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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 8. do 15. ure
sreda od 8. do 17. ure
petek od 8. 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 16. ure
sreda od 8. do 16. ure
petek od 8. do 16. 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.: 041 899 162
ponedeljek - petek od 7. do 15. 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 9. do 17. ure

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

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

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

Glasbena šola Fran Korun Koželjski
Velenje,  Oddelek Šoštanj

tel.: 041 610 273

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

Zdravstvena postaja Šoštanj
tel.: 03 588 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, torek, četrtek in petek od 9. do 
17. ure
sreda od 9. do 18. 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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Če v življenju naletiš na pot brez ovir,
tedaj bržkone ne pelje nikamor.  

(Anonim)

Spoštovane občanke in občani,

letos smo bili priča naravnim, zdravstvenim in ekonom-
skim težavam, a s skupnimi močmi in dobro voljo smo 
in še bomo premagali vse. Naš največji projekt je prav 
gotovo bil celostna obnova Glavnega trga.

Pri delu kot župan sem doživel veliko pozitivnih in tudi 
negativnih trenutkov. Za skupno dobro bi morali pozabiti 
na zamere in biti strpnejši. Le tako bomo lahko premostili 
vse težave v prihodnje.

Vsem občankam in občanom v teh nepredvidljivih časih 
želim predvsem zdravja.

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. 2019

Na dan  
1. 1. 2020

Bele Vode 271 275

Florjan 828 826

Gaberke 693 718

Lokovica 938 934

Ravne 1.104 1.099

Skorno pri Šoštanju 357 378

Šentvid pri Zavodnju 51 53

Šoštanj 2.893 2.918

Topolšica 1.279 1.301

Zavodnje 287 282

Skupaj Občina Šoštanj 8.701 8.784

vir: SURS

Število tujcev s prijavljenim stalnim ali začasnim 
prebivališčem v Občini Šoštanj po državljanstvih

Število tujcev

Državljanstvo na dan  
4. 11. 2018

na dan  
15. 9. 2019

na dan  
4. 8. 2020

Albanija 0 1 2
Bolgarija 22 20 17
Bosna in 
Hercegovina 335 399 412

Črna gora 0 0 1
Francija 0 1 0
Hrvaška 33 19 19
Kanada 0 1 1
Kosovo 220 253 234
Kitajska 0 8 5
Madžarska 1 1 4
Moldavija 1 1 1
Nemčija 3 3 2
Poljska 0 9 0
Romunija 1 2 2
Ruska Federacija 3 3 3
Severna 
Makedonija 50 61 58

Slovaška 2 2 2
Srbija 47 65 72
Tajvan, provinca 
Kitajske 1 1 1

Tunizija 1 1 1
Ukrajina 10 10 8
Venezuela 0 1 1
Neznano 0 2 0
Skupaj 730 864 846

Vključenost otrok s stalnim prebivališčem  
v Občini Šoštanj v vrtec:
Šolsko leto 2018/2019 2019/2020

Število vključenih otrok 371 (78 %) 378 (83,7 %)
vir: SURS

Število otrok v Osnovni šoli Karla Destovnika-
Kajuha Šoštanj:
Šolsko leto 2019/2020 2020/2021

Število vključenih otrok 786 795

vir: OŠ Karla Destovnika – Kajuha Šoštanj
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Število prebivalcev po starostnih skupinah:

Število prebivalcev
Starostna  
skupina

Na dan 1. 1. 2019 
(Šoštanj)

Na dan 1. 1. 2019 
(Slovenija)

Na dan 1. 1. 2020 
(Šoštanj)

Na dan 1. 1. 2020 
(Slovenija)

0–14 let 1.334 (15,3 %) 313.706 (15,1%) 1.340 (15,3 %) 315.802 (15,1 %)

15–64 let 5.743 (66,0 %) 1.354.148 (65,1 %) 5.790 (65,9%) 1.356.055 (64,7 %)

Več kot 65 let 1.624 (18,7 %) 413.054 (19,8 %) 1.654 (18,8 %) 424.004(20,2 %)

Skupaj 8.701 2.080.908 8.784 2.095.861
vir: SURS

Drugi podatki o Občini Šoštanj:

Površina 95,6 km2

Dolžina javnih cest 234,1 km

Najvišji vrh Smrekovec (1.577 m)

Stopnja brezposelnosti 
7,1 % (maj 2019)

8,7 % (maj 2020)

Število prenočitev turistov
 • domačih
 • tujih

7.792
5.403
2.389 
(december 2018)

Število prebivalcev po spolu:

Število prebivalcev

Spol Na dan 
1. 1. 2019

Na dan
1. 1. 2020

Moški 4.445 4.492

Ženske 4.256 4.292

Skupaj 8.701 8.784

vir: SURS

Število prenočitev turistov
 • domačih
 • tujih

9.457
6.670
2.787
(december 2019)

Sklenitve zakonskih zvez
25 (2018)

32 (2019)

Razveze zakonskih zvez 
9 (2018)

7 (2019)
vir: SURS in ZRSZ
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Občina Šoštanj – izpostavljeno v zadnjem letu

Epidemija COVID-19

Podobno kot na praktično ves svet je novi korona virus 
vplival na življenje v naši občini. 13. marca se je življe-
nje za skoraj dva meseca ustavilo. Navodila za zajezitev 
epidemije je dajala Vlada Republike Slovenije, na Občini 
Šoštanj smo jih dosledno upoštevali, kot tudi priporočilo 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Zaprta igrišča, 
javne ustanove, razkuževanje javnih površin in podobno. 
Vse to je v veliki meri vplivalo na življenje prebivalcev in 
bo še kar nekaj časa. 

Virus ostaja med nami, vsak posameznik lahko naredi ne-
kaj za preprečevanje njegove širitve – najmanj kar lahko 
storimo je nošenje mask, temeljito umivanje in po potrebi 
razkuževanje rok ter ohranjanje razdalje.

V kriznih časih smo ponovno spoznali, da so med nami 
ljudje, ki so pripravljeni nesebično pomagati sočloveku. Z 
donacijami hrane in opreme so pomagali: Terme Topolšica, 
HSE, Šiviljstvo Vera Kodrun, Volonte Jelena Stevančević in 
RGP. Hvala vsem.

Delo občinskega sveta in 
občinski nagrajenci v letu 2020
Od lanskega septembra se je Občinski svet sestal na petih 
rednih in dveh izrednih sejah. Kot vsa leta doslej so svet-
niki delovali konstruktivno in podprli predlagana gradiva. 
Najbolj burne razprave so bile na temo nasipa med obema 
jezeroma in sosežiga odpadkov v Termoelektrarni Šoštanj. 

Na septembrski seji vsako leto potrdijo občinske nagrajen-
ce, v letošnjem letu so podelili tri plakete in tri priznanja 
Občine Šoštanj, naziva častni občan pa komisija tudi letos 
ni razpisala.

Priznanje Občine Šoštanj v letu 2020 prejmejo Urška Kur-
nik, MePZ DU Šoštanj in Nogometni klub Šoštanj.

Plaketo Občine Šoštanj v letu 2020 prejmejo Društvo pode-
želskih žena Šaleška dolina, Denis Pučko in Dejan Tajnik.

Županova priznanja za leto 2020 prejmejo Justina Hudales, 
Dušan Dobnik, Igor Peršolja, Jan Pušnik in Mitja Kovač.

Župan čestita občinskim nagrajencem na osrednji slovesnosti 
ob občinskem prazniku. Na fotografiji so občinski nagrajenci 
iz leta 2019. 
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Anamarija Mežnar diamantna 
maturantka
Posebne pozornosti so vsako leto deležni zlati maturanti. 
V letošnjem letu je Občina Šoštanj toliko bolj ponosna, 
saj ima diamantno maturantko Anamarijo Mežnar, ki je 
na splošni maturi dosegla vse možne točke. 

Letošnji zlati maturantje pa so Hana Marija Žibert na sploš-
ni maturi in Zala Kač, Luka Ramšak, Miha Medved ter Matic 
Omerzu, ki so z odliko opravili poklicno maturo. 

Glasbena šola Šoštanj
23. decembra 2019 je vrata odprla nova Glasbena šola Šo-
štanj. V modernem objektu se izobražuje več kot 150 otrok, 
svoje prostore imajo pevci Svobode in godbeniki Zarje. V 
novem objektu se odlično počutijo, žal ga zaradi epidemije 
v prvem letu niso mogli v celoti izkoristiti.

Arhitekti Mojca Gregorski, Miha Kajzelj in Matic Lašič so 
za Glasbeno šolo Šoštanj prejeli nominacijo za Plečni-
kovo odličje 2020. V obrazložitvi je strokovna žirija za-

pisala: »Glasbena šola Šoštanj je uspešen projekt prenove 
in dozidave obstoječe glasbene šole, ki je bila v 80. letih 
prizidana lokalnemu kulturnemu domu. Stavba predstavlja 
racionalen pristop k prenovi z izkoristkom obstoječe grajene 
strukture, hkrati pa velikopotezno vzpostavlja nove kvalitete 
tako v objektu samem kot širši okolici, ki ji s primerno 
reorganizacijo programov zunanje ureditve daje nastavek za 
vzpostavitev novega urbanega središča mesta v prihodnosti. 
Zaradi navedenih razlogov projekt prejme nominacijo za 
Plečnikovo nagrado.«
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Osnovni podatki o investiciji

 − Projekt pripravila ekipa arhitektov: Matic Lašič, Mojca 
Gregorski in Miha Kajzelj.

 − Izvajalci: Esotech, d. d., kot vodilni partner s par-
tnerjem Andrejc, d. o. o..

 − Dobavitelji notranje opreme: HI-PO, d. o. o., Grosuplje, 
Mizarstvo Silvo Pergovnik, s. p., in Lamiles, d. o. o..

 − Nadzor: KP Velenje, d. o. o., Stanka Špegelj.

 − Temeljni kamen položili 29. 5. 2018.

 − Zneski:
 • gradnja z zunanjo ureditvijo: 3.240.000 EUR z DDV,
 • notranja oprema: 370.000 EUR z DDV,
 • skupaj s projektno dokumentacijo, dovoljenji, nad-

zori... 3.800.000 EUR z DDV,
 • sofinanciranje Ekosklada v višini 424.000 EUR.

 − Nova šola:
 • Glasbena šola: 16 individualnih učilnic, 1 teorij-

ska, 1 dvorana za interne nastope,
 • MePZ Svoboda: prostor za vaje in spremljevalni 

prostori,
 • PO Zarja: prostor za vaje in spremljevalni prostori,
 • površine:

 � zunanja ureditev: 4.050 m2, 
 � uporabna površina objekta: 1.445,67 m2,

Glasbena šola: 60 % (867 m2),
Pevci, godba: 40 % (578 m2).

 − Hvala Zavarovalnici Triglav, d. d., za nakup defibri-
latorja, ki je nameščen v glasbeni šoli.

 − V času gradnje je pouk potekal na drugih lokacijah: 
OŠ KDK Šoštanj, Zavod za kulturo (Mestna galerija, 
Kulturni dom), prostori nekdanjih vrtcev, godba je 
vadila v gasilskem domu v Topolšici, pevci pa v so 
uporabljali svoje takratne prostore – malo dvorano 
Kulturnega doma Šoštanj.

Brezplačni avtobus do Velenja
V letu 2018 je Občina Šoštanj poskusno uvedla brezplačni 
avtobus – Šoštanjski bus, ki je vozil od 17. septembra do 
24. decembra na relaciji Šoštanj – Metleče – Pohrastnik – 
Šoštanj – Pokopališče Podkraj. Brezplačnik je bil med ob-
čani dobro sprejet, kritike so bile predvsem usmerjene v 
željo po razširitvi relacij po drugih delih občine.

Zato je bila v letu 2019 uvedena nova brezplačna poskusna 
proga na relaciji Topolšica – Šoštanj – Pokopališče Podkraj; 
gre za obstoječo progo, ki vodi naprej proti Velenju, le da 
je ob dogovorjenih urah štirikrat dnevno brezplačna (na 
celotni trasi). Pogodba za to poskusno progo je bila zaradi 
dobre sprejetosti podaljšana za celo leto 2020 in velja za 
prevoze ob delavnikih. Brezplačni avtobus vozi vsak delov-
ni dan (od ponedeljka do petka) z odhodom iz Topolšice 
ob 9:12, 10:12, 16:12 in 17:12 ter odhodom iz Podkraja 
ob 10:32, 11:32, 17:32 in 18:32.

Pomisleki občanov se tudi tokrat usmerjajo na podaljša-
nje relacij na ostale dele občine in na posamezne dodatne 
dni prevozov v času izrednih potreb, npr. v času okoli 1. 
novembra.
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Preureditev Trga bratov 
Mravljakov kot območje 
prijaznega prometa

Avgusta 2019 je Občina Šoštanj pričela s prenovo Trga 
bratov Mravljakov. Dela so bila zaključena skladno s po-
godbo junija 2020. Trg je dobil novo ime in se sedaj 
imenuje Glavni trg. Skladno s pravili so na trgu eno leto 
nameščene tako stare kot nove hišne številke. Investicijo 
je sofinanciral Evropski kohezijski sklad. Več o projektu 
je navedeno v poglavju Šoštanj – občina kvalitetnega 
bivanja.

Zaradi koronavirusne krize se je zamaknil nakup avtobusov 
na vodik, ki jih je Občina Šoštanj nameravala kupiti z ne-
povratnimi sredstvi Eko sklada Republike Slovenije skupaj 
z Mestno občino Velenje. Dve vozili, ki bi pripadli Občini 
Šoštanj, bosta tako obogatili občinski vozni park nekje v 
neznani prihodnosti, če bo Termoelektrarna Šoštanj uspela 
zagotoviti vodikarno.

Progi šoštanjskih vozil bosta potekali predvidoma od Topol-
šice do Velenja in od Šoštanja, Lokovice, Raven, Gaberk do 
Velenja. V letošnjem letu načrtujemo v novembru poskusno 
uvedbo linije na relaciji Gaberke, Ravne, Lajše, Šoštanj, 
Pesje, Podkraj – zjutraj in popoldan.

V letošnjem letu je Občina Šoštanj pričela s pripravo pos-
topka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) 
za del enote urejanja prostora v Šoštanju: ŠO25 – 1 (PA 
ID: 1510), ki bo na robu industrijske cone TEŠ določil po-
goje za ureditev območja za skladiščenje, proizvodnjo in 
polnilnico vodika za vozila.
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Šoštanj – občina kvalitetnega bivanja

Izvajanje CPS ukrepov

Po sprejetju Celostne prometne strategije (CPS) Občine 
Šoštanj v letu 2017, strateškega dokumenta za trajnost-
no mobilnost, se je pričelo petletno obdobje, v katerem 
poskušamo 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 
tudi v letu 2020 realizirali določene projekte.

Preureditev Trga bratov 
Mravljakov kot območje 
prijaznega prometa

Skladno s cilji, ki smo si jih zastavili v Celostni prometni 
strategiji, je Občina Šoštanj avgusta 2019 pričela in junija 
2020 zaključila s prenovo Trga bratov Mravljakov. Občina 
Šoštanj je projekt preureditve prijavila na Javni razpis za 
sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti, ki ga je ob-
javilo Ministrstvo za infrastrukturo, za pridobitev sredstev 
evropskega Kohezijskega sklada. Za projekt je Občina Šo-
štanj med 23 prijavljenimi slovenskimi občinami pre-
jela najvišji finančni delež sofinanciranja – počrpala je 
805.907,88 EUR. Skupna vrednost vseh stroškov na pro-
jektu je znašala 1.316.505,16 EUR z DDV, od tega izvedba 
gradbenih del 1.260.029,35 EUR z DDV. 

Projekt je v smislu prometne, oblikovne in vsebinske preu-
reditve pripravilo podjetje Biro skiro skupaj z Urbanistič-

nim inštitutom RS, gradbena dela pa je izvedlo podjetje 
Nivig, d.o.o..

Že v samem začetku načrtovanja prenove trga je 
izstopala potreba po oživitvi mestnega središča, zato 
je bila kasneje ustanovljena delovna skupina, ki deluje na 
področju mestnega marketinga. Poleg prireditev in enkrat-
nih dogodkov je dolgoročen cilj oživiti trg tudi v smislu 
oživitve tamkajšnjih lokalov in privabljanja novih ponud-
nikov, v zvezi s čimer je bilo že tekom načrtovanja tu-
di s strani občanov podanih veliko pobud: daleč največ 
podpore je imel oddelek knjižnice v kombinaciji s čitalnico 
in kavarno. Pogosti predlogi so bili še restavracija s plesno 
glasbo, trgovina z živili, obrtniške delavnice s trgovino, 
letni kino, zobozdravnik ali zdravnik ter drogerija. Želja 
je bila, da bi bilo na trgu več dogodkov na prostem, da se 
obstoječe  dejavnosti iz objektov razširijo na sam trg, da 
se uredijo izložbe, v program dejavnosti pa vključijo tudi 
znani Šoštanjčani. Trg je bil prepoznan tudi kot najprimer-
nejši del mesta za prikaz bogate zgodovine Šoštanja. Izpo-
stavljeni so bili Vošnjaki in njihov pomen za razvoj mesta, 
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zgodbe posameznih trških stavb, obeležitev velike poplave, 
akademski kipar Napotnik in učne poti.

Občina Šoštanj bo pripravila tudi odlok o finančnih spod-
budah dejavnosti v centru mesta.

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 že v letu 2018 uspešno kandidirala na razpisu 
za EU sredstva in pridobila vsa razpoložljiva sredstva v 

višini slabih 55.500,00 EUR. S temi sredstvi je Občina v 
dveh letih celostno uredila 14 kolesarskih parkirišč v Šo-
štanju, 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 onesna-
ženosti območja. 

Kolesarska parkirišča so smiselno razporejena tako, da ko-
lesarja pripeljejo čim bližje Muzeju usnjarstva, lekarni, 
pekarni, tržnici, telovadnici, rokometnemu igrišču, Bicy 
postajališču v Metlečah, Vili Mayer, Domu ribičev, vrtcu, 
avtobusni in železniški postaji... Na določenih lokacijah 
je omogočeno tudi polnjenje električnih koles, saj so pos-
tavljena ob električnih polnilnicah, nekatera so umeščena 
v neposredno bližino avtobusnih postajališč, nekatera za-
ščitena z nadstrešnico… Ob parkiriščih so klopi, zasadi-
tve, drevesa in urbana oprema. Kolesarji so bili še posebej 
veseli priročnih servisnih stojal z osnovnim orodjem za 
popravila koles.

V letu 2020 je Občina uspešno počrpala vsa pridoblje-
na EU sredstva, kolesarji pa infrastrukturo že s pridom 
uporabljajo. 

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

Regionalna kolesarska povezava R3 (R8)
V sodelovanju z DRI je Občina Šoštanj skupaj s še tremi 
občinami že v preteklih letih pristopila k izdelavi projekta 
izvedbe regionalne kolesarske povezave z oznako R3, katere 
trasa je predvidena tudi skozi mesto in občino Šoštanj; na 
zahodni strani je povezana s Šmartnim ob Paki, na vzho-
du pa se nadaljuje v velenjsko občino. Idejno zasnovo in 
idejni projekt je pripravilo podjetje Elea IC, d.o.o., na ka-
tero je bilo pridobljeno recenzijsko potrdilo, organizirana 
je bila tudi predstavitev projekta za lastnike zemljišč. S 
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strani Direkcije za ceste ter preko Razvojne agencije Sa-
vinjske regije (Ra Sr) so bila v letu 2019 odobrena sredstva 
za izdelavo DGD dokumentacije, ki jo pripravljata podjetji 
Projekt Nova Gorica in Elea IC, v njej pa je del kolesarske 
proge v mestu Šoštanj spremenjen. Trasa, ki je bila prvotno 
skozi celo mesto Šoštanj načrtovana ob železniški progi, 
se zdaj navezuje na Tovarniško pot, v Metlečah pa na ob-
stoječo kolesarsko pot.  

Končne rešitve se še usklajujejo, saj je prostor v mestu iz-
jemno občutljiv tako z vidika poplavne problematike, kot 
tudi zaradi bližine železniške proge, zasaditve in zemljišč 
v lasti fizičnih lastnikov. 

Označbe obstoječih povezav za kolesarje na območju 
SAŠA regije

Občina Šoštanj sodeluje pri pripravi projekta označbe ob-
stoječih povezav za kolesarje na območju Savinjsko-Šaleške 
regije. Gre za označitve na terenu in za izdelavo aplikacije 
za obstoječe prometne povezave, ki jih kolesarji že sedaj 
uporabljajo. V občini Šoštanj bodo označene povezave: 
 − od jezera skozi mesto Šoštanj v smeri skozi Penk in 

mimo Topolšice, Lajš, Raven preko Gaberk v Velenje,
 − krožna pot: Topolšica – Lom – Slamovski vrh,

 − krožna pot: Florjan – Lepa njiva – Grebenšek – Žleb-
nik – Topolšica in

 − krožna pot: Bele vode – proti Smrekovcu ali proti Sle-
menu – Kavčnikov in Žlebnikova domačija.

Označene povezave se nadaljujejo tudi v vse sosednje ob-
čine, ki v projektu ravno tako sodelujejo. Cilj je, da se 
z označbami in aplikacijo predvsem za kolesarje turiste 
pokrije celotna SAŠA regija.

V letu 2020 je bil izdelan končni elaborat označb za ob-
čino Šoštanj.

Prikaz ene izmed variant kolesarske povezave R3 v mestu Šoštanj
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CPS rezultati
Na podlagi sprejete Celostne prometne strategije je 
Občina Šoštanj dolžna vsako leto poročati o izvedenih 
ukrepih in o stanju na področju trajnostne mobilnosti. 
V zadnjem letu smo zaznali zmanjšano uporabo avtomo-

bilov in izrazito povečanje uporabe avtobusnih prevo-
zov. Prav tako v Šoštanju zaznavamo veliko število ko-
lesarjev, kar je znak, da smo na dobri poti in da ukrepi, 
ki jih izvajamo, počasi a vztrajno vodijo k vzpostavitvi 
trajnostne mobilnosti in prijetnejšega ter bolj zdravega 
okolja v občini.

Občina Šoštanj – prostor in okolje

Nova zakonodaja in prostorski 
akti občine
Že v letu 2018 je na področju prostora začela veljati nova 
zakonodaja, 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 pro-
storskega načrtovanja Občin, in sicer Občine po novem 
izdajajo mnenja na projekte za pridobivanje gradbenih 
dovoljenj tako zahtevnih in manj zahtevnih kot tudi ne-
zahtevnih objektov. Mnenja se izdajo glede skladnosti 
projektov s prostorskimi izvedbenimi akti, z minimalno 
komunalno oskrbo in z varovalnimi pasovi občinskih cest. 
Pred nameravano gradnjo morajo občani torej preveriti do-
ločila prostorskih aktov in poseg v prostor predvideti tako, 
da bo poseg skladen z veljavnimi določili.

Poleg priprave prostorskih aktov, ki še naprej ostajajo Ob-
činski prostorski načrti (OPN) in Občinski podrobni pro-
storski načrti (OPPN), Občine po novem pripravljamo tudi 
Lokacijske preveritve, ki omogočajo novo določitev obsega 
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi (ta ne sme pre-
segati 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 
nadomestila stroškov lokacijske preveritve v Občini Šoštanj, 
ki znašajo od 1.500,00 do 2.500,00 EUR, in Odlok o dolo-
čitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo 
namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu 
Občine Šoštanj, ki znaša 150,00 oz. 200,00 EUR. Oba od-
loka sta bila objavljena oktobra v Uradnem listu Občine 
Šoštanj, št. 8/2018.

V letu 2020 je Občina Šoštanj zaključila postopek priprave 
in sprejela Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem 
načrtu (OPPN) za del enote urejanja prostora v Metle-
čah ME07-1 (PA ID 1370), v teku pa je še en postopek 
priprave OPPN za ŠO25-1 (PA ID 1510).

Poleg tega so bili v letu 2020 zaključeni trije, v postopku 
priprave pa so še štirje postopki Lokacijske preveritve.

Sosežig odpadkov v 
Termoelektrarni Šoštanj
Veliko je že bilo napisanega o načrtovanem sosežigu od-
padkov v Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ). Občina Šoštanj je 
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s strani TEŠ prejela Poročilo o vplivih na okolje za sosežig 
v TE Šoštanj, ki sta ga izdelala Elektroinštitut Milan Vidmar 
in Eurofins. Z rebalansom proračuna je Občinski svet Občine 
Šoštanj zagotovil sredstva za izdelavo neodvisne revizije 
omenjene študije, ki jo bo naročila Občina Šoštanj. Ko bo 
revizija narejena, bodo tako Poročilo kot revizijo le-tega 
predstavili svetnikom, ki se bodo na podlagi vseh prejetih 
informacij odločili, ali sosežig podpirajo ali ne. 

Kmetijstvo
Tako kot vsako leto je tudi letos Občina Šoštanj izvedla 
razpis za dodeljevanje pomoči v kmetijstvu za leto 2020. 
Sredstva v letošnjem letu so bila nekoliko višja kot lani, 
in sicer v višini 33.500 EUR.

Razpis je bil po predhodni obravnavi Komisije za kmetij-
stvo pri Občini Šoštanj objavljen v mesecu februarju 2020. 
Prispelo je skupno 39 vlog, od tega 20 vlog za naložbe, 
7 vlog za zavarovanje živali, 1 vloga za dopolnilno dejav-
nost, 0 za izobraževanje, 1 vloga za gozdarstvo in 10 vlog 
za društva. Vse vloge so bile popolne, tako da ni bila no-
bena zavrnjena.  

Komisija za dodeljevanje sredstev je vsa sredstva s skle-
pom razdelila. Vsi tisti, ki so priložili dokončna dokazila, so 
dodeljeni znesek že dobili nakazan, tisti, ki pa še končnih 
dokazil niso prinesli, pa imajo čas za oddajo zahtevkov do 
30. novembra 2020.

Iz pregleda vseh vlog lahko ugotovimo, da je bilo oddanih 
precej manj vlog kot lani. To bi lahko pripisali tudi virusni 
situaciji, ki je posegla tudi na kmetijsko področje, kar se 
največ odraža na investicijah v kmetijstvu.  

Prav tako je vsako leto manj vlog iz naslova zavarovanj 
živine, kar kaže na to, da se kmetje za to vrst zavarovanja 
ne zanimajo ali pa se zavarovanja ne poslužujejo. Kaj je 
temu vzrok, ali je to cena zavarovanja ali kaj drugega, bi 
lahko povedali le uporabniki sami.  

Opažamo se tudi, da se iz leta v leto pojavljajo isti kme-
tje, ki vlagajo prošnje za pomoč, ostali pa, kot da jih to 
ne zanima, kljub temu da je pogoj za dodelitev občinske 
pomoči dokaj enostaven. 

Občinska stanovanja
Občina Šoštanj je izvedla razpis za najem neprofitnih sta-
novanj v aprilu 2015. Do danes je rešenih približno 80 % 
vseh vlog. Tako da ostalih 20 % prijaviteljev, ki so še na 
lestvici, na stanovanje še čaka.   

Občina Šoštanj ima v svoji lasti 135 stanovanj. V zadnjem 
letu je zelo malo sprememb pri najemnikih stanovanj. Na-
jemniki se svojih najemniških stanovanj držijo in jih ne 
zapuščajo, kot je bilo to v preteklih letih. Tako da smo v 
zadnjem letu oddali samo eno stanovanje, eno pa smo z 
najemniki zamenjali. 

Eno streho smo v letošnjem letu zamenjali, kar je bil fi-
nančno iz naslova stanovanj največji strošek. 

Vse večji problem je redno vzdrževanje stanovanj. Stanova-
nja so iz leta v leto starejša in potrebno je vse več vlaganj 
v obstoječe stanje. Predvsem je stavbno pohištvo tisto, ki 
je najbolj izpostavljeno in tudi najbolj potrebno zamenja-
ve. V letošnjem letu smo tako zamenjali kar nekaj oken in 
vrat na občinskih stanovanjih.

Občina si že nekaj časa prizadeva za rešitev problema ne-
plačevanja najemnin. Dolg najemnikov je vse večji, vse 
več pa je tudi primerov, ko upravnik sproži postopek preko 
sodišča za izselitve najemnikov, ki pa se konča neuspešno, 
saj so prihodki najemnikov tako nizki, da ne dosegajo za-
konskega minimuma za življenje.

Potepuške živali      
Vsaka lokalna skupnost je dolžna poskrbeti za potepuške 
živali na svojem območju. Tudi v Občini Šoštanj imamo to 
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urejeno in ugotovimo lahko, da se je v zadnjem času ob-
čutno zmanjšala potreba po reševanju potepuških psov. To 
pomeni, da je na področju lastnikov psov vse več reda in da 
le ti spoštujejo svoje hišne ljubljence in za njih ustrezno 
poskrbijo in jih tudi ustrezno evidentirajo oz. čipirajo. Bil 
pa je v letošnjem letu en primer, ko so se pojavil trije psi, 
ki so bili iz istega legla, ki so bili čipirani, vendar je lastnik 
neznan. Vse bolj opažamo, da občani ne pobirajo iztrebkov 
svojih psov in tako posledično onesnažujejo okolje.

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 ustre-
zno čipirane, je vse več tistih lastnikov, ki muce enostavno 
prepustijo naravi in okolici ali jih celo odvržejo. Občina 
Šoštanj pomaga svojim občanom s sofinanciranjem kastra-
cije oziroma 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 
krmijo, ker se jim živali smilijo, s tem pa povzročajo, da si 
muce tam ustvarjajo svoj dom. 

Vandalizem
Vandalizem po Šoštanju je še vedno prisoten. Lahko reče-
mo, da je ga je glede na prejšnja leta nekoliko manj, se pa 

še tu in tam najdejo vandali, ki v takšnem početju še vedno 
uživajo. Največji dokaz je bilo uničenje košev za odpadke, 
uničenje klopi v Kajuhovem parku in poškodbe na prenov-
ljenem Glavnem trgu. Prav tako je bil poškodovan podstavek 
Kajuhovega spomenika, fasada telovadnice v Šoštanju, gar-
derobe na rokometnem igrišču, poškodovana igrala na otro-
škem igrišču in v Tresimirjevem parku.   

Javna snaga
Občina Šoštanj je v letu 2020 na razpisu pridobila novega 
izvajalca javne snage in na področju urejanja zelenih po-
vršin v mestu Šoštanj. Na začetku je bilo nekaj težav, sedaj 
pa menimo, da to delo poteka normalno. Tudi iz naslova 
javne snage se je situacija glede na prvo leto izboljšala, 
tako da kljub včasih kakšni pomanjkljivosti mislimo, da 
delo poteka dobro. 

Šoštanj – občina urejene infrastrukture

Cestna infrastruktura
Občina Šoštanj je s podjetjem Andrejc, d. o. o., leta 2016 
podpisala15-letno koncesijsko pogodbo za investicijsko in 

redno letno ter zimsko vzdrževanje lokalnih cest. V prvih 
letih pogodbe so prenovili 44 km cest. 
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Ceste v občini so večinoma lepo urejene, kljub temu ostaja ne-
kaj odsekov, ki so še potrebni prenove, zato je Občina Šoštanj 
lani podpisala okvirni sporazum in s tem dobila izvajalce, ki 
jim pošilja povpraševanja za prenove cestnih odsekov. Ti izva-
jalci so: Andrejc, d. o. o., Jože Goršek, s. p., Stanko Hriberšek, 
s. p., Janez Cigale, s. p., Nivig, d. o. o., GP Fajdiga, d. o. o., 
Tomaž Ostervuh, s. p., Karbon, d. o. o., VOC Celje, d. o. o., 
Navodnik Jernej, s. p., GP Brlec, d. o. o., Remont NG, d. o. 
o., AGM Nemec, d. o. o., Franc Sovič, s. p., Žveplan, d. o. o.. 

Gre za prenove lokalnih cest in javnih poti, tako da nekatere 
odseke v celoti financira Občina Šoštanj, druge posamezna 
krajevna skupnost, nekatere pa deloma Občina deloma KS. 

Prenovljeni odseki cest po okvirnem sporazumu za izva-
janje investicijskih del na področju občinskih cest Občine 
Šoštanj in krajevnih skupnosti v letih 2019 in 2020 so 
navedeni v spodnji tabeli. Skupna vrednost vseh prenov 
znaša 895 tisoč evrov.

Prenovljeni odsek Naročnik
Dolžina 

prenove v 
metrih

KS Ravne odsek Grabner 
- Pikl

KS Ravne in
Občina Šoštanj 270

KS Lokovica odsek Časl KS Lokovica 170

KS Skorno odsek Skorno - 
Rezoničnik

KS Skorno 
Florjan 110

KS Topolšica, odsek šola 
Zabreznik - Mlakar Občina Šoštanj 480

KS Šentvid odsek Ravnak - 
Rogelšek KS Šentvid 125

KS Zavodnje odsek Koželj KS Zavodnje 130

KS Gaberke odsek Pristava
KS Gaberke,
KS Ravne in
Občina Šoštanj

250

KS Gaberke odsek LC 410 
120 Križnik - ovinek Občina Šoštanj 120

Postavitev nadstrešnice na 
avtobusnem postajališču 
Lokovica v varovalnem 
pasu regionalne ceste R2-
426, odsek Pesje – Gorenje 
v km 1,340

Občina Šoštanj /

KS Lokovica odsek JP 910 
611 Atelšek - Mlakužnik

KS Lokovica in
Občina Šoštanj 265

KS Šoštanj, ureditev dovo-
znih cest v Metlečah Občina Šoštanj 40

KS Topolšica sanacija odse-
kov javnih poti v KS Topol-
šica; ureditev tampona

KS Topolšica
1240  

(200 + 900 
+ 140)

KS Topolšica odsek JP 
910 221 Pirnat – Rožič - 
Jesenek

KS Topolšica in
Občina Šoštanj 760

KS Ravne odsek Jelen - 
Jevšnik KS Ravne 300

KS Bele Vode, odsek na 
JP 910 050 Grebenšek - 
Skornšek

KS Bele Vode 260

KS Topolšica – obnovitve-
na dela na JP 910 221 pri 
Vržišniku 

KS Topolšica 400

KS Šentvid – obnovitvena 
dela na JP 910 070 

KS Šentvid in
Občina Šoštanj 250

KS Zavodnje – invest. 
vzdrževalna dela na dovo-
zu do kmetije Jank in do 
kmetije Prednek 

KS Zavodnje in
Občina Šoštanj

430 (130 
+ 300)

KS Bele Vode – obnovitve-
na dela na JP 910 030 pri 
Petkovniku 

Občina Šoštanj 210

KS Skorno – Florjan – ob-
novitvena dela na JP 910 
841 pri Grmadniku 

KS Skorno 
Florjan 320

KS Lokovica – obnovitvena 
dela na LC 410 132 in ob-
novitvena dela od LC 410 
132 do objekta Sevčnikar

KS Lokovica 270 (150 
+ 120)

KS Gaberke – sanacija 
ceste JP 910 491 II. del 

KS Gaberke
KS Ravne in
Občina Šoštanj

500
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Poleg navedenih je Občina Šoštanj prenovila še nekaj ce-
stnih odsekov in sanirala precej plazov, redno pa obnavlja 
tudi prometno signalizacijo.

Prenovljeni odsek
Dolžina 

prenove v 
metrih

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

120

Obnova javne poti Zager – Pirnat v Topolši-
ci vključno z javno razsvetljavo 600

Sanacija plazu Gregorc na lokalni cesti LC 
410 160 v Skornem 50

Sanacija plazu na JP 910 041 v Belih Vodah 50

Sanacija plazu med domačijama Kotnik v 
Belih Vodah na LC 410 020 150

Sanacija plazu na javni poti JP 910 111 v 
Zavodnju 310

Obnova javne poti JP 910 111 v Zavodnju 100

Sanacija plazu na javni poti JP 910 170 – 
Repas v Topolšici, drugi del 130

Obnova ceste proti Bolnišnici Topolši-
ca, vključno z novim pločnikom, javno 
razsvetljavo, avtobusnim postajališčem in 
obračališčem

300

Sanacija plazu pod javno potjo JP 910 200 
v Topolšici 50

Sanacija plazu Ovčjak v Topolšici 

Ureditev dela pešpoti pred lesenim mostom 
čez reko Pako za Kulturnim domom Šoštanj 15

Ureditev zaščitnih mrež v Lomu

Postavitev ograje na pešpoti pri Zimzelenu 
v Topolšici 

Ureditev JP Jelenko v Topolšici

Ureditev ceste Drucovnik – Srša na JP 910 
201 v Topolšici

Asfaltiranje javne poti v Zavodnju

Ureditev parkirišča za Glavnim trgom

Ureditev križišča pri JP 910 611

Javna razsvetljava
V Občini Šoštanj je veliko urejene javne razsvetljave. Nekaj 
je stare in dotrajane, zato prejema Občina veliko klicev in 
obvestil, da javna razsvetljava ne deluje. Napake odpravlja-
jo sproti, ponekod pa so težave večje in se napake ponav-
ljajo, tako da je potrebna celovita rešitev. Občina je naro-
čila pregled obstoječe javne razsvetljave in vnos podatkov 
o javni razsvetljavi v aplikacijo za vzdrževanje, s čimer bo 
vzdrževanje bolj enostavno in tudi lažje pregledno. Občina 
je naročila tudi izdelavo načrta javne razsvetljave. V zad-
njem letu je Občina uredila kar nekaj javne razsvetljave:

 − sanacija javne razsvetljave na Cankarjevi cesti,
 − ureditev javne razsvetljave na JP 910 420 v Ravnah,
 − menjava 24 svetilk v Topolšici.

Ostale investicije 
Ker neurja občini Šoštanj ne prizanašajo, je Občina izvedla 
kar nekaj interventnih ukrepov za odpravo posledic narav-
nih nesreč, in sicer v Belih Vodah in Skornem po neurju 
23. julija 2020, na številnih odsekih po deževju konec ju-
lija 2020 in sredi avgusta 2019 ter v Gaberkah po neurju 
decembra 2019. Nesreč je v občini, ki je tako ragibana kot 
šoštanjska, praktično nemogoče preprečiti, namenja pa Ob-
čina Šoštanj veliko pozornosti tudi temu. V letu 2020 je 
izvedla protipoplavne ukrepe na JP 910 330 v Ravnah. Re-
dno Občina pridobiva projektno dokumentacijo za sanacije 
plazov, da lahko nato prejmemo sofinanciranje države, pri 
čemer smo pri sanaciji plazov in odpravi posledic naravnih 
nesreč zelo uspešni.

Občina Šoštanj ves čas ureja tudi komunalno omrežje. Večja 
investicija v letošnjem letu je ureditev toplovoda na Can-
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Onovna šola Karla Destovnika – 
Kajuha Šoštanj
Občina Šoštanj zagotavlja materialne stroške za delo-
vanje osnovne šole, poleg tega tudi sredstva za inves-
ticijsko vzdrževanje. Šola je prvič odprla svoja vrata leta 
septembra 2005. Po petnajstih letih je potrebnih že kar 
nekaj popravil, zato je Občina Šoštanj naročila projekt 
energetske sanacije in preučila možnosti razširitve, saj je 
potrebno zagotoviti nekaj dodatnih učilnic za nemoteno 
izvajanje obveznega programa. 

Število otrok v OŠ Karla Destovnika – Kajuha Šoštanj  
v šolskem letu 2020/2021  

Matična šola POŠ Topolšica Skupaj

Število otrok 749 46 795
Od tega 
prvošolčkov 65 10 75

Podatki na dan 31. 7. 2020.

Lani je Občina Šoštanj prvič učencem ob začetku šolskega 
leta podarila dva zvezka. Ker je bila gesta lepo sprejeta 
in med učenci dobrodošla, je Občina tudi letos podarila 

dva zvezka vsem šoštanjskim osnovnošolcem. Na zunanjih 
platnicah zvezkov so motivi Šoštanja, na notranjih pa po-
učne vsebine.

Nagrade najboljšim
Občina Šoštanj vsako leto nagradi najuspešnejše učence, 
dijake in študente. Zlatim maturantom z območja občine 
Šoštanj in dijakom, ki so zaključni izpit opravili s pohva-
lo ter športnikom za izjemne mednarodne dosežke župan 

karjevi cesti v Šoštanju, Občina je uredila tudi meteorno 
kanalizacijo Kričej v Gaberkah in fekalni priključek na šta-
dionu ter obnovila mešano kanalizacijo ob železnici med 
obema prehodoma (med Mihaelovim domom in Mestno ka-
varno) v Šoštanju.

V letošnjem letu je Občina zamenjala okna na nekdanji 
podružnični šoli v Belih Vodah, kjer se domačini radi dru-
žijo in zadržujejo. Poleg tega je sanirala kapilarno vlago 
objekta »Kunst« v Šoštanju, naredila izvedbeni načrt par-
kirišča na Primorski cesti 1 v Šoštanju in sanirala betonske 
stopnice ob Levstikovi cesti.
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čestita na osrednji slovesnosti ob občinskem prazniku. Na 
podlagi javnega razpisa Občina podeljuje denarne nagrade 
za izjemne dosežke dijakov in študentov. 

Županov sprejem za najboljše devetošolce, ki ga župan 
vsako leto pripravi v Vili Mayer, je letos odpadel, je pa 
župan to prijetno dolžnost opravil kar v šoli ob podelitvi 
spričeval. S knjigo Vlada Vrbiča Prestreljene sanje je župan 
nagradil vse, ki so v devetih letih šolanja dosegli povpreč-
no oceno 4,6 ali več. Takšnih je bilo letos enajst, in sicer: 
Tim Britovšek, Tjaša Jurič, Anja Kosi, Ambrož Sovič, Domi-
nika Rak, Jože Klavž, Sanja Kotnik, Teja Rožič, Neža Flis, 
Aljoša Pečnik in Jaka Pečnik. 

Tekmovanja iz znanj so bila letos nekoliko okrnjena, kljub 
temu so učenci OŠ Karla Destovnika-Kajuha osvojili tri zlata 
priznanja, in sicer: Teo Dvoršak (osmošolec) na tekmovanju 
iz angleškega jezika, Dominka Rak na tekmovanju iz znanja 
kemije in Ambrož Sovič na tekmovanju iz matematičnega 
razmišljanja Bober.

Ob podelitvi je župan Darko Menih povedal, da je ponosen 
na šolo, učence, učitelje in vodstvo, da se v njej izobražuje 
dober kader. Dotaknil se je tudi izobraževanja na daljavo, 
za katerega je dejal, da je v Šoštanju potekalo dobro, da je 

to nova izkušnja za vse – učence, učitelje in starše in da 
je vesel, da so tudi to s skupnimi močmi zmogli in prema-
gali. Ob koncu je vsem zaželel, da bi se tudi v nadaljnjem 
izobraževanju dobro počutili in dodal: »Znanje je vredno-
ta, ki vas bo spremljala ves čas, negujte jo, saj jo boste v 
življenju potrebovali na vsakem koraku.« 

Najboljše je nagradila tudi šola, učiteljski zbor je za učen-
ko in učenca šole izbral Dominiko Rak in Ambroža Soviča.

Od osnovne šole se je poslovila »Generacija 20« ali »Covid 
generacija«, kot so se poimenovali, saj je epidemija zazna-
movala njihov zaključek šolanja. 

Šolski prevozi
Občina Šoštanj je skladno z zakonodajo naročnik in plačnik 
osnovnošolskih prevozov v občini. Naša občina je po povr-
šini razmeroma velika, poseljenost je razpršena in posle-
dično so proge šolskih avtobusov zelo razvejane. Stroški 
šolskih prevozov so zaradi vsega navedenega visoki, zna-
šajo kar pol milijona evrov letno.

Več kot 60 % učencev OŠ Karla Destovnika – Kajuha je vo-
začev. Proge potekajo na 13 relacijah, izvajalec prevozov 
pa je podjetje APS, d. d., s partnerjem Nomago, d. d., in 
podizvajalci Jožef Mazej, s. p., Edi Ovčjak, s. p., in Rudolf 
Vrčkovnik, s. p.. Javno naročilo je bilo izvedeno v letu 
2019 za naslednja štiri leta.

Pomemben del šolskih prevozov predstavlja prevoz učencev 
na Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje (CVIU) 
v Velenje. Gre za otroke s posebnimi potrebami iz občine 
Šoštanj, ki osnovno šolo obiskujejo v Velenju.

Občina Šoštanj pri osnovnošolskih prevozih zagotavlja 
znaten nadstandard glede na zakonske normative; skladno 
z zakonodajo so upravičeni do prevozov otroci, ki so od 
osnovne šole (oz. od postaje šolskega avtobusa) oddaljeni 
najmanj 4 kilometre oz. njihova pot v šolo ni varna. Glede 
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na razvejanost in velikost naše občine je takšnih otrok pre-
cej, veliko pa je tistih, ki so od šole oddaljeni manj kot 4 
kilometre. Ali tudi tem zagotavljati prevoz ali ne, je večna 
dilema. Otroci niso vajeni pešačiti niti biti samostojni. A 
kako bo drugače, ko moramo tudi odrasli v vsakem trenut-
ku priti na vsako mesto z avtomobilom… Cilj občine so v 
prvi vrsti varni prevozi ob hkratnem spodbujanju otroške 
samostojnosti na varnih pešpoteh.

Vrtec Šoštanj 
Vrtec Šoštanj obiskuje blizu 430 otrok. Čudoviti prostori šo-
štanjske enote Biba, kvalitetno delo in tudi nekoliko višje 
število prebivalcev vplivajo na večji vpis. S prostorsko stisko 
se soočajo v enoti Mojca v Gaberkah, kjer je Občina v letu 
2019 zagotovila dva nova oddelka, saj so starši želeli otro-
ke vključiti v vrtec v domačem kraju. V primeru nadaljnje-
ga povečanega števila otrok za katerokoli enoto (Šoštanj, 
Topolšica ali Gaberke), Občina načrtuje ponovno odprtje 
nekdanje Barbke (enote stare banke na Tekavčevi cesti). 

Občina Šoštanj se trudi zagotoviti prostor v vrtcu za vse 
otroke, ki to potrebujejo. V času vpisa (praviloma aprila) 
do sedaj omejitev ni bila potrebna. Kljub temu je Občinski 
svet Občine Šoštanj sprejel posodobljena pravila za sprejem 
otrok v vrtec. Prednost pri vpisu imajo prebivalci Občine 
Šoštanj, otroci, katerih starši so zaposleni…, torej tisti, 
ki za otroke težje zagotovijo drugačno varstvo. 

V času epidemije so bili vrtci zaprti, v tem času staršem 
vrtca seveda ni bilo potrebno plačevati, izpad prihodka je 
vrtcem zagotovila država na podlagi zahtevka občin.

Število otrok v Vrtcu Šoštanj

Enota Biba Šoštanj 310

Enota Urška Topolšica 61

Enota Mojca Gaberke 63

Skupaj Vrtec Šoštanj 434

Župan vsako leto večkrat obišče Vrtec Šoštanj, vedno tudi 
na prvi šolski dan, ko obišče prav vse oddelke vrtca. Letos 
zaradi ukrepov za omejitev širjenja koronavirusa ni obiskal 
prav vseh, temveč le eno skupino, s katero se je vodstvo 
Občine srečalo v športni igralnici.

Sofinanciranje programov za 
mlade
Občina Šoštanj zagotavlja sofinancerska sredstva za delo-
vanje gibanja Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline, 
kjer učenci višjih razredov osnovnih šol in dijaki Šolskega 
centra Velenje pod vodstvom mentorjev izdelujejo razisko-
valne naloge. V gibanju mladih raziskovalcev vsako leto 
uspešno sodelujejo učenke in učenci OŠ Karla Destovnika-
-Kajuha Šoštanj, ki z nalogami s področja humanističnih 
in naravoslovnih ved dosegajo dobre rezultate na medob-
činskem in na državnem nivoju.   

Občina Šoštanj vsa leta sponzorira izjemno priljubljen PI-
KIN FESTIVAL in tradicionalno državno razstavo Likovni 
svet otrok, ki jo na OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj 
organizirajo že 51 let. Letošnja prireditev, načrtovana za 
mesec maj, bo predvidoma potekala v jesenskem terminu. 
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Občina zagotavlja sredstva za prevoz učencev, ki na smučišču 
Golte sodelujejo v projektu Naučimo se smučati in financira 
izvedbo okoljevarstvenega izobraževalnega projekta Odpa-
dek naj ne bo samo odpadek. Namenjen je učencem šestih 
in sedmih razredov OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj, ki 
na to temo vsako leto izjemno uspešno sodelujejo tudi na 
zaključni prireditvi projekta, ki jo pripravi MZPM Velenje. 

Prav tako Občina sofinancira delovanje Medobčinske zve-
ze prijateljev mladine (MZPM) Velenje, ki izvaja pester in 
vsebinsko bogat program za otroke in za starše. V MZPM 
Velenje je združenih šest DPM iz naše občine: DPM Šoštanj, 
DPM Topolšica, DPM Skorno-Florjan, DPM Zavodnje -Šen-
tvid, DPM Ravne in DPM Lokovica. V letošnjem poletju je 
bilo zdravstveno letovanje za otroke iz Šaleške doline, ki 
pod vodstvom MZPM poteka v Poreču in Savudriji, zaradi 
strogih ukrepov NIJZ odpovedano. Tudi izvedba projekta 
Veseli december - gre za obisk Dedka Mraza in obdarova-
nje predšolskih in otrok v starosti od 3 do 6 let z območja 
občine Šoštanj - bo prilagojena takrat veljavnim navodilom 
NIJZ-ja. Darilne pakete za šoštanjske otroke in spremljajoči 
program obiska financira Občina Šoštanj.

Občina Šoštanj sofinancira tudi šolo v naravi za učence iz 
občine Šoštanj, ki prihajajo iz socialno šibkih družin in 
obiskujejo Center za vzgojo, izobraževanje in usposablja-
nje (CVIU) Velenje ter zagotavlja prostore in sredstva za 
delovanje Medgeneracijskega središča Šoštanj. 

Občina Šoštanj zadnja štiri leta pripravi javni razpis za so-
financiranje programov mladinskih organizacij. Na raz-
pis se lahko prijavijo društva, v katerih deluje več kot 75 
odstotkov mlajših od 30 let, v letu 2019 sta se na razpis 
prijavili le dve društvi.

Počitniško delo osnovnošolcev, 
dijakov in študentov
Tudi v letošnjem, v mnogih pogledih drugačnem letu, je 
Občina Šoštanj že enajsto leto zapored pristopila k orga-
nizaciji projekta »MLADI LEPŠAJO MESTO IN OKOLICO«, ki 
je bil med občani in predvsem med mladimi zelo dobro 
sprejet.

Zaradi omejitev, povezanih s koronavirusom, je odločitev o 
izvedbi počitniškega dela kar nekaj časa visela v zraku, na 
koncu pa je predvsem v želji zagotoviti mladostnikom in 
njihovim družinam dodatna sredstva v teh negotovih časih, 
pretehtal glas za. Odločitev se je izkazala za dobro, saj je 
letos bistveno več prijavljenih kot v preteklih letih (lani je 
delalo 75 mladostnikov, v letošnjem letu 115) – zagotovo 
tudi zato, ker je v letošnjem letu zelo malo možnosti za 
opravljanje počitniškega dela.

V občinskem proračunu ni bilo zagotovljenih dovolj sred-
stev za toliko prijavljenih, zato je bil s prerazporeditvijo 
sredstev z drugih projektov zagotovljen dodaten denar, da 
smo lahko k sodelovanju povabili vse pravočasno prijavlje-
ne mlade s stalnim prebivališčem v občini Šoštanj.

Plačilo za delo je letos znašalo 5,40 EUR na uro bruto (od 
tega so počitnikarji prejeli 4,56 EUR na uro, strošek Ob-
čine je 7,62 EUR za uro dela), delo je trajalo teden dni s 
sedemurnim dnevnim delovnim časom.

Opravljeno delo je bilo zelo različno in je podobno kot v 
preteklih letih obsegalo čiščenje, pometanje, pletje, obre-
zovanje, razne selitve, barvanja, tudi betoniranje,… Zad-
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njih nekaj let pri delu iščemo močna področja mladih, kjer 
je to mogoče, da npr. obogatijo mesto z barvanjem, mož-
nost imajo soodločati pri delu, ki ga opravljajo in podobno.

V vseh letih se je zvrstilo skoraj 800 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 svojega življenja.

Projekt zaradi mnogih učinkov ocenjujemo kot zelo uspe-
šen in bomo z njim v prihodnjih letih zagotovo nadaljevali, 
v kolikor bomo uspeli zagotoviti ustrezna sredstva zanj.

Zdravstveno in socialno varstvo

Na področju socialnega varstva Občina Šoštanj uresničuje 
vse zakonsko določene naloge in obveznosti in skupaj z dr-
žavo oz. Centrom za socialno delo Savinjsko-Šaleška, enota 
Velenje, zagotavlja pomoč v primerih, kadar si posamezniki 
in družine ne zmorejo v celoti sami zagotavljati socialne var-
nosti. Zagotavlja in sofinancira socialno varstveno storitev 
Pomoč družini na domu za upravičence iz območja občine 
Šoštanj, sofinancira domsko varstvo v primerih, ko upravi-
čenci skupaj z zavezanci nimajo dovolj lastnih sredstev za 
plačilo domskega varstva, zagotavlja sredstva za delno plači-
lo za izgubljeni dohodek družinskim pomočnikom in sredstva 
za subvencioniranje neprofitnih najemnin in prispevka za 
obvezno zdravstveno zavarovanje za občane, ki so kot iskalci 
zaposlitve prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje. 

Socialno najšibkejšim občanom, starejšim od 65 let z naj-
nižjimi prihodki, občina od leta 2014 dalje omogoča sub-
vencioniran topel obrok, ki ga upravičenci prejemajo med 
tednom, razen sobot, nedelj in praznikov. Zagotavlja tudi 
plačilo nujnih pogrebnih stroškov v primerih smrti občank 
in občanov brez svojcev in delno subvencionira pogrebne 

stroške, kadar svojci pokojnikov teh stroškov finančno ne 
zmorejo plačati v celoti.   

Za vsa navedena sofinanciranja, ki jih zagotavlja Občina Šo-
štanj, predhodno v postopkih uveljavljanja pravic iz javnih 
sredstev odloča Centra za socialno Sa-Ša Velenje.  

Z željo, da bi občankam in občanom približali storitve ve-
lenjskega centra za socialno delo občina centru zagota-
vlja brezplačno pisarno v I. nadstropju občinske upravne 
stavbe. Občani lahko v Šoštanju urejajo 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 obiskuje-
jo pisarno, le-ta je odprta vsako sredo med 13. in 17. uro, 
dokazuje, da je prisotnost centra za socialno delo v Šošta-
nju upravičena in med uporabniki dobro sprejeta. Pisarna 
je zaradi situacije z novim koronavirom do preklica zaprta. 

Občina trikrat letno zagotavlja sredstva za prehrambene 
pakete Rdečega križa (ob Tednu Rdečega križa, ob občin-
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skem prazniku in za božično novoletne praznike). Gre v 
povprečju za plačilo 450- ih prehrambenih paketov letno, 
ki jih prejmejo socialno najbolj ogrožene družine in posa-
mezniki iz naše občine. Prejemnike na podlagi kriterijev 
upravičenosti določata območno združenje in krajevne or-
ganizacije Rdečega križa. Krajevne organizacije, v katerih 
delujejo številni prizadevni prostovoljci Rdečega križa, so 
dejavne v vseh krajevnih skupnostih naše občine. 

Občina pomaga tudi v primerih izredne materialne ogro-
ženosti 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, kjer so včlanjene naše ob-
čanke 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 6.901 EUR sofinancer-
skih sredstev. Pogodbeno sofinanciranje Občina zagotavlja 
za delovanje Območnega združenja Rdečega križa Velenje 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 naših krajev-
nih skupnostih. Zato sofinancira ta priljubljena družabna 
srečanja, ki se jih iz leta v leto udeležuje več občank in 
občanov, starejših od 70 let. Lani je občina za izvedbo 
teh srečanj namenila 4.400 EUR. Letošnjih srečanj starej-
ših občanov zaradi nezmožnosti zagotavljanja preventiv-
nih ukrepov, povezanih s preprečevanjem okužb z novim 
koronavirusom in zaradi ranljivosti udeležencev, ne bo. 
Načrtovano pa je, da bo kot nadomestilo srečanj potekalo 
obdarovanje bolnih in onemoglih starejših ob koncu leta, 
ki jih bodo na domu obiskali predstavniki krajevnih orga-
nizacij RK. Sredstva za simbolično obdarovanje bo zago-
tovila Občina Šoštanj. 

Splošna zdravnica s koncesijo od 
aprila v Šoštanju
Župan Občine Šoštanj Darko Menih je podpisal koncesij-
sko pogodbo z Zasebnim zdravstvenim zavodom A MEDI-
CINA - zdravnico Ano Zamrnik Kolenbrand za opravljanje 
zdravstvene dejavnosti na področju splošne oz. družin-
ske medicine v občini Šoštanj. Zdravnica opravlja delo 
v prostorih Zdravstvene postaje Šoštanj in je pričela z 
delom v aprilu. 

Šoštanj – kulturna občina

Zavod za kulturo 
Za uvod v poročilo o delu Zavoda za kulturo Šoštanj med 
septembrom 2019 in septembrom 2020 so izbrali tole raz-
mišljanje Maje Jerman Bratec: 
»Biti povezan s kulturo v najuglednejšem pomenu besede 
razumemo kot biti povezan z izvirnimi ustvarjalnimi dosežki 

vseh znanosti in umetnosti. Biti povezan s kulturo pomeni 
ustvarjati. Biti povezan s kulturo pomeni poustvarjati. Bi-
ti povezan s kulturo pomeni sprejemati. … Biti povezan s 
kulturo pomeni sposobnost kulturo dojemati kot ustvarjalen 
in ali poustvarjalen proces. Biti povezan s kulturo je moč ra-
zumeti kot del  našega pasivnega odzivanja na opazovanja, 
ki nam čara široke palete strasti in občutij.
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Biti povezan s kulturo v najširšem pomenu in manj viso-
kem tonu, pa je zagotovo, kulturo občutiti kot kulturo 
bivanja, ki se ozira na vsakega izmed nas, ki se ozira na 
sočloveka, na okolje, se ozira vse do vrednot, ki so po-
goj  žitja  in bitja nas vseh. Kultura je predvsem način 
življenja, je naša ozaveščenost in ne nazadnje je spo-
sobnost, da uzremo!« 

Ne bi radi pričeli poročila o delovanju in načrtih Zavoda 
za kulturo s situacijo, ki vlada v Sloveniji zaradi COVID-19 
od 13. marca 2020 dalje, a vendar se ji ne morejo izogniti. 
Pa ne zato, da bi opravičevali svojo (ne)dejavnost, ampak 
zato, da tudi v tej občinski brošuri opozorijo, da se globo-
ko zavedajo, kako je kultura ravno v teh časih in v takšni 
družbi nepogrešljiva. 

Sociolog Jože Vogrinec je v enem izmed svojih razmišljanj 
o potrebnosti kulture poudaril: »V družbi drugih narodov 
smo enakopravni, če imamo znanost in umetnost na enaki 
ravni kakor drugi v Evropi«(…) »Če namreč ne potrebuje-
mo muzejev ali opere, ker nas veliko stanejo, je upravičeno 
sklepati takole: parlament, ministrstva, vlada, uradi, pred-
sednik nas stanejo v obliki proračuna približno petdesetkrat 
več kakor kultura. Koliko bi šele privarčevali, če bi se odpo-
vedali svoji državi?!«

Kdaj pa kdaj se namreč sliši, da kultura stane preveč in da 
je po koncu epidemije, ki nas je zaznamovala na vseh ni-
vojih, hudo! Da bo gospodarstvo utrpelo prehude izgube, 
da se bo svet težko »izmazal« brez hude finančne krize. 
In da bo kultura takrat trivialna skrb v primerjavi s skrbjo 
o preživetju.

Mogoče bo res tako. Upajmo, da ne in da jo bomo predvsem 
odnesli z minimalnimi žrtvami človeških življenj. Kajti v 
vsem tem je seveda v ospredju in edino pomembno človeš-
ko življenje. A v isti sapi vemo, da vrednota ni merjena z 
materialno vrednostjo in da smo zaradi kulture ostali, da 
smo zaradi kulture preživeli, ohranili svoj jezik, svojo 
identiteto, svoj prostor pod soncem. S temi zavedanji 

Zavod za kulturo gradi kulturni vsak dan tudi in še po-
sebej v teh časih. 

Zavod za kulturo Šoštanj je ustanovila Občina Šoštanj z 
odlokom leta 2003. Na Zavodu za kulturo Šoštanj so v ob-
dobju 2019/2020 zaposleni trije. Zavod že četrti mandat 
vodi direktor Kajetan Čop. Predsednica Sveta zavoda je 
Milojka B. Komprej.

Zavod ima sedež na Trgu svobode 12, upravlja pa Mestno 
galerijo na Glavnem trgu 7 in Kulturni dom na Trgu Jožeta 
Lampreta 3.

Večji projekti na prostem, ki jih vodi že dlje časa, so Ana 
Desetnica, mednarodni festival pouličnih gledališč in Smal-
lfest, festival za mlade alternativne ustvarjalce in poslušal-
ce. Posebnost je tudi Praznik luči. Za te projekte vemo, da 
so edinstveni v ožjem in širšem okolju in da vzpodbujajo 
druženje in sobivanje. 

Ana Desetnica je v Šoštanju neprekinjeno že od leta 2004. 
Smallfest vse bolj prehaja v roke Mladinskega centra Šo-
štanj, s katerim Zavod tvorno sodeluje že sedem let. 

V letu 2016/2017 je Zavod prvič sodeloval pri projektu 
Praznika luči, po tem pa prevzel glavno organizacijsko in 
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finančno pobudo. Letos so oklevali, kako in kdaj izvesti 
projekt, kajti neverjetno je opazovati tisoče lučk, ki plavajo 
po Družmirskem jezeru in predstavljajo spomin na poto-
pljeno vas. Odločili so se, da so projekt, katerega gonilna 
sila sta zakonca Heindl iz Metleč, vseeno realizirali brez 
gledalcev, posnetek pa je dostopen na spletu.

Mestna galerija praznuje dvaindvajset let neprekinjene-
ga delovanja. Tudi v tem času so realizirali vse planirane 
razstave. Odprtja so organizirali na prostem, posneli film 
o nastajanju razstave in pripravili posnetke o razstavi za 
javnost, ko je bila Galerija zaprta. Ob vsaki je izdan manjši 
katalog s strokovno podlago. Do letošnjega marca so v njej 
tekli tudi galerijski večeri, lepo obiskan je bil decembrski, 
ko je bil izveden koncert Okteta Zavodnje. Galerija je od-
prla vrata tudi ob priložnostnih dogodkih na Glavnem trgu 
in ga pomaga oživljati s svojimi prireditvami. 

Kulturi dom Šoštanj je od lanskega decembra, ko je vrata 
odprla nova glasbena šola, manj zaseden. Še vedno pa so v 
njem različna predavanja, slovesnosti, občni zbori in vaje. 
Folklorno društvo Oglarji Šoštanj vadi v spodnjih prosto-
rih in na odru.

Letos je deset let, kar poteka gledališki abonma Lepi ka-
men, pomemben del programa Zavoda. Sezona 2019/2020 
je tekla nemoteno do zadnje predstave, ki je bila prelo-
žena za nedoločen čas. Še vedno je niso realizirali, a niso 
opustili misli na to. Vsekakor so jo dolžni svojim zves-
tim abonentom in to bodo naredili. Vseeno bodo pripravili 
predstave, ko se situacija umiri, bodo skušali nadoknaditi, 
česar sedaj ne morejo realizirati. Nadaljujejo pa s progra-
mom, ki je kvalitetno in humorno naravnan. Ponudijo tako 
produkcijo profesionalnih kot amaterskih gledališč.

Sodelujejo tudi v drugih dogodkih z različnimi organiza-
torji, društvi ter posamezniki. Letos ravno v septembru 
pripravljamo skupaj s KD Ravne koncert na prostem. Ker 
dejavnost Zavoda ni pridobitna in mora ostati v okviru kul-
turnih vsebin, so sredstva namenjena predvsem dogodkom, 
ki širijo kulturno zavest in manj splošni zabavi.  

V obdobju od septembra 2019 do septembra 2020 se je v 
Mestni galeriji Šoštanj zvrstilo 10 prireditev za javnost, 
kar je pol manj kot lani. Kljub epidemiji smo uspeli re-
alizirati vse razstave. Veseli smo rednih in manj rednih 
obiskovalcev, še posebej pa osnovnošolcev, ki si ogledajo 
razstave in dobijo vpogled v splošno dogajanje na likov-
nem področju. 

V Kulturnem domu je bilo v veliki dvorani v tem času 39 
prireditev, v katere je bil Zavod vključen kot organizator ali 
soorganizator. V Kulturnem domu je manjši padec uporabe, 
tudi sicer so zaposleni Zavoda sodelovali na tak ali dru-
gačen način, 25-krat pri izvedbah vaj društev in glasbene 
šole. Prisotnost zaposlenih na Zavodu je zagotovljena tu-
di preko dveh pogodbenih delavcev, ki občasno opravljata 
dela tehnika in propagande. 
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V letu 2020 so čez poletje organizirali eno prireditev na 
prostem, in sicer na obnovljenem Glavnem trgu. Tradicio-
nalni Praznik luči pa je obeležen, kot rečeno, tudi virtualno. 

List, revija za kulturna in druga vprašanja občine Šoštanj 
in širše, izhaja redno, kljub manjšemu številu dogodkov 
je ostalo število strani enako, tudi po zaslugi intervjujev 
in portretov zanimivih občanov. List ni pomemben samo 
za kraj. Vsebine, ki se nanašajo na dogodke, intervjuje, 
zgodovinska dogajanja in osebe, so dragocen prispevek 
domoznanskim zapisovalcem. 

Zaposleni na Zavodu tudi zasebno sodelujejo z društvi in 
posamezniki in jim s svojim znanjem pomagajo pri njiho-
vem ustvarjalnem delu. Povezovanje v skupnosti bi moralo 
biti še večje, saj bomo le skupaj ustvarili kvalitetno in ra-
znoliko kulturno ponudbo. Ustanoviteljica, Občina Šoštanj, 
jim daje potrebna sredstva, kar jim nalaga skrb za nadaljnji 
razvoj v smeri prepoznavnosti in izvirnosti. 

Ljubiteljska kultura
Bogata tradicija ljubiteljske kulture je na območju občine 
Šoštanj prisotna že več kot 100 let.    

Na našem območju je registriranih 12 kulturnih društev, 
kjer pod vodstvom umetniških vodij in predsednikov dru-
štev na različnih področjih kulture predano deluje več kot 
700 prostovoljnih članic in članov: godbeniki, zborovski 
pevci in pevci v oktetih, folkloristi, ljudske pevke in ljud-
ski godci, glasbeniki, recitatorji, harmonikarji, amaterski 
igralci, snovalci ustvarjalnih delavnic s področja obujanja 
lokalnih ljudskih šeg, navad in običajev, pritrkovalci in še 
mnoge druge zvrsti ljubiteljske kulture.  

Iz leta v leto opažamo, da se v društvih povečuje število 
članstva in sekcij znotraj društev, pestrost , raznolikost in 
ustvarjalnost izvajanih programov ter kakovost in zahtev-
nost izvedb ter število nastopov. Kulturna društva naše 

občine negujejo dolgoletno bogato tradicijo ljubiteljske 
kulture tega območja in skupaj s sekcijami širijo obseg 
svojega delovanja in pojavnosti. S prisotnostjo na občin-
skih in drugih kulturnih dogodkih pomembno vplivajo na 
kulturni utrip in predstavljajo izjemno pomemben element 
povezovanja med generacijami, prenosa znanja in izkušenj 
ter negovanja tradicionalnih vrednot in kulturnega izroči-
la. Nekatera društva se redno udeležujejo tekmovanj, kjer 
posegajo po najvišjih nagradah in priznanjih in po kako-
vosti izvajanja že presegajo ljubiteljski nivo ustvarjanja. 
Kulturna društva so najboljši ambasadorji Šoštanja doma 
in v tujini; povsod, kjer nastopajo, še posebej med rojaki,  
so vedno toplo in prisrčno sprejeti. Letos je na izvedbo 
načrtovanih programov, vaj, nastopov in tekmovanj vpli-
vala epidemija. Negotovi sta tudi načrtovani gostovanji PO 
Zarja Šoštanj v Avstriji pri pobrateni godbi iz Strassa in 
Mešanega pevskega zbora Svoboda Šoštanj pri slovenskem 
kulturnem društvu Triglav v Splitu. 

Med letošnjimi društvi je častitljiv jubilant – v Društvu 
upokojencev Šoštanj namreč letos obeležujejo 70 let zbo-
rovskega petja. Jubilejni koncert, načrtovan za 21. marec, 
je bil zaradi epidemije novega koronavirusa odpovedan in 
je načrtovan za mesec november.

Programe delovanja ljubiteljskih kulturnih društev Občina 
letno sofinancira na podlagi javnega razpisa. 

Največji praznik ljubiteljske kulture v Sloveniji, nacionalni 
projekt Teden ljubiteljske kulture, v katerem se predstavi-
jo tudi naši ljubiteljski kulturni izvajalci, je letos zaradi 
novega koronavirusa potekal na spletnih straneh in na so-
cialnih omrežjih. 

Minister za kulturo navdušen 
nad Vilo Mayer 

V soboto, 22. 2. 2020, je Vilo Mayer na povabilo župana 
Občine Šoštanj Darka Meniha obiskal takratni minister za 
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kulturo mag. Zoran Poznič. Kot akademskega kiparja ga je 
najbolj zanimala zbirka Ivana Napotnika, mojstra kiparjenja 
v lesu. Nad njegovimi deli in tudi nad celotno Vilo Mayer 
je bil minister navdušen in med drugim dejal, da je v Slo-
veniji malo podobnih kulturnih objektov. Občini Šoštanj 
je čestital za velik posluh, ki ga kaže za skrb in ohranitev 
kulturne dediščine.

Občina Sofinancira knjižna gra-
diva, predvsem z domoznansko 
vsebino. Z nakupom 500 izvo-
dov je pomagala pri izidu knjige 
Prestreljene sanje. Ob tej prilož-
nosti je avtor Vlado Vrbič mini-
stru predstavil svoj roman o pe-
sniku Kajuhu in mu podaril en 
izvod. 

Ministru so predstavili projekte, ki že tečejo v okviru 
priprav na leto 2022, ko bomo obeležili 100. obletnico 
rojstva Karla Destovnika - Kajuha, šoštanjskega rojaka, slo-
venskega pesnika in narodnega heroja. Minister je predsta-
vil nekaj zanimivih vzporednic z letošnjim letom sklada-
telja Huga Wolfa.

Muzej usnjarstva na 
Slovenskem

2019
V začetku novembra je na Trgu svobode pred občinsko 
stavbo potekalo odprtje razstave ob 10. obletnici Muzeja 
usnjarstva na Slovenskem Šoštanj. Nato je 19. 11. poteka-
lo Vseslovensko srečanje usnjarjev ob 10. obletnici Muzeja 
usnjarstva na Slovenskem Šoštanj: 19. 11. 2009 je bil na-
mreč v Šoštanju odprt Muzej usnjarstva na Slovenskem. Ta 
dogodek je potekal v več delih: najprej je bil organiziran 
voden ogled po muzeju, sledila je okrogla miza, kjer so so-
delovali ključni akterji ob ustanovitvi muzeja. Na koncu pa 
je sledila še premiera filma Rodbina Vošnjak in šoštanjska 
tovarna usnja. Na mesečni prireditvi Klepeti pod Pustim 
gradom v Muzeju usnjarstva na Slovenskem je v sklopu pri-
reditev ob 10. obletnici Muzeja usnjarstva na Slovenskem 
gostoval nekdanji zaposleni v šoštanjski usnjarni Franjo 
Žučko. V šoštanjski usnjarni je delal na več oddelkih in bil 
tudi član tovarniškega Prostovoljnega gasilskega društva.V 
začetku meseca decembra je na Ta veseli dan kulture pote-
kala predstavitev publikacij, ki so v letu 2019 izšle v Mu-
zeju usnjarstva na Slovenskem. Na zadnjem Klepetu pod 
Pustim gradom v letu 2019 je v sklopu prireditev ob 10. 
obletnici Muzeja usnjarstva na Slovenskem gostoval Srdan 
Arzenšek, ki je obujal spomine na svojega očeta in deda, 
ki sta bila usnjarja. 

2020
V mesecu januarju je potekala mesečna prireditev Klepet 
pod Pustim gradom. Na tej prireditvi je gostoval Andrej 
Goršek, ki opravlja funkcijo predsednika v Nogometnem 
klubu Šoštanj. V letošnjem letu je več aktivnosti v Muzeju 
usnjarstva na Slovenskem povezano z 100. obletnico NK 
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Šoštanj in prva izmed njih je bil ravno januarski Klepet 
pod Pustim gradom. Ob slovenskem kulturnem prazni-
ku smo organizirali razstavo panjskih končnic lokalnega 
umetnika Alimpija Košarkoskega, ki je bila množično obi-
skana. V mesecu februarju je potekal Klepet pod Pustim 
gradom. Na tem klepetu je kot gost sodeloval Ivan Kotnik, 
nekdanji direktor Šolskega centra Velenje in znani sloven-
ski alpinist. V maju in juniju je bil preurejen depo v starih 
prostorih Tovarne usnja Šoštanj, tako da je sedaj lažje do-
stopen in bolj pregleden. V mesecu juniju so potem prip-
ravili klepet, ki je bil predviden za mesec marec. Gost na 
prej omenjeni mesečni prireditvi je bil Janko Zacirkovnik. 
V mesecu juliju je bila v zunanjem delu Muzeja usnjar-
stva organizirana nova mesečna prireditev Domoznanski 
kino na prostem. Seveda je prireditev potekala v skladu s 
predpisi in uredbami, ki določujejo ravnanje in obnašanje 
obiskovalcev v nastali situaciji. V mesecu avgustu pa je 

potekalo odprtje razstave ob 100. obletnici NK Šoštanj 
ter 9. Poletni filmski večeri, ki so potekali konec avgusta. 
V mesecu septembru so filmski večeri potekali še dvakrat 
v zunanjem delu muzeja samega. 

Občina lastnica Kajuhovega 
doma
Veliko pozornosti Občina namenja ohranitvi dediščine. Za-
gotovo je Kajuhov dom objekt, ki ga je vredno ohrani-
ti, zato se je Občina odločila za nakup rojstne hiše Karla 
Destovnika Kajuha. Pogodbena vrednost je bila 370 tisoč 
evrov, polovico bo Občina plačala letos, polovico pa pri-
hodnje leto. Največ pozornosti bomo v prihodnje namenili 
vsebinam, veliki stroški pa bodo nastali zaradi obnove, ki 
jo zgradba potrebuje. 

Šoštanj – občina športa in rekreacije

Tudi na področju športa je bilo letošnje leto precej dru-
gačno, okrnjeno. Prizadeti so bili vsi – tako tisti, ki radi 
spremljajo vrhunski šport preko medijev, kot tudi tisti, 
ki se s športom sami ukvarjajo, bodisi rekreativno bodisi 
tekmovalno.

Občina Šoštanj je bila primorana zapreti športne objekte 
za dva meseca in po ponovnem odprtju močno omejiti in 
prilagoditi njihovo uporabo. Vsak si želi ostati zdrav, zato 
so uporabniki sprejeli ukrepe z razumevanjem in seveda 
tudi z obžalovanjem. 

K sreči pa Občina Šoštanj ponuja številne možnosti giba-
nja na prostem. Tek in sprehodi v naravi, kolesarjenje in 
podobno je na voljo na vseh koncih občine. 

100 let NK Šoštanj
Na področju športa je v Šoštanju izjemno razvejana in bo-
gata društvena dejavnost. Številna »vaška« društva skrbi-
jo za gibanje in druženje v posameznih krajih, klubi pa se 
usmerjajo predvsem v vzgojo mladih.

Želja Občine Šoštanj je predvsem mladim omogočiti 
kvalitetno preživljanje prostega časa – daleč stran od 
telefonov, i-podov, x-boxov, play stationov in podobnih 
stvari, ki jih odrasli skoraj ne poznamo, kaj šele razumemo. 
Zagotovo je šport tista dejavnosti, ki tudi pri otrocih še 
vedno spodbudi zanimanje, jih privlači in pritegne. 

Občina Šoštanj sofinancira dejavnost športnih društev pre-
ko javnega razpisa za šport, kjer med okrog 30 društev raz-
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delimo 124.450 evrov. Predvsem za društva oz. klube, ki so 
usmerjena tudi v kakovostni šport, je teh sredstev premalo. 
Prav to so pa tudi društva, ki imajo v svojih vrstah največ 
mladih in imajo najdaljšo tradicijo.

Nogometni klub Šoštanj v letošnjem letu praznuje že 100. 
obletnico delovanja. V ta namen so v sodelovanju z Muze-
jem usnjarstva na Slovenskem pripravili nekaj dogodkov. 
Žal pa so zaradi epidemije odpovedali osrednja dogodka, 
načrtovana v Kulturnem domu in na štadionu, kjer bi se 
poklonili najbolj zaslužnim v bogati klubski zgodovini. Za 
svoje delo je ob tem visokem jubileju NK Šoštanj prejel 
Priznanje Občine Šoštanj.

Prenova objekta ob štadionu
Za redno in sprotno vzdrževanje športnih objektov skrbi 
Občina Šoštanj v okviru finančnih zmožnosti. Dejstvo je, 
da so prihodki od najema športnih dvoran izjemno nizki, 
zato tudi sredstva za vlaganje niso tako visoka, kot bi si 
želeli uporabniki.

Ne glede na to je Občina Šoštanj v letošnjem letu uspela 
zagotoviti sredstva za prenovo starih in dotrajanih garde-
rob na štadionu pod Vilo Široko. Objekt ima novo streho, 
stavbno pohištvo, garderobe, sanitarije, nov vhod v gar-

derobe za gostujoče ekipe in fasado. Občina je zagotovila 
tudi sredstva za menjavo reflektorjev na igrišču z umetno 
travo in za ureditev fekalne kanalizacije. 

Klub je s sponzorskimi sredstvi uspel zagotoviti še nekaj 
dodatnih izboljšav ob igrišču. 

Prenova skakalnice Munti
Smučarski skoki imajo v Sloveniji izjemno tradicijo. Tudi 
v Šoštanju so fantje začeli skakati že pred drugo svetov-
no vojno, skakalnico v globeli Monte Grapa na Goricah pa 
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Spoznajte drugačen Šoštanj
Šoštanj je veliko več kot Termoelektrarna, po kateri ga 
pozna večji del Slovenije. Za dimniki energetskega giganta 
se skriva bogata kulturna dediščina in tudi čudovita ne-
okrnjena narava. Najvišji vrh občine Smrekovec (1577 m) 
je gora vulkanskega izvora. V gozdovih Smrekovškega po-
gorja živijo redke in ogrožene vrste rastlin in živali, zato 
je območje uvrščeno v evropsko mrežo ohranjene narave 
Natura 2000. Smrekovec vabi pohodnike, kolesarje in turne 
smučarje, vzpon na vrh pa obiskovalca nagradi s čudovitim 
razgledom na Šaleško dolino in okoliške vršace. 

Občina je pravi mali raj za pohodnike, saj je prepredena s 
številnimi potmi. Vodna pot v Šoštanju, zasnovana z na-
menom spoznavanja lokalne dediščine in spodbujanja pitja 
vode iz javnega vodovoda. Vošnjakova pot vas popelje sko-
zi zgodovino te družine, zaslužne za razvoj Šoštanja. Ure-
jene so tudi številne druge poti: Trška pot okoli Šoštanja, 
poti ob Družmirskem jezeru, najglobljem umetnem jezeru 
pri nas, Ravenska pot, Gaberška pot, Metuljeva pot v To-
polšici, Logarska v Belih Vodah, pot po obronkih Skorna in 
Lokovice... Nekatere med njimi so kategorizirane kot pla-
ninske poti, druge ne. Planinsko društvo Šoštanj je skrbnik 
kar 59-ih odsekov v skupni dolžini več kot 86 km. 

Samo mesto Šoštanj se ponaša z bogato zgodovino, o ka-
teri pričajo razvaline gradu, ki bdijo nad mestom. Muzej 
usnjarstva na Slovenskem je poklon številnim generacijam 
šoštanjskih usnjarjev, ki so delali v »fabriki« v več kot 
dvesto letih njenega obstoja. 

Na kulturnem področju je nujno izpostaviti pesnika Karla 
Destovnika – Kajuha, ki je bil rojen v Šoštanju. Na mestu, 
kjer je padel, pri Žlebnikovi domačiji, stoji Kajuhov spo-
minski objekt, dostopen vse dni v letu. Šoštanj je rojstni 
kraj še enega velikana – akademskega kiparja Ivana Na-
potnika. Njegova dela so na ogled v Vili Mayer. 

Z obiskom Term Topolšica, turističnega središča Šaleške 
doline, lahko popotnik v nekaj dneh aktivnih počitnic raz-
išče zgoraj omenjene in številne druge skrite kotičke Ob-
čine Šoštanj. 

so zgradili okrog leta 1950. Še danes tam potekajo zelo 
obiskane in zanimive športne prireditve, letos je Občina 
Šoštanj namenila 15 tisoč evrov za njeno obnovo. Kot zani-

mivost povejmo, da ima rekord skakalnice nekdanji zmago-
valec skupnega seštevka svetovnega pokala Primož Peterka, 
ki je leta 2010 pristal pri 22 metrih.
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Ureditev območja Družmirskega 
jezera
Cilj projekta ureditve Družmirskega jezera je, da se območje 
uredi v rekreacijsko-turistični park, namenjen čim širšemu 
krogu uporabnikov, tako mladim kot starejšim, domačinom 
in turistom. Gre za neke vrste navezavo na oba Tresimirjeva 
igrišča – otroško in športni park. 

Projekt je razdeljen v tri faze. 

1. faza

 − Stabilizacija in ureditev zaščitnega nasipa proti mestu 
Šoštanj. Nasip je na območju vode obložen s kamnito 
oblogo, kar zagotavlja večjo stabilnost, dodatno je 
zaščiten s folijo in zemljino.

 − Ureditev prehoda od Račjega otoka do poligona  

ribičev s tremi pretočnimi kanali za mešanje vode in 
prehod rib ter ureditev zunanjega dela tega prehoda s 
kamnito zložbo, s čimer zagotovimo dodatno zaščito 
za Šoštanj.

 − Ostalo ostajajo zelene površine.

2. faza

 − Ureditev peščene pešpoti okrog jezera v dolžini 1 km. 
 − Načrtujejo novo dovozno pot s Koroške ceste in večje 

parkirišče.

3. faza

 − Izgradnja postajališč za avtodome, električna polnilni-
ca za avtomobile in prostori za upravljanje.

 − Izgradnja adrenalinskega parka, želja je tudi zip-line 
preko jezera.
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 − Za tretjo fazo je potrebna sprememba Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (OPPN). Pripravlja se 
končna faza idejne zasnove OPPN in razpis za izvedbo 
pripravljavca OPPN, za katerega želimo, da bi bil spre-
jet pomladi prihodnje leto. S tem bi imeli izpolnjene 
pogoje za pridobitev gradbenega dovoljenja za tretjo 
fazo projekta, s čimer bi bil le-ta uspešno zaključen v 
naslednjih dveh letih.

Trenutno je v zaključnem delu prva faza projekta. Še letos 
želi Občina urediti peščeno krožno pot in novo dovozno 
cesto zaradi blažitve prometa v Cankarjevem naselju. S 
tem bo izboljšala osnovno infrastrukturo na tem območju.

Prvo in del druge faze bo uredila Termoelektrarna Šoštanj v 
dogovoru z Občino Šoštanj. Po pridobitvi gradbenega dovo-
ljenja bo tretjo fazo financirala Občina Šoštanj iz proračuna. 
Idejni projekt je pripravil Rok Poles, sedaj pa projekt za iz-
vedbo pripravlja Holding invest, odgovorni projektant Uroš 

Jarc. Ves čas pri zasnovah sodeluje Ribiška družina Paka, 
tako da so v projekt vključene tudi njihove želje in potrebe, 
kot na primer mesta za ribolov, pretočnost voda in zasaditve.

Šoštanj – občina, ki skrbi za zaščito in reševanje

Naravne nesreče v občini Šoštanj 
v letu 2020
V letošnjem letu je bilo na področju celotne Slovenije že 
kar nekaj naravnih nesreč, ki so bistveno vplivale predvsem 
na ceste in pa tudi na pridelke v kmetijstvu.

Na območju Občine Šoštanj smo v letošnjem letu prijavili 
dve neurji, ki sta močneje prizadeli naše območje, in sicer 
23. 7. 2020 in 29. 7. 2020. V obeh primerih je prišlo do 
močnega deževja in vetra. Prav to deževje je sprožilo kar 
nekaj novih plazov, tako na cestah kot na ostalih kmetij-
skih površinah, osem objektov pa je bilo zalitih oziroma 
poplavljenih. Dva objekta je veter celo porušil. Bilo je tudi 

precej škode na gozdovih, saj je bilo predvsem na obmo-
čju Skorna in Lokovice veliko dreves po neurju uničenih, 
podrtih. 

Vse te škode je komisija popisala in Občina prijavila, kot 
to od nje zahteva zakonodaja. Skupni znesek škode je bil 
ocenjen na 200.000 EUR.

Zaščita in reševanje
Občina skrbi za zaščito in reševanje v primeru naravnih 
in drugih nesreč, torej je zadolžena tako za načrtovanje 
kot tudi za delovanje in opremljanje enot in služb civil-
ne zaščite, med katere sodijo tudi gasilska društva. Zanje 
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skrbi vzorno, njihova oprema se redno dokupuje in obnav-
lja, usposobljenost je vrhunska, v zadnjih letih pa tudi 
štab civilne zaščite, njegove službe in enote sistematično 
opremljamo in usposabljamo.

Vendar na dogodke v letu 2020 ni bil pripravljen nihče. 
Kot povsod v svetu je tudi pri nas primanjkovalo zaščitnih 
in dezinfekcijskih sredstev. Štab občinske civilne zaščite 
je sodeloval z občinsko upravo in koordiniral ter skrbel 
za dosledno upoštevanje državnih in lokalnih predpisov. 
Sodeloval je z Regijskim štabom civilne zaščite iz Celja.

Ugotovili smo, da so načrti zaščite in reševanja zaradi po-
java nalezljive bolezni neustrezni tako na državnem kot 
na regijskem in občinskem nivoju, zato so bili državni do-
kumenti že ustrezno ažurirani, v bližnji prihodnosti bomo 
pristopili k ažuriranju občinskih načrtov.

Gasilska društva
Na gasilce lahko vedno računamo. V času epidemije so bili 
v pripravljenosti, na pomoč pridejo pri požarih, poplavah, 
plazovih… in tudi pri reševanju muc z dreves, preganjanju 
sršenov. Odzovejo se na čisto vsak klic. Lokalna skupnost 
skrbi za njihovo opremljenost in jim nudi podporo, kjer je 
potrebno.

Občina Šoštanj je v letošnjem letu namenila 95.000 EUR za 
redno delovanje vseh štirih gasilskih društev, poleg tega še 
20.000 EUR za nakup osebne zaščitne opreme, 14.000 EUR 
za motorno črpalko za PGD Gaberke, 25.000 EUR za pre-
novo dvorane v gasilskem domu v Gaberkah, 25.000 EUR 
za vozilo PGD Lokovica. Poleg tega je Občina namenila  
15.000 EUR za sofinanciranje Gasilske zveze Šaleške doline 
(za zaposlitev in opremo).

Ves čas govorimo o gasilcih, ne smemo pa prezreti dejstva, 
da so ljudje tisti, ki dajejo neki organizaciji poseben po-
men. Gasilci so pripravljeni priskočiti na pomoč v vsakem 
trenutku. Eden takšnih je Mitja Kovač, ki je pred nekaj te-

dni pred utopitvijo rešil deklico, ko je bil sam na dopustu 
z družino. Za to dejanje je prejel posebno priznanje župana 
za leto 2020.

Prvi posredovalci tudi v Občini 
Šoštanj
Prvi posredovalci rešujejo življenja v primerih, ko so oboleli 
precej oddaljeni od ekipe Nujne medicinske pomoči ali pa 
je ta že na terenu. V ta namen so se tudi v Šoštanju pričeli 
usposabljati gasilci, da bodo pristopili na pomoč. Dobili 
so ustrezno opremo. Prvega usposabljanja se je udeležilo 
44 gasilk in gasilcev iz vseh štirih prostovoljnih gasilskih 
društev v občini Šoštanj (Šoštanj-mesto, Topolšica, Gaber-
ke in Lokovica). Udeležence je uvodoma pozdravil župan 
Občine Šoštanj Darko Menih, ki se je vsem udeležencem 
zahvalil za njihovo pripravljenost pomagati tudi v tovr-
stnih intervencijah, zahvalil pa se je tudi mag. Janezu 
Kramerju, vodji Reševalne postaje UKC Ljubljana, ki je z 
ekipo svojih inštruktorjev kot prispevek kraju, v katerem 
živi, izkazal pripravljenost izvedbe brezplačnega usposa-
bljanja za vse udeležence. V jesenskem delu sledi še drugi 
del usposabljanja saj se je za usposabljanje prijavilo kar 
99 gasilk in gasilcev iz vseh štirih prostovoljnih gasilskih 
društev naše občine.
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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 8. do 15. ure
sreda od 8. do 17. ure
petek od 8. 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 16. ure
sreda od 8. do 16. ure
petek od 8. do 16. 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.: 041 899 162
ponedeljek - petek od 7. do 15. 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 9. do 17. ure

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

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

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

Glasbena šola Fran Korun Koželjski
Velenje,  Oddelek Šoštanj

tel.: 041 610 273

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

Zdravstvena postaja Šoštanj
tel.: 03 588 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, torek, četrtek in petek od 9. do 
17. ure
sreda od 9. do 18. 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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PROJEKTI OBČINE 
ŠOŠTANJ 2020

Glasbena šola Šoštanj


