarne ali invalidske organizacije in delujejo v
javnem interesu. Gre za društva, ki združujejo bolnike s
kroničnimi boleznimi. Ne glede na sedež društva Občina na podlagi javnega razpisa skladno z merili in kriteriji
sofinancira programe v društvih, kjer so včlanjene naše
občanke in občani. Lani je bilo med 15 društev s statusom
humanitarne ali invalidske organizacije, v katerih je včlanjenih 445 naših občank in občanov, razdeljenih 6.423
EUR sofinancerskih sredstev.

SOCIALNO VARSTVO
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KULTURA
Ljubiteljska kultura
Bogata in pestra društvena dejavnost ima na območju občine Šoštanj častitljivo tradicijo delovanja. Leta 1919 je bilo
ustanovljeno Delavsko prosvetno društvo Svoboda, kjer so
delovali pevski zbor, tamburaški orkester, telovadna vrsta
in knjižnica.

Programe delovanja ljubiteljskih kulturnih društev Občina
letno sofinancira na podlagi javnega razpisa in meril ter kriterijev vrednotenja. V občinskem proračunu je za to področje
načrtovanih 51.500 EUR.
Vlogo in pomen delovanja ljubiteljskih kulturnih društev potrjuje tudi nacionalni projekt Teden ljubiteljske kulture, v katerem se predstavijo tudi naši ljubiteljski kulturni izvajalci.

Zavod za kulturo

Ponosni smo na pestrost delovanja 12-ih registriranih ljubiteljskih kulturnih društev, v katerih predano deluje več kot
600 prostovoljnih članic in članov – godbeniki, zborovski
pevci in pevci v oktetih, folkloristi, ljudski godci in pevci, ljubiteljski igralci, glasbeniki, recitatorji, snovalci ustvarjalnih
delavnic s področja obujanja lokalnih ljudskih šeg in običajev
in še mnoge druge zvrsti ljubiteljske kulture.
Povečuje se število članstva in sekcij znotraj društev, pestrost
in raznolikost programov ter kakovost in zahtevnost izvedb
ter število nastopov. Kulturna društva predstavljajo izjemno
pomemben element povezovanja med generacijami, prenosa
znaj in izkušenj ter negovanja tradicionalnih vrednot. Kulturna društva so najboljši ambasadorji imena občine doma in v
tujini, kjer nastopajo in tekmujejo, med našimi rojaki pa so
vedno toplo sprejeta. Nekatera društva se redno udeležujejo
zahtevnih tekmovanj, kjer posegajo po najvišjih nagradah in
priznanjih in po kakovosti izvajanja že presegajo ljubiteljski
nivo ustvarjanja.
Pihalni orkester Zarja Šoštanj in Mešani pevski zbor Svoboda Šoštanj tudi letos poleg rednega programa načrtujeta še
posebne projekte.

KULTURA

Zavod za kulturo Šoštanj (v nadaljevanju Zavod), katerega ustanovitelj je Občina Šoštanj, se ne omejuje samo
na organizacijo kulturnih dogodkov v lokalni skupnosti.
Njegova dejavnost je osredotočena tudi na vzgojo in izobraževanje in seveda na kontinuirano delovanje. S tem
v zvezi je bil leta 2015 izdelan strateški načrt za obdobje
2015 – 2020. V strategiji so začrtane smeri, v katere bi
Zavod v nadaljevanju širil dejavnost v smislu vključevanja
društev, posameznikov in organizacij ter približal mladim
kulturni vsakdan.
Tudi v obdobju 2016/2017 se program Zavoda navezuje na
zastavljene dolgoročne cilje. Zavod je poznan po nekaterih
večjih in preizkušenih projektih, katere nadaljuje in nadgrajuje. Novih projektov v tem času ni bilo, še vedno pa
je Zavod prijavljen na mednarodni program Habitat, ki bo

realiziran, v kolikor bo Zavod lahko prispeval svoj delež,
predvsem v prispevku človeških virov. Ker gre za kulturno
izobraževalni projekt, je zanimanje Zavoda za sodelovanje
pričakovano.
V tem obdobju so realizirane nekatere brezplačne delavnice,
ki potekajo v okviru programa od leta 2015 dalje. Letos potekajo v glavnem za otroke, saj od odraslih udeležencev ni bilo
zanimanja. Delavnice plesa, gledališča in ustvarjalne urice
doživljajo lep odziv in udeležbo. Ker potekajo v Kulturnem
domu in Mestni galeriji Šoštanj v popoldanskih in večernih
urah, so dostopne tudi otrokom iz okolice. Vodi jih strokovno
usposobljeno osebje.
Redni program se odvija predvsem na dveh lokacijah: v
Mestni galeriji in v Kulturnem domu. V Galeriji so najbolj
prepoznavne in obiskane likovne razstave. Leto 2016 je bilo zaključeno z razstavo Zavoda za usposabljanje Dobrna,
s katerim je Zavod že drugič sodeloval. V letu 2017 je do
septembra realiziran ves program kljub nekaterim varčevalnim ukrepom. Ob vsaki razstavi je izdan manjši katalog
z likovno kritiko, ki je praviloma strokovno pripravljena za
aktualno razstavo. Izvedena so bila tudi predavanja in pogovori z literati. Tudi pogovori so naravnani na aktualne
teme in čas. Na tem prostoru se srečujejo različne generacije in različne interesne skupnosti, zato je Galerija za ožje
in širše okolje pomemben kulturni objekt. V letu 2018 bo
praznovala 20 let delovanja.
V obdobju od septembra 2016
do septembra 2017 se je v
Mestni galeriji Šoštanj zvrstilo 20 prireditev, v njej pa
v času šolskega pouka tečejo
ustvarjalne delavnice.

sreda, 11. oktober 2017, ob 19.00
Kulturni dom Šoštanj

DA, GOSPOD PREMIER
POLITIČNA KOMEDIJA
sreda, 15. november 2017, ob 19.00
Kulturni dom Šoštanj

STAND UP
sreda, 6. december 2017, ob 19.00
Kulturni dom Šoštanj

SLOVENSKI TOLKALNI PROJEK- SToP

Od leta 2010 poteka gledališki abonma Lepi kamen, ki
vključuje praviloma šest predstav, od tega je ena glasbena.
Predstave potekajo od oktobra do marca v Kulturnem domu
Šoštanj. Na odru se predstavijo tako amaterske kot profesionalne skupine, program je naravnan na želje in potrebe
obiskovalcev. V smislu izobraževanja je aktualiziran, obogaten z uspešnicami in hkrati zabaven. S takim programom
namerava Zavod nadaljevati tudi v prihodnje. V letu 2016 je
bila med abonenti izvedena anketa, ki je potrdila pravilnost
usmeritve abonmajskega programa.
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Zavod organizira tudi koncerte in prireditve na prostem. V
letu 2016/17 je sodeloval pri projektu Praznika luči, pri katerem aktivno sodeluje tudi letos, oziroma vodi organizacijo
dogodka in krije večino stroškov. Sodeluje tudi na drugih dogodkih in z različnimi organizatorji ter posamezniki. Ker pa
dejavnost Zavoda ni pridobitna in mora ostati v okviru kulturnih vsebin, so sredstva namenjena predvsem dogodkom,
ki širijo kulturno zavest in manj splošni zabavi.
V ta okvir sodi tudi Smallfest, festival za mlade, ki poteka v
Šoštanju pod okriljem Zavoda za kulturo Šoštanj že od leta
2003. Ker gre za alternativno glasbo, ki je iz komercialnega stališča manj zanimiva, imajo skupine v okviru festivala
možnost, da se predstavijo. Zadnja štiri leta poteka v sodelovanju z Mladinskim centrom Šoštanj. S tem je na nek način
zagotovljena njegova prihodnost.
Za širšo javnost je priljubljen in dostopen festival mednarodnih gledališč na prostem, Ana Desetnica. Praviloma je
realiziran prvo sredo v juliju. Tudi letos je uspel in nasmejal
mlade in stare. Na Zavodu strmijo za tem, da ponudijo zainteresiranim kvalitetne kulturne projekte doma, hkrati pa
z dejavnostjo na javnih površinah opozarjajo, da kultura ne
živi za zaprtimi domovi in ustanovami, temveč med ljudmi.

KONCERT

V Kulturnem domu je bilo v
veliki dvorani tem času 38
prireditev, v katere so bili zaposleni Zavoda vključeni na
tak ali drugačen način, hkrati pa so v njem potekale vaje treh kulturnih društev, interni nastopi glasbene šole in
druge izvedbe.

sreda, 17. januar 2018, ob 19.00
Kulturni dom Šoštanj

OB LETU OSOREJ
ROMANTIČNA KOMEDIJA
sreda, 14. februar 2018, ob 19.00
Kulturni dom Šoštanj

PETELINJI ZAJTRK
DRAMA-KOMEDIJA
sreda, 21. marec 2018, ob 19.00
Kulturni dom Šoštanj

BUH POMAGAJ
VSEMOGOČNA KOMEDIJA
PRIDRUŽUJEMO SI PRAVICO DO SPREMEMBE PROGRAMA.

Možnost plačila na dva obroka ob nakupu dveh ali več abonmajev. Prvi obrok se
plača takoj, drugi pa do konca leta 2017.

CENA ABONMAJA 50 EVROV.
ZA UPOKOJENCE,
DIJAKE, ŠTUDENTE IN ČLANE DRUŠTEV JE 45 EVROV.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------IME IN PRIIMEK: ___________________________________________________

NASLOV:__________________________________________________________

List, revija za kulturna in druga vprašanja občine Šoštanj in
širše, je v februarju 2015 prešel na izhajanje dvakrat mesečno. V začetku leta 2016 je bilo ugotovljeno, da je tak način
izhajanja glede na sredstva, ki so mu namenjena, za Zavod
prevelik strošek. Kljub temu List vztraja pri formi dveh zvezkov, eden je namenjen kulturi, drugi pa splošnim dogodkom.
List ni pomemben samo za kraj. V letu 2017 je namreč Osrednja knjižnica Celje v sodelovanju z velenjskim domoznanskim oddelkom knjižnice uspela List digitalizirati. Na pred-

KULTURA
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stavitvi, ki je bila v Knjižnici Šoštanj v februarju, je bil List s
strani stroke izredno pohvaljen. Vsebine, ki se nanašajo na
dogodke, intervjuje, zgodovinska dogajanja in ljudi, so dragocen prispevek domoznanskim zapisovalcem.
Zavod za kulturo spada med majhne kulturne Zavode v slovenskem prostoru, s tremi zaposlenimi, od katerih dva skrbita za program, se trudi zagotavljati strokovno in hkrati
dostopno kulturno ponudbo v kraju.

Vila Mayer

Je protokolarni objekt Občine Šoštanj (uradni županovi
sprejemi, podpisi pogodb) in uradni prostor za sklepanje
zakonskih in partnerskih zvez. Z delom vrta je vila razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena.
V Vili Mayer so štiri stalne zbirke kulturne dediščine:
• Kiparska zbirka akademskega kiparja Ivana Napotnika,
• Izbor likovnih del Napotnikove galerije,
• Hortikulturna zbirka vrtnarskega mojstra Alojza Kojca,
• Del zasebne domoznanske zbirke zbiratelja Zvoneta A.
Čebula.

V letu 2016 je bilo v Vili Mayer sklenjenih 27 zakonskih
zvez, največ na letni ravni
doslej, kar bo v letu 2017 še
preseženo.
Stalne zbirke v vili nudijo
vsebine za izvedbo raznovrstnih pedagoških programov. Obisk le-teh je v letu
2017 v porastu. Vzpostavljeno je odlično sodelovanje z
OŠ Karla Destovnika - Kajuha
Šoštanj. Sodelujejo z Vrtcema
Šoštanj in Velenje ter nekaterimi drugimi bližnjimi osnovnimi in srednjimi šolami.

KULTURA

Vila Mayer je bila zgrajena na
prelomu iz 19. v 20. stoletje za
družino šoštanjskega odvetnika in župana dr. Frana Mayerja.
V pritličju vile je bila odvetniška
pisarna. Stavbo je obdajal obsežen vrt, ob njej pa je bilo teniško
igrišče, eno od treh v Šoštanju v
prvi polovici 20. stoletja.

poznejših del. Razstavo je spremljala izdaja kataloga v tiskani
in elektronski obliki, v sodelovanju s Kulturnim domom Krško
in z Muzejem Velenje.
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Leta 1931 je Šoštanj dobil svoj prvi javni vodovod, ki je bil
hkrati prvi javni vodovod v Šaleški dolini in največji komunalni dosežek v mestu med svetovnima vojnama. Ob 85-letnici izgradnje prvega javnega vodovoda v Šoštanju so ob
občinskem prazniku pripravili razstavo na prostem in hkrati
obeležili 105-letnico pridobitve mestnih pravic Šoštanja ter
150-letnico rojstva dr. Frana
Mayerja, šoštanjskega velja- Primerjava vodovoda v 85
ka, odvetnika in župana v ča- letih:
su izgradnje prvega vodovoda 1931: prvi javni vodovod v Šoin prvega lastnika Vile Mayer. štanju 14 km cevovoda, pokritost
Razstavo je zasnovala in izve- pribl. 50 % prebivalcev
dla Občina Šoštanj (Vila Mayer) v sodelovanju z Muzejem 2016: Občina Šoštanj, 232 km voVelenje, Muzejem usnjarstva dovodnega omrežja, pokritost 94 %
na Slovenskem (enota Muzeja Šaleška dolina: 700 km vodovoVelenje) in Komunalnim pod- dnega omrežja, pokritost 96 %
jetje Velenje, d. o. o.

Odmevnejši projekti v Vili Mayer

Septembra 2016 so pripravili občasno razstavo Napotnikovih
umetnin v Galeriji Krško, z naslovom Ivan Napotnik (1888–
1960), izbor kiparskih del iz stalne zbirke Vile Mayer v Šoštanju. Z izborom 17 del je bila predstavljena širina kiparjevega umetniškega opusa od njegovih ustvarjalnih začetkov do

Vsakoletno Občina Šoštanj z Vilo Mayer sodeluje v akciji
Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD) in Teden kulturne dediščine (TKD). Tokrat so na domoznanskem oddelku
Knjižnice Velenje gostovali z razstavo Spet je jezero, s katero so leto prej v Vili Mayer obeležili 70-letnico zbirateljstva Zvoneta A. Čebula in 40-letnico porušenja cerkve sv.
Mihaela v Družmirju.

KULTURA
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Šoštanj ima več kot 60-letno tradicijo pustovanj. Tokrat
so v Vili Mayer pripravili 1. otroški pustni likovni natečaj
z naslovom Pustovanje pri Mayerjevih. Sodelovalo je 69
avtorjev in dva razreda s skupinskim delom. Na podstrešju
vile je bila na ogled razstava s 57 likovnimi deli, ki so jih s
pomočjo mentorjev ustvarili vrtčevski otroci in osnovnošolci. Tri najboljša dela so bila nagrajena. Natečaj in razstava
sta bila izvedena v sodelovanju z Občino Šoštanj, Muzejem
Velenje in TOD Šoštanj.
V letu 2016 so v Vili Mayer pripravili obsežen domoznanski
projekt z naslovom: »Vse nam je naredu, kar smo ga fehtali.« Zbrali in razstavili so več kot 180 ohranjenih izdelkov
Ivana Verdnika (1928–2006), znanega šoštanjskega pletarskega mojstra. Doslej so
z razstavo gostovali že štirikrat: v Domžalah (Menačenkova domačija), Rogatcu
(Dvorec Strmol), Škofji Loki
(Rokodelksi center DUO) in
na Ljubnem ob Savinji (Fašunova hiša, v okviru prireditev Flosarskega bala). Pripravili so drugo dopolnjeno
izdajo kataloga pletarskih
izdelkov, ki je izšla v tiskani
in elektronski obliki.
Izvedli so obsežnejšo fotodokumentacijo vseh kipov akademskega kiparja Ivana Napotnika v stalni kiparski zbirki
v Vili Mayer. Na spletni strani so posodobili in dopolnili virtualno galerijo kiparske zbirke.
Od aprila 2017 dalje je stalna zbirka Napotnikove galerije
razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena. Gre
za 107 umetniških del v lasti OŠ Karla Destovnika-Kajuha
Šoštanj, od tega je izbor 23 likovnih del na ogled kot stalna
zbirka v Vili Mayer. Podlage za razglasitev so bile pripravljene
v sodelovanju z Muzejem Velenje.
V sodelovanju z Mestno knjižnico Šoštanj so v vili že tretje
leto zapored odprli Mayerjevo poletno čitalnico. Na razpolago je pester izbor knjig in revij, ki jih obiskovalci lahko
brezplačno in brez vračila odnesejo domov ali prelistajo v
prijetni, hladni senci altana Vile Mayer.

KULTURA

Druge dejavnosti v Vili Mayer

Na podstrešju vile organizirajo ali gostijo različne ustvarjalnice za otroke in odrasle; Torkova peta v sodelovanju z MZPM
Velenje in Vila Podstrešnica v sodelovanju z Medgeneracijskim središčem Šoštanj in Muzejem Velenje. Vsako leto za
vse otroke Vrtca Šoštanj in druge otroke priredijo lutkovne
predstave na Majhnem lutkovnem odru Zelher.
Na podstrešju vile so se zvrstili različni dogodki: več delavnic v sklopu priprave Celostne prometne strategije Občine
Šoštanj ter dve predavanji ob Evropskem tednu mobilnosti.
Tedensko na podstrešju potekata dva tečaja joge. V salonu
je bilo več predavanj in koncertov, mdr. letni koncert učencev Glasbene šole Velenje, oddelek Šoštanj. Vila Mayer je
gostila tudi funkcionarje Vseslovenskega odbojkarskega
vikenda, ki je potekal v Šoštanju maja 2017.
Občina Šoštanj je v septembru uredila obstoječo peščeno pot
v vrtu Vile Mayer ob Kajuhovi cesti. Z utrditvijo peščenega
nasutja bo trajneje rešen funkcionalni in doslej problematičen estetski vidik obstoječe peščene poti.
Večkrat v letu ob različnih priložnostih Vila Mayer na stežaj odpre svoja vrata in nudi prost vstop za oglede stalnih
zbirk. Vabljeni.

Nagrajena knjiga Stopetkrat o
Šoštanju v enem odstavku
Šoštanj je mesto od leta 1911. Stopetletnico pridobitve mestnih pravic je Občina Šoštanj obeležila s publikacijo Stopetkrat o Šoštanju v enem odstavku. Za knjigo je prejela priznanje Naša Slovenija 2015, ki ga podeljuje gibanje Kultura
– Natura Slovenija.
V letu 2017 je Občina Šoštanj prejela še nacionalno nagrado
Zlata kocka 2017 (za tiskane in avdiovizualne medije), ki jo
podeljuje Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije. Nagrada Zlata kocka hkrati predstavlja kandidaturo za svetovne nagrade »UIA Architecture & Children Golden Cubes Award« programa Arhitektura in otroci Svetovne zveze arhitektov (UIA).
Iz obrazložitve strokovne komisije: »Gre za pohvalno potezo
Občine, ki želi med mladimi, pa tudi med prebivalci in obi-

skovalci, popularizirati kulturno, zgodovinsko in naravno dediščino svoje občine. /.../ Temelj projekta vidimo v izjemno
kakovostni žepni knjižici, ki s svojo atraktivnostjo in zgoščenostjo lahko predstavlja osnovo za vrsto različnih dejavnosti
in programov za otroke, ki otroke spodbujajo k ozaveščenemu
dojemanju prostora, pa tudi k aktivnemu ustvarjanju na temo
domačega kraja. /…/«

spominskega objekta pri Žlebniku v Šentvidu nad Zavodnjami.
Manjši objekt sestavljata zidan del s sanitarijami in leseni prostor za obiskovalce, ki spominja na kozolec. Za zidavo je uporabljen lokalni »rženi« kamen. Streha je dvokapnica v naklonu 45 stopinj z eternitno kritino. V objektu so predstavitveni
celostenski pano in multivizija o Kajuhu, njegov kip ter klopi
in mize. Z izgradnjo objekta Občina Šoštanj izraža spoštljiv
poklon svojemu velikemu pesniku Kajuhu.
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Zbrane je na otvoritvi pozdravil župan Darko Menih, slavnostni govornik je bil predsednik Državnega zbora RS dr. Milan
Brglez, še dodatno težo pa sta dogodku s svojo prisotnostjo dali ministrici za izobraževanje, znanost in šport ter za
obrambo dr. Maja Makovec Brenčič in Andreja Katič.

Muzej usnjarstva na
Slovenskem
Publikacija je izšla v tiskani in elektronski obliki (dostopna
na www.vila-mayer.si).

Kajuhovo obeležje pri Žlebniku
Občina Šoštanj je septembra 2017 obeležila 95-letnico rojstva šoštanjskega pesnika in narodnega heroja Karla Destovnika Kajuha s slovesnim odprtjem novozgrajenega Kajuhovega

Septembrski dogodki 2016 v
MUS Šoštanj so se začeli s 5.
Poletnimi filmskimi večeri, in
sicer 1. in 2. septembra. Nato je 16. septembra potekala
prireditev z naslovom Srečanje usnjarjev, ki se je nadaljevala z odprtjem razstave z naslovom Usnjarstvo Grad. Oktober se je začel z kulturnim dnevom z naslovom Dediščina
našega kraja, in sicer je bilo 4.oktobra 2016. 11. 10 je bil
organiziran za člane ŠMZD in ostale obiskovalce Potep po
Šoštanju, kjer so obiskovalci lahko skozi sprehod po mestu
spoznavali njegove znamenitosti s strokovnim vodenjem kustosov iz MUS-a. 17. novembra je potekalo odprtje razstave
z naslovom Sedlarska delavnica Klešnik, 24. novembra pa
prireditev Klepet pod Pustim gradom, kjer je bil gost župan
občine Šoštanj Darko Menih. 15. decembra je bila predstavitev knjige Mirana Aplinca Letalstvo v Šaleški dolini do druge svetovne vojne in otvoritev razstave z enakim naslovom.
Leto 2017 se je v januarju začelo s Klepeti pod Pustim gradom, kjer je 26. januarja gostoval dekan Jože Pribožič. 23.
februarja je na klepetih gostoval nekdanji direktor Muzeja
Velenje, kustos Damijan Kljajič, 30. marca pa je prav tako
na tej mesečni prireditvi v MUS gostoval direktor Knjižnice
Velenje, Vlado Vrbič. Klepeti pod Pustim gradom so se nato
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odvijali še 25. aprila, ko je bila gostja Marija Žugelj- Beba
in 25. maja, ko je v MUS gostoval Ludvik Polanc, ki že dolga
leta živi v Nemčiji. 12. maja je potekala predstavitev knjige Spomini na preteklo dobo, avtorja Damijana Kljajiča, 18.
maja je bil dan odprth vrat. 13. junija je potekala v okviru
ŠMZD predstavitev knjige avtorja Mirana Aplinca Letalstvo
v Šaleški dolini do konca druge svetovne vojne, 17. junija
je bila Poletna muzejska noč, 22. junija so v MUS potekali
jubilejni 50. Klepeti pod Pustim gradom. Tema Klepeta je

bila 100- letnica od ustanovitve Industrijskega gasilskega
društva (IGD)TUŠ. Istočasno so gostovali nekdanji člani tega društva Anton Berložnik, Franc Mevc, Vojko Komprej, ter
Danilo Čebul. Ob tej priložnosti je bila odprta tudi razstava
z enakim naslovom. 30. in 31 avgusta so potekali 6. Poletni
filmski večeri. 25. septembra je bil 5. simpozij z naslovom
Usnjarstvo na Slovenskem, 28. septembra pa Klepet pod
Pustim gradom, ko je gostoval nekdanji vsestranski športnik Štefan Kac.

TURIZEM in PROSTI ČAS
Turistične dejavnosti se v občini Šoštanj vedno bolj razvijajo
in postajajo pomemben del življenja. Vsi radi obiščemo znamenitosti, tako kulturne kot naravne. Veliko je dogodkov in
prireditev v našem mestu in na podeželju. Seveda postajamo
zanimivi tudi za turiste, ki prihajajo v lepe Terme Topolšica.
Terme so v zelo prijetnem okolju in ponujajo veliko zanimivega. Tekom celega leta se v naši občini odvije veliko prireditev
in dogodkov. Ponosni smo na Pustni karneval, ki ima bogato
in dolgo tradicijo, poletne prireditve, praznične prireditve v
decembru z drsališčem, kjer je vedno prijetno in zabavno. Občina sodeluje pri številnih prireditvah, med drugim pa organiziramo tudi nekaj odmevnih prireditev in sejmov, med njimi
Šmihelov, Katarinin in Božično-novoletni sejem.
Turistična društva in ostala društva ter organizacije v naši
občini poskrbijo, da se vedno nekaj dogaja, da so obiskovalci
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navdušeni in zato radi pridejo na prireditve. V občini Šoštanj
deluje osem turističnih društev, ki so združena v Turistično
zvezo Šoštanj.
Občina zelo dobro sodeluje z vsemi turističnimi dejavniki
v občini in si želi še večje prepoznavnosti po vsej Sloveniji. Muzej usnjarstva in Vila Mayer sta pomembna za našo
občino. Ne smemo pozabiti na dvorec Gutenbuchel, kjer se
zadnja leta odvijajo izjemo lepe razstave v času adventa in
velike noči. Vsi objekti so vključeni tudi v Dneve evropske
kulturne dediščine. Resnično imamo bogato zgodovino, ki
jo moramo ohraniti in skrbeti zanjo.
Hkrati na Občini skrbimo za prireditveno opremo, saj želimo
vsem organizatorjem pomagati pri prireditvah. Vemo, da so z
organizacijo prireditev povezani veliki stroški in ogromno ur

Prvo prireditev v ETM Šoštanj pleše z zvezdami smo odpovedali, ker je bilo slabo vreme. Sicer pa bi v naše mesto prišla
navihana in nasmejana Urška Vuček Markež, ki je sodelovala
v plesnem spektaklu Zvezde plešejo in njen plesni partner in
hkrati plesni učitelj Jernej Brenholc.
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Kulturnica Gaberke je bila ponovno organizator prireditve
Kolesarjenje s starodobnimi kolesi, ki je zelo zanimiva in
atraktivna. Je prava poživitev v mestu, saj se udeleženci zelo pripravijo in uredijo v stilu starosti kolesa.
dela. V letu 2017 smo dokupili rezervne dele za lani uničen
šotor in s tem društvom in drugim organizatorjem omogočili
najem šotora tudi letošnje leto. Zanimanje za najem občinske
prireditvene opreme je veliko in iz leta v leto beležimo porast
najema šotora, miz in klopi, visokih barskih miz ter stojnic.
Tudi za postavitev urbane opreme po občini vsako leto poskrbimo in ob zanimivih točkah ali pešpoteh postavimo klopi,
mize in koše, da jih lahko koristijo tako občani kot turisti.
V Evropskem tednu mobilnosti (ETM), ki vsako leto poveže
na tisoče evropskih mest v prizadevanjih za človeku in okolju
bolj prijazne načine mobilnosti, je letos drugič sodelovala
tudi Občina Šoštanj. Lani je prvič sodelovala v tednu mobilnosti in bila ob koncu uvrščena med šest najaktivnejših občin v Sloveniji. Med 16. in 22. septembrom 2017 so v občini
potekale številne aktivnosti, ki so spodbujale k pametni in
trajnostni mobilnosti kot dobri investiciji. S prireditvami želimo spodbuditi občane, da čim večkrat uporabijo kolo, javna
prevozna sredstva, hodijo peš in si delijo prevoz.

Pri Muzeju usnjarstva na Slovenskem smo opdprli eno izmed
šestih eklektični polnilnic in nato prisluhnili zanimivemu
predavanju »Alternativa obstaja«, ki ga je pripravil direktor
Zavoda Zadihaj Teo Bunta.
Vrtec Šoštanj je pripravil Otroške gibalne igre in mobilnost
z lastno energijo na Cankarjevi ulici, ki smo jo v ta namen za
nekaj časa zaprli.
V vrtu vile Mayer smo skupaj z Muzejem Velenje pripravili
ustvarjalno delavnico, na kateri smo lahko olepšali svoja
kolesa.
Skupaj z Mestno občino Velenje in Zavodom za turizem Šaleške doline smo organizirali kolesarjenje od Šoštanja do Velenjske plaže.
Tudi domačin Dejan Tonkli, svetovni popotnik, nam je pripravil zanimivo potopisno predavanje Kolumbija sedaj in nekoč.
Dan brez avtomobila smo pričeli z jutranjo telovadbo v družbi Šole zdravja skupine Šoštanj. Nato smo na trgu pripravili
različne aktivnosti namenjene trajni mobilnosti. Teden mobilnosti smo zaključili s koncertom popularne skupine BQL.
Prireditve, ki se odvijajo v mestu, ne bi potekale, če ne bi bilo
razumevanja občanov, saj jim včasih organizatorji onemogočimo dostop, vožnjo in parkiranje. Zato se vsem zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost.
Informacije o Šoštanju, njegovi turistični ponudbi in dogodkih lahko dobite na Občini Šoštanj, v Vili Mayer in Turistični
pisarni Topolšica v času uradnih ur, ki so objavljene na platnici te brošure.

TURIZEM in PROSTI ČAS
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Zavod za turizem Šaleške doline

Zavod za turizem Šaleške doline je bil ustanovljen konec
leta 2016 z namenom doseganja kakovostne in celovite ponudbe ter spodbujanja in promocijo razvoja turizma v Šaleški
dolini. Pomembno je, da sta ga poleg soustanovitelja Gorenje
gostinstva d.o.o. skupaj ustanovili obe občini Šaleške doline:
Mestna občina Velenje in Občina Šoštanj. S tem dejanjem sta
pokazali, da se zavedata dejstva, da je turistična destinacija
Šaleška dolina enovit prostor, ki potrebuje skupen promocijski načrt in skupen akcijski plan za postavitev Šaleške doline
na zemljevid turističnih destinacij.
Prva skupna promocija je bila že v mesecu februarju na
sejmu Natour AlpeAdria v Ljubljani, sejemsko aktivnost
pa smo nadaljevali z udeležbo na F.R.E.E. sejmu v Munchenu. V velikonočnem času
smo podprli projekt »Velikonočne pravljice« v dvorcu Gutenbuchel, spomladi
pa organizirali tudi izobraževanje lokalnih turističnih
vodnikov za področje celotne
Šaleške doline. Skoraj polovica tečajnikov je prihajala iz
občine Šoštanj. Pred zaključkom je objava spletne strani
www.sostanj-tourism.si, kjer
bodo na identičen način kot
na www.velenje-tourism.si
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na voljo vse turistične in ostale informacije o kraju, dogodkih in ponudbi mesta Šoštanj z okolico ter ustreznih
povezavah z drugimi informacijskimi okolji. V zaključni fazi
je tudi projekt »WOSCHNAGG« kot turistične poti po Šoštanju in okolici po sledeh družine Vošnjak. Pričenjamo s pripravo projekta »Adventna pravljica«, ki bo združil dogajanji v dvorcu Gutenbuhel v Šoštanju in Vili Bianca v Velenju
v adventnem decembru ter zaključujemo projekt celostne
grafične podobe Zavoda, ki bo na primeren način prezentirala Šaleško dolino. V okviru Strategije trajnostne rasti slovenskega turizma smo uspeli Šaleško dolino umestiti med
»vodilne destinacije« v Sloveniji, kjer bo Zavod za turizem
izvajal destinacijski menedžment.
Kar nekaj projektov in nalog nam je uspelo zastaviti in tudi zaključiti že v prvem letu sodelovanja in prepričani smo,
da jih bomo znali v bližnji prihodnosti s primernim entuziazmom in želji po sodelovanju še več. Le tako bomo lahko
Šaleško dolino z njeno ponudbo umestili med najbolj želene
turistične destinacije v Sloveniji in ustvarili tudi primerno
rast turističnega gospodarstva.

Prireditve in shodi

Na območju Občine Šoštanj je vse več javnih shodov in prireditev, ki zahtevajo ustrezno prijavo. Vsako organizirano
zbiranje ljudi zahteva ustrezno prijavo na pristojno policijsko postajo. Če pa je zbiranje ljudi takšne vrste (mednarodne športne prireditve, prireditve na cestah, prireditve,
kjer se uporabljajo predmeti nevarni za življenje in zdravje
ljudi, kjer so vključene živali…), da zahteva tudi dovoljenje, pa je za to potrebno podati vlogo na Upravno enoto.

V Občini Šoštanj smo imeli v preteklem letu okrog 70 prireditev, za katere je občina podala soglasje, od tega je za
skoraj 50 prireditev bilo podano tudi dovoljenje za prekomerno obremenitev okolja s hrupom. Opažamo, da kar
nekaj prireditev ni ustrezno prijavljenih in posledično so

prisotne pritožbe, ki vodijo v sankcije, ki finančno nikakor
niso majhne. Zato pozivamo vse organizatorje takšnih shodov in prireditev, naj se obrnejo na ustrezne ustanove in si
pridobijo dovoljenja, ki jih organizatorjem nalaga Zakon o
javnih zbiranjih.
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ŠPORT
Društvena dejavnost

V naši Občini deluje ogromno društev. Na razpis za sofinanciranje programov športa se je letos prijavilo 29 društev, največ
doslej. Skladno z zakonodajo so lokalne skupnosti dolžne podpirati šport za vse, torej od najmlajših do najstarejših, od rekreacije do vrhunskega športa. Kar se javnih financ tiče (brez
sponzorstev, torej), so lokalne skupnosti kar 70-odstotni financer slovenskega športa. Na državni ravni so se v zadnjih
letih sredstva za šport zmanjšala iz 200 na 105 milijonov.
Ravno nasprotno je v Občini Šoštanj, kjer smo sredstva za
sofinanciranje programov športa s 74.450 evrov povišali na
124.450 evrov. To smo naredili za pomoč klubom v kakovostnem športu, ki so se znašli v velikih težavah – predvsem
Nogometni klub Šoštanj in Košarkarski klub Elektra Šoštanj.
Žal so se v obeh klubih kljub temu odločili, da v prihodnje ne
bodo več nastopali s članskimi ekipami. To na Občini Šoštanj
globoko obžalujemo, vendar odločitve spoštujemo. Dejstvo
je, da članske ekipe največ stanejo, dejstvo je tudi, da so bili
klubi v preteklosti vajeni prejemati precejšnja sredstva, ko
je Termoelektrarna Šoštanj šport še podpirala v veliki meri,
na nov način pa so se težko prilagodili.
Od sedaj naprej bo prioriteta v klubih delo z mladimi. V obrazložitvi odstopa iz lige so pri Elektri med drugim zapisali:
»Vodstvo KK Elektra se je odločilo, da se prioritetno izvede sanacija kluba z nadaljevanjem in dokončanjem postopka poenostavljene prisilne poravnave, da se na novo postavijo temelji, ki bodo osnova za nadaljnje delo v klubu, s ciljem, da se
košarka v Šaleški dolini v prihodnosti postavi na mesto, kot je
bila nekoč. Dolgoročno bomo vse sile usmerili v delo z mlajši-

mi kategorijami in verjamemo, da bomo vzporedno s sedanjo
gospodarsko rastjo in pozitivnim odnosom okolja do športa
uspeli to krizo prebroditi.
Samo delovanje kluba in njegova 70-letnica ter nadaljnje delovanje kluba s to odločitvijo nista ogrožena, nasprotno, prepričani smo, da bo ta odločitev prinesla pozitivne učinke.«
Potem ko Holding Slovenske elektrarne in Termoelektrarna Šoštanj nista bila več pripravljena podpirati športa, se je v pogajanja vključila tudi Občina Šoštanj. Uspelo nam je, da smo
za štiri največje klube zagotovili 70.000 evrov, pol letos in pol
prihodnje leto. Seveda bi si vsi želeli več, vendar je tudi to nekaj.
Poleg klubov, ki sodijo v kakovostni šport, imamo v naši občini še številna druga društva, ki odlično delajo in tudi dobijo
del sredstev, ki jih razdelimo preko javnega razpisa.

Športna zveza Šoštanj

Lani je ponovno zaživela Športna zveza Šoštanj. Izvedli so že
nekaj odmevnih prireditev – Tek treh jezer, Teden športa in po
nekaj letih ponovno tudi nagradili najboljše športnike naše
občine. Prav je, da imamo Zvezo, ki mora prisluhniti interesom
društev in jim pomagati po svojih močeh. S tem bodo dosegli,
da se bodo društva v Zvezo vključila v večji meri.

Športni objekti
Občina Šoštanj ima v lasti kar nekaj športnih objektov, nekatera imajo v upravljanju krajevne skupnosti, društva, za
druge sredstva namenjamo neposredno iz občinskega proračuna. Veseli dejstvo, da so objekti zasedeni, zanimanja je
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celo več, kot je razpoložljivih terminov. Tako je tudi zaradi
ugodne cene najema.
Športna dvorana Šoštanj je od avgusta do maja zasedena
vsak popoldan in praktično vse vikende. V njej trenirajo različne selekcije športnih klubov, ki jim Občina omogoči 70 ur
mesečno brezplačnega najema. Poleg tega tudi tekme mlajših selekcij in 2 tekmi članskih ekip. Le redko kateri od klubov
prekorači omenjeno kvoto.
TVD Partizan je v prvi vrsti
namenjen rekreaciji, društva
zanj plačujejo 8 EUR/uro, kar
je v primerjavi s podobnimi
objekti zelo ugodno.
Z najemnino ne dobimo dovolj sredstev niti za kritje
osnovnih obratovalnih stroškov, kaj šele za kakšne investicije, ki bi bile v teh objektih nujne. Kljub temu smo
letošnje poletje v TVD Partizan uredili steni pod obema
košema. Omet s teh sten je
namreč odpadal ob vsakem
zgrešenem strelu na gol.
Na kegljišču v prvem nadstropju Pilon centra Občina Šoštanj plačuje obratovalne stroške. Na nogometnem igrišču
pod Vilo Široko poleg obratovalnih stroškov plačujemo tudi
košnjo, prav tako v Športnem igrišču Tresimir, kjer smo le-
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tošnje poletje dokončno uredili še balinišče. Obratovalne
stroške plačujemo tudi na rokometnem igrišču, kjer bomo
tudi letošnjo zimo uredili drsališče, in sicer že jubilejno
10. sezono.

Ponosni na svetovnega prvaka
Tima Vertačnika
Občina Šoštanj je ponosna na svoje športnike. Uspehi nekaj
posameznikov so dokaz, da lahko tudi ljudje iz majhnih krajev s talentom, trudom in predvsem s trdim delom ter močno
voljo veliko dosežejo.
Župan Občine Šoštanj Darko Menih, sam nekoč odličen športnik in trener, zna še posebej ceniti vsak uspeh, zato je še s
toliko večjim veseljem sprejel mladinskega svetovnega prvaka Tima Vertačnika, ki je julija v Bratislavi osvojil kar tri
naslove mladinskega svetovnega prvaka v suhih ribiških veščinah – kastingu: dva v posamezni kategoriji in še skupno
zmago v peteroboju, kar pred njim še ni uspelo nobenemu
Slovencu. 18-letni Tim ima veliko podporo svoje družine, ki
ga spremlja na vseh tekmovanjih.
Župan je Timu čestital za izjemni uspeh in mu podaril majico,
knjigo Pozdrav iz Šoštanja in finančno nagrado. S tem pa Tim
svojih letošnjih uspehov ni zaključil, saj se je z medaljami
vrnil tudi s članskega svetovnega prvenstva.

Vseslovenski odbojkarski vikend

23

Odbojkarski klub Šoštanj Topolšica je letos v Športni dvorani Šoštanj priredil dvodnevni odbojkarski spektakel – Vseslovenski odbojkarski vikend, ko so v enem vikendu v Šoštanju
odigrali finala državnih prvenstev mlajših selekcij. Predstavili
so se tudi invalidi v sedeči odbojki, vrhunec pa je bila prijateljska tekma reprezentanc Slovenije in Srbije. Zanimanje je bilo
izjemno, saj je bila dvorana napolnjena do zadnjega kotička.
Najbolj toplo je bil sprejet reprezentančni podajalec Velenjčan
Dejan Vinčič, ki je odbojko začel igrati prav v Šoštanju. Dogodek so v klubu povezali v praznovanje 50. obletnice kluba, ki
so jo praznovali v lanskem letu, in se med drugim spomnili
osvojitve naslova državnih prvakov pred trinajstimi leti.
Novi uporabniki se lahko registrirajo na Občini Šoštanj, v
Vili Mayer, Muzeju usnjarstva na Slovenskem in v Turistični
pisarni v Topolšici (Pošta Topolšica), povsod v času uradnih
ur (objavljene na platnici te brošure).

Šport za vse

BICY postaja tudi na Pohrastniku

Septembra 2014 smo v Šoštanju otvorili prvi dve BICY postaji, v naslednjih dveh letih smo jima dodali še dve, letos septembra pa smo namenu predali še peto BICY postajo v naši
občini. V sistem je tako vključenih pet postaj vsaka z osmimi
mesti in skupno 25 kolesi v šoštanjski občini.

Vsakdo ima možnost ukvarjati se s športom: lahko organizirano, lahko tudi individualno. Občina Šoštanj ponuja kar
nekaj možnosti rekreacije s prosto dostopnimi zunanjimi
igrišči, sprehajalnimi potmi, kolesarskimi stezami, številnimi planinskimi potmi… Vsak delavnik ob 7.30 v poletnem
oziroma ob 8. uri v zimskem času pa vas z veseljem pričakujejo tudi člani(ce) Šole zdravja – skupine Šoštanj. Z vadbo,
ki jo lahko izvaja praktično vsakdo, boste prebudili telo in si
nabrali energije za ves dan.

Občani se lahko brezplačno registrirajo in pridobijo kartico z osebno številko, s katero si lahko nato 14 ur/tedensko
brezplačno sposojajo kolo. Kolo si sposodijo na eni izmed
16 postaj v Šoštanju, Topolšici ali Velenju in ga vrnejo na
katerokoli postajo.
Do srede septembra 2017, torej v slabih dveh letih delovanja, je bilo v Šoštanju opravljenih več kot 20.000 izposoj, v
Šoštanju pa je registriranih že 300 uporabnikov.

ŠPORT
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JAVNA INFRASTRUKTURA
Cestna infrastruktura
Koncesija za ceste

V letu 2016 je Občina Šoštanj podpisala koncesijsko pogodbo za letno in zimsko redno vzdrževanje cest ter za investicijsko vzdrževanje občinskih cest. Nemudoma po podpisu
pogodbe je izvajalec, podjetje Andrejc, d. o. o., pričel s prenovami različnih cestnih odsekov, do sedaj je bilo v sklopu
koncesije prenovljenih že več kot 31 kilometrov cest, kar je
več kot polovica vseh cest (44 kilometrov), ki jih bo koncesionar obnovil v času izvajanja koncesije. Vse investicije bodo
zaključene v dveh letih.

V spodnji tabeli so navedeni vsi do sedaj prenovljeni odseki
cest v sklopu koncesije. Na posameznih odsekih so potrebna
še nekatera zaključna dela (ureditev bankin, brežin, postavitev zaščitnih ograj ali talne označbe).
Odsek ceste
LC 410 010 v Florjanu
odsek kamnolom Fajdiga – elektrarna Mežnar
odsek železniška proga – Lipa

dolžina prenove
1.360 m

LC 410 050 v Florjanu
odsek Štrigl (saniran plaz)

290 m

LC 410 070 v Topolšici
odsek Hliš – Bolha
odsek Koradej – R2-425

1.360 m

JAVNA INFRASTRUKTURA

LC 410 060 v Topolšici
odsek Zager - Lajše
LC 410 090 v Topolšici in Ravnah
odsek Ruml – Obšteter
LC 410 100 v Ravnah
odsek Jazbec – šola
odsek šola – cerkev
odsek cerkev – križišča z javno potjo
odsek križišče z javno potjo – Poštajner
odsek Jurkovnik – Osreške peči
odsek Poštajner – Jurkovnik
odsek Škotnik – Poštajner (urejen tudi pločnik in
javna razsvetljava)
LC 410 120 v Ravnah
odsek Konovšek – Osreške peči
LC 410 110 v Ravnah in Gaberkah (severna obvoznica)
odsek Plešivec – Gaberke
odsek Ravne – Lajše
odsek Gaberke – Ravne
LC 410 140 v Lokovici
odsek Križnik – R2-426
LC 410 150 v Lokovici (Penk)
LC 410 150 v Lokovici
odsek Puharski most – meja z Občino Šmartno ob
Paki
LC 410 030 v Zavodnju
odsek Tonc – Zadnik
odsek R2-425 - Rožej
LC 410 020 v Belih Vodah
odsek Savinek – sv. Križ
odsek sv. Križ – saniran plaz
LC 410 120 v Šoštanju
odsek železniška proga – vrtnarija pod Goricami
Skupaj

1.510 m
2.230 m

6.120 m

1.120 m

4.130 m

1.100 m

3.600 m
6.440 m
1.500 m
410 m
31.170 m

V septembru 2017 potekajo dela na LC 410 010 v Belih Vodah,
in sicer na odseku Grebenšek – Savinek in Savinek – Počivalnik v skupni dolžini 4.300 m, in v Topolšici.
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Prenove cestnih odsekov, ki ne sodijo v koncesijo.

Občina Šoštanj je obnovila tudi nekatere odseke, ki ne sodijo
v sklop koncesije. Ti so našteti v spodnji tabeli.
Odsek ceste

dolžina prenove

Rekonstrukcija državne ceste s pločnikov v
Zavodnju

460 m

Obnova javne poti JP 910 320, odsek Lipovšek
Klošnik v Ravnah

210 m

ureditev ceste pri Domu ribičev v Šoštanju

50 m

makadamska ureditev ceste Kozomornik – Malinšek v Belih Vodah

1.400 m

makadamska ureditev ceste Leskovšek v Belih
Vodah

1.400 m

sanacija javne poti v Šentvidu

250 m

dela na JP križ – Rožej na Lomu v Topolšici

280 m

asfaltiranje makadamske ceste odsek Završnik v
Zavodnju

200 m

Poleg navedenih prenov so se izvedla številna investicijsko
vzdrževalna dela na cestah v vseh krajevnih skupnostih v skupni vrednosti 215.500 evrov. V manjšem deležu so pri sofinanciranju sodelovale posamezne krajevne skupnosti.
V letu 2016 je Občina Šoštanj izvedla skupno javno naročilo
za izvajanje zimske službe v osmih krajevnih skupnostih na
javnih poteh. Te storitve se v Krajevnih skupnosti Šoštanj
in po lokalnih cestah na območju Občine Šoštanj izvajajo
v sklopu koncesijske pogodbe.

Ostala dela na in ob cestni infrastrukturi

Poleg prenov samega cestišča so tudi druge investicije, ki
pripomorejo k večji varnosti in redu v cestnem prometu. V
zadnjem letu smo v Šoštanju uredili tudi:
• javno razsvetljavo ob Partizanski poti (odsek Primorska
cesta – cerkev),
• avtobusno postajališče v Pohrastniku pri Lipi,
• obnova lesenega avtobusnega postajališča v Ravnah,
• parkirišče ob Aškerčevi cest – 17 parkirnih mest.
• izvedba opornega zidu v Lokovici.

JAVNA INFRASTRUKTURA

Kanalizacija Florjan – veja Mežnar, 2. faza
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Izgradnja kanalizacije v Florjanu zajema naslednje kanale:
kanal B (DN 250) v dolžini 115 m, kanal C (DN 250) v dolžini
34 m, kanal D (DN 250) v dolžini 100 m, kanal E (DN 250) v
dolžini 32 m in kanal F (DN 250) v dolžini 136 m. Dolžina kanalizacijskih priključkov je 685 m. Pogodbena vrednost brez
DDV je 94.950,77 EUR brez DDV. Pogodba je bila podpisana
s podjetjem Anteh d.o.o. iz Podčetrtka, podizvajalec pa je
podjetje Kostmann d.o.o. iz Slovenj Gradca.

Ureditev kolesarske povezave
Zager – Terme Topolšica
Občina Šoštanj je pristopila k ureditve kolesarske povezave od
Zagerja do Term Topolšica, to je del, ki s kolesarsko stezo ni
povezan. Steza bo potekala večinoma ob potoku Toplica, kjer
bosta zgrajena tudi dva mostova. Pridobili bodo tako domačini, ki se bodo namesto po cesti lahko vozili na varnejši in lepši
poti, kot tudi sprehajalci in kolesarji iz Šoštanja in Velenja.
Pomembna pridobitev bo to tudi za turiste in same Terme. Ob
tej poti imamo v naši občini tudi BICY postajo, tako da bo tudi
uporabnikom tega sistema nova pridobitev prišla še kako prav.

Komunalna infrastruktura
Kanalizacija Lokovica – Močnik

Na območju Lokovice je bila zgrajena fekalna kanalizacija DN 200
v dolžini 311 m. Vrednost del je znašala 35.536,59 EUR brez DDV,
pogodba pa je bila sklenjena s podjetjem Esotech d.d. iz Velenja.

Širitev sekundarnega kanala Ravne (kanalizacija)

V Ravnah se je v bližini Soviča izvedla širitev sekundarne kanalizacije. Izveden je bil preboj pod cesto, nato pa je bilo
zgrajenih 56 m kanala DN 160. Pogodbena vrednost del je
znašala 7.486,72 EUR brez DDV, izvajalec je bilo podjetje Andrejc d.o.o. iz Topolšice.

Meteorna kanalizacija Lokovica – smer Veithauser

Zgrajen je bil meteorni kanal DN 200 in DN 160 v skupni dolžini 130 m, pogodbena vednost brez DDV je bila 10.252,37
EUR brez DDV, dela je izvajalo podjetje Nizke gradnje Rošer,
Rošer Viljem s.p. iz Mislinje.
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Investicije, ki so se financirale iz naslova
najemnine komunalne infrastrukture, skladno z
lastniškim deležem posamezne občine.
Obnova kanalizacije in vodovoda na Kajuhovi cesti v
Šoštanju

Zaradi prenove cestišča s strani izbranega koncesionarja je
bilo potrebno predhodno obnoviti dotrajano kanalizacijo za
komunalno odpadno vodo in del dotrajanega vodovodnega
omrežja, komunalni vodi namreč potekajo v cestnem telesu.
V sklopu obnove se je obnovilo vodovodno omrežje iz cevi
DUKTIL DN 100 v dolžini 265 m z obnovitvijo dveh hidrantov ter prevezavami. Zgrajeno je bilo kanalizacijsko omrežje
iz enoslojne cevi PVC DN 250 in 315, v skupni dolžini 389 m
in kanalizacijski priključki s prevezavami iz enoslojne cevi
PVC DN 160 v dolžini 184 m. Pogodbena vrednost del je bila
90.650,45 EUR brez DDV, izvajalec je bilo podjetje Andrejc
d.o.o. iz Topolšice.

Posodobitev interne toplotne postaje ITP 340-6
(Tekavčeva 5 v Šoštanju)

Zaradi pretečene življenjske dobe je bilo potrebno obnoviti interno toplotno postajo, ki se nahaja v objektu z naslovom Tekavčeva 5. Izvedena je bila obnova strojne opreme kot tudi samega prostora. Pogodbena vrednost del je bila 33.444,17 EUR
brez DDV, izvajalec pa je bilo podjetje Stin d.o.o. iz Dravograda.

Posodobitev interne toplotne postaje ITP 340-5
(Tekavčeva 8 v Šoštanju)
Zaradi pretečene življenjske dobe je bilo potrebno obnoviti
interno toplotno postajo, ki se nahaja v objektu z naslovom Tekavčeva 8. Izvedena je bila obnova strojne opreme kot tudi samega prostora. Pogodbena vrednost del je bila 31.514,86 EUR
brez DDV, izvajalec pa je bilo podjetje Esotech d.d. iz Velenja

Tehnološka prenova toplotne postaje TPP 469 Lokovica

Obstoječi objekt TPP 469 je bilo potrebno povečati zaradi potreb po vgradnji nove strojne opreme, zaradi vgradnje novih
črpalnih agregatov za pokrivanje tlačnih razmer 1. in 2. faze
toplifikacije naselja Lokovica, posodobitev nekaterih obstoječih elementov, katerim je potekla življenjska doba oziroma
zaradi tehnološke posodobitve. Pogodbena vrednost del je
bila 284.352,78 EUR brez DDV, izvajalec pa je bilo podjetje
Esotech d.d. iz Velenja.

Kanalizacija Topolšica – območje Jakob

V sklopu izgradnje kanalizacije je bil zgrajen kanal 1 iz PVC
cevi DN 200 in DN 160 v dolžini 322 m, kanal 1.1. iz PVC cevi
DN 200 v dolžini 36 m in izgradnja hišnih priključkov v skupni dolžini 122 m iz PVC cevi DN 160. Pogodbena vrednost
del je bila 38.967,15 EUR, izvajalec pa je bilo podjetje Nivig
d.o.o. iz Šoštanja.

Obnova kanalizacija Levstikova ulica, 1. in 2. faza

Na tem območju je bila zgrajena mešana kanalizacija iz leta
1960, katere stiki cevi niso več zagotavljali ustrezne tesnosti. Vzpostaviti je bilo potrebno ločen sistem kanalizacije
za padavinske vode in komunalno odpadno vodo, pri čemer
se je v celoti zgradilo nove kanale za komunalne odpadne
vode. Zgrajen je bil kanal A v dolžini 137 m (DN 250), kanal
B v dolžini 30 m (DN 200), kanal C v dolžini 16 m (DN 200),
kanal D v dolžini 28 m (DN 200) in kanal A2 v dolžini 28 m

(DN 200). V sklopu projekta je bilo zgrajenih še 62 m meteornega kanala DN 400. Dela so se izvajala v letih 2016 in
2017, skupna vrednost po pogodbah je znašala 73.704,88
EUR brez DDV, izvajalec del pa je bilo podjetje GP Fajdiga
d.o.o. iz Skorna pri Šoštanju.
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Širitev pokopališča Podkraj (izvedba kamnite zložbe in
ureditev platoja 2)

Tudi v letu 2017 so se z namenom širitve izvajala dela na
pokopališču Podkraj. Izvedel se je plato 2 v velikosti 70 m x
24,80 m, uredilo se je odvodnjavanje odpadnih padavinskih
vod v dolžini 42 m, zgradila se je poševna kamnita zložba
višine 3,4 m in dolžine 75 m. Pogodbena vrednost del je bila
112.959,64 EUR brez DDV, izvajalec pa so bile Nizke gradnje
Rošer, Rošer Viljem s.p. iz Mislinje.

Izgradnja kanalizacije Lom

Na območju Loma v Topolšici smo zgradili kanalizacijo za
odpadne komunalne vode, in sicer kanal 1a v dolžini 432 m
(DN 250) in kanal 1b v dolžini 216 m (DN 200). Pogodbena
vrednost del je znašala 35.694,80 EUR brez DDV, izvajalec je
bilo podjetje Nivig d.o.o. iz Šoštanja.

Obnova vodovoda na Aškerčevi cesti v Šoštanju

Obnovili smo 198 m cevovodov, in sicer 99 m cevovoda DN
150 in 99 m cevovoda DN 200. Pogodbena vrednost je bila 38.452,30 EUR brez DDV, dela je izvajalo podjetje Nivig
d.o.o. iz Šoštanja.

GOSPODARSTVO, OKOLJE IN PROSTOR
Sanacija plazov

Škodnih dogodkov zaradi naravnih nesreč v preteklih letih je
bilo v Občini Šoštanj kar nekaj. Spomnimo na visok sneg in
žled januarja 2014, poplave septembra 2014 in poplave oktobra 2014, pa neurje junija 2016 in neurje avgusta 2016. Iz
naslova teh škodnih dogodkov, ki so bili popisani, zavedeni
v AJDO (aplikacijo Uprave za zaščito in reševanje) in pripravljeni projekti za sanacijo, je bil sestavljen seznam prioritete,
po kateri smo te plazove prijavili na Ministrstvu za okolje in

prostor, Sektor za zmanjševanje posledic naravnih nesreč. V
letu 2017 saniramo pet plazov, ki odpravljajo posledice škode.
Ti plazovi so:
• plaz na LC 410 142 pred Krumpačnikom v Lokovici,
• plaz na JP 910 170 pri Brglezu na Lomu,
• plaz na LC 410 020 na odseku Kotnik – križišče v Belih
Vodah,
• plaz na LC 410 020 pri Bačovniku v Belih Vodah in
• plaz na LC 410 020 nad potokom Ljubija v Belih Vodah.

GOSPODARSTVO, OKOLJE IN PROSTOR

Elementarne nesreče v Občini
Šoštanj v letu 2017

28

V letošnjem letu je bilo na področju države Slovenije že kar
nekaj elementarnih nesreč oz, neugodnih vremenskih razmer, ki so bistveno vplivale na pridelke v kmetijstvu.

Skupna vrednost sanacij teh petih plazov je: 776.411,39
EUR z DDV, sofinanciranje MOP pa v višini 625.215,19 EUR.
MOP sofinancira dela sanacije brez DDV. Občina financira
poleg 22 % DDV še stroške izdelave projektne dokumentacije (PZI in PID), projektantski, geomehanski in gradbeni
nadzor, izdelavo varnostnega načrta in koordinacijo varstva pri delu v času izvajanja del, stroške priprave dokumentacije in izvajanja koordinacij. V letošnjem letu smo v
AJDO zavedli tudi škodne dogodke po neurju April 2017. V
pripravi je projektna dokumentacija, po kateri bomo oblikovali seznam prioritet za odpravljanje te škode. Katere
škodne dogodke bomo sanirali, bo znano šele v letu 2018
po potrditvi s strani MOP. Poleg omenjenih je Občina Šoštanj sanirala še:
• plaz na JP 910 030 v Belih Vodah,
• plaz na LC 410 010 nad pokopališčem v Belih Vodah in
• plaz na LC 410 020 pod stanovanjskim objektom v Visočkem Vrhu.

V mesecu aprilu je tako tudi občino Šoštanj prizadela pozeba. Prizadeti so bili intenzivni nasadi, ki so bili v tistem
trenutku v fazi najvišje vegetacije. Na območju občine Šoštanj nimamo veliko intenzivnih nasadov, ki bi izpolnjevali
pogoje intenzivnih nasadov, saj je merilo intenzivnega nasada min površina nasada 15 ar-ov in škoda večja kot 30 %.
V občini Šoštanj imamo dve vrsti takšnega nasada, in sicer
nasad jablan in nasad lešnikov. Škoda na nasadih jablan
zaradi posledice pozebe je bila do 90 %, škoda na nasadih
lešnika pa do 60 % letnega pridelka. Do datuma za prijavo
škode smo prejeli eno prijavo za škodo na jablanah in eno
prijavo na nasadih lešnikov.
V mesecu juliju 2017 pa smo na območju Občine Šoštanj
prijavili škodo zaradi posledice suše v letu 2017. Do 8. septembra 2017, ko je bil rok za oddajo prijave za škodo, smo
prejeli 47 ocen škode. Po prvih ocenah je škoda, ki je posledica suše, predvsem na travinjah različnih vrst. Škodo
na ostalih kulturah nismo prijavljali, saj po našem mnenju
ni presegla meje 30 %, kar je tista škoda, pod katero škode
ne prijavljamo.
Vsi zahtevki so bili vneseni, sedaj pa je država tista, ki bo
zavzela ustrezne ukrepe.

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za del
območja ME03 in za območje ME04 v Metlečah
Območja, kjer je obvezna izdelava Občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN), so navedena v 41. členu OPN.
Občina Šoštanj pripravlja skupni OPPN za del EUP ME03, kjer
je sicer predvidena ureditev centralnih dejavnosti in za celotno obm očje sosednje EUP ME04, kjer je predvidena stanovanjska gradnja.

GOSPODARSTVO, OKOLJE IN PROSTOR

OPPN na podlagi predhodne infrastrukturne mreže podaja
podrobnejša določila glede ureditve stanovanjske soseske. Sprejem in obravnava OPPN je potekala na septembrski seji Sveta.
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Regionalna kolesarska povezava R3

V sodelovanju z DRI skupaj 4 občine izdelujemo projekt izvedbe regionalne kolesarske povezave z oznako R3, katere
trasa je predvidena tudi skozi občino Šoštanj; na zahodni
strani je povezana s Šmartnom ob Paki, na vzhodu pa se nadaljuje v velenjsko občino. Idejno zasnovo in idejni projekt
je pripravilo podjetje Elea IC, d.o.o.. V fazi idejne zasnove
je bila kot najustreznejša potrjena varianta kolesarske povezave ob železniški progi skozi celotno mesto Šoštanj, v

Pohrastniku pa se trasa usmeri na lokalno cesto skozi Penk
in od tam naprej poveže s Šmartnom ob Paki. V letošnjem
letu smo pridobili recenzijsko potrdilo izdelanega projekta,
v nadaljevanju bo 25. 10. 2017 ob 17. uri na Mestni občini
Velenje organizirana predstavitev projekta za lastnike zemljišč, potem pa s strani DRI preko Razvojne agencije Savinjske regije (Ra Sr) pričakujemo sredstva za izdelavo PGD
in za samo izgradnjo kolesarske povezave.

Odsek kolesarske povezave R3 ob železniški progi v Šoštanju

Pravilnik o oblikovanju
kmečkih lop, kašč in pokritih
skladišč za lesna goriva

Kot je določeno v 45. členu OPN Občine Šoštanj, smo pripravili Pravilnik o oblikovanju kmečkih lop, kašč in pokritih
skladišč za lesna goriva. Pripravljen je z namenom, da bo

gradnja v odprtem prostoru občine Šoštanj sledila tradicionalnim arhitekturnim vzorcem. Tako so določena pravila
oblikovnih značilnosti kmečkih lop, kašč in pokritih skladišč
za lesna goriva kot enostavnih in nezahtevnih objektov v
odprtem prostoru. V odprt prostor se bodo lahko umeščali
samo objekti s simetrično dvokapnico, kjer bo v osnovi uporabljen kamen ali les, načeloma podolgovatega torica. PVC
materiali in žive barve niso dovoljene.
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Pri pripravi pravilnika so sodelovali tudi predstavniki Kmetijske zadruge Šaleška dolina, Upravna enota Velenje in Zavod
za varstvo kulturne dediščine, OE Celje.

CPS predvideva izvedbo številnih ukrepov, katerih ključna
lastnost je, da se osredotočajo na čim bolj učinkovito izrabo
že obstoječe infrastrukture.

Pravilnik vsebuje tudi grafične prikaze vzorčnih primerov
objektov, ki jih obravnava:

kašča

kašča

kašča

kmečke lope

pokrito skladišče za lesna goriva

Sprejeta Celostna prometna
strategija (CPS) občine Šoštanj
Občina Šoštanj je v februarju 2017 kot prva v Sloveniji v
sklopu evropskega kohezijskega razpisa sprejela Celostno
prometno strategijo (CPS) Občine Šoštanj.
CPS ne pomeni le celovito zasnovanega cestnega omrežja, je
mnogo več od tega, saj se na eni strani poleg avtomobilov
ukvarja tudi s pešci, kolesarji in z javnim potniškim prometom, na drugi pa so ureditve, ki jih ponuja, neizogibno povezane z izboljšavami tudi na drugih področjih, kot je npr.
urbanizem, zeleni sistem mesta, pravilno razmeščene vsebine v naseljih ter življenje in živahnost mesta na splošno.
Trajnostna mobilnost izboljšuje kvaliteto življenja in je
ključna pri razvoju pametnih mest.
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Med njimi je tudi uvedba Lokalca na območje občine Šoštanj, izgradnja železniškega
podhoda v mestu, izgradnja
avtobusne postaje in prenova avtobusnih postajališč, širitev
sistema Bicy tudi z električnimi kolesi, ureditev peš in kolesarskih povezav, izboljšanje kakovosti zraka in sanacija prezračevalnih jaškov Premogovnika ter ozelenitve in ureditve
prometnih območij vključno z zagotovitvijo in oživitvijo območij za pešce…
Koristi, ki jih CPS dolgoročno prinaša, se torej kažejo na
različne načine. Ob tem, ko bo pravilno zasnovano prometno omrežje tudi bolj racionalno, CPS temelji na zagotavljanju boljše kakovosti življenja občanov, čistejšega zraka, boljši dostopnosti v prostoru in večji prometni varnosti
ter manjšem onesnaževanju in optimalnejši učinkovitosti
ter zmanjšanju stroškov javnega potniškega in tovornega

prometa. Poleg tega praksa kaže, da so investicije v ukrepe
trajnostne mobilnosti cenejše od klasičnih ozko prometnih
rešitev. Ukrepi po CPS so okoljsko sprejemljivejši, cenejši in
upoštevajo socialno komponento.
Koristi CPS tako presegajo stroške njene izvedbe. Projekt
ima namreč mnogo posrednih tako ekonomskih kot tudi
pozitivnih okoljskih vplivov.

Izvajanje konkretnih CPS ukrepov

Po sprejetju Celostno prometno strategijo (CPS) občine
Šoštanj, strateškega dokumenta za trajnostno mobilnost,
se je pričelo petletno obdobje, v katerem bomo poskušali
realizirati ukrepe, ki smo jih v CPS predvideli, vzporedno z
izvajanjem ukrepov pa dosegati zastavljene cilje po višji
kvaliteti bivanja v občini.

Izdelava mreže peš in kolesarskih povezav s krajinskimi
ureditvami in urbano opremo
Občina Šoštanj je na podlagi projektne naloge izbrala najugo-

dnejšega ponudnika, Atelje Piano, Saša Piano, s.p., ki izdeluje
študijo mreže peš in kolesarskih povezav s krajinskimi ureditvami in urbano opremo za območje občine Šoštanj. Študija bo na
nivoju idejne zasnove obdelala mrežo obstoječih, predvidenih
in novo predlaganih peš in kolesarskih povezav, pri čemer se
njihova funkcija nanaša predvsem na urbano mobilnost. Posebej bodo obdelana tudi javna parkirišča v mestu, pri čemer bo
poudarek na njihovi smotrni izrabi, ureditvi in ozelenitvi, tista,
ki se bodo ukinila, pa bodo nadomeščena na obrobju mesta. Celotna mreža povezav in javnih odprtih prostorov v mestu se bo
opremila tudi s klopmi, koši za smeti, stojali za kolesa, pitniki
in drugo urbano opremo. Cilj študije je zagotoviti optimalno
ponudbo za življenje človeka in ne avtomobila v mestu.

31

Izgradnja 6 električnih
polnilnih postaj v občini
Občina Šoštanj je dolžna še
posebej močno skrbeti za okolje, saj je degradacije, ki se je v
tej dolini zgodila v preteklosti,
že preveč. Po uspešno izvedenem evropskem projektu CPS
se zelo trudimo uvajati okoljsko sprejemljive načine mobilnosti, saj je ravno promet
tisti, ki v globalu povzroča kar
polovico okoljskih imisij. Zato
smo občino opremili tudi z električnimi polnilnimi postajami.
Uspešno smo kandidirali in pridobila nepovratna sredstva Eko
sklada za postavitev petih električnih polnilnic v občini. Pogodbo za njihov nakup, dobavo namestitev ter upravljanje in
vzdrževanje je Občina sklenila z Zavodom Zadihaj, ki je bil po
kriterijih Eko sklada izbran kot najugodnejši ponudnik. Eko
sklad je financiral postavitev polnilnic v celoti, strošek Občine je bila priprava lokacije in dovod elektrike do polnilnega
mesta. Električne polnilnice so locirane na Kajuhovi cesti (na
stari bencinski postaji), pri Muzeju usnjarstva, na Aškerčevi
cesti in pri Tresimirjevem športnem igrišču. Ena električna polnilnica je postavljena pri domu krajanov v Topolšici.

Prikaz ureditve parkirišč v Šoštanju, delovno gradivo, zasnova Saša Piano
in Kaja Flis, simulacije Kaja Flis, september 2017.

Dodatna električna polnilna postaja, ki jo je v nagradni igri
pridobil podjetniški center Pristop, je že locirana na parkirišču
ob Podjetniškem centru Pristop (Kajuhova cesti) v Šoštanju.
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Uporabniki bodo na novih polnilnicah lahko pričeli polniti
svoja prevozna sredstva, avtomobile, kolesa, invalidske vozičke… na električni pogon. Polnjenje je zaenkrat brezplačno. Čeprav električnih avtomobilov v Šoštanju morda še ni
zelo veliko, pa prav gotovo predstavljajo prihodnost. Njihova nakupna cena postaja vse dostopnejša, če preračunamo
stroške goriva, pa z električnim avtomobilom že zdaj veliko
prihranimo.
Uradna otvoritev z možnostjo poskusne vožnje z električnim avtomobilom in zanimivim predavanjem Zavoda Zadihaj
ter s podelitvijo nagrad srečnim dobitnikom nagradne igre
za polnilnico pri Pristopu, je bila organizirana v letošnjem
Evropskem tednu mobilnosti.

Sanacija premogovniških prezračevalnih jaškov

V sklopu zagotavljanja boljših pogojev za življenje v Šoštanju se Občina Šoštanj močno zaveda onesnaženosti zraka. Z
uvajanjem trajnostne mobilnosti in bolje urejenega sistema
motornega prometa se bodo emisije v okolje zmanjšale z naslova izpušnih plinov motornih vozil, še vedno pa v Šoštanju
ostajajo velik problem prezračevalni jaški Premogovnika Velenje. Z namenom, da bi v občini dihali čistejši zrak, je Občina Šoštanj prve korake k aktivnostim za sanacijo prezračevalnih jaškov že storila tako, da se je povezala z Mestno
občino Velenje in skupaj z njo pozvala Ministrstvo k ureditvi
zakonodaje na tem področju. S tem, ko smo predstavnike
obeh občin vključili tudi v delovno skupino Premogovnika
Velenje, bomo bdeli nad tem, da bodo aktivnosti v tej smeri
tekle hitreje in učinkoviteje. Prvi skupni sestanek je bil izveden julija letos.

GOSPODARSTVO, OKOLJE IN PROSTOR

Uvedba Lokalca na
območju občine Šoštanj
Z namenom zmanjšanja
prometne gneče, izboljšanja zraka in večje ter lažje
dostopnosti tudi v Šoštanju
razmišljamo o uvedbi frekventnega javnega avtobusnega prevoza, kot ga v Velenju že poznajo pod imenom
»Lokalc«. Ta bi poleg ostalega obe mesti tudi močneje povezal
in zmanjšal potrebo po ogromnih parkirnih površinah znotraj
mestnega središča, kjer je zemljišče najdražje, najbolj dragoceno in kjer bi namesto parkirane pločevine morali biti urejeni
trgi, parki, zelenice in otroška igrišča. Trenutno preučujemo
možnosti, kako Lokalca nadgraditi v enoten sistem, ki bi poleg
Velenja pokrival tudi Šoštanj in morda Topolšico.

Ukrepi na področju železniške infrastrukture

V Šoštanju se na področju javnih potniških in tovornih prevozov poleg ostalih srečujemo tudi s problemom dotrajane in nefunkcionalne železniške infrastrukture. Na podlagi
CPS poleg apeliranja na državne inštitucije za posodobitev in
boljše funkcioniranje železniških prevozov načrtujemo tudi
izgradnjo podhoda pod železniško progo v mestu, ureditev
varnega nivojskega prečkanja železnice v Pohrastniku ter sanacijo dotrajane obstoječe železniške infrastrukture. V letu
2017 je Občina Šoštanj s Slovenskimi železnicami sklenila
dogovor o sanaciji zapornic in prehodov čez železniško progo
na več lokacijah z gumijastimi blažilci.

Oživitev mestnega središča

S tem ko se določena parkirišča v središču mesta ukinjajo, lahko najdragocenejše lokacije v mestu zasedejo druge, človeku
prijaznejše ureditve in dejavnosti, med katerimi so tudi mestni trgi. Tako je bil urejen tudi Trg svobode in trudimo se, da
bi življenje na njem zaživelo. Zato na tem prostoru skozi leto
organiziramo različne dogodke. V letošnjem letu je Občina izvedla pogovore z lastniki tukajšnjih lokalov z namenom razširitve ponudbe in poenotenja gostinske opreme.

Sodelovanje v mednarodni akciji »Pripelji srečo v službo«

Občina Šoštanj je letos prvič sodelovala v mednarodni akciji »Pripelji srečo v službo«. Gre za projekt vzpodbujenja kolesarjenja na
delovno mesto, izključeni pa niso niti šolarji, študentje in tisti, ki
ne delajo več. En mesec (letos od 15. maja do 9. junija) je potrebno beležiti kolesarjenje na delovno mesto oz. s kolesom opravljene
poti. Če je bilo teh več, kot polovica, ste upravičeni do sodelovanja
v žrebu in s tem do ene od lepih nagrad. Akcija bo organizirana tudi
v prihodnje, zato vabljeni k sodelovanju že sedaj.
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CHESTNUT: Evropski projekt za trajnostno mobilnost na
ravni celotne SAŠA regije

CompreHensive Elaboration of STrategic plaNs for sustainable Urban Transport

Po novem tu organiziramo tudi razstave. V letošnjem letu
bosta trg popestrili dve: prva na temo letalstva v Šaleški
dolini, druga o znamenitih Šoštanjčanih pa je na ogled od
25. septembra. Vabljeni k ogledu.

Anketa za spremljanje doseganja zastavljenih CPS ciljev

Da bi ugotovili, koliko smo pri doseganju zastavljenih CPS
ciljev v občini Šoštanj uspešni, bomo vsako leto spremljali
stanje z anketo, na katero lahko do konca leta odgovorite vsi
prebivalci občine Šoštanj, ki ste starejši od 12 let. Anketni
vprašalnik najdete na občinski spletni strani: www.sostanj.
si. Prijazno vabljeni k sodelovanju!

Štetje prometa v občini

Ker je bila CPS evropski projekt, financirana poleg Občine Šoštanj in Republike Slovenije iz kohezijskega sklada tudi s strani
Evropske unije, smo nadaljnjih 5 let dolžni spremljati stanje in
Ministrstvu pošiljati poročila o doseganju zastavljenih ciljev. V
tem sklopu je ena od zahtevanih aktivnosti tudi štetje prometa
v občini in tako beležiti zmanjševanje števila motornih vozil
ter povečevanje števila pešcev in kolesarjev v mestu in potnikov javnega potniškega prometa v občini nasploh.

»Celostno prometno načrtovanje na nivoju funkcionalnih urbanih središč« je projekt, za katerega je evropska nepovratna sredstva kot vodilna partnerica pridobila Mestna občina
Velenje in je k sodelovanju povabila tudi Občino Šoštanj.
Nove načrtovalske prakse in doktrine trajnostne mobilnosti
projekt z nivoja mest širi na nivo celotne SAŠA regije. V tem
okviru sta bili obe omenjeni občini edini, ki sta izdelali in tudi že sprejeli Celostno prometno strategijo (CPS), nov način
razmišljanja in funkcioniranja pa bosta v okviru CHESTNUT
projekta razširili na območje celotne regije.

Pristop Šoštanj
Pristop Šoštanj je center za razvoj podjetništva in lokalne skupnosti. V Šaleški dolino uvajamo sodelovalno podjetniško kulturo z odprto sodelovalno platformo t.i. coworking oz. prostor
sodela. Coworking je stičišče idej in oblikovanja partnerstev
med podjetji. Delovanje temelji na vrednotah odprtosti in
solidarnosti, ki so srž sodelovalne kulture, ne samo v podjetništvu. Razvoj coworkinga
se nikoli ne konča, ampak se
stalno nadgrajuje skupaj z
uporabniki in glede na dinamiko razvoja posameznih podjetij v coworkingu.
V letu 2017 smo na fasadi Pristopa Šoštanj pridobili tablo
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z vsemi stalnimi uporabniki: Timago, d. o. o. – pravno informacijska pisarna, Krupic consulting, d. o. o. – nepremičninsko svetovalno podjetje, Mateja Kumer, mag. inž. arh arhitektka, Mož za par minut, Janez Gavez, s.p. – montaža
in servis kopalniške opreme, Pristop, Franci Pečnik, s.p.
– svetovanje, projektno vodenje, razvoj. Tako boste odslej
tudi iz ulice vedeli, kaj vse znamo in nudimo.
Veseli smo, da sooblikujemo sodelovalen, podjeten in trajnostni razvoj Šoštanja tudi z novo električno polnilnico pri
bloku Kajuhove 3. Polnilnico smo pridobili v sklopu nagradne
igre Zavoda Zadihaj in je na voljo vsem občanom brezplačno.
Na voljo so še tri delovna mesta v Pristopu za stalno ali občasno rabo. Uvedli smo tudi dodaten paket uporabe zaprte
pisarne, kjer deluje Timago, d. o. o. – pravno informacijska pisarna. Še vedno vabljeni vsi, ki razmišljate ali iščete
prostor za svoje novo ali že obstoječe podjetje. Po novem tu
organiziramo tudi razstave. V letošnjem letu bosta trg popestrili dve. Prva na temo letalstva v Šaleški dolini, druga o
znamenitih Šoštanjčanih pa je na ogled od 25. septembra.
Vabljeni k ogledu.

Občinska stanovanja

Občina Šoštanj je izvedla razpis za najem neprofitnih stanovanj v aprilu 2015. Do danes je rešenih 60 % vseh vlog.
Ostalih 40 %, ki so še na lestvici, na stanovanje še čakajo. Kar
nekaj prošnikov iz prioritetne lestvice je prvo ponujeno stanovanje odklonilo, to so stanovanja predvsem v graščini, ki
so za najemnike nezanimiva, predvsem zaradi dostopa, slabe
razporeditve prostorov, visoke najemnine in visokih stroškov.
Naše mnenje je, da tudi ti stroški bistveno ne odstopajo od
stroškov, ki so v drugih neprofitnih stanovanjih.
Smo pa konec preteklega leta razdelili ključe 6 najemnikom
v stanovanjih na naslovu Kajuhova 3 v Šoštanju, kjer smo
prostore nekdanjega vrtca predelali v neprofitna stanovanja.
V letu 2017 bomo na tem objektu zamenjali strešno kritino, ki je nujno potrebna obnove, ker je predvsem na severni
strani že popolnoma uničena. To je bila največja investicija
Občine Šoštanj na področju stanovanj.
Vse večji problem je redno vzdrževanje stanovanj. Stanovanja so iz leta v leto starejša in potrebno je vse več vlaganj.
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Občina si že kar nekaj časa rešiti problem neplačevanja najemnin. Dolg najemnikov je vse večji, vse več pa je tudi primerov,
ko upravnik sproži postopek preko sodišča za izselitve najemnikov, ki pa se konča neu spešno, saj so prihodki najemnikov
tako nizki, da ne dosegajo zakonskega minimuma za življenje.

Kmetijstvo

Tudi letos je Občina Šoštanj izvedla razpis za dodeljevanje
pomoči v kmetijstvu za leto 2017. Sredstva v letošnjem letu
pa so bila manjša kot v preteklem letu 2016. Namenjenih je
bilo 28.900 EUR.
Razpis je, po predhodni obravnavi komisije za kmetijstvo
pri občini Šoštanj, bil objavljen v mesecu februarju 2017.
Prispelo je skupno 46 vlog. Od tega 22 vlog za naložbe, 10
vlog za zavarovanje, 3 vloge za dopolnilno dejavnost, 0 za
izobraževanje, 2 vloge za gozdarstvo in 9 vlog za društva.
Vse vloge so bile popolne, tako da ni bila nobena zavrnjena.
Komisija za dodeljevanje sredstev je vsa sredstva s sklepom
razdelila. Vsi tisti, ki so priložili dokončna dokazila so dodeljeni znesek že dobili nakazan, tisti, ki pa še končnih dokazil niso prinesli, pa imajo čas za oddajo zahtevkov do 30.
novembra 2017.
Iz pregleda vseh vlog lahko ugotovimo, da se na Občini Šoštanj
opaža, da je vse manj malih naložb v kmetijska gospodarstva.
Vsaj kmetje teh malih naložbe ne prijavljajo. Tiste večje naložbe se očitno prijavljajo za pomoč, ki jo ponuja država Slovenija.
Opažamo tudi, da se iz leta v leto pojavljajo isti kmetje, ki vlagajo prošnje za pomoč, ostali pa, kot da jih to ne zanima, kljub
temu da je pogoj za dodelitev občinske pomoči dokaj enostaven.

Potepuške živali

Vsaka lokalna skupnost je dolžna poskrbeti za potepuške živali na svojem območju. Tudi v Občini Šoštanj imamo to urejeno in ugotovimo lahko, da se je v zadnjem času občutno
zmanjšala potreba po reševanju potepuških psov. To pomeni,
da je na področju lastnikov psov vse več reda in da le ti spoštujejo svoje hišne ljubljence in za njih ustrezno poskrbijo
ter jih tudi ustrezno evidentirajo oz. čepirajo.
Vse večji problem pa je problem potepuških muc, ki so že po
naravi takšna vrsta živali, da se razmeroma hitro množijo.
Ker zakon ne zahteva, da bi tudi muce bile ustrezno čipira-

ne, je vse več tistih lastnikov, ki muce enostavno prepustijo
naravi in okolici oziroma jih v najslabšem primeru odvržejo.
Občina Šoštanj pomaga s svojim prispevkom da se takšne
muce posvojijo in ustrezno veterinarsko oskrbijo.

Vandalizem
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Očiščevalna akcija

V soboto, 22. aprila 2017, je potekala že 14. očiščevalna akcija celotne občine Šoštanj, ki vsako leto poteka v počastitev
dneva zemlje.
Čistili so v vseh devetih krajevnih skupnostih. Najbolj aktivni so
bili, kot je to že v navadi, člani številnih društev. V letošnji akciji
je sodelovalo 350 ljudi, ki so nabrali kar 14.100 kg smeti. V lanskem letu so pobrali 9.060 kg smeti, leto prej pa zgolj 8.600 kg.
Občina Šoštanj je poskrbela za rokavice, vrečke, odvoz smeti
ter malico in pijačo za vse udeležence akcije.
Ponekod so bili ob koncu zelo zadovoljni, saj so ugotovili, da je
smeti manj, drugod pa jih je bilo precej več kot v preteklih letih,
tako da bo Občina Šoštanj z akcijo nadaljevala tudi v prihodnje.

ZAŠČITA IN REŠEVANJE
Občina skrbi za zaščito in reševanje v primeru naravnih in
drugih nesreč, torej je zadolžena tako za načrtovanje kot
tudi za delovanje in opremljanje enot in služb civilne zaščite,
med katere sodijo tudi gasilska društva. Občina za gasilska
društva skrbi vzorno, njihova oprema in usposobljenost je
vrhunska in se redno dokupuje in obnavlja.
V letu 2016 je Občina izdelala novo oceno ogroženosti
pred potresi ter posledično tudi načrt zaščite in reševanja ob potresu na območju občine Šoštanj. Z dokumenti
se predvidevajo celoviti ukrepi in ravnanja ob morebitnem
potresu na področju občine Šoštanj, usklajeno z najnovejšimi državnimi smernicami. Njihova vsebina je dostopna

na spletni strani www.sostanj.si. Vabljeni k pregledu in
komentarju.

Predaja gasilske opreme
Potem ko so vsa štiri društva posodobila svoj vozni park, zadnji
dve leti Občina Šoštanj gasilcem (skladno s pogodbo z občinskim gasilskim poveljstvom) nameni sredstva za nakup osebne
zaščitne opreme. Župan Darko Menih se je ob predaji opreme
zahvalil gasilcem za vso opravljeno delo – ne samo ob nesrečah, tudi pri preventivnem delovanju in delu z mladimi gasilci,
ki se pri njih ogromno naučijo in odraščajo v odgovorne ljudi,
ki so pripravljeni priskočiti na pomoč sočloveku.
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Veseli so tudi gasilci, ki so ob predaji opreme poudarili, da
lahko le z dobro in kvalitetno opremo pomagajo, ko je to potrebno, in ob tem čim manj ogrožajo svojo lastno varnost.
Žal se je eden izmed gasilcev PGD Šoštanj-mesto letos na eni
izmed intervencij izven naše občine huje poškodoval, kar je
samo še dodaten pokazatelj, kaj tvegajo.

dogodka so postavili zasilne šotore različnih barv, kamor so
glede na zahtevnost poškodb razvrstili poškodovane in mrtve.
Preskusili so tudi osemkolesnik, ki je uporaben tako na kopnem kot v vodi, iz regijskega centra za zaščito in reševanje
so priskočili na pomoč tudi s prikolico za množične nesreče...,
tako da so obiskovalci lahko videli veliko kvalitetne opreme,
predvsem pa uspešno, hitro in učinkovito rokovanje z njo.
S tokratno vajo, v kateri so sodelovala vsa društva Šaleške
doline, niso preskusili zgolj opreme in znanja gasilcev, temveč tudi sodelovanje drugih enot, vključenih v sistem zaščite
in reševanja.

Gasilska vaja v Penku
V mesecu požarne varnosti gasilci vsako leto pripravijo vsaj
kakšno gasilsko vajo. Lani oktobra so v Penku izvedli regijsko
gasilsko vajo, v kateri so poleg gasilcev sodelovali tudi reševalci, policija, Slovenske železnice..., aktiviral se je občinski
štab civilne zaščite.
Izvedli so simulacijo železniške nesreče, ko se je iztiril vlak,
veliko ljudi je bilo poškodovanih, nekaj mrtvih, nad železnico
je izbruhnil požar, dostop do vlaka in ponesrečencev pa je
oteževala reka Paka.
Vaja je potekala pod vodstvom Gasilske zveze Šaleške doline
in je bila odlično izvedena, kar je pokazala tudi končna analiza. Ponesrečence so z vrvno tehniko prepeljali na varno čez
Pako, nekatere so na drugi breg prepeljali s čolnom. Na kraju
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Vajo, v kateri je sodelovalo več kot 300 ljudi, si je med drugim z zanimanjem ogledala ministrica za obrambo Republike
Slovenije Andreja Katič in župani vseh treh občin.

Uspehi na gasilskih tekmovanjih
Vsa štiri šoštanjska gasilska
društva dosegajo izjemne
uspehe na tekmovanjih. Za
vsako uvrstitev med najboljše tri v državi jim župan Darko
Menih pripravi sprejem.
Lokoviški gasilci so septembra
2017 postali že petič državni
prvaki v orientaciji, pomladi
so osvojili naslov državnih prvakov v kvizu, njihov uspeh na
državnem tekmovanju v gasilski orientaciji so septembra dopolnile šoštanjske mladinke.

Vozni red vlaka
velja

Šoštanj

Šoštanj

Vožnja z vlakom je udobna, na njem lahko klepetamo, se družimo, zadremamo, opazujemo okolico...

Smrekovec (1577 m), najvišji vrh Občine Šoštanj

