
Spoštovani, 
na podlagi 26. člena Statuta Mestne občine Velenje 	
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) in

22. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje 	
(Uradni vestnik MO Velenje, 15/06-UPB1 in 22/08)

sklicujem

25. sejo Sveta Mestne občine Velenje, 
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 	župan Mestne občine Velenje
     Bojan KONTIČ, l. r.
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na podlagi 26. člena Statuta Mestne občine Velenje 	
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sklicujem

26. sejo Sveta Mestne občine Velenje, 
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v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje)

  	 župan Mestne občine Velenje
     Bojan KONTIČ, l. r.

23. 1. 2018 Številka: 27

glasilo št. 27
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PREDLOG

ZAPISNIK 25. SEJE 
Sveta Mestne občine Velenje

Seja je potekala v sejni dvorani Mestne občine Velenje, dne 
21.12. 2017, s pričetkom ob 8. uri in zaključkom ob 14.40 uri.

Sejo je vodil župan Bojan KONTIČ.

Opravičili sta se naslednji članici sveta: Saša KOPRIVEC in dr. 
Simona TUŠAR.

Župan Bojan KONTIČ je ugotovil, da je od skupnega števila 33 
članov sveta prisotnih 30 članov in je svet sklepčen. 

Člani sveta so za 25. sejo Sveta Mestne občine Velenje prejeli 
naslednje gradivo:
- Glasilo št. 26 in prilogi h Glasilu 26/1 in 26/2. Priloga h Glasilu 
26/3 je bila objavljena na spletni strani Mestne občine Velenje 
- Predlog dnevnega reda s poročevalci, kazalom in opombami
- Odgovore na pobude in vprašanja svetnic in svetnikov
- Amandmaja svetniške skupine SDS k Predlogu Odloka o 
proračunu Mestne občine Velenje 2018 in Predlogu Odloka o 
proračunu Mestne občine Velenje 2019
- Redakcijski popravek - Predlog Sklepa o načrtu ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto  
2018 
- Redakcijski popravek - Predlog Sklepa o načrtu ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 
2019
- Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na 
področju turizma v Mestni občini Velenje 
- Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Velenje 2019
- Predlog Letnega programa športa v MO Velenje za leto 2018
- Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o opravljenem 
nadzoru zaposlovanja v občinski upravi MO Velenje in v organu 
skupne občinske uprave MIRVO v letu 2016
- Amandma k Predlogu Sklepa o spremembah Sklepa o 
razporeditvi poslovnega izida
- Zapisnik Odbora za gospodarske javne službe
- Zapisnik Odbora za negospodarske javne službe
- Zapisnik Odbora za gospodarstvo
- Zapisnik Odbora za okolje in prostor 
- Zapisnik Komisije za statutarno-pravna vprašanja
- Zapisnik Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
- Zapisnik seje Nadzornega odbora

Za 25. sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 24. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske 
uprave
3. Predlog Sklepa o spremembah Sklepa o razporeditvi 
poslovnega izida
4. Predlog Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Velenje za leto 2018
5. Predlog Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Velenje za leto 2019
6. Predlog Sklepa o sprejemu Načrta razvoja odprtega 
širokopasovnega omrežja v Mestni občini Velenje
7. Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov 

na področju turizma v Mestni občini Velenje
8. Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Velenje 2018
9. Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Velenje 2019
10. Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas – zahod 
(Tehnološki park Velenje)
11. Predlog Letnega programa športa v MO Velenje za leto 
2018 
12. Program obnove in vzdrževanja javne razsvetljave v letu 
2018 
13. Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o opravljenem 
nadzoru javnega naročila »Adaptacija 11 stanovanj« 
14. Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o opravljenem 
nadzoru zaposlovanja v občinski upravi MO Velenje in v organu 
skupne občinske uprave MIRVO v letu 2016
15. Predstavitev analize »Priložnosti za delo in življenje mladih 
v SAŠA regiji v obdobju do leta 2030«
16. Poročilo o delu osnovnih šol v MO Velenje za šolsko leto 
2016/2017  
17. Poročilo o delu Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje 
za leto 2016  
18. Poročilo o delu Andragoškega zavoda Ljudska univerza 
Velenje za leto 2016
19. Predlog Okvirnega programa dela Sveta Mestne občine 
Velenje za leto 2018

Prisotnih je bilo �0 članov sveta.
1. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se 
je glasil: 25. seja Sveta Mestne občine Velenje bo potekala po 
naslednjem DNEVNEM REDU:
1. Potrditev zapisnika 24. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske 
uprave
3. Predlog Sklepa o spremembah Sklepa o razporeditvi 
poslovnega izida
4. Predlog Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Velenje za leto 201 
5. Predlog Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Velenje za leto 2019
6. Predlog Sklepa o sprejemu Načrta razvoja odprtega 
širokopasovnega omrežja v Mestni občini Velenje
7. Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov 
na področju turizma v Mestni občini Velenje
8. Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Velenje 2018
9. Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Velenje 2019
10. Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas – zahod 
(Tehnološki park Velenje)
11. Predlog Letnega programa športa v MO Velenje za leto 
2018 
12. Program obnove in vzdrževanja javne razsvetljave v letu 
2018 
13. Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o opravljenem 
nadzoru javnega naročila »Adaptacija 11 stanovanj« 
14. Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o opravljenem 
nadzoru zaposlovanja v občinski upravi MO Velenje in v organu 
skupne občinske uprave MIRVO v letu 2016
15. Predstavitev analize »Priložnosti za delo in življenje mladih 
v SAŠA regiji v obdobju do leta 2030«
16. Poročilo o delu osnovnih šol v MO Velenje za šolsko leto 



23. januar 2018 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 27/ stran 5

            26. seja Sveta Mestne občine Velenje

2016/2017  
17. Poročilo o delu Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje 
za leto 2016  
18. Poročilo o delu Andragoškega zavoda Ljudska univerza 
Velenje za leto 2016
19. Predlog Okvirnega programa dela Sveta Mestne občine 
Velenje za leto 2018

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Potrditev zapisnika 24. seje Sveta Mestne 

občine Velenje

Član sveta Anton DE COSTA je prosil, da se v zapisniku pri 9. 
točki v njegovo razpravo doda primerjava z vojnima zločincema 
Ratkom Mladićem in Titom, o kateri je govoril.  

Prisotnih je bilo �0 članov sveta.
2. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki 
se je glasil: Potrdi se zapisnik 24. seje Sveta Mestne občine 
Velenje.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter 

občinske uprave

1. Član sveta Matej JENKO: Svet MOV je v preteklem letu 
sprejel strategijo razvoja turizma v Velenju, ustanovil je zavod 
za turizem, na MOV pa se je zaposlila svetovalka za turizem. 
Zanima ga, kaj se je v tem letu na področju turizma v Velenju 
in Šaleški dolini naredilo, kakšni so rezultati in kaj se pripravlja 
vnaprej. Zanima ga tudi, kako delujeta zavod za turizem, TIC 
in kolikokrat se je zadnjega pol leta sestal svet zavoda in kaj je 
tam odločal. Zanima ga tudi, kaj se je zadnjega pol leta izvajalo 
in pripravljalo v zavodu za turizem. Prosi, da se predstavijo 
projekti, ki so se pripravili za naslednji 2 leti. 

Odgovor Alenke REDNJAK: Svetovalka za turizem je na 
občini zaposlena že od leta 2009, torej niso nikogar na novo 
zaposlili. Zavod za turizem bo ob zaključku proračunskega leta 
pripravil podrobno poročilo o tem, kaj je bilo na tem področju 
narejenega. Svet zavoda in strokovni svet sta se nekajkrat 
sestala v lanskem letu. Mora reči, da seje potekajo zelo 
konstruktivno. Pripravili bodo torej podrobno poročilo, ki ga bo 
tukaj predstavil direktor zavoda. Dejala je še, da je turistična 
taksa narasla za 15% v primerjavi z lanskim letom, torej se že 
poznajo premiki na področju turizma. 

Član sveta Matej JENKO je dejal, da se je očitno motil, ko je še 
do nedavnega verjel, da ima MOV za oder in prireditveni prostor 

na jezeru že dolgo časa pripravljene vsebinske programe za 
naslednja 4 leta. Prosil je za odgovore vsaj 5 dni pred sejo, 
vendar jih ni dobil. Prosil je tudi, da bi bili odgovori v gradivu za 
to sejo, vendar jih ni. Ta projekt v tem mandatu ni bil vsebinsko 
obravnavan v Svetu MOV, danes pa se v proračunu o njem 
glasuje. Projekt, ki je težek 7,5 milijona EUR. Opozoril je, da je 
za investicijo, da je za razvoj turizma, ampak ne z glavo skozi 
zid, brez da bi imeli neko jasno vizijo, kaj želijo s tem projektom 
doseči. Postavil je naslednja vprašanja:
1. Kdo je na MOV odgovoren, da bo vodil te invseticije in kdo 
jih bo nadzoroval?
2. Kakšni bodo letni amortizacijski stroški, kakšni so planirani 
stroški vzdrževanja in obratovali stroški te investicije?
3. V kolikšnem času se planira, da se bo investicija 
amortizirala?
4. Kakšne vodilne prireditve so planirane na tem odru v letih 
2018, 2019, 2020 in 2021?
5. Kakšna je kalkulacija stroškov, prihodkov in od kod bo 
financirana izvedba planiranih prireditev? 
6. Koliko denarja se bo namenilo za te prireditve iz proračuna 
MOV, koliko Šoštanj in koliko Šmartno ob Paki ter koliko 
obiskovalcev se pričakuje? Prav tako ga zanima, kako je 
urejena logistika, torej kje bodo obiskovalci parkirali, kje jedli, 
spali itd. 
Veliko teh vprašanj je postavil že pri sprejemanju strategije 
razvoja turizma v Velenju, pa odgovorov ni dobil, zato upa, da 
jih bo dobil v dodatnem pojasnilu. 

Župan Bojan KONTIČ je dejal, da je svetnik Jenko le ponovil 
vprašanja, ki jih je dal v pisni obliki in po poslovniku na vprašanja 
podana v pisni obliki prejmejo pisni odgovor. To, da odgovorov 
ni dobil, je čista laž. Na petih straneh v gradivu so odgovori na 
vseh njegovih 5 vprašanj.

Nato je svetnik Jenko želel proceduralno vprašanje, vendar mu 
ga župan ni dovolil, saj je svetnik to možnost že izkoristil. Svetnika 
je opozoril, naj se umiri in dovoli, da se seja nadaljuje. 

Član sveta Mihael LETONJE: Zanima ga, kako daleč so 
z izgradnjo prireditvenega prostora in prireditvenega odra 
na jezeru. Prav tako ga zanima, kako je glede gradbenega 
dovoljenja in ali je finančna konstrukcija narejena oziroma 
zaključena.

Odgovor Draga MARTINŠKA: Dejal je, da se dokumentacija 
pripravlja. So v 2. fazi preverjanja študij izvedljivosti. Za 
prireditveni oder je študija tik pred predajo pristojnim organom, 
za prireditveni prostor pa so v 1. fazi izdelave študije 
izvedljivosti. Za prireditveni oder je gradbeno dovoljenje 
bilo izdano pred 6 leti in je veljavno, za prireditveni prostor 
pa računa, da bodo gradbeno dovoljenje vložili v januarju 
2018. Finančna konstrukcija je narejena tako, kot to zahteva 
zakonodaja, za prireditveni oder je po investicijskem programu 
finančna konstrukcija 4.400.000 EUR, od tega je lastni delež 
MOV 880.000 EUR in delež evropskih sredstev 2.816.000 EUR 
ter delež RS 704.000 EUR. Torej 80% zunanjih in 20% lastnih 
prihodkov. Enako je pri prireditvenem prostoru, kjer je vrednost 
ocenjena na 3.101.546, 75 EUR. 

Član sveta Mihael LETONJE je dejal, da menda gradbeno 
dovoljenje velja do konca leta in do takrat je potrebno začeti 
graditi. Tam se sicer nekaj koplje, zato ga zanima, ali to drži ali 
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ne. Tam je sedaj izkopanega nekje pol metra in je polno vode, 
zato ga zanima tudi, ali so v finančni konstrukciji zajeti piloti ali 
kaj podobnega.

Župan Bojan KONTIČ je dejal, da je to pri predvideni gradnji 
upoštevano. Podatek, da ima gradbeno dovoljenje rok do 
konca tega leta, drži, z deli pa so tudi že pričeli, in sicer s 
kanalizacijsko povezavo. S tem so torej pričeli z gradnjo in 
gradbeno dovoljenje ni ogroženo. 

Član sveta Franc SEVER je dejal, da je zadnjič postavil pisno 
vprašanje in dobil pisni odgovor, dodatnega vprašanja pa ni 
mogel postaviti. Zanima ga, kako je sedaj s tem. V poslovniku 
piše, da se da na pisna vprašanja pisni odgovor, na seji pa 
lahko vprašanje ustno postavi. Če se pa ne da odgovoriti, pa 
se pisno odgovori na naslednji seji. Z odgovorom na njegovo 
vprašanje namreč ne more biti zadovoljen. 

Župan Bojan KONTIČ je dejal, da se lahko na naslednji seji 
najavi ustno vprašanje in se na seji vpraša, pisno pa morajo 
pripraviti dopolnilni odgovor, če je dopolnilno vprašanje. 

Član sveta Matej JENKO je dejal, da je po poslovniku 
določeno, da lahko član sveta, če ni zadovoljen s podanimi 
odgovori, predlaga svetu, da se o zadevi opravi razprava. V 
skladu s tem je torej želel predlagati, da svet opravi razpravo o 
7,5 milijona EUR vrednem projektu, o dosedanjem delu in vlogi 
zavoda za turizem in kaj od zavoda sploh pričakujemo. Torej ni 
nič lagal, odgovore je dobil tik pred sejo in jih ni mogel prebrati 
na 5 straneh, zato prosi, da župan malo pazi na besede. 

Župan Bojan KONTIČ je dejal, da je torej svetnik sedaj sam 
dejal, da je imel na mizi odgovore, prej pa je trdil, da odgovorov 
ni, torej je to bila laž. Poleg tega je svetnik izkoristil poslovnik, 
zato tudi ni dobil proceduralnega predloga. Dopolnilno vprašanje 
je namenjeno temu, da se pojasni odgovor oz. napovedano 
vprašanje. Svetnik je po tem, ko je dobil odgovor, razširil še s 5 
vprašanji, za katere je trdil, da odgovorov ni dobil. Poleg tega 
svetnik ne more predlagati, da se znotraj svetniškega vprašanja 
opravi razprava o temi, lahko zahteva le, da se opravi razprava 
o odgovoru na vprašanje. 

Članica sveta Suzana KAVAŠ je dejala, da je tudi sama podala 
pobude, zato jo zanima, kdaj točno je potrebno dati pobudo, 
da boš dobil odgovor na sami seji. Na pobude je bilo namreč 
odgovorjeno samo za svetnika Mateja Jenka. 

Župan Bojan KONTIČ je dejal, da se ustna vprašanja 
postavljajo tako, da se najavi vprašanje in se na sami seji 
odgovarja. Na pisna vprašanja in pobude pa se odgovarja pisno 
in na način, da se ti odgovori pripravijo. Če je to časovno tik 
pred sejo, tega ni mogoče narediti do seje. Bodo pa zanesljivo 
odgovore dobili v roku 1 tedna, 14 dni. Teh vprašanj je veliko, 
zato imajo sodelavci kar precej dela z odgovarjanjem, zato ne 
morejo pričakovati, da bo vedno odgovor v roku dveh, treh dni. 
Niso pa pisna vprašanja in pobude vezane na sejo in jih lahko 
postavijo kadarkoli hočejo. 

K �. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o spremembah Sklepa o 

razporeditvi poslovnega izida

Obrazložitev predloga je podal Drago MARTINŠEK.

Član sveta Vid GLINŠEK je dejal, da imajo študenti farmacije 
4-mesečno obvezno usposabljanje v lekarnah. Pri veliko 
lekarnah imajo plačano delo, malico in ponekod celo nagrado 
ob koncu usposabljanja. V velenjski lekarni pa je plačana le 
malica, plačila za delo in potne stroške pa ni. Ker ima lekarna 
visok dobiček, MOV je socialna občina, na državnem nivoju 
pa SD zagovarja plačane prakse, predlaga, da se tukaj nekaj 
spremeni. 

Članica sveta Majda GABERŠEK je dejala, da je na Odboru 
za gospodarske javne službe članu odbora lepo razložila, kako 
je z deljenjem denarja v lekarnah, vendar je govorila o 300.000 
EUR. Vedela je sicer, da ni 300. 000 EUR, vendar si je mislila, 
da je najbrž prišlo v tem času do kakšnih sprememb in je bila 
zato tiho. To pa seveda ni prav, morala bi na te stvari že takrat 
opozoriti, ker so na seji sveta lekarne o tem govorili. Zato se 
opravičuje. 

Drago MARTINŠEK je dejal, da ni bila namerna napaka 
oziroma sploh ni bila napaka. Lekarna Velenje je v letu 
2017 imela načrtovano investicijo v novo lekarno in je imela 
rezervirana sredstva v višini 300.000 EUR. In ker lekarne pač 
ni, teh 300.000 EUR lekarna ne potrebuje, iz tega so izhajali, 
vendar so se kasneje odločili, da upoštevajo le znesek presežka 
prihodkov iz leta 2016 in to je znesek 251.571 EUR minus 
investicije in investicijsko vzdrževanje, kar znese 211.061 
EUR. Torej je šlo za dve vrsti razumevanja, koliko cash flow-a 
pravzaprav lekarna ima. 

Župan Bojan KONTIČ je dejal, da gre za denar, ki je denar 
uporabnikov teh storitev. S tem, ko denar preusmerjajo iz 
ustvarjenega dobička na področja kvalitetnejšega življenja 
občanov, pravzaprav izvajajo poslanstvo, ki jim je bilo 
naloženo. Vsekakor pa imajo v Lekarni Velenje zadeve urejene 
in delovanje lekarne nikakor ni ogroženo in presežki še vedno 
ostajajo. 

Prisotnih je bilo �0 članov sveta.
�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o AMANDMAJU 
k Predlogu Sklepa o spremembah Sklepa o razporeditvi 
poslovnega izida.
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

Prisotnih je bilo �0 članov sveta.
�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa 
o spremembah Sklepa o razporeditvi poslovnega izida z 
vključenim amandmajem.
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.
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K �. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o načrtu ravnanja z 

nepremičnim premoženjem Mestne občine 
Velenje za leto 2018

Obrazložitev predloga je podala mag. Branka GRADIŠNIK. 

Član sveta Mihael LETONJE je dejal, da bo predlog 
podprl. Zanima pa ga, zakaj nikjer nikoli ne dobijo nobenih 
informacij poimensko, kdo to prodaja in kdo kupuje, ali je tako 
morda zakonsko določeno. Pred časom je spraševal glede 
prireditvenega prostora na jezeru in kar naenkrat je bil tam 
Ročnik, zato ga zanima, zakaj ni imensko napisano. 

Župan Bojan KONTIČ je dejal, da oni sprejmejo sklep o načrtu 
ravnanja z nepremični  premoženjem in ko se odločijo za 
prodajo, ne vejo, kdo bo to kupil. Temu sledi razpis, na razpisu 
se izbere najugodnejši kupec in potem se izvede prodaja. Ne 
morejo torej v tem trenutku vedeti, kdo bo parcelo kupil, razen 
takrat, ko si mislijo, da se bo to zgodilo, ker gre za zaokroževanje 
določenih celot. 

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
5. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o 
načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine 
Velenje za leto 2018.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o načrtu ravnanja z 

nepremičnim premoženjem Mestne občine 
Velenje za leto 2019

Obrazložitev predloga je podala mag. Branka GRADIŠNIK. 

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
6. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o 
načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine 
Velenje za leto 2019.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o sprejemu Načrta razvoja 

odprtega širokopasovnega omrežja v Mestni 
občini Velenje

Obrazložitev predloga je podala Helena KNEZ. 

Član sveta Matej JENKO je dejal, da je sam zelo naklonjen 
takšnemu projektu, ker je danes komunikacija eden glavnih 
pogojev za razvoj. Upa, da bo ta projekt stekel čim prej in da 
se dobi čim več nepovratnih sredstev iz Evrope. Ta predlog bo 
podprl. 

Član sveta mag. Albin VRABIČ je postavil vprašanje, katerih 
lis naj bi se lotili najprej. Projekt absolutno podpira. 

Helena KNEZ je odgovorila, da je bilo v MOV identificiranih 244 
gospodinjstev, ki se nahajajo na območju Črnova, Janškovo 
selo, Lopatnik, Ložnica, Paka pri Velenju, Paški kozjak, 
Plešivec, Podkraj pri Velenju, Silova in Šmartinske Cirkovce. 
Ko bo objavljen razpis in se bo operater prijavil, bo kandidiral za 
celotno območje, kje točno pa bo najprej zakopal, pa ne more 
povedati. 

Član sveta Franc SEVER je dejal, da bo predlog podprl, 
razume pa ga drugače kot drugi, in sicer tako, kot je dejansko 
mišljen. Če občina tega nima, potem tisti, ki bo to dobil, ne bo 
mogel reflektirat na sredstva. Oni torej samo to sprejmejo in ko 
bo to sprejeto, bo lahko operater kandidiral na razpisu in ko bo 
sredstva dobil, bo lahko realiziral te lise. Drugače te lise nikoli 
ne bi bile realizirane. Tako pa bo operater lahko dobil neka 
sredstva in bo spodbujen, da to realizira. Zato je potreben ta 
sklep. 

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o 
sprejemu Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja v 
Mestni občini Velenje.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K �. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Pravilnika o sofinanciranju 

programov in projektov na področju turizma v 
Mestni občini Velenje

Obrazložitev predloga je podala Alenka REDNJAK.

Član sveta Andrej KUZMAN je dejal, da bo pravilnik podprl. 
Opozoril je, na 3. točko, kjer je opredeljeno sofinanciranje 
dejavnosti turističnih društev. Če so tukaj zajete tudi ostale 
organizacije, ki se ukvarjajo z dejavnostmi turizma, je to v 
redu. V letošnjem letu namreč ni bilo tako, saj je bil njemu 
kot predstavniku planinskega društva dan odgovor, da se 
financirajo samo turistična društva. Hkrati pa sedaj turistična 
zveza formira odbor za pohodne in sprehajalne poti, kjer so kar 
trije člani planinskih društev in zagotovo gre za dejavnost, ki jo 
zavod za turizem spodbuja. Pričakuje torej širše razumevanje. 

Član sveta Franc SEVER je dejal, da bo pravilnik podprl. V 5. 
členu piše, da so »upravičenci sredstev turistična društva in člani 
turistične zveze«. Na to je v preteklosti že opozorila dr. Simona 
Tušar. Zanima ga, ali mora biti turistično društvo član zveze, da 
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lahko reflektira na sredstva, ali pa lahko na sredstva reflektira, 
če je samo registrirano turistično društvo. Meni, da je prav, da 
imajo to urejeno, vendar mu je ta stavek nejasen. Smiselno pa 
bi bilo za naslednje leto, da se v pravilniku opredeli, da so do 
sredstev upravičeni vsi, ki imajo projekte turistične narave.

Član sveta Matej JENKO je dejal, da bo pravilnik podprl, hkrati 
pa ga zanima, kako je ta pravilnik usklajen s samo turistično 
zvezo. V samem pravilniku ni zasledil nobenih pravih korelacij. 
S tem pravilnikom bi to lahko bilo malo bolj jasno določeno, ali 
pa bomo imeli dve ločeni zgodbi. 

Član sveta mag. Albin VRABIČ je dejal, da je dr. Simona 
Tušar takrat dejala, da ni dobro, da se pravilnik zapira, saj si 
vsi želimo, da se turizem razvija in naj se zato prijavi vsak, ki 
ima idejo. Takrat je župan na sami seji ocenil, da je to optimalna 
odločitev. 

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Pravilnika 
o sofinanciranju programov in projektov na področju turizma v 
Mestni občini Velenje.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K �. in 9. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o proračunu Mestne občine 
Velenje 2018 in Predlog Odloka o proračunu 

Mestne občine Velenje 2019

Župan Bojan KONTIČ je dejal, da je prišlo do nekaterih 
sprememb od osnutka do predloga proračuna. Kar je bistvo 
proračuna v naslednjih letih, je, da zopet dvigujejo stopnjo 
investicij. V 2018 znaša ta približno 37% sredstev, v letu 2019 
pa bo teh že preko 40%. Sprejemajo proračun za naslednji 
dve leti, da omogočijo normalno delovanje občine tudi v času 
volitev naslednje leto in konstituiranje novega sveta ter se s 
tem izognejo začasnemu financiranju. Na proračun za leto 
2019 zato še vedno gledajo z določenim zadržkom, saj je trdno 
prepričan, da se bo ta proračun še spreminjal. 
Prihodki so višji za približno pol milijona EUR, to gre za 
prodajo zemljišč, in pa minimalno za subvencijo ekosklada 
za prostoferstvo. Odhodki so višji za približno milijon in pol 
EUR. Znotraj teh odhodkov je največ sredstev za razsvetljavo 
in njeno vzdrževanje. Največja postavka pa je seveda milijon 
EUR, ki ga namenjajo za nakup garaž. To pa še ne pomeni, 
da bodo nakup izvedli, saj je to skoraj v celoti odvisno od 
prihodkov. Nekaj sredstev, približno 40.000 EUR, morajo imeti 
v rezervi, ker imajo sredstva zadržana na čistilni napravi v 
Vinski Gori, 100.000 EUR dodatno namenjajo za ZD Velenje. 
Potrebna je sanacija sanitarij v laboratoriju, vse ostalo je stvar 
dogovora z vodstvom ZD Velenje. Približno 30.000 EUR gre na 
področje varstva kulturne dediščine, obnova sakralnih objektov. 
Gre za obnovo sakralnega objekta na Paškem kozjaku in pa 
cerkvice Sv. Jakoba, torej Jakca. V izogib težavam, ki jih imajo 
v neposredni bližini cerkve Sv. Martina v Šmartnem, pa tam 

v naslednjem letu začnejo z urejanjem okolice, torej urejanje 
dostopa, parkiranja itd. 40.000 EUR namenjajo za postavitev 
pumptrack poligona, načrtujejo, da bi ga umestili me OŠ 
Anton Aškerc in OŠ Gustav Šilih. Še dve finančno okrepljeni 
in dogovorjeni zadevi pa sta športni center v Kavčah, 100.000 
EUR, in pa dom krajanov v Podkraju, 150.000 EUR. 
Glede amandmajev svetniške skupine SDS okoli obnove 
Titovega spomenika je dejal, da so se nekoliko nerodno 
opredelili do te investicije, saj ne gre za obnovo spomenika, 
saj tam ni kaj obnavljati. Gre za to, da si želijo urediti okolico 
tega spomenika, zelenico in plato, in tako omogočiti dostop do 
spomenika s postavitvijo ustrezne poti in podesta. 50.000 EUR 
so namenili tudi za štipendije v povezavi s Šolskim centrom 
Velenje, in sicer za dijake deficitarnih poklicev. Na ta način 
bodo spodbujali, da se bodo dijaki usmerjali na ta področja. 
Predlagal je, da se vloženi amandmaji zavrnejo.

Sledila je razprava o vloženih amandmajih.

Članica sveta Suzana KAVAŠ je podrobneje predstavila 
vložene amandmaje, ki jih je vložila svetniška skupina SDS. 
V amandmaju k Predlogu Odloka o proračunu Mestne občine 
Velenje 2018  so predlagali, da se 100.000 EUR za obnovitev 
Titovega spomenika raje prerazporedi za spodbujanje malega 
gospodarstva. Želijo preprečiti neracionalno rabo sredstev. 
Menijo, da tam niso potrebni nobeni posegi, še posebej ne 
v takšni višini. Nato je prebrala obrazložitev 1. amandmaja. 
Sledila je še obrazložitev 2. amandmaja k Predlogu Odloka o 
proračunu Mestne občine Velenje 2019, in sicer so predlagali, 
da se proračunska postavka v višini 50.000 EUR, ponovno za 
obnovo Titovega spomenika, preusmeri v povečanje štipendij za 
deficitarne poklice. Nato je prebrala obrazložitev amandmaja. 

Član sveta mag. Albin VRABIČ je dejal, da meni, da sta ta 
dva amandmaja smiselna. Iz dokumenta, ki so ga danes vsi 
dobili, z naslovom Priložnosti za delo in življenje mladih v 
SAŠA regiji, je razvidno, da je povprečna plača v MOV pod 
slovenskim povprečjem, poleg tega se iz tega vidi, da ima MOV 
nezaposlenost nad slovenskim povprečjem. Razvidno je, da 
število podjetnikov konstantno pada in da ima večina s.p.-jev po 
enega zaposlenega. Zaradi vsega tega bi bilo smiselno, da se 
vsi skupaj osredotočijo na bodočnost in kjer se le da sredstva 
namenijo za spodbujanje deficitarnih poklicev, samostojnih 
podjetnikov itd. Svetniška skupina SDS torej predlaga da 
150.000 EUR namenijo za prej naštete stvari, torej za mlade in 
podjetnike. To je verjetno bolj modro, kot da investirajo v nekaj, 
kar jih evidentno razdvaja. 

Član sveta Anton DE COSTA je dejal, da so se v svetniški 
skupini odločili, da fokusirajo ta sredstva na področja, ki se jim 
zdijo tega najbolj potrebna, torej podjetništvo in štipendiranje 
deficitarnih poklicev. Dejstvo je, da je spomenik v odličnem 
stanju, torej ne gre za renovacijo, ampak gre za dodatno 
investicijo, s čimer se dodatno poveličuje spomenik, ki 
predstavlja 10. največjega vojnega zločinca 20. stoletja. To se 
jim zdi amoralno in se s tem ne morejo strinjati. 

Član sveta Franc SEVER je dejal, da ga je obnova spomenika 
presenetila, predvsem da je tako dolgo trajalo, da se to naredi. 
Gospod Salobir je takrat predlagal, da se uredi park okoli 
spomenika. Pri tem pa je takrat ostalo. Zagovorniki amandmajev 
veliko govorijo o deficitarni dejavnosti, ni pa tega zasledil nikjer 
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v amandmajih. Tam nikjer deficitarna obrt ni omenjena. Ne ve 
pa, kdo sedaj dela tu razdor. Spomenik Tita lahko gledamo iz 
različnih zornih kotov, ideološko ali neideološko. Sam razume 
delež v proračunu kot delež, ki je namenjen spomeniku kot 
umetniškem delu. Zato meni, da amandmaji ne nakazujejo 
neke nove kvalitete in jih tudi ne bo podprl. 

Član sveta Peter DERMOL je dejal, da bodo v svetniški skupini 
SD glasovali proti tem amandmajem. Eden izmed razlogov 
je tudi nastop gospoda De Coste, ki je dokazal, da je njihov 
namen pravzaprav ideološko obračunavanje. Ne pristajajo na 
to, da bi ideologija kreirala proračun MOV. Glede amandmajev 
je dejal, da imajo zadaj odlok, ki je napisan tako, kot je. Tisti, ki 
prihajajo na trg podjetništva, še nimajo svojih podjetij in tem s 
to proračunsko postavko tudi ne morejo pomagati, saj nimajo 
pravne podlage za to. S tem vprašanjem so se v zadnjem 
letu veliko ukvarjali. Koliko sredstev in energije pa vlagajo v 
mlade, pa sam zelo dobro ve, saj je zelo veliko v podjetniškem 
centru, kjer se kreirajo mlade ideje. Če kaj, potem ti mladi niti ne 
potrebujejo nekih velikih finančnih sredstev, ampak potrebujejo 
zlasti pravilen pristop, dobre mentorje, podporo. Sredstva za 
štipendije pa so se že povečala, to je že vključeno v proračun 
MOV, zato v celoti zavračajo oba amandmaja. 

Član sveta dr. Adnan GLOTIĆ je dejal, da amandmajev ne bo 
podprl. Namen amandmajev ni slab, vendar način ni pravi. 

Članica sveta Suzana KAVAŠ je dejala, da jih hočejo obtožiti, 
da ne znajo niti pripraviti amandmaja, saj naj ne bi bilo 
omenjenih nikjer deficitarnih poklicev. To seveda ni res, saj je 
to jasno zapisano, zato ne razumejo, zakaj se je gospod Sever 
vpiknil v stvari, ki ne držijo. 

Član sveta Franc SEVER je dejal, da je govoril o dejavnosti in 
ne o izobraževanju. Gospe Kavaš se je opravičil.

Član sveta Mihael LETONJE je dejal, da amandmajev ne bo 
podprl. Sam nikoli ne bo govoril o Titovem spomeniku, zmotilo 
pa ga je, da gospod Tone De Costa pove, kar pač pove, ni 
pa korektno, da se nato na drugi strani začnejo posmehovati. 
Oni se nikoli ne posmehujejo njim, ko zagovarjajo te ideološke 
zadeve, kot je recimo rdeča zvezda. Lahko bi bili malo bolj 
korektni in se ni treba posmehovati opoziciji. Vsak ima svoje 
mišljenje.

Član sveta Mersad DERVIŠEVIĆ je dejal, da amandmajev ne 
bo podprl, ker se mu zdita neutemeljena. Prav je, da se obnovi 
okolica Titovega spomenika. Velenje je znano po tem, da je 
urejeno mesto, zato je prav, da uredimo tudi ta del. Prav je, da 
razpravljajo, vsak ima svoje mnenje, vendar nima smisla rušiti 
enih projektov z drugimi. Dejal je še, da je župan predstavnik 
vseh občank in občanov, ne glede na versko in strankarsko 
opredelitev, in ve, da bo župan še vedno župan vseh občank in 
občanov, ne glede na to, kaj zagovarjajo. 

Član sveta Srečko KOROŠEC je dejal, da mu je žal, da v tem 
mandatu na vsaki seji sveta obravnavajo našo zgodovino v dobri 
in slabi luči. Pozabljajo, kako se je živelo v Jugoslaviji, kako 
so se zaposlovali in izobraževali. To znanje bi lahko prenesli 
v sedanjost. Žal mu je, da se nenehno vračajo v zgodovino in 
iščejo temne lise. Gledati moramo naprej, v bodočnost. Dejal 
je, da bodo oba proračuna podprli. 

Član sveta Andrej KUZMAN je dejal, da bo amandmaja 
podprl. Na Titovem trgu sta dva spomenika, en velik Tito in 
zelo majhen rudar. Po njegovem bi morala biti velikost ravno 
obratna. Rudar je tisti, ki je ustvaril to mesto. Gospod Sever 
se je vpiknil v deficitarnost, sam pa v obrazložitvi to vidi, saj je 
lepo napisano. Vsekakor je tako, da je vse, kar je namenjeno 
mladim, zanj zmeraj pozitivno. Ocena o Titu, ki jo je dal gospod 
De Costa, pa ni ocena SDS-a in neke desne politike, ampak je 
ocena, ki jo je dala Evropa. 

Član sveta Franc SEVER je dejal, da se je gospe Kavaševi 
opravičil in ji razložil, kaj je mislil. Sam ni bil nikoli proti mladim 
in proti temu, da se izobražujejo, zato ni potrebe, da se okoli 
njega stalno obregajo. 

Članica sveta Breda KOLAR je dejala, da je že utrujena od 
poslušanja ene in druge strani. Naj se enkrat že odločijo, kaj 
želijo v Velenju. V proračunu imamo sredstva za spodbujanje 
malega gospodarstva že ves čas, tudi v času krize, prav tako za 
mlade, za štipendiranje. Danes je bilo veliko govora o razvoju 
turizma. Kaj pa je kip Tita drugega, kot turistična znamenitost, 
ki privablja turiste? Gre za zanimivost, ki je edina na svetu. 
Glasovala bo proti obema amandmajema in bo podprla oba 
proračuna. 

Član sveta Matej JENKO je dejal, da bo amandmaje podprl, saj 
meni, da so ta sredstva bolj pomembna v teh dveh postavkah 
kot pa na postavki, da se dela pot do spomenika, čeprav ni 
proti temu. Ampak 100.000 EUR za pot pa je nerazumno. To 
je neracionalno in se mu zdi, da pri tem predlogu ni razuma. 
Meni, da je potrebno najti neko skupno pot, saj radikalni ukrepi 
ne bodo prinesli nič dobrega. Teh 100.000 EUR se njemu ne 
zdi primernih. Sam že najmanj 20 let javno poudarja, da imamo 
največji Titov spomenik na svetu, spomenik človeka, ki je imel v 
svetu veliko vlogo in to je dejstvo. So bile seveda tudi sive lise, 
pa vendar imamo tu človeka, ki ga pozna cel svet še danes. 
Meni, da je cilj v amandmajih pravi. Za pot in oder ni potrebno 
150.000 EUR. To je ogromno denarja in če se ta denar nameni 
v predlagani postavki, je to dobro, saj tam denarja nikoli ni 
preveč. Bil pa je presenečen prej nad tem, da se v SD odloča, 
ali se bodo urejali sakralni objekti ali ne, vis a vi temu, ali je 
Tito primeren ali ne. Meni, da je treba najti skupno pot. Prav bi 
bilo, da se ta denar razporedi v predlagani postavki, denar za 
pot do Tita pa se vedno lahko najde drugje. Se pa strinja, da je 
spomenik Tita turistična znamenitost. 

Župan Bojan KONTIČ je dejal, da je v obrazložitvi proračunov 
povedal le, kaj vse bodo v proračunu realizirali in se je dotaknil 
vseh problemov, s tem pa ni odpiral dileme, ali sakralni objekti 
ali Tito. Povedal je le, kaj bodo v proračunu realizirali. 

Član sveta Anton DE COSTA je dejal, da ideološkost ni 
problem. Predlagal je, da na tem mestu stoji spomenik rudarju, 
ki je ustvaril to mesto, ali pa spomenik generalu Maistru. 
Dejstvo je, da je Tito med desetimi največjimi vojnimi zločinci 
in to je bistvo tega vprašanja. Smatra, da ta spomenik na tem 
mestu ne bi več smel stati. Podpira ta dva amandmaja, ker so 
sredstva fokusirali tja, kjer se jim zdi, da so najbolj pomembna. 
Ne moremo namreč še bolj poveličevati tega zločinca. 
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Prisotnih je bilo �0 članov sveta.
9. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o AMANDMAJU k 
Predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Velenje 2018.

Za predlog je glasovalo 8 članov sveta, 21 jih je bilo proti.
Predlog ni bil sprejet.

Sledila je razprava o Predlogu Odloka o proračunu Mestne 
občine Velenje 2018.

Član sveta Bojan ŠKARJA je dejal, da bo predlog podprl. 
Opozoril je na postavko varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, kjer je skoraj 30% manj sredstev, so se pa vse ostale 
postavke, na primer delovanje civilne zaščite in prostovoljnih 
gasilskih društev, povečale, kar je po njegovem mnenju 
dobro, zato je pohvalil župana, upravo in Alenko Rednjak, ki 
vodi urad. Nakupa gasilskih vozil v naslednjem letu ne bo, saj 
imamo izredno dobro opremljenost z gasilskimi vozili, prav 
tako je vzdrževanje gasilskih domov vzorno. Glede zdravstva 
pa je dejal, da je svet zavoda zdravstvenega doma sprejel 
investicijski program, v katerem je predvidenih s strani MOV 
200.000 EUR za investicije, v proračunu pa je samo 150.000 
EUR, zato je potrebno na to opozoriti. 

Član sveta dr. Franc ŽERDIN se je v imenu dijakov in študentov, 
za katere je odobreno dodatno štipendiranje, iskreno zahvalil. 
Gre za štipendiranje poklicev, študijev, ki jih gospodarstvo 
potrebuje. To je tudi dobra spodbuda za gospodarstvo, ki se 
je tudi na osnovi te odločitve odločilo intenzivno pristopiti k 
štipendiranju. Prepričan je, da bodo v naslednjem letu uspeli 
osnovati neko shemo za štipendiranje v SAŠA regiji. Izdelujejo 
tudi katalog poklicev, ki jih gospodarstvo rabi, in bo izdelan v 
januarju 2018. Dobili ga bodo vsi učenci, ki končujejo osnovno 
šolo, in dijaki, ki končujejo srednjo šolo. V prvi polovici leta 
2018 bodo organizirali tudi regijsko konferenco o teh poklicih. 
Prej se ni vključil v razpravo o amandmajih in tudi sedaj se ne 
bo. Strinja pa se z gospodom Glotićem, da je njihov namen zelo 
dober, ne smemo pa se ideološko razklati na uresničevanju 
tega namena. 

Članica sveta Breda KOLAR je v imenu svetniške skupine 
SMC dejala, da bodo podprli predlog proračuna, tudi zato, ker 
je še zmeraj dovolj sredstev namenjenih razvoju in napredku. 
Še zmeraj so tudi sredstva za socialno košarico, zato podpirajo 
ta predlog proračuna. 

Član sveta Mihael LETONJE je dejal, da bodo v SLS proračun 
tokrat podprli. Upajo, da bodo predstavljeni projekti tudi realizirani 
in da ne bo to samo predvolilna obljuba. Njihova pobuda je 
bila za vlečnico na vrh skakalnice in bi bila ta investicija lepo 
zaključena. Upa, da bo vsaj v neki hitri prihodnosti ta zadeva 
zaključena, saj je to mogoče tudi tržiti. 

Član sveta Vid GLINŠEK je dejal, da proračuna ne bo 
podprl, ker od osnutka do odloka niso uspeli najti možnosti za 
sofinanciranje ogrevanja tistih, ki niso priključeni na toplovod. 
Torej ta problematika ostaja.

Župan Bojan KONTIČ je dejal, da subvencionirajo tudi 
plinovod, drugače bi imeli cene malo drugačne, kot jih imajo. 

Za to je pač drug izraz in ne subvencioniranje.

Član sveta Mersad DERVIŠEVIĆ je dejal, da bo predlog podprl, 
ker je razvojno in socialno naravnan ter dobro uravnotežen. 
Zelo pomembno je, da imamo kar nekaj investicij, da imamo 
stanovanjsko gradnjo, subvencionirane projekte v kulturi, v 
športu. Spodbuja se tudi podjetništvo in razvoj turizma. Ena 
pomembnejših stvari je tudi ta, da je Velenje pokazalo spet 
zelo veliko socialno odgovornost, torej Lokalc, Bicy, brezplačno 
pravno svetovanje itd. Namenjenih je tudi 100.000 EUR za javno 
razsvetljavo. V svetniški skupini SD so opozarjali na dodatno 
razsvetljavo prehodov za pešce in upa, da se bo ta problem s 
tem rešil. Podpira tudi obnovo sakralnih objektov, zlasti Jakca. 
Na koncu je MOV pohvalil za dobro črpanje evropskih sredstev 
in za dobro izvajanje evropskih projektov. 

Član sveta Matej JENKO je dejal, da mu je žal, ker amandma 
ni bil sprejet. Tega proračuna v tej obliki ne bo podprl. Projekt, 
ki je vreden 7,5 milijona EUR namreč ni bil predstavljen in to 
se mu zdi nerazumno. V samem proračunu so dobro zajeta 
nekatera področja, recimo družbene dejavnosti in socialna 
odgovornost, tudi gasilci, ki pa bi potrebovali še eno zaposlitev. 
Dela se na razvoju podjetništva, veliko sredstev je za kulturo in 
šport. Vse to podpira. Tudi sam je dal nekaj pobud, ne ve, ali so 
bile sprejete. Predlagal je recimo projekt revitalizacije klasirnice. 
Tam bi se za majhen denar z javno-zasebnim partnerstvom 
lahko razmahnil turizem na tistem območju. Predlagal je tudi 
adrenalinski park na otroškem igrišču. Meni, da pri nas manjka 
poslovnega pristopa, da morajo torej turisti nekaj tudi plačati. 

Član sveta Andrej KUZMAN je dejal, da bo proračun podprl. 
Izrazil je zadovoljstvo, da je končno njegova krajevna skupnost 
zajeta in da je dolgo čakanje rodilo sadove. Upa, da je res, kar 
je napisano, torej da bo obnova ceste od Velenja do Polzele 
zajela tudi križišče ob vstopu v Kavče in ureditev postajališča. 
Žal pa nikjer ni zasledil omembe za rekonstrukcijo ceste 
vstopa v Kavče. Tako, kot je sedaj, je le ena faza neke večje 
rekonstrukcije in kot taka predstavlja velike probleme. Upa, da 
bo vsaj v 2019 ta zadeva rešena. Dejal je, da se strinja s stališči 
gospoda Jenka, da o nekaterih ključnih projektih tukaj ni stekla 
razprava, kar ni prav. Prav tako je izrazil dvom, da je povsem 
dobro, da razvijajo le tiste projekte, za katere bodo sredstva 
iz  Evrope. Čeprav je to zelo poceni, moramo vendar prositi 
Evropo za denar za tiste zadeve, ki so za nas nujno potrebne. 

Župan Bojan KONTIČ je dejal, da so se na željo opozicijskih 
svetnikov pred mesecem srečali celotna uprava in vodje uradov, 
ter vsi, ki na projektih delajo, in se z njimi več kot 2 uri pogovarjali 
o projektih. Dobili so tudi odgovore na vsa vprašanja, zato naj 
ne govorijo, da niso seznanjeni s projekti. 

Članica sveta Suzana KAVAŠ je dejala, da se v svetniški 
skupini strinjajo z navedbami, ki jih je podal gospod Jenko. 
Ta je izčrpno razložil, zakaj jih ta proračun ni prepričal in bodo 
tako tudi v svetniški skupini SDS glasovali proti. Menijo, da je 
premalo razvojno naravnan in da povzroča delitve med ljudmi. 
Največjo investicijo vredno več milijonov EUR je potrebno bolj 
konkretno predstaviti. En tak sestanek bi rabili samo za to eno 
investicijo. Tega proračuna torej ne bodo podprli. 

Član sveta Franc SEVER je dejal, da bo proračun podprl. 
Meni, da je proračun v okviru zmožnega, podpira pa to, da se iz 
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Evrope izčrpa, kolikor je mogoče sredstev.

Prisotnih je bilo �0 članov sveta.
10. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o 
proračunu Mestne občine Velenje 2018.

Za predlog je glasovalo 25 članov sveta, 4 so bili proti.
Predlog je bil sprejet.

Sledilo je glasovanje o 2. amandmaju. 

Član sveta Franc SEVER je dejal, da bo ta amandma podprl 
in predlaga, da ga podprejo tudi drugi. Za ureditev spomenika 
bodo zadostovala sredstva iz 2018. Tu gre za izobraževanje, 
za otroke, in če ta amandma podprejo, naredijo korak bližje k 
zbliževanju, da se torej ne razdvajajo. 

Član sveta Matej JENKO je dejal, da bo ta amandma podprl. 
Upa, da bodo tako storili tudi ostali. 

Župan Bojan KONTIČ je dejal, da to investicijo tako vrednotijo, 
ni pa seveda nujno, da bodo potrebovali ta sredstva v tej višini 
in z veseljem jih bodo namenili za druga področja. 

Prisotnih je bilo �0 članov sveta.
11. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o AMANDMAJU k 
Predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Velenje 2019.

Za predlog je glasovalo 9 članov sveta, 21 jih je bilo proti.
Predlog ni bil sprejet.

Sledilo je glasovanje o Predlogu Odloka o proračunu Mestne 
občine Velenje 2019. 

Član sveta Matej JENKO je dejal, da tudi tega predloga 
proračuna ne bo sprejel iz enakih razlogov, kot jih je navedel 
prej. Ni pa v proračunu zasledil amortizacije, ki znaša letno 
230.000 EUR za projekt, ki je vreden 7,5 milijona EUR. Dobili 
so na mizo projekte, kar je omenil že župan.

Župan Bojan KONTIČ mu je nato vzel besedo, ker ni šlo za 
obrazložitev glasu. 

Član sveta Mihael LETONJE je dejal, da bi se moral župan 
do opozicijskih svetnikov malo zadržati s svojimi izjavami. 
Predlagal je, da se torej župan vzdrži določenih komentarjev, 
saj imajo pač različna mišljenja. 

Župan Bojan KONTIČ je dejal, da ne bo dovolil izkoriščanja 
poslovnika. Niti eden izmed njih pa ne more reči, da ni mogel 
razpravljati ali obrazložiti glasu skladno s poslovnikom. Če 
pa želijo, da župan na seji molči, potem župana na seji ne 
potrebujejo, tega pa jim seveda zakon ne omogoča. Župan ima 
funkcijo, kot jo ima. Ta pa seveda iz opozicijskega zornega kota 
ni vedno takšna, kot bi si želeli. 

Prisotnih je bilo �0 članov sveta.
12. SKLEP

Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o 
proračunu Mestne občine Velenje 2019.

Za predlog je glasovalo 24 članov sveta, 5 jih je bilo proti.
Predlog je bil sprejet.

K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu Stara vas – zahod (Tehnološki park 
Velenje)

Obrazložitev osnutka je podala mag. Branka GRADIŠNIK. 

Član sveta Franc SEVER je dejal, da bo osnutek odloka podprl, 
in predlagal, da se osnutek prekvalificira v predlog.

Prisotnih je bilo 25 članov sveta.
1�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Osnutku Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu Stara vas – zahod (Tehnološki park 
Velenje).

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet.

Ker na osnutek ni bilo podanih bistvenih pripomb, je podžupan 
Peter DERMOL predlagal, da se osnutek prekvalificira v 
predlog. 

Prisotnih je bilo 2� članov sveta.
1�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se 
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas – zahod 
(Tehnološki park Velenje) prekvalificira v predlog.
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet.

Prisotnih je bilo 25 članov sveta.
15. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu Stara vas – zahod (Tehnološki park 
Velenje).

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet.
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K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Letnega programa športa v MO 

Velenje za leto 2018

Obrazložitev predloga je podal Drago MARTINŠEK.

Član sveta Mihael LETONJE je dejal, da bo letni program 
podprl. 698.000 EUR je namenjenih za izgradnjo, obnovo in 
vzdrževanje športne infrastrukture. 700.000 EUR se mu zdi 
veliko za samo vzdrževanje, zato ga zanima, ali je tukaj kakšna 
izgradnja. Na strani 58 pa je za skakalni center namenjenih 
77.000 EUR. Prosi za odgovore na ti dve vprašanji.

Prisotnih je bilo 22 članov sveta.
16. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Letnega 
programa športa v MO Velenje za leto 2018.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet.

K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA
Program obnove in vzdrževanja javne 

razsvetljave v letu 2018

Obrazložitev programa je podal Anton BRODNIK.

Član sveta dr. Adnan GLOTIĆ je dejal, da bo predlog podprl. 
Dobil pa je od nekaterih občanov informacijo, da je bil ob prijavi 
napake odzivni rok za odpravo napake več kot 2 tedna. Zato 
je predlagal, da koncesionar v letnem poročilu suhoparno 
številko, koliko je bilo okvar, nadgradi tako, da se da v poročilo 
histogram, iz katerega se natančneje vidijo napake in odzivni 
časi. Zanima ga zlasti, koliko je takšnih ekstremov, ko traja vsaj 
2 tedna, in zakaj do tega prihaja. 

Član sveta Franc SEVER je dejal, da bo predlog podprl. 
Postavil je vprašanje, ali se kaj razmišlja, da bi tam, kjer je to 
mogoče, po določenem času ponoči svetilke ne gorele. S tem 
se zmanjšajo stroški. 

Član sveta mag. Albin VRABIČ je podal pobudo, da bi božično-
novoletno razsvetljavo ob določeni uri zvečer, na primer ob 23-
ih, ugasnili. 

Prisotnih je bilo 2� članov sveta.
1�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Programu obnove in 
vzdrževanja javne razsvetljave v letu 2018.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet.

K 1�. TOČKI DNEVNEGA REDA
Končno poročilo Nadzornega odbora MOV 

o opravljenem nadzoru javnega naročila 
»Adaptacija 11 stanovanj«

Končno poročilo je predstavil Anton ŽOVE. 

Svetnice in svetniki so se seznanili s končnim poročilom.

K 1�. TOČKI DNEVNEGA REDA
Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o 
opravljenem nadzoru zaposlovanja v občinski 

upravi MO Velenje in v organu skupne 
občinske uprave MIRVO v letu 2016

Končno poročilo je predstavil Anton ŽOVE. 

Svetnice in svetniki so se seznanili s končnim poročilom.

K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predstavitev analize »Priložnosti za delo in 
življenje mladih v SAŠA regiji v obdobju do 

leta 2030«

Analizo je predstavil dr. Franc ŽERDIN.

Član sveta Dimitrij AMON je pohvalil publikacijo in delo, ki je 
bilo na tem področju opravljeno. Dodal je še, da zelo radi stalno 
govorijo o begu možganov. Dejstvo je, da nikoli ne bomo mogli 
ustvariti takšnih pogojev, da bi preprečili beg možganov, ker jih 
žal drugje lahko plačajo boljše.  

Član sveta Mihael LETONJE je pohvalil predstavitev in delo. 
Postavil je vprašanje, ali imajo kakšne konkretene rešitve, kako 
mlade ohraniti tukaj in preprečiti beg možganov. Poleg tega 
bi bilo potrebno najti neke rešitve, kako tiste, ki so že odšli, 
privabiti nazaj. To moramo narediti, ne samo v Velenju in SAŠA 
regiji, ampak na nivoju celotne države. Stremeti moramo za 
tem, da ustvarimo boljše pogoje. Truditi se moramo, da mladi 
ostanejo tu. 

Član sveta mag. Albin VRABIČ je pohvalil odličen dokument. 
Nikakor pa se ne more strinjati z gospodom Amonom, ki je 
dejal, da odhajanja mladih ne moremo preprečiti. To ni res, saj 
imamo dve vrsti ukrepov, in sicer sistemske na nivoju države 
in pa lokalne. V Ameriki je Trump za božič dal nižje davke, 
pri nas pa vlada davke dviguje. To zagotovo niso ukrepi, ki bi 
spodbujali mlade. Dr. Žerdin je tudi govoril o trendu upadanja 
s.p.-jev. Tu je treba pomagati in mladim, ki začenjajo, dati velike 
olajšave, da lahko ustvarijo svoj biznis. Sicer pa na šolskem 
centru podpirajo razpravo dr. Žerdina in skupaj iščejo rešitve. 

Članica sveta Aleksandra VASILJEVIĆ je pohvalila odlično 
opravljeno delo, prav tako se je zahvalila dr. Žerdinu in njegovi 
skupini za opravljeno analizo. Analize, kot je ta, na državnem 
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nivoju ni. Je pa to analiza, ki predstavlja realno sliko SAŠA regije, 
torej kje smo in kje še moramo graditi. Ta analiza je odlično 
izhodišče za pripravo pomembnih strateških dokumentov za 
razvoj SAŠA regije na vseh področjih. Verjame, da bodo skupaj 
to zmogli.

Član sveta Franc SEVER je dejal, da je govoriti lahko, delati 
pa malo težje. Mladi odhajajo. Dejstvo je, da bodo mladi šli, pa 
če nam je to všeč, ali ne. Veliko je namreč tudi takih, ki niso 
socialno ogroženi in jim ni potrebno oditi zaradi denarja, vendar 
se vseeno odločijo, da gredo. Odločijo se za drugačen način 
življenja. S.p.-ji propadajo zaradi sistema države, ker ni plačilne 
discipline, ni kazni, in če si majhen, te nobeden ne zaščiti. Pri 
nas bo tudi zmeraj manj dela, saj se globalni svet vrti v smeri 
robotike in teh stvari. Veseli ga, da so dobili to analizo, da vidijo, 
kakšno je stanje. Se pa kaže, da je potreben 3. gospodarski 
steber, ki je temelj tej regiji, to je turizem. Nekaj se tu že premika, 
vendar prepočasi. Tu bo potrebno narediti več. 

Član sveta Adnan GLOTIĆ se je dr. Žerdinu in ekipi zahvali za 
dober presek stanja. Dobro je, da imamo to analizo, da lahko 
sprejemamo vsaj na lokalnem nivoju neke ukrepe. Glede bega 
možganov je tako, da družba ne more ostajati zaprta znotraj 
svojih meja, če želi napredovati. Vsaj določen del populacije 
mora iti v tujino, spoznati druge sisteme in jih tudi, če imamo 
srečo, prinesti nazaj. Poleg znanja pa prinesejo tudi nek kapital, 
ki so ga pridobili v tujini. Tudi iz lokalnega nivoja pa moramo 
usmeriti vse sile v smeri sprememb generalnega sistema, že 
če samo pogledamo recimo trenutni sistem davkov. Ljudje se 
vsega losajo v matični državi, ko gredo v tujino, ker je tako 
najugodneje, in takšen posameznik bo težko motiviran, da se 
vrne nazaj in vse to ponovno vzpostavi. Verjetnost, da se vrnejo 
nazaj, je praktično nična in to je potrebno spremeniti. 

Član sveta Andrej KUZMAN je dejal, da je Avstralija dežela, ki 
zelo načrtno sprejema ljudi. Torej ne vsakega, ampak vzamejo 
točno to, kar rabijo v določenem obdobju. Gospod Žerdin je 
rekel, da število mladih upada in jih bo potrebno uvoziti. Vse 
razprave glede migrantov, azilantov, integrirancev itd., so preveč 
zapeli na samo enem področju, torej ja ali ne. Postavljeno je 
enkrat bilo vprašanje, ali imamo kakšno kontrolo nad ljudmi, ki 
prihajajo k nam, na primer nad Albanci. Odgovor je bil, da to ni 
naša stvar, to vejo na upravni enoti. Potrebno je razmišljati o 
tem, kaj rabimo, in iskati takšne ljudi in jih pripeljati v Slovenijo, 
v Šaleško dolino. Če pa ugotavljamo, kako mladi odhajajo in 
se dežela siromaši, mi pa smo odprti za siromaštvo od drugod, 
državo še bolj siromašimo. Če pa kdaj kdo gre, pa gre, nekaj se 
jih vedno vrača in tisti prinašajo neko znanje. Trg je svoboden 
in nekih hudih meja več ni in jih ne bo. 

Podžupan Peter DERMOL je dejal, da ni res, da Albanci niso 
njihova stvar. Rečeno je bilo, da so naša stvar, vendar nimamo 
pristojnosti, da bi spreminjali sistem na ravni države. 

Član sveta Mersad DERVIŠEVIĆ se je gospodu Žerdinu 
zahvalil za izčrpno poročilo. Treba je povedati, da s sprejetjem 
današnjega proračuna zelo podpirajo razvoj lokalne skupnosti. 
Res je, da kot svetniki ne odpirajo novih delovnih mest, ustvarjajo 
pa pogoje zanje. Sam vidi več težav. Prvi problem je minimalna 
plača v naši regiji. Imamo največjega slovenskega izvoznika, 
Gorenje, plače pa so v primerjavi z drugimi podjetji v Sloveniji 
nizke. Podjetniki, ki delujejo tukaj, tudi velikokrat izkoriščajo 

zakonodajo in delavce, ko polovico plačajo na trr, polovico na 
roke in vse to spodbuja ljudi k odhodu. Tretja stvar je tudi to, da 
imamo ljudi, ki vodijo podjetja v naši dolini, vendar niso iz naše 
doline in nimajo neke odgovornosti do naše doline. Veseli ga, 
da danes tako dobro o tem razpravljajo in skrbijo za prihodnost 
doline. Prav je, da skupaj iščejo rešitve. Ljudje se mešajo, to je 
normalno, smo del EU in ljudje bodo odhajali in prihajali. Tudi z 
izgradnjo hitre ceste je za pričakovati večjo gospodarsko rast, 
hkrati pa tudi možnost za še večji beg možganov. Upa, da bodo 
skupaj našli dobre rešitve za razvoj naše regije. 

Član sveta Matej JENKO se je zahvalil za izdatno publikacijo. 
Škoda je, da tega gradiva niso dobili pred sejo. Predlagal je, 
da v prihodnje takšno debato prestavijo na prihodnjo sejo, da 
lahko gradivo pregledajo in dobro preučijo in bo debata bolj 
konstruktivna. Želi si, da bi se tako konkretno obravnaval tudi 
7,5 milijonski projekt na jezeru, vendar se to ni zgodilo. Veseli 
ga, da stvari, na katere opozarja že cel mandat, prihajajo na 
površje in se o njih razpravlja. Ta publikacija je lepa zbirka 
različnih ugotovitev. Podal je pripombo, da ne stoji ravno za 
informacijo okrog nezaposlenosti, saj zavod za zaposlovanje 
zelo briše svoje evidence in ljudi meče ven iz statistike, tako da 
ne ve, ali je to realna številka. Veseli ga tudi, da se ugotavlja, 
da bo paliativna oskrba v Velenju zelo potrebna. Sam je v 
preteklosti podal idejo o Velenju kot Floridi, kjer bi lahko naredili 
naselje za upokojence in bi ti uživali, mi pa bi z njimi služili. 
O turizmu je danes že govoril. Postavil je vprašanja, ni dobil 
odgovorov, o tem se ne govori, zato ne ve, kako bomo torej 
razvijali turizem. pOpozoril je tudi na Gorenje, PV, nekdanji 
Vegrad. To ni šala, vemo, kaj se je zgodilo z Vegradom. Okoli 
bega možganov je tako, da se bo to vedno dogajalo, to je 
normalno, ni pa bilo govora o tem, kako pripraviti pogoje, da bi 
možgani imeli interes prihajati v Velenje. Sam je predlagal, da bi 
podjetniški center vabil v Velenje strokovnjake od drugod. Dejal 
je, da bo dokument preštudiral in bo še podal kakšne predloge 
in pripombe. Upa, da bo prinesel željene rezultate. 

Članica sveta mag. Dragica POVH se je zahvalila dr. 
Žerdinu za dobro delo in trud. Vse je spodbudila k pozitivnem 
razmišljanju. Meni, da bi njihovo razpravljanje moralo iti v bolj 
pozitivno smer in ne samo to, kaj bi kdo moral narediti ali ne. 
Migracije so vedno večje, ker svet postaja vedno manjši. In prav 
je, da je tako, saj to gibanje ljudi poganja svet in razvoj naprej, 
zato se tega ni potrebno bati. Je pa potrebno ustvariti pogoje, 
da bodo od drugod kvalitetni kadri prihajali k nam. Pozvati je 
potrebno vse izobraževalne institucije in gospodarstvo, da bi 
stopili skupaj in že v šolah predstavili različne poklice ter kateri 
kadri so potrebni in perspektivni. 

Član sveta Vid GLINŠEK je pohvalil te podatke, ki nam bodo 
v prihodnosti zelo prav prišli. Rečeno je bilo, da imamo malo 
malih in srednjih podjetij, lahko pa pogledamo še tako, da so 
še ta vezana na tista dva, tri velike gigante in če ti ugasnejo, 
verjame, da bo 80% teh podjetij ugasnilo z njimi. Vsako leto pri 
sprejemu proračuna opozarja, da bi bilo potrebno več denarja 
nameniti za podjetništvo. Podpore za podjetja je premalo. Meni, 
da bi se postavke dalo dvigniti. Celostno pa pri nas izgleda 
stanje rasti podjetij tako, kot da smo še vedno v recesiji, vse 
pada. Ko je govora o begu možganov
, so morda danes gledali preširoko, vse do Avstralije. V resnici je 
večji problem to, da v SAŠA regiji ni visoko profiliranih poklicev 
in ljudje hodijo opravljat ta dela v Ljubljano, Maribor. Verjetno 
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pa se bo veliko spremenilo z dobro cestno povezavo. 

Član sveta Anton DE COSTA je dejal, da je dejstvo, da veliko 
visoko izobraženih ljudi živi tukaj, ker hočejo biti v tej dolini, se 
pa vozijo vsak dan v Ljubljano ali Maribor. Na primer v Avstriji 
imajo disperzijo določenih državnih služb, torej nimajo vse na 
Dunaju. Če bi mi tako naredili, bi tudi v tem pogledu bil tu velik 
napredek in ne bi bilo vse skoncentrirano v Ljubljani. Tudi v tem 
pogledu vidi možnost za razvoj in zaposlovanje visokih kadrov 
pri nas. Pohvalil je delo gopoda Žerdina, saj gre za odlično 
izhodišče za nadaljna razmišljanja. 

Podžupan Peter DERMOL je dejal, da se približno 7000 ljudi 
vsak dan vozi na delo v Velenje, verjetno se jih približno toliko vozi 
tudi iz Velenja. Ta svet je svet, ki temelji na dnevnih migracijah. 
Mi smo posebni po tem, da imamo PV, TEŠ, Gorenje, ki krojijo 
gospodarstvo v naši dolini. Čez noč spremeniti sistem, da ti ne 
bi več imeli vodilne vloge in bi zadaj bilo več malih in srednjih 
podjetij, ki bi jih lahko enakovredno nadomeščala, je zelo težko. 
Kot lokalna skupnost lahko preko spodbud omogočimo, da se 
mala in srednja podjetja postavijo na noge in razvijajo svoje 
produkte. Sam pa vidi priložnost v tem, da mladim poskušajo 
omogočiti optimalne pogoje, da bodo lahko v našem okolju 
razvijali svoje ideje. Značilno pa je za naše okolje tudi to, da 
nas tepe 3. razvojna os, če bi jo imeli, bi verjetno tukaj živelo 
več ljudi, poleg tega so plače pri nas pač takšne kot so. Če smo 
pod slovenskim povprečjem, potem se pač išče služba z boljšim 
zaslužkom drugje. Tudi to je težava. So pa tukaj tudi ljudje, ki si 
želijo uspeti na področjih, ki jih v naši lokalni skupnosti ni, zato 
je logično, da odhajajo drugam. 

Svetnice in svetniki so se seznanili z analizo.

K 16. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o delu osnovnih šol v MO Velenje za 

šolsko leto 2016/2017

Poročilo je predstavil Ivan PLANINC.

Član sveta Bojan ŠKARJA je dejal, da poročilo kaže, da so 
naše šole prepoznane v Sloveniji kot zelo dobre in kvalitetne. 
Izpostavil je dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo, z vodjo 
urada in ravnatelji. To sodelovanje je prineslo velik napredek. 
Vsa sredstva, ki jih šole dobijo, so dobro in skrbno porabljena. 
Osnovne šole pri nas omogočajo, da se naši otroci počutijo 
dobro v šoli in radi hodijo v šolo, kar je zasluga ravnateljev in 
ostalih pedagogov. Prav tako je pohvalil dejstvo, da nobena 
reforma do sedaj ni ogrozila delovanja osnovnih šol, za kar jim 
čestita. Za delo in ves trud v osnovnih šolah jim čestita in se jim 
zahvaljuje.

Član sveta Drago SEME je dejal, da je zelo vesel za odlično 
sodelovanje šol na področju preventive in vzgoje v cestnem 
prometu. Ta vzgoja se nikoli ne sme končati in ustaviti, zato 
se šolam zahvaljuje za njihovo delo in prizadevanja na tem 
področju. Veseli ga tudi, da se je uresničil projekt digitalizacije 
šolskih poti. Šolam se je zahvalil tudi za sodelovanje s starejšimi, 
saj vedno najdejo posluh in pomoč. 

Član sveta Anton DE COSTA se je zahvalil za poročilo, prav 
tako pa se je zahvalil tudi v imenu taborniške organizacije, saj 

na osnovnih šolah delujejo taborniki in s strani šol je veliko 
razumevanja in podpore za taborniško dejavnost. 

Članica sveta mag. Dragica POVH se je v imenu svetnikov in 
občanov zahvalila vsem osnovnim šolam za njihove prečudovite 
proslave ob različnih priložnostih. 

Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.

K 1�. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o delu Glasbene šole Fran Korun 

Koželjski Velenje za leto 2016

Poročilo je predstavil Boris ŠTIH.

Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.

K 1�. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o delu Andragoškega zavoda Ljudska 

univerza Velenje za leto 2016

Poročilo je predstavila Brigita KROPUŠEK RANZINGER.

Članica sveta Milena MRAZ je pohvalila poročilo. Izpostavila 
je, da je pomembna naloga ljudske univerze asimilacija tujcev 
v naše okolje in morda bi bilo prav, da bi te še bolj stimulirali, 
da bi se še bolj vključevali v to, kar ljudska univerza ponuja. Še 
posebej pa se ji zdi lepo poslanstvo ljudske univerze prenašanje 
znanja in izkušenj iz ene generacije na drugo. 

Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.

K 19. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Okvirnega programa dela Sveta 

Mestne občine Velenje za leto 2018

Obrazložitev predloga je podal mag. Iztok MORI.

Prisotnih je bilo 1� članov sveta.
1�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Okvirnega 
programa dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2018.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet.

Seja se je zaključila ob 14.40 uri. 

Pripravila:
Aleksandra Forštner, univ. dipl. pol., l.r.

župan Mestne občine Velenje
Bojan Kontič
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Predlagatelj: ŽUPAN              Faza: PREDLOG 
	 	 	
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 20., 20. a, 20. b, 20. c, 20.	č,	20. d in 20. e člena Zakona o vrtcih 
(Uradni list RS, št. 100/05 –	uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-
ZIU,	40/11 –	ZUPJS-A, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO	 in 55/17)	 in	24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št.	1/16 –	uradno prečiščeno besedilo) na svoji _____seji, dne ___________ 
sprejel naslednji	
	
 

PRAVILNIK 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Velenje 

 
 

1. člen 
 
V Pravilniku o sprejemu otrok v Vrtec Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 11/16 – uradno prečiščeno 
besedilo; v nadaljevanju: pravilnik), se v drugem odstavku 2. člena pravilnika na koncu besedila doda nov 
stavek, ki se glasi: 
„Kot dokazilo, da ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta, je zaželeno, da starši zaradi 
hitrejšega ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za vpis, priložijo kopijo prve strani odločbe o starševskem 
dopustu.” 
 

2. člen 
 
4. člen se spremeni tako, da se glasi:  

„4. člen 
(objava javnega vpisa) 

 
Vrtec vsako leto v mesecu marcu ali v mesecu aprilu objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto, ki 
ga uskladi z občino ustanoviteljico. Javni vpis objavi vrtec na svoji spletni strani Vrtca Velenje www.vrtec-
velenje.si, na oglasni deski vrtca in posreduje v objavo sredstvom javnega obveščanja.” 

 
3. člen 

 
13. člen se spremeni tako, da se glasi:  

„13. člen 
(kriteriji za odločanje) 

 
  

KRITERIJ 
 

ŠTEVILO 
TOČK 

POTREBNA DOKAZILA 
Starši jih priložijo pri oddaji 
vpisne dokumentacije 

1. Prebivališče (upošteva se ena izmed variant): 
 

  

 
a) 
 
 
 
 
b) 
 

Stalno prebivališče družine na območju MO 
Velenje (starši ali eden od staršev ima 
skupaj z otrokom stalno prebivališče na 
območju MO Velenje) 
 
 
Otrok tujcev ima skupaj z enim od staršev 
začasno prebivališče na območju MO 
Velenje 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

20 

Potrdilo o stalnem 
prebivališču v MO Velenje 
 
 
 
 
Potrdilo o začasnem 
prebivališču v MO Velenje 

2. Oba starša sta zaposlena ali zavarovana iz 
naslova kmetijstva ali imata status rednega 
študenta (velja tudi za enega starša v primeru 
enostarševske družine) 

 
 

10 

Potrdilo delodajalca o 
zaposlitvi ali potrdilo o 
opravljanju dejavnosti, ali 
potrdilo o rednem šolanju. 
 
Enostarševske družine 
priložijo še: kopijo dokazila o 
preživnini, prejemanju 
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pokojnine ali dokazila o 
vložitvi zahtevka o dodelitvi 
otroka in določitvi višine 
preživnine 

3. Družina nima stalnega prebivališča v MO 
Velenje, vendar je vsaj eden od staršev 
zaposlen v MO Velenje 

 
5 

Potrdilo delodajalca oziroma 
potrdilo o opravljanju 
dejavnosti 

4. Otrok je bil v preteklem letu na listi zavrnjenih 
(ni bil sprejet v nobeno izmed enot) 

� Podatke ima vrtec 

5. Družina ima v ta vrtec že vključenega enega ali 
več otrok, za vsakega vključenega otroka 
prejme 4 točke 

4 ali več Podatke ima vrtec 

6. Število otrok v družini (za vsakega predšolskega 
otroka 2 točki, za vsakega šoloobveznega 
otroka 1 točka) 

2 ali več Kopija rojstnega lista 

 
Če obstaja dvom o resničnosti posameznih dejstev in okoliščin, navedenih v vlogi za sprejem otrok, je 
komisija dolžna preveriti njihovo resničnost. 
Točkuje se tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk. 
V primeru, da ima več otrok enako število točk, ima prednost tisti, ki je v okviru kriterijev pod zaporedno 
številko 4 dosegel višje število točk, po dodatnem kriteriju pa še dosežek višjega števila točk iz kriterija pod 
zaporedno številko 6. V kolikor ima kljub upoštevanju omenjenih kriterijev več otrok enako število točk, ima 
prednost starejši otrok.” 
 

4. člen 
 
Za 13. členom se dodata nova 13. a in 13. b člen, ki se glasita:  
 

„13. a člen 
(kriterij za razporeditev v izmenske skupine) 

 
Za vključitev v izmenski program je potrebno priložiti potrdilo delodajalca o izmenskem delu. Velja za oba 
starša oziroma skrbnika. V primeru enostarševske družine se priloži potrdilo delodajalca za starša, kateremu 
je otrok dodeljen v varstvo, vzgojo in oskrbo.  
 

13. b člen 
(potrebna dokazila) 

 
Potrebna dokazila iz 13. člena pravilnika starši priložijo pri oddaji vpisne dokumentacije. V primeru, da starši 
kljub pozivu Vrtca Velenje, teh dokazil ne priložijo, se njihova vloga ne točkuje.  
Vse spremembe, ki se nanašajo na določitev točk iz kriterijev, se upoštevajo še koledarskih 30 dni po 
zaključitvi javnega vpisa novincev za naslednje šolsko leto. V primeru sklica Komisije za sprejem otrok v 
Vrtec Velenje se vse spremembe, ki se nanašajo na določitev točk iz kriterijev, upoštevajo vse do dne sklica 
Komisije za sprejem otrok v Vrtec Velenje. O tem, kdaj bo seja Komisije za sprejem otrok v Vrtec Velenje 
potekala, bo vrtec objavil na svoji spletni strani, ter na oglasnih deskah Vrtca Velenje.« 
 

5. člen 
 

23. člen se spremeni tako, da se glasi:  
„23. člen 

(objava pravilnika) 
 
Ta pravilnik objavi vrtec na oglasnih deskah posameznih enot in na spletni strani Vrtca Velenje www.vrtec-
velenje.si.” 
 

6. člen 
 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
Številka: 015-03-0005/2017-530 
Datum:  

župan Mestne občine Velenje 
Bojan KONTIČ 
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Obrazložitev		
	
1. PRAVNA PODLAGA:	
Pravna	podlaga za sprejem predlaganih sprememb in dopolnitev	pravilnika je v	20., 20. a, 20. b, 20. c, 20.	č,	
20. d in 20. e člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 –	uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09-
ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU,	 40/11 –	 ZUPJS-A, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO	 in 55/17), ki 
določajo vpis in sprejem otrok, postopek odločanja komisije, prednostni vrstni red, pogodba med vrtcem in 
starši ter domneva umika vloge za vpis otroka v vrtec, objavo informacij, evidenco razpoložljivih kapacitet,	ter 
način	vročanja.			
	
2.	RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA IN OCENA SEDANJEGA STANJA:	

- 1. člen: Zaradi hitrejšega ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za vpis je zaželeno, da	starši ob oddaji 
vpisne	dokumentacije predložijo dokazilo, da ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta, s 
čimer izkažejo pogoje za vpis otroka v vrtec. Oblikovanje oddelkov za naslednje šolsko leto	 se 
izvede	hitreje, saj so ob oddaji vpisne dokumentacije že preverjeni	pogoji za vpis. V preteklosti so 
nekateri starši navedli neustrezen datum vpisa otroka v vrtec, saj ob želenem datumu	vstopa v vrtec 
še niso bili izpolnjeni vsi pogoji za sprejem otroka. 	

- 4. člen: Prestavitev javnega vpisa na mesec marec je zaradi lažjega	oblikovanja oddelkov in lažje 
organizacije kadra.	V kolikor je zaradi večjega vpisa otrok v vrtec potrebno ustanovitelju zagotoviti še 
dodatne prostorske možnosti, pomeni možnost vpisa en mesec prej, še dodaten potreben čas za 
ureditev ustreznih prostorskih kapacitet, kjer seveda ne gre za večje posege, za kar	pa	 je potrebno 
bistveno več časa.	

- 13. člen: Zaradi varstva osebnih podatkov se je pokazala potreba po spremembi dokazil, ki jih 
prilagajo starši v sklopu kriterijev	 za odločanje, predvsem namesto pogodb o zaposlitvi, se bodo 
prilagala potrdila.	

- 13. a  člen:	V	preteklosti je prišlo do situacij, da so bili v izmenske skupine vključeni otroci, katerih 
starši niso opravljali izmenskega dela. Zaradi tega so bile izmenske skupine pogosto polne do 
normativa in prostega mesta niso dobili tisti otroci, katerih starši so opravljali izmensko delo. V izogib 
vključevanju otrok, ki ne potrebujejo nujno izmenskega programa, starši pri oddaji vpisne 
dokumentacije izkažejo potrebo po izmenskem varstvu s potrdilom delodajalca o izmenskem delu. 	

- 13. b	 člen: V	 izogib navajanju napačnih podatkov, starši pri oddaji vpisne dokumentacije priložijo 
dokazila, s katerimi izkažejo doseženo število točk po kriterijih za odločanje. Zaradi lažjega 
zaključevanja oblikovanja	skupin,	se	določi tudi 30 dnevni rok (koledarski) za sporočanje sprememb, 
ki se nanašajo na določitev točk iz kriterijev.	

- 23. člen:	Zaradi lažjega iskanja spletne strani Vrtca Velenje, je le -	ta točno navedena.	
	
3. NAČELA:	
Spremembe in dopolnitve navedenih	 členov	 Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Velenje predlagamo iz 
zgoraj navedenih razlogov. Ostala določila Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Velenje ostanejo 
nespremenjena.	
	
4. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC:	
Predlagani akt ne povzroča dodatnih stroškov iz	proračuna Mestne občine Velenje. 	
	
V Velenju,	9.	1.	2018	
	
Pripravili:	
Alenka ROZMAN, univ. dipl. ekon., l.r.		
Damjana POLANEC, mag. manag., l.r.	 	 	 	 	 											
Dragica KAUZAR, univ. dipl. soc, l.r..	 	
	 	 	

Drago MARTINŠEK, univ. dipl. soc., l.r.	
vodja Urada za družbene dejavnosti	

 
ŽUPAN: 
 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno 
prečiščeno besedilo) predlagam svetu Mestne občine Velenje, da ta pravilnik sprejme. 
 

župan Mestne občine Velenje 
Bojan KONTIČ, l.r. 
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26. seja Sveta Mestne občine Velenje

Številka: 403-04-0004/2017 
                                                                                                                 Datum: 16. 1. 2018 

 

 

Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov/projektov/prireditev,  
ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje 

za leto 2017 
 
 

Javni razpis za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz 
proračuna Mestne občine Velenje za leto 2017 je bil objavljen 17. 3. 2017 na spletni strani 
Uradnega lista Republike Slovenije in na spletni strani Mestne občine Velenje. Razpis je bil odprt do 
1. 12. 2017.  

Za razpis je bilo s sprejetim proračunom za leto 2017 (Uradni vestnik MOV 22/2016) načrtovanih 
120.000 evrov. 

Vse vloge, ki so prispele na razpis, je komisija, ki jo je v ta namen imenoval župan, obravnavala 
mesečno – do 15. v mesecu v preteklem mesecu prispele vloge. Odpiranj je bilo 9 (april–
december). Prijavitelje oziroma njihove programe/projekte/prireditve je omenjena komisija vrednotila 
v razponu od 0 do 100 točk, in sicer na podlagi kriterijev in meril, ki so bila objavljena v razpisu. 
Vrednost točke je 10 evrov, torej je najvišji znesek sofinanciranja lahko znašal 1.000 evrov; razen, 
če je komisija ocenila, da gre za program/projekt/prireditev, ki naj jo Mestna občina Velenje podpre 
v večji meri. V takem primeru je komisija predlagala županu, da za sofinanciranje 
programov/projektov/prireditev sprejme poseben sklep, ki omogoča sofinanciranje višje od 1.000 
evrov. V letu 2017 je bilo takšnih programov/projektov/prireditev 25. Vseh prijavljenih 
programov/projektov/prireditev je bilo 145. Od 145 prijaviteljev jih 9 ni pridobilo sofinanciranja, ker 
prijava ni ustrezala pogojem razpisa, 4 prijavitelji so se financiranju po odobritvi sredstev 
odpovedali. Povprečen znesek sofinanciranja v letu 2017 je znašal 901,62 evra. Najvišji znesek 
sofinanciranja je bil 10.000 evrov. 

Vsak prijavitelj se lahko v tekočem letu na razpis prijavi z največ dvema vlogama. V letu 2017 je bilo 
takšnih prijaviteljev 25; med vsemi prijavitelji je bilo 14 fizičnih oseb. 

 Poraba sredstev za sofinanciranje po mesecih: 

Mesec Število prispelih vlog Sredstva sofinanciranja v 
EUR 

MAREC 25 24.850,00 

APRIL 25 16.174,00 

MAJ 26 22.167,24 
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JUNIJ 19 14.552,51 

JULIJ 10 3.610,00 

AVGUST 5 11.192,00 

SEPTEMBER 12 10.180,00 

OKTOBER 13 13.340,00 

NOVEMBER 10 3.850,00 

SKUPAJ  119.915,75 

 

Skupaj je bilo razdeljenih 119.915,75 evra. V letu 2017 je bilo do 31. 12. 2017 nakazanih 
114.846,88 evra. 

Za namen razpisa je v proračunu za leto 2018 je predvidenih 120.000 evrov, za leto 2019 pa prav 
tako 120.000 evrov. V letih 2018 in 2019 bo razpis odprt predvidoma do 30. 11. 2019.  

 

    Pripravila: 
    Alma Glotić, l.r.                                                                                           mag. Saša Sevčnikar, l.r. 
    svetovalka v Kabinetu župana                                                                                         vodja Kabineta župana 

 

 

Priloga:  

- preglednica sofinanciranj v letu 2017. 
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MAREC

1 1 Sofinanciranje 30. letnice TD in večnameskega doma Vinska Gora, 1. revije zmagovalcev festivalov narodno zabavne glasbe 2,000.00 €
2 2 Sofinanciranje Šaleški železni - trening triatlona (pol IRONMAN) 290.00 €
3 3 Sofinanciranje projekta Nočni tek Velenje 450.00 €
4 4 Sofinanciranje Mesečnih druženj upokojencev Vinska Gora 310.00 €
5 5 Sofinanciranje 30. memoriala Boštjana Mariniča 510.00 €
6 6 Sofinanciranje sodelovanja Univerze za III. življenjsko obdobje Velenje na XIV. Manifestaciji "Sajam narodnog stvaraštva, prela 660.00 €
7 7 Sofinanciranje tekmovanja prijateljskih društev ob prazniku MČ in občinskem prazniku 250.00 €
8 8 Sofinanciranje tekmovanja prijateljskih društev ob dnevu državnosti 240.00 €
9 9 Sofinanciranje Knjige - ljudski godec in muzikanti - Šentjanž na Vinski Gori 260.00 €

10 10 Sofinanciranje udeležbe na Mednarodnem zborovskem tekmovanju "Slovakia cantat 2017", Bratislava, Slovaška 680.00 €
11 11 Sofinanciranje 30. VIP CUP 2017 3,800.00 €
12 12 Sofinanciranje srečanja brigadirjev bivše Jugoslavije v KIKINDI v Vojvodini oz. Srbiji 620.00 €

13 13 Sofinanciranje razstave in proslave ob 70. obletnici ustanovitve prve KO ZB Škale v Šaleški dolini in izdaja Zbornika 610.00 €
14 14 Sofinanciranje kurentovanja 2017 480.00 €
15 15 Sofinanciranje 30. obletnice delovanja društva 350.00 €
16 16 Sofinanciranje prireditve "CENTER MLADOSTI" 8,000.00 €
17 17 Sofinanciranje poletnega futsal turnirja Velenje 2017 (za mlade in stare) 500.00 €
18 18 Sofinanciranje 20. obletnice delovanja društva upokojencev Škale 340.00 €
19 19 Sofinanciranje državnega prvenstva za veterane in rekreativce v namiznem tenisu 1,500.00 €
20 20 Sofinanciranje programa Karierni izziv 2017 600.00 €

21 21
Sofinanciranje udeležbe na svetovnem prvenstvu v hitrostnem sestavljanju rubikove kocke 2017 - World rubik's cube 
championship 2017 700.00 €

22 22 Sofinanciranje izdelave rož iz krep papirja - grb MOV in promocije sekcije 1,200.00 €
23 23 Sofinanciranje srečanja preseljenih Škalčanov 500.00 €

24,850.00 €
APRIL

24 1 Sofinanciranje proslave 120-letnice PGD Velenje z veselico 1,500.00 €

25 2
Sofinanciranje mednarodnega turnirja v petanki CENTROPECUP Slovenija 2017 in mednarodnega turnirja v petanki VELENJE 
OPEN 2017 520.00 €

26 3 Sofinanciranje 6. blagoslova motornih koles v Cirkovcah 410.00 €

27 4
Sofinanciranje tradicionalnega vseslovenskega srečanja bivših internirank, političnih zapornic in ukradenih otrok nekdanjih 
nacifašističnih taborišč in zaporov ter svojcev in prijateljev v Portorožu 1,500.00 €

28 5 Sofinanciranje kulturnega, športnega rekreativnega srečanja upokojencev 340.00 €
29 6 Sofinanciranje projekta starejši za starejše 300.00 €
30 7 Sofinanciranje 21. srečanja vasi Selo-Sela-Sele 2017 340.00 €
31 8 Sofinanciranje knjižice z recepti za zdrave in hitre obroke za na delovno mesto 290.00 €
32 9 Sofinanciranje projekta Capoeira - prenos kulture med mladostnike, otroke in odrasle 600.00 €
33 10 Sofinanciranje srečanja plesnih skupin orientalskega plesa z gosti 310.00 €
34 11 Sofianciranje udeležbe na mednarodnem plesnem tekmovanju Dancestar 760.00 €
35 12 Sofinanciranje rekrativno izobraževalnega dneva oseb s stomo 370.00 €
36 13 Sofinanciranje projekta Pojem že 40 let 550.00 €
37 14 Sofinanciranje 15. ZLET ZTS, nacionalni Skavtski jambore (ZLET 2017) 3,000.00 €
38 15 Sofinanciranje humanitarnega projekta zbiranja in distribucije hrane socialno ogroženim 480.00 €
39 16 Sofinanciranje dneva odprtih vrat srbske kulture v Velenju 350.00 €
40 17 Sofinanciranje tradicionalnega srečanja rudarskih mest Slovenije - Velenje, Ravne na Koroškem, Zagorje, Hrastnik 500.00 €
41 18 Sofinanciranje izvedbe poletne šole v naravi - plavanje 384.00 €
42 19 Sofinanciranje turneje Mihael Hrustelj trio v Tajvanu 2,400.00 €
43 20 Sofinanciranje Šaleških razgledov 14 550.00 €
44 21 Sofinanciranje dogodka Hubertov dan 400.00 €
45 22 Sofinanciranje strokovnega seminarja iz varnosti  in zdravja pri delu 320.00 €

16,174.00 €
MAJ

46 1 Sofinanciranje sprejema in obdaritve zlato in diamantno poročencev iz Mestne občine Velenje 1,000.00 €
47 2 Sofinanciranje srečanja upokojencev Šaleške doline ob zaključku športnih in kulturnih prireditev upokojencev 4,000.00 €
48 3 Sofinanciranje slavnostnega odprtja Smučarskoskalanega centra 720.00 €
49 4 Sofinanciranje dogodka Kresna noč 450.00 €
50 5 Sofinanciranje dejavnosti glasbene skupine Vingosi 360.00 €
51 6 Sofinanciranje promocijskega dogodka Kluba podjetnikov SAŠA regije - formula za zmago 1,000.00 €
52 7 Sofinanciranje koncerta in izdaje zgoščenke harmonikarskega orkestra Barbara 1,500.00 €
53 8 Sofinanciranje piknika ob zaključku rokometno - navijaške sezone 270.00 €
54 9 Sofinanciranje nastopa plavalcev na Evropskem prvenstvu za osebe z Downovim sindromom v Parizu 740.00 €
55 10 Sofinanciranje vseslovenskega odbojkarskega vikenda 360.00 €
56 11 Sofinanciranje projekta Finale svetovnega plesnega prvenstva Dancestar 760.00 €
57 12 Sofinanciranje mednarodnega tekmovanja z modeli čolnov na daljinsko vodenje za pokal MO Velenje 800.00 €
58 13 Sofinanciranje glasbenega večera 560.00 €
59 14 Sofinanciranje projekta 32. Fuchs Rally Velenje 3,000.00 €
60 15 Sofinanciranje projekta Pomoč prostoživečim oz. zapuščenim živalim 550.00 €
61 16 Sofinanciranje izdelave spletne strani društva 217.24 €
62 17 Sofinanciranje 11. srečanja koordinatorjev EKO vrtcev Velenje 1,000.00 €
63 18 Sofinanciranje tekmovanja za pokal Slovenije - kegljanje s kroglo na vrvici (moške in ženske ekipe) 350.00 €
64 19 Sofinanciranje projekta skozi dvoriščno okno -vidim žensko 450.00 €
65 20 Sofinanciranje projekta Reportažni video 7. mednarodni medgeneracijski festival 1,000.00 €
66 21 Sofinanciranje specialnega jadranja 630.00 €
67 22 Sofinanciranje projekta Platnice šolskih zvezkov z znamenitostmi Velenja 1,000.00 €
68 23 Sofinanciranje strokovne ekskurzije na Češko in Slovaško 320.00 €
69 24 Sofinanciranje zgodovinske stene OŠ Mihe Pintarja Toleda 620.00 €
70 25 Sofinanciranje kolesarskega maratona "Velenje-Srebrenica 2017" 510.00 €

22,167.24 €
JUNIJ

71 1 Sofinanciranje 22. balkanskega prvenstva v karateju 620.00 €
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72 2 Sofinanciranje projekta Pesjanski pirati v Savudriji 400.00 €
73 3 Sofinanciranje projekta Preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic izgube vida 420.00 €
74 4 Sofinanciranje promocijskega videa Skok v poletje 1,500.00 €
75 5 Sofinanciranje dogodka Sivkin dan pri Čanču 530.00 €
76 6 Sofinanciranje projekta "V šolo za zdravje kosti" 400.00 €
77 7 Sofinanciranje povorke za 13. julij, dan šoferjev in avtomehaniko 430.00 €
78 8 Sofinanciranje izdaje biltena ob 120 letnici PGD Velenje 1,500.00 €
79 9 Sofinanciranje snemanja dveh videospotov 1,000.00 €
80 10 Sofinanciranje projekta Filmska glasba ali kako so klasiki osvojili film (koncert) 300.00 €
81 11 Sofinanciranje Tai chi in Qi gong delavnice Seča 2017 201.30 €
82 12 Sofinanciranje jesenskih počitnic v vili Rosa Portorož - najem vile Rosa 444.00 €
83 13 Sofinanciranje 55. let gledališča Velenje - filmski kolaž 4,877.21 €
84 14 Sofinanciranje zaključka motoristične sezone s športnimi igrami 310.00 €
85 15 Sofinanciranje snemanja videospota "Dej musko bolj na glas" 480.00 €
86 16 Sofinanciranje projekta Nogomet in umetnost: Udine - Velenje - Split 390.00 €
87 17 Sofinanciranje tekmovanja za pokal KS Šentilj in obeležitev praznika MOV - hitro potezni šahovski turnir 340.00 €
88 18 Sofinanciranje dogodka Orient ob Velenjskem jezeru 410.00 €

14,552.51 €
JULIJ

89 1 Sofinanciranje snemanja videospota na Velenjski plaži 500.00 €
90 2 Sofinanciranje strokovnega izleta in športnega srečanja 300.00 €
91 3 Sofinanciranje razstave V Velenju imamo krompir 500.00 €
92 4 Sofinanciranje projekta Športna podpora velenjskim klubom za boljše rezultate in dosežke 400.00 €
93 5 Sofinanciranje poletne Univerzijade 500.00 €
94 6 Sofinanciranje tekmovanja za pokal KS Šentilj 430.00 €
95 7 Sofinanciranje projekta Migajmo na plaži (brezplačna vodena vadba na plaži Velenjskega jezera) 450.00 €
96 8 Sofinanciranje Pikine zeliščarne 530.00 €

3,610.00 €
AVGUST

97 1 Sofinanciranje obeležitve 10. obletnice delovanja Šaleškega koronarnega kluba 410.00 €
98 2 Sofinanciranje promocije dokumentarnega filma: Birds of the lakes - Their return (Ptice jezer - njihova vrnitev) 10,000.00 €
99 3 Sofinanciranje pesniške zbirke za otroke Mali mravljinček se prebudi 430.00 €

100 4 Sofinanciranje prospekta Fišerjeva kapela 352.00 €
11,192.00 €

SEPTEMBER
101 1 Sofinanciranje produkcije celovečernega filma "Korporacija" 5,000.00 €
102 2 Sofinanciranje krajše plesne predstave z delovnim naslovom SAUDADE 460.00 €
103 3 Sofinanciranje projekta Rožnati oktober v Velenju 440.00 €
104 4 Sofinanciranje ribiškega tekmovanja za pokal Mestne občine Velenje 280.00 €
105 5 Sofinanciranje projetka Zmijanski vez 500.00 €
106 6 Sofinanciranje organizacije igre 500.00 €
107 7 Sofinanciranje Božično novoletnega koncerta 370.00 €
108 8 Sofinanciranje projekta Paddle the lake 2017 500.00 €
109 9 Sofinanciranje projekta Vintage Wind slam and Siroop 2017 460.00 €
110 10 Sofinanciranje nogometnega turnirja 500.00 €

111 11
Sofinanciranje sodelovanja glasbenih šol Fran Korun Koželjski Velenje in Živorad Grbić Valjevo s skupnim koncertom "Glasba 
zbližuje" 650.00 €

112 12 Sofinanciranje projekta »Zelena knjižica za zeleno pismenost - za zeleno Velenje in zeleno Slovenijo - obrnimo na zeleno« 520.00 €
10,180.00 €

OKTOBER

113 1 Sofinanciranje reprezentantov Karate zveze Slovenije ob udeležbi 10. mladinskega svetovnega karate prvenstva 2017 730.00 €
114 2 Sofinanciranje nakupa oblek za pevski zbor 530.00 €
115 3 Sofinanciranje organizacije osrednje državne proslave ob državnem prazniku Rudolfa Maistra 7,600.00 €

116 4
Sofinanciranje projekta razvitje prapora društva, organizacija predavanja o Rudolfu Maistru in odprtje razstave o Franju 
Malgaju v Vili Bianci 1,500.00 €

117 5 Sofinanciranje udeležbe sina Tomaža Hudalesa na svetovnem mladinskem prvenstvu v karateju 360.00 €
118 6 Sofinanciranje projekta Most prijateljstva 540.00 €
119 7 Sofinanciranje turnirja v petanki Zlata jesen 250.00 €
120 8 Sofinanciranje TEDxVelenje Underground 530.00 €
121 9 Sofinanciranje udeležbe na 10. svetovnem prvenstvu za kadete, mladince in mlajše člane v karateju 360.00 €
122 10 Sofinanciranje sodelovanja na Fourth International Classic Music Competition "Kaunas Sonorum - 2017" 490.00 €
123 11 Sofinanciranje izvajanja preventivnih edukativnih okrevanj s predavanji in druženjem 450.00 €

13,340.00 €
NOVEBER

124 1 Sofinanciranje projekta Rekreativno plavanje in tek 300.00 €
125 2 Sofinanciranje Move for MOVEMBER 520.00 €
126 3 Sofinanciranje letnega srečanja vseh prostovoljcev projekta SzS 400.00 €
127 4 Sofiannciranje sklopa predavanj "Stiske med nosečnostjo in po porodu" 440.00 €
128 5 Sofinanciranje projekta Z najmlajšimi v gorsko naravo (planinska dejavnost v vrtcih in osnovnih šolah) 470.00 €
129 6 Sofinanciranje projekta Pohodne poti - prijetne in varne 530.00 €
130 7 Sofinanciranje družinskega košarkarskega turnirja ljubiteljev košarke in družin otrok, ki pri nas vadijo 290.00 €

131 8 Sofinanciranje udeležbe tekmovalke Veronike Mohorč na Evropskem mladinskem prvenstvu v judu "Maribor 2017" 500.00 €
132 9 Sofinanciranje nabave športno didaktične opreme za varno vadbo otrok in športnikov 400.00 €

3,850.00 €
skupaj 119,915.75 €
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Predlagatelj: ŽUPAN                              Faza: PREDLOG	
	
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 
- odl. US), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 
in 81/16) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 
1/16 - uradno prečiščeno besedilo) na svoji _____seji, dne ___________ sprejel 
naslednji

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o sofinanciranju programov/projektov/

prireditev, 
ki niso predmet drugih financiranj iz 

proračuna Mestne občine Velenje 

1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju programov/projektov/prireditev, 
ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 5/17; v nadaljevanju: 
pravilnik), se prvi odstavek 7. člena pravilnika spremeni tako, 
da se glasi: 

»Javni razpis za dodelitev sredstev mora biti objavljen v 
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje in na krajevno 
običajen način«.

2. člen
Tretji odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Prijavitelji lahko oddajo prijavo na javni razpis za sofinanciranje 
programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih 
financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje, kadarkoli v 
času objave razpisa.«

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje. 

Številka: 403-04-0004/2017
Datum: 

       
                                                                                                                      

Bojan KONTIČ,
župan Mestne občine Velenje

Obrazložitev 
1. PRAVNA PODLAGA:
Pravna podlaga za sprejem predlaganih sprememb in dopolnitev 
pravilnika je 21. in 29. člen Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 
- odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 
14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US), kjer je določeno, da občina 
samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne 

naloge), ki jih določi s splošnim aktom občine najvišji organ 
občine (občinski svet), Pravilnik o postopkih za izvrševanje 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 
- ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16)  in 24. 
člen Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 
1/16 - uradno prečiščeno besedilo).

2. RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA SO:
- 7. člen: spreminja se način objave, ki je bil s prejšnjo določbo 
pravilnika urejen tako, da je bila predvidena tudi objava v 
Uradnem listu RS. Za ta razpis ni posebnega področnega 
zakona, ki bi določal takšno vrsto objave. Zato se bo po 
spremembi tega člena lahko objava izvedla samo v Uradnem 
vestniku MOV in na krajevno običajen način, kar zadostuje 
namenu razpisa.
- 8. člen: spreminja se določba o trajanju javnega razpisa, ki 
bo po novem natančneje opredeljena z vsakokratnim javnim 
razpisom.

3. OCENA SEDANJEGA STANJA: 
Člen, ki se spreminja:
7. člen
Javni razpis za dodelitev sredstev mora biti objavljen v Uradnem 
listu Republike Slovenije in na krajevno običajen način.

Objava javnega razpisa mora vsebovati:
- predmet razpisa,
- razpisni rok,
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji in njihovi programi/
projekti/prireditve, 
- določitev obdobja za porabo sredstev, 
- okvirno višino sredstev, ki so na razpolago,
- vsebino, način in rok oddaje prijav,
- navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij v zvezi z 
razpisom,
- datum odpiranja vlog,
- merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav,
- rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega 
razpisa. 

Člen, ki se spreminja:
8. člen
Za dodelitev proračunskih sredstev prijavitelj zaprosi s prijavo 
na javni razpis za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, 
ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine 
Velenje. Prijavo v zaprti kuverti (s pripisom: Prijava na javni 
razpis za sofinanciranje programov/projektov/prireditev) odda v 
sprejemno pisarno Mestne občine Velenje ali jo pošlje po pošti 
na naslov Mestne občine Velenje. 
Prijava na razpis mora vsebovati:
-   podatke o prijavitelju oziroma izjavo o izpolnjevanju pogojev 
iz 4. člena tega pravilnika,
- podatke o namenu porabe sredstev (opis programov/projektov/
prireditev, njihov obseg, pričakovano   udeležbo oz. naklado in 
kraj izvedbe),
- načrtovano finančno konstrukcijo za izvedbo programov/
projektov/prireditev ter predvidene vire financiranja,
- številko transakcijskega računa, kamor se sredstva nakažejo,
- davčno številko ali ID za DDV,
- podpisano izjavo o uporabi grba Mestne občine Velenje na 
promocijskih materialih 
- izjavo glede omejitev poslovanja,
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-  izjavo, da prijavitelj za isti program/projekt/prireditev ni prejel 
sredstev iz drugih razpisov Mestne občine Velenje za tekoče 
leto. 

Prijavitelji lahko oddajo prijavo na javni razpis za sofinanciranje 
programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih 
financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje, kadarkoli 
v času objave razpisa v tekočem proračunskem letu. Javni 
razpis je objavljen od 15. marca do 30. novembra tekočega leta 
oziroma do porabe sredstev.

4. NAČELA:
Spremembe in dopolnitve navedenih členov Pravilnika o 
sofinanciranju programov/projektov/prireditev, 
ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine 
Velenje predlagamo iz zgoraj navedenih razlogov. Ostala 
določila tega pravilnika ostanejo nespremenjena. Pravilnik 
začne veljati naslednji dan, saj gre za manjše vsebinske 
dopolnitve veljavnega pravilnika

5. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC:
Sprememba pravilnika ne povzroča dodatnih stroškov za 
proračun Mestne občine Velenje. 

V Velenju, 16. 1. 2018

                                                                                   Pripravile:
mag. Maša Kočevar, l.r.

Judita Zager, l.r.
Zdenka Gradišnik, l.r.                                                               

                                                                         Alma Glotić, l.r.

mag. Saša Sevčnikar, l.r.
vodja Kabineta župana

ŽUPAN:
Na podlagi ��. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) 
predlagam svetu Mestne občine Velenje, da ta pravilnik 
sprejme.

Bojan KONTIČ, l.r.
župan Mestne občine Velenje

                                               Številka: 353-06-0001/2017-805 
                            Datum: 17. 1. 2018

Poročilo 
o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev na 
podlagi javnega razpisa za izgradnjo malih 
komunalnih čistilnih naprav za obstoječe 

stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje 
za leto 2017

Delovna skupina v sestavi Mirjam Britovšek, vodja, in člani: 
Anton Brodnik, Gašper Koprivnikar, Drago Kolar, Bojana Žnider, 
Zdenka Gradišnik in Nataša Uranjek, ki je bila imenovana s 
sklepom št. 353-06-0001/2017 z dne 21 3. 2017, je pregledala 
pripravljen javni razpis, ki je bil objavljen na spletnih straneh 
MOV dne 12. 5. 2017. Vloge je bilo možno oddati do vključno 
31. 8. 2017. 

Predsednikom KS, ki ležijo na območjih, kjer je potrebno zgraditi 
male komunalne čistilne naprave, smo poslali pobudo za 
izvedbo obveščanja in osveščanja o potrebi izgradnje MKČN, 
vendar ni bilo zanimanja za organiziranje tovrstnih predstavitev 
po krajevnih skupnostih, saj so bile organizirane že v preteklih 
letih. 

Delovna skupina je dne 4. 9. 2017 pregledala 10 vlog, ki so 
prispele na javni razpis za dodelitev sredstev v letu 2017. 
Določene podatke je delovna skupina pridobila iz evidenc KPV, 
d. o. o.  (plačevanje okoljske dajatve za obremenjevanje voda 
z odpadnimi vodami, soglasja za novogradnje). Na podlagi 
kriterijev, določenih v javnem razpisu, je delovna skupina 
pregledala vloge in za osem nepopolnih vlog postavila rok za 
dopolnitev do 20. 10. 2017.  Vse vloge so bile dopolnjene v 
roku. V letu 2017 bilo odobrenih  vseh 10 vlog.

Zahtevek za izplačilo in pogodbe o dodelitvi za vse vlagatelje, 
katerih vlogam se je ugodilo, so bile oddane v UJFSZ do 27. 
11. 2017.

Višina odobrenih sredstev je skladno z razpisom 1.000,00 EUR 
na obstoječ stanovanjski objekt. Sredstva so bila planirana na 
proračunski postavki 40215086- Naložbe – čiščenje odpadnih 
voda. Za sofinanciranje se je porabilo 10.000,00 €. Sredstva 
so bila do konca proračunskega leta 2017 nakazana na račune 
tistih vlagateljev, ki so na razpisu uspeli pridobiti sredstva.

                                                                          Pripravila:
                    Mirjam BRITOVŠEK, l.r. 

                                                               vodja delovne skupine 
    

Anton BRODNIK,l.r.
vodja Urada za komunalne dejavnosti
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Predlagatelj: ŽUPAN                               Faza: PREDLOG	
	
Svet Mestne občine Velenje, je na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 
- odl. US), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno 
prečiščeno besedilo, 28/06 - skl. US, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - 
ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 
102/15, 30/16, 42/16, 61/17 - GZ in 68/17), 6. in 7. člena  Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 
– ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 15., 18., 18. in 21. člena Uredbe o  odvajanju  
in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17), 12. in 
19. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode 
in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15),  8., 9. in 20. 
člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda 
(Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne in padavinske vode za območje Mestne občine Velenje (Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje št. 15/2013), Pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo 
in uporabo javnega kanalizacijskega sistema v Mestni občini Velenje (Uradni 
vestnik Mestne občine Velenje  št. 15/2013 (sklep o potrditvi Pravilnika) in 37. 
člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/16 – uradno 
prečiščeno besedilo) na svoji _____seji, dne ___________ sprejel naslednji
 

Pravilnik 
o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev 

za izgradnjo malih komunalnih čistilnih 
naprav za obstoječe stanovanjske objekte v 

Mestni občini Velenje 
v obdobju 2018 do vključno 2021

I. Uvodne določbe
1. člen

S tem pravilnikom se določijo pogoji in postopki dodeljevanja 
nepovratnih finančnih sredstev (v nadaljevanju: sredstva) za 
izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: 
MKČN) v Mestni občini Velenje.

2. člen
Pojmi v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
- čistilna naprava je naprava za čiščenje odpadne vode, ki 
zmanjšuje ali odpravlja njeno onesnaženost;
- tipska mala komunalna čistilna naprava je mala komunalna 
čistilna naprava z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki je 
gradbeni proizvod v skladu s standardom SIST EN 12566-3 ali 
drugim enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, 
in je zanjo izdana izjava o lastnostih v skladu s predpisi, ki 
urejajo gradbene proizvode (v nadaljnjem besedilu: izjava o 
lastnostih);
- komunalna odpadna voda po tem pravilniku je odpadna voda v 
skladu s prepisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, in sicer je voda, ki 
nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v 
sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih 
opravilih;
- prve meritve so meritve, ki se izvedejo po prvem zagonu 
nove ali rekonstruirane naprave in po vsaki večji spremembi 
v obratovanju naprave. Če za gradnjo, rekonstrukcijo ali večjo 
spremembo naprave iz prejšnjega odstavka ni treba pridobiti 
gradbenega dovoljenja, se prve meritve izvedejo po vzpostavitvi 
stabilnih obratovalnih razmer, vendar ne prej kakor v treh in ne 
pozneje kakor v devetih mesecih po prvem zagonu naprave;
- ponikovanje je vnašanje odpadne vode, ki je očiščena skladno 
s predpisi, v tla brez namena gnojenja, preko ponikovalne 
naprave, ponikovalnih jarkov ali ponikovalnega drenažnega 
cevovoda;
- razpršeno odvajanje padavinske vode je odvajanje padavinske 
vode z utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih 

površin objektov s prelivanjem preko njihovih mejnih robov 
ali pri odvajanju padavinske odpadne vode preko posamičnih 
iztokov ali preko jarkov za zbiranje in odvajanje padavinske 
vode iz teh površin.

II. Namen dodeljevanja sredstev
3. člen

Namen  dodeljevanja nepovratnih  finančnih sredstev za 
izgradnjo MKČN je:
- spodbujanje  varstva okolja z zmanjševanjem onesnaženja s 
komunalnimi odpadnimi vodami;
- pospeševanje izgradnje MKČN s kapaciteto do 50 PE na 
območjih izven aglomeracij znotraj katerih se predvideva 
izgradnja javne kanalizacije in  so prikazana v grafični prilogi št. 
1 k temu pravilniku;
- urejanje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

III. Zagotavljanje sredstev
4. člen

Finančna sredstva za dodeljevanje nepovratnih sredstev za 
gradnjo MKČN se zagotavljajo v vsakoletnem občinskem 
proračunu.

Sredstva za izgradnjo MKČN po tem pravilniku se dodeljujejo 
na podlagi razpisa, ki ga objavi MO Velenje.

Razpis  na podlagi tega pravilnika obsega:
- namen, za katerega se sredstva dodeljujejo;
- orientacijski znesek skupno razpisanih sredstev;
- pogoje in merila za pridobitev sredstev;
- navedbo dokumentacije, ki jo mora vlagatelj predložiti;
- naslov za vložitev vlog;
- rok za oddajo vloge;
- ostale potrebne podatke za uspešno izvedbo razpisa.

IV. Upravičenci do sredstev
5. člen

Upravičenci do sredstev za izgradnjo MKČN so fizične 
osebe - lastniki obstoječih stanovanjskih objektov. V primeru 
izgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih objektov je 
nosilec investicije lastnik zemljišča, na katerem bo zgrajena 
MKČN. Investitorji pa medsebojno razmerje uredijo s posebno 
pogodbo, ki jo priložijo k skupni vlogi.

Dodelitev nepovratnih finančnih sredstev je možna samo 
samostojne fizične osebe za čiščenje komunalnih odpadnih 
vod iz gospodinjstva v stanovanjskem objektu. 

V. Tehnične zahteve, ki jih mora izpolnjevati MKČN
6. člen

Dodelitev sredstev za izgradnjo MKČN je možno samo za 
vgradnjo MKČN:
- tipska mala komunalna čistilna naprava je mala komunalna 
čistilna naprava z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki je gradbeni 
proizvod v skladu s standardom SIST EN 12566-3 in je zanjo 
izdana izjava o lastnostih v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene 
proizvode (v nadaljnjem besedilu: izjava o lastnostih);
- čistilna naprava je naprava za čiščenje odpadne vode, ki 
zmanjšuje ali odpravlja njeno onesnaženost in zagotavlja  
primerno čiščenje. Primerno čiščenje komunalne odpadne 
vode je čiščenje odpadne vode s katerimkoli postopkom, s 
katerim se dosega odstranjevanje organskega onesnaženja 
tako, da vode, v katere se odpadne vode odvajajo, dosegajo 
predpisane okoljske standarde kakovosti. Za primerno čiščenje 
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se šteje čiščenje komunalne odpadne vode s postopkom, s 
katerim se dosega odstranjevanje organskega onesnaženja 
tako, da mejne vrednosti parametrov onesnaženosti iz 8. člena  
Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode niso 
presežene; to je KPK na iztoku MKČN je manjši od 200 mg 
O2/L;
- mora biti konstruirana na način, da v ohišju naprave ni 
električnih komponent;
- za katere mora biti zagotovljen servis v RS.

VI. Pogoji, ki jih morajo izpolniti upravičenci za dodelitev 
sredstev

7. člen
Pogoji za dodelitev sredstev za sofinanciranje gradnje MKČN 
so:
- da stanovanjski objekti ležijo v Mestni občini Velenje na 
območjih, izven aglomeracij znotraj katerih se predvideva 
izgradnja javne kanalizacije in  so prikazana v grafični prilogi št. 
1 k temu pravilniku;
- da MKČN zagotavlja čiščenje komunalne odpadne vode za 
obstoječi stanovanjski objekt. Za obstoječe objekte se smatra 
stanovanjske objekte, ki so bili vključeni v obračun komunalnih 
storitev in dajatev pred 1.1.2010.
- da stanovanjski objekt , ki bo vezan na MKČN leži v Mestni 
občini Velenje.

VII. Vloga
8. člen

Upravičenec mora vlogi mora priložiti:
- osnovne podatke: ime in priimek vlagatelja, naslov, davčno 
številko vlagatelja, TRR, podatke o stanovanjskem objektu E-
hiš;
- pogodbo z izvajalcem gospodarske javne službe o izvajanju 
storitev povezanih z greznicami in MKČN skladno s 3. točko 21. 
člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in 
padavinske vode za območje Mestne občine Velenje; 
- osnovne podatke o MKČN, proizvajalcu opreme, tehnologiji 
čiščenja, kapaciteti, lokaciji vgradnje MKČN, načinu in lokaciji 
izpusta prečiščene odpadne vode;
- račun izdan skladno z razpisnimi pogoji s popisom del in 
materiala;
- izjava fizične osebe - lastnika stanovanjskega objekta, ki se 
bo priključil na MKČN, da je seznanjen z vrsto in obsegom 
del pri vgradnji MKČN, za zagotavljanje ustreznega čiščenja 
odpadne vode;
- izjavo o lastnostih za MKČN;
- analizni izvid in izpolnjeno Poročilo o prvih meritvah za malo 
komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, 
- parafirano pogodbo iz razpisa.

Sredstva se bodo razdeljevala na podlagi razpisa v višini, ki  
je za tekoče leto  zagotovljena v proračunu Mestne občine 
Velenje, in sicer do porabe sredstev. 

VIII. Merila za  dodelitev   sredstev
9. člen 

Sredstva se razdelijo med upravičence glede na število 
razpisanih dodelitev   sredstev za izgradnjo MKČN in 
razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu za tekoče leto, 
pri čemer se za razvrstitev vlog šteje datum in čas prejetja ter 
ostali pogoji iz 7. člena tega pravilnika.

Upravičeni stroški so:
- nakup MKČN ,
- gradbena in montažna dela povezana v vgradnjo MKČN, ki se 

dokazujejo s plačanimi računi izvajalcu del.

Višina dodeljenih sredstev za obstoječi stanovanjski objekt se 
vsako leto določi s sklepom, ki ga sprejme Svet Mestne občine 
Velenje. Za isti obstoječi stanovanjski objekt so proračunska 
sredstva lahko dodeljena le enkrat.

IX. Obravnava vlog
10. člen

Postopek dodeljevanja nepovratnih sredstev  vodi komisija, 
ki jo s sklepom imenuje župan. Komisija bo pripravila javni 
razpis. Komisija bo obravnavala vse podane vloge, ki bodo 
prispele do roka za prijavo na javni razpis.  Odpiranje vlog bo 
komisija opravila po zaključku razpisa in ni javno. Po prejemu 
vlog bo komisija ugotovila upravičenost do sredstev in rangirala 
upravičence po  merilih iz 9. člena tega pravilnika. 

Prepozno prispele vloge ne bodo obravnavane, neutemeljen 
bodo zavrnjene.

Vlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja 
vlog pisno pozove k dopolnitvi vloge.
Komisija bo vlagateljem vlog odgovorila  s sklepom, najkasneje 
v roku 80 dni od zaključka razpisa. Vlagateljem, ki jim sredstva 
ne bodo dodeljena zaradi že porabljenih sredstev proračuna 
in bodo izpolnjevali vse razpisne pogoje, bo komisija vrnila 
dokumentacijo, ki bo priložena vlogi.

Vlagatelji, ki bodo prejeli  sklep da se njihova vloga ne odobri 
imajo možnost pritožbe. O pritožbi odloča župan. Predmet 
pritožbe ne morejo biti merila postavljena za dodelitev sredstev. 
O pritožbi odloča župan.

 11. člen
Po izdanem sklepu in predloženih dokazilih o končani izvedbi 
(kopija računa in dokazila iz 8. člena), najkasneje do 15.11. 
tekočega leta bo z vsakim upravičencem sklenjena pogodba 
o dodelitvi nepovratnih sredstev in ostalih medsebojnih 
obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na bančni 
račun upravičenca v roku 30 dni po podpisu pogodbe. 

X. Nadzor
12. člen

Ustrezno dokazilo za upravičeno uporabo dodeljenih sredstev 
šteje eno izmed dokazil iz šeste alineje prvega odstavka 8. 
člena tega pravilnika.

Namensko porabo nepovratnih sredstev, pridobljenih po tem 
pravilniku, preverja Urad za komunalne dejavnosti Mestne 
občine Velenje.

Kolikor se ugotovi, da je upravičenec v vlogi navajal neresnične 
podatke ali sredstva uporabil za drug namen, mora prejeta 
sredstva nemudoma vrniti z zakonitimi zamudnimi obrestmi od 
dneva nakazila dalje.

13. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka:  353-06-0002/2017
Datum:
        
 Bojan  KONTIČ,  

župan Mestne občine Velenje
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Priloga št. 1: Situacija objektov v MO Velenje s predvidenimi vgradnjami individualnih MKČN 

 
 
 
 



23. januar 2018 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 27/ stran 2�

            26. seja Sveta Mestne občine Velenje

Obrazložitev 
 
PRAVNA PODLAGA:  
Pravna podlaga za sprejem pravilnika je 149. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 
108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15), ki določa obvezne občinske 
gospodarske javne službe varstva okolja, med katerimi je navedeno tudi odvajanje in čiščenje komunalne 
in padavinske odpadne vode, kar občina zagotovi z izvajanjem javnih služb skladno s predpisi iz 
prejšnjega odstavka in predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe. 6. in 7. člen Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – 
ORZGJS40), določata oblike zagotavljanja javnih služb ter način njihovega opravljanja. Uredba o emisiji 
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 
in 98/15)  določa v 12. členu prepovedi vezane na odvajanje komunalne odpadne vode neposredno v 
naravo, v 19. členu ravnanje z blatom. Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni 
list RS, št. 98/15) v 15. členu določa naloge javne službe, v 17. členu  določa obvezne storitve za objekte, 
ki niso priključeni na javno kanalizacijo, v 18. členu ureja obdelavo blata ter v 21. členu opremljenost 
območij izven meja aglomeracij. Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda 
(Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15) določa v 8. členu vrste in obseg prvih meritev, v 9. členu izvedbo prvih 
meritev ter v 20. členu poročilo o opravljenih prvih meritvah. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne 
odpadne in padavinske vode za območje Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje 
št. 15/2013) ter Pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega kanalizacijskega sistema v 
Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 15/2013) se nadgrajujejo s podrobnejšimi 
opredelitvami tako glede nalog izvajalca GJS kot na drugi strani uporabnikov in njihovih pravic in 
obveznosti. 
 
2. RAZLOGI ZA SPREJEM PRAVILNIKA 
Po veljavni zakonodaji morajo lastniki obstoječih objektov izven aglomeracij obveznega opremljanja, ki 
nimajo urejenega čiščenja odpadne vode (nimajo niti greznice), le to zagotoviti najkasneje do 31. 
decembra 2021, ostali obstoječi objekti pa najkasneje ob prvi rekonstrukciji. 
Ne glede na manj strogo zakonodajo, kot je veljala v preteklosti, pa želimo v MO Velenje pospešeno 
nadaljevati z zagotavljanjem enakih standardov varovanja okolja tudi na območjih, kjer javne kanalizacije 
ne bo zgrajene in morajo ustrezno čiščenje zagotoviti lastniki objektov sami. 
 
�. OCENA SEDANJEGA STANJA 
Vsi uporabniki pitne vode plačujejo takso za obremenjevanje okolja, taksa pa se lahko porablja le za 
opremljanje območij z javno kanalizacijo in čistilnimi napravami. Takse ni možno koristiti za urejanje 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območjih, kjer gradnja javna kanalizacije ni 
predpisana. 
 
Z namenom izboljšanja obstoječega   stanja okolja se je Mestna občine Velenje odločila, da pomaga 
lastnikom obstoječih stanovanjskih objektov na območjih razpršene gradnje, z nepovratnimi finančnimi 
sredstvi zgraditi MKČN. 
 V Mestni občini Velenje je na območju, kjer gradnja javne kanalizacije ni obvezna, še okoli 1000  
stanovanjskih objektov, ki bodo morali odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode urediti z vgradnjo 
individualnih MKČN.  Ocenjujemo, da stane nabava in postavitev MKČN z urejenim odvajanjem izpusta iz 
MKČN cca 3.000 €.  Za vse MKČN predstavlja to cca. 3 mio €. 
 
4. NAČELA 
Osnovno načelo je zagotoviti spodbuditi vgradnjo MKČN na območjih izven aglomeracij. 
Cilj je do 31.12.2021 na celotnem območju Mestne občine Velenje, kjer ne bo zgrajene javne kanalizacije, 
zagotoviti čim večje število stanovanjskih objektov z urejenim čiščenjem komunalne odpadne vode na 
malih komunalnih čistilnih napravah. Namen gradnje MKČN  je spodbujati varstvo okolja z zmanjšanjem  
onesnaženja s komunalnimi odpadnimi vodami in pospeševati gradnjo MKČN. 
 
 
5. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PRAVILNIKA: 
Predlagani Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih 
naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje v obdobju 2018 do vključno 2022 ima 
finančne posledice za proračun Mestne občine Velenje. 
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V obdobju 2018 do 2021 bodo vsako leto v proračunu  zagotovljena sredstva za subvencioniranje 
vgradenj MKČN k obstoječim stanovanjskim objektom. Za leto 2018 imamo rezervirana sredstva v višini 
20.000 EUR. 
  
Svetu  Mestne občine Velenje se predlaga, da obravnava Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih 
sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni 
občini Velenje v obdobju 2018 do vključno 2022, poda morebitne  pripombe ter ga  sprejme. 
 
 V Velenju, 17.1.2018 
  
 
        

      Anton BRODNIK, univ. dipl.inž.var. mag, l.r. 
      vodja Urada za komunalne dejavnosti 

 
Pripravili: 
Primož Rošer,l.r. 
Nataša Uranjek,l.r. 
Zdenka Gradišnik,l.r. 
Gašper Koprivnikar, l.r. in  
Mirjam Britovšek,l.r. 
 
 
 
ŽUPAN: 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/16 – uradno 
prečiščeno besedilo)  predlagam Svetu, da ta pravilnik sprejme. 
 

         župan Mestne občine Velenje, 
          Bojan KONTIČ,l.r. 
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Številka: 032-02-0001/2014 
Datum:   29.12.2017            
 
Na podlagi 47. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/2016 – UPB2), v nadaljevanju: 
Statut MOV  ter 31. člena Poslovnika o delu nadzornega odbora Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, 
št. 11/2016), v nadaljevanju: Poslovnik NO MOV, je nadzorni odbor Mestne občine Velenje, sprejel 
 
 

POROČILO  
o opravljenem nadzoru poslovanja  

 
GLASBENE ŠOLE VELENJE za leto 2016 

 
 (Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora mestne občine Velenje) 

 
1. Nadzorni odbor v sestavi: 

1. Anton Žove, predsednik odbora, 
2. Darja Štraus, članica,  
3. Darinka Mravljak, članica,   
4. Denis Štemberger, član, 
5. Franc Plaskan, član, 
6. Matej Pečnik, član in 
7. Sonja Arlič, članica.  

 
2. Poročevalec:  Anton Žove 
   
�. Ime nadzorovanega organa: 

GLASBENA ŠOLA VELENJE, Jenkova cesta �, ��20 Velenje 
 

1. UVOD 
Nadzorni odbor Mestne občine Velenje, v nadaljevanju: NO MOV, je v skladu z določili 45. člena Statuta MOV 
najvišji organ nadzora javne porabe v občini.  
 
1.1. Obseg in postopek ter namen nadzora 
V okviru izvedenega nadzora je NO MOV preveril pravilnost izkazanih računovodskih izkazov in pravilnosti 
poslovanja za leto 2016. V tem okviru smo preverili pravilnost izkazovanja stroškov amortizacije in razmejevanje 
prihodkov in odhodkov na tiste iz opravljanja javne službe in tiste s prodajo blaga in storitev v okviru tržne 
dejavnosti, v okviru pravilnosti poslovanja pa smo preverili pravilnost in upravičenost izplačil stroškov po 
posameznih računih ter pravilnost poslovanja na področju upravljanja nepremičnega premoženja.      
 
Namen in cilj nadzora je ugotovitev pravilnosti izkazanih računovodskih izkazov za leto 2016 ter pravilnosti 
poslovanja zavoda Glasbena šola Velenje za leto 2016.   
 
Nadzor je bil v skladu z določili 13. člena Poslovnika NO MOV uvrščen v letni program dela nadzornega odbora 
za leto 2017. 
 
Sklep o uvedbi nadzora št. 032-02-0001/2014 z dne 18.4.2017 je bil odgovorni osebi vročen 25.4.2017. 
Preverjanje se je pričelo dne 11.10.2017 na sedežu Glasbene šole Velenje. Nadzor je bil zaključen 10.11.2017. 
 
Osnutek poročila je NO MOV obravnaval in sprejel na svoji redni seji dne 21.11.2017, nadzorovani osebi je bil 
vročen dne 23.11.2017.  
 
Nadzorovana oseba je na ugotovitve NO MOV v zakonitem roku dne 8.12.2017 predložila Poročilo o 
popravljalnih ukrepih in pripombah na osnutek poročila NO MOV, v nadaljevanju: Odzivno poročilo.  
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Nadzor so opravili Darja Štraus, Darinka Mravljak, Anton Žove, Denis Štemberger, Franc Plaskan, Matej Pečnik 
in Sonja Arlič na podlagi pooblastila številka 032-02-1/2014 z dne 3.11.2014. 
 
1.2. Osnovni podatki o nadzorovani osebi 
Firma: GLASBENA ŠOLA FRAN KORUN KOŽELJSKI VELENJE 
Skrajšana firma:  GLASBENA ŠOLA VELENJE 
Sedež: Jenkova cesta 4, 3320 Velenje 
Datum vpisa v sodni 
register: 

17.04.1974 

Pravnoorganizacijska 
oblika: 

Javni zavod 

Odgovorna oseba: Ravnatelj Boris Štih 
Matična številka: 5088313000 
Davčna številka: SI 79789960 
 
1.�. Pravna podlaga za izvedbo nadzora 

- Statut MOV (Uradni Vestnik MOV, št. 1/2016 –UPB2), 
- Poslovnik sveta MOV (Uradni vestnik MOV, št. 3/2016 – UPB2), 
- Poslovnik o delu nadzornega odbora MOV (Uradni Vestnik MOV št. 11/2016), 
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občin (Uradni list RS, št. 23/2009); 

 
Komunikacija med NO MOV in nadzorovano osebo je ves čas nadzora potekala korektno in profesionalno 
preko ravnatelja Borisa Štiha in osebe, odgovorne za računovodstvo, Voglar Marije in Jerneje Mastnak Vesel. 
Komunikacija je potekala ustno po telefonu in pisno preko e-pošte. Odgovori, pojasnila in dodatno zahtevana 
dokumentacija je bila na zahtevo NO posredovana v dogovorjenih rokih.   

2. KRATEK POVZETEK 
Namen nadzora je bil ugotoviti pravilnost izkazanih računovodskih izkazov in pravilnost poslovanja 
nadzorovane osebe, Glasbene šole Velenje za leto 2016.  
 
V okviru izvajanja nadzora pravilnosti izkazanih računovodskih izkazov so bile ugotovljene nepravilnosti v 
zvezi z obračunavanjem amortizacije in izkazovanjem le te ter izkazovanjem presežkov prihodkov nad 
odhodki. Ugotovljeno je tudi bilo, da Glasbena šola Velenje v izkazu prihodkov in odhodkov izkazuje prihodke 
in odhodke v skupnem znesku in jih ni izkazala po vrstah dejavnosti, torej jih ni ločeno prikazala na tiste, ki se 
nanašajo na izvajanje javne službe in tiste, ki so doseženi s prodajo blaga in storitev na trgu. 
 
Pri nadzoru pravilnosti poslovanja so bile nepravilnosti ugotovljene v zvezi z neupoštevanjem določil zakona o 
javnem naročanju ter v zvezi z upravljanjem nepremičnega premoženja v primerih brezplačne uporabe in 
dajanja v najem.  

�.  UGOTOVITVENI DEL 
Svet MOV je 20.5.1997 sprejel Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola 
Fran Korun Koželjski (v nadaljevanju Odlok o ustanovitvi), s katerim je ustanovil  zavod na področju 
glasbenega šolstva.  Skrajšano ime zavoda je Glasbena šola Velenje. Zavod je pravni naslednik zavoda 
Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje, vpisanega v sodni register na Okrožnem sodišču v Celju, na 
registrskem vložku 184-00 z dne 17.4.1974 pod oznako 764/73 in je prevzel vse pravice in obveznosti 
predhodnega zavoda.  
 
Kot izhaja iz Odloka o ustanovitvi ravnatelj zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.   
 
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po glasbenem izobraževanju na področju MOV, Občine 
Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki. 
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Dejavnost Zavoda je opredeljena v 10. členu Odloka o ustanovitvi, po katerem je dejavnost zavoda po SKD 
glasbeno izobraževanje in srednješolsko poklicno strokovno izobraževanje. Poleg tega lahko izvaja še 
naslednje dejavnosti: osnovno glasbeno izobraževanje odraslih, organiziranje priprave predšolskih otrok za 
vstop v glasbeno šolo, pripravlja glasbene nastope ob prirejanju razstav, organizira koncerte in druge 
glasbene prireditve, snema in razmnožuje glasbene zapise, izposoja note, plošče in druge didaktične in učne 
pripomočke, organizira poletne šole, seminarje in tečaje, oddaja prostore v najem, snemanje v dvoranah 
glasbene šole (2. odstavek 10. člena). 
 
Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu (3. odstavek 10. člena).  
 
Organi zavoda so: 

- Svet zavoda, 
- Ravnatelj, 
- Strokovni organi, 
- Svet staršev. 

 
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga tvori 11 članov. Ravnatelj je pedagoški vodja in oslovodni organ zavoda.  
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda. Zavod lahko pridobiva sredstva za delo tudi iz 
prispevkov staršev učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter 
drugih virov (30. člen). 
Presežek prihodkov nad odhodki se uporabi za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in 
investicije, izjemoma in po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.  
 

�.1. Nadzor računovodskih izkazov za leto 2016 
Javni zavod Glasbena šola Velenje mora pri vodenju poslovnih knjig upoštevati določila:  
 

- Zakona o računovodstvu – ZR (Uradni list RS, št. 23/99, 33/02 in 114/06-ZUE), 
- Zakona o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13), 
- Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, 

št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12),  
- Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 

(Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13 in 94/14), 
- Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 

(Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10 in 104/11),  
- Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih 

sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10 in 108/13),  
 
ZR ureja vodenje poslovnih knjig ter izdelava letnih poročil za proračun in proračunske uporabnike ter za 
pravne osebe javnega prava in pravne osebe zasebnega prava, ki ne vodijo poslovnih knjig na podlagi zakona 
o gospodarskih družbah, zakona o gospodarskih javnih službah in zakona o društvih.  
 
V skladu z določbo 4. člena ZR pravne osebe s pravilnikom podrobneje uredijo način sestavljanja 
knjigovodskih listin, vrste knjigovodskih listin, odgovornost za sestavo, gibanje in kontrolo knjigovodskih listin 
ter njihovo hranjenje v skladu s tem zakonom in računovodskimi standardi. 
 
Računovodski izkazi morajo prikazovati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev, 
prihodkov, odhodkov ter presežek oziroma primanjkljaj. Računovodska izkaza sta bilanca stanja in izkaz 
prihodkov in odhodkov (20. člen ZR). 
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�.1.1. Bilanca stanja  
 
Tabela št. 1: Bilanca stanja na dan 31.12.2016 in 31.12.2015 
 
  2016 2015 

SREDSTVA 
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 3.548.836 3.631.770 
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLG. AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 5.440 5.440 
POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 4.057 3.418 
NEPREMIČNINE 5.504.115 5.504.115 
POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 2.465.055 2.299.931 
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 1.961.655 1.810.935 
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPR. OSNOVNIH SREDSTEV 1.453.262 1.385.371 
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0 0 
DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 0 0 
DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 0 0 
TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 0 0 
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

359.140 507.996 

DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 35 35 
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 107.308 255.362 
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 13.642 21.215 
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 0 0 
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 1.832 7.542 
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0 0 
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 0 0 
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 247 5.885 
NEPLAČANI ODHODKI 0 0 
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 236.076 217.957 
C) ZALOGE 684 924 
OBRAČUN NABAVE MATERIALA 0 0 
ZALOGE MATERIALA 684 924 
ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 0 0 
NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 0 0 
PROIZVODI 0 0 
OBRAČUN NABAVE BLAGA 0 0 
ZALOGE BLAGA 0 0 
DRUGE ZALOGE 0 0 
I. AKTIVA SKUPAJ 3.908.660 4.140.690 
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 0 0 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 251.869 246.230 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 0 0 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 165.585 169.949 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 47.663 21.469 
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 38.621 43.772 
KRATK. OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 0 538 
KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 0 0 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 0 0 
NEPLAČANI PRIHODKI 0 0 
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 10.502 
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 3.656.791 3.894.460 
SPLOŠNI SKLAD 0 0 
REZERVNI SKLAD 0 0 
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 0 
DOLGOROČNE REZERVACIJE 0 0 
SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 0 0 
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V 
NJIHOVI LASTI, ZA NEOPR. SREDSTVA IN OPR. OSNOVNA SREDSTVA 

0 0 
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SKLAD  PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V 
NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 

0 0 

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 0 0 
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 0 0 
DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 0 0 
DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 0 0 
OBVEZNOSTI ZA NEOPR. SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 3.656.791 3.894.460 
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0 0 
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 0 0 
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 0 0 
I. PASIVA SKUPAJ 3.908.660 4.140.690 
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 0 0 

 
Vir: Javna objava letnih poročil na spletni strani Ajpes 
 

�.1.2. Izkaz prihodkov in odhodkov 
Glasbena šola Velenje v predloženih izkazih prihodkov in odhodkov izkazuje zgolj prihodke in odhodke iz 
izvajanja javne službe, medtem ko ne izkazuje prihodkov in odhodkov iz tržne dejavnosti oziroma prihodkov in 
odhodkov iz prodaje blaga in storitev na trgu. Podatki za leto 2016 in podatki za preteklo  leto so prikazani v 
tabeli številka 2. 
 
Tabela št. 2: Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2016 (in preteklo leto) 
 
  2016 2015 

 

Prihodki in odhodki 
za izvajanje javne 

službe 

Prihodki in odhodki 
od prodaje blaga in 

storitev na trgu 

Prihodki in odhodki 
za izvajanje javne 

službe 

Prihodki in odhodki 
od prodaje blaga in 

storitev na trgu 
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 2.835.070 0 2.774.798 0 
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN 
STORITEV 

2.835.070 0 2.774.798 0 

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV 
IN NEDOK. PROIZVODNJE 

0 0 0 0 

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV 
IN NEDOK. PROIZVODNJE 

0 0 0 0 

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 0 0 0 0 
B) FINANČNI PRIHODKI 0 0 515 0 
C) DRUGI PRIHODKI 11.366 0 300 0 
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 1.500 0 0 0 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 1.500 0 0 0 
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
PRIHODKI 

0 0 0 0 

D) CELOTNI PRIHODKI 2.847.936 0 2.775.613 0 
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 374.206 0 322.545 0 
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA 
MATERIALA IN BLAGA 

0 0 0 0 

STROŠKI MATERIALA 74.249 0 75.483 0 
STROŠKI STORITEV 299.957 0 247.062 0 
F) STROŠKI DELA 2.471.771 0 2.387.415 0 
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 1.970.800 0 1.924.547 0 
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 
DELODAJALCEV 

319.153 0 308.000 0 

DRUGI STROŠKI DELA 181.818 0 154.868 0 
G) AMORTIZACIJA 1.591 0 60.634 0 
H) REZERVACIJE 0 0 0 0 
J) DRUGI STROŠKI 0 0 39 0 
K) FINANČNI ODHODKI 0 0 4.980 0 
L) DRUGI ODHODKI 64 0 0 0 
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
ODHODKI 

304 0 0 0 

ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 304 0 0 0 
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OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI 
ODHODKI 

0 0 0 0 

N) CELOTNI ODHODKI 2.847.936 0 2.775.613 0 
O) PRESEŽEK PRIHODKOV 0 0 0 0 
P) PRESEŽEK ODHODKOV 0 0 0 0 

 
Vir: Javna objava letnih poročil na spletni strani Ajpes 
 
Glasbena šola Velenje meni, da je podlaga za izkazovanje zgolj prihodkov iz izvajanja javne službe, ne pa 
tudi prihodkov od tržne dejavnosti, podana v 10. členu Odloka o ustanovitvi. 
 
V 9. členu ZR je določeno, da morajo poslovne knjige in poročila zagotavljati ločeno spremljanje poslovanja in 
prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe, od spremljanja 
poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz prodaje blaga in storitev na trgu. V skladu s 16. in 17. členom ZR mora 
zavod prihodke in odhodke izkazovati ločeno glede na vrsto dejavnosti (opravljanje javne službe, ustvarjanje 
prihodkov na trgu).  
 
Pravilnik o sestavljanju letnih poročil v 23. členu določa, da določeni uporabniki enotnega kontnega načrta, 
mednje sodi tudi zavod, sestavijo izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti, v katerem se ločeno 
prikažejo prihodki in odhodki tekočega obračunskega obdobja za izvajanje javne službe ter prihodki in 
odhodki tekočega obračunskega obdobja od prodaje blaga in storitev na trgu.  
 
Podatki o odhodkih oziroma stroških pa vrstah dejavnosti, ki niso razvidni iz dokumentacije, se ugotovijo na 
podlagi ustreznih sodil, ki jih določi pristojno ministrstvo. Če ni ustreznejšega sodila, se kot sodilo lahko 
uporabi razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti.  
 
Po določbi 1. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) so 
zavodi organizacije, ki se ustanovijo za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, znanosti, kulture, 
športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali 
drugih dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička. 
V skladu z 48. členom Zakona o zavodih, zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev ustanovitelja, s plačili 
za storitve, s prodajo blaga in storitev na trgu in iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom 
in aktom o ustanovitvi. 
 
Določbe Zakona o zavodih je razumeti, da je temeljna značilnost zavodov, da izvajajo dejavnost javne službe. 
Dejavnost javne službe je nepridobitna. To pomeni, da se morebitni dobiček pri poslovanju ne more deliti med 
ustanovitelje kot pri gospodarskih subjektih, ne pomeni pa, da se zavod ne more ukvarjati s pridobitnimi 
dejavnostmi. Zakon o zavodih javnim zavodom daje pravico, da poleg izvajanja javne službe opravljajo tudi 
pridobitno – tržno dejavnost. Taki dohodki se morajo uporabiti za osnovne dejavnosti zavoda.  
 
Sicer je v 10. členu Odloka o ustanovitvi določeno, da je dejavnost zavoda javna služba, ki se izvaja v javnem 
interesu. Dejstvo je, da je Glasbena šola Velenje zavod, za katerega veljajo tudi določbe Zakona o zavodih, ki 
jim daje pravico, da pridobivajo prihodke tudi na trgu. Tudi v 30. členu Odloka o ustanovitvi je določeno, da 
lahko zavod pridobiva sredstva od prodaje storitev in izdelkov. Po mnenju NO MOV so prihodki iz oddajanja 
prostorov v najem prihodki iz opravljanja tržne dejavnosti in bi jih torej Glasbena šola Velenje morala 
izkazovati ločeno.  
 
S tem, ko Glasbena šola Velenje ni zagotavljala ločenega izkazovanja prihodkov in odhodkov, torej prihodkov 
in odhodkov iz izvajanja javne službe in prihodkov ter odhodkov iz opravljanja tržne dejavnosti, je ravnala v 
nasprotju z 9. členom ZR.  
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Nepravilnosti so bile ugotovljene tudi pri obračunavanju amortizacije. Glasbena šola Velenje namreč 
amortizacijo od sredstev, prejetih v upravljanje, izkazuje v izkazu prihodkov in odhodkov, kar posledično 
zmanjšuje ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki.  
 
Obračunavanje amortizacije je opredeljeno v 44. členu ZR. Odpis opreme in drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev, ki so last Republike Slovenije ali samoupravnih lokalnih skupnosti in jih imajo na podlagi zakonov ali 
odlokov pravne osebe javnega prava v upravljanju, se izkaže praviloma kot popravek nabavne vrednosti 
sredstev in v breme virov teh sredstev.  
 
Določeni uporabniki v odhodkih izkazujejo stroške amortizacije le v znesku, ki se pokrije iz prihodkov 
obračunskega obdobja. V primeru, ko sredstva financira ustanovitelj, se strošek amortizacije pokriva v breme 
obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, v izkazu prihodkov in odhodkov pa stroška amortizacije ne 
prikažejo.      
 
S tem, ko je Glasbena šola Velenje, amortizacijo, obračunano od sredstev v upravljanju, napačno izkazovala 
in je ni evidentirala kot zmanjšanje obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, v posameznih letih ni 
izkazovala presežka prihodkov. Presežki prihodkov so bili v posameznih letih neupravičeno nižji za višino 
amortizacije, ki jo je izkazala v izkazu prihodkov in odhodkov. Slednje je prikazano v tabeli številka 3. 
 
Tabela številka 3: neupravičeno izkazana amortizacija v letih od 2013 do 2016      
 

 
2013 2014 2015 2016 

Celotni prihodki 2.784.739 2.752.405 2.775.613 2.847.936 
Celotni odhodki 2.784.739 2.752.405 2.775.613 2.847.936 
Amortizacija 147.224 120.615 60.634 1.591 
Presežek prihodkov 0 0 0 0 

 
 

�.1.�. Ugotovitve NO MOV 
S tem, ko Glasbena šola Velenje ni zagotavljala ločenega izkazovanja prihodkov, torej prihodkov iz izvajanja 
javne službe in prihodkov iz opravljanja pridobitne dejavnosti, je ravnala v nasprotju z 9. členom ZR.  
 
S tem, ko je Glasbena šola Velenje, amortizacijo, obračunano od sredstev v upravljanju, napačno izkazovala 
in je ni evidentirala kot zmanjšanje obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, v posameznih letih ni 
izkazovala presežka prihodkov. Presežki prihodkov so bili v posameznih letih neupravičeno nižji za višino 
amortizacije, ki jo je izkazala v izkazu prihodkov in odhodkov za posamezno leto. 
 
V zvezi s predhodno navedenimi ugotovitvami NO je zavod Glasbena šola Velenje predložil odzivno poročilo z 
naslednjimi pojasnili (v nadaljevanju je naveden povzetek), ki se nanašajo na: 
 
- Izkazovanje prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti 
 
Zavod	opozarja na nedosledno uporabo pojmov pridobitna dejavnost –	nepridobitna dejavnost ter prihodki iz 
naslova izvajanja javne službe in prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Pridobitna oziroma 
nepridobitna dejavnost je opredeljena s Pravilnikom o opredelitvi pridobitne in nepridobitne, po katerem se 
med pridobitne dohodke štejejo med drugim tudi najemnine.V nadaljevanju povzema še določila Pravilnika o 
sestavljanju letnih poročil, določbe Zakona o zavodih ter Odloka o ustanovitvi zavoda Glasbena šola Velenje. 
Pri tem poudarja, da je z Odlokom o ustanovitvi opredeljeno, da je dejavnost zavoda javna služba, katere 
izvajanje je v javnem interesu, zaradi česar je jasno določeno, da je dejavnost zavoda javna služba in v 
skladu s tem zavod tudi pripoznava prihodke kot prihodke iz naslova opravljanja javne službe. Predlagajo, da 
se poročilo NO smiselno dopolni oz. spremeni, v	kolikor pa bi ustanovitelj opredelil, da je oddajanje poslovnih 
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prostorov dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu, bi bilo potrebno ustrezno dopolniti	oz. spremeniti Odlok 
o ustanovitvi.			
	
Odgovor NO MOV na predhodno navedena pojasnila: 
 
Odlok o ustanovitvi Glasbene šole Velenje je bil sprejet na podlagi določil Zakona o zavodih ter Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Kot izhaja iz navedenih predpisov se zavodi ustanovijo za 
opravljanje javnih služb, v konkretnem primeru je to dejavnost vzgoje in izobraževanja. Na podlagi določb 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja javna služba na področju vzgoje in izobraževanja 
obsega programe za predšolske otroke, vzgojne programe domov za učence in dijaških domov, vzgojni in 
posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, ki jih sprejme 
pristojni strokovni svet, in izobraževalne programe, ki jih sprejme pristojni minister, ter dejavnosti in naloge, 
potrebne za izvajanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja. Dejavnosti, ki jih opravljajo javni zavodi, so: dejavnosti 
javne službe, ki je financirana iz javnih virov, dejavnosti javne službe, s  katero javni zavod nastopa na trgu in je 
financirana iz nejavnih virov (zasebni) in tržna dejavnost, ki ne sodi v javno službo. Kot izhaja iz članka, 
objavljenega v reviji IKS (december 2016), ki govori o izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po 
vrstah dejavnosti (avtorica mag. Milenka Čižman), so za pojasnjevanje, kaj spada v javno službo, najbolj 
pristojna resorna ministrstva. Kot navaja avtorica, je iz dosedanjih pojasnil razbrati, da je le malo storitev 
mogoče opredeliti kot tržno dejavnost, največkrat pa so to storitve fizičnim osebam, ki niso vključene v 
programe javnih zavodov kot javne službe in storitve, opravljene drugim pravnim osebam, kot so oddajanje 
poslovnih prostorov v najem, gostinske storitve, oglaševanje sponzorjev ip.. 
 
V Odloku o ustanovitvi Glasbene šole Velenje je opredeljeno, da je dejavnost zavoda glasbeno izobraževanje in 
srednješolsko poklicno strokovno izobraževanje. Poleg teh dejavnosti pa lahko izvaja še druge dejavnosti, med 
katerimi je tudi oddajanje prostorov v najem. Ob upoštevanju določb Zakona o zavodih ter Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja NO meni, da dejavnost  dajanja v najem, ki jo izvaja Glasbena šola 
Velenje, ne sodi med dejavnosti, ki štejejo kot javna služba oziroma ni dejavnost, ki bi se izvajala kot dejavnost, 
ki je v javnem interesu. Gre za tipično dejavnost, s katero se zgolj dopolnjuje osnovna dejavnost 
(izobraževanje), s tem pa se doseže boljša izkoriščenost razpoložljivih kapacitet. Prav tako se ta dejavnost 
(dajanje v najem) v celoti tudi financira s plačili prejemnikov in uporabnikov teh storitev. 
 
Ker očitno Glasbena šola Velenje Odlok o ustanovitvi razume drugače, NO predlaga, da v izogib nejasnostim, 
ustanoviteljica MOV, kot izdajateljica Odloka in kot takšna tudi pristojna za tolmačenje predpisa, pripravi 
obrazložitev oziroma pojasnilo, kaj je po sprejetem Odloku dejavnost, ki je dejavnost v javnem interesu in kaj so 
dejavnosti, ki ne spadajo v javno službo. Na podlagi prejetega stališča naj  Glasbena šola Velenje v bodoče 
zagotovi ustrezno izkazovanje prihodkov po vrstah dejavnosti.        
 
- Izkazovanje amortizacije 
 
Zavod navaja, da poročilo sicer pravilno prikazuje amortizacijo, vendar pa so ugotovitve NO zasnovane na 
napačnih pravnih podlagah. Citira določila 2. in 4. odstavka 15. člena Zakona o računovodstvu, po katerem se 
(ne glede na določbo 1. odstavka) odpis opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev za uporabnike 
enotnega kontnega načrta iz 4. odstavka 5. člena ZR opravi v breme prihodkov kot	 strošek amortizacije. 
Sklicuje se še na določbe Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev, ki določa, da uporabniki enotnega kontnega načrta pokrivajo strošek amortizacije v breme 
ustreznih obveznosti	do virov sredstev, če strošek amortizacije ni vračunan v ceno proizvoda ali storitve ali če 
ne pridobijo denarnih sredstev za kritje stroškov amortizacije iz sredstev javnih financ. V nadaljevanju povzema 
določbe Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in sicer 82. ter 83 člen, po katerem 
glasbena šola določi prispevek za materialne stroške osnovnega glasbenega izobraževanja, za katere sredstev 
ne zagotavlja lokalna skupnost in da se iz sredstev lokalne skupnosti zagotavljajo tudi sredstva za plačilo 
stroškov za uporabo prostora in opreme ter sredstva za investicije za glasbene šole. Predlagajo, da bi glasbena 
šola na podlagi mnenja s strani ustanovitelja izdelala ustrezna sodila za razporeditev obračunane amortizacije 
ter da bi na pripravljena	sodila podal soglasje tudi ustanovitelj.												
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Odgovor NO MOV na predhodno navedena pojasnila: 
 
Ni potrebno, da bi ustanovitelj izdelal sodila, na podlagi katerih bi se razporejala amortizacija. Kot je bilo 
navedeno v osnutku poročila, se amortizacija od sredstev, prejetih v upravljanje, pokriva v breme obveznosti 
sredstev prejetih v upravljanje in ne v breme prihodkov. V breme prihodkov bi se amortizacija pokrivala, če bi 
zavod izkazal prihodke iz tržne dejavnosti oziroma če bi bila amortizacija vključena v ceno storitve, ki jo izvaja v 
okviru javne službe in v primeru, ko bi zavod iz lastnih sredstev financiral osnovna sredstva. Da je amortizacija 
vključena v ceno storitve, pa zavod ni izkazal, prav tako tudi ne, da bi zavod imel osnovna sredstva v svoji lasti. 
Starši oz. skrbniki otrok, ki obiskujejo glasbeno šolo, v skladu s 83. členom Zakona o financiranju vzgoje in 
izobraževanja plačajo letni prispevek za materialne stroške, kamor pa se izdatki za nakup osnovnih sredstev ne 
uvrščajo.   
 

�.2. Nadzor pravilnosti poslovanja v letu 2016 
Pri nadziranju pravilnosti poslovanja smo preverjali skladnost poslovanja s predpisi in usmeritvami na 
naslednjih področjih: 
 

- upravičenost izplačil stroškov po posameznih (izbranih) računih, 
- pravilnost izkazovanja prihodkov iz upravljanja z nepremičnim premoženjem.   

Pri presoji skladnosti poslovanja s predpisi na področju plač in drugih stroškov dela smo upoštevali predpise, 
ki urejajo posamezno področje: 
 

- Zakon o javnem naročanju, ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15), 
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, v nadaljevanju: ZSPDSLS 

(Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Uredba (Uradni list RS, št. 

34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16). 
 

�.2.1. Upravičenost izplačil stroškov po posameznih (izbranih) računih 
Za namene preverjanja je Glasbena šola Velenje predložila kopije računov s pripadajočo dokumentacijo in 
sicer: 
 

 račun št. 1680603 z dne 28.9.2016, ki ga je izdal BENTON d.o.o., Mengeš, 
 račun št. 260-16 z dne 8.8.2016, ki ga je izdal APO TRG d.o.o., Velenje, 
 račun št. 144/16K z dne 5.9.2016, ki ga je izdala Agencija M4, Mihael Melanšek s.p., Velenje, 
 račun št. 5-1-470 z dne 19.4.2016, ki ga je izdala OREL Celje, turizem, prevoz potnikov in trgovina 

d.o.o., Celje ter  
 račun št. 6/16 z dne 21.3.2016, ki ga je izdal Jure Pukl - instrumentalist, Velenje.   

 
 Račun št. 1680603 z dne 28.9.2016, ki ga je izdal BENTON d.o.o., Mengeš 

Račun je bil izdan dne 28.9.2016, s katerim je bilo zaračunan naslednje:  
 
opis artikla cena brez DDV cena z DDV 
Yamaha klavir mod. C2 x 173 cm 16.789,86 20.483,63 
Yamaha klavir mod. C3 XA 186 cm 19.764,58 24.112,79 
stol klavirski 2 kom 393,45 480,01 
selitev klavirja po stopnicah 179,55 219,05 

 
37.127,44 45.295,48 

 
Glasbena šola Velenje je račun poravnala dne 28.10.2016.  
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V zvezi z naročilom je Glasbena šola Velenje predložila še dve ponudbi, ki ju je pridobila in sicer ponudbo 
Marinke Pirnat s.p iz Domžal, ki je ponudila ceno za klavir Yamaha, model C3 XA 186 cm za ceno 22.100 
EUR (z DDV), za model C2 pa ceno 18.821,64 EUR. 
 
Po ponudbi družbe MUSIC MAX d.o.o. iz Celja je bila ponujena cena za klavir Yamaha, model C3 v višini 
22.000 EUR in za model C2 v višini 18.720 EUR (z DDV)    
 
ZJN-3 se v skladu s členom 21 uporablja za javna naročila, katerih ocenjena vrednost brez DDV je enaka ali 
višja od naslednjih mejnih vrednosti na splošnem področju: 
 

- 20.000 eurov za javno naročilo blaga ali storitev ali projektni natečaj; 
- 40.000 eurov za javno naročilo gradenj; 
- 750.000 eurov za javno naročilo storitev, ki jih določata Priloga XIV Direktive 2014/24/EU in      
      Priloga XVII Direktive 2014/25/EU, razen storitev, ki so zajete s kodo CPV 79713000-5. 

Naročnik mora na portalu javnih naročil objaviti obvestila v zvezi z javnim naročilom, katerega vrednost brez 
DDV je enaka ali višja od vrednosti iz 1. odstavka prejšnjega člena (22. člen ZJN-3). 
 
Kot je določeno z 39. členom ZJN-3 lahko naročnik na način in pod pogoji, določenimi v tem zakonu, za 
oddajo javnega naročila uporabi naslednje postopke: 
 

a) odprti postopek; 
b) omejeni postopek; 
c) konkurenčni dialog; 
d) partnerstvo za inovacije; 
e) konkurenčni postopek s pogajanji; 
f) postopek s pogajanji z objavo; 
g) postopek s pogajanji brez predhodne objave; 
h) postopek naročila male vrednosti. 

 
Po določbi 56. člena ZJN-3 se obvestilo o javnem naročilu uporablja kot sredstvo za objavo povabila k 
sodelovanju pri vseh postopkih, razen pri postopku s poganjanji brez predhodne objave.  
 
Glede na to, da je Glasbena šola Velenje naročala blago, katerega vrednost je presegla 20.000 EUR, bi 
morala izvesti postopek naročanja v skladu z določbami ZJN-3. Ker ni izvedla naročila, kot to določa 
ZJN-3, je ravnala v nasprotju z 21. členom ZJN-�. 
  
 Račun št. 260-16 z dne �.�.2016, ki ga je izdal APO TRG d.o.o., Velenje 

Račun je bil izdan dne 8.8.2016, s katerim je bilo zaračunan naslednje:  
 
opis artikla količina cena brez DDV cena z DDV 
dobava talne obloge tarkett Standard plošče 61x61 cm 260 m2 3.146,00 3.838,12 
priprava tal 254,40 m2 3.307,20 4.034,78 
dobava in montaža PVC stenske obrobe 200 tm 300,00 366,00 
odstranitev obstoječe talne obloge z odvozom 254 m2 763,20 931,10 
stopniščni robni trak PVC 4,5 m/kos 8 kom 72,00 87,84 

  
7.588,40 9.257,85 

 

Glasbena šola Velenje je račun poravnala dne 9.9.2016.  
 
V zvezi z naročilom je Glasbena šola Velenje pridobila še eno ponudbo in sicer ponudbo Kemoplast d.o.o. 
Šentjur, ki je ponudil ceno za 260 m2 talne obloge (ki je vključevala odstranitev stare, izravnavo tal, talno 
oblogo standard plus, lepljenje talne obloge, montažo stenske obrobe ter montažo stopniščnega zaključka) za 
ceno 8.117,20 EUR (brez DDV). 
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 Račun št. 144/16K z dne 5.9.2016, ki ga je izdal Agencija M4, Mihael Melanšek s.p., Velenje 
 

Račun je bil izdan dne 5.9.2016, s katerim je bilo zaračunan naslednje:  
 

opis artikla količina cena z DDV 
Les za jezičke rieger za fagot 1 412,70 
fagot 1 11.999,00 

  
12.411,70 

Glasbena šola Velenje je račun poravnala dne 6.9.2016.  
 Račun št. 5-1-��0 z dne 19.�.2016, ki ga je izdal OREL Celje turizem, prevoz potnikov in 

trgovina d.o.o., Celje 
 
Račun je bil izdan dne 19.4.2016, s katerim je bilo zaračunano naslednje:  
 
opis artikla količina cena z DDV 
Strošek potovanja v Stuttgart po programu 22.4. do 
24.4.2016 1 10.422,00 

 
Glasbena šola Velenje je račun poravnala dne 22.4.2016.  
 
Strošek se nanaša na poravnavo stroškov gostovanja Mladinskega pihalnega orkestra v Stuttgartu v obdobju 
od 22.4.2016 do 24.4.2016. Gostovanja se je udeležilo 54 oseb.  
 
 Račun št. 6/16 z dne 21.�.2016, ki ga je izdal Jure Pukl - instrumentalist, Velenje 

 
Račun je bil izdan dne 21.3.2016, na podlagi Pogodbe o sodelovanju št. 1/2016 z dne 25.2.2016, po kateri je 
izvajalec (Jure Pukl) izvedel aktivnosti v zvezi s projektom »Kreativna Jazz klinika Velenje 2016«. Po pogodbi 
je znašala vrednost za opravljene storitve 10.000 EUR. 
 
Glasbena šola Velenje je račun poravnala dne 31.3.2016.  

Javna naročila, za katera glede na ocenjeno vrednost ni potrebno izvesti postopka javnega naročanja 
(evidenčna naročila) 

Določbe ZJN-3 se na splošnem področju ne uporabljajo za javna naročila blaga, storitev ali projektnih 
natečajev, katerih ocenjena vrednost je nižja od 20.000 EUR brez DDV, za javna naročila gradenj, katerih 
ocenjena vrednost je nižja od 40.000 EUR brez DDV ter za javna naročila t.im. socialnih in drugih posebnih 
storitev, katerih ocenjena vrednost je nižja od 750 000 EUR brez DDV, razen storitev, ki so zajete s kodo CPV 
79713000-5, ki so predmet naročanja, če njihova ocenjena vrednost dosega ali presega 20.000 EUR brez 
DDV. 
 
Naročnik je pri »evidenčnem naročilu« dolžan upoštevati načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter 
načelo transparentnosti. Slednje zagotovi na način, da: 
 

- vodi evidenco o njihovi oddaji, ki zajema navedbo predmeta, vrste predmeta in vrednosti javnega naročila 
brez DDV, ter o njih sporoči podatke v skladu s 106. členom ZJN-3, 

- vsako leto do zadnjega dne februarja na svoji spletni strani ali na portalu javnih naročil objavi seznam 
javnih naročil, ki so bila oddana preteklo leto in katerih ocenjena vrednost je nižja od mejnih vrednosti iz 
prejšnjega odstavka ter enaka ali višja od 10.000 EUR brez DDV, z opisom predmeta, vrsto predmeta in 
vrednostjo oddanega naročila brez DDV ter nazivom gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo 
oddano. 
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Glasbena šola Velenje ne vodi evidence o evidenčnih naročilih in ne sporoča podatkov na portal 
javnih naročil, kar je v nasprotju s 106. členom ZJN-�.  
 

�.2.2. Upravljanje z nepremičnim premoženjem  
Glasbena šola Velenje je bila pozvana, da predloži pogodbe, na podlagi katerih daje prostore, torej sredstva, 
ki jih ima v upravljanju, v najem. V ta namen je predložila: 

- pogodbe o najemu s posameznimi najemojemalci, 
- cenik za najem dvoran.  

 
V nadaljevanju so navedeni podatki o najemu s posameznimi najemojemalci.   

1. Pogodba z dne 30.9.2015 o najemu učilnic P1 in P25, najemnik Andragoško društvo Velenje, 
Univerza za III. življenjsko obdobje, čas najema od 1.10.2015 do 30.6.2016, namen: izvajanje tečaja 
nemškega jezika, cena najema: brezplačna uporaba; 

2. Pogodba z dne 30.9.2015 o najemu baletne dvorane, najemnik D.P. (fizična oseba), čas najema od 
1.10.2015 do 30.6.2016, namen: izvajanje plesa, cena najema: brezplačna uporaba; 

3. Pogodba z dne 31.3.2016 o najemu prostorov, najemnik Kulturno društvo »mešani pevski zbor 
Gorenje Velenje«, Velenje, čas najema od 1.1.2016 do 31.12.2016, namen: izvedba vaj in koncertov 
zbora, cena najema: 1.6��,00 EUR/leto; 

4. Pogodba z dne 30.9.2015 o najemu prostorov, najemnik Šaleški koronarni klub, Velenje, čas najema 
od 1.10.2015 do 30.6.2016, namen: GIO vadba, cena najema: brezplačna uporaba; 

5. Pogodba z dne 15.9.2015 o najemu prostorov, najemnik društvo »Joga v vsakdanjem življenju«, 
Maribor, podružnica Velenje, čas najema od 1.10.2015 do 30.6.2016, namen: izvajanje joge, cena 
najema: 15,00 EUR za vsako uro uporabe v najeti dvorani ali učilnici; 

6. Pogodba z dne 31.8.2015 o najemu prostorov, najemnik Andragoško društvo Velenje, Univerza za III. 
življenjsko obdobje, Velenje, čas najema od 1.9.2015 do 30.6.2016, namen: izvajanje godbe na 
pihala, cena najema: brezplačna uporaba orkestralne dvorane; 

 
Glasbena šola Velenje je predložila tudi: 
- Cenik za najem dvoran, ki je bil potrjen na 3. seji Sveta zavoda Glasbene šole Velenje dne 29.8.2013 

in so veljale od 1.9.2013 dalje, po katerem so bile cene najema sledeče: 
 

cene veljajo za termin 4 ure ostali uporabniki šole, vrtci.. humanitarne org. 
velika dvorana  420,00 320,00 210,00 
orgelska dvorana 340,00 230,00 140,00 
modra dvorana 250,00 170,00 100,00 
- Najemnina za baletno dvorano ali učilnico za 60  min znaša 15 EUR za uro. 
- Cene dvoran se sproti dogovarjajo v primeru human. namenov, raznih društev in neprofitnih 

združenj, kjer se lahko odobri popust do 20%, ki velja za cene šol in vrtcev, oz. 100% v določenih 
primerih. 

 
- Cenik za najem dvoran, ki je bil potrjen na 1. seji Sveta zavoda Glasbene šole Velenje dne 

28.10.2016 in veljajo od 1.11.2016 dalje, po katerem so bile cene najema sledeče: 
  

cene veljajo za termin 4 ure ostali uporabniki šole, vrtci.. 
velika dvorana  420,00 320,00 
orgelska dvorana 340,00 230,00 
modra dvorana 250,00 170,00 
- V primeru uporabe za humanitarne namene, namene raznih društev in 

neprofitnih združenj, se lahko odobri popust po predhodnem dogovoru. 
- Najem baletne dvorane ali učilnice za 60 min znaša 15,00 EUR za uro. 
- Cena najema na dela prost dan se poveča za 50%.  
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Po pojasnilu ravnatelja se prostori Glasbene šole Velenje uporabljajo tudi za namene organiziranja koncertov 
in glasbenih abonmajev. Organizacija in izvedba tovrstnih prireditev je v skrbi Festivala Velenje, ki v zvezi s 
tem uporablja prostore, ki jih ima v upravljanju Glasbena šola Velenje. Pogodbe o medsebojnih razmerjih naj 
ne bi imeli sklenjene.          
 
NO MOV ugotavlja, da so bile cene za najem dvoran potrjene na Svetu zavoda, pri določanju le teh 
Glasbena šola Velenje, v primeru oddaje v najem fizični osebi, ceni najema ni sledila. Tako je s 
pogodbo o najemu oddala v brezplačno uporabo baletno dvorano, najemniku fizični osebi, ki se 
uvršča med ostale uporabnike, pri katerem bi morala biti določena cena najema 15,00 EUR za uro 
najema, kot je bilo določeno s sklepom Sveta zavoda.   
 
Ravnanje s stvarnim premoženjem občin urejata ZSPDSLS ter na podlagi zakona sprejeta Uredba. 
Upravljanje nepremičnega premoženja obsega zlasti (26. člen ZSPDSLS): 
-        skrb za pravno in dejansko urejenost; 
-        investicijsko vzdrževanje; 
-        pripravo, organiziranje in vodenje investicij v vseh fazah investicijskega procesa; 
-        oddajo v najem; 
-        oddajo v brezplačno uporabo; 
-        obremenjevanje s stvarnimi pravicami. 
 
V skladu z ZSPDSLS je mogoče nepremično premoženje upravljavca oddati tako v najem (28. in 29. člen) kot 
v brezplačno uporabo. Po določbi 30. člena se lahko da nepremično premoženje, ki ga začasno ne potrebuje 
noben uporabnik, v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo: 

- osebam javnega prava za izvrševanje javnih nalog, razen javnih podjetij, 
- nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu za izvajanje dejavnosti, za katero so 

ustanovljeni. 
- socialnemu podjetju oziroma nepridobitni pravni osebi, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja socialno 

podjetništvo, ki namerava poslovati kot socialno podjetje in bo začela s postopkom registracije 
skladno z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo, v obsegu, ki je potreben za opravljanje dejavnosti, 
za katero je ustanovljena ali 

- mednarodnim organizacijam, katerih članica je Republika Slovenija in imajo na ozemlju Republike 
Slovenije svoj sedež, agencijo, oddelek, predstavništvo ali pisarno. 

 
Metode razpolaganja z nepremičnim premoženjem so (1. odstavek 20. člena): 

1.      javna dražba; 
2.      javno zbiranje ponudb in 
3.      neposredna pogodba. 

 
Nepremično premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti se odda v najem na enega od načinov iz 
1. odstavka 20. člena tega zakona. Stvarno premoženje se lahko odda v najem na podlagi metode 
neposredne pogodbe, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev (23. člen): 

- pri oddaji nepremičnin v najem, če je država oziroma samoupravna lokalna skupnost manj kot 50-
odstotna solastnica nepremičnine; 

- če se stanovanje odda v najem zaposlenim pri upravljavcih stvarnega premoženja države oziroma 
samoupravnih lokalnih skupnosti; 

- če je predviden letni prihodek od oddaje v najem nepremičnin nižji od 10.000 EUR, letni prihodek od 
oddaje v najem premičnin pa nižji od 5.000 EUR; 

- če oddaja stvarnega premoženja v najem po eni od metod iz 1. in 2. točke prvega odstavka 20. člena 
tega zakona ni uspela, v dveh mesecih od dneva, ko se je izkazalo, da je metoda neuspešna; 

- če se premoženje odda v najem osebi javnega prava za izvajanje javnih nalog, razen javnim 
podjetjem; 

- če se javna komunalna infrastruktura odda v najem izvajalcu gospodarske javne službe; 
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- če se premoženje odda v najem nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu, za izvajanje 
dejavnosti, za katero so ustanovljene; 

- če se nepremično premoženje v obsegu, ki je potreben za opravljanje dejavnosti, za katero je 
ustanovljeno, odda v najem socialnemu podjetju, delujočemu v skladu z zakonom, ki ureja socialno 
podjetništvo (v nadaljnjem besedilu: socialno podjetje) ter ob upoštevanju predpisov, ki urejajo 
dodeljevanje državnih pomoči;  

- če se odda nepremično premoženje, ki ga je socialno podjetje dotlej uporabljalo na podlagi pogodbe o 
brezplačni uporabi iz tretje alineje prvega odstavka 30. člena tega zakona; 

- če se stvarno premoženje odda v najem za obrambo, zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in 
drugih nesrečah ali za razvoj obrambne industrije oziroma razvojnih obrambnih projektov. 

 
Podrobneje je postopek z neposredno pogodbo opredeljen z Uredbo. Po 40. členu Uredbe se namera o 
sklenitvi neposredne pogodbe (o najemu ali brezplačni uporabi) se objavi na spletni strani upravljavca najmanj 
15 dni pred nameravano sklenitvijo neposredne pogodbe in mora biti objavljena najmanj 15 dni. Namere o 
sklenitvi neposredne pogodbe ni treba objaviti, če se neposredna pogodba sklepa zaradi vojaške pomoči 
države v skladu s predpisi o obrambi ali zaradi pomoči države oziroma samoupravne lokalne skupnosti ob 
naravni ali drugi nesreči ali zaradi zagotavljanja potrebne pripravljenosti na naravne ali druge nesreče v 
skladu s predpisi ali zaradi varovanja tajnih podatkov pri izvajanju obveščevalnih in varnostnih nalog. V 
postopku razpolaganja s stvarnim premoženjem na podlagi metode neposredne pogodbe upravljavec z 
zainteresiranimi osebami opravi pogajanja o ceni. Za pogajanja se štejejo tudi dopisovanje zaradi 
usklajevanja volj oziroma vsa druga dejanja in postopki, katerih cilj je doseganje čim višje kupnine ali čim 
ugodnejših pogojev razpolaganja. 
 
Oba predpisa, tako ZSPDSLS in Uredba, določata tudi stroške, ki jih morajo po sklenjenih pogodbah v tem 
primeru kriti uporabniki nepremičnega premoženja. Obvezne sestavine pogodbe o oddaji stvarnega 
premoženja v najem določa 49. člen Uredbe, in sicer se določita višina najemnine in obveznost najemnika, da 
krije obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, 
stroške zavarovanj, če cena zavarovanja ni upoštevana v najemnini, in druge stroške, za katere se stranki 
dogovorita s pogodbo. 
 
Obvezne sestavine pogodbe o oddaji stvarnega premoženja v brezplačno uporabo določa 54. člen Uredbe in 
sicer se določi obveznost uporabnika, da krije obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške, za katere se stranki 
dogovorita s pogodbo. 
 
Če najemnik izključno uporablja objekt, je potrebno v pogodbi z njim določiti stroške iz 49. oziroma 54. člena 
Uredbe, če ne gre za izključno uporabo, pa se društvu obračuna delež stroškov, ki je sorazmeren njegovi 
uporabi objekta. 
 
NO MOV je na spletnih straneh preveril, ali so društva, s katerimi je Glasbena šola Velenje sklenila pogodbe o 
brezplačnem najemu prostorov, društva, ki imajo status delovanja v javnem interesu.  
 
Status delovanja v javnem interesu je poseben status, ki ga nevladni organizaciji (društvu, zavodu ali 
ustanovi) lahko podeli ministrstvo, če presodi, da njeno delovanje presega zasebne interese njenih 
ustanoviteljev ali članov in da deluje v javnem interesu. Društva lahko status v javnem interesu pridobijo ne 
glede na področje svojega delovanja. Zavodi ali ustanove lahko takšen status pridobijo samo, če jim to izrecno 
omogočajo področni zakoni, ki urejajo področje njihovega delovanja. 
 
NO MOV je ugotovil, da imata status delovanja v javnem interesu društvo Andragoško društvo Velenje, 
Univerza za III. življenjsko obdobje in društvo Šaleški koronarni klub.  
 
Glasbena šola Velenje je lahko dala z neposredno pogodbo v brezplačno uporabo društvom, ki imajo status 
delovanja v javnem interesu, torej Andragoškemu društvu Velenje in Šaleškemu koronarnemu klubu. Ni pa 
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namere o sklenitvi neposredne pogodbe o brezplačni uporabi objavila na svoji spletni strani. Prav tako v 
pogodbi o brezplačni uporabi ni določila obveznosti najemnika za plačilo stroškov obratovanja in ostale 
stroške, kot določa 54. člen Uredbe. 
 
Društvu Mešani pevski zbor Gorenje Velenje in društvu Joga v vsakdanjem življenju Maribor je Glasbena šola 
Velenje oddala prostore v najem na podlagi neposredne pogodbe, pri tem pa so bili izpolnjeni pogoji 23. člena 
ZSPDSLS, saj prihodki iz tega naslova ne presegajo 10.000 EUR. Ni pa namere o sklenitvi neposredne 
pogodbe o brezplačni uporabi objavila na svoji spletni strani. 
 
Glasbena šola Velenje v primeru, ko je dala v brezplačno uporabo prostore fizični osebi, za to ni imela 
podlage v  ZSPDSLS. 
    

�.2.�. Ugotovitve NO MOV 
- Glasbena šola Velenje je naročala blago, katerega vrednost je presegla 20.000 EUR, ob tem pa ni 

izvedla postopka naročanja v skladu z določbami ZJN-3. Ker ni izvedla naročila, kot to določa 
ZJN-3, je ravnala v nasprotju z 21. členom ZJN-�. 

 

- Glasbena šola Velenje ne vodi evidence evidenčnih naročil in ne sporoča podatkov na portal 
javnih naročil, kar je v nasprotju s 106. členom ZJN-�.  

 

- Glasbena šola Velenje ni zaračunala najema po cenah, kot jih je določil Svet zavoda, v primeru, ko 
je prostore oddala v najem fizični osebi. 

 

- Glasbena šola za uporabo prostorov, ki jih uporablja (trži) Festival Velenje, ni sklenila ustrezne 
pogodbe in uredila medsebojnih razmerij. 

 

- Glasbena šola Velenje v zvezi z najemom oziroma brezplačno uporabo prostorov oz. nepremičnim 
premoženjem, katerega upravljavec je, ni ravnala v skladu z določbami ZSPDSLS in na njegovi 
podlagi sprejete Uredbe, s tem ko je:  

 

o oddala prostore v brezplačno uporabo (fizični osebi), pa za to niso bili izpolnjeni pogoji, kot jih 
določa 30. člen ZSPDSLS, 

 

o oddala prostore v brezplačno uporabo, pri tem pa pogodba o najemu ni vsebovala vseh 
obveznih sestavin, kot jih določa Uredba (obveznost plačila stroškov), 

 

o v primeru oddaje prostorov v najem in brezplačno uporabo ni bila objavljena namera o 
sklenitvi neposredne pogodbe na spletni strani. 

  

V zvezi s predhodno navedenimi ugotovitvami NO je zavod Glasbena šola Velenje predložil odzivno poročilo, 
v katerem se v delu, ki se nanaša na ugotovitve v zvezi z javnim naročanjem in oddajanjem v najem, strinja z 
ugotovitvami, v zvezi s tem pa je zavod podal tudi predloge za izboljšanje oziroma sprejem ukrepov.  
 
Na področju javnega naročanja bo zavod vzpostavil dodatne notranje kontrole in dosledno spoštoval 
zakonodajo s področja javnega naročanja, predvsem: 
 
- določbe o izračunu ocenjene vrednosti javnega naročila,  
- določbe o izvedbi postopkov oddaje javnih naročil, ko naročilo presega mejno vrednost, 
- določbe o vodenju evidenc, 
- določbe o objavljanju seznama javnih naročil, oddanih v predhodnem letu, katerih ocenjena vrednost ne 

presega mejnih vrednosti za objavo  na portalu JN in je enaka ali višja od 10.000 EUR ter 
- ostale relevantne določbe. 
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Kar se tiče področja oddajanja v najem, bo zavod izvedel naslednje ukrepe: 
 
- pogodbeno bo uredil odnos glede uporabe prostorov, ki jih trži Festival Velenje, 
- dosledno bo upoštevan cenik Sveta zavoda, 
- pri morebitnih bodočih brezplačnih uporabah poslovnih prostorov bo zavod ravnal v skladu z ZSPDSLS in 

določili Uredbe. 
 

�. PRIPOROČILA IN PREDLOGI NO MOV  
NO MOV na podlagi ugotovitev opravljenega nadzora predlaga naslednja priporočila in predloge: 
- Glasbena šola Velenje naj pridobi stališče ustanoviteljice Mestne občine Velenje, kot izdajateljice Odloka 

o ustanovitvi, o tem, kaj šteje kot dejavnost javne službe in kaj kot tržna dejavnost ter na tej podlagi 
zagotovi ustrezno izkazovanje prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti.  

 
 
ČLANI NO:                                                                                                          PREDSEDNIK NO: 
Darja Štraus, l.r.                                                                                                   Anton Žove, l.r. 
Darinka Mravljak, l.r. 
Denis Štumberger, l.r.  
Franc Plaskan,l.r. 
Matej Pečnik, l.r.                                                                                  
Sonja Arlič, l.r. 
 
 
Vročiti: 

- GLASBENA ŠOLA VELENJE, ravnatelju Štih Borisu  
- Županu Mestne občine Velenje, g. Bojanu Kontiču, 
- Občinskemu svetu Mestne občine Velenje. 
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Številka: 650-01-0003/2016 
Datum:  10. 1. 2018 

 
 

POROČILO  
O IZVEDBI JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V 

MESTNI OBČINI VELENJE IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO 2017 
 
 
I. 

Mestna občina Velenje je v Uradnem listu RS, št. 88/2016, dne 30. decembra 2016 objavila »Javni razpis za 
sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje iz proračuna mestne občine Velenje 
za leto 2017«. Javni razpis je trajal od 30. decembra 2016 do 27. januarja 2017, vsa razpisna dokumentacija 
pa je bila na voljo v sprejemni pisarni Mestne občine Velenje in na spletni strani www.velenje.si (javne 
objave).  
 
Predmet javnega razpisa so bile naslednje vsebine ter razvojne in strokovne naloge v športu: 
 

1. Vsebine ter razvojne in strokovne naloge, na katere so se lahko prijavili izvajalci letnega programa 
športa v Mestni občini Velenje: 
 interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov; 
 športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami; 
 športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport; 
 kakovostni šport; 
 vrhunski šport; 
 športna rekreacija; 
 šport invalidov; 
 organizacija športnih prireditev; 
 delovanje zvez in društev, ustanovljenih na območju Mestne občine Velenje. 

 
2. Vsebine ter razvojne in strokovne naloge, na katere so se lahko prijavile občinske športne zveze: 

 usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov; 
 mednarodna in medobčinska dejavnost v športu; 
 priznanja športnikom, športnim delavcem in športnim organizacijam; 
 spodbujanje vrhunskega športa; 
 opismenjevanje predšolskih in šoloobveznih otrok v smučanju.   

 
3. Nadpovprečni športni dosežki športnih društev.  

 
 
Za izvedbo javnega razpisa je Mestna občina Velenje v proračunu načrtovala 678.500 €, in sicer: 
- za sofinanciranje programov pod točko 1: 298.000 €,  
- za sofinanciranje programov pod točko 2: 80.500 €,   
- za sofinanciranje programov pod točko 3: 300.000 €. 
 

II. 
 

Na razpis se je prijavilo 46 klubov in društev, Športna zveza Velenje in Rdeča dvorana ŠRZ (skupaj 48). Klubi, 
ki so morali dopolniti vloge (takih je bilo 21), so dopolnitve posredovali v predpisanem roku. Ocenitev je bila 
izvedena v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v MO Velenje.  
Vlogo enega društva smo zavrnili, ker  društvo ni izpolnjevalo enega od kriterijev za prijavo na razpis.   
 
Komisija je opravila strokovni pregled popolnih prijav ter pripravila predlog izbora izvajalcev in delitve 
razpoložljivih proračunskih sredstev za izvajanje letnega programa športa. Obseg sofinanciranja je definiran s 
številom točk. Po sprejetju proračuna MOV za tekoče leto, določi župan ali po pooblastilu komisija za šport, 
vrednost točk za posamezne vsebine in naloge iz 4. člena  pravilnika. Vrednost točke se določi v 
sorazmernem deležu glede na skupno število točk in glede na, s strani Sveta Mestne občine Velenje, potrjen 
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LPŠ, ki opredeljuje višino namenskih sredstev proračuna za izvajanje posameznih vsebin ter razvojnih in 
strokovnih nalog v športu. 
Izvajalce posameznih programov športa je komisija izbrala na podlagi pravilnika in sprejetega letnega 
programa športa. 

 
Rezultati ocenjevanja so bili sledeči: 
 
 

 

Prijavitelj Znesek v € 

1 NOGOMETNI KLUB RUDAR VELENJE 18.262,51 

2 DRUŠTVO INVALID KONOVO 1.810,26 

3 KARATE KLUB TIGER 1.804,34 

4 MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ŠALEŠKE DOLINE 3.010,23 

5 DRUŠTVO TABORNIKOV ROD JEZERSKI ZMAJ 2.033,75 

6 KONJENIŠKI KLUB VELENJE 8.370,86 

7 ŠALEŠKI TENIŠKI KLUB 8.550,44 

8 TAEKWON-DO IN KICKBOKS KLUB SKALA VELENJE 6.700,16 

9. KLUB JADRALNIH PADALCEV SKY 1.102,39 

10 KLUB VODNIH ŠPORTOV 1.228,75 

11 BALINARSKO ŠPORTNO DRUŠTVO VELENJE PREMOGOVNIK       463,93 

12 ŠAHOVSKI KLUB VELENJE 1.421,59 

13 DRUŠTVO ZA REKREACIJO SBK VIHARNIK 1.021,15 

14 SABLJAŠKI KLUB RUDOLF CVETKO 3.398,53 

15 KARATE KLUB VELNJE  10.075,69 

16 KARATE KLUB SHOTOKAN 3.888,97 

17 KOŠARKARSKI KLUB VELENJE 716,53 

18 AVTO MOTO TURING KLUB VELENJE  1.234,98 

19 ŠPORTNO DRUŠTVO X SPORTS 861,65 

20 GOLF KLUB VELENJE 3.794,21 

21 ŽENSKI ROKOMETNI KLUB VELENJE 6.755,77 

22 JUDO KLUB VELENJE 7.163,91 

23 SMUČARSKO SKAKALNI KLUB VELENJE 7.594,13 
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24 ROKOMETNI KLUB GORENJE VELENJE   23.288,27 

25 STRELSKO DRUŠTVO MROŽ VELENJE 9.222,48 

26 SMUČARSKI KLUB VELENJE 5.370,01 

27 RIBIŠKA DRUŽINA VELENJE 1.327,67 

28 DRUŠTVO ŠALEŠKI ALPINISTIČNI ODSEK VELENJE 4.329,52 

29 PLAVALNI KLUB VELENJE  30.762,06 

30 ATLETSKI KLUB VELENJE 21.597,90 

31 NAMIZNOTENIŠKI KLUB TEMPO VELENJE 1.689,35 

32 HOKEJSKI KLUB VELENJE 863,49 

33 PLANINSKO DRUŠTVO VINSKA GORA 1.005,73 

34 ODBOJKARSKO DRUŠTVO VELENJE 829,16 

35 KLUB DESKANJA NA SNEGU DESKA 4.738,19 

36 ŠPORTNO KLULTURNO DRUŠTVO BUSHIN 3.066,59 

37 TRIATLON KLUB VELENJE 659,02 

38 NOGOMETNO DRUŠTVO ŠKALE 6.995,05 

39 PROFESOR ŠPORTNE VZGOJE GREGOR VEGAN S.P.  2.220,21 

40 ŠPORTNO DRUŠTVO PESJE 965,26 

41 ŠPORTNO DRUŠTVO SKUPINE PREMOGOVNIK 394,20 

42 KARATE KLUB RUDAR VELENJE 1.794,18 

43 MALI ŠPORTNIK IN POSLOVNE STORITVE TJAŠA HUDARIN S.P. 1.189,40 

44 ŠAHOVSKO DRUŠTVO ŠENTILJ PRI VELENJU 136,16 

45 KLUB TAJSKEGA BOKSA 1.023,88 

46 ŠPORTNA ZVEZA VELENJE 82.851,49 

47 RDEČA DVORANA VELENJE 9.416,00 

 

III. 

Za  sofinanciranje programov pod točko 2, v višini 80.500 € se je prijavila edina športna zveza v Velenju, to je 
Športna zveza Velenje. 	
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        IV. 

Lani smo sedmič v okviru javnega razpisa razpisali tudi sredstva za nadpovprečne športne dosežke v višini 
300.000 €. MO Velenje lahko športno društvo nagradi za nadpovprečne športne doseže posameznikov in 
ekip, dosežene v preteklem letu. Kriteriji za nagrajevanje in višina nagrade se določi v vsakokratnem javnem 
razpisu, dodeljena sredstva pa so namenjena za sofinanciranje izvedbe programa društva. Iz naslova 
Nadpovprečni športni dosežki je v okviru lanskega razpisa sredstva prejelo 22 klubov in društev.  

 
Izvajalce posameznih programov športa je komisija izbrala na podlagi pravilnika, sprejetega letnega programa 
športa in javnega razpisa. 

 

 

Prijavitelj Znesek v € 

1 NOGOMETNI KLUB RUDAR  VELENJE 98.076,92 

2 ROKOMETNI KLUB GORENJE VELENJE 132.824,17 

3 ŽENSKI ROKOMETNI KLUB VELENJE 19.054,95 

4 NOGOMETNO DRUŠTVO ŠKALE 5.043,96 

5 KONJENIŠKI KLUB VELENJE 2.927,80 

6 JUDO KLUB VELENJE 1.097,93 

7 DRUŠTVO ZA REKREACIJO SBK VIHARNIK 2.195,85 

8 SABLJAŠKI KLUB RUDOLF CVETKO     1.280,91 

9 KLUB DESKANJA NA SNEGU DESKA 8.234,44 

10 KARATE KLUB VELENJE 182,99 

11 KARATE KLUB SHOTOKAN 365,98 

12 KARATE KLUB RUDAR VELEJE 731,95 

13 GOLF KLUB VELENJE 365,98 

14 SMUČARSKO SKAKALNI KLUB VELENJE 2.744,81 

15 STRELSKO DRUŠTVO MROŽ VELENJE 2.378,84 

16 SMUČARSKI KLUB VELENJE 548,96 

17 ŠALEŠKI TENIŠKI KLUB  365,98 

18 PLAVALNI KLUB VELENJE 8.783,40 

19 ATLETSKI KLUB VELENJE 8.600,40 

20 BALINARSKO ŠPORTNO DRUŠTVO VELENJE PREMOGOVNIK 450,00 

21 TAEKWON-DO IN KICKBOKS KLUB SKALA VELENJE 450,00 
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22 DRUŠTVO ŠALEŠKI ALPINISTIČNI ODSEK VELENJE 3.293,78 

  

    

        

V. 
 
Na »Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje iz proračuna 
mestne občine Velenje za leto 2017« je torej skupaj prispelo 48 prijav. 21 prijaviteljev je oddalo nepopolne 
prijave – pisno smo jih pozvali, da v roku osmih dni prijave dopolnijo. Vsi so dopolnitve posredovali v 
predpisanem roku. Vlogo enega društva smo zavrnili, ker  društvo ni izpolnjevalo enega od kriterijev za prijavo 
na razpis.   
Za izvedbo javnega razpisa je Mestna občina Velenje v proračunu načrtovala  678.500 €. 
Za sofinanciranje programov pod točko 1 je bilo skupaj izplačanih 298.000€; za sofinanciranje programov pod 
točko 2 je bilo izplačanih 80.500 €, za sofinanciranje programov pod točko 3 je bilo izplačanih skupaj 300.000 
€.  
 
 
 

 
 
Pripravila:  
Simona POGORELČNIK, l.r.                                                                           Drago MARTINŠEK, l.r. 
višja svetovalka za šolstvo in šport                                        vodja Urada za družbene 
dejavnosti 
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            Številka:  102-01-0001/2017 
                                                                                                                              Datum: 10. 1. 2018 
  

 

POROČILO  
O IZVEDBI PROJEKTA POČITNIŠKEGA DELA MESTNE OBČINE VELENJE  

»ČISTO MOJE VELENJE 201�« 
 

Mestna občina Velenje je nadaljevala z izvajanjem projekta počitniškega dela, ki vključuje dijake naše občine. 
Projekt, ki vseh petnajst leta poteka pod imenom Čisto moje Velenje, je omogočil delo 180 dijakom, kar je 
podobno kot  prejšnja leta. 
 
Projekt smo izvedli v juliju in avgustu, v devetih delovnih terminih. Prejeli smo 227 vlog za delo in smo glede 
na izkušnje prejšnjega leta, delo omogočili tudi najmlajšim (letnik rojstva 2002) in tistim, ki so že lani 
sodelovali v projektu. V projekt nismo sprejeli kandidatov iz drugih občin. Urna postavka za opravljeno delo je 
bila nekoliko višja in je znašala za dijake 5,0 EUR BRUTO na uro, za mentorja pa 5,5 EUR BRUTO na uro. 
Pripravili smo načrt porabe sredstev in razpored po tedenskih terminih. Delo smo organizirali tako, da so 
mladi delo opravljali v tedenskih terminih, v katerih so lahko opravili 38 delovnih ur. K sodelovanju v projekt 
smo ponovno povabili javne zavode, krajevne skupnosti in mestne četrti ter druge zainteresirane organizacije 
v občini, ter vse tiste, ki so do sedaj že sodelovali v projektu. Odziv je bil ponovno dober, tako da smo lahko 
že pred pričetkom izvajanja projekta pripravili terminski plan dela po posameznih lokacijah, predvsem KS in 
šolah. Kljub temu smo dnevno pregledovali izvajanje dogovorjenega in po potrebi dopolnjevali seznam lokacij 
po vsej občini. Delo na terenu sta vodila dva mentorja, ki sta sama opravila vse pogovore na terenu in 
nadzirala delo mladih ter skrbela za logistiko.  
 
Pred pričetkom dela smo za vse udeležence pripravili tečaj varstva pri delu. Večino udeležencev smo obvestili 
preko elektronske pošte in tako dosegli hitrejše reševanje pripomb in težav.  
 
Z delom smo pričeli 26. 6. 2017 ter v tedenskih terminih zaključili 25. 8. 2017. Projekt je vodil, koordiniral ter 
skrbel za nemoten potek dela Andrej Rupreht ob pomoči mentorjev na terenu.  
Delo dijakov smo opredelili v programu opravil, ki je bil razdeljen na naslednje sklope:  

- varovanje centralnega otroškega igrišča (delo nadzora in urejanja) 
- Glasbena šola Velenje, vse osnovne šole (delo v dogovoru z ravnatelji, predvsem hišniki) 
- javni zavodi (delo v dogovoru z direktorji)  
- Krajevne skupnosti in Mestne četrti (delo v dogovoru s KS in MČ) 
- delo v Domu za varstvo odraslih (po programu) 
- delo  v projektu Medobčinske zveze prijateljev mladine (po programu) 
- pomoč pri izvedbi taborjenja v Ribnem, Savudriji in Mirtovičih ob Kolpi (vodenje projekta, mentorstvo v 

skladu z dogovorom) 
- pomoč v zavodu za turizem v skladu z dogovor z direktorjem zavoda 
- pomoč pri vzdrževanju Mladinskega hotela 
- pomoč gasilcem v občini 
- javna snaga in zelenje (redno pobiranje smeti, čiščenje javnih površin, ki niso vključene v koncesije, 

žive meje, drevnine,..) 
 

Trije dijaki tedensko so najbolj razveseljevali v Domu za varstvo odraslih, kjer so (predvsem dijaki srednjih 
zdravstvenih šol in drugih storitvenih smeri) tedensko izvajali pomoč po njihovem programu, ki je obsegal 
druženje z varovanci, sodelovanje v delavnicah in sprehodih varovancev, urejanju okolice in notranje prostore, 
sodelovanje v delovnih terapijah in ostalo. Ponovno smo izvajali delavnice ZPM v Sončnem parku, kjer ima 
ZPM prostore v Vili Rožle. Tam je v času počitnic sodelovalo 16 naših dijakov, ki so animirali otroke. 
Večinoma je šlo za mlajše otroke, v spremstvu staršev, babic, dedkov, ko pa je bilo slabše vreme pa so se 
delavnicam pridružili tudi malo starejši. Udeleženci so imeli ves čas na razpolago toalete, vodo, sok, za 
potrebe delavnic pa smo kupili materiale. 
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V Zavodu za turizem so izvajali številne programe, pri katerih je v vsakem terminu sodeloval eden od 
udeležencev projekta. Največ so imeli opravka na velenjski plaži. En dijak je vsak teden opravljal delo pri 
gasilcih PGD Velenje, kjer imajo znotraj poklicnega jedra v poletnem času veliko dela. Tudi gasilci so bili 
izredno hvaležni za pomoč dijakov. 

Dijaki so aktivno sodelovali tudi v vseh aktivnostih MOV.  Število dijakov je glede na termine nihalo, odvisno 
od naših potreb in njihovih želja. 

Razpored skupin, število udeležencev in število delovnih ur:  

skupina termin Št. vseh 
udeležencev Št. delov. ur 

I. 26.6. - �0.6. 14 517 

II. �.�. - �.�. 16 627 

III. 10.�. - 1�.�. 15 580,5 

IV. 1�.�. - 21.�. 18 643,5 

V. 2�.�. - 2�.�. 20 757 

VI �1.�. - �.�. 17 659,5 

VII �.�. - 11.�. 31 1198,5 

VIII 1�.�. - 1�.� 12 427 

IX 21.�. - 2�.�. 23 826,5 

Dodatno (taborniki Ribno, 
Savudrija,..) / 14 532 

 Skupaj: 1�0 6�6�,5 

 

 

Nekajkrat so naše dijake in mentorje obiskali različni mediji, saj je tudi MOV poskrbela za promocijo projekta.  

 

Stroški počitniško delo 201� 

Vrsta stroška / izvajalec  Znesek € 

stroški dela dijakov ��.�50,�1 

igrače, barvice, papir  29�,�9 

voda  2�9,15 

orodje, barva  1.222,9� 

Brezrokavniki  �90,66 

SKUPAJ: 51.001,29 
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Načrtovanje projekta je bilo dobro izvedeno, saj nismo prekoračili sprejetega proračuna, prav tako pa je delalo 
veliko število dijakov za boljšo urno postavko. Naj omenimo, da smo vseskozi dodatno pozivali dijake na delo 
in na koncu smo pozvali prav vse, ki so oddali vlogo v tem letu. Ponovno nas žal mnogi o svoji neudeležbi 
niso obveščali, kar je povzročilo kar nekaj organizacijskih težav.  

 

Pripravil:                                        
Andrej Rupreht, l.r.        Alenka REDNJAK, l.r. 
Svetovalec           Vodja Urada za razvoj in investicije 
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                                                                                                                                    Številka: 403-04-0001/2018 
          Datum: 17.1.2018 

 
POROČILO 

O IZVEDBI JAVNEGA RAZPISA ZA IZBIRO LETNIH PROGRAMOV VETERANSKIH IN ČASTNIŠKIH 
ORGANIZACIJ TER PROJEKTOV GASILSKIH ORGANIZACIJ V MESTNI OBČINI VELENJE, KI JIH JE 

MESTNA OBČINA VELENJE V LETU 201� SOFINANCIRALA IZ PRORAČUNA 
 

Zakon o lokalni samoupravi v poglavju o nalogah občine v 21. členu opredeljuje, da občina pospešuje vzgojno 
izobraževalno, informacijsko dokumentacijsko, društveno in drugo dejavnost na svojem območju. S tem je dovoljena 
poraba proračunskih sredstev za sofinanciranje različnih društev, tudi veteranskih, častniških in gasilskih. Zaradi 
lažjega in preglednejšega sofinanciranja teh aktivnosti smo v letu 2012 sprejeli Pravilnik o sofinanciranju letnih 
programov veteranskih in častniških organizacij ter projektov gasilskih organizacij v Mestni občini (Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje, št. 20/2012). Z njim smo določili natančen postopek dodeljevanja sredstev prejemnikom, 
seveda v skladu s postopki, določenimi v Pravilniku o postopkih za izvrševanje proračuna RS, ki v posebnem poglavju 
Postopek za dodelitev sredstev v členih od 217 do 231, natančno določa vsa opravila za dodelitev sredstev. 
Opredeljuje imenovanje komisije, pripravo razpisa in razpisne dokumentacije, roke za prijavo na razpis, način 
odpiranja vlog in vrednotenje le-teh glede na sprejeta merila, pripravo pogodbe in možnost pritožbe.  

Na tak način smo do 2016 leta sofinancirali letne programe veteranskih in častniških organizacij ter po en gasilki 
projekt na gasilko organizacijo. Kasneje smo glede na izkušnje in spremenjene razmere spremenili pravilnik in lahko 
po novem sofinanciramo dodaten projekt posamezne gasilske organizacije. Lani smo pripravili prvi tak javni razpis. 
Razpisno področje 1 so bili letni programi veteranskih in častniških organizacij, razpisno področje 2 pa projekti 
gasilskih organizacij. 

Na razpisno področje 1, letni programi veteranskih in častniških organizacij, za katerega je bilo predvidenih 7.000,00 
EUR sredstev, so prispele 3 vloge: 

- Policijsko veteransko društvo Sever za celjsko območje, 
- Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Velenje, 
- Območno združenje slovenskih častnikov Velenje. 
-  

Na razpisno področje 2, letni projekti gasilskih organizacij (vsaka organizacija največ dve vlogi), za katerega je bilo 
predvidenih 4.000,00 EUR sredstev, je prispelo 7 vlog: 

- Prostovoljno gasilsko društvo Velenje (2 vlogi), 
- Gasilska zveza šaleške doline (2 vlogi), 
- Prostovoljno gasilsko društvo Šalek, 
- Prostovoljno gasilsko društvo Vinska Gora (2 vlogi). 

 
Komisija je ugotovila, da je pravočasno do 15. 2. 2017 do 10. ure prispelo 10 vlog. 1 vloga je bila popolna, vloge 
Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Velenje (2 vloge), Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Vinska Gora, 
Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Šalek, Območnega združenja slovenskih častnikov Velenje, Območnega 
združenja veteranov vojne za Slovenijo Velenje, Policijskega veteranskega društva Sever za celjsko območje in 
Gasilske zveze Šaleške doline (2 vloge) pa nepopolne. Pri obeh vlogah Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) 
Velenje je manjkalo finančno poročilo, pri eni vlogi Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Vinska Gora je manjkalo 
finančno poročilo, pri vlogi Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Šalek je manjkalo finančno poročilo, pri vlogi 
Območnega združenja slovenskih častnikov Velenje je manjkalo finančno poročilo in sklep o višini članarine, pri vlogi 
Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Velenje je manjkalo finančno poročilo in sklep o višini članarine, 
pri vlogi Policijskega veteranskega društva Sever za celjsko območje ni bila pogodba parafirana in pri obeh vlogah 
Gasilske zveze Šaleške doline je manjkalo finančno poročilo in sklep o višini članarine. Komisija je ugotovila, da so vsi 
svoje vloge dopolnili do ocenjevanja, ki je bilo izvedeno dne 4. 3. 2017 ob 10:00. uri v prostorih Urada za razvoj in 
investicije, Titov trg 1, Velenje. 
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Komisija je ocenila vse vloge in sicer glede na točkovnik: 

 

Vlagatelj letnega programa 
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PVD SEVER 15/27 3/10 5/5 5/10 28/52 

OZVVS VELENJE  15/27 10/10 0/5 5/10 30/52 

OZSČ VELENJE 15/27 10/10 5/5 5/10 35/52 
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93 

 

 

Vlagatelj projekta 
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PGD Vinska Gora 1 6/15 6/10 3/5 10/10 /10 /10 25/50 

PGD Velenje 1 9/15 10/10 5/5 5/10 10/10 /10 39/50 

PGD Velenje 2 12/15 10/10 5/5 5/10 /10 /10 32/50 

PGD Šalek 6/15 3/10 5/5 5/10 /10 10/10 30/50 

PGD Vinska Gora 2 6/15 6/10 3/5 10/10 10/10 /10 35/50 

GZ Šaleške doline 1 6/15 3/10 3/5 10/10 /10 5/10 27/50 

GZ Šaleške doline 2 9/15 3/10 3/5 5/10 10/10 /10 30/50 
 

     
SKUPAJ 

VSEH 
TOČK 

218 
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Komisija je glede na dosežene točke in izveden izračun vrednosti točke predlagala naslednjo razdelitev sredstev glede 
na prejemnike:  

Za razpisno področje 1: 

1. Policijsko veteransko društvo Sever za celjsko območje je doseglo 2� točk – 2.260,21 EUR za letni 
program društva. 

2. Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Velenje je doseglo �0 točk – 2.1��,�0 EUR za letni 
program združenja. 

3. Območno združenje slovenskih častnikov Velenje je doseglo �5 točk 2.551,�5 EUR za letni program 
združenja. 

 

Za razpisno področje 2; 

1. Prostovoljno gasilsko društvo Vinska Gora je doseglo 25 točk – �5�,50 EUR za projekt izvedbe 
gasilskega rallyja. 

2. Prostovoljno gasilsko društvo Velenje je doseglo 39 točk – �15,26 EUR za projekt tekmovanja pionirjev 
za pokal mesta Velenje. 

3. Prostovoljno gasilsko društvo Velenje je doseglo 32 točk – 5�6,�� EUR za projekt praznovanja 120 
letnice in izvedbe veselice. 

4. Prostovoljno gasilsko društvo Šalek je doseglo 30 točk – 550,20 EUR za projekt izvedbe tekmovanja 
starejših gasilcev za memorial Rafaela Gorška. 

5. Prostovoljno gasilsko društvo Vinska Gora je doseglo 35 točk – 6�1,90 EUR za projekt izvedbe 
otroškega gasilskega doma. 

6. Gasilska zveza Šaleške doline je dosegla 27 točk – �9�,10 EUR za projekt novoletnih srečanj gasilk in 
veteranov Gasilske zveze. 

�. Gasilska zveza Šaleške doline je dosegla 30 točk – 550,20 EUR za projekt izvedbe pionirskega tekmovanja za 
Pokal Zlate Pike. 

 

Zneski so bil zaokroženi na desetinko evra.  

Prijaviteljem so bili izdani sklepi, po končanem postopku pa so bile z njimi sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Med 
letom so prejemniki sredstev za gasilske projekte po izvedenih projektih pošiljali poročila o izvedbi projektov, ki so bila 
osnova za izplačilo. Projekti so bili izvedeni v celoti.  Prejemniki sredstev za letne programe pa bodo poročila poslali v 
začetku leta 2018.  

 

Pripravil:         Vodja urada za razvoj in investicije 
Andrej RUPREHT, l.r.                   Alenka REDNJAK dipl.ekon.(UN), l.r.  
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                      Številka: 403-04-010/2017-502 
Datum: 15. 1. 2018 

 
 

POROČILO  
O DELU ODBORA ZA POMOČ OBČANKAM IN OBČANOM  

TER POROČILO O POSLOVANJU NA PODRAČUNU ZA DOBRODELNE NAMENE  
V LETU 201� 

 
Odbor za pomoč občankam in občanom Mestne občine Velenje (v nadaljevanju odbor) je bil ustanovljen v letu 2009 z 
namenom, da bo uravnoteženo skrbel in koordiniral dobrodelne aktivnosti za pomoč posameznikom in družinam v 
Mestni občini Velenje. Hkrati z odborom je bila ustanovljena Delovna skupina za ugotavljanje upravičenosti do pomoči 
s podračuna za dobrodelne namene Mestne Občine Velenje (v nadaljevanju delovna skupina), katere naloga je 
priprava predlogov za dodelitev pomoči v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju denarnih pomoči s podračuna za 
dobrodelne namene Mestne občine Velenje. Naloga odbora je, da po pregledu predlogov delovne skupine sprejme 
končno odločitev o tem, kdo je upravičen do sredstev. 
 
Predsednik odbora je podpredsednik Rdečega križa Slovenije OZ Velenje Drago Kolar. Člani odbora so: predsednica 
Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje Kristina Kovač, predsednica Društva za boj proti raku Velenje Branka 
Drk, članica Društva šaleških likovnikov Viktorija Meh, direktorica Festivala Velenje Barbara Pokorny, nekdanji član 
Društva humoristov Velenje Bojan Petrej, vodja Župnijske Karitas Velenje Milica Kovač, predsednik Rdečega križa 
Slovenije OZ Velenje Jože Kožar, predstavnica Centra za socialno delo Velenje Lidija Hartman Koletnik, pomočnica 
direktorja Zdravstvenega doma Velenje Tanja Kontič, vodja Urada za javne finance in splošne zadeve Mestne občine 
Velenje Amra Kadrič in svetovalka Urada za družbene dejavnosti Mestne občine Velenje Nina Korelc.  
 
Skrbniki podračuna za dobrodelne namene Mestne občine Velenje so Drago Kolar, Viktorija Meh, Barbara Pokorny in 
Bojan Petrej. 
 
Delovno skupino sestavljajo: višja poslovna sekretarka Urada za razvoj in investicije Mestne občine Velenje Nina 
Vrečič, višja svetovalka Centra za socialno delo Velenje Irena Vučina, strokovni delavki Centra za socialno delo 
Velenje Gabrijela Počivalnik in Aleksandra Švenda, sekretarka Območnega združenja Rdečega križa Velenje Darja 
Lipnikar, vodja Župnijske Karitas Velenje Milica Kovač in predsednica delovne skupine svetovalka Urada za družbene 
dejavnosti Mestne občine Velenje Nina Korelc. 
 
Odbor se je v letu 2017 zaradi finančnih in socialnih stisk občanov sestal petkrat. Obravnaval je šestintrideset vlog za 
pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom. Pomoč je prejelo enaindvajset posameznikov oziroma družin 
za nakup hrane in osnovnih življenjskih potrebščin ali za plačilo mesečnih položnic. Zaradi preseganja cenzusa, ki je 
določen v Pravilniku o dodeljevanju denarnih pomoči s podračuna za dobrodelne namene Mestne občine Velenje, smo 
zavrnili petnajst vlog. Sredstva smo namenili tudi humanitarni organizaciji za letovanje otrok na morju. Vse skupaj v 
višini 7.060,00 €. 
 
V letu 2017 se je na podračunu za dobrodelne namene Mestne občine Velenje zbralo 10.090,00 €. Večino teh 
sredstev smo prejeli s strani Mestne občine Velenje in sicer 10.000,00 € kot donacijo. 90,00 € smo prejeli iz naslova 
prodaje slik na dobrodelni dražbi še iz leta 2015. Ob zaključku leta je bilo stanje na podračunu za dobrodelne namene 
15.645,67 €. 
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POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH NA PODRAČUNU ZA DOBRODELNE NAMENE: 

PRIHODKI                                                                                                                     
Prejete donacije od domačih pravnih oseb 10.000,00 € 
Prihodki od prodaje blaga in storitev  90,00 € 
Skupaj 10.090,00 € 
    
ODHODKI   
Medobčinska zveza prijateljev mladine                    
- letovanje otrok 3.000,00 € 
Denarna pomoč za občane   
-  za hrano, za plačilo položnic                                           4.060,00 €  
Skupaj 7.060,00 € 

  
  Stanje 1. 1. 201� 12.615,67 € 
Prihodki 10.090,00 € 
Odhodki 7.060,00 € 
Stanje �1. 12. 201� 15.645,67 € 
      
 

Občankam in občanom, ki se znajdejo v finančni stiski, ne pomaga le odbor. Zahvala za reševanje težav na področju 
socialne problematike gre tudi Centru za socialno delo Velenje, Območnemu združenju Rdečega križa Velenje, 
Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje in Župnijski Karitas Velenje. Medsebojno povezovanje in dobro 
sodelovanje nam omogočata, da stiske občank in občanov rešujemo hitreje in kar se da učinkovito.  

 
 
 
Pripravili:         
Nina KORELC, univ. dipl. teol., l.r.                                        
Danijela BORIĆ, univ. dipl. ekon., l.r. 
 

vodja Urada za družbene dejavnosti 
Drago MARTINŠEK, univ. dipl. soc., l.r. 

 

predsednik Odbora za pomoč občankam in občanom MOV 
Drago KOLAR, l.r. 
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Številka: 403-04-0002/2017 
Datum: 8. 1. 2018 

 
 

POROČILO 
O IZVEDBI JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV NA PODROČJU 

TURIZMA V MOV ZA LETO 201� 
 
I. 

Mestna občina Velenje je v Uradnem listu RS, št. 3/2017, dne 20. januarja 2017 objavila Javni razpis za 
sofinanciranje programov in projektov na področju turizma, ki jih je v letu 2017 sofinancirala Mestna občina 
Velenje. Javni razpis je bil objavljen od 20. januarja 2017 do 21. februarja 2017, vsa razpisna dokumentacija 
je bila na voljo v sprejemni pisarni Mestne občine Velenje in na spletni strani www.velenje.si (priložnosti / 
javne objave).  
 
Za sodelovanje na javnem razpisu so morali prijavitelji izpolnjevati naslednje pogoje: 

- ima sedež na območju Mestne občine Velenje, 
- ima skladno z veljavno zakonodajo, urejeno vso potrebno dokumentacijo, 
- ima zagotovljene pravne, organizacijske, materialne, prostorske, kadrovske in druge pogoje za 

realizacijo prijavljenih programov in projektov, 
- je v preteklem letu sodeloval na najmanj treh prireditvah v organizaciji Mestne občine Velenje – TIC 

Velenje ali Turistične zveze Velenje, 
- je v preteklem letu sodeloval z Mestno občino Velenje – TIC Velenje. 

 
Za izvedbo javnega razpisa je bilo v proračunu načrtovanih 19.000 €: 

- za razpisno področje A: 16.000 €, 
- za razpisno področje B: 3.000 €. 

 
II. 

Člani komisije so vsako prijavo ovrednotili glede na sprejeta merila za ocenjevanje in vrednotenje.  
Rezultati ocenjevanja, odobreni zneski in izplačila v letu 2017 so bili sledeči: 
 
Razpisno področje A: 

zap.št. društvo program in projekti doseženo 
št. točk 

odobren znesek 
201� 

izplačano 
201� 

1 
REVIVAS - DRUŠTVO ZA 
OŽIVITEV IN PROMOCIJO 
VASI ŠKALE  

Program; Ohranjanje 
dediščine vasi na 
tradicionalnih prireditvah. 

96 t 
 

2.930,88 € 
 

 
2.930,88 € 

 

2 TURISTIČNO DRUŠTVO 
VELENJE 

Program;  
Velenje – mesto cvetja. 72 t 

 
2.198,16 € 

 

 
2.198,16 € 

 

3 TURISTIČNO DRUŠTVO 
VINSKA GORA 

Program; 
Mlinarska nedelja. 98 t 

 
2.991,94 € 

 
2.869,82 € 

4 TURISTIČNO DRUŠTVO 
ŠENILJ PRI VELENJU 

Program;  
Blagoslov konj. 87 t 

 
2.656,11 € 

 

 
2.656,11 € 

 

5 TURISTIČNO DRUŠTVO 
ŠALEK 

Program;  
Starotrški dan v Šaleku 80 t 

 
2.442,24 € 

 

 
2.442,24 € 

 

6 DRUŠTVO ZELIŠČARJEV 
VELENJE 

Program; Letni časi na 
Grilovi domačiji. 91 t 

 
2.778,23 € 

 

 
2.778,23 € 

 

SKUPAJ 
 52� t 

 
15.997,5 € 

 

 
15.875,44 € 

 
REALIZACIJA  122,12 €  (manj izplačano)  
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Razpisno področje B: 
 
zap.št. društvo doseženo št. točk odobren znesek 201� izplačano 2017 

1 TURISTIČNO DRUŠTVO 
VINSKA GORA - PODMLADEK 

100 t 1.079,00 € 1.079,00 € 

2 TURISTIČNO DRUŠTVO 
ŠALEK - PODMLADEK 

78 t     841,62 € 841,62 € 

3 
REVIVAS - DRUŠTVO ZA 
OŽIVITEV IN PROMOCIJO 
VASI ŠKALE (PODMLADEK) 

100 t 1.079,00 € 1.079,00 € 

SKUPAJ 2�9 t 2.999,62 € 2.999,62 € 

REALIZACIJA 0,00 € 
 
Strokovna komisija je prijavitelje ocenila na osnovi sprejetih meril, ki so bila ovrednotena s točkami. Vrednost 
točke je bila izračunana tako, da so bila razpoložljiva sredstva deljena s skupnim številom točk. Odobren 
znesek pri posameznem prijavitelju pomeni zmnožek doseženega števila točk posameznega prijavitelja in 
vrednosti točke. 
 
 

III. 
 
Na »Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v MOV za leto 2017«, je 
prispelo 9 prijav.  

Vsi projekti, ki so bili sprejeti v sofinanciranje, so bili realizirani. 

 
 

 
Pripravila:  
Urška GABERŠEK, l.r.                                                                                                     Alenka REDNJAK, l.r.  
višja svetovalka                                                                                           vodja Urada za razvoj in investicije 
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VPRAŠANJA IN POBUDE 
SVETNIC IN SVETNIKOV SVETA 

MESTNE OBČINE VELENJE 

pisni odgovori

29. december 2017
Zap. št. 223
Članica sveta Matej JENKO je podal naslednja vprašanja:
1. Zanima me, zakaj vprašanja, ki jih postavijo svetniki niso 
objavljena na spletni strani MOV TAKOJ ko jih svetniki 
pošljemo na MOV(ali npr. najkasneje v treh dneh)?
Odgovori na svetniška vprašanja so postali po spremembi 
poslovnika netransparentni in se izkoriščajo kot 
manipulacija in politično orodje stranke SD oz. župana 
s katerim želijo onemogočati postavljanje konstruktivnih 
vprašanj opozicije (po mnenju večine opozicije je bil prvi 
korak že sprememba poslovnika!)
Kot primer navajam odgovor MOV na �,5mio€ vredno 
investicijo, saj je to na zadnji seji izpostavil tudi župan, 
»da že imam odgovore pripravljene…«. Znano je, da so 
bili ti odgovori pripravljeni že nekaj dni pred sejo, jasno 
sem zapisal, posebej zaprosil, da se mi odgovori pošljejo 
pravočasno, torej v gradivu za sejo, da jih lahko preučim, 
pa mi le ti niso bili poslani. Iz odgovorov je jasno razvidno, 
da ni bilo potrebno zbirati zahtevnih podatkov, ki bi jih bilo 
potrebno čakati (npr, da se pridobijo iz drugih institucij 
ipd), saj bi le te odgovore skrben gospodar morali poznati 
že ob sprejemu, da gre v takšno investicijo. Vsi odgovori 
so se že morali nahajati v uradih oz. zavodih v sami Mestni 
občini. Tako je bilo realno možno, da bi se lahko pripravili 
odgovori pravočasno. Pa se niso, zato je šlo po mojem 
mnenju za zavestno zavlačevanje s posredovanjem 
odgovorov. To pa je bil tudi eden od vzrokov, da sem na 
seji nekatera od teh vprašanj občinski upravi in županu 
postavil tudi javno.
ODGOVOR:
V skladu z 19. členom Poslovniku Sveta Mestne občine 
Velenje se pisni odgovori na vprašanja in pobude posredujejo 
članom sveta praviloma na prvi naslednji redni seji sveta v 
pisni obliki, pisni odgovori na vprašanja in pobude se objavijo 
tudi na spletni strani Mestne občine Velenje. Odgovore, ki jih 
navajate v vprašanju ste vsi svetnice in svetniki dobili na klop 
kot gradivo za sejo Sveta Mestne občine Velenje in na to vas je 
opozoril župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

2. Da se zgornja praksa ne bi ponavljala in ker se ne ve 
koliko časa je minilo od postavitve vprašanja do odgovora 
dajem pobudo, da se vprašanja, ki jih postavijo svetniki 
objavijo na spletni strani velenje.si TAKOJ, KO VPRAŠANJA 
DOBITE, Odgovore pa objavite na spletni strani velenje.
si takoj ko jih pripravite. Hkrati z odgovori obvestite tiste, 
ki so vprašanja postavili. Datum odgovora je sestavni 
del odgovora. Vsa vprašanja in pobude ter odgovore, ki 
so pripravljeni do dneva oddaje v tisk Gasila sveta MOV 
se vključi v objavo aktualnega glasila. Vprašanja, ki so 
postavljena in odgovorjena kasneje se vključi v Glasilo za 
naslednjo sejo. Tako bo korespondenca transparentna.
ODGOVOR:
Na vprašanja svetnic in svetnikov odgovarjamo v skladu s 

Poslovnikom Sveta Mestne občine Velenje. 
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

�. Zanima me tudi ali lahko vodje uradov samostojno 
napišejo odgovore ali morajo dati odgovore v pregled 
direktorju uprave in županu.
ODGOVOR:
Delovanje občinske uprave je v pristojnosti direktorja. 
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

21. december 2017
Zap. št. 222
Članica sveta Mihael LETONJE je podal naslednja 
vprašanja:
1. V Gorenju in v Premogovniku se v zadnjem času dogaja 
veliko stvari in v medijih se pojavljajo razno razni članki, 
ki nakazujejo na velike težave v teh dveh družbah. Ker sta 
ti dve družbi zelo velikega pomena za Šaleško dolino in 
širše, sicer vem, da občina nima vpliva na poslovanje teh 
družb, me vseeno zanima, ali ima občina kakšne konkretne 
informacije glede poslovanja teh družb. Podajam pobudo, 
da bi direktorja teh družb predstavila svetnikom, kakšno je 
dejansko stanje v teh družbah. 
ODGOVOR:
Na februarsko sejo sveta smo povabili generalnega direktorja 
Premogovnika Velenje mag. Ludvika Goloba, ki bo lahko 
odgovorila na vprašanja.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

2. Prav tako se veliko govori o nasipu med velenjskim in 
šoštanjskim jezerom. Dajem pobudo, da bi tudi velenjskim 
svetnikom predstavniki Premogovnika podali poročilo o 
stanju nasipa med tema dvema jezeroma.  
ODGOVOR:
Na februarsko sejo sveta smo povabili generalnega direktorja 
Premogovnika Velenje mag. Ludvika Goloba, ki bo lahko 
odgovorila na vprašanja.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

21. december 2017
Zap. št. 221
Članica sveta Breda KOLAR je podala naslednje pobude:
1. V mestu in na vpadnicah v mesto je promet vedno bolj 
gost. Ob konicah prihaja do vedno večjih zastojev. Mesto 
se duši v pločevini. Vozniki iščejo bližnjice, da bi se izognili 
čakanju v kolonah. Tako iz koroške smeri uporabljajo 
cesto čez Konovo, Šmartno proti Gorenju. Iz celjske smeri 
uporabljajo bližnjice skozi Bevče in Gorico ali od Velenjke 
mimo Živkoviča in čez Gorico v smeri Koroške. Zaradi 
povečanega prometa se je prometna varnost prebivalcev 
ob teh “bližnjicah” zelo poslabšala še posebej zato, ker 
ponekod na teh cestah manjkajo pločniki, prehodi za 
pešce itd.
V svetniški skupini SMC predlagamo, da se sinhronizira 
delovanje prometne signalizacije ter poostri nadzor na 
teh cestah - bližnjicah in se jih še posebej označi, da so 
namenjene za lokalni promet. 
ODGOVOR:
Porast prometa v zadnjih letih je očiten, česar se tudi zavedamo. 
Zaradi tega je v letu 2018 predvidena rekonstrukcija Šaleške 
in Kidričeve ceste s križišči in semaforskimi napravami, ki 
bodo izboljšala pretočnost prometa v mestu. V letu 2018 bomo 
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naročili tudi prometno študijo s ciljem pridobitve dejanskega 
stanja na vseh mestnih cestah (občinskih in državnih). Na 
osnovi pridobljenih podatkov bomo lahko izvedli dodatne, nujno 
potrebne ukrepe (optimizacija krmilnih diagramov semaforjev, 
optimizacija geometrije križišč…), za izboljšanje stanja 
prometa.
Bomo pa pozvali policijo in mestno redarstvo, da poostri nadzor 
na teh odsekih.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

2. Občane, ki živijo in koristijo odcep pri Vranovi kapeli proti 
Bevčam zanima, kdaj bo ta odcep zaprt za širšo uporabo 
oz. ukinjen. Slišali so, da bi naj bila povezava v smeri Bevč 
speljana iz semaforiziranega križišča mimo Grudnikov in 
Jezernikov proti Bevčam. 
ODGOVOR:
Mestna občina Velenje je v sklopu nameravane gradnje 
parkirišča za tovorna vozila na platoju pri gostišču Obirc 
naročila projektno dokumentacijo, s katero želimo parkirišče 
priključiti na glavno cesto G1-4 Velenje – Arja vas tako, da bo 
najmanj moteče za vse udeležence v prometu. Ena varianta 
je predvidevala priključevanje parkirišča pri Vranovi kapeli, s 
čimer bi uredili križišče in varno priključevanje krajanov Bevč 
na G1-4.
Na osnovi pridobljenih idejnih zasnov smo opravili sestanek na 
Direkciji RS za infrastrukturo.
Projektant je poleg idejnih zasnov priključevanja izdelal tudi 
analizo obeh križišč za obdobje nadaljnjih 20 let, ki je pokazala, 
da je priključevanje parkirišča na G1-4 ustrezno le z obstoječim 
semaforiziranim križiščem pri Obircu.
Namreč, priključevanje parkirišča preko novega križišča pri 
Vranovi kapeli ne bi bilo skladno z zakonodajo, lokacija je 
namreč izven naselja, razdalje med križiščema ne bi ustrezala 
zakonodaji oz. Pravilniku o projektiranju cest in Pravilniku o 
cestnih priključkih, kjer je v 9. členu med drugim navedeno:
- območji dveh zaporednih priključkov na cesti zunaj naselja se 
na cestah G1, G2, R1 in R2 se ne smeta prekrivati.
- najmanjša oddaljenost med priključki zunaj naselja je odvisna 
od kategorije ceste in projektne hitrosti in mora biti večja od 
dvakratne zaustavitvene razdalje. 
Direkcija RS za infrastrukturo ugotavlja, da je priključevanje 
preko obstoječega semaforiziranega križišča edino ustrezno in 
nadalje predlaga investitorju, Mestni občini Velenje, da bi se 
obstoječi cestni priključek LC 450061 za Bevče na glavno cesto 
ukinil, tako da bi se sprojektiral in izvedel dostop v Bevče preko 
semaforiziranega križišča pri Obircu, saj bi se le tako lahko 
zagotovila prometna varnost vseh udeležencev v prometu.
Mestna občina Velenje bo v prihodnjem obdobju rezervirala 
finančna sredstva in naročila izdelavo projektne dokumentacije, 
ki bo predstavljala dolgoročno in varno rešitev uporabnikov 
ceste LC 450061 na način kot ga je predlagala Direkcija RS za 
infrastrukturo.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

�. Na zelo dotrajani cesti Kavče - Ložnica -Polzela je zaradi 
katastrofalnega stanja cestišča težko voziti s hitrostjo 90 
km na uro. Navigacijske naprave namreč voznike usmerjajo 
ravno na to cesto kot glavno cesto proti oz. iz avtoceste A1 
v smeri Velenja. Tako se po tej cesti vozijo tudi kamioni 
velike teže.
Predlagamo, da Mestna občina Velenja da pobudo na 
Ministrstvo za infrastrukturo po omejitvi hitrosti na tej cesti 

npr. na 60 km na uro. To bo pripomoglo k temu, da bo cesta 
manj obremenjena z vozili, saj navigacijski sistem ne bo 
več usmerjal voznike na to cesto kot bližnjico do Velenja in 
naprej na Koroško. 
ODGOVOR:
S predlogom se strinjamo. Predlog omejitve hitrosti in urgentne 
sanacije cestišča bomo poslali upravljavcu ceste, Direkciji 
Republike Slovenije za infrastrukturo.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

�. V preteklosti je prebivalcem Velenja Sončni park nudil 
številne aktivnosti. Tudi zdaj je lepo urejen oz. se še ureja 
z dodajanjem novih vsebin - drsališče ipd.
Kotalkališče je tista površina, ki bi jo v prihodnje lahko 
namenili za skate park.
Predlagamo tudi, da bi se v prihodnosti del parka namenil 
izgradnji otroškega kolesarskega poligona. Otroci bi pod 
strokovnim vodstvom na varovani površini pridobivali 
znanja iz prometne varnosti in obnašanja v prometu. Za 
nakup/donacijo koles bi morda lahko pritegnili sponzorja/
donatorja. V mestih v duhu celostne prometne strategije 
težimo tudi k čim večji uporabi koles. Ugotavljamo, da se 
kolesarji ne znamo/jo na kolesarskih površinah ravnati, kot 
predpisujejo pravila. Tako bi že malčke seznanjali s pravili 
vožnje s kolesom in pripomogli k boljši osveščenosti in 
varnosti teh udeležencev v prometu. 
ODGOVOR:
Za enkrat ureditev kolesarskega poligona v Sončnem parku ni 
predvidena, saj v parku tudi ne obstaja večja asfaltna površina, 
ki bi bila primerna za takšne aktivnosti. Bomo pa predlog 
preučili in poskusili najti primeren prostor, kamor bi lahko takšno 
dejavnost umestili.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

5. Vsako leto javni zavodi MOV pripravijo poročila o 
svojem delu v preteklem obdobju. Poročila so pripravljena 
tako, kot se posameznemu poročevalcu zdi pomembno, da 
zajame vsebino po svoji presoji. Zato predlagamo, da se 
na MOV predpišejo oz. določijo pravila, ki bodo za vse JZ 
določala vsebino in izgled poročil. Predlagamo, da se v ta 
pravila umesti tudi poročanje o načrtovanih investicijah JZ. 
Poročila bodo tako preglednejša, krajša in bodo bralcem 
nudila tiste informacije o delovanju JZ, ki so pomembne. 
ODGOVOR:
Javnim zavodom smo že predpisali dolžino in obliko 
skrajšanega poročila, ki je vsako leto v gradivu za sejo sveta in 
ga predstavijo na svetu MOV. Glede na vsebinska področja pa 
gre za specifične javne zavode, katerim je nemogoče predpisati 
povsem enako vsebinsko formo. Enotno poročilo predstavljajo 
sicer osnovne šole, kjer je to tudi mogoče in zaradi primerljivosti 
tudi smiselno. 
Gre za poročila za preteklo poslovno leto, zato v sama poročila 
praviloma javni zavodi ne opisujejo investicij za naprej. Seveda 
pa v sami razpravi o poročilih na odboru, oz. sami seji sveta 
lahko glede na vprašanja posameznih svetnic in svetnikov 
direktorji javnih zavodov predstavijo tudi načrtovane vsebine in 
večje investicije za vnaprej.
Odgovor so pripravili v Uradu za družbene dejavnosti.

21. december 2017
Zap. št. 220
Član sveta Anton De Costa je podala naslednji pobudi:
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1. Prva pobuda je ponovno usmerjena v popravo zamolčanih 
zločinov in sicer , da se uredi  memorialni  kompleks 
morišča pod Kožljem v spomin na nedolžne izvensodno 
pobite večinoma Velenjčane. Uredi se naj primeren 
dostop- pot do tega morišča. Na morišču naj se namesti 
memorialna spominska plošča z imeni in priimki pobitih 
domačinov. Vidno  naj se to morišče označi  z ustrezno 
memorialno tablo že iz glavne ceste Velenje- Celje tako kot 
je to označeno v Sodski za partizanske grobove. 
ODGOVOR:
Lokacija Grobišča Koželj je vpisana v register vojnih grobišč  
pod evidenco prikritih vojnih grobišč. 
Upravljanje vojnih grobišč sodi v pristojnost Ministrstva za delo, 
družino in socialne zadeve (v nadaljevanju: ministrstvo) in jih 
na svojem območju izvaja upravna enota. 
Urejanje vojnih grobišč opravljajo lokalne skupnosti, ki ležijo na 
območju dotične upravne enote, v medsebojnem sodelovanju 
in na podlagi sklenjene pogodbe z ministrstvom. V pogodbi se 
določi obseg urejanja ter višino in rok plačila storitev. 
Ureditev obravnavanega območja se bo tako lahko pričela z 
zagotovitvijo sredstev v državnem in občinskem proračunu in 
predhodno ureditvijo lastniško pravnega razmerja zemljišča, na 
katerem je grobišče evidentirano.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

2. Da se izdela kip poveljniku TO v času osamosvojitvene 
vojne Ervinu Prislanu in ta spomenik se naj postavi ob lipi 
samostojnosti, ki stoji ob promenadi. Ta otvoritev tega 
spomenika naj bi bila istočasno , ko se bo svečano odprl 
muzej osamosvojitve, ki se naj bi po predlogu župana tudi 
imenoval po Ervinu Prislanu. 
ODGOVOR:
Postavitev kipa Ervinu Prislanu je skladno z že izdelanim 
idejnim projektom predvidena in tudi pomensko ter simbolno 
najbolj primerna v parku ob Spominskem centru 1991.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

�. Dajem ponovno pobudo, da se  namesti pri lipi 
samostojnosti osamosvojitveni spomenik v obliki 
tetraedra. 
ODGOVOR:
Iz urbanističnega stališča je postavitev na lokaciji ob Lipi 
samostojnosti mogoča na podlagi predhodne preveritve oz. 
izdelave celostne spominske ureditve tega območja.  
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

�. Dajem pobudo, da se odstrani spomenik enega največjih 
vojnih zločincev Tita in na njegovo mesto postavi enega od 
predlaganih spomenikov (ali rudarja ali generala Majstra 
ter se seveda tudi izvede preimenovanje trga ali rudarski 
trg ali trg generala Majstra). 
ODGOVOR:
Spomenik Josipa Broza Tita je kot memorialna dediščina 
vpisan v register nepremične kulturne dediščine in voden 
pod evidenčno št. 14430. Z državnim režimom za varovanje 
memorialne dediščine se varuje avtentičnost lokacije, materialno 
substanco in fizično pojavnost objekta, vsebinski prostorski 
kontekst območja z okolico in vedute. V memorialno dediščino 
se lahko posega z raziskovalnimi, vzdrževalnimi, sanacijskimi 
in obnovitvenimi deli ter v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji 
in soglasjem.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

5. V kolikor se bo vztrajalo s Titovim spomenikom tudi v 
bodoč, potem dajem pobudo, da se na podstavek skulpture 
napišejo vse zločinske karakteristike Tita , ki sem jih 
predstavil v obrazložitvi svojih pobud.
ODGOVOR:
Kot smo navedli že v prejšnjem odgovoru, je spomenik 
Josipa Broza Tita kot memorialna dediščina vpisan v register 
nepremične kulturne dediščine in voden pod evidenčno št. 
14430. Z državnim režimom za varovanje memorialne dediščine 
se varuje avtentičnost lokacije, materialno substanco in fizično 
pojavnost objekta, vsebinski prostorski kontekst območja z 
okolico in vedute. V memorialno dediščino se lahko posega 
z raziskovalnimi, vzdrževalnimi, sanacijskimi in obnovitvenimi 
deli ter v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

20. december 2017
Zap. št. 219
Članica sveta Suzana KAVAŠ je podala naslednji pobudi:
1. V preteklosti smo v svetniški skupini SDS že podali 
vprašanje v zvezi z voznim redom za LOKALCA. Tokrat 
smo prejeli naslednjo pobudo s strani starejših in 
invalidnih občanov občine Velenje: »Podajamo pobudo, 
da bi avtobus LOKALC  vozil tudi v soboto od 1�.00 ure 
naprej, kot je bilo to urejeno vse do leta 2009. Glede na to, 
da se v nakupovalnem središču VELENJKA in drugod po 
Velenju veliko dogaja tudi popoldan v soboto, žal nimamo 
možnosti, da bi se dogodkov udeležili. Zaradi starosti ali 
zaradi invalidnosti nismo več zmožni hoditi peš.« 
ODGOVOR:
Mestna občina Velenje ima do 31. avgusta 2020 s 
koncesionarjem, podjetjem Izletnik Celje, d. d., ki izvaja javni 
potniški promet »LOKALC«, sklenjeno 8-letno koncesijsko 
pogodbo, ki je finančno dokončno ovrednotena.  
Vaš predlog smo zapisali in ga bomo pri naslednjem razpisu in 
sklenitvijo nove koncesijske pogodbe poskusili tudi upoštevati.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

2. S strani kolesarjev smo prejeli naslednjo pobudo: 
»Podajamo pobudo, da bi se uredila tudi kolesarska pot na 
lokaciji Škale-Velenje-Plešivec, saj se na tem odseku zgodi 
tudi največ prometnih nesreč.« 
ODGOVOR:
Samostojna kolesarska površina proti Plešivcu ni predvidena, 
se bo pa v sklopu rekonstrukcije ceste Velenje – Plešivec – G. 
Gora uredil pločnik, ki ga bodi lahko uporabljali tudi kolesarji.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

19. december 2017
Zap. št. 218
Član sveta Vid GLINŠEK je podal naslednjo pobudo:
1. Študentje farmacije imajo štiri mesečno obvezno 
usposabljanje v lekarnah. Pri veliko lekarnah imajo 
študentje plačano delo, malico in ponekod celo nagrado 
na koncu usposabljanja. V velenjski lekarni je plačana 
samo malica, plačila za delo in potne stroške ni, tudi za 
tiste, ki so bolj oddaljeni. Glede na to, da ima lekarna visok 
dobiček in je MOV socialna občina, na državnem nivoju 
pa  SD zagovarja plačane prakse, predlagam, da se na tem 
področju nekaj spremeni in vsaj tukaj izboljšamo položaj 
mladih.
ODGOVOR:
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Lekarna Velenje ima na osnovi izpolnjenih kriterijev naziv 
učni zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov srednjega 
izobraževalnega programa farmacevtski tehnik in študentov 
univerzitetnega študijskega programa farmacija.
Študenti in dijaki si sami izberejo lekarno, kjer želijo opravljati 
praktično usposabljanje, ki je del učnega načrta. Do sedaj smo 
na praktično usposabljanje sprejeli vse študente farmacije in 
vse dijake iz programa farmacevtski tehnik. Nikogar nismo 
zavrnili, saj se zavedamo, da je zaradi manjših stroškov 
bivanja in prevoza opravljanje obvezne prakse v domačem 
kraju nedvomno prednost za vsakega dijaka in študenta. 
Vseskozi izobražujemo mentorje. Odzivi iz organizacij, kjer se 
po končanem študiju ti študenti zaposlijo, so zelo pozitivni. To je 
dokaz, da so si tekom praktičnega usposabljanja v naši lekarni 
pridobili veliko praktičnih in teoretičnih znanj.
Za praktično usposabljanje študentov je med lekarno in Fakulteto 
za farmacijo sklenjena pogodba z opredeljenimi obveznostmi 
fakultete, lekarne (učni center) in študenta. V pogodbi je 
določeno, da mora lekarna študentu izplačati nadomestilo za 
prehrano v višini, ki jo zakonodaja določa za zaposlene v lekarni. 
Fakulteta za farmacijo lekarni plača nadomestilo za stroške v 
zvezi s praktičnim usposabljanjem študenta v višini 465 EUR, 
kar pa ne pokriva stroškov malice študenta in mentorskega 
dodatka mentorja. Razliko pokriva lekarna. Srednja šola za 
farmacijo nikoli ni izplačevala nadomestila za stroške obvezne 
prakse.
Študentom nudimo kvalitetno izvedbo praktičnega usposabljanja, 
strokovno usposobljenega mentorja, ustrezen študijski prostor, 
oziroma vse, kar smo se zavezali s pogodbo. Praktično 
usposabljanje je del učnega načrta pod pogoji kot jih določa 
fakulteta. V preteklosti smo že izplačevali nagrade študentom. 
Ob uvedbi obveznega praktičnega usposabljanja študentov 
farmacije v 5. letniku fakultete smo skozi določila pogodbe 
skušali poenotiti pogoje za študente v vseh učnih lekarnah. 
Eno od tega so bila tudi denarna nadomestila. Sprejeto je bilo 
stališče, da študentu na praktičnem usposabljanju pripada 
nadomestilo za prehrano, kar je tudi opredeljeno v pogodbi. 
Odgovor so pripravili v Lekarni Velenje.

19. december 2017
Zap. št. 217
Član sveta Matej JENKO je podal naslednja vprašanja:
1. Zakaj ni enosmerne ulice mimo rudarske 2 in mimo 
stolpnice proti občini (saj je nekoč že bila, in varnost je 
bila višja) Kakšni so razlogi, da se je ukinila?
Dodaten opis: to je stranska cesta, ki vodi nato direktno 
mimo nebotičnika in občinske stavbe, izhod in vstop nanjo 
sta tudi iz glavne Šaleške ceste. 
ODGOVOR:
Omenjena cesta predstavlja dovozno pot do stanovanjskih 
objektov in stavbe Mestne občine. Pred časom je cesta res bila 
enosmerna, vendar se je to pokazalo za slabo rešitev predvsem 
iz vidika dostopa do objektov.
Zaradi ponovne vzpostavitve dvosmernega prometa se je na 
najožjem delu zgradil pločnik in uredil izmenični enosmerni 
promet. Na ta način in z ureditvijo talne ovire pred občinsko 
stavbo se je promet do določene mere umiril.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

2. Blok na Rudarski ima vhode za stanovalce, ki gledajo na 
dvorišče (tako rekoč ga nimamo) s parkiriščem (vzporedno 
z Rudarsko cesto). Pri zadnjem vhodu je slaščičarna 

Ohrid. Predvsem poleti (pozimi zelo malo) to dvorišče 
in parkirišče služi nekaterim kolesarjem in mopedistom 
kot cesta v obe smeri, proti semaforju na Šaleški proti 
Merkatorju in nazaj. Po mojem tudi zato, ker ni označbe, 
da je tukaj parkirišče (to, da bi pisalo samo za Rudarsko 2, 
so itak le sanje). Stanovalci smo res ogroženi, ko stopimo 
iz bloka. Vprašanje: zakaj ni tovrstnih označb in ureditve 
teh anomalij? 
ODGOVOR:
Opisana cesta predstavlja dovoz do vhodov k stanovanjskemu 
bloku. Prepoved prometa za vse vrste vozil ni možna, saj bi 
na ta način onemogočili dostop stanovalcem, obiskovalcem in 
uporabnikom modrih con. Prav tako zaradi dostopa do vhodov 
ne moremo prepovedati prehoda pešcem in kolesarjem. 
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

�. Kako urediti, da ne bodo pešci letali kot ovce po bivšem 
otoku za pešce od pločnika, ki vodi mimo Zavoda za 
zaposlovanje in bivše Ven
ezie do našega bloka, kjer gredo po dvorišču do semaforja 
na Šaleški do Mercatorja? S prometnimi označbami bi se 
dalo urediti, da gredo ob drugi strani bloka, čez obstoječi 
prehod za pešce (mimo trgovin). 
ODGOVOR:
Prometna signalizacija je urejena točno na način, ki ga pobudnik 
predlaga. S pločnika mimo Upravne enote lahko gre pešec 
do objekta Rudarska 2a-d samo preko označenega prehoda 
za pešce, ki se potem nadaljuje po pločniku mimo vhodov v 
trgovine.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

6. december 2017
Zap. št. 216
Član sveta Matej JENKO je podal naslednjo pobudo:
1. Vsak mesec se na naslove abonmajskih članov dobi 
mesečni koledar prireditev, ki je ovit v »polivinilasto« 
vrečko. Zanima me ali je ta ovojni material biološko 
razgradljiv.
V primeru da ni, podajam pobudo, da se programi ne 
pošiljajo več v tej vrečki (saj gre direktno v smeti) oz. da 
se najde primerna rešitev, ki ne bo dodatno onesnaževala 
našega okolja. 
ODGOVOR:
Na Festivalu Velenje, ki je koordinator projekta Mesečni koledar 
prireditev Velenje in tudi naročnik storitve tiska ter distribucije te 
tiskovine, zelo cenimo vašo pobudo za bolj ekološko pakiranje 
brošur, ki so namenjene razpošiljanju osebno naslovljene pošte. 
Na vašo pobudo smo nemudoma stopili v stik z izvajalcem in 
skupaj preučili različne možnosti, tri najbolj optimalna izhodišča 
pa vam bomo predstavili v spodnjih vrsticah.
1. razpošiljanje tiskovin brez embalaže
Opcija brez plastičnega ovoja ali brez papirnate kuverte se 
zdi ekološko najbolj smotrna in okolju prijazna. Na tiskovino 
se doda nalepka z naslovom prejemnika, ki hkrati preprečuje 
odpiranje brošure. Dolgoletne izkušnje tiskarja tovrstno prakso 
odločno odsvetujejo iz dveh vidikov. Prvi najbolj kočljiv je ta, 
da se tiskovina na distribucijski poti vsaj delno uniči (pride 
do mečkanja, trganja tiskovine in do neželenih prepogibov 
papirja); še bolj sporen drugi vidik je ta, da s samolepilnimi 
nalepkami povzročamo kontaminacijo zaradi lepil in drugih 
komponent. Upoštevati moramo tudi to, da strošek nalepk in 
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storitev nameščanja, ki je ročna, z ekonomičnega vidika znatno 
presega dosedanjo prakso.
2. razpošiljanje tiskovin v papirnati kuverti
Možnost pakiranja mesečnega koledarja v papirnate kuverte. 
Kot je znano - ima industrijska pridelava papirja velik vpliv na 
okolje. Vpliva na porabo naravne surovine (les) in na volumen 
deponij. Odpadni papir po teži predstavlja kar 35% vseh trdnih 
komunalnih odpadkov (pred recikliranjem). Danes je 90% 
papirne mase iz lesa. Papirna proizvodnja 35% svojih surovin 
pridobi iz sveže podrtih dreves in predstavlja 1,2% celotne 
svetovne gospodarske proizvodnje. Recikliranje 1 tone starega 
časopisnega papirja prihrani okoli tono lesa, medtem ko 
recikliranje 1 tone starega papirja iz naših tiskalnikov prihrani 
nekoliko več kot 2 toni. Koledar mesečnih prireditev tiskamo na 
brezlesni papir, kar pomeni da je v celoti recikliran. Kuverte so 
običajno prav tako narejene iz recikliranega vendar beljenega 
papirja. Pri predelavi obarvanega papirja se dodaja kemikalije 
za odstranitev barvil. V kolikor želimo kot končen produkt bel 
papir, je potrebno izvesti beljenje, za kar se uporablja vodikov 
peroksid, klorov dioksid ali kisik. Pošiljanje tiskovine v papirnati 
embalaži bi uporabniku morebiti omogočila lažje razvrščanje 
odpadnega materiala, saj bi bila  v tem primeru celotna pošiljka 
umeščena v kategorijo papir. Nenazadnje pa moramo pri tej 
opciji upoštevati tudi strošek kuvert, ki je višji kot ovoj v folijo.
3. razpošiljanje tiskovin v plastični foliji
Način distribucije v mesečnega koledarčka ovitega v plastično 
folijo je trenutna praksa, ki se izvaja. Podatki naslovnika so 
natisnjeni na manjšem papirnatem lističu, ki je enostavno 
priložen na naslovno stran brošure in ovit v plastično folijo. 
S strani izvajalca smo pridobili dokumentacijo, ki z izjavo o 
skladnosti potrjuje primernost uporabe dotične folije. Kot je 
razvidno iz dokumenta, ki ga prilagamo, je možno folijo snovno 
predelati – reciklirati, prav tako pa dokument zagotavlja, da 
folija ne vsebuje nevarnih snovi. Menimo, da tako kot morebitna 
uvedba zakona o omejevanju porabe nakupovalnih vrečk ne 
bo rešila problema potrošništva in neodgovornega ravnanja 
z odpadki, tako tudi sprememba embalaže za distribucijo 
Mesečnega koledarja prireditev Velenje ne bi vplivala na 
zmanjšanje onesnaževanja okolja. Zavedamo se, da je plastika 
biološko nerazgradljiv material, zato je postalo pomemben del 
svetovnih prizadevanj recikliranje, kot del boja proti zmanjšanju 
količine plastike v toku odpadkov. Ključnega pomena je 
ozaveščaje končnih uporabnikov kako pravilno razporejati 
oziroma ločevati odpadni material, ki ga lahko ponovno 
uporabimo. Plastična folija je ena izmed vrst embalaže, ki se 
lahko 100-odstotno reciklira, če je ločeno zbrana. Problem 
plastične folije ni v plastiki, ampak na splošno v slabi odzivnosti 
in nepripravljenosti za ločevanje odpadkov. Menimo, da so 
prejemniki tiskovine Koledar mesečnih prireditev Velenje 
ekološko dovolj osveščeni, da plastični ovoj pravilno odložijo 
med ustrezen odpadni material kakor tudi papirnato tiskovino, 
potem ko njena uporabna vrednost poteče. 
Varovanje narave in skrb za okolje sta ključnega pomena tako 
danes kot tudi za prihodnje rodove, česar se na Festivalu Velenje 
globoko zavedamo. Panoga predelovanja odpadnih materialov 
iz leta v leto postaja bolj pomembna. Veseli smo, da hiter razvoj 
znanosti in dinamično gospodarstvo skoraj vsak dan porajata 
nove rešitve in predloge domiselnih reciklažnih postopkov 
ter uporabe recikliranih materialov. Festival Velenje bo tudi v 
prihodnje uporabljal ta način distribucije, saj ugotavljamo, da je 
le-ta najbolj optimalen.
Odgovor so pripravili Na Festivalu Velenje

2. V nekdanjem sadovnjaku nad mestnim otroškim igriščem 
se je ob glavni cesti Ve-Ce postavila nova ograja, čeprav 
je takrat obstoječa ograja še vedno dobro opravljala svojo 
funkcijo. Sprašujem, komu se je zdelo nujno potrebno 
postaviti novo ograjo in zakaj, ter koliko se je investiralo v 
postavitev te nove ograje. 
Sprašujem, zakaj travnik ni odprt za občane, da bi se lahko 
prosto gibali po njem. Dajem pobudo, da se travnik odpre 
za javnost in da se ga začasno minimalistično uredi – npr. 
kakšna klop, koši za smeti (dokler se ne odloči kaj bo z 
njim). Travnik je primeren za sprehajanje psov, v zimskem 
času za sankanje,… 
ODGOVOR:
Po tem, ko je bilo ugotovljeno, da je plantažni sadovnjak, ki je bil 
dolga leta na tem zemljišču, izčrpan, ob opustitvi vzdrževanja 
sadovnjaka pa bi lahko prišlo do širitve bolezni in škodljivcev 
na ostala zelena območja oz. drevesa, je bila odstranitev 
sadovnjaka nujna. Za sam izgled vstopnega dela mesta se 
je zemljišče preuredilo v travnik. Kot takšnega smo ga potem 
oddali v najem kmetijskemu pridelovalcu, ki je v postopku 
pogajanj zanj ponudil najvišjo letno najemnino, interesa za 
najem je bilo namreč med kmetijskimi pridelovalci precej. 
Glede na to, da najemnik zemljišče uporablja za namen košnje in 
s tem pridelave krme za živino, je bilo smiselno, da se zemljišče 
ogradi, saj na ta način lahko pridelovalcu omogočimo nemoteno 
izvajanje kmetijske dejavnosti in pridelavo kakovostne krme 
za živino, obenem pa preprečimo nekontrolirane vožnje in 
poškodbe vzdrževane zelenice. Strošek postavitve ograje je bil 
8.727,27 evrov (z DDV).
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

�. Verjamem, da ima MO Velenje za investicijo, ki predstavlja 
1/6 proračuna v proračunskem letu 201� že pripravljene 
vsebinske programe za naslednja � leta in več, ki srednje in 
dolgoročno utemeljujejo in hkrati upravičujejo investicijo. 
Zato prosim, da se v gradivu za naslednjo sejo poda pisne 
odgovore na naslednja vprašanja, saj teh odgovorov 
nismo dobili, ker projekt ni bil vsebinsko predstavljen niti 
obravnavan v tem mandatu mestnega sveta:
ODGOVOR:
V okviru CTN projektov se finančno in gradbeno pripravljata 
dva ločena projekta Prireditveni Oder in Prireditveni prostor, ki 
pa se vsebinsko navezujeta drug na drugega.
V uvodu je potrebno poudariti, da ne gre le za oder, niti zgolj za 
območje za izvajanje prireditev, ampak gre za celostno ureditev 
prostora, ki sodi v tim. DUO (degradirana urbana območja), kar 
je bil tudi eden od pogojev, da smo pristopili k izvedbi projektov 
v okviru finančnega mehanizma (CTN) celostnih teritorialnih 
naložb. 
Splošni cilji projektov so:
1. Trajnostna sanacija območja s povrnitvijo družbene, okoljske 
in ekonomske vrednosti degradiranih površin.
2. Ureditev degradiranega območja ter ustvarjanje pogojev za 
razvoj gospodarskih in družbenih dejavnosti.
3. Razvoj podpornega okolja za izvajanje športnih, kulturnih, 
izobraževalnih in drugih družabnih dogodkov.
4. Dvig kvalitete bivanja z reaktivacijo prostega in slabo 
izkoriščenega degradiranega območja znotraj mesta Velenje.
5. Zagotoviti pogoje za rast nočitvenih kapacitet in števila 
nočitev v mestni občini kot posledica investicije.
6. Izboljšanje kakovosti javnih površin.
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Programski cilji projektov: 
1. Infrastruktura bo omogočala izvajanje raznorodnih programov 
in projektov: tako javnih organizacij kot gospodarskih družb.
2.  MOV z investicijo vzpostavlja tako dodatne pogoje za razvoj 
obeh vrst organizacij kot za dvig kakovosti bivanja občank in 
občanov.
3. Javni zavodi s področij kulture, športa, turizma in mladinskih 
dejavnosti bodo v tesnem sodelovanju skladno s svojimi 
poslanstvi na temelju svojih finančnih načrtov izvajali programe 
in projekte v javno dobro. Pri tem se bodo povezovali tako 
medsebojno kot z ostalimi partnerji s področij družbenih in 
ostalih dejavnosti.
4. Gospodarskim subjektom, ki bodo na prireditvenem območju 
pripravljali komercialne dogodke, bodo javni zavodi podporne 
storitve zagotavljali na tržni podlagi.
Odgovor so pripravili v Uradu za družbene dejavnosti.

- Katere prireditve so planirane, da se bodo na tem prireditvenem 
prostoru/odru izvedle v letih 2018, 2019, 2020, 2021?
Iz časovne dinamike je razvidno da bo celotno območje v 
gradbenem izvajanju predvidoma od julija 2018 do septembra 
2019, zato za ta čas ni predvideno izvajanje programskih 
vsebin. Javni zavodi, ki delujejo pod okriljem Mestne občine 
Velenje, bodo pri pripravi delovnih načrtov za leta 2019 in 
naprej vsebine s posebno pozornostjo umeščali na lokacijo 
ob Velenjskem jezeru. Povezovali se bodo v vseh fazah 
organizacije celotnega sporeda in posameznih dogodkov in 
na vseh ravneh, od koncipiranja ter strukturiranja celoletnega 
raznolikega programa, preko promocije destinacije in 
posameznih dogodkov, do njihove kakovostne programske in 
tehnične izvedbe. Istočasno se bo oblikoval poseben cenik in 
pogoji vstopanja komercialnih subjektov na ta prostor, ki bodo 
tam želeli izvajati svoje dejavnosti.
Festival Velenje bo celoletno krovno koordiniral in samostojno 
pripravljal posamezne programe s področja kulture, ŠRZ Rdeča 
dvorana Velenje programe s področja športa, Mladinski center 
Velenje programe s področja mladinskih dejavnosti, Zavod za 
turizem Šaleške doline pa programe s področja turizma. Stalna 
delovna skupina, sestavljena iz programskih sodelavcev javnih 
zavodov ter predstavnikov občinske uprave in partnerskih 
organizacij, bo skrbela za pripravo strokovnih podlag letnih in 
večletnih programskih načrtov raznorodnih vsebin, ki jih bodo 
posamezni javni zavodi umestili v svoje plane dela.
Dokončna podoba programov v letu 2018 bo oblikovana po 
izteku aktualnih in prihajajočih občinskih, državnih in evropskih 
razpisov s posameznih področij, ko bo razvidno, kateri projekti 
so prejeli potrebno javno podporo. Javni zavodi pa bodo 
tudi v prihajajočem letu v svoje programe ažurno vključevali 
kakovostne vsebine javnih, civilnodružbenih in drugih 
organizacij ter ustvarjalnih posameznikov, ki v tem trenutku še 
niso dokončno oblikovani.
 Gospodarski subjekti, ki bodo na prireditvenem območju 
pripravljali komercialne dogodke, bodo svoje programe na 
prizorišče umeščali skladno s svojimi poslovnimi načrti.
Odgovor so pripravili v Uradu za družbene dejavnosti.

- Kakšna je kalkulacija stroškov, prihodkov in od kod bo 
financirana izvedba planiranih programov/prireditev?
ODGOVOR:
Javni zavodi poslujejo skladno s svojimi pravili in svoje 
programe v javnem interesu izvajajo na podlagi potrjenih 
finančnih načrtov, v katerih so razvidni njihovi stroški in prihodki, 
na katere ustanovitelje (MOV) podaja vsakoletna soglasja.

Gospodarske družbe kalkulacij stroškov in prihodkov svojih 
prireditev in programov ne predstavljajo mestnim svetnikom 
ampak lastnikom oziroma njihovim predstavnikom, z MOV 
oziroma njenim pooblaščenim javnim zavodom pa bodo tudi na 
tej lokaciji v poslovni odnos vstopale na podlagi cenika najema 
in ostalih storitev.
Odgovor so pripravili v Uradu za družbene dejavnosti.

- Kakšni bodo letni amortizacijski stroški, kakšni so planirani 
stroški vzdrževanja in obratovalni stroški te investicije (v 
kolikšnem času bi se naj investicija amortizirala):
ODGOVOR:
Amortizacija prireditvenega odra in prostora bosta imela 
enako stopnjo amortiziranja, torej bo investicija predvidoma 
amortizirana v 33 letu (33,3). Študija izvedljivosti je trenutno v 
pregledu na pristojnih organih.
Odgovor so pripravili v Uradu za družbene dejavnosti.

- Kdo na MOV bo odgovoren, bo vodil te investicije in kdo 
jih bo nadzoroval)?
ODGOVOR:
Za izvedbo obeh investicij je bil imenovan projektni tim, ki 
sodi pod koordinacijo Urada za družbene dejavnosti. Javni 
razpis za izvajalca in gradbeni nadzor bo izveden, ko bomo 
prejeli dokončen sklep o sofinanciranju investicij v programu 
mehanizma CTN.
Odgovor so pripravili v Uradu za družbene dejavnosti.

�. Občanko zanima, zakaj ni enosmerne ceste okoli bloka 
na Rudarski 2 in mimo nebotičnika, saj je nekoč že bila 
enosmerna in takrat je bila varnost bistveno višja. Sprašuje 
ali je potrebno, da se pripeti nesreča.
ODGOVOR:
Omenjena cesta predstavlja dovozno pot do stanovanjskih 
objektov in stavbe Mestne občine. Pred časom je cesta res bila 
enosmerna, vendar se je to pokazalo za slabo rešitev predvsem 
iz vidika dostopa do objektov. Zaradi ponovne vzpostavitve 
dvosmernega prometa se je na najožjem delu zgradil pločnik 
in uredil izmenični enosmerni promet. Na ta način in z ureditvijo 
talne ovire pred občinsko stavbo se je promet umiril.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

5. Občanka iz Konova sprašuje ali je mogoče urediti 
prometni režim čez Konovo tako, da se dovoli le lokalni 
promet, saj je v porastu promet na Koroško čez Graško 
goro, cesta pa ima več ozkih grl in ne omogoča normalnega 
srečanja niti dveh avtomobilov, poleg tega pa ni pločnikov 
za pešce (otroke, ki tudi hodijo po tej poti v šolo).
ODGOVOR:
Prometno signalizacijo je seveda možno postaviti, vendar, ker 
gre za dokaj veliko območje, jo je skoraj nemogoče nadzorovati. 
Znaki bi morali biti postavljeni pri krožišču Skalca, pod cerkvijo 
Sv. Martina, pri Turnu in v Cirkovcah. Na omenjenem območju 
stanuje veliko občanov, ki cesto potrebujejo za svoje dnevne 
aktivnosti, prav tako pa ceste v KS Konovo uporablja, kar 
opažamo tudi sami, vedno več voznikov, ki vozijo iz območja 
Škal proti Šaleku in obratno.
Problema naraščajočega prometa se zavedamo tudi sami, 
zato smo pristopili k pridobivanju projektne dokumentacije za 
ureditev pločnikov na tem območju, ki bi prispevali k dodatni 
varnosti najšibkejših udeležencev prometa, vendar se zadeve 
zatikajo pri pridobivanju zemljišč potrebnih za gradnjo. 
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.
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