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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.: 031 245 938
ponedeljek - petek od 8. do 16. 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
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Drage občanke in občani,

leto 2019 je prvo leto mojega novega štiriletnega mandatnega 
obdobja. Dokončali smo nekaj projektov iz preteklega leta in 
začeli z novimi. Ponosni smo na glasbeno šolo, krajevna domova 
v Lajšah in Skornu, opravili smo nekaj sanacij nevarnih plazov 
ter zaključili cestno koncesijo in še bi lahko našteval.

V letu 2020 si želim strpen in konstruktiven dialog z vsemi 
Vami, drage občanke in občani. Nihče ne more narediti vsega, 
toda vsak lahko naredi nekaj.

Darko Menih, prof.,  
župan Občine Šoštanj
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Šoštanj – občina v številkah
Število prebivalcev po naseljih:

Število prebivalcev

Naselje na dan  
1. 1. 2018

na dan  
1. 1. 2019

Bele Vode 263 271
Florjan 858 828
Gaberke 691 693
Lokovica 947 938
Ravne 1.098 1.104
Skorno pri Šoštanju 359 357
Šentvid pri Zavodnju 48 51
Šoštanj 2.836 2.893
Topolšica 1.284 1.279
Zavodnje 283   287
Skupaj Občina Šoštanj 8.667 8.701

vir: SURS

Število tujcev s prijavljenim stalnim ali 
začasnim prebivališčem v Občini Šoštanj 

Število tujcev 
Državljanstvo na dan  

4. 11. 2018
na dan  

15. 9. 2019
Albanija 0 1
Bolgarija 22 20
Bosna in Hercegovina 335 399
Francija 0 1
Hrvaška 33 19
Kanada 0 1
Kosovo 220 253
Kitajska 0 8
Madžarska 1 1
Moldavija 1 1
Nemčija 3 3
Poljska 0 9
Romunija 1 2
Ruska Federacija 3 3
Severna Makedonija 50 61
Slovaška 2 2
Srbija 47 65
Tajvan, provinca Kitajske 1 1
Tunizija 1 1
Ukrajina 10 10
Venezuela 0 1
Neznano 0 2
Skupaj 730 864

Drugi podatki:
Šoštanj

Površina 95,6 km2

Število prebivalcev 8.641
Dolžina javnih cest 234,1 km
Najvišji vrh Smrekovec (1.577 m)
Stopnja brezposelnosti (april 2018) 7,0 %
Število prenočitev turistov

- domačih
- tujih

118.251
83,422
34.829

Sklenitve zakonskih zvez (2017) 18
Sklenitve zakonskih zvez (2018) 25
Razveze zakonskih zvez (2017) 11
Razveze zakonskih zvez (2018) 9

vir: SURS in ZRSZ
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Število otrok v Osnovni šoli Karla Destovnika-
Kajuha Šoštanj:

Šolsko leto

2017/2018 2019/2020

Število vključenih otrok 773 779

vir: OŠ Karla Destovnika – Kajuha Šoštanj

Vključenost otrok s stalnim prebivališčem v Občini  
Šoštanj v vrtec:

Šolsko leto

2017/2018 2018/2019

Število vključenih otrok 356 (77 %) 371 (78 %)

vir: SURS

Število prebivalcev po starostnih skupinah:

Število prebivalcev

Starostna skupina na dan  
1. 1. 2018

na dan  
1. 1. 2019

0–14 let 1.352 1.334

15–64 let 5.743 5.743

Več kot 65 let 1.572 1.624

Skupaj 8.667 8.701
vir: SURS

Število prebivalcev po spolu:

Število prebivalcev

Spol na dan  
1. 1. 2018

na dan  
1. 1. 2019

Moški 4.404 4.445

Ženske 4.263 4.256

Skupaj 8.667 8.701

vir: SURS
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Občina Šoštanj – izpostavljeno v letu 2019

Delo občinskega sveta 
Leto 2018 je bilo volilno leto. Volitve župana je v prvem kro-
gu dobil Darko Menih, ki tako že četrti mandat vodi Obči-
no Šoštanj. Občina Šoštanj ima enega podžupana – Viktorja 
Dreva, direktor občinske uprave je Drago Koren. 

Do sprememb pa je prišlo v sestavi občinskega sveta. V man-
datnem obdobju 2018–2022 občinski svet sestavljajo: Deja 
Božič, Marko Dado Brvar, mag. Judita Čas Krneža, Jasmi-
na Černoša, Žan Delopst, Viktor Drev, Boris Goličnik, mag. 
Damjan Konovšek, Urška Kurnik, Boris Lambizer, Dragica 
Lesjak, Petra Lipičnik, Matic Mežnar, Srečko Potočnik, Peter 
Radoja, David Ravnjak, Franc Rosec, Maša Stropnik, Janez 
Zelcer in Bojana Žnider.

Svetniki so se že sestali na šestih rednih, eni izredni in eni 
dopisni seji.

Krajevne skupnosti
Na lokalnih volitvah so nova vodstva dobile krajevne skupno-
sti. Samo v treh od devetih so ostali predsedniki enaki kot v 
prejšnjem mandatu. Predsedniki svetov krajevnih skupnosti 
v mandatu 2018–2022 so:
KS Bele Vode:   Alojz Hriberšek
KS Gaberke:  Janko Jan
KS Lokovica:  Peter Radoja
KS Ravne:  Jože Sovič
KS Skorno-Florjan: Matej Skornšek
KS Šentvid:  Andrej Podvratnik
KS Šoštanj:  Urška Kurnik
KS Topolšica:  Petra Lipičnik
KS Zavodnje:  Milan Roglšek

Občinski svetniki v mandatu 2018-2022 (manjkata mag. Damjan Konovšek, ki je nadomestil Matejo Kumer, in David Rav-
njak, ki je mandat prevzel zaradi nezdružljivosti funkcij svetnika in župana)
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Občinski nagrajenci v letu 2019
Priznanje Občine Šoštanj v letu 2019 prejmejo:
Anton Rehar,
Društvo tabornikov Rod Pusti grad Šoštanj,
Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj - mesto.

Plaketo Občine Šoštanj v letu 2019 prejmejo: 
Janez Atelšek,
Mešani pevski zbor Skorno,
Nataša Ročnik.

Županova priznanja za leto 2019 prejmejo: 
Drutšvo Rokometna šola Sebastjana Soviča, Anica Jevšnik, 
Peter Obšteter in Športno društvo Ravne.

Za uspešno zaključeno srednješolsko izobraževanje v šol-
skem letu je župan čestital Saši Jazbec za opravljen zaključ-
ni izpit s pohvalo.

Posebno priznanje je za izjemne dosežke na športnem po-
dročju prejel Sebastjan Turinek, tretji na mednarodnih igrah 
šolarjev v ruski Ufi.

Glasbena šola Šoštanj
Izgradnja Glasbene šole Šoštanj je največji občinski projekt 
zadnjih dveh let. Občina je sprva načrtovala rekonstrukcijo 
obstoječega dela in dozidavo, vendar se je v času del na ob-
stoječem delu izkazalo, da je bila konstrukcija objekta slab-
ša, kot je bilo predvideno. Občina Šoštanj je ponovno (prvič v 
fazi načrtovanja) naročila pregled neodvisnega gradbenega 
inštituta ZRMK, ki je podal strokovno mnenje, v katerem so 
med drugim napisali, da je bolj smotrno porušiti obstoječi 
objekt in ga v celoti zgraditi na novo. Občina je nato pri-
stopila k spremembi dokumentacije, ki jo pripravlja skupina 
arhitektov Mojca Gregorski, Miha Kajzelj in Matic Lašič, in 
pridobitvi dopolnjenega gradbenega dovoljenja. 

Zaradi sprememb se je gradnja nekoliko podaljšala, učitelji in 
otroci se bodo v nove prostore preselili do konca leta. 

Pred spremembo projekta je Občina Šoštanj na Ekosklad 
lahko prijavila zgolj dozidavo. Zaradi rušenja obstoječe-
ga dela in novogradnje celotnega objekta je Občina vloži-
la novo prijavo in pridobila dvakrat več sredstev, tako da 
projekt v višini 424.000 evrov sofinancira Ekosklad (prej 
186.000 evrov).

Spomnimo, v novem objektu bo za potrebe glasbene šole 
dvorana za interne nastope, ena skupinska in 16 individual-
nih učilnic. Glasbeno šolo Šoštanj obiskuje 160 otrok.

Župan čestita občinskih nagrajencem na osrednji slovesnosti ob 
občinskem prazniku. Na fotografiji so nagrajenci iz leta 2018. Le-

tošnja slovesnost bo 30. 9. 2019.
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Prostore v novem objektu bodo imeli še člani Pihalnega or-
kestra Zarja in Mešani pevski zbor Svoboda. Poleg dvoran 
za vaje so v objektu tudi spremljevalni prostori za hrambo 
not, oblek, inštrumentov in tudi druženje.

Preureditev Trga bratov 
Mravljakov kot območje 
prijaznega prometa
Avgusta 2019 je Občina Šoštanj pričela s prenovo Trga bratov 
Mravljakov, dela bodo zaključena predvidoma junija priho-
dnje leto. Investicijo sofinancira Evropski kohezijski sklad. 
Več o projektu je navedeno v poglavju Šoštanj – občina kva-
litetnega bivanja.

Dom krajanov Skorno
Med krajani Skorna je bila že dolgo časa prisotna želja po pro-
storu, kjer bi se lahko družili in snovali ter izvajali projekte. 
Občina Šoštanj je zato v sodelovanju s krajevno skupnostjo 
pristopila k izgradnji doma krajanov. Objekt tlorisne površi-
ne približno 100 m2 zajema pritličje in mansardo, v njem so 
manjša dvorana, kuhinja, sanitarije, prostori za shranjevanje 
rekvizitov in društveni prostori. Poleg tega je Občina uredila 
ograjo, nadstrešnico in nova streho na kontejnerju ter parki-
rišče. Objekti na igrišču sedaj delujejo kot zaključena celota. 

Nove pridobitve so najbolj veseli člani Turističnega društva 
Skorno, ki združujejo turizem, šport in kulturo. Skorno ima 
357 prebivalcev, društvo pa blizu 200 članov, tako da se ne 
gre bati, da bi igrišče in dom samevala.

Športno igrišče Lajše

Občina Šoštanj je projekt Športnega igrišča Lajše prijavila na 
razpis LAS in bila uspešna. V prvi fazi operacije z delovnim 
nazivom Ureditev športnega igrišča z objektom za rekre-
acijo, turizem in prosti čas v zaselku Lajše pri Šoštanju je 
Občina uredila objekt ob športnem igrišču, ki je pritličen z 
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večnamensko dvorano, garderobami in sanitarijami, skla-
diščem, manjšo kuhinjo ter zunanji pokrit prostor za peko. 
Prva faza aktivnosti je tudi predmet prijavljene operacije, 
ki poleg izgradnje objekta obsega tudi komunalno ureditev 
objekta in zunanjo ureditev okolice.

Tretjino operacije je sofinanciral Evropski kmetijski sklad 
za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje, preostala 
sredstva je zagotovila Občina Šoštanj. 

Objekt, ki stoji na čudoviti lokaciji ob gozdu, je zaživel sep-
tembra letos, v drugi fazi bo potrebno urediti še športno 
igrišče.  Ureditev območja vzpostavlja tudi povezanost za-
selka Lajše z letališčem in bližnjimi turističnimi lokacijami, 
kot so Terme Topolšica.

Občinska stavba prijazna 
invalidom
Občina Šoštanj je zaključila prvo fazo prenove občinske stav-
be. Prenovljena je vhodna avla in sanitarije v vseh nadstro-
pjih, največja pridobitev pa je dvigalo. Z montažo dvigala je 
občina dostopna tudi gibalno oviranim in starejšim. 

Dela so potekala od septembra 2018 do konca februarja 
2019, ko je Občina prejela uporabno dovoljenje. V času del 
je delo občinske uprave potekalo sicer nemoteno, vendar 

v nekoliko težjih delovnih pogojih. Težje je bilo tudi za vse 
najemnike in seveda stranke. 

Prenovljeno avlo Občine Šoštanj je Občina opremila z izbo-
rom umetniških del Napotnikove galerije ter z risarskim de-
lom kiparja Ivana Napotnika. Razstavljenih je 9 umetnin, ka-
terih avtorji so: Ivan Napotnik, Božidar Jakac, Bojan Golija, 
Albert Sirk, Ivan Sajevic, Jan Oeltjen in Tine Kos. Postavitev 
je pripravila kustosinja Barbara Drev.

Župan Darko Menih se je ob odprtju avle zahvalil vsem za 
strpnost, izvajalcem pa za dobro opravljeno delo. Na kratko 
je predstavil investicijo in zgodovino občinske stavbe. Obči-
na je v Šoštanju že od leta 1950, današnja občinska stavba 
pa je bila zgrajena leta 1954, v njej so bila poleg upravnih 
prostorov v preteklosti tudi stanovanja, danes je večji del 
stavbe namenjen upravi Občine Šoštanj, nekaj prostorov pa 
zasedajo najemniki. 

Brezplačni avtobus do Velenja
Po lanskem poskusnem obdobju je Občina Šoštanj marca le-
tos ponovno uvedla brezplačni avtobus, tokrat na relaciji od 
Topolšice do Podkraja pri Velenju. Brezplačni avtobus vozi 
vsak delovni dan (od ponedeljka do petka) z odhodom iz 
Topolšice ob 9:12, 10:12, 16:12 in 17:12 ter odhodom iz Pod-
kraja ob 10:32, 11:32, 17:32 in 18:32. V praksi to pomeni, da 
so ob navedenih urah prevozi brezplačni na celotni relaciji od 
Topolšice do Gorice v Velenju, saj gre za isto avtobusno linijo 
in se navezuje na brezplačni velenjski lokalc.



Šoštanj – občina kvalitetnega bivanja 11

Šoštanj – občina kvalitetnega bivanja

Izvajanje konkretnih CPS ukrepov
Po sprejetju Celostne prometne strategije (CPS) občine Šo-
štanj v letu 2017, strateškega dokumenta za trajnostno mo-
bilnost, se je pričelo petletno obdobje, v katerem poskuša-
mo realizirati ukrepe, ki smo jih v CPS predvideli, vzporedno 
z izvajanjem ukrepov pa dosegati zastavljene cilje po višji 
kvaliteti bivanja v občini. Na tej osnovi smo v letu 2019 rea-
lizirali številne projekte.

Preureditev Trga bratov 
Mravljakov kot območje 
prijaznega prometa

Skladno s cilji, ki smo si jih zastavili v Celostni prometni stra-
tegiji, je Občina Šoštanj avgusta pričela s prenovo Trga bratov 
Mravljakov. Na javnem razpisu je bil kot najugodnejši izbran iz-
vajalec Nivig, d. o. o., iz Šoštanja. Dela bodo zaključena do julija 
prihodnje leto. Občina Šoštanj je projekt preureditve prijavila 
na Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilno-
sti, ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo, za pridobitev 
sredstev evropskega Kohezijskega sklada. Za projekt je Občina 
Šoštanj je med 23 prijavljenimi slovenskimi občinami preje-
la najvišji finančni delež sofinanciranja – 817.000,00 evrov. 
Skupna vrednost pogodbenih del je 1.290.000 evrov.

Projekt v smislu prometne, oblikovne in vsebinske preuredi-
tve je pripravilo podjetje Biro skiro skupaj z Urbanističnim 
inštitutom RS. 

PROMETNA preureditev je zasnovana v 3 fazah. V začetni fa-
zi bo trg urejen kot »skupni prometni prostor«, ki je v prvi 

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 ter prestavitev kipa Marije na 
nekdanjo lokacijo. Slednje je povzročilo veliko polemik. Nova 
bo tudi osvetlitev trga, elementi okrasitve in ureditev pasaž 
proti Muzeju usnjarstva in Trgu svobode.
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VSEBINSKA OŽIVITEV trga  ni predmet sofinanciranja, se 
pa Občina močno zaveda, da trg, četudi ga bodo popol-
noma prenovili, brez oživitve ne bo tak, kot si ga želimo. 
Projekt je zato od vsega začetka zastavljen kot niz delav-
nic, srečanj in javnih razprav tudi na temo vsebine za oži-
vitev. Sodelovali so in še sodelujejo številni ključni dele-
žniki in prebivalci Trga bratov Mravljakov ter širša javnost.  
Ustanovljena je bila delovna skupina, ki deluje na podro-
čju mestnega marketinga oz. oživitve mestnega središča. 
Poleg prireditev in enkratnih dogodkov je dolgoročen cilj 
oživiti trg tudi v smislu oživitve tamkajšnjih lokalov in pri-
vabljanja novih ponudnikov, v zvezi s čimer Občina Šoštanj 
že pripravlja odlok o finančnih spodbudah.

V sklopu srečanj in delavnic je bilo izpostavljenih kar 
nekaj idej: daleč največ podpore je imel oddelek knjižni-
ce v kombinaciji s čitalnico in kavarno. Pogosti predlogi 
so bili še restavracija s plesno glasbo, trgovina z živili, 
obrtniške delavnice s trgovino, letni kino, zobozdrav-
nik ali zdravnik ter drogerija. Želja je, da bi bilo na trgu 
več dogodkov na prostem, da se obstoječe  dejavnosti iz 
objektov razširijo na sam trg, da se uredijo izložbe, v pro-
gram dejavnosti pa vključijo tudi znani Šoštanjčani. Trg 
je prepoznan tudi kot najprimernejši del mesta za prikaz 
bogate zgodovine Šoštanja. Izpostavljeni so bili Vošnja-
ki in njihov pomen za razvoj mesta, zgodbe posameznih 
trških stavb, obeležitev velike poplave, akademski kipar 
Napotnik in učne poti.

Skupina za oživitev Trga bratov 
Mravljakov
Župan je imenoval skupino, ki intenzivno skrbi za dogajanje 
na samem trgu. Redno se dobivajo in so v dobrem letu svo-
jega delovanja pripravili dogodke, ki so bili med prebivalci 
zelo dobro sprejeti in so privabili veliko število obiskovalcev. 
Gre za dve prireditvi, ki sta že postali stalnica v koledarju 
šoštanjskih prireditev.

Prva je Trg v cvetju, na kateri se predstavijo cvetličarji, ki 
svetujejo obiskovalcem glede sajenja in vzdrževanja rož ter 
urejanja vrtov. Vsak obiskovalec, ki prinese svoje korito, 
brezplačno dobi zasaditev, ki si jo izbere.

Druga prireditev je namenjena otrokom, in sicer vsem tistim, 
ki so septembra prvič prestopili šolski prag. Druženje, pred-
stava, simbolična obdaritev in tople besede ravnateljic vrtca 
in šole ter župana olajšajo prehod iz brezskrbnega otroštva 
v osnovno šolo, kjer imajo nekaj več obveznosti.

Rušenje dotrajanih objektov  za 
Trgom bratov Mravljakov
Območje od Trga bratov Mravljakov do Muzeja usnjarstva je 
staro in v slabem stanju. Objekti razpadajo, zato je Občina 
pristopila k rušenju. V prvi fazi bodo statično utrdili obsto-
ječe stopnišče in porušili del objektov, da bo možno presta-
viti toplotno podpostajo. Nadalje se bodo porušili tudi ostali 
stari in tudi nevarni objekti. Občina je že pridobila idejne re-
šitve za volumensko umestitev blokov, ki so na tem območju 
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predvideni. Za umestitev je pridobila tudi soglasje Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine.

Ureditev 14 kolesarskih 
parkirišč v mestu Šoštanj
Na področju kolesarjenja ima Občina s CPS zastavljenih 
več ciljev:

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

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

Občina je uspešno kandidirala na razpisu za EU sredstva in 
pridobila vsa razpoložljiva sredstva v višini slabih 55.500 
evrov. S temi sredstvi je Občina v dveh letih uredila 14 kole-
sarskih parkirišč 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. 

Kolesarska parkirišča so smiselno razporejena tako, da kole-
sarja pripeljejo čim bližje posameznemu cilju (npr.: Muzeju 
usnjarstva, pekarni, telovadnici, Vili Mayer, Domu ribičev, 

vrtcu)... Na določenih lokacijah bo omogočeno tudi polnje-
nje električnih koles, saj so postavljena ob električnih pol-
nilnicah, nekatera so umeščena v neposredno bližino avto-
busnih postajališč, nekatera zaščitena z nadstrešnico… Ob 
parkiriščih so klopi, zasaditve, drevesa in podobo. Kolesarji 
so bili še posebej veseli priročnih servisnih stojal z osnovnim 
orodjem za popravila koles.

Deset parkirišč je Občina uredila lani, štiri pa letos in že 
uspešno črpa odobrena EU sredstva.

Vodikovi avtobusi
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V želji po zagotovitvi rednih organiziranih prevozov večini 
občanov je Občina Šoštanj skupaj z Mestno občino Velenje 
pristopila k nakupu avtobusov na vodik; Občina Šoštanj bo 
pridobila dva tovrstna avtobusa, Mestna občina Velenje pa 
štiri. Od Eko sklada Republike Slovenije je šoštanjska obči-
na uspela pridobiti en milijon evrov nepovratnih sredstev 
za nakup teh dveh vozil, septembra 2019 je v teku javni 
razpis za nakup vozil. V prihodnosti je v načrtu priprava 
koncesije za upravljanje z vozili, ki naj bi z vožnjami začeli 
najkasneje do konca prihodnjega leta. Šoštanjska avtobu-
sa se bosta povezovala z velenjskimi, saj tudi ljudje nismo 
vezani le na območje ene občine. Progi bosta potekali pred-
vidoma od Topolšice do Velenja, z drugim avtobusom pa od 
Šoštanja, Lokovice, Raven, Gaberk do Velenja.

Pravilna nega mestnih dreves
Potem ko je Občina Šoštanj v letu 2018 veliko pozorno-
sti namenila razširjanju znanja in zavedanja o pomenu in 
vrednosti mestnih dreves, je v letih 2018 in 2019 kako-
vost obrezovanja drevja dvignila na višji nivo tudi v praksi. 
Obrezovanje mestnih dreves in živih mej izvaja Vrtnarstvo 
Stropnik. ki se je udeležil strokovnega izobraževanja ob-
rezovanja mestnih dreves s praktičnim delom, ki ga je or-
ganizirala Občina Šoštanj, pri posegih v drevesa poleg ob-
činskih služb sodeluje tudi s strokovnjakom s tega področja 
Simonom Ogrizkom.

Pristop nege mestnih dreves, kot smo ga zasnovali v Ob-
čini Šoštanj, je bil s strani Inštituta za politike prostora 
(IPOP) uvrščen med primere dobre prakse in predstavljen 
širši (strokovni) javnosti ter ostalim slovenskim občinam.

Projekti SAŠA regije: 
-Kolesarske poti v Savinjsko-Šaleški regiji

Regionalna kolesarska povezava R3

V sodelovanju z DRI je Občina Šoštanj skupaj s še tremi 
občinami že v preteklih letih pristopila k izdelavi projek-
ta izvedbe regionalne kolesarske povezave z oznako R3, 
katere trasa je predvidena tudi skozi občino Šoštanj; na 
zahodni strani je povezana s Šmartnim o b Paki, na vzho-

du pa se nadaljuje v velenjsko občino. Idejno zasnovo in 
idejni projekt je pripravilo podjetje Elea IC, d.o.o.. V fazi 
idejne zasnove je bila kot najustreznejša potrjena varian-
ta kolesarske povezave ob železniški progi skozi celotno 
mesto Šoštanj, v Pohrastniku pa se trasa usmeri na lokal-
no cesto skozi Penk in od tam naprej poveže s Šmartnim 
ob Paki. Pridobljeno je bilo recenzijsko potrdilo izdela-
nega projekta, organizirana je bila tudi predstavitev pro-
jekta za lastnike zemljišč. Načelna soglasja lastnikov za 
poseg v njihovo zemljišče so delno že pridobljena, s strani 
Direkcije za ceste ter preko Razvojne agencije Savinjske 
regije (Ra Sr) pa so bila v letu 2019 odobrena sredstva 
za izdelavo DGD dokumentacije in za samo izgradnjo ko-
lesarske povezave. V DGD dokumentaciji, ki jo pripravlja 
Projekt Nova Gorica, bo del kolesarske proge spremenjen, 
tako da bo navezan na obstoječo kolesarsko povezavo sko-
zi Metleče in se bo torej odmaknil od železniške proge. V 
nadaljevanju leta čaka Občino sklepanje služnostnih po-
godb z odkupom zemljišč, kasneje pa aktivnosti za samo 
izgradnjo.

CHESTNUT: Evropski projekt za 
trajnostno mobilnost na ravni celotne 
SAŠA regije
CompreHensive Elaboration of STrategic plaNs for sustain-
able Urban Transport 

»Celostno prometno načrtovanje na nivoju funkcionalnih 
urbanih središč« je projekt, za katerega je evropska nepo-
vratna sredstva kot vodilna partnerica pridobila Mestna ob-
čina Velenje in k sodelovanju povabila tudi Občino Šoštanj. 
Nove načrtovalske prakse ter doktrine trajnostne mobilnosti 
projekt z nivoja mest širi na nivo celotne SAŠA regije. V tem 
okviru sta bili obe omenjeni občini edini, ki sta izdelali in 
tudi že sprejeli Celostno prometno strategijo (CPS), nov na-
čin razmišljanja in funkcioniranja pa sta v okviru CHESTNUT 
projekta razširili na območje celotne regije. V letu 2019 je 
bila tako pripravljena CPS za območje cele SAŠA regije, ki 
med drugim predvideva povezavo somestja Velenje – Šoštanj 
s funkcionalnimi brezplačnimi avtobusnimi prevozi.
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Občina Šoštanj – prostor in okolje

Nova zakonodaja in  
prostorski akti
V letu 2018 je na področju prostora začela veljati nova za-
konodaja, in sicer:

 – Zakon o prostorskem načrtovanju (ZUreP-2),
 – Gradbeni zakon (GZ) in
 – Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID).

Zakonodaja med drugim prinaša novosti na področju prostor-
skega načrtovanja občin, in sicer občine po novem izdajajo 
mnenja na projekte za pridobivanje gradbenih dovoljenj, tako 
zahtevnih in manj zahtevnih, kot tudi nezahtevnih objektov. 
Mnenja se izdajo glede skladnosti projektov s prostorskimi iz-
vedbenimi akti, z minimalno komunalno oskrbo in z varoval-
nimi pasovi občinskih cest. 

Poleg priprave prostorskih aktov, ki še naprej ostajajo občinski 
prostorski načrti (OPN) in občinski podrobni prostorski načrti 
(OPPN), občine po novem pripravljajo tudi lokacijske preveri-
tve, ki omogočajo novo določitev obsega stavbnega zemljišča 
pri posamični poselitvi (ta ne sme presegati 600 m2 oz. 20 % 
obstoječega stavbnega zemljišča), individualno odstopanje 
od prostorskih izvedbenih pogojev ali začasno rabo prostora.

Na tej osnovi je Občina Šoštanj sprejela Odlok o določitvi nado-
mestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Šoštanj, ki opre-
deljuje stroške v višini od 1.500,00 do 2.500,00 EUR, in Odlok o 
določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo 
namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Obči-
ne Šoštanj, ki znaša 150,00 oz. 200,00 EUR. Oba odloka sta bila 
objavljena oktobra v Uradnem listu Občine Šoštanj, št. 8/2018.

V letu 2019 je Občina Šoštanj zaključila postopek priprave in 
sprejela Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
(OPPN) na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namen-
ske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Napotnik.

V postopku priprave so še tri lokacijske preveritve.

Kmetijstvo
Občina Šoštanj je tudi v letu 2019 izvedla razpis za  dodelje-
vanje pomoči v kmetijstvu. Sredstva so bila nekaj večja kot 
v preteklem letu, in sicer v višini 30.900 evrov.

Razpis je obravnavala komisija za kmetijstvo, objavljen 
pa je bil v mesecu februarju. Prispelo je skupno 64 vlog; 
od tega 34 vlog za naložbe, 12 za zavarovanje živali, 3 za 
dopolnilno dejavnost, 1 za izobraževanje, 4 za gozdarstvo 
in  10 za društva.  Vse vloge so bile popolne, tako da  ni 
bila nobena zavrnjena.  

Komisija za dodeljevanje sredstev je vsa sredstva s sklepom  raz-
delila. Vsi tisti, ki so priložili dokončna dokazila, so  dodeljeni 
znesek že dobili nakazan, tisti, ki pa še končnih dokazil niso pri-
nesli pa imajo čas za oddajo zahtevkov  do 30. novembra 2019.

Iz pregleda vlog lahko ugotovimo, da je vse manj malih na-
ložb v kmetijska gospodarstva. Vsaj kmetje teh malih na-
ložbe ne prijavljajo. Tiste večje naložbe očitno prijavljajo za 
pomoč, ki jo ponuja država. 

Prav tako je vsako leto manj vlog iz naslova zavarovanj živi-
ne, kar kaže, da se kmetje za to vrst zavarovanja ne zanimajo 
ali pa se zavarovanja ne poslužujejo. 

 Iz leta v leto se pojavljajo isti kmetje, ki vlagajo prošnje. za 
pomoč, ostali, pa kot da jih to ne zanima, kljub temu, da so 
pogoji za dodelitev občinske pomoči dokaj enostavni. 

Občinska stanovanja
Občina Šoštanj je izvedla razpis za najem neprofitnih sta-
novanj v aprilu 2015. Do septembra 2019 je rešenih pribli-
žno 75 % vseh vlog, ostalih 25 %,  ki so še na lestvici, na 
stanovanje še čakajo.   

Občina Šoštanj ima v svoji lasti 135 stanovanj. Za 7 stano-
vanj se je Občina v letošnjem letu odločila, da jih poskuša 
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prodati.  To so stanovanja, ki so v zelo slabem stanju in je v 
njih nemogoče naseliti najemnike. V stanovanja je potrebno 
veliko vložiti in prav zaradi tega je cena, postavljena s strani 
sodnega cenilca, razmeroma nizka.  Odločitev o prodaji je 
Občina sprejela iz preprostega razloga, ker bi obnova takšnih 
stanovanj veliko stala. 

V letu 2019 bo Občina na dveh objektih zamenjala strešno kri-
tino,  ki je nujno potrebna obnove, saj je predvsem na severni 
strani že popolnoma uničena. In prav zamenjava kritine na 
teh večstanovanjskih objektih je bila največja investicija na 
stanovanjskem področju.

Vse večji problem je redno vzdrževanje stanovanj. Stanovanja 
so iz leta v leto starejša in potrebno je vse več vlaganj v obsto-
ječe stanje. Predvsem stavbno pohištvo je tisto, ki je najbolj 
izpostavljeno in tudi najbolj potrebno zamenjave. Občina je kar 
nekaj oken in vrat po stanovanjih v letošnjem letu že zamenjala. 

Dodaten problem je neplačevanje najemnin. Dolg najemnikov 
je vse večji, vse več pa je tudi primerov, ko upravnik sproži po-
stopek preko sodišča za izselitev najemnikov, ki pa se konča 
neuspešno, saj so prihodki najemnikov tako nizki, da ne do-
segajo zakonskega minimuma za življenje.

Potepuške živali
Vsaka lokalna skupnost je dolžna poskrbeti za potepuške ži-
vali na svojem območju. Tudi v Občini Šoštanj je to urejeno. 
V zadnjem času je potreba po reševanju potepuških psov ob-
čutno manjša.  To pomeni, da je na področju lastnikov psov 
vse več reda in da ti spoštujejo svoje hišne ljubljence, za njih 
ustrezno skrbijo in jih tudi evidentirajo oz. čipirajo.

Vse večji je problem potepuških muc. Muce so že po naravi 
takšna vrsta živali, da se razmeroma hitro množijo. Ker za-
kon ne zahteva, da bi tudi muce bile ustrezno čipirane, je 
vse več tistih lastnikov, ki muce enostavno prepustijo naravi 
oz. jih v najslabšem primeru odvržejo. Občina Šoštanj sofi-
nancira kastracije oz. sterilizacije potepuških mačk.  

So pa tudi potepuške muce, ki ne dobijo svojih lastnikov. 
Predvsem je to območje okrog Kajuhovega parka. Tam je v 
toplovodni kineti pravo leglo potepuških muc. Ljudje jih kr-

mijo, ker se jim živali smilijo, s tem pa povzročajo, da si muce 
tam ustvarjajo svoj dom in se tudi razmnožujejo.  

Javna snaga
Občina Šoštanj je v letu 2019 na razpisu pridobila novega iz-
vajalca javne snage po mestu Šoštanj. Opaziti je, da je mesto 
Šoštanj bolj zanemarjeno kot pretekla leta, tako da z delom 
novega izvajalca nismo zadovoljni. Kljub temu se s skupni-
mi močmi trudimo, da bi mesto le ostalo in postalo urejeno 
in na takšnem nivoju, kot je bilo v preteklih letih, predvsem 
še iz vidika, da bomo v kratkem dobili novo urejeno okolico 
nove glasbene šole in obnovljen Trg bratov Mravljakov. 

Veliko nadlog povzroča bolezen na zelenju »pušpana«, ki je 
vse to grmičevje v kratkem času po občini povsem uničila. 

Občina ponovno obvešča vse občane, da lahko kadarkoli 
brezplačno odpeljejo smeti na odlagališče Velenje, v Šo-
štanj pa vsako drugo in četrto soboto v mesecu med 9. in 
12. uro. Odpadki v naravo ne sodijo!

Novi zabojniki za oblačila
V zabojnike za oblačila lahko občani odlagajo obleko in če-
vlje, ki jih ne uporabljajo več, so pa še v tako dobrem stanju, 
da jih lahko uporabi nekdo drug, ki bi mu to prišlo prav. V 
preteklosti so v okolici »tekstilkov« po tleh ležala oblačila, 
zato je Občina v sodelovanju s PUP Saubermacher namestila 
tri nove zabojnike v mestu Šoštanj.
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Vandalizem  
Vandalizem v Šoštanju je v 
porastu. Največji dokaz je bi-
lo uničenje košev za odpad-
ke, uničenje klopi v Kajuho-
vem parku in na Trgu bratov 
Mravljakov, poškodovan je 
bil podstavek Kajuhovega 
spomenika, fasada športne 
dvorane, garderobe na ro-
kometnem igrišču, igrala na 
otroškem igrišču in  v Tresi-
mirjevem parku.  

Obveznost javljanja sprememb 
za nadomestilo uporabe 
stavbnega zemljišča
Skladno z določili Odloka o uporabi stavbnega zemljišča Ob-
čina obvešča uporabnike nepremičnin (lastnike, najemnike), 

da  so dolžni na upravo sporočiti vse spremembe, ki so nasta-
le na nepremičninah (lastništvo, nakup, prodaja, dedovanje, 
oddaja nepremičnine, delitev, sprememba naslova za spre-
jemanje poštne pošiljke in podobno) in bi imele kakršenkoli 
vpliv na spremembo odmere nadomestila za uporabo stavb-
nega zemljišča. 

Spremembe sporočite na upravo Občine Šoštanj najkasneje 
do konca meseca januarja 2020. V kolikor boste spremembe 
sporočili pravočasno, bodo upoštevane za odmerno obdobje 
2020. Po navedenem datumu bo Občina posredovala obsto-
ječe podatke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča na FURS v odmero v letu 2020.

Zavezanci ste tudi med letom dolžni sporočiti vse spre-
membe, ki kakorkoli vplivajo na določitev nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča v roku 30 dni od nastanka 
spremembe.

 Vse dodatne informacije ali vpogled v podatke nepremičnin 
lahko zavezanci osebno pridobijo v času uradnih ur na upravi 
Občine Šoštanj, preko e-mail-a: obcina@sostanj.si ali pre-
ko telefonskega kontakta: 03-89-84-328 / 03-89-84-320.

Cestna infrastruktura
Občina Šoštanj skrbi za vzdrževanje več kot 212 km občin-
skih cest – lokalnih cest in javnih poti. Koncesijo za redno 
letno in zimsko vzdrževanje ter za investicijsko vzdrževanje 
lokalnih cest ima podjetje Andrejc, d. o. o.. S prenovo ceste 
in izgradnjo pločnika v Gaberkah so zaokrožili nove ureditve 
44 km cestnih odsekov v občini. 

Ena izmed večjih investicij v letu 2019 je bila ureditev parki-
rišča in dovozne ceste h Gasilskemu domu Šoštanj. Obnovili 
so odvodnjavanje, zamenjali voziščno konstrukcijo in izvedli 
novo asfaltno podlago.

Občina je podpisala okvirni sporazum za investicije v cestno 
infrastrukturo v naslednjih letih. Izvajalca za vsako novo 
investicijo bo Občina iskala med podpisniki omenjenega 
sporazuma. 

Prenovljeni cestni odseki in dela na in ob cestah v 
zadnjem letu

Asfaltiranje dela lokalne ceste LC 410 041 v 
Florjanu, odsek Onat. Uredili so del ceste med 
saniranim plazom ovinek Onat in lokalno cesto 
Florjan – Bele Vode

120 m

Šoštanj – občina urejene infrastrukture
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Izvedba varnostno odbojne ograje ob javnih 
cestah v Občini Šoštanj 788 m

Obnova lokalne ceste skozi naselje Gaberke, 
skupaj z javno razsvetljavo in novim pločnikom 
ob cesti (v sklopu koncesije).

1.060 m

Ureditev priključka lokalne ceste LC 410 031 na 
državno cesto R2 - 425 v Zavodnju 70 m

Izvedba pločnika na Koroški cesti in Kajuhovi 
cesti ob ureditvi nivojskih prehodov železnice 
z avtomatskimi zapornicami v sodelovanju z 
Slovenskimi železnicami

45 m

Zamenjava kovinske ograje pri OŠ KDK ob 
državni cesti R2 425 v Šoštanju 46 m

Javna razsvetljava Ržen na Koroški ulici v 
Šoštanju 85 m

Ureditev parkirišča z dostopno cesto pred 
gasilnim domom Šoštanj 2.360 m²

Izvedba osnovnih vzdrževalnih del na delu jav-
ne poti JP 911 231 na Gutenbuchel v Ravnah, 
skladno s kulturnovarstvenimi pogoji ZVKD

290 m

Izdelava projektne dokumentacije javne 
razsvetljave za izvedbo na javni poti JP 910 220 
odseku Zager – Pirnat v Topolšici

800 m

Izdelava projektne dokumentacije javne raz-
svetljave za izvedbo na javni poti JP 910 420 v 
Ravnah - Kotnik

330 m

Skupaj z DRSI izdelava projektne dokumenta-
cije idejne zasnove za pridobitev projektnih 
pogojev (IZP) za ureditev križišča Ravne – Lajše 
na državni cesti R2 - 425

Skupaj z DRSI izdelava projektne dokumen-
tacije projekta za izvedbo (PZI) za kompletno 
prenovo državne ceste na odseku, dolžine 
950 m, naselje Zavodnje – igrišče Zavodnje na 
državni cesti R2 – 425. V projektu je predviden 
novi pločnik od naselja Zavodnje do igrišča 
Zavodnje ob državni cesti.

Izdelava projektne dokumentacije Idejna 
zasnova Most čez reko Pako na lokalni cesti LC 
410 144 v Penku.

Osvetlitev Pustega gradu

Izdelava projektne dokumentacije izvedbenega 
načrta za zaščito stanovanjskih objektov pred 
skalnimi podori pod Pustim gradom v Šoštanju

Izdelava idejne zasnove pešpoti ob železniški 
progi od Koroške ceste do železniške postaje 
Šoštanj

Izdelava idejne zasnove  projektne dokumen-
tacije za prehode za pešce na Koroški cesti, 
državna cesta R2 425 v Šoštanju 

Občina je poskrbela za večjo varnost pešcev, tako da je naj-
bolj izpostavljene prehode za pešce obarvala modro in so 
šoferjem bolj opazni.

Komunalna infrastruktura
Na območju Topolšice je Občina zgradila javno kanalizacijo za 
dve območji (Menih – cerkev, Kolavter), ki sta bili vključeni 
v gradbena dovoljenja, pridobljena pred leti.
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Kanalizacija Topolšica, območje Menih – cerkev
Projekt je zajemal izgradnjo fekalne kanalizacije iz PVC cevi 
v skupni dolžini javnega kanala 686 m (kanal 1 - 366 m in 
kanal 2 - 320 m), izvedli so tudi kanalizacijske priključke. 

Kanalizacija Topolšica, območje Kolavter
Zgradili so javno kanalizacijsko omrežje, v skupni dolžini jav-
nega kanala 494 m (kanal 1 – 209 m, kanal 1.2 – 70 m, kanal 
1.3 – 57 m in kanal 1.3.1 – 158 m), izvedli so tudi kanaliza-
cijske priključke. 

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

Obnova in dograditev komunalne infrastrukture za 
naselje Metleče – območje Skornšek

Projekt je bil razdeljen v dve fazi. Prva faza je bila izvedena 
novembra 2018, druga v letu 2019. Na delu območja Metleč 
so obnovili in dogradili komunalno infrastrukturo (vodovod, 
meteorno kanalizacijo, fekalno kanalizacijo in toplovod).

Obnova dovodnega in odvodnega cevovoda iz RZ 
Šoštanj do jaška Levstikove

Predmet projekta je bila obnova vodovoda, in sicer štirih 
vzporednih cevovodov z vrivanjem nove cevi v obstoječo 
cev na razdalji 360 m. Poleg občin je bila soinvestitor ob-
nove tudi Termoelektrarna Šoštanj, ker sta dva cevovoda v 
njenem upravljanju. 

Obnova krovne plošče in dveh celic vodohrana Šoštanj

Vodohran RZ Šoštanj je najpomembnejši objekt za zagota-
vljanje vodooskrbe mesta Šoštanj in se nahaja v bližini Pu-
stega gradu. Izvedli so prvo fazo projekta, in sicer sanacijo 
krovne plošče, hidroizolacijo objekta ter sanacijo zunanjih in 
notranjih sten dveh vodnih celic. Poleg občin je bila soinve-
stitor obnove še Termoelektrarna Šoštanj, ker je ena vodna 
celica v njenem upravljanju. 

Obnova UV zaščitnih premazov na magistralnem 
vročevodu TEŠ – Pohrastnik, odsek 2

Zaščitni UV premaz sistema dvojne izolacije magistralnega 
vročevoda TEŠ - Pohrastnik je potrebno obnavljati. Izvedli so 
popravilo poškodb poliestrskega plašča in čiščenje ter pri-
pravo podlage za nov nanos zaščitnega UV premaza. 

Posodobitev toplotnih postaj

Posodobili so interno toplotno postajo na Kajuhovi cest 11 
in na Cesti talcev 2.
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Osnovna šola Karla Destovnika – 
Kajuha Šoštanj
Občina Šoštanj zagotavlja materialne stroške za delovanje 
osnovne šole, poleg tega tudi sredstva za investicijsko vzdr-
ževanje. V letošnjem letu je Občina sofinancirala montažo 
zunanjih žaluzij na matični šoli in sanirala garderobe ter 
opravila nekatera druga dela na podružnični šoli v Topolšici. 

Število otrok v OŠ Karla Destovnika – Kajuha Šoštanj v 
šolskem letu 2019/2020

Matična 
šola

POŠ  
Topolšica Skupaj

Število otrok 733 46 779
Od tega prvošolčkov 87 10 97

Ob letošnjem pričetku novega šolskega leta je Občina Šoštanj 
vsem učencem OŠ Karla Destovnika – Kajuha Šoštanj podarila 
komplet dveh velikih črtanih zvezkov, ki so jih učenci prejeli 
prvi šolski dan. Šoli je v ta namen podarila 1.850 zvezkov z 
motivi Šoštanja na naslovnici ter s posvetilom župana. 

Nagrade najboljšim
Občina Šoštanj vsako leto nagradi najuspešnejše učence, dija-
ke in študente. Zlatim maturantom z območja občine Šoštanj 
in dijakom, ki so zaključni izpit opravili s pohvalo ter športni-
kom za izjemne mednarodne dosežke župan čestita na osre-
dnji slovesnosti ob občinskem prazniku. Na podlagi javnega 
razpisa Občina podeljuje denarne nagrade za izjemne dosežke 
dijakov in študentov. 

Tradicionalni županov sprejem v Vili Mayer prireja Občina za 
najuspešnejše devetošolce, ki so v vseh devetih letih šolanja 
dosegali povprečno oceno 4,6 in več. Takšnih je bilo letos 16: 
Veronika Jurko, Pia Mežnar, Lara Ostervuh, Art Špegel, Seba-
stjan Turinek, Denis Balant, Zala Katanec, Maja Klančnik, Maja 
Potočan, Luka Božič, Živa Brvar, Urška Grudnik, Ajla Huremović, 
Jan Novak, Aljaž Rogelšek in Vida Volk. Sprejema, kjer jim župan 
podeli praktične nagrade, se poleg učenk in učencev udeležijo 
tudi razredniki in vodstvo šole ter mentorji in učenci, ki so na 
tekmovanjih iz znanj osvojili zlato priznanje.  Ambrož Sovič je 
prejel zlato priznanje in osvojil 1. mesto v državi v tekmova-
nju Bober in prejel še zlato Vegovo priznanje. Dominika Rak je 
prejela zlato Preglovo priznanje, Timotej Potočnik zlato Vegovo 
priznanje, Vida Volk pa zlato priznanje Mladi raziskovalci. 

Šoštanj – občina za otroke in mlade
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Šolski prevozi
Občina Šoštanj je letos izvedla novo javno naročilo in pod-
pisala nov štiriletni okvirni sporazum za izvajanje šolskih 
prevozov. Bistvenih sprememb glede na preteklo obdobje ni. 
Glavni izvajalec je podjetje APS, d. d., s partnerjem Noma-
gom, d. o. o., in podizvajalci Edijem Ovčjakom, s. p., Jožefom 
Mazejem, s. p., Rudolfom Vrčkovnikom, s. p., in Romanom 
Streharjem, s. p.. Vsi so v preteklosti že prevažali šoštanjske 
šolarje, tako da to področje odlično poznajo in se zavedajo 
odgovornosti.

Šolski prevoze izvajajo na 13 relacijah, cene za posamezni 
km se gibljejo od 1,78 EUR brez DDV (Bele Vode) do 11,11 
EUR brez DDV (Topolšica), povprečna cena pa je 3,56 EUR 
brez DDV na km. Letno nameni Občina Šoštanj za šolske pre-
voze 525.000 EUR z DDV. Najbolj kompleksno progo prevo-
zijo vozila, ki 25 otrok vsak dan peljejo v Velenje na Center 
za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje (CVIU). Dnevno 
izvajalci šolskih prevozov prepeljejo 710 km, od tega vozila 
za CVIU 220 km.

Vrtec Šoštanj – s petih lokacij v 
mestu na eno
Novi vrtec v Šoštanju je odprl vrata 1. oktobra 2014. V vrtcu 
je bilo prostora za 16 oddelkov, vendar je bilo prvo leto za-
sedenih »le« 15 igralnic. Že naslednje leto je bila zasedena 
tudi zadnja igralnica, leto kasneje se je pokazala potreba po 
zagotovitvi prostora za dodatno 17. igralnico v šoštanjskem 

vrtcu. Poleg sedemnajstih oddelkov v Šoštanju so bili še štirje 
v Topolšici in dva v Gaberkah. Letošnji vpis je pokazal veliko 
prostorsko stisko v Gaberkah. Občina Šoštanj je v dogovoru s 
KS Gaberke, predvsem pa na željo staršev, da bi otroci obisko-
vali vrtec v domačem kraju, v obstoječih prostorih krajevne 
skupnosti zagotovila dva dodatna oddelka za potrebe vrtca. 

S 1. septembrom 2019 je bilo v Vrtec Šoštanj v 25 oddel-
kov (Biba Šoštanj 17, Urška Topolšica 4 in Mojca Gaberke 4) 
vpisanih 408 otrok. Ob začetku šolskega leta tradicionalno 
župan obišče vse oddelke vrtca.

Število otrok v Vrtcu Šoštanj

Šoštanj 290

Topolšica 62

Gaberke 56

Skupaj 408

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

Občina Šoštanj vsa leta finančno podpira izjemno prilju-
bljen PIKIN FESTIVAL in tradicionalno prireditev Likovni 
svet otrok ter zagotavlja sredstva za prevoz učencev, ki  so-
delujejo v projektu Naučimo se smučati. Že vrsto let finan-
cira izvedbo okoljevarstvenega projekta Odpadek naj ne bo 
samo odpadek za učence šestih in sedmih razredov OŠ Karla 
Destovnika-Kajuha Šoštanj. 

Prav tako Občina sofinancira pester in vsebinsko bogat pro-
gram Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje (pro-
jekt Veseli december – program in obdarovanje predšolskih 
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otrok v starosti od 3 do 6 let z območja občine Šoštanj ob 
obisku Dedka Mraza, zdravstveno letovanje otrok, počitni-
ško varstvo in drugi programi MZPM). Sofinancira tudi šolo 
v naravi za učence iz občine Šoštanj, ki prihajajo iz socialno 
šibkih družin in obiskujejo Center za vzgojo, izobraževanje in 
usposabljanje (CVIU) Velenje in zagotavlja prostore in sred-
stva za delovanje Medgeneracijskega središča in Središča za 
samostojno učenje v Šoštanju.  

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 2018 so se na ta razpis prijavila 
zgolj štiri društva.

Počitniško delo osnovnošolcev, 
dijakov in študentov
Deseto leto zapored je Občina Šoštanj pristopila k organizaciji 
projekta »MLADI LEPŠAJO MESTO IN OKOLICO«, ki je bil med 
občani in predvsem med mladimi zelo dobro sprejet. V vseh 
letih se je zvrstilo skoraj 700 mladostnikov, ki so s svojim de-
lom, zagonom in energijo čistili ter lepšali občino, v zameno 
pa so prejeli nekaj sredstev in kamenček v mozaiku življenja. 

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.

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 Savinjsko-Šaleška (Sa-Ša) 
zagotavlja pomoč v primerih, kadar si posamezniki in druži-
ne ne zmorejo v celoti  sami zagotavljati  socialne varnosti. 
Zagotavlja in sofinancira socialno varstveno storitev Pomoč 
družini na domu za upravičence iz območja občine Šoštanj, 
sofinancira domsko varstvo v primerih, ko upravičenci skupaj 
z zavezanci nimajo dovolj lastnih sredstev za plačilo domske-
ga varstva, zagotavlja sredstva za delno plačilo za izgubljeni 
dohodek družinskim pomočnikom in sredstva za  subven-
cioniranje neprofitnih najemnin ter prispevka za obvezno 
zdravstveno zavarovanje za občane, ki so kot iskalci zapo-
slitve prijavljeni na zavodu za zaposlovanje. 

Socialno najšibkejšim starejšim občanom z najnižjimi pri-
hodki občina od leta 2014 dalje omogoča subvencioniran in 
delno subvencioniran topel obrok, ki ga upravičenci preje-
majo med tednom, razen sobot, nedelj in praznikov.  

Vse postopke v zvezi z uveljavljanjem pravic iz javnih sred-
stev vodi Center za socialno delo Sa-Ša Velenje. 

Z željo, da bi občankam in občanom približali storitve ve-
lenjskega Centra za socialno delo Občina od leta 2008 dalje 
centru zagotavlja brezplačno pisarno v prvem nadstropju 
občinske upravne stavbe. Občani lahko v Šoštanju ureja-
jo storitve, ki jih v okviru strokovnih nalog izvaja center 
in pridobijo ustrezne informacije in možnost oddaje vlog 
za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Število občank 
in občanov, ki obiskujejo pisarno, ki je odprta vsako sre-
do med 13. in 17. uro, dokazuje, da je prisotnost Centra 
za socialno delo v Šoštanju upravičena in med uporabniki 
dobro sprejeta. 

Občina trikrat letno zagotavlja sredstva za prehrambene 
pakete Rdečega križa (ob tednu Rdečega križa, ob občin-
skem prazniku in za božično novoletne praznike). Gre v 
povprečju za plačilo 450 prehrambenih paketov letno, ki  
jih prejmejo socialno najbolj ogrožene družine in posame-
zniki. Prejemnike na podlagi kriterijev upravičenosti dolo-
čata območno združenje in krajevne  organizacije Rdeče-
ga križa. Krajevne organizacije, v katerih delujejo številni 
prizadevni prostovoljci Rdečega križa, so dejavne v vseh 
krajevnih skupnostih naše občine. 
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Šoštanj – kulturna občina

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

Humanitarna društva 
Na podlagi javnega razpisa Občina Šoštanj sofinancira pro-
grame in delovanje društev, ki izvajajo humanitarne in pre-
ventivne socialne programe. Ne glede na sedež društva Ob-
čina na podlagi javnega razpisa skladno z merili in kriteriji 
sofinancira programe v društvih, v katerih so včlanjeni naši 
občanke in občani. Letos je bilo med 21 društev s statusom 
humanitarne ali invalidske organizacije, ki so izpolnjevala 
pogoje javnega razpisa in v katerih je včlanjenih več kot 400 
naših občank in občanov, razdeljenih 6.775 EUR sofinancer-
skih sredstev. Pogodbeno sofinanciranje pa Občina zagota-
vlja za delovanje Območnega združenja Rdečega križa Vele-
nje in Medobčinskega društva gluhih in naglušnih Velenje.   

Občina Šoštanj je naklonjena srečanjem starejših obča-
nov, ki jih ob koncu leta prirejajo prizadevni prostovoljci 
v krajevnih organizacijah Rdečega križa po krajevnih sku-

pnostih. Zato Občina sofinancira ta priljubljena družabna 
srečanja, ki se jih iz leta v leto udeležuje več občank in ob-
čanov, starejših od 70 let. Krajevne organizacije v sodelo-
vanju s krajevnimi skupnostmi poskrbijo za pogostitev in 
priložnostni kulturni program.  

Zavod za kulturo Šoštanj
Lanske volitve niso prinesle sprememb pri vodenju ustano-
viteljice Zavoda za kulturo (Zavoda), to je Občine Šoštanj, 
zato v Zavodu ugotavljajo, da z vodstvom Občine Šoštanj, 
Svetom in občinsko upravo, Zavod še naprej dobro in tvorno 
sodeluje. Zahvaljujejo se za zaupanje in upajo, da so tudi v 
tem letu ne samo delali v kulturi, ampak jo sooblikovali in 
ponudili širši skupnosti v obliki, kot si jo zasluži. To pomeni, 
poudariti lokalne vrednote in ustvarjalce, hkrati pa odpreti 
vrata ustvarjalcem in vsebinam od vsepovsod. 

Zavod za kulturo Šoštanj je ustanovila Občina Šoštanj z od-
lokom leta 2003. Na Zavodu za kulturo Šoštanj so v obdobju 
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2018/2019 zaposleni trije. Zavod vodi direktor. V letu 2018 
je bil po preteku pet letnega mandata, nov razpis za direk-
torja. Ponovno je bil potrjen Kajetan Čop, ki Zavod tako vodi 
že četrti mandat.

Zavod je poznan po nekaterih večjih in preizkušenih projektih, 
kot so Ana Desetnica, mednarodni festival pouličnih gleda-
lišč, in Smallfest, festival za mlade alternativne ustvarjalce 
in poslušalce, ter Prazniku luči.  Za te projekte vedo, da so 
edinstveni v ožjem in širšem okolju in da spodbujajo druženje 
in sobivanje.  Ana Desetnica je v Šoštanju neprekinjeno že od 
leta 2004. Smallfest vse bolj prehaja v roke Mladinskega cen-
tra Šoštanj, s katerim Zavod tvorno sodeluje že šest let. S tem 
je na nek način zagotovljena prihodnost tega projekta. V letu 
2016/17 je Zavod prvič sodeloval pri projektu Praznika luči, 
po tem pa prevzel glavno organizacijsko in finančno pobudo. 
Tudi v letu 2019 je bila prireditev v septembru.

V Mestni galeriji Šoštanj so tudi v tem obdobju realizirali za-
stavljeni program. To pomeni, da je bilo v njej enajst razstav. 
Ob vsaki so izdali manjši katalog s strokovno podlago. V ga-
leriji potekajo tudi Galerijski večeri, na katerih predstavljajo 
goste iz sveta literature, kulture in društev. Zelo uspešna je v 
galeriji Ustvarjalnica, delavnica, ki se je udeležujejo otroci, ki 
pod spretnim mentorstvom ustvarjajo različne stvari. Galerija 
pa odpre vrata tudi ob priložnostnih dogodkih na Trgu bratov 
Mravljakov in ga pomaga oživljati s svojimi prireditvami. 

Kulturi dom je zaseden praktično vsak dan. V mali dvorani je 
dopoldan in popoldan živahno zaradi učencev glasbene šole, 

popoldan zaradi vaj MePZ Svoboda, vaj Okteta TEŠ in obča-
sno tudi drugih društev.  Popoldan je živahno tudi  zaradi 
različnih dejavnosti glasbene šole, ki ji Zavod tako pomaga 
premostiti prostorsko stisko zaradi gradnje nove šole. Fol-
klorno društvo Oglarji vadi v spodnjih prostorih in na odru.

Naslednje leto bo deset let, odkar  poteka gledališki abonma 
Lepi kamen, osrednji del programa Zavoda. Predstave poteka-
jo od oktobra do marca ob sredah, saj so tako lažje zagotovili 
stalno publiko. V program premišljeno izberejo priznane gleda-
liške predstave, ki so kvalitetne in humorno naravnane. S takim 
programom namerava Zavod nadaljevati tudi v prihodnje, saj je 
čez 140 abonentov letno lepa potrditev, da so na pravi poti. Za-
vod organizira tudi koncerte in prireditve na prostem. Ponudijo 
produkcijo profesionalnih in amaterskih gledališč. 

Sodelujejo tudi v drugih dogodkih z različnimi organizatorji, 
društvi ter posamezniki. V letu 2019 so pomembno sodelo-
vali pri organizaciji dveh dobrodelnih koncertov. Ker dejav-
nost Zavoda ni pridobitna in mora ostati v okviru kulturnih 
vsebin, so sredstva namenjena predvsem dogodkom, ki širijo 
kulturno zavest in manj splošni zabavi. 

V obdobju od septembra 2018 do septembra 2019 se je v 
Mestni galeriji Šoštanj zvrstilo 21 prireditev za javnost. Ve-
seli so vseh obiskovalcev, še posebej pa osnovnošolcev, ki si 
ogledajo razstave in dobijo vpogled v dogajanje na likovnem 
področju.  Od junija 2018 pa do oktobra 2019 bo zaradi gra-
dnje nove glasbene šole tudi v njej pouk, ki ga zvaja Glasbena 
šola Fran Korun Koželjski, oddelek Šoštanj. 
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V Kulturnem domu je bilo v veliki dvorani v  tem času 46 pri-
reditev, v katere je bil Zavod vključen kot organizator ali so-
organizator. Tudi sicer so  zaposleni Zavoda sodelovali na tak 
ali drugačen način 52-krat pri izvedbah vaj društev in glas-
bene šole. Prisotnost zaposlenih na Zavodu je zagotovljena 
tudi preko dveh pogodbenih delavcev, ki občasno opravljata 
dela tehnika, propagande in ostala splošna dela, saj je za 
takšno količino prireditev to nujno. 

V letu 2019 so čez poletje organizirali štiri prireditve na pro-
stem pod sku pnim imenom Kultura pod tušem. Tudi tako že-
limo ljudem približati različnost naše ponudbe. 

List, revija za kulturna in druga vprašanja, občine Šoštanj 
in širše, je do konca leta 2018 izhajala v dveh zvezkih. Po 
mnenju  bralcev in tudi po analizi izdajatelja smo v letu 2019 
prešli na eno izdajo, s tem da je kulturni del Lista priloga. 
List ni pomemben samo za kraj. Vsebine, ki se nanašajo na 
dogodke, intervjuje, zgodovinska dogajanja in osebe, so 
dragocen prispevek domoznanskim zapisovalcem.

Da povzamemo. Ustanovitelj, to je Občina Šoštanj,  zago-
tavlja sredstva za nemoteno delovanje Zavoda in skrbi, da 
lahko Zavod vključuje  v svojo ponudbo neprofitne vsebine. 
Zavod se tega zaveda in poskuša s svojim delovanjem pri-
spevati k prepoznavnosti Šoštanja v slovenskem prostoru 
in širiti kulturo v vse pore bivanja. 

Vila Mayer je še vedno poročni 
prostor
Kot protokolarni objekt Občine Šoštanj s štirimi zbirkami kul-
turne dediščine je Vila Mayer prostor za sklepanje zakonskih 
zvez ter za ponovitvene slovesnosti ob jubileju sklenitve za-
konske zveze. Do aprila 2019 je bila vila uradni prostor, od-
tlej za prostore zaračunavajo najemnino v višini 170 evrov. 
Poročni salon sprejme do 50 svatov. Prizadevanja so usmer-
jena k organizacijsko čim bolj enostavnim in doživljajsko 
svojstvenim porokam.

V vili so v letu 2019 potekali:
 – tradicionalni in priložnostni dogodki, ki jih orga-

nizira Občina Šoštanj (županovi sprejemi, srečanja, 

podpisi pogodb, razstave, ustvarjalne delavnice in te-
čaji, lutkovna predstava),

 – družabne prireditve v izvedbi drugih uporabnikov 
vile (koncerti, predavanja, srečanja).

V vili si prizadevajo ozaveščati raznovrstno lokalno kulturno 
dediščino. Gostili so razstavo in predavanje Miti in legende 
na znamkah zbiratelja Toneta Petka. S pletarsko razstavo 
so še dvakrat gostovali in po treh letih zaključili projekt.

Že drugič so v sodelovanju z Muzejem Velenje in Turistično 
olepševalnim društvom Šoštanj organizirali bienalni otroški 
likovni natečaj Pustovanje pri Mayerjevih, izdali katalog v 
tiskani in elektronski obliki ter na podstrešju vile pripravili 
občasno razstavo pustnih mask.

V okviru rednih dejavnosti izvajajo:
 – tečaje spoznavanja grafične tehnike sitotiska za 

odrasle,
 – delavnice sitotiska za otroke,
 – pedagoške programe za otroke in mladino,
 – vodene oglede vile in zbirk.
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Z delom kiparske zbirke in zbirke starin gostujejo na pri-
ložnostni enoletni razstavi Pokrajinskega muzeja v Celju 
z naslovom Iz vojne v novo državo. Gradivo je vključeno v 
razstavni katalog.

Vila Mayer kot turistična znamenitost sodeluje v več promo-
cijskih projektih Zavoda za turizem Šaleške doline in Regio-
nalne agencije SAŠA ORA, s snemanjem promocijskih videov 
in fotografij.

Z namenom spoznavanja lokalne dediščine so zasnovali Vodno 
pešpot Šoštanj, preko katere ozaveščajo zanimivosti v mestu, 
povezane z vodo. Ena od točk na pešpoti je Vodohran Gorice, 
kjer je razstava o razvoju javnega vodovodnega sistema v Šale-
ški dolini. Za ogled vodohrana se dogovorite v Vili Mayer.  

Ljubiteljska kultura
Ljubiteljska kultura ima na območju občine Šoštanj častitlji-
vo tradicijo delovanja. Letos mineva 100 let od ustanovitve 
Delavsko prosvetnega društva Svoboda, kjer so delovali pev-
ski zbor, tamburaški orkester, telovadna vrsta in knjižnica.   
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Občina je ponosna na pestrost delovanja 12 registriranih 
ljubiteljskih kulturnih društev, v katerih pod vodstvom 
umetniških vodij in predsednikov društev predano delu-
je več kot 700 prostovoljnih članic in članov – godbeni-
kov  zborovskih pevcev in pevcev v oktetih, folkloristov, 
ljudskih pevk in ljudskih godcev, glasbenikov, recitatorjev, 
harmonikarjev, amaterskih igralcev, snovalcev ustvarjalnih 
delavnic s področja obujanja lokalnih ljudskih šeg, navad 
in običajev, pritrkovalcev ter še mnogih drugih zvrsti lju-
biteljske kulture.  

Povečuje se število članstva in sekcij znotraj kulturnih dru-
štev, pestrost, raznolikost in ustvarjalnost  izvajanih progra-
mov ter kakovost in zahtevnost izvedb ter število nastopov. 
Kulturna društva šoštanjske občine negujejo bogato tradi-
cijo ljubiteljske kulture tega območja in skupaj s sekcijami 
širijo obseg  svojega delovanja in pojavnosti. S prisotnostjo 
na občinskih in drugih kulturnih dogodkih pomembno vpli-
vajo na kulturni utrip v lokalnem okolju in širše. 

Predstavljajo izjemno pomemben element povezovanja med 
generacijami, prenosa znanj in izkušenj ter negovanja tra-
dicionalnih vrednot. Kulturna društva so najboljši ambasa-
dorji Šoštanja doma in v tujini, kjer nastopajo in tekmujejo, 
med rojaki pa so vedno toplo sprejeta.  Nekatera društva se 
redno udeležujejo tekmovanj, kjer posegajo po najvišjih na-
gradah in priznanjih in po kakovosti izvajanja že presegajo 
ljubiteljski nivo ustvarjanja. Pihalni orkester Zarja Šoštanj in 
Mešani pevski zbor Svoboda Šoštanj tudi letos poleg rednega 
programa načrtujeta še posebne projekte.

Programe delovanja ljubiteljskih kulturnih društev Občina 
letno sofinancira na podlagi javnega razpisa ter meril in 
kriterijev vrednotenja. V letošnjem letu so društva prejela 
51.496 EUR sofinancerskih sredstev.  

Vlogo in pomen delovanja ljubiteljskih kulturnih društev 
potrjuje tudi nacionalni projekt Teden ljubiteljske kulture, 
v katerem se predstavijo naši ljubiteljski kulturni izvajalci. 
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10 let Muzeja usnjarstva na 
Slovenskem

V letošnjem letu bo preteklo 10 let od odprtja Muzeja 
usnjarstva na Slovenskem, ki je Šoštanju in Šaleški doli-
ni prinesel ugled, pomembno poslanstvo ter dodano vre-
dnost k razvoju turizma. Ob 210 letni tradiciji usnjarstva 
v Šoštanju, pomena in velikosti nekdanje TUŠ, je zamisel 
iniciativnega odbora o ustanovitvi muzeja v javnosti na-
letela pozitiven odziv. Zamisel je bila sprejeta in podprta 
s strani Občine Šoštanj, Tehniškega muzeja Slovenije in 
je bila v skladu z lokalnim programom za kulturo ter gospo-
darskimi in razvojnimi smernicami Šaleške doline in del ra-
zvojnih prioritet Savinjske regije. Predvsem pa so zamisel o 
muzeju usnjarstva  podpirali v nekdanjih centrih usnjarstva. 
Muzej usnjarstva na Slovenskem je bil odprt 19. novembra 
2009. Na ogled sta bili razstavi Usnjarstvo v Šoštanju in 
Usnjarski stroji. Vse od odprtja muzej zbira, hrani, doku-
mentira, proučuje ter javnosti predstavlja kulturno dediščino 
s področja usnjarstva na področju Slovenije. V ta namen pri-
pravlja razstave, sodeluje z drugimi institucijami, omogoča 
dostopnost zbirke in ogled muzejske zbirke, itn. Zbrano gra-
divo s področja Slovenije je pomemben doprinos k poznava-
nju usnjarstva na Slovenskem od najstarejših časov vse do 
danes. V desetih letih je tako nastalo niz razstav, klepeti pod 
Pustim gradom, Poletni filmski večeri, predstavitve, simpoziji 
na temo usnjarstva itn. 

19. novembra 2019 bo muzej praznoval 10. let obstoja in 
prav je, da ob pogledu na opravljeno delo pogledamo tu-
di prihodnost. Zbrano gradivo in znanje o usnjarstvu na 
Slovenskem namreč omogoča realno upanje za realizacijo 
druge faze muzeja, ki je bila načrtovana že pred dobrimi 
desetimi leti, vendar takrat še ni prišlo do realizacije. Pri 
tem upamo na podporo matičnega Muzeja Velenje, Občine 
Šoštanj, Tehniškega muzeja Slovenije in širše skupnosti 
ob poznavanju potenciala in pomena muzeja za Šaleško 
dolino, turizem in širši slovenski prostor.

Dogodki v MUS v zadnjem letu

Septembrski dogodki v Muzeju usnjarstva na Slovenskem Šo-
štanj so se začeli z mesečno prireditvijo Klepeti pod Pustim 
gradom, kjer je bil gost pogovora Viktor Potočnik, dolgoletni 
uslužbenec šoštanjske usnjarne. Pogovor je potekal v sklopu 
obeležitve 230. obletnice ustanovitve usnjarne v Šoštanju. 
Naslednja prireditev v počastitev 230. obletnice šoštanjske 
usnjarne je potekala v mesecu oktobru, ko je pred stavbo mu-
zeja usnjarstva potekala slovesnost v spomin na to častitljivo 
obletnico. Na Klepetih pod pustim gradom gostoval košar-
karski trener Aleš Rehar. Ta mesečna prireditev je potekala v 
sklopu 70. obletnice Košarkarskega kluba Elektra Šoštanj. V 
mesecu novembru je klepet potekal prav tako na temo košar-
ke. Gost klepeta je bil nekdanji košarkar in sedaj košarkarski 
trener Vladimir Rizman. 

Leto 2019 se je v januarju začelo s Klepeti pod Pustim gradom, 
kjer je konec januarja gostoval nakdanji predsednik Planinske 
zveze Slovenije Bojan Rotovnik. Februarja je na klepetih go-
stoval dolgoletni oskrbnik Andrejevega doma na Slemenu Mi-
lan Kretič. Marca je ob 115. obletnici Planinskega društva Šo-
štanj potekala otvoritev razstave s planinsko tematiko, konec 
marca pa je na klepetih gostovala Alenka Verbič, ki je aktivno 
sodelovala pri ustanovitvi Muzeja usnjarstva na Slovenskem v 
Šoštanju. To je bil prvi izmed dogodkov, ki je obeležil 10. oble-
tnico ustanovitve Muzeja usnjarstva na Slovenskem. Naslednja 
dogodka sta bila v mesecu maju, ko je na klepetih gostoval če-
vljar Ivan Koren in v juniju, ko je potekala otvoritev razstave 
z naslovom Usnjarska literatura, ki jo hrani Muzej usnjarstva 
na Slovenskem. Konec avgusta so potekali 8. Poletni filmski 
večeri, ki so se odvijali v dveh dneh zapored. 
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Občina Šoštanj skrbi in vzdržuje objekte za šport in rekrea-
cijo. Občina želi, da bi bili objekti dostopni širokemu krogu 
ljudi pod zelo ugodnimi pogoji, v največji meri celo brez-
plačno. To po eni strani pomeni, da so športni objekti zelo 
zasedeni, po drugi pa, da Občina prejme minimalna sred-
stva najemnin, zato razen najnujnejšega nima sredstev za 
vzdrževanje športnih objektov. V letošnjem letu je Občina 
izvedla nekaj manjših popravil in izboljšav v Športni dvo-
rani Šoštanj, TVD Partizan, Športnem igrišču Tresimir in na 
rokometnem igrišču.

Ukvarjanje s športom in rekreacijo zelo pozitivno vpliva na 
posameznika. Zdrav način življenja je nujno predstaviti otro-
kom in mladim, še posebej danes, ko jih čisto preveč privlači-
jo telefoni, računalniki, tablice, »play station« in podobno. 
Občina Šoštanj spodbuja šport in rekreacijo med mladimi 
preko javnega razpisa za sofinanciranje programov športa, 
saj je skoraj polovica sredstev namenjena prav športni vzgoji 
otrok, mladine in študentov. 

Pomena športa med mladimi se zavedajo tudi v društvih – ne 
samo tistih, ki otroke usmerjajo v tekmovalne sisteme, temveč 
tudi rekreacijska društva v posameznih krajevnih skupnostih. 

Občina Šoštanj je preko javnega razpisa med 28 društev raz-
delila 124.450 evrov.

60 let Društva tabornikov Rod 
Pusti grad
Številna društva v Občini Šoštanj se lahko pohvalijo z bo-
gato tradicijo. Planinsko društvo Šoštanj letos praznuje 
115 let delovanja, NK Šoštanj bo prihodnje leto praznoval 
100 let, letošnje leto pa so šoštanjski taborniki obeležili 
60. obletnico obstoja. Ob tem jubileju so izvedli številne 
aktivnosti, vse v znamenju številke 60: vesela srečanja, 
osvojili so 60 slovenskih vrhov… Zelo odmevna, tudi v 
slovenskem prostoru, pa je bila krvodajalska akcija 60 li-
trov za 60 let.

Drsališče Šoštanj
Drsališče s pravim ledom v Šoštanju na rokometnem igrišču 
je prvič zaživelo decembra 2007. Od takrat dalje vsako leto 
privabi veliko število obiskovalcev. Nekaj let vmes je bilo 
obiskovalcev manj, zato je drsališče zadnja leta odprto le 
dober mesec. Tako je bilo lani, Občina načrtuje postaviti 
drsališče tudi v letošnjem decembru. Vabljeni, da izkoristi-
te možnost brezplačne rekreacije in preživljanja prostega 
časa. Drsališče je prosto dostopno vsem, za izposojo drsalk 
je potrebno vsa leta odšteti zgolj en evro.

Šoštanj – občina športa in rekreacije
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Zavod za turizem Šaleške doline
Osrednje poslanstvo Zavoda za turizem Šaleške doline je do-
seganje kakovostne in celovite turistične ponudbe ter spod-
bujanje in promocija razvoja turizma v Šaleški dolini.  Preteklo 
obdobje so zaznamovale predvsem promocijske vsebine, ki so 
jih izvajali v sklopu dveh obsežnih projektov: Čarobnost po-
deželja Šaleške doline in Turistična doživetja Šaleške doline. 

Projekt »Čarobnost podeželja Šaleške doline« je povezal tri-
deset ponudnikov turističnih atrakcij, doživetij in kulinarike 
na podeželju. Skupaj z njimi so na Zavodu najprej izvedli de-
lavnico za razvoj turističnih produktov, nato pa v nadaljeva-
nju oblikovali štiri integralne produkte podeželja. Za vsakega 
od ponudnikov so pripravili promocijska besedila in jih pre-
vedli v pet tujih jezikov njihovih potencialnih trgov. Nastala 
je celostna grafična podoba Šaleškega podeželja, brošure 
z besedili in fotografijami ponudnikov v nakladi  5.000 oz. 
3.000 izvodov za vsak tuj jezik in slovenščino ter zgibanke 
in promocijske kartice za vse ponudnike v nakladi 8.000 iz-
vodov. Vsak od ponudnikov je prejel promocijsko tablo za 
predstavitev ostalih ponudnikov podeželja. Za vse ponudni-
ke so izdelali nove fotografije in 360 stopinjske posnetke, pa 
tudi kratke promocijske filme. Produkt so predstavili tudi v 
destinacijski mapi Šaleške doline, ki je na voljo na vseh pro-
mocijskih točkah v Sloveniji, ter še posebej v poletni izdaji 
slovenske promocijske mape.

Turistična destinacija Šaleška dolina je v  letu 2017 postala 
ena od petintridestih  vodilnih destinacij, ki jih je Slovenska 
turistična organizacija v Sloveniji prepoznala za stebre na-
daljnjega razvoja turizma v državi. Zavod za turizem Šaleške 
doline tako umešča ponudbo Velenja, Šoštanja in  Term Topol-
šice  na turistični zemljevid Slovenije in destinaciji omogoča 
enakopravne pogoje nadaljnje promocije in razvoja. V prete-
klem obdobju so tako oblikovali novo znamko Šaleške doline 
in novo skupno spletno stran destinacije, kjer so z dinamič-
nimi vsebinami, zasnovanimi na kreativen in fleksibilen način 

oblikovana povabila za obisk domačih in tujih turistov, lokal-
nemu prebivalstvu pa so na voljo ažurne in aktualne novice. 
Izdelali so »destinacijski image« video ter tri video doživetja, 
štirideset FB in Instagram video posnetkov, dva 360 stopinj-
ska posnetka ter preko 300 novih fotografij.

Izvedli so delavnico digitalnega marketinga za vse turistične 
ponudnike (društva in gospodarstvo) in delavnico za analizo 
obstoječih distribucijskih kanalov med ponudniki z name-
nom oblikovanja skupnega rezervacijskega sistema v desti-
naciji. Na strokovni ekskurziji v Vulkanland v Avstriji so se 

Šoštanj – občina, kjer se družijo domačini in so 
turisti dobrodošli gostje
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seznanili s primeri dobrih praks upravljanja destinacije in 
sodelovanja med ponudniki.

Promocijsko dejavnost destinacije so izvajali na sejmih  Natour 
Alpe Adria v Ljubljani, turističnem sejmu v Beogradu, sejmu Fre-
izetmesse v Celovcu ter na kongresni borzi Conventa in turistični 
borzi SIW v Podčetrtku. Pomembna je bila seveda digitalna pro-
mocija, ki so jo redno izvajali v sodelovanju s turističnimi po-
nudniki. Največji doseg v letu 2019 je dosegla promocija Pusta 
Šoštanjskega z dosegom preko 35.000 uporabnikov, velik doseg 
pa so bile deležne tudi objave dogodkov na dvorcu Gutenbuchel, 
promocija Šaleškega aerokluba in Praznika luči.

Izvedli so turistična vodenja po mestu Šoštanj in sodelovali s 
turistično informacijsko točko v Topolšici, kjer so goste term 
informirali o ponudbi destinacije in o informacijah o prire-
ditvah v Topolšici, Šoštanju in Velenju. Poskušajo pomagati 
ohranjati  dediščino družine Woschnagg s podporo projektom 
v dvorcu Gutenbuchel  in drugim projektom v občini Šoštanj.

Na področju aktivnega turizma so digitalizirali trideset gor-
skokolesarskih poti v skupni dolžini preko 1.000 km, pripra-
vili pa so tudi štiri produktna gorskokolesarska vodenja z 
licenciranim vodnikom. Izdali so tematsko kolesarsko mapo/
trganko, ki povezuje Terme Topolšica in Velenjsko plažo ter 
podrobneje prikazuje mesto Šoštanj.

Evropski teden mobilnosti
Že vrsto let Občina Šoštanj sodeluje v Evropskem tednu mo-
bilnosti (ETM). Slogan letošnjega tedna je »Gremo peš«, tako 
je bil naravnan tudi program v šoštanjski občini. Sprehod za 
zdravo telo so pripravili v Medgeneracijskem središču Šoštanj 
in Središču za samostojno učenje, na Pohod spomina so se od-
pravili v DEOS Cen tru starejših Zimzelen v Topolšici. Občina 
Šoštanj je ta teden predstavili novo učno pot – Vodno pešpot 
Šoštanj, na kateri se obiskovalci seznanijo z zanimivostmi, 
vezanimi na vodo, ki so del naravne in kulturne dediščine. V 
Vrtcu Šoštanj so svojo prireditev poimenovali Z malimi koraki 
obhodimo svet, mali koraki za zeleni planet. Starejše skupine 
vrtca so se odpravile na sprehod po delih Trške poti. V sklopu  
ETM so v knjižnici izvedli potopisno predavanje o Alžiriji, Šola 
zdravja – skupina Šoštanj pa je tokrat jutranjo telovadbo izve-
dla na Trgu svobode. Prav tam je potekal tudi Šmihelov sejem 

in Medena tržnica. ETM so zaokrožili z dnevom brez avtomobila 
in pohodom na najvišji vrh Občine Šoštanj Smrekovec.

Prireditve in shodi
Na območju Občine Šoštanj je vse več javnih shodov in pri-
reditev, ki zahtevajo ustrezno prijavo. Vsako takšno organi-
zirano zbiranje ljudi zahteva prijavo na pristojno policijsko 
postajo. Če pa je  zbiranje ljudi takšne vrste, da zahteva tudi 
dovoljenje, pa je za takšno dovoljenje potrebno podati vlogo 
na Upravno enoto. 

V občini Šoštanj je bilo v preteklem letu okrog 70 prireditev, za 
katere je Občina izdala soglasje, od tega je za skoraj 50 prire-
ditev bilo podano tudi dovoljenje za prekomerno obremenitev 
okolja s hrupom.  Kar nekaj prireditev ni ustrezno prijavljenih 
in posledično so prisotne pritožbe, ki vodijo v sankcije, ki fi-
nančno nikakor niso majhne. Zato Občina poziva vse organi-
zatorje takšnih shodov in prireditev, naj se obrnejo na ustre-
zne ustanove in si pridobijo dovoljenja, ki jih organizatorjem 
nalaga zakon o javnih zbiranjih. 

Vse več je v zadnjem času pripomb občanov, ki jih takšne pri-
reditve motijo, predvsem iz vidika glasnosti prireditve, tako 
v dnevnem kot v nočnem času, kot množičnosti udeležencev, 
nespoštovanje reda in discipline, nekontrolirano opravljanje 
male potrebe in podobno. Organizator želi najboljše zase in 
za vse udeležence na prireditvi ter tudi za domačine,  težava 
je v nedisciplini obiskovalcev.
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Zanimivost na strehi občinske 
stavbe
Čebele so izjemnega pomena za človeka. Večina ima rada 
njihove sladke proizvode, poleg tega so med žuželkami, ki 
oprašujejo rastline, na prvem mestu prav čebele. Od začetka 
poletja so trije čebelji panji celo na strehi občinske stavbe 
v Šoštanju.

Čebelnjak je tja v sodelovanju 
z Občino Šoštanj postavilo 
Čebelarsko društvo Ravne Šo-
štanj. Da gre res za pomem-
ben in edinstven dogodek, 
dokazuje dejstvo, da je na 
slovesnost ob odprtju tega 
učnega čebelnjaka prišel tu-
di podpredsednik Čebelarske 
zveze Slovenije Marko Alauf.
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Urbana oprema 
Občina Šoštanj skrbi za spre-
hajalne in kolesarske poti po 
mestu in okolici, da jih lahko 
domačini in obiskovalci kori-
stijo ter hkrati spoznavajo vse 
lepote občine. Vsako leto Ob-
čina postavi tudi nekaj urbane 
opreme, da so poti še bolj za-
nimive, lepše in prijetnejše ter 
da sprehajalcem in kolesarjem 
omogočijo krajši oddih.

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 zašči-
te, med katere sodijo tudi gasilska društva. V šoštanjskem 
poveljstvu delujejo štiri prostovoljna gasilska društva, vsa 
imajo dolgoletno tradicijo: Gaberke (89 let), Lokovica (111 
let), Šoštanj-mesto (140 let) in Topolšica (88 let).

140 let PGD Šoštanj-mesto
Ob 140. obletnici delovanja so v šoštanjskem društvu pripravili 
tridnevno praznovanja. Na svečani seji so podelili priznanja, v 
soboto je potekalo tradicionalno tekmovanje starih ročnih in 
motornih brizgaln, v nedeljo pa so nato svečano namenu predali 
novo gasilsko vozilo za prevoz moštva. Polovico sredstev zanj 
v višini 22.283,12 EUR je prispevala Občina Šoštanj, ostalo je 
društvo pridobilo z donacijami posameznikov in podjetij. 

Občina Šoštanj je na novo uredila parkirišče pred šoštanj-
skim gasilskim domom in uvoz k le-temu. Obnovili so od-
vodnjavanje, zamenjali voziščno konstrukcijo in izvedli novo 
asfaltno podlago. 
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Naravne nesreče 
V letu 2019 je bilo na področju celotne Slovenije že kar nekaj 
elementarnih nesreč oz. neugodnih vremenskih razmer, ki 
so bistveno vplivale predvsem na ceste in tudi na  pridelke 
v kmetijstvu.

Na srečo Občina Šoštanj razen manjših lokalnih nalivov ali 
razlitij hudourniških potokov ni bila bistveno prizadeta. 

Kljub temu je Občina vse te dogodke, ki jih je država prizna-
la kot elementarno nesrečo,  prijavila in ukrepala - ocenila 
škodo kot zakon zahteva. Predvsem so se škode pojavile na 
cestni infrastrukturi, ki je v višje ležečih področjih najbolj 
izpostavljena.
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Sanacija plazov

Občina Šoštanj vsako leto ogromno truda nameni pridobi-
vanju sredstev za sanacijo plazov. Zaradi uspešno izvedenih 
vseh postopkov in ustrezno pripravljene dokumentacije smo 
tudi v letu 2019 lahko sanirali precej plazov in izvedli druge 
protipoplavne ukrepe, ki so v tako hriboviti občini, kot je 
šoštanjska, velik problem.

Sanirana območja:

Sanacija plazu ovinek Onat na lokalni cesti LC 
410 041 v Florjanu 130 m

Sanacija plazu Odcep Visočki Vrh v Belih Vodah 
na lokalni cesti LC 410 020 320 m

Sanacija plazu Petelinji klanec na lokalni cesti 
LC 410 010 v Belih Vodah – izveden lani 20 m

Sanacija plazu na lokalni cesti LC 410 160 nad 
stanovanjskim objektom Skorno pri Šoštanju 
40f

120 m

Sanacija plazu Zager na javni poti JP 910 630 
v Lokovici 140 m

Sanacija vdora vode na javni poti JP 910 580 v 
Lokovici 40 m

Zaščita obcestnih brežin ob lokalnimi cestami 
z mrežami 900 m²

Plaz na lokalni cesti LC 410 020 nad kmetijo 
Kotnik v Visočkem Vrhu 180 m

Sanacija plazu za stanovanjsko hišo Koroška 
cesta 18 v Šoštanju  

Sanacija vdora vode s pobočja za stanovanjsko 
hišo Florjan 87 na lokalno cesto LC 410 010 v 
Florjanu

 

Pridobivanje projektne dokumentacije PZI za 
sanacijo plazov
Izvedba protipoplavnih ukrepov poplavne 
ogroženosti v zgornjem delu Toplice v Topolšici
Čiščenje dela struge Lokoviški potok ob mostu 
na JP 910 770 v Lokovici

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.: 031 245 938
ponedeljek - petek od 8. do 16. 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
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Občina Šoštanj

NALOŽBO SOFINANCIRATA EVROPSKA UNIJA IZ 
KOHEZIJSKEGA SKLADA IN REPUBLIKA SLOVENIJA.

NALOŽBA V  
VAŠO PRIHODNOST

PROJEKTI OBČINE ŠOŠTANJ 2019


