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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  
15. ure
sreda od 8. do 16. ure
petek od 8. do 14. ure

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

Mestna galerija
tel.: 03 898 43 34
ponedeljek – petek od 10. do 15. ure in od 
16. do 18. 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 13. ure, 
torek in četrtek od 8. do 11. in 15. do 17. 
ure, sobota od 9. do 11. ure. 

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

Kavčnikova domačija
tel.: 03 898 26 30
od 1. maja do 30. septembra, od sobote do 
nedelje, med 10. in 17. uro.
Za najavljene skupine odprto po dogovoru.

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

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

Glasbena šola Fran Korun Koželjski
Velenje,  Oddelek Šoštanj

tel.: 03 588 30 24

Policijska pisarna
tel.: 03 898 43 94
ponedeljek od 10. do 12. ure
sreda od 14. do 17. ure

Zdravstvena postaja Šoštanj
tel.: 03 588 30 50 in 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 – ambulanta 
Šoštanj

tel.: 03 891 11 48
ponedeljek, sreda, petek od 15. do 17. ure, 
torek in četrtek od 7.30 do 9. ure

PV Center starejših Zimzelen
tel.: 03 896 37 00

Pošta Šoštanj
tel.: 03 898 52 55
ponedeljek – petek od 8. do 18. ure,
sobota od 8. do 12. ure

Zbirni center v Šoštanju
sobota od 10.30 do 12.30 ure

Tržnica Šoštanj
trznica.sostanj@gmail.com

Intervencijske številke
Policija 113
Reševalci, gasilci 112

Poslovni čas in kontakti ustanov Nova spletna stran Občine Šoštanj
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Spoštovane občanke in občani,

vsi zaposleni na občinski upravi si želimo, da bi za Vas lahko 
naredili veliko dobrih stvari. V tem letu je bilo dokončanih ali 
pripravljenih kar nekaj pomembnih projektov, ki so ali še bodo 
vplivali na Vaše kvalitetnejše življenje v naši občini. Na žalost 
pa je tudi nekaj dogodkov, ki nam otežujejo še boljše delo, 
to so naravne nesreče in nerazumevanje ter neizpolnjevanje 
dogovorjenih obveznosti Termoelektrarne Šoštanj in Premo-
govnika Velenje.

Verjamem, da boste tudi v letošnji brošuri na-
šli odgovore na pogosto postavljeno vprašanje, 
kaj delamo. V svojem imenu in imenu Občinske 
uprave ter občinskih svetnic in svetnikov Vam 
čestitam ob občinskem prazniku.

Darko Menih, prof., 
župan Občine Šoštanj 

Dobre stvari pridejo k tistim,
ki si jih želijo.
Boljše stvari pridejo k tistim,
ki čakajo.
Najboljše stvari pridejo k 
tistim,
ki ne odnehajo.

(neznan avtor)



Besedilo: župan in uprava Občine Šoštanj

Fotografije: arhiv Občine Šoštanj, arhiv Zavoda za 
kulturo Šoštanj, arhiv Naš čas, arhiv OŠ Karla Destov-
nika-Kajuha Šoštanj, arhiv Vila Mayer, Aleksander 
Kavčnik, Saša Milijaš, Andraž Roškar, Vid Sevčnikar, 
Dejan Tonkli, Jerneja Videmšek

Uredili: uprava Občine Šoštanj

Izdala: Občina Šoštanj

Zanjo: Darko Menih, prof., župan

Oblikovanje in prelom: Studio Punkt

Tisk: Tiskarna Bizjak, Velenje

Publikacija je izšla v nakladi 3000 izvodov.

September 2016
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Število prebivalcev po naseljih

Naselje

Število  
prebivalcev  
(na dan 1. 1. 

2015)

Število  
prebivalcev 
(na dan 1. 1. 

2016)
Bele Vode 269 261
Florjan 847 852
Gaberke 696 684
Lokovica 924 938
Ravne 1084 1086
Skorno pri Šoštanju 375 372

Šentvid pri Zavodnju 46 44
Šoštanj 2891 2883
Topolšica 1280 1300
Zavodnje 298 285
Skupaj Občina 
Šoštanj 8710 8705

vir: SURS

Število prebivalcev po spolu

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

Moški 4471

Ženske 4234

Skupaj 8705

vir: SURS

Delovno aktivno prebivalstvo 

januar  
2014

maj  
2015

april  
2016

Delovno aktivno 
prebivalstvo 3509 3434  3458

Registrirane 
brezposelne 
osebe

474 453 478

Stopnja regist. 
brezposelnosti 11,9 11,7 12,1

vir: SURS

SPLOŠNI PODATKI O OBČINI ŠOŠTANJ
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priznanje Občine Šoštanj prejmejo: 

 – Valentin Heindl
 – Bogdan Lampret
 – Srečko Potočnik

plaketo Občine Šoštanj prejmejo:
 – Roman Kramer
 – Milan Roškar
 – Karl Drago Potočnik

Župan podeli posebna županova priznanja, ki jih letos prej-
mejo: Prosvetno društvo Lokovica, Turistično društvo Topol-
šica podeželje in Anton Plazl. 

Vsako leto župan nagradi tudi zlate maturante splošne in 
poklicne mature.

Plačevanje položnic brez provizije 
V začetku leta je stopil v veljavo Zakon o davčnem potrjevanju 
računov. Ta zakon je vplival tudi na Mestno blagajno Občine Šo-
štanj, ki je v pritličju občinske stavbe delovala več kot dve leti. 

Občina je zaradi omenjenega zakona sklenila dogovor z Dela-
vsko hranilnico, ki je odprla poslovalnico v Šoštanju februarja 
2016. V njej lahko prebivalci Občine Šoštanj še naprej plačujejo 
položnice brez provizije, kot so to prej počeli v Mestni blagajni. 
Plačevanje položnic je mogoče ves čas poslovanja hranilnice in 
ne le dvakrat tedensko, kot je bilo v preteklosti.

Brez provizije lahko prebivalci Občine Šoštanj plačujejo po-
ložnice naslednjih ustanov: 

 – Občina Šoštanj,
 – Šolski center Velenje,
 – Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.,
 – PV Invest, upravljanje naložb, institucionalno var-

stvo starejših in ostale storitve, d. o. o.,
 – ECE, energetska družba, d. o. o.,
 – HABIT, d. o. o.,
 – LINEA SP, d. o. o.,
 – Festival Velenje,
 – PUP-SAUBERMACHER, d. o. o.,
 – NAŠ ČAS, d. o. o.,
 – Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje,

 – Vrtec Šoštanj,
 – OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj,
 – Zavod za kulturo Šoštanj,
 – krajevne skupnosti.

Novost je tudi bankomat v občinski stavbi. 

Prenovljena poslovalnica NLB
S prenovo Trga svobode je novo podobo dobila tudi stavba 
Nove ljubljanske banke v Šoštanju. Ne zgolj zunanjost, poso-
dobili so tudi notranjost objekta in nekoliko zmanjšali svoje 

To so bili županovi nagrajenci v letu 2015.

Občinski nagrajenci v letu 2016
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Vrtec Šoštanj – letos 22 oddelkov
S septembrom 2016 je v Vrtec Šoštanj vpisanih 360 otrok, 
ki so razdeljeni v 22 oddelkov, kar je en oddelek več kot v 
šolskem letu 2015/2016. V šoštanjski enoti Biba je tako za-
sedenih vseh šestnajst igralnic, štirje oddelki so v Topolšici, 
dva pa v Gaberkah. Oddelki so oblikovani, tako da omogočajo 
vpis otrok tudi tekom leta.

Novi Vrtec Šoštanj od odprtja dalje gosti številne obiske. Posebej 
ponosni so na obisk ministrice za izobraževanje, znanost in šport 
dr. Maje Makovec Brenčič. Osnovni namen njenega obiska je bil 
natančnejša seznanitev s sodelovanjem med javno in zasebno 
sfero, saj je izgradnja Vrtca Šoštanj, kot je ministrica dejala, pri-
mer dobre prakse, da lahko v Sloveniji izvedemo odlične projek-
te. Spomnimo, da je Vrtec Šoštanj po sistemu javno-zasebnega 
partnerstva zgradilo podjetje Esotech, d. d., iz Velenja, ki bo 
objekt 15 let tudi investicijsko vzdrževalo, Občina Šoštanj za to 
obdobje plačuje zasebnemu partnerju najemnino, nato postane 
lastnica šoštanjskega vrtca. Ministrica ni mogla skriti navdušenja 
nad novim šoštanjskim vrtcem. Zahvalila se je vsem akterjem, ki 
so sodelovali pri izvajanju javno-zasebnega partnerstva in jim 
čestitala za voljo in pogum, ki so ga pri tem pokazali.

V kratkem sprehodu skozi vrtec je pokramljala tudi z otroki in 
strokovnimi delavkami ter ob koncu obiska dejala, da se vidi, da 

je šoštanjski vrtec narejen po meri otroka. Ne le da vrtec deluje 
v odličnih pogojih, v njem se tudi zelo kvalitetno in veliko dela. 

V šoštanjskem vrtcu gostijo tudi druge obiske, nemalo je 
predstavnikov drugih vrtcev in občin, ki zbirajo informacije 
za izgradnjo vrtcev v svojih krajih. 

Vrtec v Šoštanju deluje v odličnih pogojih. Zelo prostorne so 
tudi igralnice v Topolšici, nekoliko bolj tesno je v Gaberkah. Tu 
ima krajevna skupnost zelo velik posluh za najmlajše, tako da 
so med letošnjimi počitnicami omogočili vrtcu, da je nekoliko 
povečal svoje prostore, tako da imajo sedaj tudi v Gaberkah 
otroci veliko prostora za igro in razvoj.

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE

prostore. Za izjemno presenečenje so poskrbeli v vodstvu 
Nove ljubljanske banke, d. d., ko so ob otvoritvi prenovljene 
poslovalnice Občini podarili doprsni kip Petra Musija, ki je 
manjkal v spominskem parku pred šoštanjsko osnovno šolo. 
Kip je Občina umestila na manjkajoči podstavek, ob tem pa 
je župan Darko Menih povedal: »Izjemno sem vesel, da lahko 
danes v Spominski park umeščamo doprsni kip vzornega učite-
lja, vsestranskega pedagoga, pisca pedagoških tekstov, avtorja 
knjige, uglednega sadjarja in predanega čebelarja, ki je svoje 
znanje neumorno razdajal učencem, tržanom in kmetom, ter 
prejemnika številnih odlikovanj, med njimi najpomembnejše 
zlati zaslužni križec s krono - PETRA MUSIJA,«
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Šoštanj 

Število otrok v OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj v 
šol. l. 2016/2017

Šola Število vseh 
otrok Prvošolcev

Matična šola v Šoštanju 724 77
POŠ Topolšica 41 9
Skupaj 765 86

Občina Šoštanj sofinancira materialne stroške delovanja OŠ 
Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj. Novost letošnjega septem-
bra je dodatni oddelek v Topolšici, saj je bila do sedaj pravilo-
ma tam dvojna kombinacija (1. in 2. razred ter 3. in 4. razred 
skupaj), letos pa sta samostojna 1. in 2. razred, kombinacija 
ostaja 3. in 4. razred. V ta namen je bilo potrebno preurediti 
podstrešje topolške šole. Potem ko je Občina pred začetkom 
lanskega šolskega leta uredila dodatno učilnico na podstreš-
ju, je letos uredila še osrednji podstrešni del, tako da je iz-
vajanje pouka mogoče tudi tam. Poleg tega so v času šolskih 
počitnic na podružnični šoli v Topolšici potekala investicijsko 
vzdrževalna dela na strehi telovadnice in na hodniku, ki po-
vezuje šolo s telovadnico.

Občina je v poletnem času tudi klimatizirala najbolj izposta-
vljene učilnice na matični šoli v Šoštanju. 

Župan Občine Šoštanj je tudi letos ob koncu šolskega leta 
sprejel devetošolce, ki so v vseh letih šolanja dosegli uspeh 
s povprečno oceno 4,6 ali več. Takšnih je bilo letos 18: Katja 
Brvar, Petra Drev, Brina Stropnik, Tim Terček, Hana Karić, 
Ajda Lebar, Eva Ledinek, Teja Ružič, Lara Zager, Maruša Zajc, 
Hana Marija Žibert, Ema Kolar, Metod Mazej, Pika Kretič, 
Miha Medved, Anamarija Mežnar, Maša Petkovnik, Luka 
Ramšak.

Učenci šoštanjske šole dose-
gajo izjemne rezultate tudi 
na državnih tekmovanjih, 
Anamarija Mežnar je državna 
prvakinja v kemiji (Preglo-
vo priznanje), Metod Mazej 
je podprvak, poleg tega so 
učenci dosegli številna zlata 
priznanja na tekmovanjih iz 
znanj. Naj učenka šole je po-
stala Anamarija Mežnar.

Ponosni so tudi na športne 
dosežke: deklice so osvojile 
naslova državnih prvakinj v 
odbojki na mivki in odbojki, Tomaž Turinek pa je državni prvak 
v teku na 300 metrov. Ti in številni drugi uspehi šoštanjskih 
osnovnošolcev so objavljeni na šolski spletni strani: www.
os-sostanj.si. 

S temi uspehi si je šola prislužila zlato priznanje in naziv 
ŠPORTNA ŠOLA!
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Občina Šoštanj je skladno z zakonodajo naročnik in plačnik 
osnovnošolskih prevozov v občini. Naša občina je po površini 
razmeroma velika, poseljenost je razpršena in posledično so 
proge šolskih avtobusov zelo razvejane. Stroški šolskih pre-
vozov so zaradi vsega navedenega visoki, znašajo skoraj pol 
milijona evrov letno.

Več kot 60 % učencev OŠ Karla Destovnika-Kajuha je vozačev. 
Proge potekajo na 13 relacijah, izvajalec pa je podjetje APS, 
d. d., s partnerjem Izletnikom, d. d., in podizvajalci Jožef 
Mazej, s. p., Roman Strehar, s. p., in Rudolf Vrčkovnik, s. p..

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

Odločitev o tem, kdo se prešola na CVIU, sprejme Zavod Repu-
blike Slovenije za šolstvo, Občina prejme seznam otrok in je 
zadolžena za plačilo prevozov. Število otrok za CVIU, za katere 
Občina Šoštanj skrbi za prevoz od doma do šole, se je postopo-
ma povišalo s 5 v letu 2009 na kar 31 v letu 2016. Prevoz za te 
otroke poteka od vrat do vrat in predstavlja velik del stroškov 
šolskih prevozov (še posebej v deležu na posameznega otroka), 
saj so otroci razpršeni praktično po vsej občini.

Družbene dejavnosti
Občina Šoštanj zagotavlja sofinancerska sredstva za delova-
nje gibanja Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline, kjer 

učenci višjih razredov osnovnih šol in dijaki Šolskega centra 
Velenje pod vodstvom mentorjev izdelujejo raziskovalne na-
loge s področja humanističnih in naravoslovnih ved, jih javno 
predstavijo, najboljše raziskovalne naloge pa se uvrstijo na 
državno tekmovanje. 

Posebno pozornost Občina namenja tudi najuspešnejšim ma-
turantom splošne in poklicne mature - zlatim maturantom z 
območja občine Šoštanj in dijakom, ki so zaključni izpit opra-
vili s pohvalo in športnikom za izjemne mednarodne dosežke. 

V lanskem letu je Občina Šoštanj prvič podelila nagrade za 
izjemne dosežke dijakov in študentov. Komisija je med 19-mi 
vlogami, ki so prispele na javni razpis, na podlagi pravilnika 
podelila šest nagrad. 

Občina Šoštanj vsa leta sponzorira izjemno priljubljen PIKIN 
FESTIVAL in tradicionalno prireditev Likovni svet otrok, zago-
tavlja sredstva za izvedbo projekta Veseli december -program 
in obdarovanje predšolskih otrok v starosti od 3 do 6 let z 
območja občine Šoštanj ob obisku Dedka Mraza in zagotavlja 
sredstva za prevoz učencev, ki sodelujejo v projektu Nauči-
mo se smučati. Prav tako Občina Šoštanj financira plavanje 
po prilagojeni metodi za učence CVIU in VDC Ježek, ki za to 
izkažejo interes. 

Decembra lani je Občina sredstva v višini 3.000 EUR nameni-
la za posodobitev računalniške opreme na Centru za vzgojo, 
izobraževanje in usposabljanje (CVIU) Velenje, ki ga obiskuje 
29 učenk in učencev z območja občine Šoštanj. 

Razširitev kulturnega doma in 
glasbene šole
V tem letu je Občina Šoštanj pridobila gradbeno dovoljenje 
za prenovo in izgradnjo prizidka h glasbeni šoli v Šoštanju. 
Investicijo smo želeli pričeti izvajati že letošnje poletje, ven-
dar smo jo zaradi neplačevanja pogodbenih obveznosti Ter-
moelektrarne Šoštanj letos z rebalansom izvzeli iz občinskega 
proračuna. K izgradnji bo Občina pristopila v prihodnjih letih.

V novem objektu bo 13 učilnic za individualni pouk, 2 skupin-
ski učilnici in manjša dvorana za interne nastope glasbene 
šole; velika godbena dvorana in pevska soba.
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Občina Šoštanj na področju socialnega varstva uresničuje vse 
zakonsko določene naloge in obveznosti in skupaj z državo 
oz. Centrom za socialno delo Velenje zagotavlja pomoč v pri-
merih, kadar si posamezniki in družine ne zmorejo v celoti 
sami zagotavljati socialne varnosti. Zagotavlja in sofinancira 
socialno varstveno storitev Pomoč družini na domu za upravi-
čence iz območja občine Šoštanj, sofinancira domsko varstvo 
v primerih, ko upravičenci skupaj z zavezanci nimajo dovolj 
lastnih sredstev za plačilo domskega varstva, zagotavlja sred-
stva za delno plačilo za izgubljeni dohodek 6-im družinskim 
pomočnikom in sredstva za subvencioniranje neprofitnih 
najemnin in prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje 
za občane, ki so kot iskalci zaposlitve prijavljeni na Zavodu 
za zaposlovanje. 

Vse postopke v zvezi z uveljavljanjem pravic iz javnih sred-
stev vodi Center za socialno delo Velenje. Z odprtjem pisarne 
Centra za socialno delo Velenje v prostorih občinske uprav-
ne stavbe pred osmimi leti je Občina želela občankam in ob-
čanom približati storitve s področja sociale, ki jih v okviru 
strokovnih nalog izvaja center, predvsem pa občanom, ki to 
potrebujejo, zagotoviti informiranje in možnost oddaje vlog 
za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. 

Število občank in občanov, ki obiskujejo pisarno CSD v Šo-
štanju, ki je odprta vsako sredo med 13. in 17. uro, dokazuje, 
da je prisotnost Centra za socialno delo Velenje v Šoštanju 
upravičena in potrebna.

Zaradi povečanih potreb, ki nastajajo kot posledica splošne 
gospodarske krize, Občina Šoštanj povečuje obseg namenskih 
sredstev za zagotavljanje socialne varnosti in izvaja ukrepe, 
s katerimi bi stisko ublažila. Socialno najšibkejšim občanom, 
starejšim od 55 let, na podlagi pravilnika omogoča subvenci-
onirana ali delno subvencionirana kosila, Osnovni šoli Karla 
Destovnika-Kajuha Šoštanj letno zagotavlja sredstva v višini 
7.200 EUR za pomoč socialno šibkim učencem (upravičence 
in višino pomoči določa šolska komisija), sofinancira šolo 
v naravi za učence CVIU Velenje z območja občine Šoštanj 
ter zagotavlja sredstva za preventivno zdravstveno letova-
nje otrok na morju, ki ga izvaja MZPM Velenje, letno pa v 

povprečju zagotavlja plačilo 450- ih prehrambenih paketov 
Rdečega križa socialno najbolj ogroženim družinam in po-
sameznikom. Prejemnike na podlagi kriterijev upravičenosti 
določata območno združenje in krajevne organizacije rdečega 
križa. Krajevne organizacije, v katerih delujejo številni pri-
zadevni prostovoljci, so dejavne v vseh krajevnih skupnostih 
naše občine. Med aktivnostmi, ki jih izvajajo, je tudi med ob-
čani priljubljeno srečanje starejših občanov. Letno se ga po 
posameznih krajevnih skupnostih udeleži več kot 700 občank 
in občanov, Občina pa sofinancira pogostitev. Aktivneje je le-
tos pričela delovati krajevna organizacija RK v Šoštanju, v KS 
Skorno-Florjan pa tečejo aktivnosti za okrepitev delovanja. 

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

Humanitarna društva 
Občina Šoštanj podpira delovanje društev, ki imajo status 
humanitarne ali invalidske organizacije in delujejo v javnem 
interesu. Gre za društva, ki združujejo bolnike s kroničnimi 
boleznimi. Ne glede na sedež društva Občina na podlagi jav-
nega razpisa skladno z merili in kriteriji sofinancira programe 
v društvih, kjer so včlanjene naše občanke in občani. Lani je 
bilo med 12 društev s statusom humanitarne ali invalidske 
organizacije, v katerih je včlanjenih 277 naših občanov, raz-
deljenih 5.311 EUR sofinancerskih sredstev. 
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Ljubiteljska kultura
Ljubiteljska kultura ima na območju občine Šoštanj častitljivo 
tradicijo delovanja. Leta 1919 je bilo ustanovljeno Delavsko 
prosvetno društvo Svoboda, kjer so delovali pevski zbor, tam-
buraški orkester, telovadna vrsta in knjižnica. 

Ponosni smo na pestrost delovanja 12- ih registriranih ljubi-
teljskih kulturnih društev, v katerih predano deluje več kot 
600 prostovoljnih članic in članov – godbenikov, zborovskih 
pevcev in pevcev v oktetih, folkloristov, ljudskih godcev in pev-
cev, ljubiteljskih igralcev, glasbenikov, recitatorjev, snovalcev 
ustvarjalnih delavnic s področja obujanja lokalnih ljudskih šeg 
in običajev in še mnogih drugih zvrsti ljubiteljske kulture. 

Povečuje se število članstva in sekcij znotraj društev, pestrost 
programov ter kakovost in zahtevnost izvedb ter število na-
stopov. Kulturna društva predstavljajo izjemno pomemben 

element povezovanja med generacijami, prenosa znanj in iz-
kušenj ter negovanja tradicionalnih vrednot. Kulturna društva 
so najboljši ambasadorji občine doma in v tujini, kjer nastopajo 
in tekmujejo, med našimi rojaki pa so vedno toplo sprejeta. Ne-
katera društva se redno udeležujejo tekmovanj, kjer posegajo 
po najvišjih nagradah in priznanjih in po kakovosti izvajanja 
že presegajo ljubiteljski nivo ustvarjanja. Pihalni orkester Zarja 
Šoštanj in Mešani pevski zbor Svoboda Šoštanj tudi letos poleg 
rednega programa načrtujeta še izvedbo posebnih projektov.

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 tudi naši ljubiteljski kulturni izvajalci. 
Letošnja osrednja tema je bila namenjena zborovskemu petju, 
saj je to najbolj razširjena kulturna dejavnost v Sloveniji in 
tudi v naši občini, kjer v pevskih sestavih prepeva 233 pevk 
in pevcev.

Muzej usnjarstva na Slovenskem
V spomin na številne generacije šoštanjskih usnjarjev je v Šo-
štanju urejen Muzej usnjarstva na Slovenskem, v katerem sta 
urejeni stalni zbirki Usnjarstvo v Šoštanju in Usnjarski stroji. 
Prva predstavlja razvoj usnjarske obrti v veleindustrijo in po-
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13membno gospodarsko panogo, druga pa vsebuje najpomemb-
nejše stroje in naprave za predelavo kož v usnje. 

Za šole imajo pripravljene pedagoške programe, poleg stalnih 
zbirk pripravljajo v še občasne razstave, vsak mesec zanimive 
Klepete pod Pustim gradom, ob koncu avgusta pa s filmskimi 
večeri poskrbijo, da se z nostalgijo spomnimo, kako je bilo v 
Šoštanju včasih. 

Vila Mayer
Danes protokolarni objekt Občine Šoštanj, nekdaj bivališče 
družine šoštanjskega odvetnika in župana dr. Frana Mayerja. 
Meščanska vila, zgrajena na prelomu iz 19. v 20. stoletje, je 
skupaj z delom vrta zav arovana kot kulturni spomenik lo-
kalnega pomena. 

Po prenovi leta 2009 in 2010 so v njej stalne zbirke kulturne 
dediščine: 

 – kiparska zbirka akademskega kiparja Ivana Napotnika,
 – izbor likovnih del Napotnikove galerije, 
 – hortikulturna zbirka vrtnarskega mojstra Alojza Kojca,
 – del zasebne domoznanske zbirke zbiratelja Zvoneta 

A. Čebula. 

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

Vila Mayer je v celoti zaživela kot uradni prostor za sklepanje 
zakonske zveze. V letu 2016 se je v meščansko urejenem salo-
nu vile poročilo več kot dvajset parov. Mayerjev salon sprejme 
do 80 svatov, urejen vrt ob vili do 120 svatov. 

Vila kot protokolarni objekt Občine Šoštanj gosti uradne 
predstavnike in poslovne partnerje pri večjih občinskih pro-
jektih. Vsako leto se tu odvija tradicionalni mednarodni spre-
jem predstavnikov karnevalskih skupin in županov sprejem 
šoštanjskih devetošolcev, ki z odliko zaključujejo osnovno-
šolsko izobraževanje. 

Župan Občine Šoštanj v prostorih Vile Mayer podpisuje večje 
in odmevnejše pogodbe z izvajalci del.

Od letošnjega leta so nekateri prostori v vili na razpolago za 
najem zunanjim uporabnikom. Tu se je zvrstilo več dogod-
kov: v salonu in pritlični avli so bila predavanja, predstavitve, 
izkustvene delavnice, okrogle mize, dobrodelne prireditve in 
sprejemi. Na podstrešju sta tedensko potekala joga vadba in 
likovni študijski krožek za odrasle v sodelovanju z Ljudsko 
univerzo Velenje.

Stalne zbirke vili nudijo odlično vsebino za izvedbo peda-
goških programov. V letu 2016 so gostili rekordno število 
šolskih skupin. V sodelovanju z OŠ Karla Destovnika-Kajuha 
Šoštanj so razvili nov pedagoški program, s katerim učenci 
spoznajo zgodovinske vire na konkretnih primerih ekspo-
natov v zbirkah.
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Odmevnejši dogodki v Vili Mayer

V začetku leta 2016 so pripravili obsežen domoznanski pro-
jekt z naslovom: »Vse nam je naredu, kar smo ga fehtali.« 
Zbrali in razstavili so več kot 180 ohranjenih izdelkov Ivana 
Verdnika (1928–2006), znanega šoštanjskega pletarskega 
mojstra. Ob tej priložnosti je bil izdan tiskan katalog Verdni-
kovih pletarskih izdelkov (na razpolago tudi v elektronski 
obliki) in posnet kratek dokumentarni film Ivan, režiserja 
Jaka Šuligoja. Z razstavo bodo gostovali v nekaterih sloven-
skih mestih.

Marca 2016 so po sanaciji stopnišča javnosti na ogled postavili 
stalno razstavo Izbor likovnih del Napotnikove galerije v nad-
stropju Vile Mayer. Predstavljajo 23 likovnih del različnih avtor-
jev. Napotnikova galerija je bila ustanovljena leta 1963 v spomin 
na akademskega kiparja Ivana Napotnika. Bila je prva galerija v 
Šaleški dolini ter druga šolska likovna galerija v Sloveniji. 

V vili so ob 70-letnici ustanovitve Teniške zveze Slovenije pred-
stavili zbornik o zgodovini slovenskega tenisa avtorja Toneta 
Grosmana. Naslovnico zbornika krasi stara fotografija dečka 
Ančeja Mayerja s teniško opremo. Čast druge predstavitve zbor-
nika v Sloveniji je pripadla Šoštanju, saj so bila tu med svetov-
nima vojnama kar tri teniška igrišča; eno od teh pri Vili Mayer. 

Vsakoletno Občina Šoštanj z Vilo Mayer sodeluje v akciji Dnevi 
evropske kulturne dediščine (DEKD) in Teden kulturne dedi-
ščine (TKD). Tokrat so z domoznanskim projektom obeležili 
85-letnico izgradnje šoštanjskega vodovoda, za kar je bil 
veliki meri zaslužen dr. Fran Mayer, takratni župan in nekdanji 
lastnik vile. Njegovo vlogo v Šoštanju so poudarili s poseb-
nim predavanjem ob 150-letnici rojstva dr. Frana Mayerja, 
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Muzejem usnjarstva na Slo-
venskem in Muzejem Velenje.

Vila Mayer je v okviru DEKD 
v domoznanskem oddelku 
Knjižnice Velenje pripravila 
gostujočo razstavo Spet je 
jezero, s katero je leto prej 
obeležila70-letnico zbira-
teljstva Zvoneta A. Čebu-
la. V sodelovanju z Mestno 
knjižnico Šoštanj pa so v vili 
že drugo leto zapored odpr-
li Mayerjevo poletno čitalnico. Na razpolago je pester izbor 
knjig in revij, ki jih obiskovalci lahko brezplačno in brez vračila 
odnesejo domov ali prelistajo v prijetni, hladni senci altana 
Vile Mayer.

Šoštanj ima več kot 60-letno tradicijo pustovanj, ki jo v Vili 
Mayer predstavijo na priložnostni razstavi o zgodovini šo-
štanjskega pusta. V letu 2016 je vsakoletno razstavo dopol-
nila še razstava ob 10-letnici Šoštanja kot evropskega karne-
valskega mesta z naslovom Pust šoštanjski na fotografijah 
Janka Levaniča, v sodelovanju s TOD Šoštanj.

Druge dejavnosti v Vili Mayer

Na podstrešju vile organizirajo ali gostijo različne ustvarjal-
nice za otroke in odrasle; Torkova peta v sodelovanju z MZPM 
Velenje in Vila Podstrešnica v sodelovanju z Medgeneracij-

skim središčem Šoštanj in Muzejem Velenje. Vsako leto za 
vse otroke Vrtca Šoštanj in druge otroke priredijo lutkovne 
predstave na Majhnem lutkovnem odru Zelher. Tokrat so 
gostili gozdnega škrata Želodka.

Vrt vile je gostil razne dogodke: koncert skupine Shamballa v 
soorganizaciji Šole zdravja, skupine Šoštanj; žive jaslice v orga-
nizaciji TD Skorno; degustacija piva v okviru Šaleškega festivala 
piva, v organizaciji TZ Šoštanj. 

Po vzpostavitvi celostne 
grafične podobe Vile Mayer 
in promocijskega gradiva je 
vila dobila tudi svojo spletno 
stran www.vila-mayer.si in 
predstavitev na Wikipediji, 
poleg rednih objav na svojem 
Facebook profilu in stalne ru-
brike v Listu.
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16 V letu 2016 so zaključili obsežno dokumentiranje obstoječih 
stalnih zbirk Vile Mayer v sodelovanju z Muzejem usnjarstva 
na Slovenskem (enota Muzeja Velenje).

Večkrat v letu ob različnih priložnostih Vila Mayer na stežaj 
odpre svoja vrata in nudi prost vstop za oglede stalnih zbirk. 

Vabljeni.

 Zavod za kulturo Šoštanj
Dejavnost Zavoda za kulturo Šoštanj (v nadaljevanju Zavo-
da), ni vezana samo na javne dogodke, ki ga najbolj prezen-
tirajo v ožjem in širšem prostoru, ampak je zastavljena tudi v 
smislu izobraževanja, vzgoje in dolgoročnih ciljev. V skladu 
s tem je bil v letu 2015 izdelan strateški načrt 2105-2020, 
ki Zavod dolgoročno zavezuje k odgovornemu pristopu pri 
izvajanju dejavnosti v kulturi. V strategiji so začrtane smeri, 
v katere bi Zavod v nadaljevanju širil dejavnost, v smislu 
vključevanja društev, posameznikov in organizacij. Zavod je 
poznan po nekaterih večjih in preizkušenih projektih, katere 
bo nadaljeval, nekaj pa je novih, ki jih bo s skrbnim delom 
uvedel v okolje. 

Brezplačne delavnic e, ki potekajo v okviru programa od 
lani dalje, so velik korak naprej, saj so organizirane tako za 
otroke kot za odrasle. Delavnice plesa, gledališča, slikanja, 
risanja, fotografiranja, kakor tudi oblikovanja najrazličnej-
ših izdelkov, so vzbudile zanimanje in doživele lep odziv. 
Ker potekajo v Kulturnem domu in Mestni galeriji Šoštanj v 
popoldanskih in večernih urah, so dostopne širši populaci-

ji. Vodi jih strokovno usposobljeno osebje. Poleg tega teče 
redni program, ki zajema razstave in pogovore ter preda-
vanja v Mestni galeriji, tako, da se v tem prostoru srečujejo 
različni ustvarjalci. 

Gledališki abonma Lepi kamen, ki poteka od oktobra do 
marca v Kulturnem domu zajema tako profesionalne, kot 
amaterske predstave. Program je naravnan na želje in po-
trebe obiskovalcev, seveda pa je aktualiziran, obogaten z 
uspešnicami in hkrati zabaven. S takim programom name-
rava Zavod nadaljevati tudi v prihodnje, s tem da že dve leti 
vključuje eno glasbeno predstavo oz. koncert. Odziv publike 
na to novost je dober.

Zavod organizira tudi koncerte in prireditve na prostem. V 
letu 2015 je sodeloval pri projektu Praznika luči, pri katerem 
aktivno sodeluje tudi letos, oziroma vodi organizacijo dogod-
ka. Sodeloval je tudi pri prireditvi Turistične zveze Šoštanj, 
Festival piva, kjer je skrbel za glasbeno popestritev dogodka 
Dejavnost zavoda ni pridobitna in mora še naprej ostati v 
okvirih skrbi za kulturno ponudbo, ki ne zajema samo zabave, 
ampak širšo kulturno ponudbo. 

Smallfest je festival za mlade, ki traja v Šoštanju pod okri-
ljem Zavoda za kulturo Šoštanj že od leta 2003. Vse več je 
sodelovanja z Mladinskim centrom, kar pomeni nadaljevanje 
tega festivala. Letos je bil izveden na drugi lokaciji, predvsem 
zaradi večje dostopnosti. Večja projekta sta še festival med-
narodnih gledališč na prostem Ana Desetnica, in Poletje pod 
tušem, ki ponujata kulturo tudi tistim, ki ne zahajajo redno 
v kulturne ustanove. Tudi vsebine, ki jih ponujata ta dva pro-
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17jekta širši publiki, so naravnane na manj znane ali poslušane 
zvrsti glasbe ali druge veje umetnosti. 

Na Zavodu strmijo za tem, da ponudijo zainteresiranim kva-
litetne kulturne projekte doma, hkrati pa z dejavnostjo na 
javnih površinah opozarjajo, da kultura ne živi za zaprtimi 
domovi in ustanovami temveč med ljudmi. 

V obdobju od septembra 2015 do septembra 2016 se je v Me-
stni galeriji Šoštanj zvrstilo 24 prireditev, v njej pa so poleg 
tega potekala delavnice. 

V Kulturnem domu je bilo v tem času 59 prireditev v katere so 
bili zaposleni Zavoda vključeni na tak ali drugačen način, hkrati 
pa so v njem potekale vaje, interni nastopi in druge izvedbe.

List, revija za kulturna in druga vprašanja občine Šoštanj 
in širše, je v februarju 2016 prešla na izhajanje dvakrat 
mesečno. V letu 2015 je praznoval dvajset let obstoja, v 
tem času se je iz začetnih osem strani povečal na štiriin-
štirideset strani ter iz časopisa v revijo. Dodana vrednost 
revije je po našem tako imenovana kulturna številka, ki 
ponuja poglobljen vpogled na kulturno dogajanje v ob-
čini Šoštanj.

Zavod za kulturo Šoštanj s tremi zaposlenimi spada med 
manjše javne zavode, ustanovila ga je Občina Šoštanj, zato 
je največja skrb Zavoda skrb za kulturno ponudbo v občini. 

Stopetkrat o Šoštanju v enem 
odstavku
Občina Šoštanj je izdala knjigo Stopetkrat o Šoštanju v enem 
odstavku in pripravila tudi stalno razstavo v avli občinske 
stavbe.

Namen projekta je obeležiti tri mejnike: 
•  20. obletnico ustanovitve nove Občine Šoštanj,
•  660. obletnico prve omembe trga Šoštanj in 
•  v pričakovanju 105. obletnice pridobitve mestnih 

pravic, ki jo Šoštanj praznuje letos.

S to razstavo in publikacijo je Občina Šoštanj predstavlje-
na z izborom 105-ih ključnih identifikacijskih elementov 

zahodnega dela Šaleške doline, ki so prostor sooblikovali v 
preteklosti in so nekateri tudi del sedanjosti.

Vsebino smo razdelili v več sklopov: 
1. geografski okvir območja,
2. geološke posebnosti, 
3. legende o jezeru,
4. zgodovinski mejniki,
5. trška dediščina,
6. gradovi, dvorci
7. cerkve, sakralna dediščina,
8. urbane stavbe,
9. etnološka dediščina,
10. industrijska dediščina,
11. osebnosti,
12. naravne vrednote, 
13. živa dediščina,
14. sodobnost. 

Izbor tem je subjektiven; v posamezen sklop je zajetih le nekaj 
najznačilnejših predstavnikov, čeprav je te dediščine dosti več. 

Besedilo je zgoščeno v en odstavek in podpira ilustracijo, 
ki je nosilka sporočila, zato upamo, da bo knjiga blizu tudi 
otrokom in mladostnikom.

S projektom ozaveščamo dosedanje kakovosti, ki so se v 
prostoru ohranile skozi čas, bodisi kot materialna ali ne-
materialna dediščina. 

Projekt je bil nagrajen s pri-
znanjem NAŠA SLOVENIJA 
2015, ki jih podeljujejo za 
ohranjanje in uveljavljanje 
slovenske kulturne in narav-
ne dediščine.

Iz knjige: 
»Knjiga je opomnik in dokaz, 
na kako bogatem in pestrem 
koščku Slovenije živijo Šošta-
njčani. Razstava in knjiga sta 
pripravljeni z namenom, da bi 
navdušeno in z užitkom razi-
skovali šoštanjsko občino.«
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Društvena dejavnost
V občini Šoštanj deluje 28 športnih klubov oz. društev. Ta dru-
štva se prijavljajo na javni razpis za sofinanciranje programov 
športa, preko katerega je Občina Šoštanj že oz. še bo v letu 
2016 razdelila 124.450 evrov.

Športni klub v Sloveniji nasploh in tudi v Šoštanju v zadnjih 
letih težko preživijo. Pozna se upad sredstev s strani ener-
getskih gigantov, zato je klubom v veliki meri priskočila na 
pomoč Občina Šoštanj. 

Na robu propada je bil še pred dobrim letom Nogometni klub 
Šoštanj, s poplačilom starih dolgov je klubu priskočila na po-
moč Občina, sedaj klub redno plačuje vse račune, mladi se v 
veliki meri vračajo na zelenice pod Vilo Široko, tudi članska 
ekipa je bila blizu uvrstitve v višji rang tekmovanja.

V hujših težavah se je znašla Elektra. Kopičili so se stari dol-
govi, z novim predsednikom, ki je okrog sebe zbral ljudi, ki si 
želijo, da klub s skoraj 70-letno tradicijo deluje še naprej, pa 
se je pričela intenzivna sanacija kluba. Klub je uspel s poeno-
stavljeno prisilno poravnavo, vsem upnikom bodo v prihodnjih 
petih letih poplačali vsega 25 % zneska.

Občina klubom pomaga tudi pri najemu športne dvorane. 
Občina ima v lasti številne športne objekte, ki jih mora tudi 
vzdrževati.  Zaradi dejstva, da imajo dvorane izjemno ugodne 
cene najema, pogosto zmanjkuje sredstev za investicijska vla-
ganja v te objekte. Veseli pa, da so športni objekti v občini v 
popoldanskem času v celoti zasedeni, v veliki meri tudi zaradi 
dostopnih cen in ugodnih pogojev najema za klube.

Ponosni na evropskega 
podprvaka
Lani oktobra je Slovenijo zajela prava odbojkarska evforija, 
saj je slovenska državna reprezentanca osvojila drugo mesto 
na evropskem prvenstvu. Med srebrnimi junaki je bil tudi Šo-
štanjčan Jan Klobučar. 

Janu je župan Občine Šoštanj 
Darko Menih iskreno čestital, 
mu podaril 1000 evrov, prisrč-
nega sprejema pa so se udele-
žili tudi otroci Vrtca Šoštanj. 
Jan jim je med drugim pove-
dal, da je v Šoštanju preživel 
lepo otroštvo in jih spodbudil, 
naj se ukvarjajo s športom, 
namesto da preživljajo svoj 
prosti čas za računalnikom ali 
pred televizijo. 

Športna dvorana Šoštanj in TVD 
Partizan
V letošnjem letu je Občina Šoštanj pridobila projekte za ener-
getsko sanacijo obeh objektov. V kolikor bo objavljen razpis 
za pridobitev sredstev za takšno sanacijo, ima Občina pripra-
vljeno potrebno dokumentacijo. Projekti pa so pokazali, da je 
Športna dvorana Šoštanj že sedaj dovolj energetsko varčna, 
da bi na takšnem razpisu težko uspeli, povsem drugače pa je 
pri TVD Partizan. V poletnih mesecih je bil v TVD Partizan že 
prenovljen ogrevalni sistem. Vsi uporabniki vedo, da so bile 
razmere v telovadnici občasno nevzdržne.

Nogometno igrišče
Na nogometnem igrišču pod Vilo Široko je Občina Šoštanj fi-
nancirala izgradnjo pokritega objekta. Stari prostori so bili 
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19slabi, dotrajani in so propadali. Občina Šoštanj je tako pristo-
pila k izgradnji novega lesenega objekta z velikim nadstreškom.  
Lep objekt dopolni ponudbo idiličnega igrišča v naravnem okolju.

Pred novo sezono je Občina Šoštanj kupila nove gole za glav-
no igrišče in naročila servis igrišča z umetno travo, vključno 
z dosutjem prepotrebnega granulata. 

Občina prav tako še naprej financira tudi vse tekoče stroške 
igrišča (košnja, elektrika, komunalne storitve).

Športno igrišče ob  Tresimirjevem 
parku 
V letu 2015 je Občina Šoštanj ob finančni pomoči Fundacije 
za sofinanciranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji 
zgradila Športno igrišče ob Tresimirjevem parku. Zasedenost 
igrišča kaže, da je bila to naložba v pravo smer. Vse morebitne 
težave skušamo sproti odpraviti. 

Športno igrišče Tresimir je bilo odprto lani septembra, leto-
šnjo pomlad in poletje pa je dodobra zaživelo. Dejstvo, da je 
tam ves čas veliko obiskovalcev, predvsem otrok, je znak, da 
je bila izgradnja igrišča dobra naložba. Je pa res, da se je v 
prvem letu delovanja pojavilo nekaj težav, ki pa uporabnosti 
igrišča niso v veliki meri zmanjševale.

Občina Šoštanj ima pogodbo s Planinskim društvom Šoštanj 
za urejanje in vzdrževanje igrišča, ki vključuje predvsem od-
klepanje, zaklepanje, čiščenje WC-jev, sprotno čiščenje in 
manjša popravila. 

Žal sredstva ne dopuščajo, da bi Občina Šoštanj plačevala 
nekoga, ki bo tam prisoten ves čas odprtja igrišča. Igrišče 
je odklenjeno od jutra do večera in kot tako dostopno vsem, 
uporabniki morajo tudi sami skrbeti za red in čistočo ter do-
sledno upoštevati hišni red, ki je ob vhodu v igrišče.

Drsališče
Devet let že drsališče pozimi navdušuje mlado in staro. Analiza 
preteklih let je pokazala, da je največji obisk drsališče v decem-
bru in prvih dneh januarja, kasneje več ne. Drsališče je tako leto-
šnjo zimo obratovalo od srede decembra do srede januarja. Kva-

litetno preživljanje prostega časa, medgeneracijsko druženje, 
zabava, rekreacija, šport… Vse to so zaščitni znaki šoštanjskega 
drsališča, ki ga bo Občina uredila tudi prihajajočo zimo. 

Za pomoč pri ureditvi drsališča se Občina Šoštanj iskreno za-
hvaljuje vsem sponzorjem in donatorjem.

BICY
Avtoamtiziran sistem izposoje mestnih koles – BICY je v Šoštanju 
zaživel konec septembra 2014. Danes ima sistem v Šoštanju 4 po-
staje (Kajuhov park, Tresimirjev park, Metleče, Topolšica) z osmi-
mi mesti in dvajsetimi kolesi, skupno pa je v sistemu BICY kar 15 
postaj. Projekt je odličen primer sodelovanja med sosednjima 
občinama in je med prebivalci zelo dobro sprejet. Dejstvo, da si 
lahko kolo sposodiš v Topolšici in ga vrneš na katerikoli postaji v 
Velenju in Šoštanju, je za prebivalce še kako dobrodošlo. 

Občani se lahko brezplačno registrirajo in pridobijo kartico z 
osebno številko, s katero si lahko nato 14 ur tedensko brez-
plačno sposojajo kolo. 

Do srede septembra 2016, torej v slabih dveh letih delovanja, 
je bilo v Šoštanju opravljenih več kot 15.000 izposoj, v Šošta-
nju pa je registriranih že 250 uporabnikov.

Novi uporabniki se lahko re-
gistrirajo na Občini Šoštanj, v 
Vili Mayer, Muzeju usnjarstva 
na Slovenskem in v Turistični 
pisarni v Topolšici (Pošta To-
polšica), povsod v času ura-
dnih ur (objavljene na platnici 
te brošure). 
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Sprejet Občinski prostorski načrt 
(OPN) za območje celotne občine 
Šoštanj
V prvi polovici decembra 2015 je po dolgotrajnem postopku 
priprave stopil v veljavo nov Občinski prostorski načrt (OPN) 
Občine Šoštanj. Kljub večletni izdelavi tega dokumenta, ki je 
z vsemi usklajevanji z ministrstvi in potrebnim ponavljanjem 
posameznih faz, trajala vse od leta 2007, pa še vedno ostaja 
mnogo občin, ki tega dokumenta še niso uspele sprejeti.

Gre za dolgoročen prostorski akt občine, ki določa pogoje za 
posege v prostor. Prvi (strateški) del oriše dolgoročne cilje in 
rdečo nit prostorskega razvoja, drugi (izvedbeni) del pa vse-
buje konkretna določila, ki jih je pri vsakem posegu v prostor 
potrebno upoštevati. 

V občini Šoštanj se bo dolgoročno krepila industrija in pozidava 
vzhodnega predela, kjer so že formirana naselja, na drugi strani 
pa se varuje zahodni del občine z neokrnjeno naravo. V okviru ra-
zvoja Topolšice, turističnih kmetij, območja Vile Široko s hotelom 
in s športnim parkom v neposredni bližini, z urejeno mrežo peš 
in kolesarskih povezav ter po zaključenem odkopavanju premoga 
tudi v okviru urejenih brežin Družmirskega jezera bo zagotovlje-
na turistično-rekreacijska ponudba občine.

OPN vsebuje tudi enotna določila glede stanovanjske in druge 
gradnje; npr. odmiki objektov od parcelnih mej, arhitekturno 
oblikovanje objektov, delež pozidanosti parcel in podobno. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 – Odlok o lokacijskem načrtu (LN) razširitve deponije 
premoga TEŠ, povezave nove klasirnice RLV s transpor-
tom premoga TEŠ, objektov razkladanja premoga in 
nadomestne trase odseka visokonapetostnega elektro-
voda in TT zračne linije (Uradni vestnik občine Velenje, 
št. 8/86) v delu, ki ga ni razveljavil Odlok o ureditve-
nem načrtu za področje sanacije ugreznin s pepelom, 
žlindro in produkti razžveplanja (Uradni list Občine 
Šoštanj, št. 11/2007 - UPB) in se nanaša na območje 
občine Šoštanj.

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

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

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

Odlok o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu (OPPN)  za 
območje Vile Široko
Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za območje Vile 
Široko je prav tako stopil v veljavo decembra 2015. Gre za 
podroben prostorski akt, ki ureja širše območje Vile Široko 
z določili za nadaljnji razvoj vile, izgradnjo večjega števila 
nadstandardnih stanovanjskih hiš in skupno parkirišče, ki bo 
poleg Vile Široko napajalo tudi športni park Metleče.

Podrobnejša ureditev opredeljuje Vilo Široko kot reprezen-
tančni objekt z manjšim hotelom in izobraževalnim centrom. 
Depandansa s sobami je intimno speljana v gozd, kjer je na 
stebrih in zazelenjena med krošnjami dreves skoraj neopazna, 

potek pešpoti in gozdnih stez pa tako ostane neprekinjen. 
V celoti se ohranja drevored in vstopni prostor vile. Pas ob 
obstoječi blokovni gradnji v Metlečah se na novo definira z 
nizom enodružinskih hiš grajenih v duhu višje kvalitete bi-
vanja, kar je v Šoštanju še posebej pomembno. Na vzhodni 
strani območja Vile Široko se bo na novo zasnoval športni 
park, zelen parkirni prostor pa bo urejen tako za potrebe vile 
kot športnega parka.

Odlok o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu (OPPN) za 
mestno jedro Šoštanj
OPPN za mestno jedro Šoštanj, ki je prav tako pričel veljati 
v decembru 2015, je pokril območja prej veljavnega Zazidal-
nega načrta kare od Paki z reko Pako in Ureditvenega načrta 
Šoštanj in vsebuje določila za posege v prostor na centralnem 
delu mesta. Nov OPPN za mestno jedro Šoštanj celovito rešuje 
problematiko prometnega režima, peš con, trgov, reke Pake 
ter drugih grajenih in odprtih površin v mestu.

Prerez postavitve enodružinskih hiš

Vstopni del v hotel ob Vili Široko
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22 V okviru obeh OPPN kot tudi OPN je bilo potrebno izdelati 
hidrološko-hidravlične študije ter izvesti postopke celovitih 
presoj vplivov na okolje (CPVO). 

Odlok o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu (OPPN) za 
del območja ME03 in za območje 
ME04 v Metlečah
OPN v 41. členu navaja območja, kjer je obvezna izdelava Ob-
činskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN).

Eno od območij je tudi območje v Metlečah, ki je po OPN 
označeno kot enota urejanja prostora (EUP) ME03 in ME04. 
Gre za območje stavbnih zemljišč, kjer je:

-  v ME04 podrobna namenska raba opredeljena kot 
območja stanovanj, ki so namenjena bivanju in spre-
mljajočim dejavnostim (S),

-  v ME03 pa je z OPN podrobna namenska raba opre-
deljena kot območje centralnih dejavnosti, ki so 
namenjena oskrbnim, storitvenim in družbenim 
dejavnostim ter bivanju (C).

Občina Šoštanj se je odločila za pripravo skupnega OPPN 
za del EUP ME03 in celotno območje sosednje EUP ME04.

OPPN bo na podlagi predhodne infrastrukturne mreže podal 
podrobnejša določila glede ureditve stanovanjske soseske.

Pravilnik o oblikovanju kmečkih 
lop, kašč in pokritih skladišč za 
lesna goriva
Skladno s 45. členom OPN Občine Šoštanj pripravljamo Pra-
vilnik o oblikovanju kmečkih lop, kašč in pokritih skladišč 

Prikaz poplavne ogroženosti območja mestnega jedra Šoštanj

Prikaz razmerja med višino in tlorisom objekta
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23za lesna goriva. Pravilnik bo vseboval določila o oblikovnih 
pogojih izgradnje kašč, lop in lesnih skladišč kot enostavnih 
in nezahtevnih objektih lociranih na območju izven stavbnih 
zemljišč v občini Šoštanj. Vseboval bo tudi grafične prikaze 
vzorčnih primerov. Pri pripravi pravilnika, ki ga izdeluje pod-
jetje UDARH, Urška Delopst, s.p., sodelujejo tudi predstavniki 
Kmetijske zadruge Šaleška dolina, Upravna enota Velenje in 
Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Celje.

Regionalna kolesarska 
povezava R3
V sodelovanju z DRI teče projekt izvedbe regionalne kolesarske 
povezave, katere trasa je predvidena tudi skozi občino Šoštanj; 
na zahodni strani je povezana s Šmartnim ob Paki, na vzhodu 
pa se nadaljuje v velenjsko občino. Idejni projekt, ki ga pri-
pravlja podjetje Elea IC, d.o.o., bo izdelan skupaj za 4 občine 
(poleg naštetih še za Mozirje). V občini Šoštanj je bilo v zače-
tnem sklopu obdelanih več variant; povezava ob državni cesti 
skozi Lokovico, potek trase skozi mesto Šoštanj in povezava 
s sosesko Penk. V letošnjem letu je bila izdelana in potrjena 
faza idejne zasnove, kjer je bila kot najustreznejša obdelana 
varianta kolesarske povezave ob železniški progi skozi celotno 
mesto Šoštanj, v Pohrastniku pa se trasa usmeri na lokalno 
cesto skozi Penk in od tam naprej poveže s Šmartnim ob Paki. 
Trenutno sledi recenzija izdelanega projekta, v nadaljevanju 
pa s strani DRI preko Razvojne agencije Savinjske regije (Ra 
Sr) pričakujemo sredstva za izdelavo PGD oz. končne projektne 
dokumentacije.

Celostna podoba občine 
ter postavitev turistične in 
obvestilne signalizacije
Občina Šoštanj tudi v letošnjem letu nadaljuje s projektom 
postavitve turistične in druge obvestilne signalizacije na ob-
močju občine Šoštanj. Zaradi zamika rekonstrukcije državne 
ceste v naselju Zavodnje bomo v tem delu turistično in drugo 
usmerjevalno signalizacijo do nekaterih objektov lahko po-
stavili šele letos. Gre za označbo doma krajanov, pokopališča 
in cerkve Sv. Petra v Zavodnjah. Vsa ostala naselja so bila s 
signalizacijo opremljena že v preteklih letih.

Označbe obstoječih povezav za 
kolesarje na območju SAŠA regije
Občina Šoštanj prav tako sodeluje pri pripravi projekta označbe 
obstoječih povezav za kolesarje na območju Savinjsko-Šaleške 
regije. Gre za označitev obstoječih prometnih povezav, ki jih ko-
lesarji že sedaj uporabljajo, na terenu in za izdelavo aplikacije. V 
občini Šoštanj bodo označene spodaj prikazane 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 – Žlebnik 

– Topolšica in
 –  krožna pot: Bele Vode – proti Smrekovcu ali proti 

Slemenu – Kavčnikov in Žlebnikova domačija.

Odsek kolesarske povezave R3 ob železniški progi v Šoštanju
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Označene povezave se nadaljujejo tudi v vse sosednje občine, ki v 
projektu ravno tako sodelujejo. Cilj je, da se z označbami in apli-
kacijo predvsem za kolesarje turiste pokrije celotna SAŠA regija.

Celostna prometna strategija (CPS)
Občina Šoštanj pripravlja Celostno prometno strategijo (CPS). 
Gre za strateški dokument, na podlagi katerega se bodo iz-
boljšale možnosti kvalitetne prometne ureditve s poudarkom 
na zagotavljanju dobrih pogojev predvsem za najbolj ranljive 
udeležence v prometu, kot so 
kolesarji in pešci vključno z 
javnim potniškim prometom 
(trajnostna mobilnost).

Financiranje operacije in kohezijski sklad

Naložbo poleg Občine Šo-
štanj v višini 85% upravi-
čenih stroškov sof inanci-
rata Republika Slovenija in 
Evropska unija iz kohezijske-
ga sklada.

Predmet CPS

CPS predstavlja nov pristop k načrtovanju prometa na način, 
da tradicionalne metode načrtovanja nadgrajuje tako, da z 
njimi izpolni potrebe po boljši kakovosti bivanja v mestih 
in regijah za sedanje in prihodnje generacije. 

Trajnostni prometni sistem, ki daje prednost pešcem, ko-
lesarjem in javnemu potniškemu prometu, zagotavlja bolj-
šo dostopnost delovnih mest in storitev za vse, izboljšuje 
prometno varnost, zmanjšuje onesnaževanje, emisije in 
porabo energije, povečuje učinkovitost in zmanjšuje stro-
ške prevoza ter izboljšuje privlačnost in kakovost mestne-
ga okolja.

Celostno urejen promet prinaša tudi objektivno merljivo 
izboljšanje kakovosti bivanja prebivalcev in povečanje mo-
žnosti lokalnih skupnosti za uspešen razvoj.  

S pripravo CPS in njenim doslednim izvajanjem bo tudi ob-
čina Šoštanj stopila na pot trajnostne mobilnosti. Proces 
spreminjanja načina dela in drugačen pristop k reševanju 
prometnih problemov sta bistvena za spremembe tako na 
ravni urejenosti mest, ki bodo postala prijazna pešcem in 

Nabor povezav za kolesarske označitve v občini Šoštanj
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25kolesarjem, kot na ravni spreminjanja potovalnih navad 
občanov, ki bodo na račun manjše uporabe avtomobilov 
prispevali k večjemu deležu trajnostnih oblik mobilnosti.

Postopek izdelave CPS bo predvidoma zaključen do konca 
februarja 2017, ko bo dokument skupaj z akcijskim načr-
tom, kako in kdaj se bodo predvideni ukrepi izvedli, sprejel 
Občinski svet Občine Šoštanj.

Sodelovanje javnosti

Postopek izdelave CPS je zasnovan celovito in razgibano, 
posebno velik poudarek je znotraj procesa namenjen tudi 
vključevanju občan ov, in sicer preko

- javnih razprav – naslednja bo organizirana 19. 10. 
2016 – namenjena vsem občanom,

- delavnic,
- zloženk na temo trajnostne mobilnosti v občini, ki 

bodo razposlane vsem gospodinjstvom,
- prireditve na prostem (Kolesarski zajtrk je bil izveden v 

sklopu ETM), 
- nagradnih anket,
- razstave na Trgu svobode v Šoštanju – otvoritev bo v 

sredo, 26. 10. 2016,
- objav in medijskih sporočil ter podobno.

 V predpoletnem času je v prostorih Vile Mayer v Šoštanju 
že potekalo nek aj delavnic in javnih razprav na temo ana-

lize stanja, ki se jih je ude-
ležilo lepo število občanov 
in drugih zainteresiranih. 
Delavnice bodo na temo na-
bora ukrepov za izboljšanje 
prometne ureditve v občini 
Šoštanj potekale še vse do 
konca leta. Več informacij je 
sproti objavljenih na občin-
ski FB in spletni strani: www.
sostanj.si. 

Do 26. 10. 2016 je še čas, 
da občani, starejši od 12 
let, sodelujete v NAGRADNI 
ANKETI,  ki je objavljena na 
spletnih straneh, in se po-
tegujete za preostale lepe 
nagrade:

- vrednostni bon za vožnjo z vlakom po lastni izbiri (žre-
banje bo potekalo na javni razpravi 19. 10. 2016),

- avtobusni izlet za 3 osebe v Benetke (žrebanje bo 
potekalo v sklopu otvoritve razstave na Trgu svobode, 
26. 10. 2016),

  medtem ko je bilo zložljivo mestno kolo že podelje-
no na Kolesarskem zajtrku, in sicer je sreča doletela 
osnovnošolko Ano Žigon.

1. in 2. javna razprava na  temo 
analize stanja CPS v Vili Mayer.
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26 Pristop Šoštanj
Oktobra 2015 je pričel delovati Pristop Šoštanj, podjetniški 
center, kot coworking prostor. Občina Šoštanj, ki je vložila za-
četna sredstva pri prenovi, omogoča izvajanje vsebin v prvem 
letu delovanja. Pristop Šoštanj je center za razvoj podjetništva 
in lokalne skupnosti. Gre za iniciativo mladih podjetnikov, ki 
želijo v Šaleško dolino uvajati sodelovalno kulturo, ki si posto-
pno utira pot v Sloveniji. 

Pri vzpostavitvi in upravljanju Pristopa Šoštanj gre za izre-
dno kompleksen proces, ki zahteva veliko različnih znanj in 
veščin ter kontinuirano inoviranje na ravni prostora, sku-
pnosti in vsebin. Delovanje temelji na vrednotah odprtosti 
in solidarnosti, ki so srž sodelavne kulture. Razvoj prostora 
se nikoli ne konča, ampak se kontinuirano nadgrajuje skupaj 
z uporabniki. Vsebine, ki nastajajo znotraj Pristopa Šoštanj, 
so namenjene tako stalnim uporabnikom prostora, kot tudi 
občasnim obiskovalcem in lokalni skupnosti. Želijo uvajati 
izrazito nove koncepte s polja novih ekonomij, kreativnih 
industrij, socialnega podjetništva in umetnosti. 

V letu 2016 so speljali nekaj raznolikih dogodkov, ki so se-
stavni del delovanja Pristopa. Preko dogodkov želijo spod-
bujati in predstavljati podjetništvo in ustvarjalnost ter pro-
movirati vrednote sodelovalne kulture. 

Zagnali so izvajanje podjetniškega krožka pod mentorstvom 
Matije Goljarja (Ustvarjalnik), pričeli so s podjetniškimi veče-
ri - Podjetniški pristop in gostili mladega podjetnika Primoža 
Grajžla. Imeli so predstavitev programa ERASMUS za mlade 
podjetnike in v sklopu Velikonočne razstave na Dvorcu Guten-

buchel speljali Podjetniški dan 
na dvorcu Gutenbuchel. 

V aprilu je potekal do sedaj 
največji dogodek v organiza-
ciji Pristopa Šoštanj Posvet in 
delavnica »Oblikujmo nove, 
družbeno odgovorne podje-
tniške projekte v SAŠA regiji« 
v Muzeju usnjarstva na Slovenskem in kasneje nadaljevanje 
Delavnica za oblikovanje socialno podjetniških projektov s To-
mažem Stritarjem. Preko pogovornega večera so se spoznavali 
s stanjem in priložnostmi podjetništva v prehranski samoo-
skrbi in podjetnih; Tajo Štancar Poprask, Jernejem Mazejem 
in Tomažem Imperlom. Kot zadnji dogodek pred poletjem je 
bila delavnica »Jaz, Ustvarjalec.« - delavnica odkrivanja izumi-
teljske in inovatorske moči v sebi pod vodstvom Vlada Blagusa. 
Spodbujajo in omogočamo vsebine tudi uporabnikom Pristopa 
Šoštanj; tako so imeli dve omizji podjetja Timago, d. o. o. (di-
rektor Aleš Gostečnik) in druge.

V prostorih so gostili tri razstave društva Artus in delavnico 
o arhitekturi pod vodstvom Mateje Kumer in Urške Delopst. 

Kot del sodelovanja in povezovanja v skupnosti Pristop in z 
okoliškimi stanovalci so uredili Urbani vrtiček Pristop. Me-
nijo, da je povezovanje in sodelovanje z lokalno skupnostjo 
ključno za promocijo sodelovalne kulture na vseh ravneh.

Sodelujejo z Občino pri nastajanju Celostne prometne stra-
tegije – CPS in v jeseni načrtujejo tudi organizacijo sklopa 
dogodkov o trajnostni mobilnosti in drugih temah.

Pristop Šoštanj se bo za potrebe nadaljnjega dela oblikoval kot 
razvojna kooperativa, ki bo deloval na področju zagotavljanja 
podpornega okolja za podjetnike in lokalne skupnosti. Še bolj 
bodo utrdili svoje mesto kot podporno okolje za podjetnike in si 
skušali za delovanje zagotoviti sredstva za obdobje med 2017-
2020 iz naslova uporabnin za delovna mesta in drugih projektov. 

Dokler (si) upaš, živiš!
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27Cestna infrastruktura
KONCESIJA
Občina Šoštanj je maja 2016 podpisala 15-letno pogodbo za 
redno in investicijsko vzdrževanje občinskih cest. Na podlagi 
javnega razpisa za izbiro zasebnega partnerja je bil najugo-
dnejši izvajalec podjetje Andrejc, d. o. o.. 

Celotni postopek pridobitve zasebnega parterja je bil zelo 
obsežen:

 – Priprava projektne dokumentacije, popisov investicijskih 
obnov posameznih odsekov lokaln ih cest:  dr. Andrej 
Blažič, BLAN d.o.o., Mozirje; maj 2015.

 – Priprava in potrditev odlokov s strani Občinskega sveta 
Občine Šoštanj: 
• Odlok o načinu opravljanja rednega in investicijskega 

vzdrževanja občinskih cest v občini Šoštanj: Milan 
Železnik, univ. dipl. prav., Evropski pravni center, 
Maribor; maj 2015.

• Odlok o podelitvi koncesije za redno in investicijsko 
vzdrževanje občinskih lokalnih cest v občini Šoštanj: 
Milan Železnik, univ. dipl. prav., Evropski pravni 
center, Maribor; junij 2015.

 – izdelava investicijskega programa in ocena finančnih 
posledic podelitve koncesije dejavnosti rednega vzdr-
ževanja občinskih cest z investicijo: dr. Žan Oplotnik, 
Inštitut za raziskave, izobraževanj in svetovanje; 
Maribor; junij 2015

 – izvedba postopka podelitve koncesije, konkurenčni 
dialog, v skladu s 46. členom ZJZP
• imenovanje strokovne komisije (Viki Drev, Darko 

Čepelnik, Aleksander Kneževič, Marija Anžej),
• priprava javnega razpisa,
• priprava razpisne dokumentacije za prvo fazo konku-

renčnega dialoga,
• pregled prijav in priprava obvestil o priznanju spo-

sobnosti,
• izvedba konkurenčnega dialoga s prijaviteljema (VOC 

d.d., Celje in Andrejc, d. o. o.),
• priprava razpisne dokumentacije za oddajo končnih 

ponudb,
• analiza in ocena končnih ponudb,
• priprava poročila strokovne komisije,
• izvedba upravnega postopka z javno obravnavo,
• priprava upravne odločbe o izbiri koncesionarja,
• priprava, usklajevanje in podpis koncesijske pogodbe 

EPC, Maribor in strokovna komisije Občine Šoštanj; 
maj 2015 – maj 2016.

Koncesijska pogodba zajema dve področji, in sicer: 
 – redno letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest v 

dolžini 120 km,
 – investicijska prenova 44 km občinskih cest (15 različnih 

odsekov) v prvih dveh letih izvajanja koncesije.
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28 Nadzor za prvi sklop opravlja Aleksander Kneževič, s. p., za 
investicijsko vzdrževanje pa Komunalno podjetje Velenje, 
d. o. o..

S podpisom dolgoročne pogodbe je Občina Šoštanj znatno 
znižala stroške vzdrževanja lokalnih cest, saj znaša letno na-
domestilo za redno vzdrževanje 440.000 evrov (v preteklih 
letih je Občina za le-to namenila med 980 tisoč in milijon 
evri), za investicijsko vzdrževanje bo Občina Šoštanj odštela 
15.500.000 evrov.

Vseh 15 odsekov bo koncesionar obnovil v prvih dveh letih 
izvajanja koncesije, prvi trije odseki so bili prenovljeni že v 
prvih mesecih izvajanja.

Prenovljeni cestni odseki v obdobju september 2015 – 
september 2016

Odsek dolžina 
prenove

v sklopu 
koncesije

Zavodnje – odsek Pušner 
(sofinanciranje KS Zavodnje) 200 m ne

Šentvid, JP 950 070 250 m ne
Ravne, JP 910 320, odsek 
Lipovšek - Klošnik 210 m ne

Aškerčeva cesta s pločnikom 160 m ne
LC 410 030 Zavodnje – 
Strmina - Topolšica 6.400 m da

LC 410 090 odsek Ruml 
Topolšica – Dvornik Ravne 2.200 m da

LC 410 050 odsek Štrigl 
Florjan 300 m da

LC 410 100 zgornje Ravne 1.300 m da
LC 410 010 Fajdiga - Mežnar 1.210 m da
LC 410 070 odsek od doma-
čije Hliš do domačije Bolha 1.030 m da

Ostala dela na in ob cestah:

Avtobusno postajališče Zavodnje 10 m

Sanacija ovinka na državni cesti R2 
425 pri TEŠ

60 m
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29Kamnita zložba na JP 910 170 v 
Lomu pod čistilno

70 m, plaz

Meteorni kanal ob LC 410 120 v 
Gaberkah

220 m

Sanacija mostu nad potokom Globo-
čec pri igrišču Pohrastnik

10 m, izven ceste

Parkirišče med reko Pako in 
objektom Mercator

35 m

Parkirišče ob Primorski cesti, 
makadam

30 parkirnih mest

Plaz Slivnik na LC 410 010 v Belih 
Vodah

80 m, plaz in cesta

Podbetoniranje mostu Panič v 
Florjanu

10 m, protipoplav-
ni ukrep

Ureditev iztokov in odvodnjavanja 
Brusnjak v Florjanu

35 m, pod plazom 
Brusnjak

Plaz Gregorc na LC 410 160 v 
Skornem pri Šoštanju

45 m, plaz in cesta

Plaz Lom na LC 410 040 70 m, plaz in cesta

Plaz Mešič v Penku 12 m, plaz

Plaz pred domačijo Vajs v Florjanu 
na LC 410 050

70 m, plaz in cesta

Plaz Petelinji klanec na LC 410 010 v 
Belih Vodah

40 m plaz in cesta

Plaz Strnak na LC 410 100 v Ravnah 160 m plaz in 
cesta

Plaz Volk v Belih Vodah pod LC 410 
010

40 m, plaz

Sanacija vsadov potoka Bečovnice v 
Ravnah ob LC 410 100

80 m

Ureditev avtobusnega postajališča 
Penk ob LC 410 150

10 m

Ureditev enosmerne ceste na 
Levstikovo cesto z Prešernovega 
trga v Šoštanju

30 m

parkirišče med tržnico in 
Mercatorjem

Komunalna infrastruktura
Kanalizacija Lokovica – dodatek 1

Izvedeni so bili kanal G v dolžini 234 m, kanal G-1 v dolžini 94 
m, kanal G-2 v dolžini 47 m in 250 m kanalizacijskih priključk-
ov. Celotna vrednost je bila 83.857,02 EUR brez DDV. Izvajalec 
del je bilo podjetje Nizke gradnje Rošer, Viljem Rošer, s. p.. Na 
novozgrajeno kanalizacijo se je priključilo 8 objektov.

Obnova meteornega kanala Levstikova – 
Aškerčeva DN 400
Obnovljen je bil meteorni kanal Levstikova – Aškerčeva. Vre-
dnost investicije je bila 29.941,48 EUR brez DDV. Izvajalec del 
je bilo podjetje Nivig, d. o. o., iz Šoštanja.
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Kanalizacija Cankarjeva 

Podjetje Nivig, d. o. o., iz Šoštanja je izvedlo obnovo kana-
lizacije DN 315 in DN 500 na Cankarjevi cesti v Šoštanju, ki 
je vključevala tudi ločitev meteornega in fekalnega kanala. 
Vrednost del je bila 21.188,00 EUR z DDV.

Kanalizacija Florjan – veja Mežnar

V sklopu prenove ceste je bila urejena tudi kanalizacija v Flor-
janu – veja Mežnar. Projekt je zajemal kanal A v dolžini 1.883 
m, kanal G v dolžini 133 m ter izvedbo hišnih priključkov v 
skupni dolžini 232 m. Pogodbena vrednost del je bila 143.000 
brez DDV, izvajalec del je bilo podjetje Andrejc, d. o. o..

Vodovod Šentvid

Izvedena je bila sanacija zajetja v Šentvidu pri Zavodnju,  iz 
katerega se z vodo oskrbuje vodovod Lom. Vrednost del je bila 
19.973,99 EUR brez DDV, sanacijo pa je izvedlo Komunalno 
podjetje Velenje, d. o. o..

Pomembnejše investicije, ki so se financirale iz 
vira najemnina komunalne infrastrukture:
Tehnološka prenova toplovodnega sistema na področju Pre-
šernovega trga, Trga svobode in Trga bratov Mravljakov v Šo-
štanju, oskrbovano iz TPP 316 – Mercator Šoštanj, 2. faza. 
Končna vrednost investicije je bila 224.150,07 EUR brez DDV 

(delež Občine Šoštanj 18,18 %). Izvajalec je bilo podjetje 
Esotech, d. d., iz Velenja.

Toplotna postaja TPP 333, Aškerčeva 3 a, b, v Šoštanju. Konč-
na vrednost investicije je bila 71.899,85 EUR brez DDV (delež 
Občine Šoštanj 18,18 %). Izvajalec je bilo podjetje Stin, d. o. 
o., iz Dravograda.

Vročevodni priključni vod za industrijsko cono Šoštanj. 
Končna vrednost investicije je bila 149.805,85 EUR brez DDV 
(delež Občine Šoštanj 18,81 %). Izvajalec je bilo podjetje 
Esotech, d. d., iz Velenja.

Širitev pokopališča Podkraj – oporni zid 5 in oporni zid 6. 
Pogodbena vrednost del je bila 58.460,29 EUR brez DDV (de-
lež Občine Šoštanj 19,15 %). Dela je izvedlo podjetje Nizke 
gradnje Rošer, Viljem Rošer, s. p.. 

Odprava posledic naravnih 
nesreč
Občina Šoštanj veliko sredstev, dela in pozornosti namenja 
odpravi posledic naravnih nesreč. Z veliko truda in pogajanj 
Občina za ta namen uspeva pridobiti sofinancerska sredstva 
države. V zadnjem obdobju odpravlja posledice naravnih ne-
sreč preteklih let. 

Z menjavo zemljišča je Občina uspela rešiti stanovanjski pro-
blem družine Melanšek, saj v svoji hiši v Penku, ki jo ogroža 
plaz, ne more več živeti. 
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31Občina je sanirala naslednje plazove:
- plaz Gregorc Skorno,
- plaz Melanšek,
- plaz nad pokopališčem v Belih Vodah,
- plaz v Lomu na JP 910 171,
- plaz Petelinji klanec v Belih Vodah,
- plaz na LC 410 020 – Visočki Vrh v Belih Vodah,
- plaz na JP 910 030 v Belih Vodah.

Prenova Trga svobode v Šoštanju
Trg svobode v Šoštanju je dobil povsem novo podobo. Čudovito 
kamnito urejen trg, na katerem je v celoti prenovljena tudi vsa 
infrastruktura, je Občina Šoštanj tudi uradno predala namenu. 
Prenova trga je stala 1.100.000 evrov, investicijo je v celoti za-
gotovila Občina v proračunu, dela pa je izvajalo podjetje Nival 
Invest, d. o. o., iz Vidma pri Ptuju. 

Na svečani otvoritvi oktobra lani je župan Občine Šoštanj Darko 
Menih zbranim na kratko predstavil bogato zgodovino mesta Šo-
štanj in tudi samega trga, na katerem stoji tudi spomenik padlim 
borcem, ki so ga postavili že leta 1953. Na predvečer odkritja 
spomenika je takrat koncert pripravil Pihalni orkester Zarja, ki 
je tokrat sodeloval v programu otvoritve prenovljenega trga.

Župan se je v nadaljevanju zahvalil vsem, ki so kakorkoli pri-
pomogli k prenovi tega trga – izvajalcem, nadzoru, Zavodu 
za varstvo kulturne dediščine Celje, sodelavcem na Občini in 
tudi vsem sosedom, ki so strpno štiri mesece čakali, da se 
prenova zaključi. 

V času del so na trgu odkrili Končanov vodnjak, ki so ga nato 
ohranili in primerno uredili. Gre za enega od vsaj desetih vo-
dnjakov v središču Šoštanju, iz katerih so pred regulacijo Pake 
v petdesetih letih prejšnjega stoletja še zajemali vodo, čeprav 
je mesto dobilo svoj vodovod že leta 1931. Odkrili so tudi staro 
cesto, ki po mnenju strokovnjakov ni imela velike zgodovinske 
vrednosti, zato so kamenje, s katerim je bila tlakovana, uporabili 
za ureditev vodnjaka.

Zbrane je na otvoritvi nagovoril tudi direktor podjetja Nival 
Invest, d. o. o., Marko Peter, ki je pohvalil svoje delavce, ki so 
delali poleti v vročini, jeseni že v mrazu in dežju, da so lahko 
pravočasno uredili ta trg. Župana Občine Šoštanj je presenetil 
z darilnim bonom za 5.000 evrov za humanitarno pomoč ob-
čanom šoštanjske občine. Župan se je za lepo gesto zahvalil in 
zatrdil, da bo pomoč prišla v prave roke.

Trg ima čudovito urejeno tudi urbano opremo s klopcami za po-
sedanje, želja je, da bi se na njem družile vse generacije Šoštanj-
čanov – medgeneracijsko je bila zasnovana tudi sama otvoritev.

Poleg že omenjenega Pihalnega orkestra Zarja so čudovit 
kulturni program na prireditvi pripravili še člani Mešanega 
pevskega zbora (MePZ) Svoboda Šoštanj, MePZ Društva upo-
kojencev Šoštanj, trobilni kvartet in plesalke Osnovne šole 
Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj. 

Zabava se je nadaljevala pod šotorom na rokometnem igrišču, 
kjer je obiskovalce zabaval ansambel Spev.

Spremenjen prometni režim 

S Trga svobode se je v celoti umaknil promet. Izjema je do-
voz za potrebe banke, intervencijska vozila in stanovalce. Ob 
samem trgu so urejena parkirišča, na katerih pa je čas parki-
ranja omejen na dve uri. Predolgo ali neoznačeno parkiranje 
sankcionirajo mestni redarji.

Odprta nova tržnica
Maja letos je vrata odprla pokrita šoštanjska tržnica. Dolgo 
pričakovanega objekta so se razveselili številni občani. Tržni-
ca je odprta vsak četrtek, petek in soboto.
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32 Izgradnjo tržnice sta sofinancirali Občina Šoštanj in Krajevna 
skupnost Šoštanj, ki s tržnico tudi upravlja. Še vedno vabi-
jo ponudnike, da jih pokličejo in prodajajo svoje izdelke na 
šoštanjski tržnici.

Počitniško delo osnovnošolcev, 
dijakov in študentov v letu 2016
Osmo leto zapored je Občina Šoštanj pristopila k organiza-
ciji 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 550 mladostnikov, ki so s 
svojim delom, zagonom in energijo čistili ter lepšali našo 
občino, v zameno pa so prejeli nekaj sredstev in kamenček 
v mozaiku življenja.

V letošnjem letu smo bili prisiljeni zaradi pomanjkanja fi-
nančnih sredstev ponovno omejiti število sprejetih na po-
čitniško delo, smo pa v zadnjem trenutku uspeli pridobiti 
nekaj sponzorskih in donatorskih sredstev od podjetij HSE, 
d. o. o., OpuCon, s. p., in ČIVPP, d. o. o., tako da je bilo 
zavrnjenih le 18 mladih. Vsem sponzorjem in donatorjem 
se iskreno zahvaljujemo za vsa sredstva!

Zanimivo je, da je bilo v letošnjem letu število vlog precej 
nižje kot v preteklih letih, prejeli smo namreč 116 vlog (v 
prejšnjih letih med 150 in 210).

Plačilo za delo je znašalo 4,5 EUR na uro bruto (od tega so 
počitnikarji prejeli 3,8 EUR na uro, strošek Občine je 6,4 EUR 
za uro dela), delo je trajalo teden dni s sedemurnim dnev-
nim delovnim časom. Še vedno ugotavljamo, da je pri ne-
katerih mladih odnos do dela na nizkem nivoju, ni pa malo 
takih, ki so s svojim delom in odnosom do njega lahko zgled 
mnogim že zaposlenim delavcem.

Opravljeno delo je bilo zelo različno in je podobno kot v 
preteklih letih obsegalo čiščenje, pometanje, pletje, obre-
zovanje, razne selitve, barvanja, tudi betoniranje,…

Projekt ocenjujemo kot zelo uspešen in bomo z njim v priho-
dnjih letih zagotovo nadaljevali, če bomo imeli na razpolago 
ustrezna sredstva.

Občinska stanovanja 
V letu 2016 Občina Šoštanj ni izvedla javnega razpisa za od-
dajo neprofitnih stanovanj v najem, saj je še vedno v veljavi 
lestvica iz leta 2015, vsi prijavitelji pa še niso dobili stano-
vanja. Ena izmed težav, s katerimi se pri tem Občina srečuje 
je, da prijavitelji ponujena stanovanja pogosto odklonijo. Gre 
predvsem za stanovanja na Cesti talcev 15, za katera ima Ob-
čina Šoštanj razpolagalno pravico.

Letos poleti je Občina Šoštanj pridobila uporabno dovoljenje 
za šest stanovanj na Kajuhovi cesti. To so stanovanja, ki jih je 
Občina Šoštanj uredila v prostorih bivšega vrtca Brina. Vseh šest 
stanovanj je v pritličju, velika so od 22 – 64 m2. Najemne po-
godbe zanje bodo sklenjene z občani, ki so naslednji na vrsti na 
lestvici, oblikovani na podlagi javnega razpisa v lanskem letu. 

Poleg omenjenih šestih stanovanj je Občina Šoštanj obnovila 
tudi stanovanje na Tekavčevi cesti 5.

Kmetijstvo
Občina vsako leto izvede Javni razpis za  dodeljevanje pomoči 
v kmetijstvu za leto 2016.  Sredstva v letošnjem letu so bila 
dodeljena v isti višini kot v letu 2015, to je 36.000 EUR. 

Razpis je bil, po predhodni obravnavi komisije za kmetijstvo 
pri Občini Šoštanj, objavljen v mesecu marcu 2016. Prispelo je 
skupno 56 vlog. Od tega 28 vlog za naložbe, 18 vlog za zava-
rovanje, 3 vloge za dopolnilno dejavnost, 2 za izobraževanje, 
3 vloge za gospodarstvo in 10 vlog za društva.   Od vseh vlog 
je 1 vloga bila zavrnjena, ker vlagatelj ni izpolnjeval v razpisu 
predpisanih pogojev.  
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33Komisija 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 2016.

Iz pregleda vseh vlog lahko ugotovimo, da se v občini Šoštanj 
opaža, da je vse manj malih naložb v kmetijska gospodarstva. 
Vsaj kmetje teh malih naložb ne prijavljajo. Tiste večje nalož-
be pa očitno prijavljajo za pomoč, ki jo ponuja država. Opaža 
se tudi, da se iz leta v leto pojavljajo isti kmetje, ki vlagajo 
prošnje za pomoč, ostali pa, kot da jih to ne zanima, kljub 
temu da sta postopek in pogoji za dodelitev občinske pomoči 
dokaj enostavna. 

Civilna zaščita
Prvi na terenu pri večini nesreč so gasilci. Njihovo delo je izje-
mnega pomena. Nemalokrat prav zaradi njihovih hitrih odzivov 
in reakcij ne pride do večje škode ali večjih poškodb. Da lah-
ko kvalitetno opravijo svoje delo, potrebujejo dobro in varno 
opremo. Občina Šoštanj ima z gasilskim poveljstvom Občine 
Šoštanj podpisan sporazum o opremljanju enot. Prejšnji spora-

zum je vključeval predvsem nakup gasilskih vozil, lani oktobra 
pa so gasilci dobili novo zaščitno osebno opremo. 

Vsa štiri gasilska društva v občini Šoštanj: PGD Gaberke, PGD 
Lokovica, PGD Šoštanj-mesto in PGD Topolšica zelo velik pou-
darek pri izvajanju svoje dejavnosti dajejo skrbi za podmladek. 
Poleg mladih in aktivnih operativnih gasilcev imajo društva 
tudi zelo številčne veteranske sekcije, kar je dokaz, da se posa-
mezniki pri gasilcih odlično počutijo – od najmlajših do najsta-
rejših. Tam se spletajo prijateljstva, krajani se medgeneracijsko 
povezujejo in si medsebojno pomagajo. Rezultati so vidni.

Uspehi na gasilskih tekmovanjih
PGD Lokovica tradicionalno osvajajo najvišja mesta na držav-
nih tekmovanjih, vključno z naslovi državnih prvakov. Odlični 
so tako na gasilskih tekmovanjih desetin, kot na tekmovanjih 
v kvizih in gasilski orientaciji.

Naslova državnih podprvakinj pa so se razveselile veteranke 
Gaberk.

Očiščevalna akcija
V soboto, 23. aprila 2016, je potekala že 13. očiščevalna ak-
cija celotne občine Šoštanj. Čeprav je sprva kazalo, kot da 
vreme občanom ne bo naklonjeno, je zdržalo brez dežja, kar 
so s pridom izkoristili. Po celotni občini se je akciji pridružilo 
450 ljudi, ki so očistili različna področja v svoji okolici. Akcija 
je sicer potekala enako kot vsako leto – zjutraj so se zbrali na 
dogovorjenih zbirnih mestih, od koder so se nato odpravili 
pobirati smeti. Občina Šoštanj vsako leto kupi rokavice in 
vrečke za vse udeležence akcije, občani pa sami tudi prine-
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sejo veliko orodja, se pripeljejo s traktorji in prikolicami, s 
katerimi nato odpeljejo smeti do kontejnerjev. 

Večina prisotnih na akciji ugotavlja, da ljudje veliko smeti od-
vržejo iz avtomobilov – ob cestah se namreč najde ogromno 
pločevink, cigaretnih škatel in drugih odpadkov.

V akciji vsako leto sodelujeta tudi župan Darko Menih in pod-
župan Viki Drev, ki sta čistila tudi letos. Župan v Šoštanju, v 
okolici Pustega gradu, podžupan pa v domači Topolšici.

V Topolšici so letos v sklopu akcije očistili trim stezo, jamar-
ji pa so v Penku očistili dve jami – v eni so našli odvržene 
živalske kože in druge živalske odpadke, v drugi pa precej 
narkomanskih igel in drugih odpadkov. 

Skupno so v Šoštanju nabrali 9060 kg smeti, za primerjavo, 
lani jih je bilo 8600 kg. Ljudje se akcije radi udeležijo, saj 
poleg tega da veliko naredijo, preživijo delovno dopoldne s 
sokrajani in prijatelji. Zaključek pa je vsako leto ob golažu 
– ta ni manjkal niti letos. Skuhali so ga v Termah Topolšica, 
prvič po dvanajstih letih ga je plačala Občina Šoštanj. Pred 
tem ga je vsako leto kot prispevek in pomoč v akciji prispevala 
Termoelektrarna Šoštanj.

Vandalizem
Medtem ko je na eni strani veliko takšnih, ki so pripravljeni 
pomagati in s svojim delom pripomoči k boljšemu življenju 
v kraju, so žal še vedno tudi tisti, ki okolje uničujejo, pišejo 
grafite, odlagajo smeti v naravi…

Turistična strategija Občine 
Šoštanj
Občina Šoštanj pripravlja tudi dolgoročno strategijo občine 
na področju turizma, ki jo izdeluje podjetje TOPOL, d.o.o. iz 
Topolšice. Bistvo turističnega razvoja je povezanost segmen-
ta naravnih danosti, prostorskih ureditev in infrastrukturne 
mreže. Pomembno je, da izkoristimo in na primeren način 
poudarimo specifike, ki jih naša občina ima, v strategiji pa 

opredelimo tudi hierarhijo in časovni okvir izvedbe posame-
znih ukrepov. Turistična strategija v prvi vrsti predvideva: 

- revitalizacijo in oživitev mestnega središča,
- ureditev muzeja energetike na območju TEŠ,
- sonaravna ureditev območja Družmirskega jezera s 

spominskim parkom Družmirja in rekreacijsko-turistič-
no ponudbo,

- sistemska ureditev okolice turističnih objektov,
- razvoj dodatne turistične ponudbe v Topolšici (razvoju 

zdraviliškega turizma, medicinskega wellnessa ter 
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ki bo usmerjeno k razvoju turističnih kmetij z glamuro-
zno ponudbo bivanja, naravnim wellnessom ter lokalno 
kuhinjo z lokalno pridelano in predelano hrano…

Nesrečna usoda prireditvenega 
šotora
Občina Šoštanj je v letu 2011 kupila prireditveni šotor. Od 
takrat je »potoval« s  prireditve na prireditev in olajšal or-
ganizatorjem veliko skrbi in predvsem stroškov. V začetku 
letošnjega poletja pa so neug»e»eodne vremenske razmere 
– nenadni sunki vetra – postavljen šotor povsem uničile. 

V letošnjem letu župan z donacijami pomaga domačim dru-
štvom pri organizaciji prireditev, Občina Šoštanj pa bo v pri-
hodnje kupila nov šotor.
Občina še naprej posoja ostalo prireditveno opremo – gasilske 
mize in klopi ter 15 visokih barskih mizic.

Prireditve
Občina, zavodi, društva in druge organizacije tekom celega leta 
pripravljajo različne prireditve, nekatere so tradicionalne (Pust 
Šoštanjski, advent, prihod Miklavža, sejmi, obeležitev dneva dr-
žavnosti...), kar nekaj pa je bilo v tem obdobju izvedenih prvič. 

V decembru 2015 je bilo veselo na prenovljenem Trgu svo-
bode, na katerem so se odvile številne prireditve, med njimi 
tudi prižig prazničnih luči z Modrijani in Silvestrovanje, ki ga 
vsako leto pripravi Krajevna skupnost Šoštanj.

V septembru, ko Občina Šoštanj praznuje svoj praznik, vsako 
leto pripravi Občina v sodelovanju z drugimi organizacijami 
številne prireditve. Letošnje so potekale nekoliko drugače, 
ko smo se prvič vključili v Evropski teden mobilnosti (ETM). 
Vsak dan v tednu od 16. do 22. septembra smo pripravili šte-
vilne dogodke, namenjene vsem generacijam. Njihov namen 
pa je bil spodbuditi oblike mobilnosti, ki so ljudem in okolju 
prijaznejše.

ETM smo v Šoštanju pričeli s prireditvijo Jane's walk v Centru 
Pristop, nadaljevali s predavanjem Nare Petroviča v Vili Mayer. 
Na Kolesarskem zajtrku so osnovnošolci na za promet zaprtem 
parkirišču pred šoštanjsko tržnico ustvarjali na temo alterna-
tivne uporabe parkirišč. Prikazali so nekaj zanimivih rešitev: 
igranje nogometa, štiri v vrsto, črkovno igro scrabble… 

Na Trgu svobode so na zelemenjavi menjavali svoje pridelke 
in izkušnje s pridelavo zelenjave, kdor je želel, pa je na po-
stavljeni progi lahko preskusil, kako je voziti električno kolo. 
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Na letališču v Lajšah so se družili ljubitelji letalstva, v Ga-
berkah pa so se srečali starodobni kolesarji iz cele Slovenije.

V Vili Mayer je potekalo potopisno predavanje s pogledi na 
trajnostno mobilnost v Baltskih deželah in izmenjava poto-
valnih izkušenj.

Vrtec Šoštanj je pripravil Otroške gibalne igre in mobilnost z 
lastno energijo, obiskal jih je izvrstni smučarski skakalec Jaka 
Hvala, ki že ima posamično zmago v svetovnem pokalu, trikrat 
pa je sodeloval pri ekipnem slavju slovenskih orlov. Jaka poleg 
tega vozi okolju prijazno vozilo s plinskim motorjem.

Predavanje na temo Zamenjava goriva: da ali ne (Kako dolgo 
še nafta?) je bilo v Centru Pristop, na Trgu svobode pa tradi-
cionalni Šoštanj rola. Pester je bil tudi Dan brez avtomobila, 
ko so svečano predali namenu prenovljeno Aškerčevo cesto 
s pločnikom.



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  
15. ure
sreda od 8. do 16. ure
petek od 8. do 14. ure

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

Mestna galerija
tel.: 03 898 43 34
ponedeljek – petek od 10. do 15. ure in od 
16. do 18. 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 13. ure, 
torek in četrtek od 8. do 11. in 15. do 17. 
ure, sobota od 9. do 11. ure. 

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

Kavčnikova domačija
tel.: 03 898 26 30
od 1. maja do 30. septembra, od sobote do 
nedelje, med 10. in 17. uro.
Za najavljene skupine odprto po dogovoru.

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

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

Glasbena šola Fran Korun Koželjski
Velenje,  Oddelek Šoštanj

tel.: 03 588 30 24

Policijska pisarna
tel.: 03 898 43 94
ponedeljek od 10. do 12. ure
sreda od 14. do 17. ure

Zdravstvena postaja Šoštanj
tel.: 03 588 30 50 in 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 – ambulanta 
Šoštanj

tel.: 03 891 11 48
ponedeljek, sreda, petek od 15. do 17. ure, 
torek in četrtek od 7.30 do 9. ure

PV Center starejših Zimzelen
tel.: 03 896 37 00

Pošta Šoštanj
tel.: 03 898 52 55
ponedeljek – petek od 8. do 18. ure,
sobota od 8. do 12. ure

Zbirni center v Šoštanju
sobota od 10.30 do 12.30 ure

Tržnica Šoštanj
trznica.sostanj@gmail.com

Intervencijske številke
Policija 113
Reševalci, gasilci 112

Poslovni čas in kontakti ustanov Nova spletna stran Občine Šoštanj
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