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PROJEKTI  
OBČINE ŠOŠTANJ
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Občina Šoštanj
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

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

Medgeneracijsko središče Šoštanj
tel.: 041 324 646
ponedeljek - petek od 7. do 8. ure in od 10. do 
14. ure

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

Turistična pisarna in pošta Topolšica
tel.: 03 898 43 49
ponedeljek, sreda in petek od 8. do 14. ure,
torek in četrtek od 8. do 12. ure in od 16. do 
18. 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 - petek od 8. do 16. 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 16 40

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
vsako 2. in 4. soboto v mescu od 9. do 12. 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  113     
Reševalci, gasilci  112

Poslovni čas in kontakti ustanov VOZNI RED ŠOŠTANJSKI BUS
POSTAJA ODHODI S POSTAJ

Šoštanj AP 8:00 9:00 10:00 11:00 15:00 16:00 17:00 18:00

Metleče bloki 8:02 9:02 10:02 11:02 15:02 16:02 17:02 18:02

Metleče rondo 8:04 9:04 10:04 11:04 15:04 16:04 17:04 18:04

Pohrastnik lipa 8:06 9:06 10:06 11:06 15:06 16:06 17:06 18:06

Primorska cesta 8:08 9:08 10:08 11:08 15:08 16:08 17:08 18:08

Šoštanj AP 8:13 9:13 10:13 11:13 15:13 16:13 17:13 18:13

TEŠ 8:15 9:15 10:15 15:15 16:15 17:15

Premogovnik (NOP) 8:17 9:17 10:17 15:17 16:17 17:17

Pesje 1 8:20 9:20 10:20 15:20 16:20 17:20

Pesje 2 8:22 9:22 10:22 15:22 16:22 17:22

Pokopališče Podkraj 8:49 9:49 10:49 15:49 16:49 17:49

Pesje 2 8:51 9:51 10:51 15:51 16:51 17:51

Pesje 1 8:53 9:53 10:53 15:53 16:53 17:53

Premogovnik (NOP) 8:56 9:56 10:56 15:56 16:56 17:56

TEŠ 8:58 9:58 10:58 15:58 16:58 17:58

Občina Šoštanj se je s Celostno prometno strategijo zavezala zmanjšati osebni potniški promet v mestu in zato 
poskusno uvaja linijo brezplačnega avtobusa. 17. septembra 2018 prične šestkrat dnevno voziti ŠOŠTANJSKI BUS na relaciji 
Šoštanj – Metleče – Pohrastnik – Šoštanj – pokopališče Podkraj. Do vključno 24. decembra 2018 bo brezplačni 35 
sedežni avtobus vozil vsak dan razen nedelj (tudi ob praznikih) z odhodom ob 8., 9., 10., 15., 16., in 17. uri iz Šoštanja 
in polurnim postankom na pokopališču.
Vabimo vse občane k čim pogostejši uporabi brezplačnika, saj se bo le v primeru, da se bo pokazala njegova smotrnost, 
obdržal tudi po poskusnem obdobju. V primeru izkazanih potreb se bodo takrat linije lahko tudi daljšale oz. se bo 
mreža širila.

 Gremo z busom na cesto za čistejše mesto!



Spoštovane občanke in občani,

tri mandate, dvanajst let, sem Vaš 
župan. Moje vodilo je vedno bilo, da 
moramo delati za vse občane, Vam 
prisluhniti in z Vašo in našo pomo-
čjo rešiti probleme, ki so nastali, in 
teh ni bilo malo: neprestane narav-
ne nesreče, zastarela infrastruktu-
ra, dotrajana cestišča, gospodarska 
kriza in posledično številni socialni 
problemi. Zavedam se, da vedno, za-
radi zakonskih ali drugih ovir, nismo 
mogli izpolniti vseh Vaših želja in po-
treb. Nobena stvar ni tako dobra, da ne bi mogla biti še boljša. 
Upam pa si trditi, da smo v teh dvanajstih letih veliko naredili za 
izboljšanje Vašega življenjskega standarda. Z dobrimi cestami, 
krajevnimi domovi in urejeno infrastrukturo smo podeželje pri-
bližali mestu, izboljšali smo pogoje za delo v vrtcih, na osnovni 
in glasbeni šoli, skrbeli smo za kulturno dediščino in pripomogli 
kvalitetnejšemu delu številnih društev v občini.

Zahvaljujem se občinski upravi, svetnicam in svetnikom in Vam 
občanke in občani za vsestransko sodelovanje in strpnost pri 
uresničevanju našega programa.

V zgibanki smo želeli prikazati dvanajstletni prerez pomemb-
nejših del v naši občini in seveda največje letošnje projekte in 
načrte za naslednje leto. V svojem imenu in v imenu občinske 
uprave ter svetnikov Vam čestitam ob občinskem prazniku.

Darko Menih, prof., 
župan Občine Šoštanj

Naša pot ni mehka trava,
temveč gorska steza, posuta s skalami.
Vendar se vzpenja, gre naprej, proti soncu.

(Ruth Westheimer)

Besedilo: župan in uprava Občine Šoštanj, Zavod za kulturo, 
Muzej usnjarstva na Slovenskem, Zavod za turizem Šaleške 
doline, Pristop

Fotografije: arhiv Občine Šoštanj, arhiv KS Zavodnje, arhiv 
KS Bele Vode, arhiv PGD Gaberke, arhiv PGD Lokovica, arhiv 
PGD Šoštanj-mesto, arhiv PGD Topolšica, arhiv Komunalnega 
podjetja Velenje, arhiv Zavoda za kulturo, Azdra Mujdža (arhiv 
Zavoda za turizem Šaleške doline), Uroš Acman, Aleksander 
Kavčnik, Dejan Tonkli, Matej Vranič (dvorec Gutenbuchel na 
naslovnici), Jerneja Videmšek

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 3200 izvodov.

September 2018
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VSEBINA Šoštanj – občina v številkah
Število prebivalcev po naseljih:

Število prebivalcev

Naselje na dan  
1. 1. 2008

na dan  
1. 1. 2017

na dan  
1. 1. 2018

Bele Vode 258 271 263

Florjan 837 838 858

Gaberke 689 688 691

Lokovica 911 928 947

Ravne 1.096 1.090 1.098

Skorno pri Šoštanju 397 362 359

Šentvid pri Zavodnju 45 46 48

Šoštanj 2.878 2.849 2.836

Topolšica 1.207 1.284 1.284

Zavodnje 291 285 283

Skupaj Občina Šoštanj 8.609 8.641 8.667

vir: SURS

Število prebivalcev po spolu:
Število prebivalcev

Spol na dan  
1. 1. 2008

na dan  
1. 1. 2017

na dan  
1. 1. 2018

Moški 4.397 4.435 4.404
Ženske 4.212 4.204 4.263
Skupaj 8.609 8.641 8.667

vir: SURS

Osnovni podatki:
Šoštanj Slovenija

Površina 95,6 km2 20.273 km2

Število prebivalcev 8.641 2.064.836
Dolžina javnih cest 234,1 km 38.985,7 km

Najvišji vrh Smrekovec 
(1.577 m)

Triglav  
(2.864 m)

Stopnja brezposelnosti 
(april 2018) 8,1 % 8,3 %

Stopnja brezposelnosti 
(april 2006) 9,4 % 10,1 %

Sklenitve zakonskih zvez 
(2016) 24 6.667

Sklenitve zakonskih zvez 
(2017) 18 6.481

Nastali komunalni 
odpadki (2012) 2.699 t 744.010 t

Nastali komunalni 
odpadki (2016) 3.484 t 381.687 t

vir: SURS in ZRSZ

Vključenost otrok s stalnim prebivališčem v Občini 
Šoštanj v vrtec:

Šolsko leto

2006/2007 2017/2018

Število vključenih otrok 253 (61,4 %) 356 (77 %)

Število otrok v Osnovni šoli Karla Destovnika-
Kajuha Šoštanj:

Šolsko leto

2006/2007 2018/2019

Število vključenih otrok 777 777
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Prihodki iz državnega proračuna in sredstva EU  
od leta 2009 do do konca leta 2017

Leto 2009

Sredstva države Sredstva EU Namen sofinanciranja
112.000 €  Neureje - rezerva RS

 281.110 € Muzej usnjarstva
 345.736 € Vila Mayer

40.675 €  Vila Mayer
201.175 €  Cesta Metleče

 6.000 €  Rokometno igrišče
30.278 €  Zdravstvena postaja
13.000 €  Fundacija za šport - rokometno igrišče

SKUPAJ 403.128 € 626.846 € 1.029.974 €

Leto 2010

Sredstva države Sredstva EU Namen sofinanciranja
358.354 €  Plazovi

17.332 €  Cesta Metleče
75.826 €  Cesta Topolšica
34.362 €  Zdravstvena postaja

 240.783 € Reks Ravne
SKUPAJ 485.874 € 240.783 € 726.657 €

Leto 2011

Sredstva države Sredstva EU Namen sofinanciranja
320.831 €  Plazovi
210.138 €  Cesta Topolšica

 209.936 € Kanalizacija Lokovica
SKUPAJ 530.969 € 209.936 € 740.905 €

Leto 2012

Sredstva države Sredstva EU Namen sofinanciranja
15.000 €  Fundacija za šport - Športna dvorana Šoštanj

189.942 €  Cesta Florjan - Grebenšek
 489.849 € Kanalizacija Lokovica

SKUPAJ 204.942 € 489.849 € 694.791 €

Leto 2013

Sredstva države Sredstva EU Namen sofinanciranja
461.610 €  Poplave, plazovi
52.875 € 299.624 € Kohezija  - kanalizacija

178.414 € 1.011.013 € Kohezija  - vodovod
199.975 €  Cesta Florjan

 392.733 € Kanalizacija Ravne
SKUPAJ 892.874 € 1.703.370 € 2.596.244 €

Leto 2014

Sredstva države Sredstva EU Namen sofinanciranja
579.022 €  Plazovi

8.318 € 47.135 € Kohezija  - kanalizacija
643.536 € 3.646.705 € Kohezija  - vodovod

SKUPAJ 1.230.876 € 3.693.840 € 4.924.716 €

Leto 2015

Sredstva države Sredstva EU Namen sofinanciranja
99.422 € Cesta Florjan lipa-odcep Skorno (2014)
43.601 € igrišče ob Tresimirjvem parku

555.280 € 507.407 € Plazovi, žledolom 2014
88.543 € Kohezija  - vodovod

SKUPAJ 771.954 € 507.407 € 1.294.253 €

leto 2016

Sredstva države Sredstva EU Namen sofinanciranja
95.638 € Rekonstrukcija Aškerčeve ceste

674.304 € Plazovi
2.012 € 11.401 € Projekt CPS - investicijska dokumentacija

SKUPAJ 771.954 11.401 € 783.355 €

leto 2017

Sredstva države Sredstva EU Namen sofinanciranja
98.498 € Kolesarka povezava Topolšica

608.847 € Plazovi
3.018 € Projekt CPS - investicijska dokumentacija

SKUPAJ 710.363 € 17.101 € 727.464 €
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Posebne pozornosti so deležni zlati maturantje, v letu 2018 
je iz šoštanjske občine takšnih kar pet, in sicer: Katarina Gra-
zer in Jana Kotnik na splošni maturi ter Maja Dobnik, Miha 
Slatnar in Amadeja Sovič na poklicni maturi.

Glasbena šola Šoštanj
Junija so pričeli z deli na največjem projektu letošnjega leta, 
vrednem 2,5 milijona evrov, rekonstrukcijo in dozidavo Glas-
bene šole Šoštanj. Učenci se bodo v nove prostore preselili 
prihodnje šolsko leto.

Prenova cest
V oktobru bodo izvajalci zaključili še zadnji odsek cest v sklo-
pu izvajanja koncesije za redno in investicijsko vzdrževanje 
občinskih cest. S tem bo v zadnjih dveh letih prenovljenih 44 
km, v zadnjih dvanajstih letih pa skoraj 100 km cest. 

Obnova vodovoda in 
kanalizacije na Tekavčevi cesti 
in kanalizacija Zavodnje
Z asfaltiranjem v drugi polovici septembra so zaključili dela 
pri obnovi vodovoda in kanalizacije na Tekavčevi cesti. Za-
radi izjemno globoko položenih vodov je bilo to eno izmed 
zahtevnejših gradbišč na tem področju.

V jesenskem času bodo zaključili še kanalizacijo v Zavodnju 
z dvema čistilnima napravama.

Šoštanjski bus
V ponedeljek, 17. septembra 2018, je tudi v Šoštanju začel 
poskusno voziti brezplačni mestni avtobus. Že prvi teden je 
pokazal, da je šoštanjski  brezplačnik med občani odlično 
sprejet!

Radi živimo v naši občini
Učenci šoštanjske osnovne šole so pri pouku slovenskega 
jezika odgovarjali na vprašanje, zakaj jim je všeč kraj, kjer 
so doma. Se strinjamo z njimi?

2018 – Napotnikovo leto v Občini 
Šoštanj

Delo občinskega sveta
Zaključuje se mandat občinskih svetnikov, ki so jih občani 
izvolili za mandatno obdobje 2014 – 2018.

Občinski svet Občine Šoštanj šteje 20 članov. V tem mandatu so 
se do konca septembra sestali na 25-ih rednih sejah, petih izre-
dnih in petih dopisnih sejah. Delovali so konstruktivno in spre-
jeli številne odloke, sklepe, pravilnike. Med drugim so sprejeli 
tudi Občinski prostorski načrt – krovni dokument na področju 
okolja in prostora ter najvišji občinski akt Statut Občine Šoštanj. 

Svetniki v tem mandatu so: Deja Božič, mag. Judita Čas Krne-
ža, Jasmina Černoša, Žan Delopst, Viktor Drev (podžupan), 

Boris Goličnik, Roman Kavšak, Bojan Kugonič, Mateja Kumer 
(do 1. 6. 2018), Urška Kurnik (od 19. 9. 2018 dalje), Boris 
Lambizer, Dragica Lesjak, Marijan Mevc, Boris Plamberger, 
Srečko Potočnik, Peter Radoja, Franc Rosec, Maša Stropnik, 
Marija Vačovnik, Bojana Žnider in Pavel Župevc.

Občinski nagrajenci v letu 2018
priznanje Občine Šoštanj prejmejo: 

 – Peter Anželak, 
 – Peter Lazar in
 – Bojan Rotovnik.

plaketo Občine Šoštanj prejmejo:
 – Marjan Kotnik, 
 – Petra Lipičnik in
 – družina Terbovšek. 

Vsako leto župan podeli tudi posebna županova 
priznanja, ki jih v letu 2018 prejmejo: 

Anja Mazej, Ljudske pevke Gaberški cvet, Šola zdravja-sku-
pina Šoštanj, Darko Goršek, Igor Rezman, Kristina Kovač in 
Tadej Mazej

Občina Šoštanj – izpostavljeno v letu 2018

2018
Napotnikovoleto
vobčiniŠoštanj
akademskikipar
IvanNapotnik,1888-1960
130.obletnicarojstva

Župan čestita občinskih nagrajencem na osrednji slovesnosti ob občin-
skem prazniku. Na fotografiji so nagrajenci iz leta 2017. Letošnja slove-

snost bo 28. 9. 2018.



Šoštanj – občina prijazna otrokom in mladim Šoštanj – občina prijazna otrokom in mladim10 11

učni uspeh vsaj 4,5 (nekdanji odlični uspeh), letos pa je na 
druženje v Vilo Mayer povabil tudi učence, ki so na državnih 
tekmovanjih prejeli zlato priznanje.

Vseh devet let so bili v letošnji generaciji »odlični«: Ka-
ja Borovšek, Sinja Kortnik, Tomaž Turinek, Nadja Stropnik, 
Sara Klančnik, Eneja Paradiž, Tjaš Paradiž, Vita Plamber-
ger, Tim Sešel, Kaja Urbanc, Naja Kofler, Polona Mežnar in 
Enja Tonkli. 

Na državnih tekmovanjih pa so zlata priznanja prejeli: Art 
Špegel, v znanju angleščine, Ambrož Sovič na računalniškem 
tekmovanju Bober, na državnem tekmovanju mladih razisko-
valcev pa Sebastjan in Tomaž Turinek ter Tjajš Paradiž. Na-
grajenci so dobili knjižno darilo in praktično nagrado.

Število otrok v OŠ Karla Destovnika – Kajuha 
Šoštanj v šolskem letu 2018/2019

Matična  
šola

POŠ  
Topolšica Skupaj

Število otrok 730 47 777

Od tega prvošolčkov 75 8 83

Šolski prevozi
Občina Šoštanj je skladno z zakonodajo naročnik in plačnik 
osnovnošolskih prevozov v občini. Naša občina je po površi-
ni razmeroma velika, poseljenost je razpršena in posledično 
so proge šolskih avtobusov zelo razvejane. Stroški šolskih 
prevozov so zaradi vsega navedenega visoki, znašajo kar 
500.000 evrov letno.

Več kot 60 % učencev OŠ Karla Destovnika – Kajuha je voza-
čev. Proge potekajo na 13 relacijah, izvajalec pa je podjetje 
APS, d. d., s partnerjem Nomago, 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 Šo-
štanj, ki osnovno šolo obiskujejo v Velenju.

Občina Šoštanj pri osnovnošolskih prevozih zagotavlja znaten 
nadstandard glede na zakonske normative; skladno z zakono-
dajo so upravičeni do prevozov otroci, ki so od osnovne šole 
(oz. od postaje šolskega avtobusa) oddaljeni najmanj 4 kilo-
metre 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. Ali tudi tem za-
gotavljati prevoz ali ne, je večna dilema. Otroci niso vajeni pe-
šačiti 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 spodbuja-
nju otroške samostojnosti na varnih pešpoteh.

Največja nejevolja je bila zagotovo v Pohrastniku, kjer je bil 
pred leti po izgradnji pešpoti šolski prevoz ukinjen; otroci ima-
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Osnovna šola Karla Destovnika – 
Kajuha Šoštanj
Letošnje šolsko leto je v novo šoštanjsko šolo vstopila že 
štirinajsta generacija. V tem času se je šola preimenovala iz 
Osnovne šole Šoštanj v Osnovno šolo Karla Destovnika – Ka-
juha Šoštanj, vrata so v preteklosti zaradi premajhnega šte-
vila otrok postopoma zaprle vse podružnice razen Topolšice, 
pridobili so nazive eko, športna in kulturna šola, gostili so 
več pomembnih gostov, med drugim takratnega predsedni-
ka vlade Mira Cerarja, predsednika Državnega zbora Milana 
Brgleza, največ pozornosti pa so bili deležni slovenski smu-
čarski skakalci s Petrom Prevcem na čelu v sezoni njegovih 
največjih uspehov.

V poplavah, ki so novembra 2012 prizadele velik del občine, 
šoli ni bilo prizaneseno. Poplavljena je bila namreč telovadni-
ca, kjer je bilo potrebno menjati parket, posledice pa so ostale 
tudi na zunanjem tartanskem igrišču, ki je začel po tem hitro 
propadati. Občina Šoštanj je skupaj s šolo letošnje poletje ce-
lotno igrišče preplastila z novo tartansko prevleko.

Učenci so pod skrbnim mentorstvom učiteljev in vodstva do-
segli nekaj izvrstnih rezultatov na državnih tekmovanjih. 
Uspešni so tako na tekmovanjih iz znanj kot na športnih 
tekmovališčih, velike uspehe dosegajo pevci in pri likovnem 
ustvarjanju. 

Župan Občine Šoštanj Darko Menih vsako leto pripravi spre-
jem za devetošolce, ki so v vseh devetih letih šolanja dosegli 

Zakaj mi je všeč kraj, kjer sem doma:
 – ker so v okolici hribi in imamo svež zrak,
 – ker je veliko dreves in malo hiš,
 – ker imam tukaj veliko prijateljev,
 – ker je vas in ne živim ob glavni cesti,
 – ker je okoli nas veliko kmetij,
 – lega kraja je višja, zato imamo lep razgled v dolino,
 – ker so v bližini travniki,
 – ker imamo sprehajalne poti in se lahko veliko 

sprehajam,
 – ker je tukaj igrišče, stadion,
 – ker imamo letališče,
 – kolesarske poti,
 – zaradi jezera,
 – ker imamo knjižnico,
 – zaradi gozdov, kjer lahko nabiram gobe, borovnice,
 – ker tukaj živim in imam prijazne, dobre sosede,
 – ker je tukaj moja družina,
 – ker je miren in lep,
 – ker je majhen, miren in ni toliko prometa,

 – ker ni veliko kriminala,
 – ker je v bližini skakalnica,
 – povezan z zunanjim svetom: železnica, avtobus,
 – ker imamo gasilce,
 – ker je veliko prireditev, veselic,
 – ker se tukaj počutim varno.
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jo 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 avto-
bus pelje malone v vsako vas in zaselek, na starših pa je, da 
otroke spodbujajo k uporabi šolskih prevozov in s tem nava-
jajo mlade na trajnostne oblike mobilnosti.

Tako s stališča organizacije kot s stališča staršev ugotavlja-
mo, da se tako otroci kot odrasli premalo gibajo. Občina kot 
gibalo razvoja na lokalni ravni z različnimi ukrepi spodbuja 
trajnostno mobilnost tudi med mladimi. V preteklem letu so 
ob hkratnem spodbujanju trajnostnih prihodov v šolo beležili 
način prihoda v šolo za zadnjo triado osnovnošolcev in naju-
spešnejši razred je bil nagrajen z izletom v Ljubljano z vlakom.

V letošnjem letu spodbujajo najmlajše; otroci prve triade ob 
hkratnem spodbujanju, razlagi in pomenu trajnostne mobil-
nosti likovno ustvarjajo na temo mobilnosti.

Izgradnja Glasbene šole Šoštanj
V Šoštanju se že dlje časa kaže potreba po novih prostorih 
glasbene šole. Obstoječih učilnic je bilo za kvalitetno izva-
janje programa premalo, zato je Občina Šoštanj v letu 2014 
pristopila k načrtovanju prostorov za novo glasbeno šolo. 
Poleg glasbene šole prostore uporablja tudi Pihalni orkester 
Zarja Šoštanj, v novem objektu bo svoje prostore našel še 
Mešani pevski zbor Svoboda Šoštanj, ki trenutno uporablja 
malo dvorano Kulturnega doma. V sedaj že stari glasbeni šoli je bilo sedem individualnih in 

dve skupinski učilnici, kar je občutno premalo za 160 otrok, 
ki je trenutno vpisanih v Glasbeno šolo Šoštanj, zato so upo-
rabljali tudi začasne prostore v kulturnem domu.

Zarja ima že skoraj 100 aktivnih članov in dosega odmevne 
uspehe na domačih in tudi mednarodnih tekmovanjih. Gre 
za društvo z bogato, več kot 90-letno tradicijo.

Nekoliko mlajši so pevci Svobode, ki bodo prihodnje leto pra-
znovali 50. obletnico delovanja. Danes je v društvu 35 pevk 
in pevcev in so tudi že dosegli nekaj vidnih rezultatov na 
različnih tekmovanjih, širši javnosti pa so postali znani, ko 
so zmagali v tekmovanju pevskih zborov v oddaji Spet doma.

V novem objektu bo dvorana za interne nastope, ki bo omo-
gočala tudi skupinski pouk, ena skupinska in 17 individualnih 
učilnic. To so prostori, ki so namenjeni glasbeni šoli.

Poleg tega sta še dve dvorani s spremljevalnimi prostori – 
ena večja za potrebe Pihalnega orkestra Zarja in manjša za 
Mešani pevski zbor Svoboda Šoštanj.

Gre za rekonstrukcijo in dozidavo obstoječega objekta. Sku-
pna neto uporabna površina novega objekta bo 1.445 m2, 
od tega približno polovico predstavlja rekonstrukcija, drugo 
polovico pa dozidava.

Občina Šoštanj je izvedla javno naročilo, na katerega se je 
kot edini ponudnik prijavilo podjetje Esotech, d. d., Velenje, 
s partnerjem Andrejc, d. o. o., iz Šoštanja. Vrednost del zna-
ša 2.559.827,23 EUR z DDV, oprema v javno naročilo ni bila 
vključena, Občina bo za ta del izvedla novo javno naročilo.

Projekt je izdelalo podjetje Modular arhitekti, d. o. o., Lju-
bljana, avtorji Mojca Gregorski, Miha Kajzelj, Matic Lašič. To 
je ista ekipa, ki je zasnovala šoštanjski vrtec, in ga je v okvi-
ru javno-zasebnega partnerstva prav tako zgradilo podjetje 
Esotech, d. d..

Občina Šoštanj je v času gradnje uporabnikom zagotovila na-
domestne prostore v Šoštanju. Del pouka izvajajo v Osnovni 
šoli Karla Destovnika – Kajuha Šoštanj, del v Vili Lučka, Kultur-
nem domu in nekdanjih prostorih vrtca Barbka, godba pa se 
je začasno preselila v gasilski dom v Topolšico. Uporabniki se 
bodo v nov objekt preselili v začetku šolskega leta 2019/2020.

Vrtec Šoštanj – s petih lokacij v 
mestu na eno
Vrtec Šoštanj je šoštanjski ponos. Pred štirimi leti je vrata 
odprl nov šoštanjski vrtec, pred tem so otroci v Šoštanju 
vrtec obiskovali na petih različnih lokacijah, v starih in ne-
ustreznih prostorih. Občina Šoštanj se je izgradnje novega 
vrtca lotila sistematično, projekt pa je izvedla po sistemu 
javno-zasebnega partnerstva. Na lokaciji stare Biba Roeck-
ove šole je tako zrasel nov moderni objekt, ki ga občudujejo 
tako domačini kot obiskovalci od drugod. Vrtec je od odprtja 

gostil številne goste, vsi so nad objektom navdušeni. Da je 
ustanova uspešna, pa niso dovolj samo »kvalitetne stene«, 
potrebni so ljudje, ki dajo objektu veljavo. V Vrtcu Šoštanj 
se odlično počutijo vodstvo, vzgojitelji, starši in, kar je naj-
pomembnejše, zelo zadovoljni so tudi otroci. 

Posledica zgoraj navedenega je naraščanje števila otrok. Le-
tošnje leto je bilo že septembra 390 otrok v Vrtcu Šoštanj. To 
število bo do konca šolskega leta še zagotovo naraslo, tako 
da lahko pričakujemo, da bo v šolskem letu 2018/2019 število 
otrok prvič preseglo 400. Otroci so razporejeni v 23 oddelkov. 
Izpostaviti je potrebno še podatek, da so se v preteklosti mno-
gi starši odločili, da otroka vpišejo v sosednji Vrtec Velenje, 
kjer je bilo tudi po 35 otrok s stalnim prebivališčem v Občini 
Šoštanj, danes je takšnih otrok v velenjskem vrtcu pol manj. 
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Občina Šoštanj plačuje razliko med plačili staršev in ekonom-
sko ceno programa vrtca. Višino plačil staršev določi Center 
za socialno delo, Občina Šoštanj letno za plačilo razlike v 
ceni nameni 1.287.000 evrov.

Vrtec Šoštanj ima tri enote – Bibo v Šoštanju, Mojco v Ga-
berkah in Urško v Topolšici. V Šoštanju in Topolšici so pogo-
ji odlični, nekoliko manj v Gaberkah, kjer imajo prostorsko 
stisko, zato je Občina Šoštanj pristopila k izdelavi projekta 
za povečanje tamkajšnjega vrtca.

Število otrok v Vrtcu Šoštanj
Enota vrtca Število otrok

Biba - Šoštanj 299

Urška - Topolšica 57

Mojca - Gaberke 33

Skupaj 389

V Vrtcu Šoštanj dajejo velik poudarek izobraževanju zaposlenih, 
ki svoje znanje uspešno prenašajo na otroke. Kot primer dobre 
prakse bodo 2. oktobra v vrtu Vile Mayer predstavili didaktični 
pripomoček – knjigo Vrtca Šoštanj: Gozd in inteligenca narave.

Vila Lučka
Z izgradnjo novega vrtca je Občina Šoštanj starim objektom 
iskala nove vsebine. V Vili Lučka so svoje prostore dobila 
društva. Zanimiva je bila prenova tega objekta, saj so čla-
ni društev s številnimi vloženimi prostovoljnimi urami sami 

objekt iz vrtca spremenili v prostore za druženje. V objektu 
je manjši bar, prireditvena dvorana, konferenčna soba, pisar-
ne društev, atelje, veliko pozornosti pa je deležna plezalna 
stena. V objektu je tudi manjši hostel s šestimi ležišči, ki je 
prve obiskovalce že gostil.

Sofinanciranje programov za 
mlade
Občina Šoštanj zagotavlja sofinancerska sredstva za delova-
nje gibanja Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline, kjer 
učenci višjih razredov osnovnih šol in dijaki Šolskega centra 
Velenje pod vodstvom mentorjev izdelujejo raziskovalne na-
loge s področja humanističnih in naravoslovnih ved, jih javno 
predstavijo, najboljše raziskovalne naloge pa se uvrstijo na 
državno tekmovanje. 

Občina Šoštanj bo letos tretje leto podelila denarne nagrade 
za izjemne dosežke dijakov in študentov, ki so se med šo-
lanjem najbolj izkazali. Komisija bo na podlagi vlog, ki bodo 
prispele na javni razpis, in pravilnika podelila šest nagrad. 

Vsa leta pa Občina Šoštanj sponzorira izjemno priljubljen PI-
KIN FESTIVAL in tradicionalno prireditev Likovni svet otrok, 
zagotavlja sredstva za izvedbo projekta Veseli december – pro-
gram 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 (vsi šoštanjski petošolci). Prav tako sofinancira 
plavanje po prilagojeni metodi za učence CVIU in VDC Ježek, 
ki za plavanje izkažejo interes in tekmovalni program plavalne 
skupine Delfinčki, ki deluje v Plavalnem klubu Velenje. 

Občina Šoštanj zadnja tri leta pripravi javni razpis za sofi-
nanciranje programov mladinskih organizacij. Na razpis se 
lahko prijavijo društva, v katerih deluje več kot 75 odstot-
kov mlajših od 30 let, v letu 2017 so se na ta razpis prijavila 
zgolj štiri društva.

Središče za samostojno učenje
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 gra-
diva 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 dopol-
dne 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 doma-
čih nalog, ustvarjalne delavnice za vse generacije, sprehodi 
v naravi in športne aktivnosti. Vsak prvi torek v mesecu v 
medgeneracijskem središču poteka Torkova peta, ki jo izva-
ja Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje. Program v 
Medgeneracijskem središču uspešno izvaja Ljudska univerza 
Velenje. 

Počitniško delo osnovnošolcev, 
dijakov in študentov
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 le-
tih se je zvrstilo skoraj 650 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.

Z veseljem lahko povemo, da smo po večini sprejeli na poči-
tniško delo vse pravočasno prijavljene mladostnike.

Ugotavljamo, da po nekaj začetnih letih naraščanja že nekaj 
let upada število prijavljenih; v letošnjem letu je delo opra-
vljalo cca 75 mladostnikov, medtem ko je v najboljših letih 
urejalo mesto in okolico preko 200 osnovnošolcev, dijakov 
in študentov. Kje iskati vzroke za manjše zanimanje? V bolj-
šem socialnem položaju družin? V slabšem odnosu do dela?

Plačilo za delo je letos znašalo 4,73 EUR na uro bruto (od 
tega so počitnikarji prejeli 4,00 EUR na uro, strošek občine 
je 6,68 EUR za uro dela), delo je trajalo teden dni s sedemur-
nim 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 pre-
teklih letih obsegalo čiščenje, pometanje, pletje, obrezova-
nje, razne selitve, barvanja, tudi betoniranje.

Projekt ocenjujemo kot zelo uspešen in bomo z njim v pri-
hodnjih letih zagotovo nadaljevali, v kolikor bomo uspeli 
zagotoviti ustrezna sredstva zanj.

Občina Šoštanj - zdravstveno in socialno varstvo
Občina Šoštanj na področju socialnega varstva uresničuje 
vse zakonsko določene naloge in obveznosti in skupaj z dr-
žavo 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, 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 
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ter menjavo stavbnega pohištva. Za zagotavljanje dostopa 
gibalno oviranim osebam do zobozdravstvenih ambulant 
v I. nadstropju je bilo umeščeno dvigalo. Obnovljenih je 
bilo 720 m2 notranjih površin, 714 m2 fasade in 1.145 m2 
ravne strehe. 

Vrednost prenove od III. do VI. faze je znašala 685.717,00 
EUR. Od tega je Občini z uspešnimi kandidaturami na jav-
nih razpisih Ministrstva za zdravje RS uspelo pridobiti 15 % 
sredstev, 17 % sredstev je zagotovil Zdravstveni dom Velenje, 
6 % pa Lekarna Velenje. Preostalih 62 % sredstev je Občina 
Šoštanj zagotovila iz proračuna. 

Letošnje poletje je Občina Šoštanj zagotovila sredstva za po-
stavitev dodatne predelne stene v eni izmed splošnih ambu-
lant, s katero bodo zagotovljeni boljši pogoji medicinskemu 
osebju in pacientom, ki prihajajo na preveze, po injekcije ali 
za manjše medicinske posege.

Okulistična ambulanta
Po dolgotrajnih prizadevanjih je bilo za odobritev programa 
oftalmologije v Šoštanju odločilno poslansko vprašanje te-
danjega poslanca Državnega zbora RS Darka Meniha. V šo-
štanjski zdravstveni postaji tako od aprila l. 2009 dalje de-
luje specialistična okulistična ambulanta, od leta 2010 dalje 
pa tudi ambulanta za laser, ki olajšuje zdravljenje predvsem 
starejši populaciji. 

Nakup defibrilatorjev
Občina Šoštanj je v letošnjem letu zagotovila sredstva za 
štirih defibrilatorjev (AED), ki so nameščeni na glavni vhod 
Zdravstvene postaje Šoštanj, Andrejev dom na Slemenu, 
dom KS v Zavodnju in gasilski dom v Lokovici. 

Lokacija defibrilatorja

Šoštanj,Trg svobode na svetilki ulične razsvetljave

Šoštanj, Trg svobode 12 v občinski stavbi (samo v delovnem času 
občine)

Šoštanj, Trg Jožeta Lampreta 1 Zdravstvena postaja Šoštanj

Šoštanj, Cesta Lole Ribarja 5 gasilski avto PGD Šoštanj

Ravne na objektu REKS Ravne (zaklenjen, samo v 
času odprtosti REKS)

Gaberke
stavba gasilskega doma Gaberke (kadar je 
objekt zaklenjen, je zunaj ključ v omarici – 
se razbije)

 Šentvid na objektu Andrejev dom na Slemenu

Zavodnje na objektu dom KS Zavodnje

Lokovica na objektu gasilski dom

Topolšica v Termah (bazen)

92 let. V povprečju potrebujejo po 21 ur pomoči na mesec. Pri-
merjalno 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, poveču-
je 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 devetim družinskim pomočnikom in sredstva za 
subvencioniranje neprofitnih najemnin in prispevka za ob-
vezno zdravstveno zavarovanje za občane, ki so kot iskalci 
zaposlitve prijavljeni na zavodu za zaposlovanje. 

Vse postopke v zvezi z uveljavljanjem pravic iz javnih sred-
stev 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 ob-
čanom 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. 

Število občank in občanov, ki obiskujejo pisarno CSD v Šo-
štanju, odprta je 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 za-
gotavljanje socialne varnosti in izvaja ukrepe, s katerimi bi 
stiske socialno najranljivejših skupin ublažila. Socialno naj-
šibkejšim 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 (upra-
vičence in višino pomoči določa šolska komisija), delno sofi-
nancira 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.

Občina Šoštanj že vrsto let zagotavlja pomoč staršem ob roj-
stvu otroka, in sicer v višini 150 evrov. V letu 2017 je to pomoč 

prejelo 84 novorojenčkov oz. njihovih staršev. Upravičeni do 
pomoči so vsi starši, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebiva-
lišče v Občini Šoštanj, vlogo pa morajo oddati v štirih mesecih 
od rojstva otroka.

Občina trikrat letno zagotavlja plačilo prehrambenih pa-
ketov Rdečega križa socialno najbolj ogroženim družinam 
in posameznikom. Prejemnike na podlagi kriterijev upravi-
čenosti določata Območno združenje in krajevne organiza-
cije rdečega križa. Krajevne organizacije, 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 pogosti-
tev. V lanskem letu je ponovno pričela delovati krajevna or-
ganizacija RK v Šoštanju, v KS Skorno-Florjan pa tečejo ak-
tivnosti za okrepitev delovanja. 

Občina Šoštanj pomaga tudi v primerih izredne materialne 
ogroženosti občank in občanov, kadar so ti izkoristili že vse 
zakonske možnosti, da bi trenutno stisko rešili. 

Humanitarna društva 
Občina Šoštanj podpira delovanje društev, ki imajo status 
humanitarne ali invalidske organizacije in delujejo v jav-
nem interesu. Gre za društva, ki združujejo bolnike s kro-
ničnimi boleznimi. Ne glede na sedež društva občina na 
podlagi javnega razpisa skladno z merili in kriteriji sofinan-
cira programe v društvih, kjer so včlanjene naše občanke 
in občani. Lani je bilo med 17 društev s statusom huma-
nitarne ali invalidske organizacije , v katera je včlanjenih 
479 naših občank in občanov, razdeljenih 6.498 EUR sofi-
nancerskih sredstev.

Zdravstvo
Leta 2010 je bila zaključena fazna sanacija Zdravstvene po-
staje Šoštanj, ki je obsegala popolno prenovo otroškega di-
spanzerja, medicinskega laboratorija in splošnih ambulant 
vključno z vsemi instalacijami, prenovo avle in stopnišča 
vključno z novo zasteklitvijo, talno in stensko prenovo ho-
dnika v nadstropju, sanacijo ravne strehe in obnovo fasade 
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Muzej usnjarstva na Slovenskem 
in prenova Vile Mayer z vrtom

Občini Šoštanj je z uspešnima kandidaturama na javnih raz-
pisih za obnovo javne kulturne infrastrukture uspelo pri-
dobiti evropska sofinancerska sredstva za postavitev I. in 
delno II. faze Muzeja usnjarstva na Slovenskem v Šoštanju 
ter evropska in državna sredstva za popolno prenovo Vile 
Mayer z vrtom. 

Za postavitev Muzeja usnjarstva, s katerim se je Občina na 
najlepši način poklonila mnogim generacijam šoštanjskih 
usnjarjev, ki so vse od leta 1788 do leta 1999 delali v »fa-
briki«, je Občini uspelo pridobiti nekaj manj kot 40 % so-
finanacerskih sredstev, za Vilo Mayer pa kar 95 % sredstev 
(od tega 85 % iz evropskih skladov in 10 % iz Ministrstva 
za kulturo). Obe investiciji sta bili končani v pogodbenih 
rokih, ustvarjenih je bilo pet novih delovnih mest in pri-
dobljenih več kot 5.500 m2 obnovljenih notranjih in zuna-
njih površin, namenjenih predstavitvi bogate šoštanjske 
industrijske in kulturne dediščine ter poustvarjene vrtne 
dediščine iz preteklega stoletja. 

Z oživitvijo in obnovo obeh objektov, med katerima je bila 
Vila Mayer z vrtom razglašena za kulturni spomenik lokal-
nega pomena, ter z umestitvami stalnih zbirk v Vilo Mayer 
Občina Šoštanj uresničuje temeljna načela kulturne dedi-
ščine – ohranjati in obnavljati dediščino in zagotavljati 
njen dostop.

Upravljanje Vile Mayer z vrtom izvaja Občina Šoštanj, upravlja-
nje kulturne dediščine v Muzeju usnjarstva na Slovenskem v 
Šoštanju pa pogodbeno izvaja Muzej Velenje.

Večji dogodki v Muzeju 
usnjarstva

2009
19. novembra je potekala slovesna prireditev ob otvoritvi 
Muzeja Usnjarstva na Slovenskem v Šoštanju. Muzej pa je 
uradno začel delovati pod okriljem Javnega Zavoda Muzej 
Velenje 30. 9. 2009. Že prej so začeli zbirati gradiva premič-
ne kulturne dediščine na področju Slovenije. Leta 2008 je 
potekal prvi simpozij z naslovom Usnjarstvo na Slovenskem, 
sicer takrat še v Kulturnem domu Šoštanj. Simpoziji o usnjar-
stvu so dobili veljavo v širšem slovenskem prostoru, saj je 
ob vsakem simpoziju bil izdan tudi zbornik z znanstvenimi 
članki udeležencev. 

Šoštanj – kulturna občina 2010
V letu 2010 se je začela v MUS odvijati mesečna prireditev 
Klepeti pod Pustim gradom, ki se je med prebivalci Šaleške 
doline zelo dobro prijela in jo vsako leto obišče vedno več 
obiskovalcev. Ta prireditev, ki poteka v obliki pogovornega 
večera, je ključnega pomena za zbiranje nesnovne kulturne 
dediščine, saj so vsi pogovori posneti na kamero in gostje, 
ki so v večini znani ali pa malo manj znani sedanji in nekda-
nji prebivalci Šoštanja in Šaleške doline, posredujejo ogro-
mno zanimivih in pomembnih podatkov. Ti podatki so večkrat 
ključni pri interpretiranju bližnje preteklosti.

2011
V letu 2011 se je nadaljevala mesečna prireditev Klepeti pod 
Pustim gradom, ki je potekala skozi vse leto, jeseni se je od-
vijal drugi znanstveni simpozij Usnjarstvo na Slovenskem, 
potekal je z naslovom Med umetnostjo in obrtjo – od ide-
je do izdelka, ki jo je pripravila sekcija predelovalcev kož 
Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Potekala pa je tudi 
otvoritev razstave ob 100. obletnici smrti šoštanjskega ro-
jaka Josipa Vošnjaka. 

2012
Skozi vse leto 2012 so potekali Klepeti pod Pustim gradom 
ter konec avgusta prvič tudi prireditev Poletni Filmski ve-
čeri, ki je postala tradicionalna in je bila v letu 2018 že sed-
mo leto zapored. Za učence Osnovne šole Karla Destovnika 
– Kajuha Šoštanj je bila organizirana projekcija filmov za OS 
KDK v okviru DEKD. Konec leta je potekala otvoritev razstave 
filcanih izdelkov in pripovedovalski večer, ki ga je pripravila 
Katarina Fužir.

2013
Leta 2013 je bila prva večja prireditev otvoritev razstave in 
predavanje o Pohorskem bataljonu. Skozi vse leto so se odvi-
jali Klepeti pod Pustim gradom. V aprilu je bla otvoritev raz-
stave Elektrifikacija Šaleške doline, avtorja Jerneja Hozjana. 
Konec avgusta so potekali Poletni filmski večeri, v septem-
bru pa tretji znanstveni simpozij Usnjarstvo na Slovenskem. 

2014
V januarju je potekala otvoritev razstave kustosov Mirana 
Aplinca in Jernej Hozjana z naslovom Katalogi proizvajalcev 
opreme in pomožnih sredstev za usnjarsko industrijo. Prav 

tako so skozi vse leto potekali Klepeti pod Pustim gradom 
ter konec avgusta Poletni filmski večeri. Prvič je potekal kul-
turni dan z naslovom Dediščina našega kraja, kjer so učenci 
osnovne šole Karla Destovnika – Kajuha Šoštanj aktivno spo-
znavali zgodovinske znamenitosti okolja, v katerem živijo. 
Konec leta je potekala otvoritev razstave z naslovom Volčje 
noči, ki jo je pripravila Katarina Fužir. 

2015
Skozi vse leto 2015 so potekali Klepeti pod Pustim gradom 
ter konec avgusta Poletni filmski večeri. Septembra pa je po-
tekal četrti simpozij z naslovom Usnjarstvo na Slovenskem. 

2016
Skozi vse leto so potekali Klepeti pod Pustim gradom, v apri-
lu je bila otvoritev razstave izdelkov, ki so jih naredili dijaki 
Šolskega centra Velenje pri praktičnem pouku. Junija je sle-
dila razstava usnjenih živali podjetja JanCraft. Septembrski 
dogodki v MUS Šoštanj so se začeli s 5. Poletnimi filmskimi 
večeri. Nato je prav tako septembra potekala prireditev z 
naslovom Srečanje usnjarjev, ki se je nadaljevala z odprtjem 
razstave z naslovom Usnjarstvo Grad. Oktobra je bil organizi-
ran Po tep po Šoštanju, kjer so obiskovalci lahko skozi spre-
hod po mestu spoznavali njegove znamenitosti s strokovnim 
vodenjem kustosov iz MUS-a. Novembra je bilo odprtje raz-
stave z naslovom Sedlarska delavnica Klešnik, decembra pa 
predstavitev knjige Mirana Aplinca Letalstvo v Šaleški doli-
ni do druge svetovne vojne ter otvoritev razstave o praznikih 
in običajih v preteklosti.
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2017
Leto 2017 se je v januarju začelo s Klepeti pod Pustim gradom, 
kjer je januarja gostoval dekan Jože Pribožič. Februarja je na 
klepetih gostoval nekdanji direktor Muzeja Velenje, kustos Da-
mijan Kljajič, marca pa je prav tako na tej mesečni prireditvi 
v MUS gostoval direktor Knjižnice Velenje Vlado Vrbič. Klepe-
ti pod Pustim gradom so se nato odvijali še aprila, ko je bila 
gostja Marija Žugelj – Beba, ter maja, ko je v MUS gostoval 
Ludvik Polanc, ki že dolga leta živi v Nemčiji. Maja je potekala 
predstavitev knjige Spomini na preteklo dobo, avtorja Dami-
jana Kljajiča, in dan odprtih vrat. Junija je bila v okviru ŠMZD 
predstavitev knjige avtorja Mirana Aplinca Letalstvo v Šaleški 
dolini do konca druge svetovne vojne, Poletna muzejska noč in 
jubilejni petdeseti Klepeti pod Pustim gradom. Tema Klepeta 
je bila 100-letnica od ustanovitve Industrijskega gasilskega 
društva (IGD)TUŠ. Ob tej priložnosti so gostovali nekdanji čla-
ni tega društva: Anton Berložnik, Franc Mevc, Vojko Komprej, 
Danilo Čebul. Ob tej priložnosti je bila odprta tudi razstava z 
enakim naslovom. Konec avgusta so potekali 6. Poletni filmski 
večeri. Septembra je potekal jubilejni, 5. simpozij z naslovom 
Usnjarstvo na Slovenskem. Še isti dan je bila na trgu pred pro-
stori občine Šoštanj otvoritev razstave Znani obrazi Šoštanja. 
V mesecu oktobru je nato potekal kulturni dan za učence OŠ 
KDK in Klepet pod Pustim gradom, kjer je gostoval Jože Jan-
čič. V mesecu marcu je nato na klepetu gostoval še Marjan 
Kristan, zavzet košarkarski in pedagoški delavec, decembra 
pa še nekdanji uslužbenec Tovarne usnja Šoštanj Andrej Volk.

2018
Konec januarja je bil Klepet pod Pustim gradom, ko je gosto-
val Peter Radoja, gonilna sila šoštanjskega pustnega karne-
vala. Februarja je nato gostoval občinski svetnik in dolgoletni 
predsednik Pihalnega orkestra zarja Šoštanj Srečko Potočnik, 
marca pa pesnica in pisateljica Milojka Bačovnik Komprej. V 
marcu je potekala tudi razstava o gregorčkih, ki jih že nekaj 
let razstavljajo učenci OŠ KDK Šoštanj. Kot vedno so gostovali 
zelo zanimivi gostje in tudi lokalna skupnost je to mesečno 
prireditev v MUS Šoštanj začela vedno bolj prepoznavati kot 
bogat vir nesnovne kulturne dediščine lokalnega in širšega ob-
močja. V mesecu aprilu je bilo odprtje razstave ob 70. obletnici 
ustanovitve Košarkarskega kluba Elektra Šoštanj, na Klepetih 
pa je gostoval nekdanji košarkar Elektre Vlado Natek. V maju 
je potekala projekcija filma Košarka v Šoštanju skozi čas, se-
stavljenega iz arhivskih posnetkov, kot gost klepeta pa je go-

stoval nekdanji košarkar in trener Elektre Franc Cerar. Konec 
avgusta je bila tradicionalna prireditev Poletni filmski večeri, 
in sicer že sedmo leto zapored. Tudi ta poletna prireditev do-
biva vedno večjo veljavo v javnosti, saj so obiskovalcem pred-
stavljeni videoposnetki iz bližnje in polpretekle zgodovine. 

VILA MAYER, objekt Občine 
Šoštanj
Od prenove v letih 2009 in 2010 je vila protokolarni objekt 
Občine Šoštanj s štirimi stalnimi zbirkami kulturne dedi-
ščine. Od leta 2015 je uradni prostor za sklepanje zakon-
skih in partnerskih zvez. 

Z delom vrta je vila od leta 2006 razglašena za kulturni spo-
menik lokalnega pomena. 

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 vili so še: 
 – Mayerjev salon,
 – spominska soba družine Mayer,
 – igralnica z mini lutkovnim odrom,
 – info točka in mesto za registracijo v sistem Bicy.

Od leta 2014 v vili izvajamo domoznanske projekte, s ka-
terimi ohranjamo, populariziramo in promoviramo bogato 
lokalno kulturno dediščino šoštanjske občine.

2014 
Projekt Nekoč je bilo jezero. Oživitev dolinske bajke in ohra-
njenega ljudskega izročila o nekdanjem jezeru v Šaleški doli-
ni. V sodelovanju z vzgojno-izobraževalnimi institucijami v 
Šaleški dolini smo pripravili ustvarjalno podoživljanje zgodbe 
z otroki in namestitev instalacije v vrtu vile ter na podstrešju.

Projekt »Hrani jih za spomin, če me več kdaj nazaj ne bo«. 
Izdaja knjige s sto spomini ob stoletnici začetka prve sve-

tovne vojne, predstavitev knjige, predvajanje kratkega av-
torskega filma Janija Napotnika, virtualna razstava starih 
fotografij iz zasebnih zbirk.

2015 
Projekt Razdvojeno srce. Zgodba o šoštanjskem dečku Ivanu 
Pirečniku, ukradenem med prvo svetovno vojno. V sodelo-
vanju s Knjižnico Velenje. Razstava v šoštanjski knjižnici, 
predvajanje kratkega dokumentarnega filma o Ivanu Pirečni-
ku, predvajanje britanskega celovečernega filma The Divided 
Heart (1954), ki pripoveduje Pirečnikovo zgodbo. Gostova-
nja projekta v drugih krajih.  

Projekt Spet je jezero. Obeležitev 70-letnice zbirateljstva 
Zvoneta A. Čebula in 40. obletnice porušenja cerkve sv. Mi-
haela v Družmirju s priložnostno razstavo ostankov druž-
mirske cerkve, ki jih hrani zbiratelj. Ob tej priložnosti je bil 
posnet umetniški film LjUBEČ ZBIRATELJ avtorja Janija Na-
potnika. Gostovanje razstave v Knjižnici Velenje.

Projekt Stopetkrat v Šoštanju v enem odstavku. Izdaja ti-
skane in elektronske publikacije ter postavitev priložnostne 
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razstave v občinski avli ob 20. obletnici ustanovitve nove Ob-
čine Šoštanj, 660. obletnici prve omembe trga Šoštanj in 105. 
obletnici pridobitve mestnih pravic. Publikacija je prejela na-
grado Zlata kocka 2017 in priznanje Naša Slovenija 2015. Raz-
stava je premeščena na OŠ Karla Destovnika - Kajuha Šoštanj.

2016 
Projekt »Vse nam je naredu, kar smo ga fehtali«. Pletarski 
izdelki šoštanjskega mojstra Ivana Verdnika. Izdaja kataloga 
v tiskani in elektronski obliki. Ponatis kataloga leta 2017. Po-
snet je bil kratek dokumentarni film Ivan režiserja Jake Šuli-
goja. Postavitev razstave na podstrešju vile. Osem gostovanj 
razstave v različnih slovenskih krajih do vključno leta 2018.

Projekt postavitve stalne razstave Izbor likovnih del Napo-
tnikove galerije v nadstropju Vile Mayer. Predstavljamo 23 
likovnih del različnih avtorjev. V sklopu tega smo izvedli po-
novno fotografiranje in virtualno galerijo na spletni strani. 
V sodelovanju z Muzejem Velenje.

Občasna razstava Napotnikovih umetnin v Galeriji Krško, z na-
slovom Ivan Napotnik (1888–1960), Izbor kiparskih del iz 
stalne zbirke Vile Mayer v Šoštanju. Z izborom sedemnajstih 

del je bila predstavljena širina kiparjevega umetniškega opusa 
od njegovih ustvarjalnih začetkov do poznejših del. Razstavo 
je spremljala izdaja kataloga v tiskani in elektronski obliki. V 
sodelovanju s Kulturnim domom Krško in z Muzejem Velenje.

2017 
Šoštanj ima več kot 60-letno tradicijo pustovanj. V Vili Mayer 
smo 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, tri najboljša dela so bila 
nagrajena. Natečaj in razstava sta bila izvedena v sodelova-
nju z Občino Šoštanj, Muzejem Velenje in TOD Šoštanj.

Izvedli smo fotodokumentacijo kipov akademskega kipar-
ja Ivana Napotnika v stalni kiparski zbirki v Vili Mayer. Na 
spletni strani smo posodobili in dopolnili virtualno galerijo 
kiparske zbirke.

Od aprila 2017 dalje je stalna zbirka Napotnikove galerije 
razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena. Gre 
za 108 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.

Občasna razstava »Mal položi dar galeriji na oltar« v Me-
stni galeriji Šoštanj. Predstavili smo izbor kiparskih, sli-
karskih in grafičnih del zbirke Napotnikove galerije. V so-
delovanju z Zavodom za kulturo Šoštanj, Muzejem Velenje 
in OŠ KDK Šoštanj.

Projekt Kajuhov spominskih objekt na Žlebnikovi domačiji 
v Šentvidu nad Zavodnjami. Priprava vsebin (stenska pred-
stavitev, multimedija, promocijski material). Ob 95. oble-
tnici rojstva šoštanjskega pesnika Karla Destovnika Kajuha.

2018 Napotnikovo leto v občini Šoštanj
Rdeča nit letošnjih dejavnosti in aktivnosti v Vili Mayer je 
obeležitev 130. obletnice rojstva akademskega kiparja Ivana 
Napotnika, saj je v vili na ogled stalna kiparska zbirka njego-
vih umetnin. Izpostavljamo nekatere dogodke: 

Občasna razstava v Galeriji Kvartirna hiša z naslovom Ivan 
Napotnik (1888–1960), Izbor kiparskih del iz stalne zbir-
ke Vile Mayer v Šoštanju. V sodelovanju s Turističnim in kul-
turnim društvom Celje ter z Muzejem Velenje. 

Dopolnitev stalne kiparske zbirke Ivana Napotnika v Vili 
Mayer: preureditev razstavnega prostora, kjer so predstavlje-
ni življenjska pot in pomembnejši dosežki kiparja Napotnika. 
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Odprtje priložnostne plakatne razstave na Trgu svobode z 
naslovom Napotnik v Šoštanju, kjer na poljuden in jedrnat 
način izpostavljamo nekatere značilnosti Napotnikovega 
ustvarjanja in njegove umetnine v mestu in okolici.

Druge dejavnosti 

V Vili Mayer se skozi vse leto odvijajo:
 – sprejemi župana (tradicionalna sprejema devetošolcev in 

predstavnikov karnevalskih skupin, drugi uradni sprejemi),
 – podpisi pogodb, 
 – uradne sklenitve zakonskih zvez,
 – predstavitve, predavanja, delavnice, koncerti, srečanja, 

sestanki, 
 – ogledi vile in zbirk napovedanih skupin in 

posameznikov,
 – pedagoški programi za osnovnošolce in dijake,
 – grafične delavnice sitotiska za otroke in odrasle ter 

otroške ustvarjalne delavnice Vila Podstrešnica,
 – decembrske otroške predstave na majhnem lutkovnem 

odru Zelher,

 – Mayerjeva poletna čitalnica, 
 – tedenska vadba na podstrešju vile, 
 – dogodki v okviru akcije Dnevi evropske kulturne 

dediščine,
 – dnevi odprtih vrat ob slovenskem kulturnem prazniku in 

prazniku Občine Šoštanj, 
 – sodelovanje s filmskim gradivom na vsakoletnih Pole-

tnih fimskih večerih v Šoštanju, 
 – ažuriranje spletnih strani vila-mayer.si, objave na druž-

benih omrežjih, priprave prispevkov za List, glasilo Ob-
čine Šoštanj. 

Gostovanje del Ivana Napotnika na Dunaju

Leto dni prej, preden je Slovenija za šest mesecev prevzela 
predsedovanje Svetu Evropske unije, je Ministrstvo za kulturo 
RS objavilo javni razpis za sofinanciranje promocije vrhunskih 
dosežkov slovenske umetnosti v tujini. Občina Šoštanj je na 
razpis prijavila razstavni projekt » Ivan Napotnik 1888–1960 «, 
iz javnih in zasebnih zbirk, ki sta ga leta 2006 izvedli Galerija 
Velenje in Narodna galerija, sofinancirala pa ga je Občina Šo-
štanj. Kandidatura je bila uspešna, ministrstvo je izbralo pet 

najboljših prijavljenih projek-
tov. Izbrana dela Ivana Napo-
tnika iz javnih zbirk so bila ob 
finančni podpori kulturnega 
ministrstva od 8. do 25. maja 
2008 razstavljena na Akade-
miji upodabljajočih umetno-
sti na Dunaju.  

Založniška 
dejavnost
Občina Šoštanj je na področju 
promocije kulturne dedišči-
ne ob podpori Ministrstva za 
kulturo ali samostojno omo-
gočila izdajo naslednjih knjižnih publikacij:

 – l. 2009: Pozdrav iz Šoštanja – mesto na starih 
razglednicah,

 – l. 2009: Stalna zbirka Napotnikove galerije 
(monografija),

 – l. 2011: Pozdrav iz Šoštanja – mesto na starih razgle-
dnicah ; II. dopolnjena izdaja,

 – l. 2012: Vodnik po stalnih zbirkah Vile Mayer,
 – l. 2014: Hrani jih za spomin, če me več kdaj nazaj ne bo,
 – l. 2015: Stopetkrat o Šoštanju v enem odstavku,
 – l. 2016: »Vse nam je naredu, kar smo ga fehtali« Pletar-

ski izdelki Ivana Verdnika iz Šoštanja,
 – l. 2017: »Vse nam je naredu, kar smo ga fehtali« Pletarski 

izdelki Ivana Verdnika iz Šoštanja, II. dopolnjena izdaja.

Prav tako je Občina kot glavni pokrovitelj simpozijev, ki jih 
je izvedel Muzej usnjarstva v letih 2008, 2011, 2013 in 2015 
sofinancirala izdajo zbornikov referatov simpozijev.

Obnova in vzdrževanje kulturne 
dediščine
Občina Šoštanj je v letih 2007-2011 obnovila vsa spominska 
obeležja NOB, ki so razglašena za kulturne spomenike lokal-
nega pomena v Šoštanju, v Zavodnjah in na Žleb nikovi doma-
čiji, na Skornem, v Belih Vodah, v Gaberkah in v Ravnah. Vse 

navedene obnove so potekale v skladu s smernicami in navo-
dili Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje. 

Deset let po postavitvi Spominskega parka pred šoštanjsko 
osnovno šolo pa je bil vanj končno umeščen tudi doprsni kip 
vzornega učitelja in začetnika knjižničarstva ter šolskega hranil-
ništva Petra Musija (1799-1785). Ker avtor kipa ni podal dovo-
ljenja za odlitek po originalu, nam je le-tega podarila NLB, d.d. 

Leta 2015 je bila zamenjana strešna kritina (ročno cepljene 
smrekove skodle) in žlebovi na Kavčnikovi kašči v Zavodnjah. 
Šlo je za nujni poseg zaradi preprečitve škode na objektu. 

Selitev knjižnice 
Junija 2013 se je Mestna knjižnica Šoštanj preselila v nove 
prostore - v nadstropje Pilon centra v Šoštanju. Na 393 kva-
dratnih metrih površine, kar je bistveno več, kot je bilo na 
prejšnji lokaciji knjižnice v Kulturnem domu, je uporabnikom 
na voljo nekaj manj kot 50 000 enot za izposojo ali za čital-
nico. Sodobno opremljena knjižnica se uspešno uveljavlja 
tudi kot prireditveni in razstavni prostor.

Knjižnica je odprta vse delovne dni v tednu, od ponedeljka 
do petka, delovni čas knjižnice za uporabnike pa se je leta 
2015 povečal za 8 ur in znaša 36 ur tedensko, julija in avgu-
sta pa 18 ur, razporejenih na tri dni v tednu. 

Ljubiteljska kultura
Bogata in pestra društvena dejavnost ima na območju občine 
Šoštanj častitljivo tradicijo delovanja. Leta 1919 je bilo usta-
novljeno Delavsko prosvetno društvo Svoboda, kjer so delovali 
pevski zbor, tamburaški orkester, telovadna vrsta in knjižnica.  
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Ponosni smo na pestrost delovanja 12-ih registriranih ljubi-
teljskih 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, lju-
biteljski 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, pe-
strost in raznolikost programov ter kakovost in zahtevnost 
izvedb ter število nastopov. Kulturna društva predstavljajo 
izjemno pomemben element povezovanja med generacija-
mi, 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 Svobo-
da Šoštanj tudi letos poleg rednega programa načrtujeta še 
posebne projekte.

Programe delovanja ljubiteljskih kulturnih društev Občina 
letno sofinancira na podlagi javnega razpisa in meril ter kri-
terijev vrednotenja. V občinskem proračunu je za to področje 
načrtovanih 51.500 EUR. 

Vlogo in pomen delovanja ljubiteljskih kulturnih društev po-
trjuje tudi nacionalni projekt Teden ljubiteljske kulture, v ka-
terem se predstavijo tudi naši ljubiteljski kulturni izvajalci. 

Zavod za kulturo Šoštanj
Dvanajst let! Lepa doba. Kakšni smo bili pred dvanajstimi le-
ti? Mlajši, zagotovo! Z več idejami, načrti, z več pričakovanji? 
Tudi! Drugačnega razmišljanja? Seveda, statistika pravi, da 
se človek spreminja vsakih sedem let. Smo bili bolj delovni, 
predani? Mislim, da ne, ne bi mogli reči, da sedaj nismo. Smo     
pa gotovo bogatejši z izkušnjami, realiziranim programom, 
ljudmi s katerimi smo in še delamo. Da, ljudmi, ki so vsako-
dnevno del našega ustvarjanja. 

Kaj se je torej nabralo v dvanajstih letih?

Zavod za kulturo Šoštanj(v nadaljevanju Zavod) je ustanovila 
Občina Šoštanj z odlokom leta 2003. Z jasnim namenom skrbi 
za redno, kvalitetno, okolju prilagojeno kulturno ponudbo. 
Njegova dejavnost je osredotočena tudi na vzgojo in izobra-
ževanje ter seveda na kontinuirano delovanje. Zaorali smo 
ledino, ekipa, če ji lahko tako rečemo, saj smo na Zavodu za 
kulturo Šoštanj zaposleni samo trije, je več ali manj ista. 
Zaradi transparentnega delovanja Zavoda je bil leta 2015 
izdelan strateški načrt za obdobje 2015-2020.V strategiji 
so začrtane smeri v katere bi Zavod v nadaljevanju širil de-
javnost v smislu vključevanja društev, posameznikov in or-
ganizacij ter približal mladim kulturni vsakdan.

Zato je obdobje dvanajstih let za Zavod pravzaprav enako 
obdobju štirih ali pa 15. let. Zavod je poznan po nekaterih 
večjih in preizkušenih projektih, katere nadaljuje in nadgra-
juje. Od vsega začetka sta naša spremljevalca dva večja pro-
jekta, kot sta Ana Desetnica, mednarodni festival pouličnih 

gledališč in Smallfest, festival za mlade alternativne ustvar-
jalce in poslušalce. Za oba projekta vemo, da sta edinstvena 
v ožjem in širšem okolju in da vzpodbujata druženje in sobi-
vanje. Smallfest vse bolj prehaja v roke Mladinskega centra 
Šoštanj, s katerim Zavod tvorno sodeluje že pet let. S tem je 
na nek način zagotovljena prihodnost tega projekta. 

Znani smo tudi po lepi in v širšem ustvarjalnem okolju pri-
ljubljeni Mestni galeriji. V njej mesečno menjamo razstave 
in ob tem skrbimo, da damo Šoštanju vpogled v širši likovni 
prostor ter hkrati predstavimo imena, ki ga gradijo doma. V 
prostorih galerije so tudi mednarodne razstave, ob občin-
skem prazniku je vedno predstavljen domači ustvarjalec. Pro-
stor za predstavitev nudimo kiparjem slikarjem, fotografom. 
Ob vsaki razstavi je izdan manjši katalog z likovno kritiko, ki 
je praviloma strokovno pripravljena za aktualno razstavo. 

V galeriji potekajo tako imenovani Galerijski večeri, na kate-
rih predstavljamo goste iz sveta literature, kulture in društev. 
Zelo uspešna je v galeriji Ustvarjalnica, delavnica, ki se je ude-
ležujejo otroci in pod spretnim mentorstvom ustvarjajo naj-
različnejše predmeta. Delavnice so v popoldanskem času in 
zato dostopne tudi odrasli populaciji. Galerija je v letu 2018 
praznovala 20 let nemotenega delovanja, pomemben jubilej 
smo zaokrožili s katalogom del, ki so jih za stalno zbirko pu-
stili najrazličnejši ustvarjalci, ki so v tem času gostovali v njej. 

Tudi kulturni dom, ki ga ima Zavod za kulturo v upravljanju 
poleg galerije, je vedno živahen. V njem gostimo društva, ki 
so pomemben del kulturne ponudbe občine Šoštanj. Zato je 

kulturni dom praktično zaseden vsak dan. V mali dvorani je 
dopoldan živahno zaradi učencev glasbene šole, popoldan 
zaradi vaj zbora, ravno tako sta v popoldanskem in večernem 
času zasedena oder velike dvorane in spodnji prostor doma. 
Folklorno društvo Oglarji pa ima tu tudi svoj uradni naslov. 

Od leta 2010 poteka gledališki abonma Lepi kamen, za katerega 
ugotavljamo, da postaja nepogrešljiv del programa. Predstave 
potekajo od oktobra do marca, praviloma ob sredah, saj smo 
tako lažje zagotovili stalno publiko. V program premišljeno iz-
beremo priznane gledališke predstave, ki so sicer humorno na-
ravnane, a vedno s širšo poanto. S takim programom namerava 
Zavod nadaljevati tudi v prihodnje, saj je čez 130 abonentov le-
tno lepa potrditev, da smo na pravi poti. V letu 2016 je bila med 
obiskovalci izvedena tudi anketa, ki je dodatno vzpodbudila iz-
bor programa. Dobro obiskan je tudi mini abonma za otroke, ki 
pa praviloma vključuje tri lutkovne predstave. 

Zavod organizira koncerte in prireditve na prostem. V letu 
2016/17 je prvič sodeloval pri projektu Praznika luči, po tem 
je prevzel glavno organizacijsko in finančno pobudo.

Sodelujmo tudi na drugih dogodkih in z različnimi organi-
zatorji ter posamezniki. Ker dejavnost Zavoda ni pridobitna 
in mora ostati v okviru kulturnih vsebin, so sredstva name-
njena predvsem dogodkom, ki širijo kulturno zavest in manj 
splošni zabavi. 

V obdobju od septembra 2017 do septembra 2018 se je v 
Mestni galeriji Šoštanj zvrstilo 22 prireditev za javnost. Od 
junija 2018 pa do nadaljnjega je v njej tudi pouk, ki ga izvaja 
Glasbena šola Fran Korun Koželjski, oddelek Šoštanj. 

V Kulturnem domu je bilo v veliki dvorani v tem času 40 pri-
reditev, v katere so bili zaposleni Zavoda vključeni na tak ali 
drugačen način. Prisotnost zaposlenih na Zavodu je zago-
tovljena tudi preko dveh pogodbenih delavcev, ki občasno 
opravljata dela tehnika, propagande in ostala splošna dela. 

List, revija za kulturna in druga vprašanja občine Šoštanj in šir-
še, je v februarju 2015 prešel na izhajanje dvakrat mesečno. V 
začetku leta 2016 je bilo ugotovljeno, da je tak način izhaja-
nja glede na sredstva, ki so mu namenjena, za Zavod prevelik 
strošek. Kljub temu List vztraja pri formi dveh zvezkov, eden je 
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namenjen kulturi, drugi pa splošnim dogodkom. List ni pomem-
ben samo za kraj. Vsebine, ki se nanašajo na dogodke, inter-
vjuje, zgodovinska dogajanja in osebe, so dragocen prispevek 
domoznanskim zapisovalcem. Še vedno vztrajamo na tej formi, 
s tem, da je del Lista, v katerem so zapisane novice barven, del 
pa črno bel. V letu 2018 je prišlo do menjave urednika, začeli 
pa so se tudi postopki za ureditev Pravil o izhajanju medija List. 
Pri Zavodu za kulturo je lani izšla tudi knjiga, zbirka intervjujev 
PRELISTANI obrazi, v kateri so zbrani intervjuji od leta 1997 do 
2014. Predvidena izdaja knjige je bila v letu 2015, a sredstva Za-
vodu tega niso dopuščala. Knjige predstavljajo odličen vpogled 
v dogodke in ljudi našega okolja. Skozi vprašanja in odgovore 
beremo zgodba tega časa. 

In če se še enkrat ozremo dvanajst let nazaj, to je v leto 2006!

V kulturnem domu še ni bilo abonmajske ponudbe, a smo 
že izvedli štiri gledališke predstave. Zavod za kulturo je tam 
izvedel tudi štiri koncerte, ob nedeljah so bile lutkovne pred-
stave. V kulturnem domu so bila izvedena tudi potopisna pre-
davanja v organizaciji Planinskega društva Šoštanj. V galeriji 
je potekal program približno enako, s tem da smo v sodelo-
vanju z Glasbeno šolo in Glasbeno mladino Slovenije izvedli 
osem nastopov mladih glasbenikov. 

V letu 2006 smo izvedli mednarodni projekt Mladina, v ka-
terem smo gostili šest evropskih držav. Mladi so v Šoštanju 
bivali in ustvarjali devet dni. V tem obdobju smo za Občino 
Šoštanj tudi vodili idejni projekt Muzeja usnjarstva, za ka-
terega vemo, da uspešno deluje že od leta 2009. 

Kaj se najbolj zavedamo? Odgovornosti do okolja in da bi še 
vedno lahko naredili več. Najbolj smo veseli, če je naše delo 
opaženo, če občani pridejo na naše prireditve in se poistove-
tijo z našim delom. Tudi kritike so dobrodošle, vedno je treba 
gledati skozi druge oči. Zato smo odprti za ideje in pobude, 
sodelovanje in izobraževanje. Pridružite se nam.

Spominsko obeležje pod 
Goricami
Na pobudo članov Šaleškega aerokluba in ob pomoči Muzeja 
usnjarstva na Slovenskem so že leta 2016 stekle priprave za po-

stavitev spominskega obeležja, posvečenega posadkama zave-
zniških letal, ameriškega in britanskega bombnika, ki sta se na 
območju občine Šoštanj ponesrečili v času 2. svetovne vojne. 
Slovesno odkritje spominskega obeležja je potekalo v četrtek , 
24. maja 2018, pri domačiji Šramel na Koroški cesti 46 v Šošta-
nju, na lokaciji strmoglavljenja ameriškega bombnika.

Slovesnosti so se udeležili najvišji predstavniki obeh veleposla-
ništev ter Ministrstva za obrambo RS. Slovesna govornika na 
svečanosti sta bila župan občine Šoštanj Darko Menih in mini-
strica za obrambo RS Andreja Katič. 

Vodohran Gorice

Občina Šoštanj in Komunalno podjetje Velenje sta uredili vodo-
hran na Goricah. Vodohran Gorice je bil zgrajen leta 1931 kot 
del 14 kilometrov dolgega vodovodnega omrežja, ki je potekalo 
od Tajhtovega izvira v Belih Vodah do vodohrana na Goricah. 
Bil je torej sestavni del prvega javnega vodovodnega omrežja v 
Šaleški dolini in predstavlja za tisti čas izjemen inženirski pod-
vig. V obdobju 1932–1986 je oskrboval mesto Šoštanj s pitno 
vodo. V vodohranu (rezervoar, kot ga imenujejo domačini) je 
urejena razstava o izgradnji prvega javnega vodovoda v Šaleški 
dolini. Sprehajalci se pri vodohranu tudi odžejajo iz pitnika, 
nameščenega pri vhodu v vodohran, in se hkrati s pomočjo in-
formativne table seznanijo z zgodovino objekta.

Kajuhov spominski objekt 
(v lasti in upravljanju Občine Šoštanj)

Občina Šoštanj z veliko pozornostjo in intenzivno skrbi za 
svojo naravno in kulturno dediščino ter pri tem enakovredno 
spodbuja in podpira tudi druge akterje. Izpostavljamo večji 
projekt, ki smo ga leta 2017 idejno zasnovali, uspešno izve-
dli in slovesno odprli, s tem pa ozavestili in poudarili ključen 
del izjemne lokalne kulturne dediščine – umetniško zapušči-
no velikega slovenskega pesnika Karla Destovnika Kajuha.

S postavitvijo tega spominskega objekta se Občina Šoštanj 
poklanja svojemu pesniku Karlu Destovniku - Kajuhu, ki se 
je rodil v Šoštanju, in izgubil svoje mlado življenje (star ko-
maj 21 let) na Žlebnikovi domačiji v Šentvidu, na območju 
današnje šoštanjske občine. 

Doslej sta bili na tem mestu v spomin pesniku Kajuhu odkriti 
spominski plošči, vgrajeni v pročelje stanovanjske hiše. Prvo 
spominsko ploščo iz leta 1955 je nadomestila replika, ki jo je 
leta 2010 izdelala Občina Šoštanj. Konec 60. let 20. stoletja 
je bilo v bližini hiše postavljeno spominsko obeležje iz gra-
nita, prestavljeno k novozgrajenemu spominskemu objektu.

Tu vsakoletno potekajo proslave v spomin na pesnika Kaju-
ha. Sem zahaja veliko planincev in drugih obiskovalcev. Teh 
je vsako leto več, zato se je Občina Šoštanj odločila zgraditi 
manjši objekt, ki bo omogočal druženje obiskovalcev na su-
hem ter predstavitev in spoznavanje Kajuha ter uveljavljanje 
njegove poezije.

Objekt vsebuje likovne elemente marofa v bližini: široko fugi-
ran kamen, letvenik in značilno oblikovana lina za prezrače-
vanje podstrešja. Oblikovanje izhaja iz plemenite stavbarske 
tradicije območja, kjer stavba stoji. Tu so že stoletja gradili 
iz lesa in z lokalnim magmatskim kamnom, ki mu zaradi zna-
čilnega videza pravijo »ržen kamen«. 

Od sodobnih materialov je dodano steklo – z drsnimi paneli 
se lahko objekt povsem zapre in kljubuje dežju in snegu. Na 
steklo so izpisani verzi Kajuhove pesmi Samo en cvet. Če-
šnjev cvet je motiv celostne grafične podobe objekta.  

Osrednji del Kajuhovega spominskega objekta je namenjen 
domačim obiskovalcem in tujim gostom, da si v prijetnem 
(zavetnem/senčnem) ambientu ogledajo dvojezični predsta-
vitveni stenski pano, multimedijsko predstavitev in Kajuhov 
kip v bronu. V objekt so nameščene še lesene mize in klopi. 
Zadnji del objekta so sanitarije, ker je lokacija priljubljena 
točka obiska. Dvokapna streha je krita s sivim eternitom, ki 
barvno spominja na staro kritje z lesom.

Kajuhov spominski objekt je odprt vse leto. Namenjen je 
vsem. Tako tistim, ki že gojijo spomin na pesnika Kajuha, 
kot tistim, ki jim bodo predstavitve v spominskem objektu 
približale in pomagale razumeti veličino Kajuhove besede.
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Šoštanj – občina, kjer se družijo domačini in so 
turisti dobrodošli gostje

Občina Šoštanj dobiva vsako leto na večji prepoznavnosti na 
področju turizma in prireditev. Največ turistov privabijo v na-
še kraje Terme Topolšica. Poleg tega imamo zanimive manjše 
ponudnike nastanitev. Ta trend bo v naslednjih letih še nara-
ščal in bomo ponudnikom pomagali tudi na tem področju. V 
občini najdemo raznoliko ponudbo in stremeli bomo k večji 
prepoznavnosti in medsebojnemu povezovanju. Pri povezo-
vanju in promoviranju nam pomaga Zavod za turizem Šaleške 
doline, katerega soustanoviteljica je naša Občina. 

Zavod za turizem Šaleške doline
Turistična destinacija Šaleška dolina je v preteklem letu po-
stala ena od štiriintridestih  vodilnih destinacij, ki jih je Slo-
venska turistična organizacija v Sloveniji prepoznala za stebre 
nadaljnjega razvoja turizma v državi. Zavodu za turizem Ša-
leške doline je  uspelo umestiti ponudbo Velenja, Šoštanja in 
Term Topolšice  na turistični zemljevid Slovenije in destinaciji 
omogočiti enakopravne pogoje nadaljnje promocije in razvoja. 
S tem Zavod za turizem upravičuje pričakovanja ustanoviteljev 
po spodbujanju in razvoju turizma v Šaleški dolini. Med TOP 
znamenitosti destinacije smo uvrstili stalno razstavo kiparja 
Ivana Napotnika v Vili Mayer, izpostavili Woschnaggovo pot 
skozi zgodovino mesta Šoštanj ter Terme Topolšica in Wellness 
center Zala kot sodoben tempelj miru, zdravja in nepozabnih 
doživetij. Prepoznavnim doživetjem destinacije smo dodali 
lončarsko delavnico Bahor. Struktura ponudbe ter organizacija 

in atraktivnost so nam omogočili črpanje sredstev za digital-
no promocijo destinacije v prihodnjem obdobju. Urbanemu 
delu destinacijskega menedžmenta  sledi izvajanje projekta 
Čarobnost podeželja Šaleške doline, v katerem želimo razviti 
turistične produkte podeželja in njihovo promocijo.

Del uspešne turistične promocije je zagon spletne strani www.
sostanj-tourism.si, kjer so na identičen način kot na www.ve-
lenje-tourism.si na voljo turistične in ostale informacije o kra-
ju, dogodkih in ponudbi mesta Šoštanj z okolico ter ustreznih 
povezavah z drugimi informacijskimi okolji. Promocijsko de-
javnost smo izvajali na sejmih v Stuttgartu, Natour AlpeAdria v 
Ljubljani, turističnem sejmu v Beogradu, sejmu Freizetmesse v 
Celovcu ter na kongresni borzi Conventa in turistični borzi SIW 
v Kranjski gori. Zavedamo se pomena aktivne promocije, zato 
smo poleg udeležbe na sejmih osvežili promocijske materia-
le, posebno pozornost pa namenili digitalnemu marketingu. 
Z rednimi srečanji lokalnih skupnosti in turističnega gospo-
darstva smo pripravljali in izvajali ukrepe strategije digital-
nega marketinga in presegli pričakovane rezultate z uporabo 
Facebooka, Instagrama in spletnih strani.

Izvedli smo turistična vodenja po mestu Šoštanj ter temat-
sko vodenje Vile Mayer. Trikrat tedensko smo bili prisotni 
s turistično informacijsko točko v Topolšici, kjer smo goste 

Term informirali o ponudbi destinacije in o informacijah o 
prireditvah v Topolšici, Šoštanju in Velenju. Poskušamo po-
magati ohranjati  dediščino družine Woschnagg s podporo 
projektom v dvorcu Gutenbuchel  in drugim projektom v ob-
čini Šoštanj.

Pred nami je izziv pridobitev certifikata Šoštanj Green De-
stination, izvedba projektov vodilne destinacije in turistič-
nega razvoja podeželja. Zavedamo se, da je le povezovanje 
lokalnih skupnosti in turističnega gospodarstva jamstvo za 
uspeh, seveda pa pri tem ne smemo pozabiti na zahvalo za 
pomemben prispevek  prostovoljnih turističnih društev.

Pestra ponudba prireditev
Veseli in ponosni smo, da se pri nas odvija veliko prireditev,  
za katere poskrbijo različna društva in organizacije. Občina 
organizira nekatere tradicionalne prireditve, kot so Šmihe-
lov, Katarinin in božično-novoletni sejem. Letos je Občina 
prvič organizirala Medeno tržnico v spomladanskem času, 
ki je super uspela. Ljudje radi pridejo v mesto, pogledajo 
sejemsko dogajanje in pokramljajo s prijatelji. Ne moremo 
mimo največjega karnevala v naši občini, to je Pustni karne-
val, ki ima dolgo in bogato tradicijo ter je poznan tudi izven 
meja naše občine in Slovenije. V vseh letnih časih najdemo 
zanimive dogodke, predvsem zadnja leta je pestro decembr-
sko predpraznično dogajanje. Vsako leto posebno pozornost 
namenimo septembru, ko praznuje občina svoj praznik. V 
tem času je prireditev še več, organiziramo pohod na najvišji 
vrh občine Šoštanj Smrekovec in pripravimo osrednjo slove-
snost ob občinskem prazniku, kjer župan čestita občinskim 

nagrajencem. Občina Šoštanj veliko prireditev pripravi sa-
ma, pri mnogih pa drugim organizatorjem izdatno finančno 
pomaga (Pust Šoštanjski, praznični december, dogodki na 
dvorcu Gutenbuchel…).
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čimo dostop, vožnjo in parkiranje. Zato se vsem zahvaljuje-
mo za razumevanje in potrpežljivost.

Informacije o Šoštanju, njegovi turistični ponudbi in dogodkih 
lahko dobite na Občini Šoštanj v času uradnih ur in še na dveh 
lokacijah, in sicer v Vili Mayer in Turistični pisarni v Topolšici.

Prireditvena oprema
Priprava prireditve je za vsakega organizatorja zelo velik za-
logaj – ne samo organizacijski, tudi finančni. Občina Šoštanj 
je zato že pred leti postopno pristopila k nakupu prireditvene 
opreme, ki si jo lahko društva sposodijo. Stroški najema so 
za društva iz Občine Šoštanj minimalni.

Kupili smo prireditveni šotor, več kot 100 prireditvenih miz s 
klopmi in visoke barske mize, ki so se izkazale za zelo priročne 
ob številnih dogodkih. Zelo uporabne so tudi stojnice. Zani-
manje za opremo je zelo veliko, tudi izven meja naše občine. 

Prijava prireditev in shodov 
Na območju Občine Šoštanj je vse več javnih shodov in priredi-
tev. Vsako takšno organizirano zbiranje ljudi zahteva ustrezno 
prijavo na pristojno policijsko postajo. Če pa je  zbiranje ljudi 
takšne vrste, da zahteva tudi dovoljenje, pa je za takšno do-
voljenje potrebno podati vlogo na Upravno enoto. 

V občini Šoštanj imamo povprečno na leto okrog 70 različnih  
prireditev, za katere je občina podala soglasje, od tega  za sko-
raj 50 prireditev  poda tudi dovoljenje za prekomerno obreme-
nitev okolja s hrupom.  Opažamo pa, da kar nekaj prireditev 
ni ustrezno prijavljenih in posledično so prisotne pritožbe, ki 
vodijo v sankcije, ki pa 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.

BICY – avtomatiziran sistem izpo-
soje mestnih koles

Septembra 2014 se je Občina Šoštanj priključila sistemu BICY 
– avtomatiziranemu sistemu izposoje mestnih koles, ki so ga 
v Velenju uvedli slabi dve leti pred tem. Občina je uredila pet 
postaj z osmimi mesti in kupila 25 koles. Do srede septem-
bra je bilo v Šoštanju registriranih več kot 320 uporabnikov, 
samo v Šoštanju pa opravljenih 24.500 izposoj. 

Občani se lahko brezplačno registrirajo in pridobijo karti-
co 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.

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, ki so objavljene na platnici te brošure. 

Domovi krajevnih skupnosti
Prebivalci, predvsem v podeželskih okoljih, se radi družijo. Za 
druženje potrebujejo svoj prostor, zato je Občina Šoštanj v za-
dnjih letih veliko sredstev namenila izgradnji domov krajanov. 

Občina Šoštanj spoštuje preteklost, zato številne dogodke 
pripravljamo v počastitev pomembnih zgodovinskih dogod-
kov. Eden takšnih je vsakoletna proslava ob dnevu zmage 9. 
maju v Topolšici. Veseli in ponosni smo, da se je zadnja leta 
z veseljem udeleži tudi predsednik RS Borut Pahor.

V občini imamo na področju turizma zelo aktivna turistična 
društva, teh je kar osem. Vsa društva so včlanjena v Turistič-
no zvezo Šoštanj, nekatera pa tudi v Regijsko turistično zvezo 
SAŠKA. Društva so zelo dejavna predvsem po krajevnih sku-
pnostih in so marsikje gonilna sila v kraju in poskrbijo za pe-
stro in raznoliko dogajanje. Občina Šoštanj vsako leto pripravi 
javni razpis, preko katerega sofinancira delovanje turističnih 
društev. Razdelimo jim približno 35 tisoč evrov.

Skrbimo za sprehajalne in kolesarske poti po mestu in okolici, 
da jih lahko domačini in obiskovalci koristijo in hkrati spozna-
vajo vse lepote naše občine. Vsako leto postavimo tudi nekaj 
urbane opreme, da so poti še bolj zanimive, lepše in prije-
tnejše ter sprehajalcem in kolesarjem omogočijo krajši oddih.

Evropski teden mobilnosti
V Evropskem tednu mobilnosti (ETM), ki vsako leto poveže 
na tisoče evropskih mest v prizadevanjih za človeku in oko-
lju bolj prijazne načine mobilnosti, Občina Šoštanj sodeluje 
že tretje leto. Med 16. in 22. septembrom 2018 so v občini 
potekale številne aktivnosti, ki so spodbujale k pametni in 
trajnostni mobilnosti kot dobri investiciji. S prireditvami že-
limo spodbuditi občane, da čim večkrat uporabijo kolo, javna 
prevozna sredstva, hodijo peš in si delijo prevoz, temu smo 
se zavezali tudi s Celostno prometno strategijo.

Z letošnjimi prireditvami ob 
Evropskem tednu mobilnosti 
nagovarjamo vse generacije. 
Vzgojiteljice in otroci Vrtca 
Šoštanj so pripravili razsta-
vo v občinski stavbi in z otro-
škimi gibalnimi igrami prika-
zali, kako so lahko mobilni z 
lastno energijo, učenci prve 
triade Osnovne šole Karla De-
stovnika – Kajuha Šoštanj so 
in še bodo ustvarjali na temo 
trajnostne mobilnosti. Telo-
vadbo in predavanje o pome-
nu mobilnosti za starejše smo 
letos izvedli v Deos Centru starejših Zimzelen v Topolšici. V 
sklopu aktivnosti na Trgu svobode smo odprli plakatno raz-
stavo Napotnik v Šoštanju, saj letos v Občini Šoštanj obe-
ležujemo Napotnikovo leto. Medgeneracijsko središče vabi 
na sprehod za zdravo telo, pestro in zanimivo je bilo v Vili 
Lučka, kjer je bil dan odprtih vrat. 

Posebej veseli smo, da je s 17. septembrom v Šoštanju začel vo-
ziti Šoštanjski bus – brezplačni mestni avtobus na relaciji Šo-
štanj – Metleče – Šoštanj – Pesje, pokopališče Podkraj in nazaj. 

Javnosti smo predstavili projekt preureditve Trga bratov Mra-
vljakov, ki ga Občina Šoštanj izvaja v okviru nalog, ki si jih je 
zadala s Celostno prometno strategijo.

Prireditve, ki se odvijajo v mestu ne bi potekale, če ne bi bilo 
razumevanja občanov, saj jim včasih organizatorji onemogo-
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Povsem novih domov so se razveselili v Ravnah, Topolšici in 
Zavodnju, urejene domove imajo tudi v Florjanu, Lokovici in 
Gaberkah. Občina Šoštanj načrtuje širitev doma v Gaberkah, 
saj vedno več prostora v objektu zaseda Vrtec Šoštanj. V Belih 
Vodah imajo prostore v stari šoli, ki jo bo potrebno v prihodnje 
prenoviti, da bo lahko njihov objekt še bolj zaživel.

Dom krajanov Skorno

Še letos bo Občina Šoštanj pričela z izgradnjo doma krajanov 
na igrišču v Skornem. Objekt tlorisne površine približno 100 
m2 zajema pritličje in mansardo, v njem bo manjša dvora-
na, kuhinja, sanitarije, prostori za shranjevanje rekvizitov 
in društveni prostori. 

Igrišče Lajše

Župan Občine Šoštanj Darko Menih je sredi septembra podpi-
sal še pogodbo za Ureditev športnega igrišča z objektom za 
rekreacijo, turizem in prosti čas v zaselku Lajše pri Šoštanju. 
Za ta objekt je Občina Šoštanj uspela pridobiti sofinanciranje 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa 
investira v podeželje.

Šoštanj – občina športa
Fizična aktivnost ima dokazane pozitivne učinke na telesni 
razvoj posameznika, hkrati pa vliva tudi na razvoj psiholo-
ških kompetenc, kot so samodisciplina, čustvena in osebno-
stna stabilnost, sodelovanje in razvijanje delovnih navad. 
Zaradi tega je področje športa in rekreacije tako zelo po-
membno. Občina Šoštanj iz proračuna sofinancira delova-
nje društev in skrbi za številne športne objekte, tako zaprte 
kot na prostem.

Društvena dejavnost
Mnogi športni klubi (ne zgolj v naši občini, temveč v celi Slo-
veniji) so se pred nekaj leti znašli na robu propada. V času 
recesije se niso uspeli prilagoditi na spremenjene razmere, 
ko donatorskih sredstev praktično ni bilo več. Košarkarski 
klub Elektra in Nogometni klub Šoštanj sta bila že tik pred 
prenehanjem delovanja. Občina Šoštanj je skupaj z obema 
kluboma našla sredstva, da sta oba preživela in sedaj s pou-
darkom na delu z mladimi nadaljujeta svoje dolgoletno po-
slanstvo. Elektra letos praznuje 70. obletnico, čez dve leti 
pa bo NK Šoštanj praznoval že 100 let delovanja. Številni 
mladi v obeh društvih, ki oblikujejo piramido mlajših selekcij 
in radi prihajajo v športno dvorano ali na štadion pod Vilo 
Široko, so dokaz, da je obstoj klubov v prihodnje nujen. No-
gometaši že letošnjo jesen ponovno začenjajo tudi s člani.

Odlično delajo tudi v obeh odbojkarskih klubih – ženskem 
in moškem. ŽOK Kajuh Šoštanj ima v svojih vrstah okrog 80 
deklic in že vrsto let z domačimi igralkami dobro nastopajo 
v drugi ali tretji odbojkarski ligi. Nekaj težav s privabljanjem 
otrok v svoje vrste imajo v OK Šoštanj Topolšica, ki se vra-
ča na pota stare slave (v sezoni 2003/2004 so bili državni 
prvaki), saj so se uspeli ponovno uvrstiti v 1. slovensko od-
bojkarsko ligo. 

Društvo rokometna šola Sebastjana Soviča je od začetnih 
nekaj otrok na sedanjih več kot 200 poskrbelo, da se roko-
met vrača tja, kjer je v Šaleški dolini svojo pot tudi začel – v 
Šoštanj. V zadnji sezoni so prvič nastopali tudi z dvema tek-
movalnima ekipama in dosegli že nekaj odličnih rezultatov. 

Po neuradnih podatkih je to za Celjem Pivovarno Laško in 
Krimom rokometno društvo, ki ima tretje največje število 
otrok v Sloveniji. 

V ligaškem članskem tekmovanju nastopata še ženski in mo-
ški Kegljaški klub, izjemni pa so tudi mednarodni uspehi 
Ribiške družine Paka oz. njenega člana Tima Vertačnika.

Pri vseh zgoraj omenjenih gre za šport tekmovalne narave, 
prav tako pomembna, mogoče še bolj, pa je rekreacija. 

Skladno z zakonodajo so lokalne skupnosti dolžne podpirati 
šport za vse in torej od najmlajših do najstarejših, od rekre-
acije do vrhunskega športa. Kar se javnih financ tiče (brez 
sponzorstev, torej), so lokalne skupnosti kar 70-odstotni fi-
nancer slovenskega športa. 

Sredstva, ki jih razdelimo preko javnega razpisa, je Obči-
na Šoštanj povišala iz 74.450 EUR (leta 2011) na 124.450 
EUR v zadnjih štirih letih. Nekaterim društvo so se sredstva 
iz tega naslova tudi podvojila, seveda je to odvisno od pro-
gramov, ki jih izvajajo. Število prijavljenih na javni razpis za 
sofinanciranje programov športa pa v zadnjih letih močno 
narašča, leta 2008 se jih je na razpis prijavilo 22, v letu 2018 
kar sedem več, torej 29.

Športni objekti
Poleg sofinanciranja delovanja društev Občina skrbi tudi za 
športne objekte. Veseli dejstvo, da so ti v jesensko-zimskem 
času polno zasedeni. Zagotovo k temu pripomore brezplačni 
najem Športne dvorane Šoštanj za športne klube in res ugo-
den najem TVD Partizan. 

Občina Šoštanj redno vlaga v izboljšavo in vzdrževanje špor-
tne infrastrukture. 

Športna dvorana Šoštanj od izgradnje leta 1995 na prvi po-
gled ni doživela veliko sprememb, pozornejši uporabniki pa 
opazijo, da je bilo teh kar nekaj. Kar dvakrat je Občina preno-
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vila parket – prvič zaradi dotrajanosti starega, drugič zaradi 
spremembe košarkarskih pravil, ki so narekovala drugačen 
zaris črt. Zaradi zahtev Košarkarske zveze Slovenije je Obči-
na kupila nov semafor. Sočasno z izgradnjo novega vrtca so 
bili urejeni spremljevalni prostori za športno dvorano – dve 
garderobi, pisarne in manjši fitnes. Poleg tega je Občina pre-
barvala fasado in zamenjala razbita kopelit stekla ter opra-
vila manjša popravila v dvorani: menjava obročev, popravilo 
dvižne zavese ipd. 

V TVD Partizan je Občina kupila nov bojler, menjala vhodna 
vrata in radiatorje v celotnem objektu.

Občina Šoštanj je prenovila rokometno igrišče, kjer je zgra-
dila nov objekt s sanitarijami, pomožno skladišče, tribune 
in preplastila igrišče. Nova je mrežna ograja okrog igrišča, 
Občina je uredila še električni priključek, ki ustreza za delo-
vanje drsališča. 

Pr vič je Občina Šoštanj  drsališče uredila v sezoni 
2007/2008 in od takrat dalje vsako leto rokometno igrišče 
pozimi prepusti prostor drsalcem in igralcem hokeja. Prvo 
leto smo drsališče postavili predvsem z namenom, da bi 
na njem uživali otroci, vendar se je izkazalo za veliko več 
– drsajo rade vse generacije. Brezplačno drsanje, druže-
nje vseh generacij, aktivno preživljanje prostega časa so 
razlogi, da bomo letošnjo zimo drsališče uredili že dvanaj-
sto leto zapored.

Kar nekaj novosti je bilo v zadnjih desetih letih opravljenih 
na nogometnem igrišču, kjer je Občina postavila tri kon-

tejnerje, v katerih so urejene garderobe in klubska pisarna, 
Občina je financirala izgradnjo lesene hiške – klubskih pro-
storov, postavila leseno ograjo okrog pomožnega igrišča, 
uredila vodovod in kanalizacijo, nogometaši pa so se najbolj 
razveselili igrišča z umetno travo, dimenzij 20 x 40 metrov, 
katerega Občina Šoštanj redno vzdržuje z dokupom granu-
lata in menjavo mrež na golih.

Otroško igrišče Tresimirijev park je uredila in zanj skrbi Kra-
jevna skupnost Šoštanj, ob njem je Občina Šoštanj zgradi-
la Športno igrišče Tresimir. Obe igrišči skupaj oblikujeta 
prostor medgeneracijskega druženja: na otroškem igrišču 
se igrajo najmlajši, v športnem parku imajo svoj prostor ko-
šarkarji, igralci odbojke na mivki, ljubitelji ulične vadbe in 
fitnesa na prostem, na plezalnih balvanih lahko preskusite 
svoje alpinistične veščine, nekoliko starejši pa se radi pre-
skusijo v balinanju in ruskem kegljanju. 

Prenovo rokometnega igrišča, izgradnjo 
Športnega igrišča Tresimir in popravilo 
strehe na Športni dvorani Šoštanj je so-
financirala Fundacija za šport. 

Zaradi izgradnje bloka 6 Termoelektrarne Šoštanj so porušili 
staro kegljišče, ki je delovalo v sklopu TEŠ. Občina Šoštanj 
je v prvem nadstropju Pilon centra zgradila novo moderno 
kegljišče, ki ima licenco za nastope v državnem ligaškem 
tekmovanju. 

Za vse zgoraj naštete objekte Občina Šoštanj plačuje obrato-
valne stroške – elektriko, komunalne storitve, odvoz in od-

laganje odpadkov, čiščenje in upravljanje, na nogometnem 
igrišču tudi košnjo.

Obnova športnega igrišča pri Osnovni šoli

Športno igrišče pri Osnovni šoli Karla Destovnika – Kajuha 
Šoštanj je prevlečeno s tartanom, tako 150-metrska tekaška 
steza kot rokometno igrišče. Po trinajstih letih delovanja šo-
le je bil tartan dotrajan in zelo slab, z razpokami, ki so bile 
za uporabo že zelo nevarne. Občina Šoštanj je zato skupaj 
s šolo pristopila k zamenjavi tartanske prevleke, kar je bilo 
izvedeno letošnje poletje. Za odstranitev starega tartana, 
menjavo nekaj uničenih robnikov, dobavo deske za skok v 
daljino in položitev novega tartana, ki ustreza standardom 
mednarodne atletske zveze sta Občina Šoštanj in šola odšteli 
100 tisoč evrov.

Dostopnost športnih objektov

Poleg zgoraj naštetih športnih objektov so v občini Šoštanj 
še številni drugi, za katere skrbijo krajevne skupnosti ali lo-
kalna društva. Iz spodnje razpredelnice je razvidno, na ko-
ga se je potrebno obrniti za uporabo posameznih športnih 
objektov v naši občini:

Objekt Skrbnik objekta / igrišča Investicija v zadnjih dvanajstih letih

Športna dvorana Šoštanj Občina Šoštanj
(pogodbeni izvajalec)

– popravilo strehe
– brušenje parketa
– nakup semaforja
– ureditev prostorov med dvorano in novim vrtcem 

(dve garderobi, dve pisarni, skupni prostor in 
manjši fitnes)

– barvanje fasade

TVD Partizan Občina Šoštanj (pogodbeni 
izvajalec)

– nakup novega bojlerja 
– menjava vhodnih vrat
– notranje beljenje
– menjava radiatorjev

Telovadnica OŠ Karla Destovni-
ka-Kajuha Šoštanj

OŠ Karla Destovnika-Kajuha 
Šoštanj

– odplačilo leasinga (Občina Šoštanj je l. 2008 uspela 
pridobiti 406.500 EUR sredstev pristojnega mini-
strstva in tako za 28 mesecev skrajšati odplačeva-
nje; zadnji obrok je bil odplačan julija 2013).

– nakup zunanjih žaluzij
– menjava poplavljenega parketa

Zunanje športno igrišče OŠ Karla 
Destovnika-Kajuha Šoštanj

OŠ Karla Destovnika-Kajuha 
Šoštanj

– menjava tartanske prevleke na igrišču

Telovadnica POŠ Topolšica OŠ Karla Destovnika-Kajuha 
Šoštanj

– menjava stropa in razsvetljave



Šoštanj – občina športa Šoštanj – občina urejene infrastrukture38 39

Šoštanj – občina urejene infrastrukture

Cestna infrastruktura
Občina Šoštanj sodi med srednje velike občine, meri 95,6 
m2 in je večja od sosednje Mestne občine Velenje in tudi od 
Mestne občine Celje. Velikosti primerno je razvejana tudi ce-
stna infrastruktura, saj ima občina kar 212 km lokalnih in 
krajevnih cest. 

Letno in zimsko vzdrževanje ter investicijska prenova cest 
so tako ena izmed opaznejših nalog Občine. Do leta 2016 
je Občina Šoštanj to urejala s pogodbami – letnimi in nato 
triletnimi, leta 2016 pa je podpisala 15-letno koncesijsko 
pogodbo s podjetjem Andrejc, d. o. o., ki opravlja letno in 
zimsko redno vzdrževanje cest. Poleg tega bo v prvih letih 
izvajanja koncesije izvedel še investicijsko prenovo kar 44 km 
cestnih odsekov v celotni občini. Investicije gredo h koncu, 
prenovljeni cestni odseki, ki so urejeni v sklopu koncesije, 
so razvidni iz spodnje tabele.

Odsek ceste dolžina prenove
LC 410 010 in LC 410 050 v Florjanu 
odsek kamnolom Fajdiga – elektrarna 
Mežnar  
odsek železniška proga – Lipa 
Odsek Štrigl (saniran plaz) 
odsek Mlakar – Sekirnik 
odsek Skok – Slatner 

4.130 m

LC 410 150 v Skornem
odsek Puharski most – meja z Občino 
Šmartno ob Paki (Penk) 

3.600 m

LC 410 040, LC 410 060 in LC 410 070 v 
Topolšici
odsek Hliš – Bolha 
odsek Koradej – R2-425 
odsek Zager – rondo v Topolšici 
odsek Zager – Lajše 

4.100 m

LC 410 090 v Topolšici in Ravnah
odsek Ruml – Obšteter 2.230 m

LC 410 100 v Ravnah
odsek Jazbec – šola 
odsek šola – cerkev 
odsek cerkev – križišče z javno potjo 
odsek križišče z javno potjo – Poštajner 
odsek Jurkovnik – Osreške peči 
odsek Poštajner – Jurkovnik odsek Ško-
tnik – Poštajner (urejen tudi pločnik in 
javna razsvetljava) 
odsek Konovšek – Osreške peči 

7.240 m

LC 410 110 v Ravnah in Gaberkah (se-
verna obvoznica)
odsek Plešivec – Gaberke 
odsek Ravne – Lajše 
odsek Gaberke – Ravne 

4.130 m

LC 408 040, LC 410 130 in LC 410 140 v 
Lokovici
odsek Križnik – R2-426 
odsek Stanovšek – meja s Šmarnim ob 
Paki 
odsek R2-426 – Veliki Vrh 

4.660 m

Kegljišče Šoštanj Občina Šoštanj (Kegljaški klub 
Šoštanj)

– izgradnja kegljišča
– menjava kegljev
– popravilo elektronike

REKS Ravne Krajevna skupnost Ravne – izgradnja doma KS s telovadnico

Dvorana KS Zavodnje Krajevna skupnost Zavodnje – izgradnja doma KS s telovadnico

Rokometno igrišče Občina Šoštanj (pogodbeni 
izvajalec)

– prenova igrišča (izgradnja garderob, skladiščnih 
prostorov, prenova tribun, ograje, postavitev koša)

Športno igrišče Tresimir Občina Šoštanj (pogodbeni 
izvajalec)

– izgradnja igrišča

Nogometno igrišče Nogometni klub Šoštanj

– postavitev treh bivalnih enot (kontejnerjev)
– postavitev lesene barake – klubskih prostorov
– ureditev lesene ograje okrog pomožnega igrišča
– ureditev kanalizacije, vodovoda

Nogometno igrišče – umetna 
trava Nogometni klub Šoštanj – izgradnja igrišča

Igrišče Bele Vode Športno kulturno turistično 
društvo Vulkan Bele Vode

– pomoč krajanom pri prenovi igrišča
– nakup golov in mrež

Igrišče Zavodnje Športno društvo Zavodnje
– ureditev razsvetljave
– preplastitev igrišča
– nakup mivke za odbojko na mivki

Smučišče Zavodnje Športno društvo Zavodnje – pomoč Športnemu društvu Zavodnje pri vzdrževa-
nju smučišča s plačilom rednih pregledov žičnice

Igrišče Gaberke Športno društvo Gaberke – izgradnja opornega zidu
– sofinanciranje nakupa košev

Igrišče Ravne Krajevna skupnost Ravne – ureditev parkirišča, okolice v okviru projekta REKS

Igrišče Skorno Turistično društvo Skorno

– izgradnja igrišča
– nakup opreme
– nakup lovilnih mrež 
– izgradnja nadstrešnice
– zaprt objekt v izgradnji

Igrišče Florjan Športno kulturno društvo Mačji 
kamen

Igrišče Pohrastnik

Balinišče Topolšica Balinarski klub Topolšica

Igrišče Lokovica Krajevna skupnost Lokovica

Igrišče spodnja Lokovica Krajevna skupnost Lokovica

Igrišče Lajše Športno društvo Lajše – ureditev ceste do igrišča
– igrišče z objektom v izgradnji
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Obnova JP 910 260 Hliš – Usar v 
Topolšici 250 m

Avtobusno postajališče v Topolšici s 
pločnikom 1 kos

Od leta 2007 do konca septembra 2018 je  
Občina Šoštanj uredila 97,5 km cestnih odsekov.

Izgradnja pločnikov
Občina Šoštanj z gradnjo kolesarskih in pešpoti skrbi za var-
nost najranljivejših udeležencev v prometu. V zadnjih letih 
smo veliko pozornosti namenili izgradnji kolesarskih in peš 
poti, med drugim smo zgradili oz. obnovili več kot 13 km 
pločnikov.

V Letu 2007:
 – pločnik ob Primorski cesti, od Kusta do CČN: 1.575 m

V letu 2008:
 – pločnik ob cesti v Metlečah, do rondoja: 530 m
 – pločnik ob Primorski cesti, od CČN do Puharskega 

mosta: 430 m
 – Obnova obstoječih pločnikov, Državna cesta v mestu 

Šoštanj, od Mravljakove hiše do Železniške postaje 
Šoštanj: 620 m

V letu 2009:
 – pločnik ob cesti v Topolšici pri Zimzelenu: 370 m
 – Obnova obstoječih pločnikov, Državna cesta v mestu 

Šoštanj, od Mravljakove hiše do osnovne šole: 250 m
 – pločnik v Metlečah, do rondoja: 440 m
 – pločnik ob cesti Metleče – Pohrastnik most: 150 m

V letu 2010:
 – pločnik na križišču Pohrastnik: 15 m
 – pločnik ob cesti Metleče – Hliš: 310 m
 – pločnik ob cesti v Gaberkah: 170 m
 – pločnik ob dovozni cesti do cerkve na Pohrastniku: 

105 m

V letu 2011:
 – pločnik ob cesti v Topolšic: 1440 m
 – pločnik ob javni poti v Topolšici: 90 m

V letu 2013:
 – pločnik ob enosmerni cesti v Metlečah: 455 m
 – pločnik od križišča do Term Topolšica: 130 m

V letu 2014:
 – pločnik od cesti v Florjanu Lipa odcep Skorno: 685 m
 – pločnik ob cesti pri Lipi v Pohrastniku: 55 m

V letu 2015:
 – pločnik ob Trgu svobode: 185 m
 – Sanacija lesenega mostu, pločnika ob cesti Trg bratov 

Mravljakov: 20 m

LC 410 030 v Zavodnju
odsek Tonc – Zadnik 
odsek R2-425 – Rožej 

6.440 m

LC 410 010 in LC 410 020 v Belih Vodah
odsek Grebenšek – Savinek 
odsek Savinek - Počivalnik 
odsek Savinek – sv. Križ 
odsek sv. Križ – saniran plaz 

5.800 m

LC 410 120 v Šoštanju
odsek železniška proga – vrtnarija pod 
Goricami 

410 m

LC 410 120 v Gaberkah
odsek križišče Gaberke – Velunja 
(Križnik) 

1.190 m

Skupaj 43.930 m

Ceste pomenijo povezovanje podeželja z mestom in obratno. 
Ceste so pomembne tudi za turizem, vodijo v svet in po njih 
se iz sveta vračamo domov. Kvalitetne ceste so pomembne za 
varnost vseh udeležencev v prometu, zato Občina Šoštanj ve-
liko pozornosti namenja urejeni cestni infrastrukturi. 

Že kar nekaj let imamo v Šoštanju postavljen prikazovalnik 
hitrosti in na osnovi zabeleženih podatkov analizirali potek 
prometa po določeni cesti. Na Koroški cesti v Šoštanju, kjer ta-
kšen prikazovalnik stoji že kar nekaj let z veseljem ugotavlja-
mo, da se kljub vsakoletnemu povečanju prometa, povprečna 
in tudi maksimalna hitrost znižuje, kar pomeni, da se tudi vo-
zniki zavedamo resnosti prometne varnosti na naših cestah.

Podoben prikazovalnik je bil v letošnjem letu postavljen tu-
di na Levstikovi cesti v Šoštanju, čigar zabeleženi rezultati 
bodo tudi pokazatelj kako osveščeni smo vozniki v prometu 
v Šoštanju. Meritve tega prikazovalnika lahko spremljajo vsi, 
ki jih to zanima, preko občinske spletne strani.

Od leta 2007 do konca leta 2017 je Občina Šoštanj uredila 
51.600 m cest (v to niso vštete ceste, vključene v koncesijo). 
Poleg tega je Občina Šoštanj v letu 2018 uredila še odseke 
cest in druga dela na in ob cesti, ki so razvidni v tabeli, v 
skupni dolžini 1.940 m.

Odsek ceste dolžina prenove
Digitalni merilnik hitrosti na Levstikovi 
cesti 1 kos

Pločnik ob LC 410 110 v Ravnah, odsek 
Poštajner - Ravne 125 m

Sanacija mostu na gozdni cesti Luka 
Enci v Belih Vodah 1 kos

Izvedba cestne varnostno odbojne 
ograje ob lokalnih cestah v občini 
Šoštanj

835 m

Izvedba prehoda za pešce na Primorski 
cesti pod cerkvijo v Šoštanju 1 kos

Obnova javne poti JP 911 200 Huber v 
Topolšici 330 m

Obnova lokalne ceste LC 410 016 pri 
lovski koči Smrekovec v Belih Vodah 400 m
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V letu 2016:
 – pločnik ob Aškerčevi cesti: 160 m
 – pločnik ob Prešernovem trgu: 55 m

V letu 2017:
 – pločnik ob državni cesti v Zavodnju: 370 m
 – peš in kolesarska povezava Zager – Terme Topolšica: 

1014 m
 – pločnik ob cesti v Ravnah - Poštajner: 130 m
 – pločnik ob cesti mimo dvorca Gutenbuchel: 1.150 m
 – pločnik ob cesti v Topolšici, odsek Zager – odcep Ter-

me: 1.030 m

V letu 2018:
 – Prehod za pešce na Primorski cesti pod cerkvijo
 – pločnik ob lokalni cesti v Gaberkah: 1090 m
 – pločnik ob cesti v Ravnah – do odcepa Pergovnik: 160 m 
 – pločnik ob lokalni cesti v Topolšici, odsek kuhinja – 

bolnica: 120,0 m

Komunalna infrastruktura
Občina Šoštanj skrbi za komunalno opremljenost nekaterih 
območij, na katerih je tako omogočena kasnejša pozidava. 
V letu 2016 je bil tak projekt na območju »Hliš« v Topolšici, 
v letošnjem letu pa je bila pridobljena projektna dokumen-
tacija za območje »Skornšek« v Metlečah.

Na splošno je Občina Šoštanj v zadnjih desetih letih veli-
ko vlagala v izgradnjo komunalne infrastrukture, za katero 
je bilo pridobljenih kar nekaj sredstev EU. Ponekod je bila 
infrastruktura zgrajena povsem na novo, drugje je bila ob-
novljena obstoječa, spet drugje ločena fekalna in meteorna 
kanalizacija in podobno.

Investicije na področju vodooskrbe 

Pitna voda iz pipe je nekaj, kar se nam zdi samoumevno, 
vendar ni. To znamo ceniti, šele ko te vode zmanjka. Na 
področju vodooskrbe je bila največja operacija »Celovita 
oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini«, ki je bila financira-
na iz finančnih virov Evropske unije, proračuna Republike 
Slovenije in proračunov Občin Velenje, Šoštanj in Šmartno 

ob Paki. Izvedba je potekala v obdobju 2011 – 2015 in je 
vključevala:

 – izgradnjo dveh novih naprav za pripravo pitne vode,
 – obnovo in rekonstrukcijo obstoječe naprave za pripravo 

pitne vode Grmov vrh,
 – izgradnjo 43,5 km magistralnega in primarnega vodo-

vodnega omrežja,
 – izvedbo sistema za daljinski nadzor s hidravlično 

analizo.

Spodnja tabela prikazuje, kako kako smo povečali delež 
opremljenosti z javnim vodovodom po posamezni krajevni 
skupnosti.

Krajevna skupnost 2007  
(% pokritosti)

2014  
(% pokritosti)

2017  
(% pokritosti)

Bele Vode 44 47,3 48,5
Gaberke 93 95,9 97,2
Lokovica 90 90 95,8
Ravne 39 82,4 83,4
Skorno - Florjan 83 89,2 92,2
Šentvid 0 0 0
Šoštanj 86 100 100
Topolšica 87 97,4 98,4
Zavodnje 0 * *

*Krajevni vodovod v upravljanju KS Zavodnje, ki v največji meri zagotavlja 
vodooskrbo vsem krajanom Zavodnja 

Vir: Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.

Investicije na področju 
kanalizacije
Operacija »Odvajanje in či-
ščenje odpadne vode v Šale-
ški dolini« je bila financirana 
iz sredstev EU, proračuna RS, 
proračunov Mestne občine Ve-
lenje in Občine Šoštanj. Na ob-
močju občine Šoštanj so bili iz 
tega naslova v obdobju 2012 
– 2014 izvedeni naslednji pro-
jekti v skupni dolžini 3,25 km:

 – kanalizacija ob Koroški 
cesti v Šoštanju,

 – manjkajoča kanalizacija 
Metleče – 2. faza,

 – kanalizacija Florjan 
– Mlakar,

 – Kanalizacija Skorno 
– Florjan.

Na območju Lokovice je bilo 
v letih 2011 in 2012 zgrajeno 
kanalizacijsko omrežje z dvema 
čistilnima napravama, in sicer 
za 250 PE (območje Lokovica 
plazoviti del) in 500 PE (ob-
močje Lokovica center). Tudi 
ta projekt je bil sofinanciran 
s strani EU. V naslednjih letih 
smo na območju Lokovice zgra-
dili dodatne veje javne kanalizacije in jih priključili na čistilno 
napravo Lokovica center (dodatek 1, dodatek 2, Močnik).

Za večji del Lokovice smo zgradili toplovodno omrežje.

V letu 2013 je potekala izgradnja kanalizacije Ravne – center 
v skupni dolžini 4,2 km. Projekt je bil sofinanciran s strani EU.

Kanalizacija Kanalizacijo so na novo gradili ali obnavlja-
li, pri čemer so dela na nekaterih lokacijah potekala v več 
fazah. Investicije v tabeli niso bile vključene med zgoraj 
navedene kohezijske projekte.

Kanalizacija Gaberke II., III. in IV. faza

Kanalizacija Lajše (fazna izgradnja posameznih kanalov)

Kanalizacija mesto Šoštanj:
– Tovarniška pot
– Trg Jožeta Lampreta
– Cesta talcev
– Območje med trgovino Mercator in Kajuhovim domom
– Prešernov trg
– graščina
– Metleče (I. in del II. faze)
– Primorska cesta
– Aškerčeva cesta
– Levstikova cesta (I. in II. faza)
– Kajuhova cesta
– Cankarjeva cesta

Kanalizacija Topolšica
– odsek Pirnat
– ob gasilskem domu
– Topolšica – bolnišnica
– Topolšica – Lom
– Topolšica center (I. in II. faza)
– Kanalizacija Lom
– Kanalizacija območje Jakob
– Kanalizacija Tekavc

Kanalizacija Pohrastnik

Kanalizacija Florjan – veja Mežnar (I. in II. faza)

Kanalizacija Lokovica:
– območje Novak
– odsek Jakop
– Lokovica – dodatek 1
– Lokovica – dodatek 2
– Lokovica Močnik

Kanalizacija Ravne:
– veja Jurkovnik
– veja Obšteter

Kanalizacija Penk

Tudi na področju daljinskega ogrevanja so potekale številne 
investicije:
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Toplovod Lokovica (fazna izgradnja za večji del naselja)

Mesto Šoštanj:
– prenova toplovodnega sistema na področju Prešerno-

vega trga, Trga svobode in Trga bratov Mravljakov

– ureditev toplotne postaje TPP 333 (Aškerčeva 3 a, b)

– izgradnja vročevodnega priključnega voda za industrij-
sko cono Šoštanj

– prenova toplotne postaje ITP zdravstveni dom

– prenova toplotne postaje ITP Kulturni dom – Glasbena 
šola

– posodobitev internih toplotnih postaj ITP 340-5 (Te-
kavčeva 8) in ITP 340-6 (Tekavčeva 5)

– prenova toplotne postaje TPP 469 Lokovica

Spodnja tabela prikazuje, kako smo povečali delež opremlje-
nosti s kanalizacijo po posameznih krajevnih skupnostih.

Krajevna skupnost 2007 
(% pokritosti)

2014 
(% pokritosti)

2017 
(% pokritosti)

Bele Vode 0 0 0
Gaberke 63 84,1 91,9
Lokovica 0 42,8 59,4
Ravne 9 37,6 45,4
Skorno - Florjan 27 42,6 55,6
Šentvid 0 0 0
Šoštanj 80 96,9 97,1
Topolšica 35 53,2 62,9
Zavodnje 0 17 32,4

Vir: Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

Investicije v komunalno infrastrukturo v letu 2018

Na območju naselja Zavodnje smo izvajali projekt »Izgra-
dnja kanalizacijskega omrežja Zavodnje 1 – center in Za-
vodnje 2«. Šlo je za dva projekta, ki smo jih združili in iz-
vajali istočasno 

Zavodnje 1 - center
Predmet projekta je bila izgradnja kanalizacijskega omrež-
ja za odvajanje komunalne odpadne vode v dolžini 741 m 
(425 m javne kanalizacije in 316 m kanalizacijskih priključ-

kov), vključno s črpališčem in 
malo komunalno čistilno na-
pravo velikosti 84 populacij-
skih enot.

Zavodnje 2
Predmet projekta je bila izgra-
dnja kanalizacijskega omrež-
ja za odvajanje komunalne 
odpadne vode v dolžini 538 
m (435 m javne kanalizacije 
in 103 m kanalizacijskih pri-
ključkov), vključno z malo 
komunalno čistilno napravo 
velikosti 27 - 35 populacijskih 
enot.

Projektno dokumentacijo so 
pripravili na Komunalnem 
podjetju Velenje. Projektant in hkrati tudi vodja nadzora 
nad gradnjo je bil Saša Milijaš. Na podlagi javnega razpisa 
je bil izbran izvajalec, podjetje Nivig, d. o. o., iz Šoštanja. 
Pogodbena vrednost projekta je bila 333.685 EUR brez DDV. 
K projektu je pristopil tudi Telekom Slovenije, tako da so is-
točasno položili tudi cevi za telekomunikacije. Na javno ka-
nalizacijsko omrežje bo priključenih 22 objektov.

Investicije, ki so financirane iz naslova najemnine 
komunalne infrastrukture, skladno z lastniškim deležem 
posamezne občine:

Obnova vodovoda in kanalizacije na Tekavčevi cesti in Ce-
sti heroja Šercerja v Šoštanju, II. faza. 
Projekt je bil razdeljen na dve fazi. Prva faza je bila izvedena 
v letu 2017, izvedel pa jo je izvajalec Nivig, d. o. o., iz Šošta-
nja. Za drugo fazo je bilo na javnem razpisu kot najugodnejšo 
izbrano podjetje Nizke gradnje Rošer, Viljem Rošer, s. p., iz 
Mislinje. Na Tekavčevi cesti je bila še mešana kanalizacija. V 
sklopu investicije so ločili meteorno (548 m) in fekalno ka-
nalizacijo (545 m). Zamenjali so tudi vodovod (380 m), na 
novo preplastili cesto in uredili javno razsvetljavo. Pogod-
bena vrednost del je bila 228.323 EUR brez DDV. V tem delu 
Šoštanja je potekala elektro napeljava po zraku, zato je k 
projektu pristopil tudi Elektro Celje, d. d., in so električne 
kable položili v zemljo.

Vodovod Šoštanj, odsek Metleče – Matko
Na javnem razpisu je bilo za izvedbo del izbrano podjetje Niz-
ke gradnje Rošer, Viljem Rošer, s. p., iz Mislinje. Zamenjali so 
318 m starejšega vodovoda, zgrajenega še iz azbest cemen-
tnih cevi. Pogodbena vrednost je bila 32.814 EUR brez DDV. 

Posodobitev interne toplotne postaje ITP 340-15
Na podlagi javnega razpisa je bil izbran izvajalec del. Pogod-
ba za posodobitev interne toplotne postaje na Cesti heroja 
Šercerja 2 v Šoštanju smo podpisali s podjetjem Karbon, d. 
o. o., iz Velenja. Pogodbena vrednost del je bila 38.531 EUR 
brez DDV.

Posodobitev interne toplotne postaje ITP 507 C
Na podlagi javnega razpisa je bil izbran izvajalec del. Pogod-
ba za posodobitev interne toplotne postaje na Trgu bratov 
Mravljakov 4 in 6 smo podpisali s podjetjem Krevzel instala-
cije, storitve, d. o. o., iz Šoštanja. Pogodbena vrednost del 
je bila 51.233 EUR brez DDV.

Tehnološka prenova TPP 431. 
Na podlagi javnega razpisa je bil izbran izvajalec del. Pogod-
ba za posodobitev interne toplotne postaje na Koroški cesti 
1 a in b smo podpisali s podjetjem Esotech, d. d., iz Velenja. 
Pogodbena vrednost del je bila 54.789 EUR brez DDV.

Javna razsvetljava

Občina Šoštanj skrbi za urejeno javno razsvetljavo, tako v 
mestu kot na vasi. V zadnjih letih je bilo na novo urejenih 
precej odsekov javne razsvetljave, veliko svetil je bilo ustre-
zno zamenjanih in moderniziranih.

Javna razsvetljava Leto  
prenove

– JR ob parkirišču Kajuhove ceste – bivši 
Petrol

– JR ob LC 410 150, odsek Penk Rotovniko-
va jama 

– JR Kajuhov park 

2007

– JR ob LC 410 060 v Metlečah
– JR na parkirišču Kajuhove in Koroške v 

Šoštanju
– JR ob LC 410 130 v Lokovici, odsek NOP 

– Lokovica
– JR na LC 410 150, Primorska cesta, odsek 

Šoštanj – Puharski most Florjan
– JR ob državni cesti R2 425 v Mestu 

Šoštanj

2008

– JR ob LC 410 040 v Topolšici, Lom
– JR ob državni cesti R2 425 v Mestu 

Šoštanj
– JR bloki v Metlečah

2009

– JR na LC 410 140 nad Graščino v Šoštanju
– JR stranske ulice ob Tovarniški poti v 

Šoštanju
– JR Lom LC 410 040, Topolšica II faza Lom
– JR ob LC 410 040, Mladika Topolšica

2010

– nova JR cesta LC 410 060  Metleče 
Topolšica

– JR Penk II faza Rotovnikova jama
2011

– nova JR pri KD in ZP Šoštanj 2012
– JR ob LC 410 080, enosmerna cesta v 

Metlečah
– JR ob avtobusnem postajališču pri Mo-

stnarju v Florjanu
– JR na LC 410 150, Penk pri Češnovarju

2013

– JR na cesti do koče  ribiške družine Paka 
Šoštanj

– JR ob LC 410 010, odsek Lipa Pohrastnik 
do odcepa za Skorno

2014
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– Obnova obstoječih nedelujočih svetilk ob 
državni cesti R2 425, ovinek pri TEŠ

– Nova JR na Trgu svobode in Prešernovem 
trgu

2015

– JR ob državni cesti R2 425 v Zavodnju
– JR ob Aškerčevi cesti v Šoštanju 2016

– Izvedba svetilke ob Primorski cesti 1 v 
Šoštanju

– JR na JP 911 251 cesta, ki vodi od Pri-
morske ceste do cerkve

– JR ob pločniku LC 410 110 severna veja v 
Ravnah 

– JR ob LC 410 100, Škotnik - Poštajner
– JR ob pešpoti med Zimzelenom in 

Termami
– JR ob novi kolesarski poti v Topolšici

2017

– JR Ržen na JP 911 311, Koroška cesta v 
Šoštanju

– Konzolna luč nad prehodom za pešce na 
Primorski cesti

– JR pri Pergovniku v Ravnah

2018

Pokopališka dejavnost
Zgradili smo mrliško vežico v Belih Vodah, katere otvoritev je 
bila v letu 2010.

Občina letno namenja kar nekaj sredstev za infrastrukturo na 
pokopališču Podkraj, katerega je 19,6 % lastnik. V zadnjih le-
tih je bila prenovljena mrliška vežica, pokrili so poslovilni pro-
stor. Zaradi omejenega prostora se pokopališče širijo v hrib, 
dela na neugodnem terenu pa so povezana z visokimi stroški.

Občani imajo svoje grobove na pokopališču Podkraj in poko-
pališču Škale. Ti dve pokopališči sta v upravljanju Komunal-
nega podjetja Velenje. Na območju občine pa sta še pokopa-
lišče Zavodnje in pokopališče Bele Vode. Za ti dve pokopališči 
skrbita krajevni skupnosti. 

Celostna prometna strategija 
občine Šoštanj
Občina Šoštanj je v februarju 2017 kot prva v Sloveniji v sklo-
pu evropskega kohezijskega razpisa sprejela Celostno prome-
tno strategijo (CPS).

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 prome-

tom, na drugi pa so ureditve, ki jih ponuja, neizogibno po-
vezane z izboljšavami tudi na drugih področjih, kot je npr. 
urbanizem, zeleni sistem mesta, pravilno razmeščene vse-
bine v naseljih ter življenje in živahnost mesta na splošno. 
Trajnostna mobilnost izboljšuje kvaliteto življenja in je 
ključna pri razvoju pametnih mest.

CPS predvideva izvedbo številnih ukrepov, katerih ključna la-
stnost je, da se osredotočajo na čim bolj učinkovito izrabo že 
obstoječe infrastrukture.
Med njimi je tudi Šoštanjskega busa na relaciji Šoštanj – 
Metleče – Pohrastnik – Šoštanj – pokopališče Podkraj, izgra-
dnja železniškega podhoda v mestu, izgradnja avtobusne 
postaje in prenova avtobusnih postajališč, vzdrževanje in 
nadgradnja 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 kako-
vosti 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 sprejemlji-
vejši, cenejši in upoštevajo socialno komponento. 

Občina Šoštanj številne CPS ukrepe že aktivno in uspešno iz-
vaja: potniki pridno uporabljajo Šoštanjski bus, s sofinancira-
njem Eko sklada smo zgradili šest električnih polnilnih postaj, 
izvajamo ukrepe za izboljšanje zraka, spodbujamo trajnostno 
mobilnost s poudarkom na šolarjih, sodelujemo v različnih, 
tudi mednarodnih projektih za spodbujanje trajnostne mobil-
nosti (npr. CHESTNUT, Interreg, e-GUTS, Smart commuting), v 
sklopu oživitve mestnega središča pripravljamo redne razstave 
na Trgu svobode, urejamo parkirišča za kolesarje in podobno. 

Koristi CPS tako presegajo stroške njene izvedbe. Projekt 
ima namreč mnogo posrednih tako ekonomskih kot tudi 
pozitivnih okoljskih vplivov. 

Preureditev Trga bratov 
Mravljakov
Skladno s cilji, ki smo si jih zastavili v Celostni prometni stra-
tegiji, Občina Šoštanj izvaja aktivnosti tudi za preureditev Trga 
bratov Mravljakov (TBM). Projekt je v smislu prometne, obli-
kovne in vsebinske preureditve pripravilo podjetje Biro skiro 
skupaj z Urbanističnim inštitutom RS. 

 – PROMETNA preureditev je zasnovana v treh fazah. V začetni 
fazi bo trg urejen kot »skupni prometni prostor«, ki je v pr-
vi vrsti namenjen pešcem in kolesarjem, ob nizkih hitrostih 
pa omogoča tudi pretok motornih vozil. V zadnji fazi, ko bo 
trg zaživel predvsem tudi programsko, bo namenjen le še 
pešcem in kolesarjem. Parkirišča se s trga že v začetni fazi 
umikajo na lokacijo novega parkirišča ob Muzeju usnjarstva.

 – OBLIKOVNA ureditev vključuje postavitev odprtega priredi-
tvenega odra, novega tlaka, klopi in ostale urbane opreme, 
drevesno zasaditev in pitnik. Veliko polemik je sprožila ideja 
o premestitivi Marijinega kipa na zgodovinsko lokacijo. Nova 
bo tudi osvetlitev trga, elementi okrasitve in ureditev pasaž 
proti Muzeju usnjarstva in proti Trgu svobode.

PZI projekt, ki vključuje pro-
metno in oblikovno preuredi-
tev, smo prijavili na evropski 
kohezijski razpis za sofinan-
ciranje ukrepov trajnostne 
mobilnosti. S programom 
oživitve trga pa se bomo s pro-
jektanti in organizacijami, ki 
imajo s tega področja bogate 
izkušnje iz drugih mest, inten-
zivno ukvarjamo vse do konca 
leta. Naprej bo te aktivnosti 
peljala posebna skupina za 
oživitev mestnega središča.

 – VSEBINSKA OŽIVITEV trga žal ne bo predmet sofinancira-
nja, se pa vsi močno zavedamo, da trg, četudi ga bomo po-
polnoma prenovili, brez oživitve ne bo tak, kot si ga želimo. 
Projekt je zato od vsega začetka zastavljen kot niz delavnic, 
srečanj in javnih razprav tudi na temo vsebin za oživitev. 
K sodelovanju smo povabili številne ključne deležnike ter 
prebivalce Trga bratov Mravljakov in splošno javnost. Usta-
novljena je bila tudi delovna skupina, ki bo tudi po izdelani 
projektni dokumentaciji delovala na področju mestnega 
marketinga oz. oživitve mestnega središča.

V sklopu srečanj in delavnic je bilo izpostavljenih kar ne-
kaj idej: veliko podpore je vseskozi imel oddelek knjižnice v 
kombinaciji s čitalnico in kavarno. Pogosti predlogi so še, 
trgovina z živili, obrtniške delavnice s trgovino, letni kino, 
zobozdravnik ali zdravnik ter drogerija in restavracija s ple-
sno glasbo. Razmišljamo tudi o večjem številu dogodkov na 
prostem, o razširitvi že obstoječih dejavnosti iz objektov na 
sam trg, o ureditvi izložb, ki jih na trgu danes sploh ni in o 
vključitvi znanih Šoštanjčanov v program dejavnosti. Trg je 
prepoznan tudi kot najprimernejši del mesta za prikaz boga-
te zgodovine Šoštanja. Izpostavljeni so bili Vošnjaki, zgodbe 
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posameznih trških stavb, obeležitev velike poplave, kipar 
Napotnik in učne poti.

Prenovljen Trg svobode
Oktobra 2015 je bil slovesno odprt prenovljen Trg svobode v 
Šoštanju. Med samo gradnjo so odkrili Končanov štepih, enega 
od vsaj desetih vodnjakov v središču Šoštanja, iz katerih so pred 
regulacijo Pake v 50. letih prejšnjega stoletja še zajemali vodo. 
Občina Šoštanj se je odločila, da vodnjak ohrani in ga postavi 
na ogled javnosti.

Trg je dobil povsem novo po-
dobo, položen je kamen, ure-
jeno široko stopnišče in urba-
na oprema, s trga se je v celoti 
umaknil promet, kar so pre-
bivalci in obiskovalci zelo do-
bro sprejeli. Od otvoritve dalje 

je Trg svobode že gostil številne prireditve in se je izkazal kot 
odličen prostor za druženje.

Ureditev 14 kolesarskih 
parkirišč v mestu Šoštanj
Na področju kolesarjenja imamo s CPS zastavljenih več ciljev, 
med katerimi so tudi:

 – izdelava mreže peš in kolesarskih povezav,
 – postavitev urbane opreme ter krajinske ureditve posa-

meznih lokacij,
 – izgradnja polnilnic za električna kolesa in
 – izgradnja pokritih kolesarnic.

Uspešno smo kandidirali na razpisu za EU sredstva in prido-
bili vsa razpoložljiva sredstva v višini slabih 55.500,00 EUR. 
S temi sredstvi bomo uredili 14 kolesarskih parkirišč na posa-
meznih lokacijah v Šoštanju, kar bo pripomoglo k povečanju 
števila kolesarjev v mestu, to pa posledično k zmanjšanju 
dnevnih poti opravljenih z avtomobilom, k večji urejenosti 
mesta in višji kvaliteti bivanja, nižjim stroškom in manjši 
onesnaženosti območja. 

V Šoštanju imamo največje število prebivalcev, zaposlitvenih 
centrov ter izobraževalnih in drugih javnih ustanov v občini. 
Kolesarska parkirišča bodo smiselno razporejena tako, da bodo 
kolesarja pripeljala čim bližje posameznemu cilju (npr.: lekarni, 
Muzeju usnjarstva, pekarni, telovadnici, Vili Mayer, Ribiškemu 
domu, vrtcu). Na določenih lokacijah bo omogočeno tudi pol-
njenje električnih koles, nekatera so umeščena v neposredno 
bližino avtobusnih postajališč, nekatera so zaščitena z nadstre-
šnico…, predvidene pa so tudi spremljajoče ureditve, npr. klopi, 
zasaditve, drevesa, pitniki, popravljalnica koles in podobno.

10 lokacij bomo uredili letos, 4 zahtevnejše (intermodalno voz-
lišče Metleče, pekarna Miš maš, Ribiški dom in rokometno igri-
šče) pa drugo leto. Vzporedno seveda načrtujemo tudi dogra-
dnjo kolesarskega omrežja, kjer upamo tudi na nove razpise.

Pravilna nega mestnih dreves
V letu 2018 smo na Občini izvedli kar nekaj aktivnosti z name-
nom razširjanja znanja in zavedanja o pomenu in vrednosti 

mestnih dreves. Povabili smo skupino strokovnjakov arbori-
stov, ki so za lokalne vzdrževalce mestnega drevja pripravili 
predavanje, na podlagi predhodno izdelanega arborističnega 
elaborata dreves v vrtu Vile Mayer pa tudi praktičen prikaz pra-
vilnega obrezovanja dreves. Na Trgu svobode je bila v aprilu, 
mesecu krajinske arhitekture, postavljena razstava urbanih 
dreves občine Šoštanj z naslovom Zgodbe dreves, ki niso le 
za les, istočasno pa je izšla tudi knjižica z enakim naslovom.

Mesta so danes vse bolj grajena in vse manj zelena. Rastejo 
novi in novi objekti, pri obnovi starih gradijo prizidke, širijo 
ceste in asfaltirajo parkirišča. Vse to posega v prostor zelenic 
in mnogokrat zaradi gradnje posekajo drevo. Zato so redka 
stara mogočna drevesa, ki so vse to preživela, v mestu še 
toliko bolj dragocena.

Drevesa nam v mestu ponujajo senco, preprečujejo neželene 
poglede, nas razveseljujejo in s cvetočimi krošnjami poživijo 
ambient, z zelenjem mehčajo grajene strukture, s korenina-
mi pa preprečujejo plazenje brežin. Izboljšujejo klimatske 
razmere in preprečujejo onesnaženost zraka.

Eno samo odraslo drevo lahko absorbira do 26.000 litrov 
vode in s tem pomembno razbremenjuje komunalni sistem. 

Drevesa so habitat številnih živalskih vrst in so za človeka 
zdravilna, saj zmanjšujejo stres ter krvni tlak, srčno-žilna in 
astmatična obolenja. Življenje je v zelenem okolju na splo-
šno prijetnejše. 

A so pogoji za rast še preživelih mestnih dreves izjemno ne-
ugodni. Rastišča so majhna, največkrat asfaltirana do same-
ga debla, tlak ne prepušča zraka in vode. In mnoga drevesa 
propadajo zaradi nestrokovnega obrezovanja krošenj. Ko jih 
bo enkrat potrebno odstraniti, ali bomo sploh še imeli mo-
žnost posaditi nova? V mestu je danes mnogo težje vzgojiti 
mogočno drevo, kot pa zgraditi visoko hišo.

Občina Šoštanj – prostor in okolje

Občinski prostorski načrt (OPN) 
Občine Šoštanj
V prvi polovici decembra 2015 je po dolgotrajnem postopku 
priprave stopil v veljavo nov Občinski prostorski načrt (OPN) 
Občine Šoštanj. 

Gre za dolgoročen prostorski akt Občine, ki določa pogoje 
za posege v prostor. Prvi (strateški) del oriše dolgoročne ci-
lje in rdečo nit prostorskega razvoja, drugi (izvedbeni) del 

pa vsebuje konkretna določila, ki jih je pri vsakem posegu v 
prostor potrebno upoštevati. 

V občini Šoštanj se bo dolgoročno krepila industrija in pozidava 
vzhodnega predela, kjer so že formirana naselja, na drugi strani 
pa se varuje zahodni del občine z neokrnjeno naravo. V okviru 
razvoja Topolšice, turističnih kmetij, območja Vile Široko s ho-
telom in s športnim parkom v neposredni bližini, z urejeno mre-
žo peš in kolesarskih povezav ter po zaključenem odkopavanju 
premoga tudi v okviru urejenih brežin Družmirskega jezera bo 
zagotovljena turistično-rekreacijska ponudba občine.
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OPN vsebuje tudi enotna določila glede stanovanjske in druge 
gradnje; npr. odmiki objektov od parcelnih mej, arhitekturno 
oblikovanje objektov, delež pozidanosti parcel in podobno. 

V sklopu določil glede ureditve okolice je pomembno vedeti, da 
so ograje lahko žive meje oz. lahke transparentne ograje visoke 
največ 1,8 m, da gradnja škarp ni dovoljena (razen v primeru, ko 
je to nujno potrebno na osnovi geološkega poročila); višinske 
razlike naj se premagujejo s travnatimi brežinami, parkirišča 
in okolice objektov pa je nujno potrebno zasaditi in ozeleniti.

Še pred izvedbo določenih posegov v prostor pa bo potrebno 
rešiti poplavno problematiko, ki se je v Šoštanju izkazala kot 
izredno problematična.

Pred nameravano gradnjo ali nakupom zemljišča je pomemb-
no, da se občani pozanimajo, kakšna je namenska raba in kaj 
je na posameznem območju sploh dovoljeno graditi.

Dostop do grafičnega in tekstualnega dela OPN Občine Šo-
štanj je zagotovljen preko občinske spletne strani in tudi na 
spletni aplikaciji PISO.

Z dnem uveljavitve OPN so prenehali veljati vsi prostorski 
akti, ki so na območju Občine Šoštanj veljali doslej, razen 
tistih, ki urejajo območje TEŠ in področja sanacije ugreznin 
med Družmirskim in Velenjskim jezerom:

 – Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
(OPPN) za prostorsko ureditev skupnega pomena za 
blok 6 TEŠ s spremljajočimi objekti (Uradni list Občine 
Šoštanj, št. 10/07, in Uradni list RS, št.: 88/07), 

 – Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
(OPPN) za ureditev skupnega pomena za hladilni stolp 
in dimnik bloka 6 TEŠ (Uradni list Občine Šoštanj, št. 
6/08, in Uradni list RS, št.: 64/08),

 – Odlok o ureditvenem načrtu (UN) za industrijsko cono 
TEŠ (Uradni vestnik občine Velenje, št. 6/91, Uradni 
list Občine Šoštanj, št. 7/05)

 – Odlok o ureditvenem načrtu (UN) za področje sanacije 
ugreznin s pepelom, žlindro in produkti razžveplanja 
(Uradni list Občine Šoštanj, št. 11/2007 - UPB),

 – Odlok o lokacijskem načrtu (LN) razširitve deponije pre-
moga TEŠ, povezave nove klasirnice RLV s transportom 
premoga TEŠ, objektov razkladanja premoga in nadome-

stne trase odseka visokonapetostnega elektrovoda in TT 
zračne linije (Uradni vestnik občine Velenje, št. 8/86) v 
delu, ki ga ni razveljavil Odlok o ureditvenem načrtu za 
področje sanacije ugreznin s pepelom, žlindro in produkti 
razžveplanja (Uradni list Občine Šoštanj, št. 11/2007 - 
UPB) in se nanaša na območje občine Šoštanj.

Poleg OPN pa sta v decembru 2015 stopila v veljavo še dva 
nova Občinska podrobna prostorska načrta (OPPN) za ob-
močje Vile Široko in za mestno jedro Šoštanj:

 – Odlok o OPPN za območje Vile Široko (Uradni list Obči-
ne Šoštanj, št.: 7/2015) in

 – Odlok o OPPN za mestno jedro Šoštanj (Uradni list Ob-
čine Šoštanj, št.: 7/2015),

kasneje pa so bili sprejeti tudi:
 – Odlok o OPPN za del območja ME03 in za območje ME04 

v Metlečah (Uradni list Občine Šoštanj, št.: 4/2014),
 – Odlok o spremembah in dopolnitvah OPPN za območje 

Vile Široko (Uradni list Občine Šoštanj, št.: 3/2018) in
 – Pravilnik o oblikovnih značilnostih kmečkih lop, kašč 

in pokritih skladišč za lesna goriva v občini Šoštanj 
(Uradni list Občine Šoštanj, št.: 4/2017).

Prostorski akti so javnosti dostopni preko spletne aplika-
cije PISO.

Hidrološko-hidravlične študije občine Šoštanj in 
izvedba LIDAR-skih posnetkov vodotokov v občini
Za potrebe izdelave občinskega podrobnega prostorskega na-
črta (OPPN) za mestno jedro Šoštanj, OPPN za območje Vile 
Široko v Šoštanju in občinskega prostorskega načrta (OPN) za 
območje cele občine Šoštanj je bilo na podlagi smernic s strani 
Ministrstva za kmetijstvo in okolje, ARSO, potrebno izdelati hi-
drološko-hidravlično študijo. Za izvedbo hidravlično-hidrolo-
ške študije OPN je bilo predhodno potrebno pridobiti posnetek 
območja obdelave, v primeru izdelave OPN območja vodotokov 
praktično celotne občine. Zaradi ugodnejše ponudbe LIDAR-
-skih letalskih posnetkov območja v primerjavi s klasičnimi 
geodetskimi smo se na podlagi ponudbe podjetja Flycom, d. o. 
o., odločili zanje. V začetku meseca maja 2013 je bilo še pred 
olistanjem dreves tako z letalom posneto območje vodotokov 
v občini. Na tej osnovi se je pričela izdelava hidrološko-hidra-
vlične analize obstoječega stanja in stanja po izgradnji pred-
videnih objektov v občini ter vključuje tudi prikaz ukrepov za 
izboljšanje poplavnega stanja. Hidrološko-hidravlična študija 
je bila posredovana v recenzijo ministrstvu in tudi potrjena. 
Na njeni osnovi smo dopolnili OPN in OPPN-ja, javnosti pa je 
dostopna preko spletne aplikacije PISO.

Urbanistični načrt turističnega naselja Topolšica

Urbanistični načrt turističnega naselja Topolšica predstavlja 
strokovno podlago, ki pomeni dolgoročne usmeritve razvoja 
naselja. Koncept prostorskega razvoja naselja Topolšice oz. 
osnovne smernice prostorskega razvoja so sledeče:

 – hrbtenico naselja predstavlja nepozidan zeleni pas z 
drevoredom - promenado ob zahodnem robu obstoje-
če ceste od osnovne šole pa vse do vrelca Toplice,

 – teren z višinsko razliko na zahodu (proti apartmajskemu 
naselju) omogoča izgradnjo vkopane parkirne hiše,

 – na drugi strani »bolnišnični hrib« predstavlja velik po-
tencial za umeščanje novih stavb; dopolnilne bolnišnič-
ne dejavnosti;

 – objekti turistične ponudbe se lahko locirajo na območju 
Mladike, vzporedno s plastnicami, in na pobočju nad že 
zgrajenim hotelom ter delno severno od novega gasilske-
ga doma, za kar je še vedno predvidena izdelava OPPN.

Urbanistični načrt mesta Šoštanj

Urbanistični načrt mesta Šoštanj je bil že v letu 2008 iz-
delan kot obvezna strokovna podlaga za OPN. V njem so se 
podrobno razmestile dejavnosti na območju mesta Šoštanj, 
zasnoval se je zeleni sistem mesta, prometno in kolesarsko 

Vstopni del v hotel ob Vili Široko

kašča kmečka lopa

pokrito skladišče za lesna goriva kašča
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omrežje, torej osnovni koncept razvoja mestnega prostora, 
ki ga bomo upoštevali pri vseh nadaljnjih načrtovanih pose-
gih. Na njegovi osnovi so se oblikovala določila tudi v OPN.

UN je bil predstavljen in potrjen tudi na seji Sveta Občine Šo-
štanj, v letu 2012 pa dopolnjen na podlagi izdelanih strokov-
nih podlag za območje Vile Široko. Dokument je v prostorih 
Občine Šoštanj vseskozi na vpogled tudi javnosti.

Izdelava projektne dokumentacije (idejne zasnove 
in študije variant) za šoštanjsko obvoznico s 
predorom pod grajskim gričem

Pri izdelavi Urbanističnega načrta mesta Šoštanj je ponovno 
stopil v prvi plan problem prometne mreže v Šoštanju. Obe 
nekdaj predvideni trasi (ob železniški progi in za Trgom bratov 
Mravljakov) sta zaradi izgradnje določenih objektov onemo-
gočeni. Glede na to, da pa je v Šoštanju predviden prostorski 
razvoj predvsem na zahodu mesta, je bila za napajanje tega 
dela predvidena nova obvoznica. Izdelana je bila idejna reši-
tev obvoznice Šoštanj, ki je obdelala tri variante cestne trase s 
predorom pod grajskim gričem. Sledilo je vrednotenje variant 
z ekonomskega in okoljsko-urbanističnega vidika.

Predstavniki Direkcije RS za ceste so v NRP predvideli sred-
stva najprej za izdelavo občinskega podrobnega prostorske-
ga načrta, kasneje pa še za ostalo dokumentacijo.

V sklopu priprav občinskih prostorskih aktov in ostale doku-
mentacije je Občina izvedla številne postopke oz. sodelovala 
pri njihovi pripravi, in sicer:

 – Postopek spremembe in dopolnitve občinskega pro-
storskega plana zaradi razširitve meje TEŠ,

 – Zaključna dokumentacija za izgradnjo 6. bloka TEŠ s 
spremljajočimi objekti ter koordinacijski odbor,

 – Študija potenciala sončne energije za Občino Šoštanj,
 – Državni prostorski načrt za 2 x 400 kV daljnovod Šo-

štanj – Podlog,
 – Tretja razvojna os,
 – Označbe obstoječih povezav za kolesarje na območju 

SAŠA regije ,
 – Regionalna kolesarska povezava R3.

Katalog poslovnih, stanovanjskih in turističnih con
Na pobudo Regionalne razvojne agencije Celje je tudi Obči-
na Šoštanj, kot ena izmed občin SAŠA regije, sodelovala pri 
pripravi »Kataloga poslovnih, stanovanjskih in turističnih 
con«, ki naj bi imel tudi v času gospodarske krize svoj po-
tencialno razvojni pomen. 

Občina Šoštanj razpolaga s cca. 40 ha površin namenjenih 
obrtno-industrijskim dejavnostim, 30 ha novih površin na-
menjenih stanovanjski gradnji in približno 20 ha površin, 
kjer se bo dopolnila turistična ponudba.

Katalog je bil po izdelavi predstavljen širši javnosti, tako 
fizičnim kot tudi pravnim subjektom.

Projekt postavitve turistične in obvestilne 
signalizacije na območju celotne občine Šoštanj
Občina Šoštanj je od leta 2010 opremila celotno občino s 
postavitvijo turistične in druge obvestilne signalizacije. 
Po obsežnem delu projektne skupine, izoblikovanju meril 
in naboru objektov, določitvi lokacij in izdelavi elaboratov 
postavitve omenjene signalizacije ter pridobitvi vseh po-
trebnih soglasij državnih institucij in služnosti lastnikov 
zemljišč je Občina Šoštanj s turistično in drugo obvestilno 
signalizacijo doslej opremila vsa naselja v občini, tako z 
označbo javnih objektov kot gospodarskih družb na občin-
skih in državnih cestah.

Projekt je živ, tako da se bo signalizacija dopolnjevala po 
potrebi za večje število novih objektov naenkrat.

Občinska stanovanja
Občina Šoštanj ima v lasti 136 stanovanj. Večino je zasede-
nih z najemniki, ki so podali vloge za najem na javnih razpi-
sih. 6 stanovanj je praznih, ker so potrebna temeljite obnove 
oz. je potrebno odpraviti okvare. 

V tem času zadnjih 12 let smo izvedli 5 razpisov za najem 
neprofitnih stanovanj. 

Vloge, ki so bile podane na razpisih, so razvidne iz tabele.

Vloga za 
menjavo 
stano-
vanj

Vloga za 
najem 
stanovanj 
lista A

Vloga za 
najem 
stanovanj 
lista B

Zavrnje-
ne vloge

Razpis 2007 15 27 4 9
Razpis 2009 12 40 2 1
Razpis 2011 14 42 2 4
Razpis 2013 16 37 1 9
Razpis 2015 14 44 0 12
Skupaj 60 190 9 35

Vsi vlagatelji teh vlog so bili komisijsko obravnavani in točkovani 
in na koncu razvrščeni na prednostne liste. Iz spodnje pregledni-
ce je razvidno, koliko vlog je bilo s strani Občine Šoštanj rešeno. 

Vloga za 
menjavo 
stanovanj

Vloga za na-
jem stano-
vanj lista A

Vloga za na-
jem stano-
vanj lista B

Razpis 2007 8 od 15 20 od 27 3 od 4
Razpis 2009 7 od 12 24 od 40 1 od 2
Razpis 2011 9 od 14 25 od 42 0 od 2
Razpis 2013 6 od 16 21 od 37 1 od 1
Razpis 2015 7 od 14 18 od 44 0 od 0
Rešeno 37 108 5

Podatki iz zgornje tabele so samo okvirni, ker je kar nekaj vlaga-
teljev, ki so morali kandidirati na dveh ali celo treh razpisih da so 
dobili stanovanje. Prav tako je tudi nekaj takšnih, ki so menjavo 
opravili dvakrat, nekaj pa jih ponujene menjave ni sprejelo. 

V zadnjih letih na Občini Šoštanj opažamo, da je vse manj 
tistih, ki stanovanje izpraznijo in ga vrnejo občini. Vse manj 
je tistih, ki si zgradijo hiše ali kupijo stanovanje, manj je tudi 
tistih, ki so se poročili in zaživeli skupaj. 

Vse več pa je tistih, kjer zakonska ali izven zakonska zveza raz-
pade. Od takšnega para išče eden stanovanje na Občini, saj 
je veliko teh prepričano, da če živi v občinskem stanovanju, 
mu je v tem primeru občina dolžna dati drugo stanovanje. Žal 
pa temu ni tako. 

Občina Šoštanj je v zadnjih dvanajstih letih pridobila 23 sta-
novanj. Ta stanovanja so bila ali na novo predelana, obno-

vljena ali kupljena. Je pa tudi kar nekaj stanovanj, ki smo jih 
odpisali, in sicer na mestu današnje tržnice in na Trgu bratov 
Mravljakov 14 v Šoštanju. 

Iz vseh teh stanovanjskih problemov pa je razvidno, da je vse 
več tistih, ki za stanovanje prosijo ali v neprofitnih stanovanjih 
živijo, socialno želo šibkih. To priča tudi dejstvo, da je v vsem 
tem času bilo zelo malo vlog, ki so bile na listi B, za najem. Na tej 
listi so namreč tisti vlagatelji, ki imajo višje dohodke na družin-
skega člana, kot je predpisana meja v razpisu. Vlog za subvencije 
je vsak dan več, posledično pa tudi subvencije vsak dan višje.

Kmetijstvo
Pomoč za ohranjanje in pomoč kmetijstvu in podeželju ja za-
konska obveza lokalnih skupnosti. Občina Šoštanj je v zadnjih 
12 letih namenila skupaj 325.000 EUR za kmetijske pomoči. 
Povprečna letna pomoč, ki je bila razpisana v letnih razpisih 
je znašala 27.100 EUR. V tem obdobju je na občino Šoštanj 
prispelo skupaj približno 730 vlog, od tega:

za ukrep naložbe v kmetijsko  
gospodarstvo 

povpr. 32 vlog/leto,

zavarovanje povpr. 15 vlog/leto,
dopolnilna dejavnost povpr. 3 vlog/leto, 
gozdarstvo povpr. 3 vlog/leto

pomoč društvom povpr. 8 vlog/leto

Povprečno je na leto podanih okrog 60 vlog za različne po-
moči. Od skupaj skoraj 300 kmetijskih gospodarstev, kolikor 
jih je registrirano v Občini Šoštanj, je to dokaj mali procent, 
komaj 20 %. Opažamo, da je kar nekaj kmetijskih gospodar-
stev, ki oddajo vlogo vsako leto, tudi za več različnih sklopov. 
Sredstva, ki so bila na razpolago, smo razdelili med vlagatelje 
po v razpisu določenem ključu. Povprečna pomoč kmetiji, ki 
je vložila vlogo za pomoč pri naložbah je bila v maksimalnem 
znesku okrog 950 EUR na leto. 

Pomoč Občine je namenjena v prvi vrsti pomoč malemu kmetu, 
saj je omejen maks znesek na 7.000 €. Kmetje vse premalo kori-
stijo oz. podajajo vloge na državo, kjer so državne pomoči bi-
stveno višje, ampak se zaradi zapletenih postopkov raje poslu-
žujejo občinskih razpisov, kjer je postopek dokaj enostaven. 
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V zadnjih letih pa opazimo, da se zmanjšuje število vlog iz na-
slova zavarovanja živine. Zaradi visokih stroškov zavarovanja 
raje živine ne zavarujejo in enostavno tvegajo, da se v hlevu 
ne bo bič zgodilo. 

Tudi pri ukrepu naložbe v kmetijska gospodarstva opazimo, 
da se naložbe zmanjšujejo, kar pomeni, da je v kmetijstvu 
nekakšno zatišje tudi pri naložbah. 

Potepuške živali
Vsaka lokalna skupnost je zakonsko dolžna poskrbeti za po-
tepuške živali na svojem območju. Tudi v Občini Šoštanj ima-
mo to urejeno in ugotovimo lahko, da se je v zadnjem času 
občutno zmanjšala potreba po reševanju potepuških psov. To 
pomeni, da je na področju občine Šoštanj, kjer imamo registri-
ranih cc 1200 psov, vse več reda in da lastniki psov spoštujejo 
svoje hišne ljubljence in za njih ustrezno poskrbijo in jih tudi 
ustrezno evidentirajo oz. čipirajo.

Vse večji problem pa je problem potepuških muc. Muce 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, oz jih v najslabšem primeru odvržejo. Obči-
na Šoštanj pomaga s svojim prispevkom, da se takšne muce 
posvojijo in ustrezno veterinarsko oskrbijo. 

Očiščevalna akcija občine Šoštanj
Aprila letos je Občina Šoštanj pripravila že 15. očiščevalno 
akcijo Občine Šoštanj. Sonce, dobra volja, veliko število ude-
ležencev in večja količina zbranih odpadkov kot v preteklem 
letu so glavne značilnosti tokratne akcije. 

Vse akcije so potekale v vseh devetih krajevnih skupnostih. 
Akcije se je udeležilo blizu 400 občanov. Letošnja posebnost 

je bila, da so v akciji sodelovali tudi zaposleni v Komunalnem 
podjetju Velenje, ki so čistili strugo reke Pake v Penku. Prišlo 
jih je blizu sto.  Skupno je v naši občini na tokratni akciji so-
delovalo 500 prostovoljcev, ki so nabrali 17.720 kilogramov 
odpadkov, kar je dobre tri tone več kot lani, šest več kot pre-
dlani in sedem več kot leta 2015.

Ponekod sicer ugotavljajo, da je odpadkov v naravi manj kot 
v preteklosti, spet drugod pa kar ne morejo verjeti, kaj vse 
ljudje odlagajo v naravo. Najdejo se tudi takšni, ki tovrstno 
akcijo izkoristijo za čiščenje doma in v postavljen kontejner 
odvržejo kosovne odpadke.

Šaleški jamarji so čistili pri Mornovi zijalki, ki je zaradi pa-
dlega kamenja oz. skal nedostopna za obiskovalce, in jame v 
Lomu ter Lokovici, kjer so našli odvržene tri majhne prašiče. 

Ravnanje z odpadki
Občina Šoštanj je bila soinvestitor izgradnje regionalnega 
centra za ravnanje z odpadki (RCERO) v Bukovžlaku v Celju. 
Postopki izgradnje RCERO Celje so potekali več let. S 1. janu-
arjem 2010 so pričeli odvažati odpadke na odlagališče v Celje, 
odlagališče v Velenju pa je bilo v postopku zapiranja in je v le-
tu 2017 pridobilo okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje 
odlagališča v obdobju njegovega zaprtja. 

V sodelovanju s podjetjem PUP Saubermacher, d. o. o., Obči-
na Šoštanj veliko energije vlaga v osveščanje javnosti (npr. 
vsakoletna izdaja brošure o pravilnem ravnanju z odpadki, 
ki jo prejmejo vsa gospodinjstva). Cilj je čim bolj dosledno 
ločevanje odpadkov. Ločeno zbiramo papir, steklo, odpadno 
plastiko in odpadke iz kovin, biorazgradljive odpadke. Ljudi 
spodbujamo h kompostiranju, s posebnimi akcijami zbiramo 
nevarne in kosovne odpadke. Od leta 2014 dalje so posta-
vljeni zabojniki za oblačila in tekstil (tekstilko), v letu 2015 
pa zabojniki za odpadno električno in elektronsko opremo. 
Čim več je ločeno zbranih frakcij, manj je mešanih komunal-
nih odpadkov, ki jih odpeljejo v regijski center za ravnanje 
z odpadki v Celje. 

Vzpostavljeno je bilo tudi zbirno mesto (za Gasilskim domom 
Šoštanj), kamor lahko občani brezplačno pripeljejo odpadke, 
in sicer vsako 2. in 4. soboto v mesecu od 9. do 12. ure. 

Šoštanj – občina, ki skrbi za zaščito 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 za-
ščite, med katere sodijo tudi gasilska društva. Zanje skrbi 
vzorno, njihova oprema in usposobljenost je vrhunska in jo 
redno dokupujejo in obnavljajo, v zadnjih letih pa se tudi 
štab civilne zaščite in njegove službe ter enote sistematično 
opremljata in usposabljata.

V letu 2016 je Občina izdelala novo oceno ogroženosti pred 
potresi ter posledično tudi načrt zaščite in reševanja ob po-
tresu na območju občine Šoštanj, v letu 2018 pa novo oceno 
ogroženosti in načrt zaščite in reševanja pred jedrskimi in 
radiološkimi nesrečami. Z dokumenti se predvidevajo celoviti 
ukrepi in ravnanja ob morebitnem potresu oz. jedrski nesre-
či na področju občine Šoštanj, usklajeno z najnovejšimi dr-
žavnimi smernicami. Njihova vsebina je dostopna na spletni 
strani www.sostanj.si. Vabljeni k pregledu in komentarju.

Opremljenost gasilskih enot
Občina Šoštanj skrbi za dobro opremljenost vseh gasilskih 
enot. O vseh investicijah se dogovori in sklene pogodbo z 
občinskim gasilskim poveljstvom. V preteklih letih je Ob-
čina Šoštanj sredstva pri nakupu opreme namenjala pred-
vsem vozilom društev, zadnja leta zaradi omejitve sredstev 
pa predvsem za nakup osebne zaščitne opreme.

INVESTICIJA Društvo Leto 
nakupa

Višina sofinanci-
ranja občine

VOZILO GVV-1 PGD Lokovica 2008 78.800 EUR

VOZILO GVM-1 PGD Lokovica 2008 20.000 EUR*

ČOLN PGD Šoštanj-mesto 2008 10.000 EUR

VOZILO GVV-2 PGD Topolšica 2008 172.500 EUR

VOZILO GVM-1 PGD Topolšica 2009 22.000 EUR*

CISTERNA GVC24/50 PGD Šoštanj-mesto 2009 238.000 EUR

PRIZIDEK K DOMU PGD Šoštanj-mesto 2009 70.000 EUR

VOZILO GVV-1 PGD Gaberke 2010 85.000 EUR

CISTERNA AC 16/70 PGD Topolšica 2012 214.000 EUR

VOZILO GVM-1 PGD Gaberke 2013 25.000 EUR*

VOZILO GVGP-1 PGD Topolšica 2014 80.000 EUR

NAKUP OSEBNE 
ZAŠČITE OPREME

vsa štiri društva 2015 20.000 EUR

NAKUP OSEBNE 
ZAŠČITE OPREME

vsa štiri društva 2016 10.000 EUR

POPRAVILO AVTO LE-
STVE (sofinanciranje)  
in nakup motorja 
za čoln

PGD Šoštanj in  
PGD Gaberke

2017 27.700 EUR

POPRAVILO AVTO LE-
STVE (sofinanciranje) 
in NAKUP OSEBNE 
ZAŠČITNE OPREME

PGD Šoštanj  
in vsa štiri društva

2018 38.000 EUR

Skupaj 1.111.700 EUR

*Naveden je znesek sofinanciranja Občine Šoštanj (50 %),  
drugo polovico je plačalo društvo.

GVV-1 GVV-1

GVM-1 GVM-1
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v preteklih letih že izvedla določene omilitvene ukrepe tudi 
na terenu. Med pomembnejšimi lahko naštejemo izgradnjo 
prepusta z razbremenilnim kanalom na Toplici v Pohrastni-
ku, ki je bila zaključena že ob koncu leta 2014, ter regul 
acijo Bečovnice zaradi zagotavljanja poplavne varnosti na 
območju predvidenega parkirišča za potrebe športnega 
parka in Vile Široko v Metlečah. Izpust visokovodnih valov 
reke Pake je predviden v Velenjsko jezero, kar bi pomenilo 
znatno izboljšanje katastrofalnih poplavnih razmer v me-
stu Šoštanj kot tudi v celotni dolini reke Pake vključno z 
občino Šmartno ob Paki.

 Prikaz poplavne ogroženosti območja mestnega jedra Šoštanj

Ves čas si Občina Šoštanj prizadeva doseči dogovor z Agenci-
jo RS za vode za redno vzdrževanje strug vodotokov v občini. 

Občina Šoštanj se je v letošnje letu uspela dogovoriti z Agen-
cijo RS za vode, da za njih vzdrževalec vodotokov Nivo eko, 
d. o. o., nadaljuje s čiščenjem struge reke Pake tudi v naši 
občini, in sicer od meje z velenjsko občino do tunela v Penku. 

Sanacija plazov
Pravi pomen in kvaliteta zaščite in reševanje vidimo ob na-
ravnih nesrečah. Prvi na terenu navadno pomagajo pred-
stavniki zaščite in reševanja, nadaljnja skrb je prepuščena 
posameznikom, na javnih objektih pa Občini. 

Občina Šoštanj vsako leto ogromno truda nameni pridobi-
vanju sredstev za sanacijo plazov. Zaradi uspešno izvede-

Za delovanje gasilskih društev je Občina Šoštanj 
namenila: 

Leto Znesek

2007 60.090

2008 64.681

2009 67.000

2010 69.000

2011 69.000

2012 69.000

2013 80.000

2014 80.000

2015 90.000

2016 95.000

2017 95.000

2018 95.000

Društvo Leta delovanja

PGD Šoštanj-mesto 139 let
PGD Lokovica 110 let
PGD Gaberke 88 let
PGD Topolšica 87 let

Dobro delo gasilcev ne vidimo zgolj ob intervencijah, temveč 
tudi pri uspehih na gasilskih tekmovanjih, s katerimi prever-
jajo svojo usposobljenost. Na različnih tekmovanjih so bili 
v zadnjih letih gasilci šoštanjske Občine zelo uspešni. Letos 
so bili pionirke in pionirji PGD Šoštanj-mesto državni prvaki, 
mladinke in mladinci drugi, druge so bile tudi starejše gasil-
ke PGD Gaberke, njihov uspeh so s četrtim mestom dopolnili 
še mladinci Lokovice.

Izvajanje protipoplavnih ukre-
pov v občini
Na podlagi izdelane Hidrološko-hidravlične študije občine 
Šoštanj in dodatnih protipoplavnih analiz je Občina Šoštanj 

GVC 24/50

AC 16/70

GVM-1

GVV-2

GVGP-1
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nih vseh postopkov in ustrezno pripravljene dokumentacije 
smo v zadnjih letih lahko sanirali veliko plazov, ki so v tako 
hriboviti občini, kot je šoštanjska, velik problem.

Iz razpredelnic je razvidno, da ni bilo prizaneseno nobeni 
krajevni skupnosti. 

Topolšica
Saniran plaz leto sanacije

Plaz Starič - Vrtačnik v Topolšici 2007

Plaz Adam na JP 910 170 2008

Udar vode Goltnik 2008

Plaz Vržišnik pod JP 910 220 2009

Prepust preko potoka Loke na LC 410 060 2011

Sanacija plazu Friškovec 2011

Plaz Kompan pri JP 910 170 2011

Plaz Britovšek 2013

Plaz Karlovčec 2013

Plaz Terme Topolšica 2013

Plaz Hajdukovič 2014

Plaz na LC 410 171 Lom 2015

Plaz na LC 410 042 Pripank 2016

Plaz Lom JP 910 170 Brglez 2017

Plaz Avberšek 2011 

Plaz na LC 410 040  

Florjan
Saniran plaz leto sanacije

Plaz Mežnar Pirtovšek Pohrastnik 2011
Plaz Kusterbajn 2013
Plaz Lesjak 2013
Plaz pod lokalno cesto LC 410 050 nad 
stanovanjskim objektom Brusnjak 2014

Plaz na LC 410 050 Petkovnik-Štrigl 2014
Plaz Štrigl na LC 410 050 2014
Plaz Mlakar na LC 410 050 2014
Most nad potokom Globočec v Florjanu pri 
igrišču Pohrastnik 2015

Plaz na LC 410 051 v Florjanu pri domačiji 
Vajs 2016

Plaz na ovinku Onat na LC 410 040 2018
Javna pot (JP 910 890) LC Slamovnik - 
Začnik  

Plaz na JP 910 911 v Florjanu  

Zavodnje
Saniran plaz leto sanacije

Plaz Ročnik v Zavodnjah 2009
Plaz na JP 910 111 v Zavodnjah med regio-
nalno cesto R2 4245 in domačij Blaže 2017

Koželjski graben- Prednik na gozdni cesti 
105 113 2014 

Plaz na JP 910 111, Zavodnje  
Koželjski graben- Prednik na gozdni cesti 
105 113 2014 

Ravne 
Saniran plaz leto sanacije

Plaz Vigant pod LC 410 110 v Ravnah 2006
Sanacija plazu na JP 910 331 (Krta Abidnik) 2011
Sanacija plazu Meh na JP 910 431 2011
Plaz gozdna cesta Reheman Abidnik - Ravne 2011
Plaz Meh Aleš pri JP 910 410 2013
Plaz na LC 410 091 odcep Laznik Podbregar 2014
Plaz na LC 410 100 Strnak 2016
Plaz na JP 910 321 Lipovšek v Ravnah 2018
Plaz na LC 410 104 pod šolo  
Plaz na LC 410 100 pri šoli Ravne  
Plaz na LC 410 112  

Lokovica
Saniran plaz leto sanacije

Plaz Florjanc Lokovica 2009
Plaz Molan (interventni ukrepi) 2009
Plaz Anclin Lokovica 2010
Plaz Dermol 2010
Plaz Jevšnik 2010
Plaz Beričnik 2010

Plaz Kešpret Franc 2010
Odvodnjavanje od Reberšaka pod Molano-
vim plazom do Lokoviškega potoka 2010

Plaz Razbornik 2010
Plaz Janžovnik 2010
Plaz Kovač 2010
Plaz Molan (sanacija)  2010
Plaz na LC 410 143 pri Hrastniku 2010
Plaz Kovač Stanka 2010
Plaz Dobnik 2010
Plaz Močnik 2010
Most čez Lokoviški potok na JP 908 950 2010
Plaz Celcer - pomoč 2010
Konovšek ureditev hudournika 2010
Plaz Florjanc nad pri JP 910 730 2011
Plaz pod LC 410 142 pri Krompačniku 2014
Plaz Lambizer v Lokovici 2015
Plaz Primožič nad JP 910 590 v Lokovici 2015
Plaz Krompačnik na LC 410 142 2017
Plaz Zager 2018
Plaz na LC 410 143 v Lokovici pred Igriščem 2015 
Plaz Drev Lokovica  
Rekonstrukcija javne poti JP 910 631 
v Lokovici pri Šoštanju v dolžini 820 m 
do priključka na regionalno cesto R2-
426/1269 Pesje - Gorenje

 2012

Stanovanjske stavbe Rafael Drev  

Gaberke – Pristava
Saniran plaz leto sanacije

Plaz Cavnik Pristava 2012
Plaz Reberšak 2013
Plaz Trap 2014
Plaz na dvorišču stanovanjske hiše Salmič 
v Gaberkah 2015

Plaz Slamek Gaberke 2015
Plaz Pristava Miklavžina  

Bele Vode
Saniran plaz leto sanacije

Kamnita zložba Podojstršek - Završnik v 
Visočkem Vrhu 2009

Plaz na LC 410 023 v Belih Vodah odsek 
Sv. Križ - Luka 2013

Most Enci 2 2014
Plaz na LC 410 016 Počivalnik 2015
Plaz na LC 410 014 nad domačijo Slivnik v 
Belih Vodah 2015

Plaz na LC 410 016 poleg plazu Počivalnik 2015
Plaz na LC 910 031 2016
Plaz Kotnik – Volk v Belih Vodah 2016
Plaz na LC 410 020 pod objektom Bele 
Vode 59 a 2016

Plaz na LC 410 014 nad pokopališčem v 
Belih Vodah 2016

Plaz Petelinski graben 2016
Plaz odsek Kotnik - križišče na LC 410 010 
tretjič 2017

Plaz na LC 410 020 pri do mačiji Bačovnik 
Bele Vode 2017

Plaz na LC 410 020 nad potokom Ljubija v 
Belih Vodah 2017

Plaz petelinji klanec 2018
Most Kloše 2012 
Plaz na gozdni cesti Luka Enci, Bele Vode  2014
LC 410 010 Hriberšek Bele Vode  
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Občina Šoštanj
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

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

Medgeneracijsko središče Šoštanj
tel.: 041 324 646
ponedeljek - petek od 7. do 8. ure in od 10. do 
14. ure

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

Turistična pisarna in pošta Topolšica
tel.: 03 898 43 49
ponedeljek, sreda in petek od 8. do 14. ure,
torek in četrtek od 8. do 12. ure in od 16. do 
18. 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 - petek od 8. do 16. 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 16 40

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
vsako 2. in 4. soboto v mescu od 9. do 12. 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  113     
Reševalci, gasilci  112

Poslovni čas in kontakti ustanov VOZNI RED ŠOŠTANJSKI BUS
POSTAJA ODHODI S POSTAJ

Šoštanj AP 8:00 9:00 10:00 11:00 15:00 16:00 17:00 18:00

Metleče bloki 8:02 9:02 10:02 11:02 15:02 16:02 17:02 18:02

Metleče rondo 8:04 9:04 10:04 11:04 15:04 16:04 17:04 18:04

Pohrastnik lipa 8:06 9:06 10:06 11:06 15:06 16:06 17:06 18:06

Primorska cesta 8:08 9:08 10:08 11:08 15:08 16:08 17:08 18:08

Šoštanj AP 8:13 9:13 10:13 11:13 15:13 16:13 17:13 18:13

TEŠ 8:15 9:15 10:15 15:15 16:15 17:15

Premogovnik (NOP) 8:17 9:17 10:17 15:17 16:17 17:17

Pesje 1 8:20 9:20 10:20 15:20 16:20 17:20

Pesje 2 8:22 9:22 10:22 15:22 16:22 17:22

Pokopališče Podkraj 8:49 9:49 10:49 15:49 16:49 17:49

Pesje 2 8:51 9:51 10:51 15:51 16:51 17:51

Pesje 1 8:53 9:53 10:53 15:53 16:53 17:53

Premogovnik (NOP) 8:56 9:56 10:56 15:56 16:56 17:56

TEŠ 8:58 9:58 10:58 15:58 16:58 17:58

Občina Šoštanj se je s Celostno prometno strategijo zavezala zmanjšati osebni potniški promet v mestu in zato 
poskusno uvaja linijo brezplačnega avtobusa. 17. septembra 2018 prične šestkrat dnevno voziti ŠOŠTANJSKI BUS na relaciji 
Šoštanj – Metleče – Pohrastnik – Šoštanj – pokopališče Podkraj. Do vključno 24. decembra 2018 bo brezplačni 35 
sedežni avtobus vozil vsak dan razen nedelj (tudi ob praznikih) z odhodom ob 8., 9., 10., 15., 16., in 17. uri iz Šoštanja 
in polurnim postankom na pokopališču.
Vabimo vse občane k čim pogostejši uporabi brezplačnika, saj se bo le v primeru, da se bo pokazala njegova smotrnost, 
obdržal tudi po poskusnem obdobju. V primeru izkazanih potreb se bodo takrat linije lahko tudi daljšale oz. se bo 
mreža širila.

 Gremo z busom na cesto za čistejše mesto!

Kamnite obloge- območje Enci 2014 
Plaz na gozdni csti 105001 Luka, Enci, 
Kramarca, Atelslo 2014 

Skorno
Saniran plaz leto sanacije

Plaz na LC 410 160 pod stanovanjskim 
objektom Skorno pri Šoštanju 40e 2005

Plaz na LC 410 160 nad travnikom Pirečnik 2007
Plaz Gregorc - drenaža pri LC 410 160 2008
Plaz Plankelj-Penk 2010
Plaz Skornšek 2011
Plaz na LC 410 160 nad Fajdiga Katarino 2013
Plaz nad stanovanjskim objektom Pirto-
všek Vide 2013

Plaz Kurnik 2014
Plaz na LC 410 160 v Skornem pri Šoštanju 
pri Gregorcu 2016

Plaz Melanšek Skorno 2016
Plaz Mešič 2016
Lesarstvo Mešič Les Natek Mešič Evelyn 
s.p. Skorno pri Šoštanju, pomoč 2018

Plaz Melanšek Skorno 2016 

Šoštanj
Saniran plaz leto sanacije

Plaz Pocajt nad JP 910 670 2012
Plaz Sitar pod Pustim gradom 2014
Plaz Ržen 2018
Gozdna cesta 105 202 odcep Pušnik 2014 
Sanacija brežine na odseku državne ceste 
R2-425/1267 Šoštanj-Pesje od km 0,6 do 
km 0,680

2015 



PROJEKTI OBČINE ŠOŠTANJ 2018Brezplačni bus tudi v Šoštanju

2018 - Napotnikovo leto v občini Šoštanj


