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župan Mestne občine Velenje
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PREDLOG

ZAPISNIK 6. SEJE

Sveta Mestne občine Velenje
Seja je potekala v sejni dvorani Mestne občine Velenje, dne
5.11. 2019, s pričetkom ob 8. uri in zaključkom ob 13.45 uri.
Sejo je vodil podžupan Peter DERMOL.
Opravičila sta se naslednja člana sveta: Marjana Marija KOREN
in Klemen ARLIČ.
Podžupan Peter DERMOL je ugotovil, da je od skupnega števila 33
članov sveta prisotnih 29 članov in je svet sklepčen.
Podžupan Peter DERMOL je dejal, da so svetnicam in svetnikom
po elektronski pošti poleg zapisnika Statutarno-pravne komisije
Sveta Mestne občine Velenje poslali razlago 16. in 32.a člena
Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje. Prav tako so jim v
vednost poslali mnenje Službe za lokalno samoupravo. Sledil
je kratek povzetek, in sicer:
Komisija na podlagi 71. člena Poslovnika sveta Mestne občine
Velenje sprejema naslednjo razlago 16. člena poslovnika:
Svetniško skupino lahko tvorijo člani Sveta Mestne občine
Velenje z istoimenske liste ali dva oziroma več samostojnih
svetnikov ali svetnic, ki se povežejo. Člani sveta so istočasno
člani samo ene svetniške skupine. Samostojni svetnik ali
svetnica že po številu članov ne more biti skupina.
Komisija na podlagi 71. člena poslovnika sprejema naslednjo
razlago 32. člena poslovnika:
Razprava se vodi po vrstnem redu, kot ga opredeljuje ta člen,
tako, da ima najprej besedo razpravljavec v imenu delovnega
telesa, nato vodja ali pooblaščenec posamezne svetniške
skupine in nato ostali svetniki ali svetnice po vrstnem redu, kot
so se prijavili k razpravi. Vsak svetnik oziroma svetnica ima
pravico do razprave ob določeni točki dnevnega reda.
Dejal je, da bodo v nadaljevanju razprave sveta vodili v skladu
z razlago.
Člani sveta so za 6. sejo Sveta Mestne občine Velenje prejeli
naslednje gradivo:
- Glasilo št. 6, Priloge h Glasilu 1, 2 in 3
- Predlog dnevnega reda s poročevalci, kazalom in opombami
- Predlog Sklepa o potrditvi mandata članici Sveta Mestne
občine Velenje
- Razširitev dnevnega reda 6. seje Sveta Mestne občine
Velenje
- Tabelarni prilogi k Predlogu Sklepa o povečanju vrednosti
projekta 403-1805-002 dograditev in posodobitev zimskega
bazena v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje
za obdobje 2019-2022 in Predlogu Sklepa o uvrstitvi projekta
405-1206-009 EERAdata v Načrt razvojnih programov Mestne
občine Velenje za obdobje 2019-2022.
- Zapisnik Odbora za gospodarske javne službe
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- Zapisnik Odbora za negospodarske javne službe
- Zapisnik Odbora za okolje in prostor
- Zapisnik Odbora za gospodarstvo
- Zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja
- Zapisnik Komisije za statutarno-pravna vprašanja
- Zapisnik Komisije za spremljanje dela občinskega redarstva
in občinske inšpekcije
- Zapisnik Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
- Zapisnik seje Nadzornega odbora
Za 6. sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 5. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske
uprave
3. Predstavitev projektov Mestne občine Velenje
4. Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto
2020
5. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet javnega zavoda
Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod
6. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet zavoda Energetska
agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
7. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet zavoda Lekarna
Velenje
8. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika pacientov v Svet
zavoda Lekarna Velenje
9. Predlog Sklepa o seznanitvi s poročilom o izvrševanju
proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019 v obdobju od 1.
1. 2019 do 30. 6. 2019
10. Predlog Sklepa o povečanju vrednosti projekta 403-1805002 dograditev in posodobitev zimskega bazena v Načrtu
razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 20192022
11. Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 405-1206-009 EERAdata
v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje
2019-2022
12. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje
iz javnega dobra (ID znak parcela 964 3567/6)
13. Predlog Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov
lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se
(so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje
14. Predlog Odloka o pokopališkem redu v Mestni občini
Velenje
15. Predlog Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih
dejavnosti v Mestni občini Velenje
16. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje (po skrajšanem
postopku)
17. Predlog Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave
SAŠA regije
18. Osnutek Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine
Velenje
19. Osnutek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča na območju Mestne občine Velenje
20. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu Trebuša – vzhod
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Podžupan Peter DERMOL je predlagal, da se dnevni red 6. seje
razširi tako, da se na:
- 2. točko uvrsti Predlog Sklepa o potrditvi mandata članici
Sveta Mestne občine Velenje.
Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
1. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se dnevni
red 6. seje razširi tako, da se na 2. točko uvrsti Predlog Sklepa
o potrditvi mandata članici Sveta Mestne občine Velenje.
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.
Podžupan Peter DERMOL je za obravnavo po skrajšanem postopku
predlagal:
- 17. točko – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje.
Prisotnih je bilo 30 članov sveta.
2. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se po
skrajšanem postopku obravnava 17. točko – Predlog Odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Vrtec Velenje.
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.
Prisotnih je bilo 30 članov sveta.
3. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se
je glasil: 6. seja Sveta Mestne občine Velenje bo potekala po
naslednjem DNEVNEM REDU:
1. Potrditev zapisnika 5. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Predlog Sklepa o potrditvi mandata članici Sveta Mestne
občine Velenje
3. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske
uprave
4. Predstavitev projektov Mestne občine Velenje
5. Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto
2020
6. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet javnega zavoda
Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod
7. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet zavoda Energetska
agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
8. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet zavoda Lekarna
Velenje
9. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika pacientov v Svet
zavoda Lekarna Velenje
10. Predlog Sklepa o seznanitvi s poročilom o izvrševanju
proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019 v obdobju od 1.
1. 2019 do 30. 6. 2019
11. Predlog Sklepa o povečanju vrednosti projekta 403-1805-
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002 dograditev in posodobitev zimskega bazena v Načrtu
razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 20192022
12. Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 405-1206-009 EERAdata
v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje
2019-2022
13. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje
iz javnega dobra (ID znak parcela 964 3567/6)
14. Predlog Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov
lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se
(so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje
15. Predlog Odloka o pokopališkem redu v Mestni občini
Velenje
16. Predlog Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih
dejavnosti v Mestni občini Velenje
17. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje (po skrajšanem
postopku)
18. Predlog Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave
SAŠA regije
19. Osnutek Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine
Velenje
20. Osnutek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča na območju Mestne občine Velenje
21. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu Trebuša – vzhod
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA

Potrditev zapisnika 5. seje Sveta Mestne
občine Velenje
Prisotnih je bilo 30 članov sveta.
4. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki
se je glasil: Potrdi se zapisnik 5. seje Sveta Mestne občine
Velenje.
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Sklepa o potrditvi mandata članici
Sveta Mestne občine Velenje
Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA.
Prisotnih je bilo 30 članov sveta.
5. SKLEP
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Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o
potrditvi mandata članici Sveta Mestne občine Velenje.
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.
Sledila je slovesna prisega nove svetnice Maje NARAGLAV.

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA

Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter
občinske uprave
Član sveta dr. Franc ŽERDIN: 30. maja 2019 je Vlada RS na
državnem nivoju imenovala delovno skupino za prestrukturiranje
premogovnih regij. Zanima ga, ali se je 10-članska delovna
skupina, ki jo vodi mag. Bojan Kumer, državni sekretar na
ministrstvu za infrastrukturo, sploh že sestala, kdo je v skupino
vključen s strani MOV, ki je zainteresirana stranka v postopku
prestrukturiranja, ter kakšne cilje delovna skupina zasleduje
oziroma jih bo zasledovala.
17. junija 2019 je ministrica za infrastrukturo ustanovila
operativno delovno skupino za pripravo ukrepov prestrukturiranja
premogovnih regij, ki jo vodi mag. Hinko Šolinc, generalni
direktor direktorata za energijo. Delovna skupina šteje 27
članov, v njej so tudi predstavniki iz SAŠA regije in MOV.
Zanima ga, ali se je operativna delovna skupina že sestala,
kdo je nosilec izdelave predloga ukrepov prestrukturiranja v
SAŠA regiji oziroma v MOV ter kakšne cilje skupina zasleduje.
Zanima ga tudi, kakšen je časovni načrt ukrepov, ki jih bodo v
MOV zagovarjali na področju prestrukturiranja.
Meni, da bi program delovne skupine za prestrukturiranje
premogovnih regij in program operativne delovne skupine
za pripravo ukrepov prestrukturiranja premogovnih regij s
poudarkom na Mestni občini Velenje moral obravnavati in se
do njih opredeliti tudi Svet MOV.
16.oktobra 2019 je v Bruslju potekalo že 6. srečanje delovnih
skupin na temo premogovnih regij v tranziciji. Med 350
prijavljenimi gosti srečanja ni zasledil nikogar iz ministrstev
Slovenije in tudi iz MOV ne. Zanima ga, v čem je problem
neudeležbe na tako pomembnih srečanjih.
Na koncu je postavil naslednji vprašanji:
Kako so se v MOV organizirali oziroma kako se bodo organizirali
na področju sodelovanja pri izdelavi operativnega programa z
naslovom » Premogovne regije v tranziciji«?
Kdo je nosilec izdelave operativnega programa z naslovom
»Premogovne regije v tranziciji« v Savinjsko-šaleški regiji
oziroma v MOV?
Odgovor mag. Iztoka MORIJA: To, o čemer je govoril gospod Žerdin,
bo verjetno eden najpomembnejših projektov MOV in Šaleške
doline naslednjih 30, 40 let. Dejal je, da je bila Savinjskošaleška regija skupaj s Posavjem na nivoju EU prepoznana kot
pilotna regija, kjer se bo to prestrukturiranje tudi s pomočjo EU
in države v naslednjih letih aktivno dogajalo. Na nivoju države
sta bili ustanovljeni 2 skupini. Eno vodi gospod Bojan Kumer,
kot je bilo že povedano. Ne zna odgovoriti, kolikokrat se je ta
skupina do sedaj sestala, ker te informacije nima. Drugo skupino
pa vodi Hinko Šolinc, on sam pa je bil od župana predlagan v
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to skupino. Omenjena skupina se je sestala enkrat, in sicer v
Šoštanju, 11.7., kjer so bili tudi predstavniki evropske komisije,
ki so predstavljali platformo Tranzicije premogovniških regij.
Drugi sestanek bo 22.11., teme bodo:
- Priprava nacionalne strategije in akcijskega načrta za
prestrukturiranje premogovnih regij Savinjsko-šaleške in
Zasavske regije v skladu z načelom pravične tranzicije in
nadaljne aktivnosti;
- Premogovniške regije v okviru nacionalnega ali energetskega
podnebnega načrta in pa pregled ostalih aktivnosti deležnikov.
Skupina, ki bo delovala s strani Slovenije, še ni bila imenovana
s strani države, deluje pa v okviru tega neformalna skupina,
ki se udeležuje sestankov, ki jih sklicuje Evropska komisija za
pravično tranzicijo premogovnih regij. V tej skupini interese
MOV zastopa direktorica Razvojne agencije SAŠA regije mag.
Biljana Škarja. Ona ima tudi največ informacij o tem. Glede
srečanja v Bruslju, ki ga je omenil gospod Žerdin, je dejal, da
je res, da tam ni bilo nobenega predstavnika na nivoju naše
države. Tam je bila direktorica Biljana Škarja ter predstavniki
Zasavske regije in to je to. Sam ima zelo podobno izkušnjo.
V začetku oktobra je bil v Bruslju, kjer se je udeležil visoke
konference na področju tranzicije premogovnih regij. Tudi tam ni
bilo nobenega predstavnika s strani naše države. Zakaj na tako
pomembnih srečanjih ni predstavnikov države, jim žal ne more
odgovoriti. So se pa vsi ministri tam borili tudi za to, da bi za
prestrukturiranje gospodarstva na zeleno energijo premogovnih
regij bil dodeljen poseben sklad prav za ta namen, torej mimo
kohezije. Poseben sklad prav za prestrukturiranje v posamezni
državi. Direktorji direktoratov pri Evropski komisiji so se zelo
borili, da ne bi bilo tako, vsi ostali ministri in pa državni sekretarji
ostalih držav pa so dejansko zahtevali, da se tem državam
aktivno pomaga pri prehodu na zeleno energijo. Prav tako je
bilo jasno in glasno povedano, da bodo šli na zeleno energijo,
ampak prej želijo prestrukturirati gospodarstvo, pridobiti
električno energijo iz zelenih virov. Dokler se to ne naredi, ne
bodo zapirali premogovnikov in termoelektrarn. To je bilo jasno
povedano s strani Poljske, Slovaške in Češke, ker če ne, lahko
gospodarstvo teh držav ugasne.
Glede dosedanjih ukrepov je dejal, da smo torej aprila 2019
postali pilotna regija znotraj Evrope. Udeležili so se prvega
srečanja te komisije, drugo bo sedaj v novembru. Skupaj z
državo je bila dana prijava na Evropsko komisijo za financiranje
nacionalne strategije za prestrukturiranje Savinjsko-šaleške
in Zasavske regije v višini od 450.000 do 480.000 EUR. Po
neuradnih informacijah je komisija državi ta sredstva že
odobrila. Na podlagi te strategije bodo potem v RS oziroma
v naši regiji pričeli pripravljati operativne programe in akcijske
načrte za nadaljnih 5, 10, 15, 20, 30 ali 40 let. To je tista osnova,
ki mora biti narejena. Dejal je še, da se ravno v tem trenutku
pišejo smernice in operativni programi za črpanje sredstev iz
kohezije za naslednjo finančno perspektivo od 21 do 27. V
okviru Združenja mestnih občin in pa Skupnosti občin Slovenije
MOV zelo aktivno sodeluje in so že podali predloge, da se
premogovniške regije posebej zabeleži v ta operativni program
zaradi lažjega črpanja ravno teh sredstev. Verjame, da bodo
uspešni in da bo to v operativnem programu pisalo, ker potem
lahko tudi država ta sredstva lažje direktno preusmeri v to
dolino z različnimi programi. Na tem sedaj intenzivno delajo.
Kako se bodo v prihodnosti organizirali in kdo vse bo nosilec
teh projektov, to je še odprto, dejstvo pa je, da bodo svetnice in
svetniki pri tem aktivno sodelovali.
Član sveta dr. Franc ŽERDIN se je zahvalil za izčrpen odgovor,
s katerim je zadovoljen. Čas pa zelo hitro teče in kar naenkrat
bodo postavljeni pred neka dejstva, ki jih ne bodo kvalitetno
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obvladovali niti na nivoju regije niti na nivoju države. Predlagal
je, da se poskusijo znotraj občine dogovoriti, kako delovati
proaktivno, torej kako biti en korak pred državo, saj se na nivoju
države ne dogaja nič. Biti morajo korak pred njimi, imeti morajo
pripravljene programe in biti navzven poenoteni.
Mag. Iztok MORI je dejal, da se popolnoma strinja s tem, kar je
povedal gospod Žerdin. Tudi predstavniki Evropske komisije so
dejali, da je žogica na naši strani, mi moramo dati predloge in
smo tisti, ki bodo morali biti proaktivni. Če ne bomo mi pritiskali,
tudi država ne bo.
Članica sveta Veronika JUVAN: Opozorila je na prometno
problematiko na Konovski cesti, na kar je poleti opozoril že
svetnik dr. Adnan Glotić. Dejal je, da je med športnim parkom
Konovo in križiščem v bližini doma KS Konovo v zadnjem
obdobju mogoče opaziti povečan promet in pogoste kršitve
omejitve hitrosti 30km/h. Prav tako naj bi se na tej cesti, kljub
izrecni prepovedi, povečal tovorni promet. Ker omenjeni odsek
nima urejenega pločnika, je podal pobudo, da se preuči možnost
postavitve cestnih ovir ter poostritev redarske kontrole. Na to
je dobil tudi odgovor, in sicer da je postavitev cestnih grbin
načeloma mogoča, vendar potrebujejo točne lokacije in soglasje
stanovalcev ob njih. Na osnovi lokacij in soglasij bodo opravili
oglede in preverili, ali je grbine skladno z veljavnimi pravilniki
mogoče postaviti. Postavila je vprašanje, ali se je to uredilo.
Na podlagi anketnega vprašalnika so pridobili tudi mnenja
krajanov, ki živijo ob Konovski cesti. Imeli so dve možnosti, in
sicer ohranitev obstoječega stanja ali pa ureditev enosmerne
ceste s pločnikom. 75% ljudi se je odločilo za drugo možnost.
Postavila je vprašanje, ali se lahko naroči merjenje pretočnosti
prometa. Lahko bi ga tudi sami šteli, je pa vprašanje, ali bi bilo
to verodostojno in ali bi bil to točen podatek. Nato je izpostavila
še avtobusno postajo na vrhu Konovega, ki ni več v uporabi in
kazi podobo naselja. Podala je pobudo, da se to podre in da se
tam uredi estetski prostor za zabojnik.
Odgovor Antona BRODNIKA: Dejal je, da so glede avtobusne
postaje takoj stopili v kontakt z vodstvom krajevne skupnosti,
da se ta odstrani, saj tam stoji neuporabna že 30 let. Zemljišče
pa je v zasebni lasti, zato bodo poskušali to urediti in postajo
odstraniti, nato pa bi na to mesto postavili ekološki otok. Glede
grbin pa je tako, da bi jih vsi imeli, vendar ne pred svojim pragom.
Grbine imajo pluse in minuse, predvsem je minus hrup, ki ga
povzročajo zlasti v nočnem času tovornjaki, ki se vozijo čez.
Treba je torej zelo natančno preučiti, kje grbine postaviti. Dali
so tam tudi omejitev 30km/h in verjame, da so tudi policija in
redarji tam večkrat prisotni. Dejal je, naj jim posredujejo pisno
točno, kje bi jih postavili, ter pisna soglasja vseh stanovalcev,
ki tam živijo. Strinjati se morajo vsi, ki tam živijo. Meni, da bi
enosmerni promet tam tepel kompletno Konovo. Če hočejo to
spremembo narediti, je potrebno sklicati v krajevni skupnosti
širšo razpravo vseh stanovalcev, ki tam živijo, ne samo tiste
4 hiše, ki so direktno ob Konovski cesti. Potrebno je pošteno
razmisliti, kaj bi to pomenilo, ker potem je potrebno zapreti
tudi nižjo Trubarjevo cesto za enosmerni promet in potem se
veriga kar pelje, zato je potrebno to dobro premisliti. Sklicati
je potrebno zbor krajanov, izvesti glasovanje in naj se ljudje
res sami odločijo. Če bo želja, bodo cesto prekategorizirali
v enosmerno cesto. Strinja pa se, da lahko naredijo meritve
pretočnosti v spomladanskem času.
Članica sveta Veronika JUVAN je dejala, da je 30 let res dolgo in
če za vsako stvar rabijo toliko časa, jo to zelo žalosti. Rečeno
je bilo tudi, da je potrebno ljudi vprašati, če se s tem strinjajo.

stran  / Številka 7

Podala je rezultate ankete in meni, da je 75% anketirancev
dovolj zgovoren podatek, da ljudje tam želijo enosmerni promet.
Se pa strinja, da se izvede razprava, na katero bodo vabljeni
tudi predstavniki občine.
Član sveta Sebastjan APAT: V drugi polovici oktobra letos je
Računsko sodišče Republike Slovenije objavilo revizijsko
poročilo Pravilnost in smotrnost poslovanja Mestne občine
Velenje v delu, ki se nanaša na izvajanje projektov javnozasebnega partnerstva, št. 324-2/2016/53 z dne 21. oktobra
2019.
Računsko sodišče Republike Slovenije je o pravilnosti
poslovanja Mestne občine Velenje izreklo mnenje s pridržkom,
ker občina ni poslovala v skladu s predpisi in pogodbenimi
določili v primerih, ki so podrobneje navedeni v samem poročilu.
Podalo je tudi priporočila. Zanima ga, kako ocenjujejo navedeno
revizijsko poročilo, ali so take navedbe v poročilu ter priporočila
pričakovali, kakšne ukrepe bodo sprejeli, da bo poslovanje
Mestne občine Velenje v skladu s priporočili Računskega
sodišča Republike Slovenije in kako bodo ta upoštevana.
Odgovor mag. Iztoka MORIJA: Računsko sodišče je začelo ta
nadzor opravljati pred 3 leti, nanaša pa se na javno-zasebna
partnerstva, ki so bila sklenjena od leta 2008. Takrat so
pravzaprav orali ledino na področju javno-zasebnih partnerstev.
Takrat se je tudi sklenila pogodba z zunanjimi izvajalci, pravniki,
ki so strokovno pomagali, da se ta postopek pravilno izpelje. V
teh 10 letih pa se je na področju javno-zasebnega partnerstva
marsikaj spremenilo, spremenil se je zakon, in računsko sodišče
je dejansko ugotovilo napake pri sklepanju teh javno-zasebnih
partnerstev. Tekom nadzora so z računskim sodiščem aktivno
sodelovali in so vse ugotovljene napake tekom nadzora že tudi
odpravili. Dejal je, da pa se z vsemi ugotovljenimi napakami
niso strinjali in je nekatere računsko sodišče tudi umaknilo.
Vsa priporočila, ki jih je podalo računsko sodišče, v upravi
jemljejo zelo resno in jih tudi upoštevajo ter redno obravnavajo
na kolegijih z vodji uradov, da v prihodnje do teh napak ne bi
prihajalo. Ta priporočila pa jim bodo v veliko pomoč tudi pri
nadaljnjem podeljevanju koncesij.
Članica sveta Suzana KAVAŠ: V parlamentarno proceduro v DZ
je bila vložena sprememba zakona o dohodnini. Postavila je
vprašanje, ali se v zvezi s tem pripravljajo s strani občinskega
vodstva kakršnikoli varčevalni ukrepi. Neizpodbitno dejstvo
namreč je, da bodo vse občine po sprejemu te zakonodaje
prejele manj prihodkov iz naslova dohodnine v občinski
proračun v prihodnjih letih. Nato je v imenu civilne iniciative
podala zahvalo županu Bojanu Kontiču, da je sprejel pobudo
za spremembo stanovanjske zakonodaje in ni naletela na gluha
ušesa. Zaradi županovega osebnega angažiranja je prišlo do
spremembe stanovanjske zakonodaje. V opoziciji znajo torej
tudi pohvaliti in ne samo kritizirati.
Odgovor Amre KADRIČ: Konec junija letošnjega leta so bili
seznanjeni, da se pripravlja predlog zakona o spremembah
dohodnine in seveda so obrazložitev zakona skrbno preučili in
tudi naredili finančne učinke na naš proračun, ker dohodnina
je eden najpomembnejših virov občinskega proračuna.
Predlagatelj zakona je v obrazložitvi navedel, da spremembe
zakona ne bodo imele vplivov na financiranje občin. Po skrbni
analizi so ugotovili, da ta navedena trditev drži samo za tiste
občine, ki dosegajo dohodnino pod zneskom primerne porabe,
problem pa nastane pri občinah, kot je naša, ki dosegajo
dohodnino nad zneskom primerne porabe. Te ugotovitve so
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strnili in jih tudi posredovali združenjem občin in so zahtevali, da
se takoj nadomesti izgubljeni prihodek iz naslova dohodnine, ali
da se poviša znesek dohodnine, ki pripada občinam, ali pa da
se spremeni enačba za izračun primerne porabe. Dohodnina,
ki nam pripada danes, se izračuna na podlagi odmerjene in
plačane dohodnine predpreteklega leta, torej 2017. V kolikor
bo zakon o dohodnini začel veljati 1.1. 2020, pomeni, da bodo
finančne posledice v letu 2022. Upa, da bodo z ukrepi in skupaj
z združenji uspeli doseči kakšne premike, ker vsekakor si pri
proračunu za leto 2022 varčevalnih ukrepov in krčenja sredstev
ne želijo.
Član sveta Matej JENKO: V tujini se nove kolesarske steze gradijo
in postavljajo tako, da so ločene od prometa in od pešcev. Kjer
je mogoče, so ločene tudi z zelenim pasom. Za Velenje tega ne
moremo trditi. Opozorila občanov glede postavitve in nevarnosti
kolesarskih stez kar dežujejo. Izpostavil je kolesarski stezi v
Šaleku in na Gorici. Postavil je vprašanje, kdo bo odgovarjal,
če pride do kakšne tragične nesreče. Zanima ga tudi, kdaj se
bo začela graditi kolesarska steza proti Mislinji in proti Dobrni
ter kaj je s kolesarsko stezo čez Graško Goro. Na predstavitvi
projekta novih kolesarskih stez je s strani gospoda Brodnika
dobil odgovor, da imajo nove asfaltirane kolesarske steze
garancijo na izvedbo 10 let, danes pa lahko preberemo, da je
le 5 let. Zanima ga, zakaj je tako malo. 5 let za cesto ni nič.
Zanima ga tudi, zakaj je prišlo do sprememb na teh trasah, kje
so vzroki za to. Zanima ga tudi avtocestni priključek v Arji vasi,
kjer bomo dobili priključek s semaforjem. Dobili bomo torej še
slabše, kar smo imeli, torej semafor. Zanima ga, ali je na MOV
kdo sodeloval pri teh odločitvah, ali so se s tem strinjali. Postavil
je vprašanje, kdaj se bo pričela graditi 3. razvojna os, prav
tako ga zanima, ali Velenje dela kaj na tem, da bi se avtocesta
peljala vse do avstrijske meje. Za Velenje je povezava z Avstrijo
zelo pomembna stvar, saj vemo, da v Velenju zadnjih 30 let
gospodarstvo propada, prav tako Velenje pada po BDPju. Tako
bi ljudje lahko šli delati v dobre službe v Avstrijo.
Odgovor Antona BRODNIKA: Dejal je, da je gospod Jenko pisno
vprašanje zelo na široko zastavil, sedaj pa je zelo natančno
opredeljeval, vendar bo poskusil odgovoriti. Glede kolesarskih
stez je dejal, da velja, da bi jih vsi imeli, vendar ne pred lastnim
pragom. V Šaleku je to zelo tipično. Tam so kolesarsko stezo
zarisali na občinskih cestah, na koncu pa je del v lastništvu
bloka, zato tam niso mogli zarisati, ker je bilo tam nekaj
posamezikov, ki tega niso dovolili, saj imajo vse avtomobile
na črno parkirane na občinskih površinah. S tem ko so zarisali
kolesarske steze, do česar imajo pravico, je bil upoštevan
predpis, da mora biti kolesarska steza 1,20m odmaknjena od
avtomobila. V Šaleku je postavljen tudi prometni znak, da se
mora parkirati vzvratno, da bo torej voznik videl kolesarja. To
je torej zakonsko urejeno, ne upoštevajo pa vsi ljudje tega.
Predvsem v Šaleku pa je parkirišč premalo in ljudje gledajo na
vse iz svojega osebnega interesa. Ker imajo premale bokse,
parkirajo avtomobile zunaj in zasedejo vsa parkirišča, v boksih
pa imajo skladišča, delavnice in tako naprej. Več ko 1/3 boksov
ni zasedenih in naloga svetnikov in občinarjev v prihodnje je,
da se parkiranje tam uredi. Ljudje torej tam iz lastnih interesov
nasprotujejo takemu zarisu kolesarskih stez. Počasi pa bosta
tudi tam prevladali pamet in strpnost, je pa res, da je to sedaj
ukrep, ki ga prej nismo poznali, večina pa to pozdravlja.
Vzporedno s postavitvami teh kolesarskih stez pa poteka tudi
projekt kolesarske steze proti Hudi luknji. V zaključni fazi je
idejni projekt in predvideva, da bo v juniju prihodnjega leta že
gradbeno dovoljenje in leta 2021 bi se naj začela tudi izvedba.
Izredno intenzivno pa poteka kolesarska steza od Vinske
Gore proti Celju ter proti Savinjski dolini. Revizija naj bi bila
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že v roku 15 dni, se pravi novembra bo že revizija projektov.
Država torej te kolesarske steze intenzivno pripravlja. Glede
državnih cest je dejal, da tudi sami niso zadovoljni z njimi. Imeli
so sestanek v juniju s predstavniki države zaradi cest, ki so
nujno potrebne obnove v naši občini, to so Kidričeva, Šaleška,
cesta proti Polzeli, Pesje-Velenje, Velenje-Škale. So na vrhu
prioritetne lestvice po točkah, vendar se je vse zamaknilo za
eno leto po vsej Soveniji. Imeli so načrt, da bo v to v letu 2020,
vendar se je sedaj zamaknilo v leto 2021. Sicer pa imajo vso
projektno dokumentacijo, intenzivno potekajo aktivnosti v zvezi
s projektno dokumentacijo za Šaleško in Kidričevo in upajo, da
bodo v letu 2021 to vendarle začeli. Glede 3. razvojne osi je
dejal, da se je najprej začel projektirati odsek Velenje-jug in
takrat so imeli s prebivalci Polzele problem in je šla zadeva na
ustavno sodišče. Ustavno sodišče je nato dalo zeleno luč, da
se začne naprej projektirati. V tem momentu lahko reče, da se
zadeve intenzivno projektirajo, res pa je, da ta odsek ni imel
ustrezne investicijske dokumentacije, da bi lahko dala država
poroštvo in to je sedaj obljubljeno do junija naslednjega leta.
Velenje seveda najbolj pesti ta odsek Velenje-jug, 16 km, za
kar je dokumentacija v pripravi. Lahko reče, da se zemljišča
in stavbe prodajajo, zato se jim ne zdi logično, da država ne bi
naredila maksimalno, da bi se za ta odsek pravočasno uredila
dokumentacija in da se tudi prične gradnja.
Član sveta Matej JENKO je dejal, da glede obnove Šaleške,
Kidričeve in podobnega poslušajo že nekaj let, da se bo to
izvedlo, pa še danes ni nič. Dobro bi bilo, da se nekaj naredi
glede tega. Ni pa dobil odgovora glede priključka na avtocesto,
kaj je s tem semaforjem. Zanima pa ga tudi hitra cesta oziroma
avtocesta od Slovenj Gradca do Avstrije. Meni, da bi Velenje
moralo pritisniti, da se tam stvari podaljšajo naprej.
Podžupan Peter DERMOL je svetniku Jenku dejal, da to ni ravno
v pristojnosti lokalne skupnosti. Povezava do Avstrije je tudi
debata na koordinacijskih sestankih v sklopu 3. razvojne osi.
Tega projekta pa ne bodo dočakali zagotovo še vsaj 10, 15
let. Vodijo pa te aktivnosti Korošci, ki vodijo to iniciativo in se
dogovarjajo s pristojnimi organi, MOV je tukaj zgolj stranski
udeleženec. Glede priključka v Arji vasi pa je dejal, da so mu na
Darsu dejali, da imajo projekte pripravljene tudi za ta priljuček.
Ali je to ta oblika, ki sedaj nastaja, ne ve, morda bo kasneje še
kakšna druga, nima pa sam o tem nobenih informacij.
Anton BRODNIK je dejal, da gre za t.i. diamantni priključek, za
katerega so dali veliko pisnih pripomb in pritožb. Tega se tudi na
nivoju države dobro zavedajo, da je ta priključek velik problem.
Sedaj so začeli pripravljali začasno varianto in slej ko prej
bodo morali tukaj narediti normalen priključek. Stanje bo sedaj
gotovo boljše, menda gre za nek ameriški sistem, in začasno
bo ta zadeva funkcionirala, vendar pa si bodo prizadevali še
naprej in pritiskali na državo, da bi tukaj bil normalen izvoz.
Član sveta Mihael LETONJE: V javnosti se je pojavila informacija,
da novi lastnik Gorenja vodstvo podjetja seli v Ljubljano, da
pa proizvodnja ostaja v Velenju. Ve, da na poslovne odločitve
lastnika občina nima vpliva, vendar kljub temu sprašuje, kaj je
občina storila v smeri, da se delovna mesta ne bi zmanjševala.
Novi lastnik je namreč obljubljal, da se bodo delovna mesta
povečevala ne zniževala, vendar se dogaja ravno nasprotno.
Odgovor podžupana Petra DERMOLA: Strinja se, da je vprašanje
zelo pomembno. Ugotavljajo lahko, da jih vse skupaj lahko
skrbi, predvsem zato, ker pretok informacij ni tak, kot bi moral
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biti. Zelo težko je dobiti informacije, kaj se v tem podjetju
dogaja. Že večkrat so podali nezadovoljstvo, ker nimajo pravih
informacij in vse izvejo iz medijev. Tudi na zadnjem sestanku
s predsednikom uprave Gorenja so izrazili razočaranje zaradi
tega in posledično tudi zaskrbljenost. Obrazložitev s strani
vodstva je šla v tej smeri, da držijo informacije, da bi se vodstvo
podjetja prestavilo v Ljubljano, in sicer z željo, da bi tam bil
sedež upravljanja za celotno Hisense skupino za ta del Evrope,
v Velenju pa bi ostala razvojni oddelek in proizvodnja za celoten
del Evrope. Tukaj bi torej imeli razvojno naravnano podjetje. Na
vprašanje, koliko je delavcev, ki bi se preselili v Ljubljano, pa
niso dobili odgovora, saj te številke še ne vedo, zatrdili pa so
jim, da sodelujejo s predstavniki zaposlenih in da se z njimi
tudi sproti usklajujejo, ali to drži, pa je seveda stvar Gorenja.
Župan MOV je 4.10. poslal vabilo vodstvu Hisensa, da se
udeleži današnje ali decembrske seje in so to vabilo ponovno
podali. Iz vodstva podjetja so jim odgovorili, da bodo na to
vabilo ustrezno reagirali in če bo možno, se bodo udeležili tudi
seje. Na prvem sestanku z vodstvom pa so dobili informacije,
da bodo ohranjali delovna mesta, razvojni oddelek in da bodo
tudi gradili novo tovarno v Velenju. Sam je od ministrstva dobil
informacije, da so v neposrednem striku z vodstvom Gorenja
in da je država pripravljena pomagati pri izgradnji nove tovarne
v Velenju. Kot lokalna skupnost pa so podali svoje mnenje, da
so zainteresirani, da se ta tovarna tu zgradi, da prostorski akti
to omogočajo in da bo tudi vse ostalo, kar bo potrebno s strani
lokalne skupnosti, urejeno.
Član sveta Mihael LETONJE je postavil vprašanje, ali bodo torej
prišli na sejo ali ne. Treba bo morda malo večji pritisk izvesti in
morda narediti tudi kakšno izredno sejo na to temo, saj imamo
tudi, če se naveže naprej, nasip med jezeri, ki je problematičen.
Lahko bi torej prišli predstavniki Premogovnika Velenje in bi
lahko ti dve stvari združili. Treba je narediti pritisk na lastnika,
da ne bo v Velenju prišlo do katastrofe. Potrebno je neko pisno
zagotovilo, da se bodo te seje udeležili.
Podžupan Peter DERMOL je dejal, da ustno zagotovilo je bilo dano,
pisnega odziva pa še ni bilo. Bodo pa podali uradno informacijo
o tem. Je pa vsekakor pobuda gospoda Letonje na mestu.
Članica sveta Breda KOLAR: Svet MOV je na seji 28. februarja
2017 potrdil Predlog Celostne prometne strategije, katere
namen je vzpostavitev trajnostnega načrtovanja prometa in
razvoja trajnostne mobilnosti v občini. Z uresničitvijo strategije
želijo doseči, da bo Velenje kot regijsko vozlišče uvajalo
in spodbujalo različne oblike trajnostne mobilnosti. CPS je
nastajala tako s pomočjo stroke kot tudi zainteresirane javnosti,
pri izvedbi strategije v praksi pa se je zataknilo. Na primer pri
renoviranju Goriške ceste in izgradnji novih kolesarskih stez.
Na zboru krajanov so predstavnik MOV, projektanta in izvajalca
predstavili načrt obnove Goriške ceste, ni bilo pa govora o
poteku trase kolesarskih površin. S strani krajanov je bilo nekaj
pomislekov in vprašanj zaradi izgube parkirnih prostorov, bili
pa so veseli načrtovane obnove in novih kolesarskih povezav.
Vendar vse do trenutka, ko so prebivalci ob Goriški ulici ugotovili,
da bo del kolesarske steze, ki pelje iz Gorice proti mestu,
potekal praktično pred njihovim pragom. Kljub nestrinjanju,
je bila kolesarska steza zgrajena in speljana čez zeleni pas
in po Goriški ulici, ki je sama po sebi zelo neugodna, saj je
nujno potrebna obnove. Zadovoljstvo ob obnovi Goriške ceste
je tako pokvarila trasa kolesarske steze, na katero prebivalci
niso bili pripravljeni niti seznanjeni z njenim potekom. So pa
kolesarske steze zagotovo velika pridobitev za vse mesto in
ker kolesarske površine, ki so zarisane na vozišču, terjajo
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nov način vožnje, ravnanja in obnašanja vseh udeležencev v
prometu, ki se dostikrat ne znajdejo v poplavi novih pravil in
oznak, jo zanima, kaj bo naredila MOV, da se bodo udeleženci v
prometu pri uporabi teh novih površin znali pravilno obnašati in
se izogniti morebitnim nesrečam. Predlagala je, da se na nivoju
krajevnih skupnosti, mestnih četrti, društev upokojencev, po
osnovnih šolah, vrtcih, na ŠCV ipd. organizirajo v sodelovanju s
Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu predavanja
o uporabi novih prometnih površin in po predavanjih v
sodelovanju z redarsko službo in policijo še povečan nadzor
na teh novih prometnih površinah in preventivno informiranje
ter opozarjanje udeležence v prometu. Le ob pravilni uporabi in
obnašanju v prometu bodo doseženi cilji iz CPS in zadovoljstvo
udeležencev.
Odgovor Antona BRODNIKA: Odgovoril je, da sledijo pri novi cestni
strategiji temu, da je na vrhu hierarhije pešec, nato kolesar, na
tretjem mestu je javni potniški promet, na koncu pa uporabniki
avtomobilov. Načeloma se vsi strinjajo s to novo ureditvijo, se pa
zatakne, ko posamezniki na to začnejo gledati iz individualnega
zornega kota in se potem spremembam zoperstavijo. Taka
hierarhija je v Velenju enaka kot v večini občin, ki uvajajo v
zadnjem času masovno kolesarske povezave in velenjski šoferji
jih bomo morali upoštevati tudi drugje. Ko govorimo o nekaterih
ulicah, ki so sestavni del kolesarskih povezav, v Velenju velja,
da se ljudje, ki tam bivajo, seveda strinjajo z njimi, vendar
ne po njihovem dvorišču. Takih primerov so imeli v Velenju
veliko, vendar poudarja, da so v vseh teh primerih vzpostavili
kolesarske steze na javnih cestah, ki so v lasti občine. Z
zarisi so s piktogrami za kolesarje in črtami za kolesarske
pasove hierarhijo v prometu samo poudarili. Ne gre torej za
spremembe prometnih režimov. Posamezni prebivalci so želeli,
da bi se kolesarske steze umestile drugam, zaradi česar bi bilo
potrebno, če vzamemo za primer Gorico, podreti cel drevored,
kar pa bi bilo iz trajnostnega vidika nesprejemljivo. V Našem
času je bil nov način vožnje razložen, enako tudi na velenjskem
radiu, v maju mesecu so imeli tukaj široko razpravo na to
temo, kamor so bili vabljeni vsi zainteresirani občani. Pobudo
gospe Kolar spoštuje in bodo tudi na seji Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu 22.11. to obravnavali in se uskladili,
da naredijo ponovno predavanja, predstavitve in podobno,
da bi vse morebitne nejasnosti glede novih kolesarskih stez
razčistili.
Član sveta Andrej VRBEC: Postavil je vprašanje, ali je MOV že
zamenjala parcelo 1862/1 (zelenico) s parcelo, ki je v lasti g.
Muminovića. V kolikor ni, ga zanima, ali to namerava narediti
in kdaj.
Odgovor mag. Branke GRADIŠNIK: MOV omenjene parcele, ki
se nahaja v bližini Abanke, še ni zamenjala, so pa začeli z
začetnimi postopki.
Član sveta Andrej VRBEC je dejal, da je civilna iniciativa
Ohranimo zeleno mesto, kljub velikim preprekam, ki so se
dogajale pri samem zbiranju podpisov, zbrala 800 overjenih
podpisov. Zahvalil se je vsem, ki so dali podpis. Ve pa sedaj,
zakaj se do sedaj tega nihče ni spravil delati v Velenju, saj so
bili pritiski nenormalni. Na stojnici so bile prisotne grožnje po
življenju in podobno. O tem, ali bo prišlo do menjave ali ne, je
ponovno prosil, da še enkrat razmislijo. Stanovalci niso a priori
proti gradnji, lahko pa se vprašajo, na kak način in s kom bodo
to naredili.
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K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predstavitev projektov Mestne občine Velenje
Projekte so predstavili direktor mag. Iztok MORI in vodje uradov
Drago MARTINŠEK, Alenka REDNJAK in Anton BRODNIK.
Član sveta Mihael LETONJE se je zahvalil za predstavitve
projektov. Očitno je bila občina uspešna pri evropskih projektih,
kar je v redu in se bo torej tudi v Velenju začelo graditi nekaj stvari
naprej. Postavil je vprašanje glede vodikovih avtobusov, in sicer
je to torej kompenzacija za tisti znesek, za katerega je občina
tožila TEŠ. Šoštanj je takrat dobil denar, MOV pa dela neko
kompenzacijo. Zanima ga, ali so ti avtobusi torej kompenzacija
za tisti denar. Sprašuje tudi, ali je ta tožba sedaj prekinjena.
Sam ni prepričan, da se bo kar naenkrat začel ta vodik v TEŠ
delati. Prav tako ga zanima, kdo bo upravljal s temi vodikovimi
avtobusi oziroma kdo bo lastnik. Investicija prireditvenega odra
in prostora je znašala na začetku manj kot 7 milijonov EUR,
sedaj je preko 9 milijonov EUR. Zanima ga, zakaj je prišlo do te
povišice in kaj bo to pomenilo za MOV, ali bo tudi naš strošek
sedaj toliko večji ali pa so to vse evropska sredstva. Rečeno
je bilo tudi, da je namen, da bi se tam celo leto nekaj dogajalo,
vendar to bi morali imeti že malo pripravljeno, torej občina še
sploh nič ne ve, kaj bo s tem objektom delala, poleg tega ali
imajo sploh načrt, kako se bo ta objekt vzdrževal in financiral.
Glede Starega trga ga zanima, ali je tam lastništvo z gospodom
Skazo rešeno, ali bo tisti objekt čisto za sebe stal, ali se bo
porušilo ter ali bo vse skupaj sploh nekako izgledalo in kakšne
aktivnosti se bodo tam odvijale. Na koncu je postavil vprašanje,
ali je Bicy sistem občina odkupila od MIC-a ali kako.
Član sveta Matej JENKO se je najprej zahvalil za predstavitev
projektov, ne razume pa, zakaj ni teh predstavitev v gradivu,
zato je prosil, da jim pošljejo predstavitve na mail. Vsak od
projektov pa bi si zaslužil svojo točko, da se ga torej celovito
obravnava, ne pa takole pavšalno. Pri projektih ga moti, da
ni postavljenih dovolj jasnih ciljev, zlasti v smislu, koliko novih
delovnih mest bo to prineslo, kakšne so dolgoročne finančne
posledice, kaj to pomeni za MOV, za lokalno okolje, kakšni
bodo prihodki, kakšni stroški itd. To so pomembne stvari, ki bi
jim morali obravnavati. Glede vodikove tehnologije je dejal, da
je to tehnologija, ki še danes ni čisto dorečena. Meni, da si
Velenje tega ne more privoščiti. Če ta projekt ne bo uspešen,
lahko to za sabo potegne hude posledice. Stvari so še v testnih
fazah in to si lahko privoščijo mesta in države, ki imajo veliko
kapitala, ne pa Velenje. Evropska sredstva pa niso donacije, to
je denar, ki smo ga Slovenci prispevali v EU in ga sedaj nazaj
dobivamo. To je naš denar in z njim je treba ravnati skrbno
in gospodarno. Vidimo pa, kako se pri nas stvari odvijajo. Če
pogledamo jezero, smo začeli s 3,5 milijona EUR, sedaj pa
je projekt vreden 9 milijonov EUR. Glede kolesarskih stez je
dejal, da je garancija pomembna stvar. 5 let garancije ni nič za
kolesarske steze. Zanima ga, zakaj ni tukaj garancije 10, 20 let.
Še enkrat je poudaril, da so premalo predstavljeni cilji, finančne
koristi, koristi za ljudi, za razvoj območja, nova delovna mesta.
To pa so pomembne stvari, s katerimi bi morali biti seznanjeni.
Predlagal je torej, da bi se te stvari dopolnile, da bodo tudi s
tem seznanjeni. Na koncu je pohvalil še projekt na gradu, ki
nosi potencial v smeri razvoja turizma v Velenju.
Članica sveta Veronika JUVAN je najprej MOV čestitala za vsa
pridobljena evropska sredstva. Glede prireditvenega prostora
je postavila vprašanje, ali bodo sedaj vse prireditve potekale
na tem novem prostoru. Zanima jo, ali to torej pomeni, da bo,
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še posebej v poletnih mesecih, središče mesta samevalo.
To jo skrbi. Veliko mesti si želi oživitve mestnih jeder, mi pa
delamo ravno obratno in ona sama si tega ne želi. Ni proti
prireditvenemu odru, bi pa veljalo razmisliti o večjih festivalih,
ki bi se tam odvijali. S tem bi pridobili veliko denarja in bi tudi
lažje vzdrževali ta prireditveni oder.
Članica sveta Irena POLJANŠEK SIVKA je dejala, da je navdušena
nad predstavljenimi projekti. MOV je ena tistih, ki zna počrpati
evropska sredstva, poleg tega jih zna dobro umestiti v svoj
prostor. Ekipa, ki to počne, je izvrstna. Leto 2020 bo za
naše mesto zelo obetavno leto. Ni naravnana k temu, da bi
morala takoj, ko se neka stvar sprejeme, gledati, kaj pa bo,
če ne bo in iskati zgolj negativno. Bolj je naravnana k temu,
da smo Velenjčani sposobni pripraviti dobre programe, tudi
za prireditveni oder, in da vemo, da mestno jedro ne bo nikoli
samevalo. Leto 2020 torej obeta in ona je navdušena.
Članica sveta Breda KOLAR je čestitala ekipi, ki je zbrala pogum
in poiskala nov energent, vodik, ki ima prihodnost. Postavila
je vprašanje, kakšen status bo imela MOV pri uvedbi tega
energenta v naše okolje, predvsem pri postavitvi vodikove
polnilnice, ki naj bi bila v Velenju, in pa kaj pomeni to, da smo
mi vzorčni primer za celotno Slovenijo, kakšen vpliv bo imelo
potem Velenje na širšo slovensko energetsko sceno. Na koncu
je čestitala za vse projekte.
Član sveta Matjaž PEČOVNIK je dejal, da so se nanj obrnili mali
privatniki v Starem Velenju, saj naj bi bilo ob obnovi Starega
trga to središče zaprto. Podjetniki tam so odvisni od dobave,
zato jih zanima, kako bo s tem v času obnove ter ali bodo tudi
po obnovi imela tovorna vozila za dobavo tja dostop.
Član sveta Sebastjan APAT je čestital ekipi, ki je pripravila vso
to projektno dokumentacijo in se prijavljala na razpise. Ve, da
je to kar en velik zalogaj, želi pa si, da bi vsi ti projekti tudi
dejansko zaživeli, še posebej prireditveni prostor. Ga pa malo
skrbi porast te investicije, saj naj bi bila sedaj že čez 9 milijonov
EUR. Želi si torej, da bi ta investicija zaživela, pa tudi, da bi
denar prišel nazaj. Postavil je vprašanje, kje so predvidene
vodikove polnilnice.
Mag. Iztok MORI se je zahvalil za pohvale in čestitke. Dejal je,
da so tukaj v tej dvorani na seji občinskega sveta sprejeli
sporazum s TEŠ, s katerim so se dogovorili za ta skupni projekt.
V kasnejših postopkih pa se jim je zdelo logično, da v ta projekt
vključijo tudi Šoštanj in naredijo z njimi neke skupne linije. Tožbe
s TEŠ so bile s tem sporazumom zaključene. Ocenjuje, da bo
morala TEŠ, da bo zgradila to polnilnico in vse ostalo, vložiti od
3 do 4 milijone EUR, da bo ta potniški promet v Velenju lahko
normalno tekel. Gre za zeleno energijo, ki pa v tem trenutku ni
poceni. Ta tehnologija se še razvija, vendar že uspešno deluje
v nekaterih evropskih mestih. Glavna vrednost tega sporazuma
s TEŠ je po njegovi oceni ta, da nam je TEŠ dolžna zagotavljati
v naslednjih 10-ih letih vodik po ceni med 3 in 5 EUR na kg
vodika. Gospod Jenko je vprašal, ali si lahko to privoščimo.
Sam meni, da si v tem trenutku lahko. V tem trenutku smo
prvo mesto v Sloveniji in prvo mesto v Vzhodni Evropi, ki bi
imelo javni potniški promet na vodik. Imamo podporo države,
z nepovratnimi sredstvi pa tudi podporo EU, organizacije FCH.
V projekt je bilo vloženega že kar precej časa in denarja,
vendar tudi tu poskušajo določena sredstva povrniti iz EU,
ker so se prijavili za pomoč takšnim projektom, in sicer gre za
okrog 350.000 do 450.000 EUR, torej samo za izpeljavo tega

26. november 2019

GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE

projekta. EU v tem trenutku podpira takšne projekte in so zelo
veseli, da smo se odločili vstopiti v ta projekt. V tem trenutku
imamo možnost sofinanciranja teh projektov in možnost, da
jih pripeljemo v našo dolino praktično zastonj. Meni, da je to
priložnost, ki je ne smemo zamuditi. Riziki seveda so, ampak
naredili bodo vse, da bodo pri tem projektu zavarovani kar se
le da. Postavljeno je bilo tudi vprašanje, kdo bo upravljal z
avtobusi. Zakonsko imajo več možnosti, vendar v tem trenutku
še ne vedo, za kaj se bodo odločili. Predloge bodo oblikovali in
z njimi tudi prišli na občinski svet. Nato je dejal, da ima TEŠ eno
bistveno prednost, in sicer da vodik tam že proizvajajo za svoje
potrebe in imajo izkušnje s tem. Tudi polnilna postaja bo znotraj
prostorov TEŠ. Boljšega prostora za to v Sloveniji ni.
Drago MARTINŠEK je dejal, da s projektom prireditvenega odra
in prostora delajo ekologijo, trajnostno sanacijo degradiranega
območja, ki je bilo neuporabno za karkoli drugega, je pa
pretežno v lasti MOV. To je bil tudi edini pogoj, da so se lahko
prijavili na tovrstni razpis, CTN, kjer se je favoriziralo izključno
projekte na degradiranih območjih. Gre se za to, da izvajamo
ekologijo, saniramo degradirano območje in mu damo neko
novo vsebino, torej ambiciozno zasnovan prireditveni oder in
prostor. Združili so dva projekta. Najprej je bil prireditveni oder,
potem je nastal projekt prireditveni prostor, zato so izdelali
ločeni dokumentaciji. Na željo MOP-a so ta dva projekta
združili v en projekt. Pred leti v prvi predstavitvi je bila takrat
projektantova ocena projekta za oder 4.400.000 EUR in za
prostor 3.100.000 EUR. To je bilo nekaj let nazaj. Seveda pa so
morali sedaj te dokumente novelirati in so skupaj s projektanti
ocenili, da je vrednost 8.251.556 EUR za gradbeno obrtniška
dela in so šli v javni razpis. Prišle so tri ponudbe, samo ena
je prišla nižja in ta je bila 8.237.000 EUR z DDV-jem. V ta
sredstva pa ni vključena oprema, projektna in investicijska
dokumentacija ter strošek nadzora. Druga ponudba je bila pol
milijona višja, tretja pa milijon. V prihodnjem letu bodo izvedli
tudi razpis za opremo. Oprema za takšne prireditvene odre
se letno spreminja, zato bodo čakali do konca, da bodo imeli
opremo, ki bo vsaj nekaj let omogočala prireditve na najvišjem
možnem nivoju. Sanirajo torej degradirano območje in tam bo
vsakodnevni režim uporabe in to bo višja kvaliteta življenja
in druženja. Kadar pa se kandidira na sredstva, pa morate v
študiji izvedljivosti napisati, da 25 let ne boš delal dobička z
evropskimi sredstvi. To je potrebno povedati. Ne smemo torej
delati dobička. To območje se bo vzdrževalo s kvalitetnimi
prireditvami, s katerimi se bodo pokrivali stroški vzdrževanja. Te
bo delal zavod za turizem, ki je krovni upravljalec, ter zasebniki,
ki bodo organizirali prireditve. To bo prineslo tudi denar, ki ga
bodo lahko namenili za vzdrževanje, ne pa za dobiček.
Alenka REDNJAK je dejala, da je objekt gospoda Skaze v Starem
Velenju še vedno v njegovi lasti. Ta objekt ostane tak, kakršen
je. Gospod Skaza jim je podelil služnostne pravice, da lahko do
njegovega objekta uredijo vse javne površine, tako da imajo z
njegove strani vsa potrebna soglasja. Tudi vsa druga zemljišča,
ki so predmet obdelave, so odkupili ali pridobili soglasja za
izvedbo. V Starem Velenju so nekajkrat naredili predstavitev
projektov, ki so se jih udeležili vsi mali podjetniki v Starem
Velenju. Dogovorili so se z njimi, da se še enkrat dobijo, preden
bodo začeli z gradnjo, da se skupaj dogovorijo, na kakšen
način bo potekala gradnja. To so jim obljubili. Ni pa predvideno
da bi Stari trg v času gradnje v celoti zaprli, ampak le občasne
zapore. Za te projekte CTN so izdelali študije izvedljivosti,
investicijske programe in predinvesticijske zasnove. To so
projekti, ki imajo vsak skoraj 200 strani in so do centa natančno
opredeljeni vsi stroški, prihodki, tveganja, vse je potrebno
natančno opredeliti in sama se je s tem ukvarjala 2 leti. Dobička
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pa ne sme biti. Stroški in prihodki, s tem se mora pokrivati, in
če je prihodek nekoliko višji od stroška, dobijo znižano stopnjo
financiranja projekta. Ker pa so želeli vsa sredstva počrpati,
so pripravili projekte na tak način, da se stroški pokrivajo s
prihodki, drugače takih evropskih sredstev ne bi mogli počrpati.
Glede Bicy sistema je dejala, da je v celoti v lasti MOV. V letu
2012 so dobili sredstva iz EU in v tem okviru je MIC izdelal ta
sistem, ki ga je občina od njih odkupila, niso ga dali, ampak so
ga kupili in je v lasti MOV. V projektu so se tudi zavezali, da 5
let ne bodo imeli na tem projektu nobenih prihodkov. Teh 5 let
je že mimo, vendar so se vseeno odločili, da bodo ta sistem
nudili brezplačno. Naslednje leto pa bodo zaradi posodobitve
uvedli samo 10 EUR pri pridobitvi kartice. Tudi za posodobitev,
ki jo sedaj pripravljajo, so naredili razpis. Prijavilo se je le eno
podjetje, to je Cult d.o.o. s podizvajalcem MIC, torej bo tudi to
nadgradnjo kot podizvajalec izdeloval MIC. Glede aktivnosti na
Starem trgu 11 pa je tako, da so okvirno določene, in sicer bodo
to manjši podjetniki. Noben prostor ne bo opremljen z nobeno
opremo, le inštalacije. Ko bo projekt pri koncu, bodo izvedli
javni razpis, kamor se bodo lahko vsi zainteresirani podjetniki
prijavili. Ni pa predviden noben gostinski lokal.
Podžupan Peter DERMOL je dejal, da so ravno v tem času, ko so
predstavljali projekte, dobili s strani države odločitev o podpori
revitalizacije starotrškega jedra, kjer ugotavljajo, da je bila
prijava ustrezna. Torej so še korak bližje.
Član sveta Matej JENKO je ponovno pohvalil projektno skupino,
ki te projekte pripravlja. Dejal je, da ne nastopa tukaj zgolj kot
kritik, vendar njihova naloga in naloga njega kot opozicijskega
svetnika ni le to, da samo hvalijo in optimistično gledajo,
ampak morajo biti pozorni tudi na morebitne nevarnosti. Cilj
je, da so projekti pripravljeni optimalno. Gospod Mori je dejal,
da riziki so. Zanima ga, zakaj niso bili seznanjeni z riziki pri
vseh projektih. Strinja se, da pri evropskih projektih ne sme biti
profita, ampak kot občina pa morajo biti pozorni na to, da bodo
vseeno zasebniki, ki bodo imeli programe, s katerimi bomo
lahko vračali denar nazaj v to področje, ki ga investiramo in te
stvari bi morale biti že na začetku pripravljene.
Podžupan Peter DERMOL je nato svetnika Mateja Jenka opozoril,
da mu je čas potekel.
Član sveta Mihael LETONJE je dejal, da bodo torej 750.000 EUR
kompenzirali z avtobusi oziroma z vodikom. V Strarem Velenju
pa bo torej objekt Skaze ostal in bo potem vse skupaj malo grdo
izgledalo. Dejal je še, da do sedaj ni vedel tega, da dobička pri
teh projektih ne sme biti, torej če bodo uspešno poslovali, kam
pa gre potem dobiček.
Članica sveta Veronika JUVAN je dejala, da ji gospod Martinšek ni
odgovoril na vprašanje, kako bo s prireditvami v centru mesta.
Meni pa, da je treba pohvaliti, kar je vredno pohvale, pa opozoriti
na tisto, kar je za opozoriti. Ni potrebno, da so tako nastrojeni
en proti drugemu. Potrebno je delati v dobro občanov.
Članica sveta Breda KOLAR je dejala, da se strinja s kolegico,
da je treba pohvaliti, kar je za pohvaliti, in opozoriti na stvari,
ki so jih spregledali. Ugotavlja pa, da svetniki ne vedo, kakšni
postopki vse so, da pride projekt do te faze, kot jih imajo danes.
Prav bi bilo, da se malo podučijo o tem.
Podžupan Peter DERMOL je dejal, da so riziki pri vseh projektih.
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Tveganja so prepoznana in so del dokumentacije. Riziki pa so
vsepovsod, tudi ko greš v trgovino.
Drago MARTINŠEK je dejal, da sta dve skrajnosti glede tega,
kar je dejala gospa Juvan. Eni pravijo, da je prireditev v mestu
preveč, drugi, da se nič ne dogaja. Treba se bo odločiti, kaj bo
v mestu, katere prireditve. Ta koncept bo potrebno doreči. O
tem sedaj že malo razmišljajo. Pričakuje pa, da kdo da tudi kak
predlog, ne samo kritike.
Svetnice in svetniki so se seznanili s projekti.

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA

Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine
Velenje za leto 2020
Član sveta Matej JENKO je predlagal, da bi obravnavali osnutek
proračuna po pavzi, saj je proračun pomembna stvar in ni prav,
da se ga na hitro odpika.
Prisotnih je bilo 28 članov sveta.
6. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se
osnutek odloka o proračunu obravnava pred odmorom.
Za predlog je glasovalo 19 članov sveta, 2 sta bila proti.
Predlog je bil sprejet.
Obrazložitev osnutka je podal podžupan Peter DERMOL. Dejal je,
da je prihodkov in prejemkov za prihodnje leto 51,4 milijona
EUR, odhodkov in izdatkov pa dobrih 55,6 milijona EUR.
Največji vir prihodka sta še vedno dohodnina in nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča. Dohodnina je predvidena v višini
7,7 milijona EUR, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
pa 7,8 milijona EUR. Poseben večji vir prihodkov pa je tisti, ki
je vezan na nepovratna sredstva za projekte, ki so vezani na
CTN, kjer pričakujejo 9,5 miljona EUR nepovratnih sredstev.
Potem pa so še prihodki od najemnine in drugi. Na državni
ravni so se predstavniki občin in mestnih občin tudi pogajali z
državo glede povprečnine. V letu 2020 bo povprečnina višja za
15,6 EUR, ampak v proračunu MOV se to ne bo poznalo, saj
je pri nas dohodnina višja od primerne porabe, o čemer je že
govorila gospa Kadrić. Tekočih odhodkov je približno 46,5%,
plače in drugi izdatki približno 10,8%. Zelo pomembno pa je
dejstvo, da bo leto 2020 izredno investicijsko naravnano, 42,3%
sredstev bodo namenjali za investicije. V naslednjem letu bo
ključno to, da bodo vse te večje projekte uspešno zaključili in
tudi uspešno počrpali razpoložljiva nepovratna sredstva. Zato
bo tudi marsikatera investicija, ki jo v naši občini potrebujemo,
morala kakšno leto počakati. Največja postavka na odhodkih in
izdatkih so drugi programi v kulturi, to je povezano predvsem
s prireditvenim odrom in prostorom, in sicer 7,38 milijona
EUR. Še vedno pa največji delež, če izvzamemo to postavko,
predstavljajo vrtci. Za plačilo razlike med ceno programov v
vrtcih in plačili staršev bomo dali več kot 5,2 milijona EUR. Iz
leta v leto pa se to breme povečuje. Približno 5,5 milijona EUR
bo šlo za vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, večja postavka
znotraj tega pa so kolesarske poti.
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Večkrat je bilo v zadnjem času izpostavljeno vprašanje,
zakaj se indeks na postavki socialnega varstva znižuje za
2%. Indeks se znižuje zgolj zato, ker smo v letošnjem letu
imeli slabih 50.000 EUR sredstev namenjenih za komunalni
prispevek za gradnjo doma za varstvo odraslih. Teh sredstev v
naslednjem letu nimamo in to je razlog za nižji indeks, sicer pa
vsi socialni transferji ostajajo na nivoju, kot je bil v preteklosti.
Podobno je tudi s socialno košarico. Previdevajo, da bodo
vse nadstandardne storitve, ki jih imamo v Velenju, na primer
brezplačni potniški promet, mestna blagajna, pomoč ob rojstvu
otroka itd., izvajali tudi v prihodnjem letu. Glede zadolževanja je
dejal, da je v prihodnjem letu zadolževanje predvideno v višini
2,8 milijona EUR. V naslednjem letu bomo odplačali tudi 2,3
milijona EUR, torej se bomo neto zadolžili za 470.000 EUR.
Dodal je še, da so bila v zadnjem času z vlado opravljena
izrazita pogajanja glede dohodnine, saj ta ne zadošča, da
bi pokrila vse obveznosti, ki jih nalaga zakonodaja. Vlada je
obljubila, da bomo postopno te obveznosti, ki so na občinski
ravni, prenašali na državo, ali pa se bodo za ta del zagotavljala
dodatna sredstva. Dogovorjeno je bilo tudi, da bo še v tem letu
sprejet zakon o finančni razbremenitvi občin, kjer bi se za našo
občino po njihovih izračunih poznalo približno 600.000 EUR,
vendar je še prezgodaj reči, ali bo zakon ugledal luč sveta.
Obljubljeno je bilo, da bi stopil v veljavo s 1.1. 2020.
Član sveta dr. Franc ŽERDIN je v imenu svetniške skupine SD
dejal, da bodo osnutek proračuna podprli. Sam je zelo užival
pri prejšnji točki dnevnega reda, ko je poslušal o projektih
celostnih teritorialnih naložb. Tako je naneslo, da je leto 2020
tisto, ki pobere zelo veliko investicijskih sredstev prav za
tovrstne programe. 23,4 milijona EUR je investicijskih sredstev,
od tega jih za CTN odpade 14,7 milijona EUR, 63%, kar je zelo
velik delež, če pa dodamo zraven še vodikove tehnologije in
nadaljevanje izgradnje PC Stara vas, se ti odhodki dvignejo na
69%, torej je manevrski prostor za vse ostalo razmeroma majhen
in tega se je potrebno pri proračunu za leto 2020 zavedati.
Predlagal je, da se razmisli o dveh zadevah. Prva je servisni
objekt pri mestnem stadionu. Ker novogradnje ni na vidiku še
nekaj let, je potrebno v ta objekt vložiti nekaj sredstev za kolikor
toliko varno življenje v tem objektu za vse uporabnike. Stanje je
namreč zelo slabo in v določenih delih je varnost uporabnikov
ogrožena. Predlaga torej, da se najde od 30.000 do 50.000
EUR, da se prepreči neljube dogodke za uporabnike. Druga
stvar pa je oskrba občanov s pitno vodo. Nemotena oskrba je za
občane in državljane ustavna pravica, lahko pa ugotovimo tudi,
da je v MOV za oskrbo izjemno dobro poskrbljeno. Izpostavil
je problem Spodnje Črnove in naselja Petelinjek, kjer občani
upravičeno živijo v upanju, da bodo vodovod končno dobili, tudi
zato, ker jim je bil v preteklih letih vodovod obljubljen v letu
2020 in 2021. Glede na velik odliv sredstev za izvedbo CTN
projektov pa tu seveda nastopi težava. Sam je zelo navijal za
to, da bi našli neko pot, vendar ugotavlja, da to v letu 2020
ne bo možno, zato naproša službe MOV, da skušajo občanom
zelo jasno razložiti, za kaj tukaj gre, in jim tudi predstaviti vizijo,
ki je po njihovi oceni blizu realnemu.
Članica sveta Breda KOLAR je dejala, da se Velenje obrača v
zeleno smer. V samem osnutku proračuna ni nikjer zasledila,
kako je z vzdrževanjem in revitalizacijo drevnin in grmovnic v
Sončnem parku in pa na celotnem območju MOV. Zanima jo
tudi, kako je z obnovo komunalne infrastrukture na območju KS
Gorica. Komunalna infrastruktura tam je stara, zato jo zanima,
kdaj se bo začela obnova oziroma kakšni so plani glede tega.
Opozorila je tudi na problem Ceste v Bevče proti Martincu, na
kar je bilo že nekajkrat opozorjeno, saj je ta cesta v zelo slabem
stanju in je nevarna. Tam je tudi plaz, ki jo vleče. Zanima jo, ali
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je obnova predvidena kje v prihodnosti. Opozorila je tudi na
Goriško cesto. Na sestanku krajevne skupnosti v Vili Bianci jim
je bilo rečeno, da bodo dobili odgovor, preden bo pripravljen
osnutek proračuna. Sprašuje torej, kako je z obnovo Goriške
ulice. Zanima jo, ali bo potekala obnova v izvedbi MOV ali bo to
šlo preko komunalnega podjetja. Zanima jo tudi, ali je v bližnji
prihodnosti predvidena obnova sejne dvorane, v kateri zasedajo
in delajo. Morda bi bil čas, da se začne o tem razmišljati, saj
je dvorana potrebna obnove. Predlagala je postavitev klopi v
mestu za ljudi, ki se težko vsedejo, zlasti invalidi, starejši, torej
da bi tudi za njih pripravili opremo tako, da bi se lahko lažje vsedli
in vstali. Zanima jo tudi postavka mestna tržnica. V osnutku
je zapisano »del sredstev za nadgradnjo določenih vsebin«.
Zanima jo, katere so te vsebine. Sicer se ji zdi proračun dobro
pripravljen. Velik del se namenja za investicije, kar je pohvalno.
Podpira tudi zadolževanje, če to pomeni, da bodo investirali.
Osnutek proračuna bo podprla.

Član sveta Andrej VRBEC je dejal, da tudi njega veseli, ker je
proračun investicijsko naravnan. Strinja pa se z gospodom
Amonom, da je premalo denarja namenjenega za šport. Vsi
vemo, da je danes sponzorje težko najti oziroma jih skoraj ni,
delovanje klubov pa bo tako malce okrnjeno. Izpostavil je tudi
NK Rudar, za katerega neke dolgoročne finančne strategije
ni. Tisto, kar nameni občina, je premalo denarja, da bi lahko
nogometni klub v 1. ligi normalno funkcioniral. Tudi tu bi bilo
potrebno najti neke rešitve.

Član sveta Mihael LETONJE je dejal, da gre v proračunu za veliko
želja, ki pa jih ne bodo mogli vsem izpolniti. Rečeno je bilo, da
se je močno povečal strošek za vrtce. Zanima ga, kje je vzrok za
to. Najverjetneje so to novi otroci. Postavil je vprašanje, ali so to
»naši« otroci ali pa gre za velik pritisk tujih otrok. Nato je dejal,
da se v Pesju srečujejo z velikim problemom glede protihrupne
ograje. Niti v perspektivi 2020 do 2023 ni predvidenih nobenih
novih investicij za Pesje. Podal je pobudo, da se razmisli o tej
protihrupni ograji, morda na način kot pri Obircu. Lahko bi se
vključila država, Premogovnik Velenje, morda tudi železnica.
Podal je torej predlog, da se to vključi v proračun, ali vsaj da
se naredi neka finančna konstrukcija. V Pesju je velik problem
tudi Špeglova, sama cesta niti ne toliko, ampak predvsem
kanalizacija noter, in pa Toledova ter Pohorskega bataljona.
Kolikor ima informacije, naj bi sedaj, ko se je pri Pozniču
uredila cesta, bil tam še večji problem in še bolj tja teče. Podaja
torej pobude, da bi se v proračunu kaj naredilo v tej smeri za
naslednje leto, ali pa vsaj v naslednjih 2 letih.

Član sveta Matej JENKO se je opravičil, ker je ni prepoznal.
Glede proračuna pa je dejal, da je tudi sam zadovoljen, ker
je investicijsko naravnan. Čudi pa ga, da ni bilo rebalansa
proračuna, saj vemo, da so morali nameniti določena sredstva
za stvari, ki niso bile planirane, ena od teh so izgube v
zdravstvenem domu. Rečeno je bilo, da mora zdravstveni dom
pripraviti sanacijski program, z njim pa niso bili seznanjeni. Sam
je poslal 16 vprašanj na občino in na zdravstveni dom, vendar ni
dobil odgovorov, zato ga skrbi, kaj bo z zdravstvenim domom v
naslednjem letu, torej ali bo imel spet izgube. Nato je izpostavil
komunalo. Dejal je, da je TEŠ zaračunavala stvari, ki niso bile
v skladu z evropsko zakonodajo, zato bi morali občanom vrniti
določena sredstva. Torej najprej TEŠ Komunalnemu podjetju
Velenje, ta pa občanom. Postavil je vprašanje, kaj se bo
dogajalo z investicijo na OŠ Gustav Šilih in na CVIU. Stvari so
bile pripravljene za realizacijo, sedaj pa očitno ne gre, razen
če je kaj spregledal. Ponovno je podal pobudo za postavitev
postaje za merjenje delcev PM10 ob Šaleški cesti. Tudi to
je lahko podlaga za dodatno ureditev cestne infrastrukture.
Predlagal je, da se bio odpadki, ki jih zbiramo na območju MOV,
predelujejo v lokalnem okolju in da se naredi po vzoru Vrhnike
tukaj predelovalni obrat. S tem pridobimo nekaj delovnih mest,
hkrati pa zagotovimo občanom, da dobijo kompost iz lokalnih
odpadkov. Strinja se tudi s tem, da je zmanjševanje sredstev na
področju športa slabo za občino. Predlagal je, da se ta postavka
vrne v prejšnje okvirje.

Članica sveta Aleksandra VASILJEVIĆ je dejala, da v osnutku ni
moč zaznati kakšnega bistvenega poseganja v financiranje in
posledično tudi delovanje zdravstvenih, izobraževalnih, kulturnih
in socialnih ustanov. Kljub temu, da je osnutek proračuna
izrazito investicijsko naravnan, ohranja socialno košarico. Tako
se na eni strani sledi razvoju mesta, na drugi strani pa ohranitvi
kakovosti življenja občanov. Proračun bo podprla.
Članica sveta Suzana KAVAŠ je dejala, da bo osnutek podprla.
Postavila je vprašanje, kako je s sredstvi za oskrbovana
stanovanja, saj tega ni nikjer zasledila. To je bila v preteklosti
praksa. Potrebe po teh stanovanjih so sicer vedno večje, zato jo
zanima, ali se v tej smeri kaj razmišlja. Glede na predstavljene
projekte pa je postavila vprašanje, kako je s financiranjem
Lokalca. Vemo, da so ta sredstva namenjena iz proračuna,
zato jo zanima, ali potem ta sredstva ne bodo več namenjena
Lokalcu oziroma ali se bodo preusmerila na te nove avtobuse.
Prav tako je podala pobudo za pregled prog, ki jih Lokalc izvaja.
S strani občanov Pesja je bila dana prošnja, da javno pove, da
po Pesju Lokalc naj ne bi vozil oziroma da nimajo dostopa do
Lokalca.
Član sveta Dimitrij AMON je dejal, da bo osnutek proračuna
podprl. Zaznal pa je padec predvsem na področju športa, zato je
predlagal, da poizkusijo najti sredstva na postavki nadpovprečni
športni dosežki, saj so postavko znižali za 100.000 EUR. Strinja
pa se tudi s tem, da je stadion v res slabem stanju in potrebuje
obnovo.

Član sveta Matej JENKO je najprej postavil proceduralno
vprašanje, in sicer ga je zanimalo, kdo je nova kolegica, ki sedi
na mestu gospe Koren.
Podžupan Peter DERMOL mu je odgovoril, da je to ista gospa
Marjana Koren.

Podžupan Peter DERMOL je dejal, da bodo vse pobude in pomisleke
preučili in ustrezno komentirali do predloga. Gospodu Letonji je
dejal, da nacija otrok nima nobenega vpliva na to postavko. Gre
za odločitve države, predvsem sprostitev plač, posledično pa
se povečujejo tudi obveznosti lokalne skupnosti. Gospe Kavaš
je dejal, da je projekt oskrbovanih stanovanj v letošnjem letu
zaključen, glede Lokalca pa je dejal, da so jim te pobude že
znane. Imajo podpisano koncesijsko pogodbo, kjer so trase
določene, in z novo koncesijsko pogodbo, vezano tudi na
vodikov transportni sistem, se bodo nove želje tudi ustrezno
upoštevale. Glede nadpovprečnih športnih dosežkov je dejal,
da so sredstva, s katerimi razpolaga lokalna skupnost, zelo
omejena. Strinja se, da danes situacija okoli športa ni rožnata,
saj ni ustreznih spodbud niti od države, da bi bilo potem
gospodarstvo motivirano za to, da bi sponzoriralo šport. Tudi ta
predlog bodo seveda preučili, ni pa njihov proračun vreča brez
dna, saj morajo imeti uravnotežen proračun, ki ga bodo lahko
tudi realizirali. Gospodu Jenku je glede povračila sredstev TEŠ
dejal, da je bil v letošnjem letu izdan dopis Ministrstva za okolje
in prostor, da bi naši uporabniki morali imeti brezplače emisijske
kupone na razpolago za toplotno energijo, potem pa so čez
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nekaj tednov ta dopis preoblikovali v to, da mora tudi TEŠ za
proizvodnjo energije kupiti CO2 kupone in je to avtomatsko tudi
strošek uporabnikov. To je sedaj predvsem pravno vprašanje
in ga morajo razrešiti pravniki. Bi si pa sam želel, da bi bil prvi
dopis tisti, ki bi bil verodostojen, da bi torej lahko danes od TEŠ
upravičeno zahtevali povračila teh stroškov.
Prisotnih je bilo 33 članov sveta.
7. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Osnutku Odloka o
proračunu Mestne občine Velenje za leto 2020.
Za predlog je glasovalo 32 članov sveta, nihče ni bil proti.
Predlog je bil sprejet.

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet
javnega zavoda Rdeča dvorana Športno
rekreacijski zavod
Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA.
Prisotnih je bilo 20 članov sveta.
8. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa
o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Rdeča dvorana
Športno rekreacijski zavod.
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet
zavoda Energetska agencija za Savinjsko,
Šaleško in Koroško
Obrazložitev predloga je podal BOJAN ŠKARJA.
Prisotnih je bilo 22 članov sveta.
9. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa
o imenovanju člana v Svet zavoda Energetska agencija za
Savinjsko, Šaleško in Koroško.
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.
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Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet
zavoda Lekarna Velenje
Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA.
Prisotnih je bilo 27 članov sveta.
10. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o
imenovanju članov v Svet zavoda Lekarna Velenje.
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika
pacientov v Svet zavoda Lekarna Velenje
Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA.
Prisotnih je bilo 27 članov sveta.
11. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o
imenovanju predstavnika pacientov v Svet zavoda Lekarna
Velenje.
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Sklepa o seznanitvi s poročilom o
izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje
za leto 2019 v obdobju od 1. 1. 2019 do 30. 6.
2019
Obrazložitev predloga je podala Amra KADRIĆ.
Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
12. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o
seznanitvi s poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine
Velenje za leto 2019 v obdobju od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019.
Za predlog je glasovalo 30 članov sveta, nihče ni bil proti.
Predlog je bil sprejet.
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K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Sklepa o povečanju vrednosti projekta
403-1805-002 dograditev in posodobitev
zimskega bazena v Načrtu razvojnih
programov Mestne občine Velenje za obdobje
2019-2022
Obrazložitev predloga je podal Drago MARTINŠEK.
Član sveta Matej JENKO je dejal, da je lepo, da se je bazen zopet
obnovil. Opozoril je na to, da bi bilo potrebno, ko se delajo
stvari v Velenju, razmišljati kako leto, 2, 5, 10 naprej. Bazen
so obnavljali nedolgo nazaj oziroma 12 let nazaj. Fasada na
objektu menda ni bila pravilna. Bazen sedaj izgleda v boljši
izvedbi in je primeren za dejavnosti, ki se notri izvajajo, in meni,
da bo bistveno bolje služil svojemu namenu kot prej.
Članica sveta Tjaša ODERLAP je dejala, da je projekt živa stvar,
še posebej v gradbeništvu. Pri projektu velikokrat pride do
nepredvidenih težav in tukaj niso nobena izjema. V gradbeništvu
prihaja tudi do skritih napak, ki jih vnaprej ne moremo predvideti,
ampak na njih naletimo kasneje. Pohvalno se ji zdi, da so uspeli
pridobiti evropska sredstva za obnovo bazena in tudi za šolo
v Plešivcu, od koder tudi sama prihaja. Velikokrat bi bilo bolje
objekt porušiti in zgraditi na novo, vendar jo veseli, da znajo
izkoristiti sredstva in tukaj so bila namenjena obnovi. Obnova
bazena je vsekakor velika pridobitev za občanke in občane
ter za plavalni klub, ki dosega izvrstne rezultate. Dejala je, da
projekt podpira.
Direktor JZ Rdeča dvorana Marjan KLEPEC je dejal, da je bila ta
prenova bistveno večji projekt, kot so si sprva mislili. Največje
težave so se pojavile že takoj, ko so zasadili prvo lopato,
predvsem pri izgradnji prizidka, ki pa je zelo velika pridobitev,
saj lahko vsi uporabniki, predvsem plavalni klub, veliko lažje
izvajajo svoje dejavnosti. Prvič je bil bazen zgrajen v letu 1971,
v letih 1984/85 je bil prvič prenovljen in kot tak je obratoval vse
do leta 2007, ko so dogradili takrat nujno potrebne prostore,
dogradili pa so tudi manjši bazen. Žal takrat ni bilo sredstev,
da bi pristopili k sanaciji bazena, vedelo pa se je, da je stanje
bazena kar precej problematično. Največji problem je, da bazen
leži na zelo nemirnem terenu, saj je tam hrib, ki nenehno plazi.
Pri izgradnji prizidka so projekte delali na osnovi projektov
izvedenih v letih 1984/85. Kmalu se je pokazalo, da vodi sploh
niso tam, kjer so bili narisani, zato je bilo potrebno zadeve
preprojektirati in žal tudi tiste meritve niso bile ok in je že drugi
pilot prebil kanalizacijo, ki izvaja odpadno vodo iz bazena, zato
so morali dobrih 100m kanalizacije zgraditi na novo. Piloti niso
bili taki, kot so bili predvideni na začetku, saj so s tem želeli
odstraniti probleme v bodočem obratovanju, da bo dograjeni
del normalno obratoval. Največjo podražitev pa je pomenilo,
da je pri zunanji steni na zahodni strani prizidka bilo napisano
v projektni dokumentaciji, da sta samo dva stebra zidana iz
betonskih zidakov. Ko so odstranili fasado in keramiko, pa sta
bila dva nosilna betonska stebra z vso ustrezno armaturo in če
so želeli vzpostaviti nek pravi smisel podaljška, so morali narediti
tudi določeno širino, da bodo lahko v primeru tekmovanj postavili
notri tudi tribune, zato so z ustreznimi posegi odstranili del teh
sebrov in s specialnimi karbonskimi materiali to uredili. Celoten
projekt lahko označi kot zelo uspešen. Večina uporabnikov je
navdušena. Največji pokazatelj je ravno to, da so v 15 dneh
obratovanja bazena dosegli prihodke enake enomesečnemu
obratovanju v preteklosti.
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Prisotnih je bilo 33 članov sveta.
13. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa
o povečanju vrednosti projekta 403-1805-002 dograditev in
posodobitev zimskega bazena v Načrtu razvojnih programov
Mestne občine Velenje za obdobje 2019-2022.
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 405-1206009 EERAdata v Načrt razvojnih programov
Mestne občine Velenje za obdobje 2019-2022
Obrazložitev predloga je podala Alenka REDNJAK.
Prisotnih je bilo 33 članov sveta.
14. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o
uvrstitvi projekta 405-1206-009 EERAdata v Načrt razvojnih
programov Mestne občine Velenje za obdobje 2019-2022.
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o.
964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela
964 3567/6)
Obrazložitev predloga je podala mag. Branka GRADIŠNIK.
Prisotnih je bilo 33 članov sveta.
15. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o
izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID
znak parcela 964 3567/6).
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

7. seja Sveta Mestne občine Velenje
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K 14. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Pravilnik o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju
mladinskih projektnih aktivnosti in projektov
lokalnega programa razvoja delovanja
mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna
Mestne občine Velenje

26. november 2019

Prisotnih je bilo 33 članov sveta.
18. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o
zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini
Velenje.
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

Obrazložitev predloga je podal Drago MARTINŠEK.
Prisotnih je bilo 33 članov sveta.
16. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Pravilnika o
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju mladinskih
projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja
delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne
občine Velenje.
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Odloka o pokopališkem redu v Mestni
občini Velenje
Obrazložitev predloga je podal Anton BRODNIK.
Prisotnih je bilo 33 članov sveta.
17. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o
pokopališkem redu v Mestni občini Velenje.
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 16. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Odloka o zagotavljanju socialno
varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje
Obrazložitev predloga je podal Drago MARTINŠEK.
Članica sveta Janja REDNJAK je dejala, da MOV zagotavlja
veliko socialno varstvenih dejavnosti. Naša občina pa je znana
tudi po prostovoljnosti in solidarnosti in sofinancira tiste storitve,
ki so zakonsko obvezne, in tudi tiste, ki niso. V preteklosti je bil
ta odlok dokaj razpršen, s poenotenim odlokom pa se ureja
celotna problematika socialno varstvenih dejavnosti v MOV.
Prepričana je, da bodo s tem odlokom natančneje obravnavane
tudi tiste storitve, ki sedaj s predpisi niso bile urejene. S tem
odlokom združujejo, urejajo in opredeljujejo izvajanje socialno
varstvenih dejavnosti. Odlok bo podprla, saj je to dodana
vrednost naši občini.

7. seja Sveta Mestne občine Velenje

K 17. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec
Velenje
Obrazložitev predloga je podal Drago MARTINŠEK.
Prisotnih je bilo 33 članov sveta.
19. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Vrtec Velenje.
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 18. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Odloka o ustanovitvi skupne občinske
uprave SAŠA regije
Obrazložitev predloga je podala Sonja GLAŽER.
Član sveta Matej JENKO je dejal, da sam združevanje podpira.
Podal je pomislek, glede na to, da se pripravljajo regije, kaj
to pomeni, če se bomo sedaj združevali z Zgornjesavinjsko,
potem bomo pa s Korošci skupaj v regiji.
Članica sveta Veronika JUVAN je dejala, da ustanovitev skupne
občinske uprave prinaša korist za vse občine, ki so zajete v ta
projekt. Predvsem občine Zgornjesavinjske doline bodo veliko
pridobile, saj bodo pokrile službe, kjer so prej imele primanjkljaj.
Glede zaposlitev je dejala, da se bodo sedanji zaposleni le
prerazporedili, kar bo vključene občine le še bolj povezalo. Ta
odlok bo podprla.
Član sveta Sebastjan APAT je dejal, da bo odlok podprl, saj podpira
združevanje in racionalizacijo. Zanima ga, kakšni so razlogi občin,
ki niso pristopile k skupni upravi. Glede 7. člena je dejal, da
bo vodja imel status uradnika na položaju. Zanima ga, ali bo
ta uradnik na položaju zajet tudi po Zakonu o integriteti in
preprečevanju korupcije.

26. november 2019

GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE

Sonja GLAŽER je glede občin, ki se niso odločile, dejala, da jim
niso povedali, kje so razlogi. Vsi so dejali, da so z njihovim
delom zadovoljni, nekaterim je malo žal, da so šli stran, ampak
okolica dela svoje. Verjetno so se med sabo župani slišali. Status
uradnika na položaju je že sedaj in to ureja njihova kadrovska
služba, ki ve, kakšne so obveznosti. Na delovnih sestankih so
se pojavljala vprašanja tudi glede regij. Odgovorili so jim, da je
to čisto ločena zgodba in se to nič ne veže na pokrajine, ne ve
pa, kaj bo v prihodnosti.
Prisotnih je bilo 33 članov sveta.
20. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o
ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije.
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 19. TOČKI DNEVNEGA REDA

Osnutek Sprememb in dopolnitev Statuta
Mestne občine Velenje
Obrazložitev osnutka je podal mag. Iztok MORI.
Član sveta Sebastjan APAT je dejal, da te spremembe sledijo
spremembam Zakona o lokalni samoupravi. S tem se sledi
tudi temu, da se uveljavi tale kvorum. Ko se je takrat ustava
spreminjala, so tudi na državni ravni bili pomisleki glede tega, kaj
ta kvorum prinaša. Nekateri so takrat govorili, da to predstavlja
nek demokratični deficit. Potem pa je to začelo veljati tudi na
občinski ravni. Izpostavil je vprašanje za morebitno dopolnitev
za sam predlog. Dodal se je 48a člen, ko se je govorilo tudi o
obliki participatornega proračuna. Morda bi se tudi v tej smeri
razmislilo do predloga. Predlogu v tej fazi ne bo nasprotoval.
Mag. Iztok MORI je dejal, da je gospod Apat pravilno ugotovil,
da gre za zakonsko materijo, ki jo samo dajejo v statut. Glede
participatornega proračuna je dejal, da je zadnje mnenje
strokovnjakov tako, da se tak način odločanja počasi opušča.
Ne glede na to oni vse odloke in vse, kar dajejo v sprejem
občinskemu svetu, objavljajo in pozivajo občanke in občane, da
prispevajo svoje predloge k aktom. Javnost torej na nek način
je vključena.
Član sveta Matej JENKO se je zahvalil gospodu Apatu, ki je to
izpostavil. Participativni proračun je podprl na lokalnih volitvah
tudi župan Kontič in meni, da bi bilo to treba vnesti in dati
možnost ljudem, da sami odločajo za manjši del proračuna, za
kaj ga bodo namenili. Podpira to spremembo, ki jo predlaga
gospod Apat.
Prisotnih je bilo 33 članov sveta.
21. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Osnutku Sprememb
in dopolnitev Statuta Mestne občine Velenje.
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Za predlog je glasovalo 31 članov sveta, nihče ni bil proti.
Predlog je bil sprejet.

K 20. TOČKI DNEVNEGA REDA

Osnutek Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča na območju Mestne
občine Velenje
Obrazložitev osnutka je podala mag. Branka GRADIŠNIK.
Članica sveta Darinka MRAVLJAK je dejala, da je svetniška skupina
DeSUS pri obravnavi odloka preverila skladnost predlaganega
odloka z nadrejenimi predpisi. Neskladnosti odloka z Zakonom
o stavbnem zemljišču niso ugotovili. Imajo pa pripombo na
dikcijo 7. člena osnutka odloka, ki se glasi: Nadomestilo je
dolžan plačati lastnik ali neposredni uporabnik stavbnega
zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe. Menijo, da bi moral
biti 1. odstavek 7. člena odloka popolnoma usklajen z določbo
1. odstavka 62. člena zakona, kjer so kot plačniki taksativno
navedeni neposredni uporabniki stavbnega zemljišča, in sicer:
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča mora plačati
neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela
stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik
stanovanja oziroma poslovnega prostora, imetnik stanovanjske
pravice). V svetniški skupini dopuščajo možnost, da je ta
napaka spodrsljaj, ker je bila v dosedanjih odlokih ta določba
napisana pravilno. Zato predlagajo zamenjavo besed, da je
vendarle na prvem mestu uporabnik in ne lastnik. To pa zato,
ker nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča pomeni javno
pravno dajatev za dejansko uporabo stavbnega zemljišča. S
pravilnim vrstnim redom plačnikov bi tudi odpravili dvom, kdaj je
dolžan nadomestilo plačati uporabnik in kdaj lastnik. Uporabnik
vedno, lastnik pa le, če ga nihče drug ne uporablja, ampak ga
ima v lasti lastnik.
Član sveta Matej JENKO je dejal, da je 15.7. podal nekaj vprašanj
v zvezi z zemljiščem med pošto, Pako in Kardeljevo. Tam je
tudi zapisal, da je Novalija Muminović postal lastnik 4.2.
2019. To zemljišče je bilo sedaj zamenjano z zemljiščem pri
Abanki, na katerem bo omenjeni lahko gradil. Zanima ga, ali
je bila občina upravičena do predkupne pravice, če ja, zakaj je
MOV ni uveljavljala. Podal pa je tudi vprašanje, koliko je MOV
dobila na tem stavbnem zemljišču NUSZja. Dobil je odgovor,
da ni pobrala občina nič. Zanima ga, ali je to vse normalno,
saj je to zelo pomembno zemljišče, v samem centru, in ker ni
izkoriščeno, NUSZja tudi nihče ne plačuje. Zanima ga, ali je to
res in kaj se da narediti s takimi neizkoriščenimi zemljišči, ki jih
imajo v posesti, nobenemu pa nič ne plačujejo.
Mag. Branka GRADIŠNIK je dejala, da so dikcije navedli na podlagi
tega, kar so dobili s strani MOPa. Zdaj pa se ugotavlja da s strani
MOPa niso prišla prava izhodišča, zato se bo to popravilo. Glede
pobiranja NUSZja za nezazidana stavbna zemljišča je tako, da
imajo v sedaj veljavnem odloku napisano, da se nadomestilo
lahko pobira tam, kjer gre v celoti za izvedeno komunalno
oziroma gospodarsko javno infrastrukturo, poleg tega pa je bila
vse do sedaj 2/3 lastnik tega zemljišča tudi občina.
Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
22. SKLEP

7. seja Sveta Mestne občine Velenje
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Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Osnutku Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Mestne občine Velenje.
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 21. TOČKI DNEVNEGA REDA

26. november 2019

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.
Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
25. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu
Trebuša – vzhod.

Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o zazidalnem načrtu Trebuša – vzhod

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

Obrazložitev osnutka je podala mag. Branka GRADIŠNIK.

Seja se je zaključila ob 13.45 uri.

Član sveta Matjaž PEČOVNIK je dejal, da imajo gasilci in reševalci
dovoz samo po tej cesti, ki gre naokoli. Če če bi bila pri pralnicah
gužva, ga skrbi, da se ne bi kaj zakompliciralo tam, če se kaj v
tem nakupovalnem centru zgodi.

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

Član sveta Matej JENKO je postavil vprašanje glede neformalne
poti, ki gre od glavne ceste v zadnji del oziroma ovinek. Zanima
ga, ali bo ta pot ostala zaprta ali pa se predvideva priključek
na glavno cesto. Poleg tega ga zanima tudi, kako je urejeno z
odpadnimi vodami pri pranju, torej ali imajo to že urejeno.
Mag. Branka GRADIŠNIK je na skici pokazala, da dovozna pot,
o kateri je govoril gospod Pečovnik, v resnici predstavlja
tako dovozno kot intervencijsko pot. Zasnova je taka, da ne
posega nikakor v to intervencijsko pot. Glede poti, o kateri je
govoril gospod Jenko, je dejala, da prostorski akt to še vedno
predvideva in je možno, da se izvede priključek na glavno
cesto in s tem ta nastavek ne bo zaprt, ampak se ohranja. Ko
je projektant risal to zasnovo, pa je moral pridobiti vse ustrezne
pogoje, tako da bo na tem delu potrebno urediti na novo lovilce
olj in odpadne vode.
Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
23. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Osnutku Odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu
Trebuša – vzhod.
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.
Ker na osnutek odloka ni bilo podanih bistvenih pripomb,
je podžupan Peter DERMOL predlagal, da se osnutek odloka
prekvalificira v predlog.
Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
24. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
zazidalnem načrtu Trebuša – vzhod prekvalificira v predlog.

7. seja Sveta Mestne občine Velenje

župan Mestne občine Velenje
Bojan Kontič
po pooblastilu
podžupan Mestne občine Velenje
Peter Dermol

GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE

26. november 2019

Predlagatelj:

      Faza: PREDLOG

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) na
____seji, dne _________ sprejel

UGOTOVITVENI SKLEP
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Pripravila:
Irena Hladin Škoberne, l.r.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na
podlagi 32. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik
MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) predlagam
svetu, da ta sklep sprejme.
Predsednik komisije
Bojan ŠKARJA, l.r.

O PRENEHANJU MANDATA ČLANICI
SVETA ZA VARSTVO PRAVIC
NAJEMNIKOV STANOVANJ
I.
Ana KOČAR je podala pisno izjavo, da odstopa kot članica
Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj, zato ji preneha
mandat.

II.
Sklep velja z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.

Številka: 032-03-01/2018
Datum:

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ
po pooblastilu
podžupan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL
OBRAZLOŽITEV:
Svet MO Velenje je na 1. izredni seji dne 18. 12. 2018 sprejel
sklep o imenovanju predsednika in članov Sveta za varstvo
pravic najemnikov stanovanj, in sicer so bili imenovani: Andrej
Vrbec kot predsednik in Joviša Kraljević, Asmir Bečarević,
Andrej Tomovski, Ana Kočar in Koloman Lainšček kot člani. Za
manjkajočega člana je bila s sklepom Sveta MO Velenje na 2.
seji dne 29. januarja 2019 imenovana Suzana Veber.

Dne 12. 11. 2019 pa je podala odstopno izjavo članica Ana
Kočar, zaradi zaposlitve v občinski upravi. Mandat ji preneha z
dnem sprejema tega ugotovitvenega sklepa na seji sveta MO
Velenje.

Velenje, 18. 11. 2019

7. seja Sveta Mestne občine Velenje

GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE
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Predlagatelj: ŽUPAN			

26. november 2019

Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 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, 76/16 – odl. US,
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo
Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo), na seji…… dne…………..……
sprejel

SKLEP

o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
nepremičnini
v k. o. 964 Velenje (ID znak parcela 964
2419/13)
1. člen
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra
nepremičnini ID znak parcela 964 2419/13, v izmeri 1.371 m2.
2. člen
Navedeni nepremičnini se status grajenega javnega dobra
odvzame z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa Svet
Mestne občine Velenje po uradni dolžnosti izda občinska uprava.
Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu
sodišču v izvršitev.
3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 465-05-0038/2019
Datum:
		

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ
po pooblastilu
podžupan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL

OBRAZLOŽITEV:
Nepremičnina ID znak parcela 964 2419/13, v izmeri 1.371 m2,
ima status grajenega javnega dobra.
Parcela 964 2419/13 predstavlja delno zelenico ter delno
dovozno cesto in v naravi ne predstavlja grajenega javnega
dobra, zato se predlaga ukinitev.
Grajenemu javnemu dobru se status lahko odvzame smiselno
po postopku iz 245. člena ZUreP-2, ki določa, da se status
javnega dobra pridobi oz. odvzame z ugotovitveno odločbo, ki
jo po uradni dolžnosti izda občinska uprava, na podlagi sklepa
občinskega sveta.
V Velenju, 7. 11. 2019

7. seja Sveta Mestne občine Velenje

		
		

Pripravila:
Brigita Felicijan, l.r.
mag. Branka Gradišnik, l.r.
vodja Urada za urejanje prostora

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 sklep sprejme.

		

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ
po pooblastilu
podžupan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.
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Predlagatelj: ŽUPAN		

Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18
in 79/18), 2. in 3. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 01/16-Uradno prečiščeno besedilo) dne
________ sprejel

SKLEP

o načrtu ravnanja z nepremičnim
premoženjem
Mestne občine Velenje za leto 2020
1. člen
S tem sklepom se določi načrt ravnanja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2020.
2. člen
Posamezne vrste nepremičnega premoženja, namenjenega
za razpolaganje v letu 2020 in njihove orientacijske vrednosti,
so določene v PRILOGI 1: “Načrt razpolaganja z nepremičnim
premoženjem občine v letu 2020”, ki je sestavni del tega
načrta.
Razpolaganje z nepremičnim premoženjem v lasti občine se za
leto 2020 načrtuje v orientacijski vrednosti 4.869.039,39 EUR.
3. člen
Posamezne vrste nepremičnega premoženja, namenjenega
za pridobivanje v letu 2020 in njihove orientacijske vrednosti,
se določijo v PRILOGI 2: »Načrt pridobivanja nepremičnega
premoženja občine za leto 2020«, ki je sestavni del tega
načrta.
Sredstva namenjena za nakup nepremičnega premoženja se
za leto 2020 načrtujejo v orientacijski vrednosti 870.950,00
EUR.
4. člen
Ta sklep začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje, uporablja pa se od 1. 1. 2020.

Številka: 460-02-0001/2019
Datum: 							
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ
po pooblastilu podžupan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL
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OBRAZLOŽITEV:
Pravna podlaga:
Skladno z 24. členom Zakona o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18
in 79/18, v nadaljevanju: ZSPDSLS-1), se načrt ravnanja, ki
ga sprejme svet samoupravne lokalne skupnosti, na predlog
župana, sestoji iz načrta pridobivanja nepremičnega premoženja
in načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem.
Tako ZSPDSLS-1 v 24. členu in hkrati 7. člen Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 31/18; v nadaljevanju: USPDSLS) določata, da načrt
ravnanja z nepremičnim premoženjem vsebuje:
- načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in
- načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem.
Glede na to, da je odlok o proračunu Mestne občine Velenje
v fazi sprejemanja, je potrebno izpostaviti, da je v osnutku
proračuna za proračunsko leto 2020 predlagano, da občinski
svet sprejme letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja
občine za nepremičnine v posamični vrednosti nad 100.000,00
EUR ter letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem,
župan pa letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja
občine za nepremičnine v posamični vrednosti do 100.000,00
EUR.
Razlogi za sprejem načrta pridobivanja in razpolaganja z
nepremičnim premoženjem:
Načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem
je akt strateškega pomena, saj je skladno s 26. členom ZSPDSLS1 mogoče začeti postopek razpolaganja z nepremičnim
premoženjem samo, če je nepremično premoženje vključeno
v letni načrt razpolaganja z nepremičninami samoupravne
lokalne skupnosti, prav tako pa je odplačni način pridobitve
lastninske pravice na nepremičninah v breme proračunskih
sredstev mogoč samo na podlagi sprejetega letnega načrta
pridobivanja nepremičnega premoženja.
V skladu s 4. odstavkom 29. člena ZSPDSLS o pravnem poslu
ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in takšen pravni posel
tudi sklene župan (ali funkcionar oziroma javni uslužbenec,
zaposlen v občinski upravi, ki ju za to pooblasti župan), pri
čemer pa je potrebno upoštevati, da je pogoj za pridobivanje
oziroma razpolaganje, vključenost posameznega stvarnega
premoženja v letni načrt pridobivanja oziroma razpolaganja s
stvarnim premoženjem občine.
Ocena sedanjega stanja:
Občinski svet sprejema na predlog župana letni načrt
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem
občine. Skladno s prvim odstavkom 27. člena ZSPDSLS1 lahko občinski svet med letom dopolni letni načrt ravnanja
(pridobivanja in razpolaganja) z nepremičnim premoženjem, in
sicer zaradi spremenjenih prostorskih potreb in spremenjenih
drugih potreb upravljavcev stvarnega premoženja, ki jih
ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
z nepremičnim premoženjem ni bilo mogoče določiti ali pa
zaradi okoliščin na trgu, ki narekujejo hiter odziv. V Odloku o
proračunu Mestne občine Velenje za leto 2020 je določeno, da
občinski svet sprejema letni načrt pridobivanja nepremičnega
premoženja občine za nepremičnine v posamični vrednosti
nad 100.000,00 EUR, župan pa letni načrt pridobivanja
nepremičnega premoženja občine za nepremičnine v posamični
vrednosti do 100.000,00 EUR.

7. seja Sveta Mestne občine Velenje

stran 24 / Številka 7

GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE

Vsak začetni mesec tekočega proračunskega leta, najpozneje
pa ob sprejetju zaključnega računa občinskega proračuna, pa
župan občinskemu svetu v vednost predloži poročilo o realizaciji
letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem za preteklo proračunsko leto.
Cilji in načela načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem:
S sprejemom letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z
nepremičnim premoženjem za leto 2020 se zagotavljajo temeljna
načela ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih
lokalnih skupnosti, zlasti pa načelo transparentnosti oziroma
preglednosti, saj je dolžnost upravljavca premoženja, da
postopke ravnanja z nepremičnim premoženjem vodi na tak
način, da je pri tem zagotovljena preglednost vodenja samih
postopkov, kot tudi preglednost sprejemanja odločitev. S
sprejemom predlaganega načrta pa se zasleduje tudi načelo
javnosti, saj je ravnanje z nepremičnim premoženjem občine
javno, razen v primerih, ko poseben zakon določa drugače.
Hkrati je sprejem letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z
nepremičnim premoženjem načrta ključna faza v izvedbi vseh
nadaljnjih postopkov prodaje.
Ocena finančnih in drugih posledic:
Ocenjeni obsegi razpolaganja z nepremičnim premoženjem so
načrtovani v navedenih višinah:
Prihodki od prodaje zemljišč v letu 2020 se s tem letnim načrtom
predvidevajo v višini 3.939.639,39 EUR.
Prihodki od prodaje stavb ali delov stavb v letu 2020 se s tem
letnim načrtom predvidevajo v višini 654.900,00 EUR.
Prihodki od prodaje zemljišč s stavbami v letu 2020 se s tem
letnim načrtom ne predvidevajo v višini 274.500,00 EUR.
Ocenjeni obseg prodaje vseh vrst nepremičnin so načrtovani v
navedenih višinah:
Odhodki za nakup zemljišč v letu 2020 se s tem letnim načrtom
načrtujejo v višini 740.950,00 EUR.
Odhodki za nakup zemljišč s stavbami v letu 2020 se s tem
letnim načrtom načrtujejo v višini 130.000,00 EUR.
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• pod zaporedno številko 5: se vključijo nepremičnine, ki se
nahajajo na Gorici in v naravi predstavljajo zelenico in vrtove. Za
nakup predmetnih nepremičnin so zaradi zaokrožitve lastništva
zainteresirani lastniki sosednjih zemljišč.
• pod zaporedno številko 6: se vključi nepremičnina, ki se nahaja
na Gorici in v naravi predstavlja zelenico. Za nakup predmetne
nepremičnine je zainteresiran lastnik sosednjih zemljišč.
• pod zaporedno številko 7: se vključijo nepremičnine, ki se
nahajajo na Gorici in v naravi predstavljajo zelenico in vrtove. Za
nakup predmetnih nepremičnin so zaradi zaokrožitve lastništva
zainteresirani lastniki sosednjih zemljišč.
• pod zaporedno številko 8: se vključijo nepremičnine, ki
se nahajajo v Pesju. Pripravil se bo javni razpis za prodajo
nepremičnin, na katerih je predvidena gradnja stanovanjskih
objektov.
• pod zaporedno številko 9: se vključijo nepremičnine, ki se
nahajajo na območju poslovno - industrijske cone Stara Vas
(Tehnološki park). Pripravil se bo javni razpis za prodajo
predmetnih nepremičnin.
• pod zaporedno številko 10: se vključijo nepremičnine, ki
se nahajajo v Stari vasi in v naravi predstavljajo zelenico
in dvorišče. Za nakup predmetnih nepremičnin so zaradi
zaokrožitve lastništva zainteresirani lastniki sosednjih zemljišč.
• pod zaporedno številko 11: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja na območju Trebuše. Za nakup predmetnega zemljišča
je zainteresiran lastnik sosednjega zemljišč.
• pod zaporedno številko 12: se vključijo nepremičnine, ki se
nahajajo na območju Vinske Gore. Pripravil se bo javni razpis
za prodajo predmetnih nepremičnin na katerih je predvidena
gradnja stanovanjskih objektov.
• pod zaporedno številko 13: se vključi nepremičnina, ki se
nahajajo v Škalah. Za nakup predmetne nepremičnine je
zainteresiran lastnik sosednjih zemljišč.

Uvrstitev nepremičnin v Prilogo 1:
V Prilogi 1: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem
občine v letu 2020 se pod naslov:

• pod zaporedno številko 14: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja v Hrastovcu in v naravi predstavlja travnik. Na podlagi
parcelacije se bo del zemljišča menjal za cesto, del zemljišča,
na katerem bo možna gradnja stanovanjskega objekta.

- 2020 – Zemljišča:
• pod zaporedno številko 1: se vključijo nepremičnine, ki se
nahajajo na območju pozidave Škale – Hrastovec. Pripravil se
bo javni razpis za prodajo nepremičnin primernih za gradnjo
stanovanjskih objektov na tem območju.

• pod zaporedno številko 15: se vključita nepremičnini, ki se
nahajata na območju Trebuše. Pripravil se bo javni razpis za
prodajo nepremičnin primernih za gradnjo poslovnega objekta
na tem območju.

• pod zaporedno številko 2: se vključijo nepremičnine, ki se
nahajajo v Škalah. Za nakup predmetnih nepremičnin sta
zainteresirana lastnika sosednjih zemljišč.

• pod zaporedno številko 16: se vključijo nepremičnine, ki se
nahajajo na območju poslovne cone Stara Vas. Pripravil se
bo javni razpis za prodajo nepremičnin primernih za gradnjo
industrijskih objektov.

• pod zaporedno številko 3 in 4: se vključijo nepremičnine, ki se
nahajajo na območju deponije komunalnih odpadkov. Pripravil
se bo javni razpis za prodajo nepremičnin primernih za gradnjo
poslovno servisnih objektov na tem območju.

• pod zaporedno številko 17: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja na Trebeliškem. Za nakup je zainteresiran uporabnik
predmetne nepremičnine.

7. seja Sveta Mestne občine Velenje
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• pod zaporedno številko 18: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja na Jerihovi cesti. Za nakup predmetnega zemljišča je
zaradi zaokrožitve lastništva zainteresiran lastnik sosednjega
zemljišča

• pod zaporedno številko 31: se vključijo nepremičnine, ki se
nahajajo na območju poslovno - industrijske cone Stara Vas
(Tehnološki park). Po geodetski odmeri se bo sklenila menjalna
pogodba.

• pod zaporedno številko 19: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja na Stritarjevi cesti. Za nakup predmetnega zemljišča so
zaradi zaokrožitve lastništva zainteresirani lastniki sosednjega
zemljišča.

• pod zaporedno številko 32: se vključijo nepremičnine, ki se
nahajajo na območju deponije pepela in premoga. Na podlagi
menjalne pogodbe bo MOV pridobila zemljišče, ki v naravi
predstavlja cesto in pešpot.

• pod zaporedno številko 20: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja na Gorici. Za nakup predmetnega zemljišča je zaradi
zaokrožitve lastništva zainteresiran lastnik sosednjega
zemljišča.

• pod zaporedno številko 33: se vključijo nepremičnine, ki v
naravi ne predstavljajo površino ceste. Predvidena je sklenitev
menjalne pogodbe s fizično osebo. Na podlagi menjalne
pogodbe bo MO Velenje pridobila zemljišča preko katerih
poteka kategorizirana javna cesta.

• pod zaporedno številko 21: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja v Lipju. Del zemljišča predstavlja dvorišče, del zemljišča
pa je gozd. Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnine,
ki bo objavljen tudi na upravni enoti.
• pod zaporedno številko 22: se vključijo nepremičnine, ki
se nahajajo v katastrski občini Podvolovjek (občina Luče).
Za nakup nepremičnin je zainteresiran solastnik predmetnih
zemljišč.
• pod zaporedno številko 23: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja na Cesti Bratov Mravljakov. Za nakup predmetnega
zemljišča je zainteresiran lastnik sosednjega zemljišča.
• pod zaporedno številko 24: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja v Stari vasi. Pripravil se bo javni razpis za prodajo
nepremičnine.
• pod zaporedno številko 25: se vključijo nepremičnine, ki se
nahajajo v Pesju in je na njih možna gradnja stanovanjskega
objekta. Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnin.
• pod zaporedno številko 26: se vključijo nepremičnine, ki se
nahajajo na območju poslovne cone Stara Vas. Pripravil se bo
javni razpis za prodajo nepremičnin.
• pod zaporedno številko 27: se vključijo nepremičnine, ki se
nahajajo na Gorici. Za nakup predmetnih zemljišč je zaradi
zaokrožitve lastništva zainteresiran lastnik sosednjega
zemljišča.
• pod zaporedno številko 28: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja v Vinski Gori. Na podlagi menjalne pogodbe bo MOV
pridobila zemljišče za gradnjo ceste.
• pod zaporedno številko 29: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja v Vinski Gori. Pripravil se bo javni razpis za prodajo
nepremičnine, na kateri bo možna gradnja stanovanjskega
objekta.
• pod zaporedno številko 30: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja na Gorici. Za nakup predmetnega zemljišča je zaradi
zaokrožitve lastništva zainteresiran lastnik sosednjega
zemljišča.

• pod zaporedno številko 34: se vključijo nepremičnine, ki se
nahajajo na območju deponije pepela in premoga. Na podlagi
menjalne pogodbe bo MOV pridobila zemljišče ob velenjski
plaži.
• pod zaporedno številko 35: se vključi nepremičnina, ki
se nahaja na Gorici. Pripravil se bo javni razpis za prodajo
nepremičnine.
• pod zaporedno številko 36: se vključijo nepremičnine, ki
se nahajajo na območju deponije pepela in premoga. Na
podlagi menjalne pogodbe bo MOV pridobila cesto, pločnik in
dvorišče.
• pod zaporedno številko 37: se vključi nepremičnina na
območju Cirkovc. Predvidena je sklenitev menjalne pogodbe.
Na podlagi menjalne pogodbe bo MOV pridobila cesto, odsvojila
pa zelenico.
• pod zaporedno številko 38: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja na Ljubljanski cesti. Za nakup predmetnega zemljišča je
zaradi zaokrožitve lastništva zainteresiran lastnik sosednjega
zemljišča.
• pod zaporedno številko 39: se vključijo nepremičnine, ki se
nahajajo ob Šaleški cesti. Pripravil se bo javni razpis za prodajo
nepremičnin, na katerih je možna gradnja poslovnih objektov.
• pod zaporedno številko 40: se vključijo deli nepremičnin, ki
se nahajajo na Gorici. Za nakup predmetnega zemljišča je
zaradi zaokrožitve lastništva zainteresiran solastnik predmetnih
nepremičnin.
• pod zaporedno številko 41: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja na Gorici. Za nakup predmetnega zemljišča je zaradi
zaokrožitve lastništva zainteresiran lastnik sosednjega
zemljišča.
• pod zaporedno številko 42: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja na Trebeliškem. Za nakup je zainteresiran uporabnik
predmetne nepremičnine.
- 2020 – Stavbe in deli stavb:
• pod zaporedno številko 1: se vključi garsonjera v Velenju.
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Predvidena je sklenitev prodajne pogodbe, v kolikor bo najemnik
tovrstnega stanovanja izkazal interes za odkup,
• pod zaporedno številko 2: se vključi garsonjera v Velenju.
Predvidena je sklenitev prodajne pogodbe, v kolikor bo najemnik
tovrstnega stanovanja izkazal interes za odkup,
• pod zaporedno številko 3: se vključi enosobno stanovanje v
Velenju. Predvidena je sklenitev prodajne pogodbe, v kolikor bo
najemnik tovrstnega stanovanja izkazal interes za odkup,
• pod zaporedno številko 4: se vključi enosobno stanovanje v
Velenju. Predvidena je sklenitev prodajne pogodbe, v kolikor bo
najemnik tovrstnega stanovanja izkazal interes za odkup,
• pod zaporedno številko 5: se vključi dvosobno stanovanje v
Velenju. Predvidena je sklenitev prodajne pogodbe, v kolikor bo
najemnik tovrstnega stanovanja izkazal interes za odkup,
• pod zaporedno številko 6: se vključi dvosobno stanovanje v
Velenju. Predvidena je sklenitev prodajne pogodbe, v kolikor bo
najemnik tovrstnega stanovanja izkazal interes za odkup,
• pod zaporedno številko 7: se vključi trosobno stanovanje v
Velenju. Predvidena je sklenitev prodajne pogodbe, v kolikor bo
najemnik tovrstnega stanovanja izkazal interes za odkup,
• pod zaporedno številko 8: se vključi trosobno stanovanje v
Velenju. Predvidena je sklenitev prodajne pogodbe, v kolikor bo
najemnik tovrstnega stanovanja izkazal interes za odkup,
• pod zaporedno številko 9: se vključi prazen poslovni prostor,
ki se nahaja v objektu na naslovu Efenkova cesta 61, in ima
precej dotrajane kratkoročne komponente, zato bi bil potreben
temeljite prenove. Na podlagi javnega zbiranja ponudb je
predvidena sklenitev neposredne pogodbe z najugodnejšim
ponudnikom.
• pod zaporedno številko 10: se vključi garsonjera v Velenju
v slabem gradbenem stanju. Predvidena je sklenitev prodajne
pogodbe po metodi javne dražbe,
• pod zaporedno številko 11: se vključi enosobno stanovanje v
Velenju v slabem gradbenem stanju. Predvidena je sklenitev
prodajne pogodbe po metodi javne dražbe,
• pod zaporedno številko 12: se vključi dvosobno stanovanje v
Velenju v slabem gradbenem stanju. Predvidena je sklenitev
prodajne pogodbe po metodi javne dražbe,
• pod zaporedno številko 13: se vključi trosobno stanovanje v
Velenju v slabem gradbenem stanju. Predvidena je sklenitev
prodajne pogodbe po metodi javne dražbe.
- 2020 – Zemljišča s stavbami:
• pod zaporedno številko 1: se vključijo nepremičnine, ki se
nahajajo na Deberci. Nepremičnine v naravi predstavljajo
opuščen stanovanjski in gospodarski objekt ter stavbna
zemljišča. Pripravil se bo javni razpis za prodajo predmetnih
nepremičnin.

7. seja Sveta Mestne občine Velenje
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• pod zaporedno številko 2: se vključi stanovanjski objekt, ki se
nahaja v Plešivcu, in katerega 1/3 solastnica je Mestna občina
Velenje. Solastniki predmetne nepremičnine želijo prodati
stanovanjski objekt s pripadajočim zemljiščem zainteresiranemu
kupcu.
• pod zaporedno številko 3: se vključita zemljišči s stavbo, ki
se nahajajo v Šoštanju in v naravi predstavljajo samostoječo
stavbo z enim stanovanjem in hlev. Na podlagi javnega
zbiranja ponudb je predvidena sklenitev neposredne pogodbe
z najugodnejšim ponudnikom.
Uvrstitev nepremičnin v Prilogo 2:
V Prilogi 2: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja
občine za leto 2020 se pod naslov:
- 2020 – Zemljišča:
• pod zaporedno številko 1: se vključi del nepremičnine, ki leži
na območju poslovno - industrijske cone Stara Vas (Tehnološki
park). Po geodetski odmeri se bo sklenila menjalna pogodba.
• pod zaporedno številko 2: se vključijo nepremičnine, ki se
nahajajo ob velenjski plaži. Z menjalno pogodbo bo MOV
pridobila zemljišče za ureditev mestne plaže in kolesarske
steze.
- 2020 – Zemljišča s stavbami:
• pod zaporedno številko 1: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja ob Cesti talcev. Z odkupom bo MOV pridobila zemljišče
v centralnih predelih mesta ter zemljišča za gradnjo kolesarske
steze.
V Velenju, dne 19. 11. 2019

Pripravila:
Brigita FELICIJAN, dipl. upr. org., l.r.
svetovalka I
		

mag. Branka GRADIŠNIK, l.r.
vodja Urada za urejanje prostora

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 sklep sprejme.
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ
po pooblastilu
podžupan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.

957 Škale

964 Velenje

964 Velenje

4.

5.

6.

964 Velenje

964 Velenje

3.

8.

957 Škale

2.

964 Velenje

957 Škale

1.

7.

Šifra in katastrska
občina

Zap.št.

zemljišče

dvorišče

1.940
164
140
45
60
65
skupaj 2.414

266
208
589
skupaj 1.063

zelenica

866

javno zbiranje ponudb

neposredna pogodba

javno zbiranje ponudb

neposredna pogodba

Orientacijska

Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnin, na katerih
so predvidene gradnje stanovanjskih objektov

27,00

24,40

26,00

Pripravi se javni razpis prodaje nepremičnine, za katero je
zainteresiran lastnik sosednje nepremičnine.

Za nakup predmetnih nepremičnin so zainteresirani lastniki
sosednjjih nepremičnin.

20,00

15,50

15,50

20,00

34,00

vrednosti v €/m

Za nakup predlaganih nepremičnin so zainteresirani lastniki
sosednjih nepremičnin.

Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnin primernih za
gradnjo poslovno servisnih objektov.

Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnin primernih za
gradnjo poslovnih objektov.

Za nakup predlaganih nepremičnin so zainteresirani lastniki
sosednjih nepremičnin

Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnin primernih za
gradnjo stanovanjskih objektov na območju Škale, kjer poteka
izgradnja komunalne infrastrukture.

Obrazložitev ekonomske utemeljenosti razpolaganja
2

28.701,00

58.901,60

22.516,00

35.960,00

369.179,00

321.501,00

17.820,00

222.326,00

Orientacijska
vrednost v €
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1425
1424
1426/2

2411/3-del
2414/1
2411/35
2408/2
3576/4-del
2396/3-del

2397/209

zelenica, vrt

javno zbiranje ponudb

202
376
256
393
172
399
skupaj 1.798

nezazidano zemljišče

2397/213
2397/211
2397/214
2397/216
2397/212
2397/215

neposredna pogodba

15.263
127
8.428
skupaj 23.818

zemljišče

javno zbiranje ponudb

945/28
945/9
945/27

164
173
316
122
28
18
70
skupaj 891

837/8
959/7
837/9
837/6
959/9
959/8
837/7

travnik

Predvidena metoda
razpolaganja

14.143
nezazidano zemljišče,
6.599
javno zbiranje ponudb
gozd
skupaj 20.742

864
890
870
828
818
860
1.409
skupaj 6.539

810/7
817/6
817/7
818/10
818/11
818/14
818/15

Vrsta dejanske rabe

2020 - Zemljišča

530/5
294/4

Velikost (m 2)

Parcelna št.

PRILOGA 1: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2020
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964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

975 Vinska Gora

957 Škale

951 Hrastovec

964 Velenje

964 Velenje

953 Paka

964 Velenje

9.

10.

11.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

2.224
4.060
1.127
skupaj 7.411

781/1
768/13-del
768/9

536/7

124

569

1.144
331
skupaj 1.475

zelenica

stavbno zemljišče

travnik

travnik

travnik

zelenica

travnik

dvorišče

dvorišče, zelenica

travnik

neposredna pogodba

neposredna pogodba

javno zbiranje ponudb

javno zbiranje ponudb

javno zbiranje ponudb

neposredna pogodba

javno zbiranje ponudb

neposredna pogodba

neposredna pogodba

javno zbiranje ponudb

20,00
20,00

Za nakup zemljišča je zainteresiran lastnik sosednjega
zemljišča.

43,00

40,00

25,00

20,00

Za nakup nepremičnine je zainteresiran uporabnik zemljišča.

Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnin z namenom
spodbujanja podjetništva v MOV, in sicer na območju poslovno industrijske cone Stara Vas (Tehnološki park).

Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnin, na katerih je
predvidena gradnja poslovnega objekta.

Za nakup zemljišča je zainteresiran lastnik sosednjega
zemljišča.
Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnine, na kateri je
predvidena gradnja stanovanjskega objekta.

30,00

25,00

Za nakup predmetne nepremičnine je zainteresiran lastnik
sosednje nepremičnine.

Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnin za gradnjo
stanovanjskih objektov.

24,40

43,00

Za nakup predmetnih nepremičnin so zainteresirani lastniki
sosednjjih nepremičnin.

Pripravi se javni razpis za prodajo nepremičnin z namenom
spodbujanja podjetništva v MOV, in sicer na območju poslovno industrijske cone Stara Vas (Tehnološki park).

2.480,00

11.380,00

318.673,00

59.000,00

26.475,00

480,00

135.750,00

1.850,00

25.229,60

463.411,00
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338/28

1.059

450/7

3253/49
3600/41

24

40
779
337
205
669
100
7
7
170
644
707
480
380
skupaj 4.525

862
534/29
534/27
534/25
534/20
557/4
534/17
534/28
534/23
534/16
534/14
531
532/9

821/10

74

6
7
56
185
77
18
25
129
132
149
138
67
45
skupaj: 1.034

1798/7
1795/14
1722/5
1723/6
1800/18
1800/16
1798/6
1795/13
1795/12
1795/11
1795/10
1791/9
3521/3

3240/31

300
4.518
690
1.040
1.200
1.179
700
670
480
skupaj 10.777

3567/5-del
686/3
687/1-del
688-del
689-del
690
691-del
768/8-del
695-del
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964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

23.

24.

25.

26.

975 Vinska Gora

928 Podvolovjek

22.

28.

954 Lipje

21.

964 Velenje

964 Velenje

20.

27.

964 Velenje

19.

131
3.282
2.837
226
263
1.016
727
443
1.335
skupaj 10.260
90
320
140
110
58
skupaj 718

3567/4
675/6
680/1
768/12
768/14
658/4
679
686/4
657/2

2397/127-del
2397/126-del
3270/3-del
3270/17-del
3270/23-del

40

159
338
190
skupaj 687

zelenica

zelenica, dvorišče

travnik

zelenica

zelenica, dvorišče

zelenica

kmetijsko zemljišče,
gozd

dvorišče, gozd

zelenica

zelenica

neposredna pogodba

neposredna pogodba

javno zbiranje ponudb

javno zbiranje ponudb

javno zbiranje ponudb

neposredna pogodba

neposredna pogodba

javno zbiranje ponudb

neposredna pogodba

neposredna pogodba

25,14

20,00

Na podlagi menjalne pogodbe bo MO Velenje pridobila
zemljišče, predvideno za gradnjo infrastrukture.

43,00

37,00

Za nakup zemljišča je zainteresiran lastnik sosednjega
zemljišča.

Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnin z namenom
spodbujanja podjetništva v MOV, in sicer na območju poslovno industrijske cone Stara Vas (Tehnološki park).

Pripravil se bo javni razpis za prodajo zemljišča za gradnjo
objekta.

25,00

25,00

Za nakup zemljišča je zainteresiran lastnik sosednjega
zemljišča.
Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnine.

5,00

Za nakup zemljišča je zainteresiran solastnik. Delež občine na
nepremičninah je 1/12.

7,50

20,00

Za nakup zemljišča je zainteresiran lastnik sosednjega
zemljišča.
Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnine.

25,00

Za nakup zemljišča je zainteresiran lastnik sosednjega
zemljišča.

800,00

18.050,52

441.180,00

25.419,00

24.950,00

5.000,00

23.691,67

19.770,00

1.400,00

1.000,00

GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE

557/5-del

998

794/6

1228/3
1229/1
1230

200

561
9
21.801
942
3.043
29.783
433
85
90
113
skupaj 56.860

415/1
415/11
415/10
415/6
419
420/8
420/9
440/2
*160
*163

2449/9 - del

2636

70

40

1099/4

2388/72

1946/8-del
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975 Vinska Gora

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

974 Prelska

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

952 Cirkovce

964 Velenje

964 Velenje

29.

30.

31.

32.
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

136

2.085
2.025
2.237
233
1.100
300
skupaj 7.980

3438/7

2469/5
2488
2486/1
2487/3
2468/1-del
2468/2-del

71

539
136
886
280
910
2.790
3.441
1.761
116
skupaj 10.859

1112/3
117/2
1112/2
100
1112/4
98-del
103/3
1112/7
1096/2

267/42

1.371

2419/13

125
1.458
397
13.386
518
3.624
skupaj 19.508

12/1
4
8
7/4
5
9

javno zbiranje ponudb

neposredna pogodba

menjalna pogodba

menjalna pogodba

javno zbiranje ponudb

menjalna pogodba

menjalna pogodba

neposredna pogodba

menjalna pogodba

neposredna pogodba

javno zbiranje ponudb

Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnin, na katerih je
predvidena gradnja poslovnega objekta.

30,00

25,00

20,00

Po izvzemu iz javnega dobra je predvidena sklenitev menjalne
pogodbe. Na podlagi menjalne pogodbe bo MOV pridobila
cesto, odsvojila pa zelenico.
Za nakup zemljišča je zainteresiran lastnik sosednjega
zemljišča.

25,00

30,00

Za nakup zemljišča je zainteresiran lastnik sosednjega
zemljišča.

Z menjalno pogodbo bo MOV pridobila cesto, pločnik, dvorišče v
centralnih predelih mesta, odtujila pa bo zemljišče na območju
deponije pepela in premoga

25,00

15,00

25,00

MOV bo z menjavo pridobila zemljišča ob velenjski plaži.

Po izvzemu iz javnega dobra je predvidena sklenitev menjalne
pogodbe. Na podlagi menjalne pogodbe bo MOV pridobila
cesto, odsvojila pa travnik.

Predvidena je sklenitev menjalne pogodbe. MOV bo odsvojila
zemljišče na deponiji premoga, pridobila pa bo cesto in pot.

30,00

25,00

Za nakup zemljišča je zainteresiran lastnik sosednjega
zemljišča.
Po geodetski odmeri se bo sklenila menjalna pogodba. MOV
bo z menjalno pogodbo pridobila parcelo, ki leži na območju
poslovno - industrijske cone Stara Vas (Tehnološki park).

30,00

Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnine za gradnjo
stanovanjskega objekta.

239.400,00

3.400,00

1.420,00

271.475,00

41.130,00

487.700,00

15.855,00

24.750,00

96.000,00

1.375,00

21.330,00

GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE

stavbno zemljišče

zelenica

zelenica

zelenica, deponija
pepela

zelenica, cesta

travnik

travnik

stavbno zemljišča

364
9
617
skupaj 990

457
353
142
105
skupaj 1.057

travnik

dvorišče

travnik

skupaj 3.200

55

711

1070/13
1070/11
1070/6
1070/9

792/2 - del
790 - del
749 - del
748 - del
750 - del
52/2
57/3
16

3341/69

527/2
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964 Velenje

953 Paka

41.

42.

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

7.

8.

9.

10.

90

416

skupaj 1.357

travnik

zelenica

zelenica

25,00
20,00

Za nakup zemljišča je zainteresiran lastnik sosednjega
zemljišča.
Za nakup zemljišča je zainteresiran lastnik sosednjega
zemljišča.

javna dražba
javna dražba
javna dražba

dvosobno stanovanje, okoli 60 m2

trosobno stanovanje, okoli 80 m2

javna dražba

garsonjera, okoli 30 m2

enosobno stanovanje, okoli 45 m2

javno zbiranje ponudb

javno zbiranje ponudb

dvosobno stanovanje, okoli 60 m2

poslovni prostor ID znak 964-3160-61 v izmeri 85,01 m2, v
stavbi ID 3160 na naslovu Efenkova cesta 61 v Velenju, ki
stoji na zemljišču 964 2443/11.

javno zbiranje ponudb

dvosobno stanovanje, okoli 60 m2

javno zbiranje ponudb

javno zbiranje ponudb

enosobno stanovanje, okoli 45 m2

trosobno stanovanje, okoli 80 m2

javno zbiranje ponudb

enosobno stanovanje, okoli 45 m2

javno zbiranje ponudb

javno zbiranje ponudb

garsonjera, okoli 30 m2

trosobno stanovanje, okoli 80 m2

javno zbiranje ponudb

Predvidena metoda
razpolaganja

Prodaja stanovanja, ki je v slabem gradbenem stanju

Prodaja stanovanja, ki je v slabem gradbenem stanju

Prodaja stanovanja, ki je v slabem gradbenem stanju

Prodaja stanovanja, ki je v slabem gradbenem stanju

.00,00

70.000,00

60.000,00

40.000,00

30.000,00

54.900,00

70.000,00

Stanovanje je zasedenno z najemnikom, ki je zainteresiran za
odkup
Poslovni prostor ima precej dotrajane kratkoročne komponente,
zato bi bila potrebna temeljita prenova

70.000,00

60.000,00

60.000,00

40.000,00

40.000,00

30.000,00

30.000,00

Stanovanje je zasedenno z najemnikom, ki je zainteresiran za
odkup

Stanovanje je zasedenno z najemnikom, ki je zainteresiran za
odkup
Stanovanje je zasedenno z najemnikom, ki je zainteresiran za
odkup
Stanovanje je zasedenno z najemnikom, ki je zainteresiran za
odkup
Stanovanje je zasedenno z najemnikom, ki je zainteresiran za
odkup
Stanovanje je zasedenno z najemnikom, ki je zainteresiran za
odkup
Stanovanje je zasedenno z najemnikom, ki je zainteresiran za
odkup

Obrazložitev ekonomske utemeljenosti razpolaganja

..,

1.800,00

10.400,00

40.710,00

Orientacijska vrednost €

30,00

Za nakup zemljišča je zainteresiran lastnik sosednjega
zemljišča.

2020– Stavbe in deli stavb

neposredna pogodba

neposredna pogodba

neposredna pogodba

garsonjera, okoli 30 m2

Opis predmeta prodaje (parcelna številka, naslov, vrsta
rabe, velikost, številka stavbe, številka dela stavbe)

338/27

2397/287

2397/221-del
2397/220-del
2397/219-del
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SKUPAJ

964 Velenje

964 Velenje

6.

13.

964 Velenje

5.

964 Velenje

964 Velenje

4.

12.

964 Velenje

3.

964 Velenje

964 Velenje

2.

11.

964 Velenje

1.

Šifra in katastrska
Zap. št.
občina

SKUPAJ

964 Velenje

40.
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957 Škale

950 Plešivec

959 Šoštanj

1.

2.

3.

SKUPAJ

Šifra in katastrska
občina

Zap. št.

Solastniki predmetne nepremičnine želijo prodati stanovanjski
objekt s pripadajočim zemljiščem zainteresiranemu kupcu.

Stanovanje v samostoječi stavbi z enim stanovanjem je prazno.

Parc. št. 846/5, velikosti 281 m2, stanovanjski objekt
velikosti 167,30 m2, ID stavbe 303,solastniški delež Mestne neposredna pogodba
občine Velenje 1/3

Parc. št. 612 in 613 (solastniški delež Mestna občina
Velenje 82/100 in Občina Šoštanj 18/100), skupne velikost
javno zbiranje ponudb
1016 m2, Primorska 9, Šoštanj, stanovanjski objekt velikosti
497 m2, ID stavbe 182, stavbno in kmetijsko zemljišče

Obrazložitev ekonomske utemeljenosti razpolaganja

Za odkup je zainteresiran uporabnik zemljišča.

Predvidena metoda
razpolaganja

parc. št. 877/5, velikost 271 m2, št. stavbe 684, naslov
Deberca 7, Velenje, stanovanjsko poslovni objekt neto
tlorisne površine 450 m2, parc. št. 877/6, velikost 473 m2, št.
stavbe 683, naslov Deberca 0, Velenje, kmetijski objekt, neto
tlorisne površine 265 m2, parc. št. 877/1, velikost 2.033 m2,
javno zbiranje ponudb
parc. št. 880/1, velikost 423 m2, parc. št. 885/2, velikost 647
m2, parc. št. 877/3, velikost 1.660 m2, parc. št. 877/4,
velikost 287 m2, parc. št. 886/3, velikost 809 m2, parc. št.
877/2, velikost 519 m2, parc. št. 876/10, velikost 1.144 m2,
parc. št. 876/1, velikost 2.169 m2. Skupaj 11.026 m2.

Opis predmeta prodaje (parcelna številka, naslov, vrsta
rabe, velikost, številka stavbe, številka dela stavbe)

2020 – Zemljišča s stavbami

2.00,00

123.000,00

20.500,00

131.000,00

Orientacijska vrednost €
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964 Velenje

2.

964 Velenje

1.

SKUPAJ

Šifra in katastrska
občina

Zap.št.

SKUPAJ:

964 Velenje

3.500
116
10
23
6555
6986
877
91
160
3730
6330
560
skupaj 25.438

Velikost (m 2)

travnik, pot

travnik

MOV predmetne nepremičnine potrebuje za izgradnjo
kolesarske poti in razvoj turizma ob jezeru.

Po geodetski odmeri se bo sklenila menjalna pogodba.
MOV bo z menjalno pogodbo pridobila parcelo, ki leži na
območju poslovno - industrijske cone Stara Vas
(Tehnološki park).

Ekonomska utemeljenost načrtovanega pridobivanja

2020 - Zemljišča

parc. št. 2714 velikosti 324 m2 sstanovanjskim
objektom ID 964 1255 neto površine 135 m2

MOV predmetno nepremičnino potrebuje za izgradnjo infrastrukture;
kolesarska pot, dovoz do objektov, pešpot.

25

30

Orientacijska
vrednosti v
€/m2

Ekonomska utemeljenost načrtovanega pridobivanja

2020- Zemljišča s stavbami

Vrsta dejanske
rabe

Okvirni opis predmeta nakupa (parcelna
številka, naslov, vrsta rabe, velikost, številka
stavbe, številka dela stavbe)

791 - del
1042
1045
1046
1024
1025/2
1022/1
1033
3557
829/16
922/6-del
922/7-del

Šifra in katastrska
Parcelna št.
občina

1.

Zap.št.

PRILOGA 2: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine za leto 2020

10.000,00

130.000,00

Orientacijska vrednost v €

0.0,00

635.950,00

105.000,00

Orientacijska vrednost v €
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Predlagatelj: ŽUPAN

Faza: PREDLOG

Na podlagi 27. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 in 24. člena Statuta Mestne
občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 1/16 - uradno
prečiščeno besedilo), je Svet Mestne občine Velenje na svoji _____ . seji dne
_____________ sprejel

SKLEP

o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov
ravnanja z nepremičnin premoženjem izven
veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem za leto 2020
1. člen
V primeru spremenjenih prostorskih potreb upravljavcev
nepremičnega premoženja Mestne občine Velenje, ki jih ni bilo
mogoče predvideti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2020 ali ob
nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko
Mestna občina Velenje sklepa pravne posle, ki niso predvideni v
veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne
občine Velenje za leto 2020, pri čemer skupna vrednost takih
poslov glede na vrsto ravnanja z nepremičnim premoženjem
ne sme presegati:
- 20% skupne vrednosti načrta pridobivanja nepremičnega
premoženja za leto 2020 oziroma 174.190,00 EUR,
- 20% skupne vrednosti načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem za leto 2020 oziroma 973.807,88 EUR.
2. člen
Za spremljanje in evidentiranje zneskov porabljenih kvot iz 1.
člena tega sklepa skrbi Urad za urejanje prostora.
O morebitni porabi kvote Urad za urejanje prostora nemudoma
obvesti župana, ki s sklepom ugotovi, od kdaj sklepanje pravnih
poslov posamezne vrste ravnanja z nepremičnim premoženjem,
ni več mogoče.
3. člen
O realizaciji pravnih poslov iz 1. člena tega sklepa se poroča
Svetu Mestne občine Velenje skupaj z zaključnim računom
proračuna za leto 2020.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za
leto 2020.
Številka: 460-02-0001/2019
Datum:
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ
po pooblastilu podžupan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL
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OBRAZLOŽITEV:
1. PRAVNA PODLAGA:
Pravna podlaga za sprejem predlaganega sklepa so:
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljevanju:
ZSPDSLS) v 27. členu določa, da lahko Svet samoupravne
lokalne skupnosti zaradi spremenjenih prostorskih potreb
in spremenjenih drugih potreb upravljavcev stvarnega
premoženja, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta
ravnanja s stvarnim premoženjem in zaradi nepredvidenih
okoliščin na trgu, ki narekujejo hiter odziv, dopolni letni načrt
ravnanja s stvarnim premoženjem.
Upravljavci lahko v primeru spremenjenih prostorskih potreb
in drugih potreb upravljavcev stvarnega premoženja, ki jih ni
bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja s stvarnim
premoženjem ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki
narekujejo hiter odziv, sklepajo pravne posle, ki niso predvideni
v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem.
Skupna vrednost poslov lahko znaša največ 20 odstotkov
skupne vrednosti načrtov. Skupno vrednost pravnih poslov
lahko vsako leto določi svet samoupravne lokalne skupnosti v
30 dneh po sprejetju proračuna.
2. RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA IN OCENA SEDANJEGA
STANJA:
Postopki ravnanja z nepremičnim premoženjem samoupravne
lokalne skupnosti se lahko praviloma izvedejo le, če je
nepremično premoženje vključeno v načrt ravnanja z
nepremičnim premoženjem. ZSPDSLS pa v 27. členu določa
izjemo od obvezne vključitve v načrt ravnanja z nepremičnim
premoženjem, in sicer v primeru spremenjenih prostorskih
potreb, ki jih ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem ni bilo mogoče določiti, ali ob nepredvidenih
okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv.
Predlagani sklep je potreben, da se lahko v primeru spremenjenih
prostorskih potreb, ki jih ob pripravi načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto
2020 ni bilo mogoče določiti, ali ob nepredvidenih okoliščinah
na trgu, ki narekujejo hiter odziv (npr. javne dražbe), lahko
sklepajo pravni posli, ki niso predvideni v veljavnem načrtu
ravnanja z nepremičnim premoženjem. V praksi se namreč
izkazuje potreba po takšni izjemi, saj je potrebno določena
opravila za sklenitev pravnih poslov opraviti v kratkih rokih in
vseh zahtevanih opravil, v primeru, da ta sklep ni sprejet, ni
mogoče opraviti.
3. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC:
Skladno z drugim odstavkom 27. člena ZSPDSLS lahko znaša
skupna vrednost pravnih poslov, ki niso predvideni v veljavnem
načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem, največ 20%
skupne vrednosti načrtov pridobivanja in razpolaganja z
nepremičnim premoženjem.
Iz Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem
Mestne občine Velenje za leto 2020 je razvidno, da znaša:
- skupna vrednost načrta pridobivanja nepremičnega
premoženja za leto 2020 znaša 870.950,00 EUR,
- skupna vrednost načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem za leto 2020 pa 4.869.039,39 EUR.
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Glede na ugotovitve iz prejšnjega ostavka znaša predlagana
višina pravnih poslov, ki niso vključeni v veljavni načrt ravnanja
z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto
2020, glede na vrsto ravnanja z nepremičnim premoženjem:
- 20% skupne vrednosti načrta pridobivanja nepremičnega
premoženja za leto 2020 oziroma 174.190,00 EUR,
- 20% skupne vrednosti načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem za leto 2020 oziroma 973.807,88 EUR.
4. DRUGE POMEMBNE OKOLIŠČINE:
Glede na to, da je v drugem odstavku 27. člena ZSPDSLS
določeno, da skupno vrednost pravnih poslov vsako leto določi
svet samoupravne lokalne skupnosti v roku 30 dni po sprejemu
proračuna, je v zadnji točki predlaganega sklepa določba, da
sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o proračunu
Mestne občine Velenje za leto 2020.
V Velenju, 19. 11. 2019
Pripravili:
Brigita Felicijan, dipl. upr. org., l.r.
mag. Branka GRADIŠNIK, l.r.
vodja Urada za urejanje prostora
ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO
Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) predlagam svetu, da ta
odlok sprejme.

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ
po pooblastilu podžupan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.
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Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 55. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 - ZJF-H, 83/18, 19/19), VI. poglavja Zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 - popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92 - odl. US, 29/95 - ZPDF,
44/97 - ZSZ, 101/13 - ZDavNepr, 22/14 - odl. US), 218. in 218.a do 218.d člena Zakona o graditvi objektov
(Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - odl. US, 92/05 - ZJC-B, 111/05 - odl. US, 93/05
- ZVMS, 120/06 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10 - ZRud-1A, 20/11 - odl. US, 57/12, 110/13,
101/13 - ZDavNepr, 22/14 - odl. US, 19/15, 66/17, 61/17 - GZ), 36. člena Zakona o financiranju občin (Uradni
list RS, št. 123/06, 101/07 - odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 101/13 ZIPRS1415, 14/15 - ZIPRS1415-D, 14/15 - ZUUJFO, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17, 21/18 popr.), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13,
74/14 - odl. US, 92/14 - odl. US, 32/16, 15/17 - odl. US, 27/17 - ZPro) ter 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo), na svoji ___. seji dne
_______ sprejel

ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1.člen
V Mestni občini Velenje se za uporabo stavbnega zemljišča na območjih, ki jih določa ta odlok, plačuje
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo).
2. člen
Za stavbno zemljišče po 1. členu tega odloka se štejejo zazidana in nezazidana stavbna zemljišča.
II. ZAZIDANA IN NEZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA
3. člen
Kot zazidana stavbna zemljišča se štejejo zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in
gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture, in tista zemljišča, na katerih se
je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki
niso objekti gospodarske javne infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do
njene določitve šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s
faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
4. člen
(1) Za nezazidana stavbna zemljišča se štejejo zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom
določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjena za potrebe
zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih
dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture, in tudi niso
namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne
uprave.
(2) Za nezazidana stavbna zemljišča se štejejo tudi zemljišča, na katerih se na podlagi dokončnega gradbenega
dovoljenja še ni začelo z gradnjo stavb.
(3) Ne glede na določbe tega člena, se štejejo za nezazidano stavbno zemljišče tudi zemljiške parcele, za katere
je s prostorskim aktom določeno, da so namenjene za površinsko izkoriščanje mineralnih surovin ali so kot
večje odlagalne površine (deponije), namenjene za dejavnost rudarjenja ali za deponiranje stranskih produktov
po ali pri proizvodnji električne energije in podobno, če:
- je s prostorsko izvedbenim aktom določeno, da se po opustitvi izkoriščanja na njih izvede sanacija tako,
da se namenijo za gradnjo,
- je za takšno izkoriščanje na njih že podeljena koncesija, ali v izvedbenem aktu opredeljena kot
rezervacijska površina, vendar se z izkoriščanjem na njih še ni začelo,
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se je z izkoriščanjem na njih že prenehalo in je s prostorsko izvedbenim aktom določeno, da se po
opustitvi izkoriščanja izvede sanacija tako, da se vzpostavi prejšnje stanje, oziroma da se na njih uredijo
kmetijska zemljišča ali gozd, takšna sanacija pa še ni izvedena.

5. člen
(1) Površina stanovanj in stanovanjskih objektov je neto tlorisna površina vseh zaprtih prostorov (sob, predsob,
hodnikov, kuhinj, kopalnic, shramb, kleti, pralnic, kotlarnic, kurilnic, delavnic za prosti čas in drugih zaprtih
prostorov) ter neto tlorisna površina garaž. Za odmero stanovanjske površine v stanovanjskih blokih se
upošteva površina, ki je navedena v uradnih evidencah. V primeru neskladnosti podatkov se izvede ugotovitveni
postopek, skladno z veljavno zakonodajo.
(2) Poslovna in gospodarska površina je neto tlorisna površina vseh poslovnih prostorov v vseh etažah (pisarne,
hodniki, sanitarije, umivalnice, garderobe, garaže in drugi zaprti poslovni prostori). Zunanje površine se določijo
kot tlorisna projekcija površine zemljišč na gradbeni parceli objekta, ki se uporabljajo kot spremljevalne površine
za opravljanje poslovne dejavnosti, med katere sodijo predvsem zunanja parkirišča, zunanje manipulativne
površine, dvorišča, dovozne poti, delavnice na prostem, skladišča, športna igrišča, vse vrste odlagališč, deponij
ipd.
(3) Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od nezazidanih stavbnih zemljišč,
za katere je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja določene vrste objekta,
če je za njih zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter
dostop na javno cesto in če ležijo v območju, za katerega je občina z odlokom o nadomestilu določila, da se
plačuje nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča.
(4) Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je po prostorskem izvedbenem aktu določena za gradnjo oziroma za katero je pristojni organ
izdal gradbeno dovoljenje.
III. PLAČEVANJE NADOMESTILA
Nadomestilo se plačuje od:
1. zazidanega stavbnega zemljišča od:
a. površine stanovanj;
b. poslovnih in gospodarskih površin;
2. nezazidanega stavbnega zemljišča.

6. člen

7. člen
(1) Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča mora plačati neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe
ali dela stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja oziroma poslovnega
prostora, imetnik stanovanjske pravice).
(2) Občinska uprava pridobiva podatke za odmero nadomestila iz uradnih evidenc, iz občinskih prostorskih
aktov, prijav neposrednih uporabnikov, od finančnega urada in iz gradbenih dovoljenj.
(3) Če občinska uprava izve za obstoj stavbnega zemljišča, za katerega nima ustreznih podatkov, prične
postopek za odmero nadomestila po uradni dolžnosti.
(4) Ko pristojni organ ugotovi, da je neposredni uporabnik stavbnega zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe
za nadomestilo podal neskladne ali nepravilne podatke, poda predlog za uvedbo prekrškovnega postopka
pristojnemu prekrškovnemu organu.
(5) Zavezanec iz prvega odstavka tega člena mora sporočiti občinski upravi podatke o zazidanosti ali
nezazidanosti stavbnega zemljišča in vse spremembe v 30 dneh po tem, ko postane lastnik ali neposredni
uporabnik.
(6) V primerih kadar podatki za odmero nadomestila niso razvidni iz uradnih evidenc, občina pozove zavezance
k predložitvi le teh. Postopek lahko uvede tudi občina sama, vodi pa ga skladno s predpisi o evidentiranju
nepremičnin.
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(7) Spremembe, nastale po odmeri nadomestila za tekoče leto, se upoštevajo pri odmeri nadomestila v
naslednjem letu.
IV. OBMOČJA PLAČEVANJA NADOMESTILA
8. člen
Za odmero in plačevanje nadomestila se določijo tri območja, in sicer:
-

območje A: mestno središče Velenja;
območje B: ki obsega območje katastrske občine Velenje, razen območja A;
območje C: območja, ki niso vključena v območji A ali B.

9. člen
(1) Območja iz prejšnjega člena tega odloka so vrisana na grafični karti št. 1 »OBMOČJA PLAČILA
NADOMESTILA«. Na grafični karti št. 2 pa so vrisana območja s prikazom komunalne opremljenosti
»OBMOČJA S STOPNJAMI OPREMLJENOSTI STAVBNEGA ZEMLJIŠČA S KOMUNALNIMI OBJEKTI IN
NAPRAVAMI«. Grafični karti sta na vpogled na uradu, pristojnem za urejanja prostora. Posamezna območja, ki
so prikazana na grafični karti št. 2, se sprotno posodablja v primeru dodatno izgrajene komunalne infrastrukture.
(2) V kolikor se opremljenost zemljišča s komunalno infrastrukturo izboljša, se dodatna izboljšava upošteva pri
odmeri nadomestila za naslednje leto.
(3) V primeru, da je objekt v določenem območju stopnje opremljenosti in nima možnosti priključitve na
posamezen komunalni in drugi objekt, se točke za te objekte in naprave ne upoštevajo pri izračunu nadomestila
in se objekt obravnava individualno.
V. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
10. člen
Za določitev višine nadomestila se upoštevajo naslednja merila:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami in možnost priključitve na
te objekte in naprave;
2. lega in namembnost stavbnega zemljišča;
3. izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih;
4. pogoji za oprostitev plačila nadomestila.
11. člen
(1) Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami ter dejanska možnost
priključitve na te objekte in naprave se ovrednotijo z naslednjimi točkami:
1.

cesta
a) asfaltna cesta
b) makadamska cesta
kanalizacija
vodovod
toplovodno ali plinsko ogrevanje
električno omrežje
javna razsvetljava

2.
3.
4.
5.
6.

20
15
10
10
15
10
15

(2) Stopnje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami:
I.

-

stopnja (maksimalna)
asfaltna cesta
kanalizacija
vodovod
toplovodno ali plinsko ogrevanje
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II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.
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-

električno omrežje
javna razsvetljava

-

stopnja (visoka)
asfaltna cesta
kanalizacija
vodovod
toplovodno ali plinsko ogrevanje
električno omrežje

65 točk

-

stopnja (srednje visoka)
asfaltna cesta
kanalizacija
vodovod
električno omrežje
javna razsvetljava

65 točk

-

stopnja (srednja)
asfaltna cesta
vodovod
toplovodno ali plinsko ogrevanje
električno omrežje

55 točk

-

stopnja (zadovoljiva)
asfaltna cesta
vodovod
električno omrežje
javna razsvetljava

55 točk

-

stopnja (srednje zadovoljiva)
asfaltna cesta
kanalizacija
vodovod
električno omrežje

50 točk

-

stopnja (minimalna)
asfaltna cesta
vodovod
električno omrežje

40 točk

-

stopnja (dopustna)
cesta
vodovod
električno omrežje

35 točk
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12. člen
Višina nadomestila za nezazidano stavbo zemljišče je določena glede na območje, v katerem se nahaja, ter se
ovrednoti z naslednjimi točkami:
Območje

nezazidano stavbno zemljišče

A

B

C

500

450

400
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13. člen
Vrste dejavnosti oziroma namen uporabe stavbnega zemljišča se razvrsti glede na lego, namembnost in
smotrno uporabo stavbnega zemljišča v območjih A, B in C in se jim določi naslednje število točk:
Vrste dejavnosti

Območje

1.0. stanovanjski objekti blokovne gradnje

A
70

B
60

C
40

2.0. stanovanjski objekti individualne gradnje

80

70

60

3.1. proizvodnja bazičnih in kemičnih izdelkov, proizvodnja usnja in krzna, predelava 600
barvnih kovin, predelava kemičnih izdelkov, izkoriščanje mineralnih surovin, večje
odlagalne površine (deponije), elektrogospodarstvo, bančništvo, premoženjsko in
osebno zavarovanje, upravno pravne storitve, splošna dejavnost uprave;

500

400

3.2. proizvodnja kamna, peska in gramoza, proizvodnja gradbenega materiala,
žaganega lesa in plošč, turistično posredovanje, poštne storitve, telekomunikacijske
storitve;

500

400

300

3.3. kovinsko predelovalna dejavnost, strojna industrija, proizvodnja prometnih
sredstev, grafična dejavnost, proizvodnja pijač, predelava papirja, elektronskih in
telekomunikacijskih naprav, storitve na področju prometa, trgovski center,
intelektualne in ostale poslovne storitve;

450

400

250

3.4. proizvodnja končnih lesenih izdelkov, električnih strojev in aparatov, krmil,
gradbeništvo, prekladalne storitve, proizvodnja tkanin, proizvodnja zagotovljenih
tekstilnih izdelkov, usnjene obutve in galanterije, proizvodnja raznovrstnih izdelkov,
gostinstvo, trgovina;

350

300

200

3.5. živilska in neživilska proizvodnja, obrtne storitve in popravila, kmetijske storitve,
urejanje naselij in prostora, stanovanjska dejavnost;

300

200

150

3.6. kmetijska proizvodnja, železniški promet, raziskovalno razvojno delo,
komunalna dejavnost;

200

150

100

3.7. izobraževanje, znanstveno raziskovalna dejavnost, kultura, šport, rekreacija, 100
kampi, zdravstveno varstvo, mediji, družbeno varstvo otrok in mladine, socialno
varstvo.

100

100

14. člen
(1) V posameznih dejavnostih se pri uporabi stavbnega zemljišča upoštevajo izjemne ugodnosti v zvezi s
pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih, ki so posledica izjemno ugodne lokacije stavbnega
zemljišča. Izjemne ugodne lokacije so na stavbnih zemljiščih znotraj območja A.
(2) Dodatne točke za vrednotenje nadomestila znotraj območja A se določijo za naslednje dejavnosti:
1. bančništvo, intelektualne in ostale poslovne storitve,
premoženjsko in osebno zavarovanje
200
2. trgovski center, turistična posredovalnica
150
VI. VIŠINA NADOMESTILA
(1) V letu 2020 znaša vrednost točke:
 za gospodarstvo in negospodarstvo
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za površine deponije premoga, pepela in
produkte odžvepljevanja
za stanovanjske objekte, šolstvo, zdravstvo,
kulturo, socialo, šport in za nezazidana stavbna
zemljišča
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0,001151194 (€/m2 na mesec)
0,000383155 (€/m2 na mesec)

(2) Vrednost točke se revalorizira vsako leto s stopnjo inflacije, če se ta v primerjavi s preteklim letom poveča
za več kot 1 %. Za revalorizacijo se uporabi zadnja napoved stopnje inflacije, ki jo za tekoče leto določi urad,
pristojen za makroekonomske analize in razvoj. O revalorizaciji župan sprejme ugotovitveni sklep in ga objavi
v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
(3) V primeru drugačne določitve vrednosti točke, kot je navedena v prvem odstavku tega člena oz.
revalorizirane vrednosti točke iz drugega odstavka, vrednost točke določi občinski svet na predlog župana.
Sklep se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
16. člen
(1) Pobiranje, izterjavo, nadziranje plačevanja in evidentiranje plačevanja nadomestila opravlja pristojni finančni
urad. Finančni urad začne postopek za odmero nadomestila na podlagi podatkov, ki mu jih posreduje Uprava
Mestne občine Velenje (v nadaljnjem besedilu: občinska uprava).
(2) Mesečna višina nadomestila za zazidano stavbno zemljišče po merilih iz 5., 11., 13., 14. in 15. člena
tega odloka se določi tako, da se skupno število točk pomnoži s površino zavezančevega zazidanega
stavbnega zemljišča in z vrednostjo točke za izračun nadomestila.
(3) Mesečna višina nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče po merilih iz 5., 12. in 15. člena tega
odloka se določi tako, da se število točk pomnoži s površino zavezančevega nezazidanega stavbnega
zemljišča in z vrednostjo točke za izračun nadomestila.
VII. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA
17. člen
(1) Nadomestilo se ne plačuje za zemljišče, ki se uporablja za potrebe obrambe, za objekte tujih držav, ki jih
uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje, za objekte
mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če
ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno, in za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo
versko dejavnost.
(2) Plačila nadomestila se na lastno zahtevo za dobo pet let oprosti občan, ki je kupil novo stanovanje kot
posamezen del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja
oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča po
določbah tega zakona. Petletna doba oprostitve plačevanja nadomestila začne teči od dneva vselitve v
stanovanje ali stanovanjsko hišo.
(3) Poleg primerov, navedenih v prvem in drugem odstavku tega člena, so plačila nadomestila oproščeni tudi
zavezanci, ki prejemajo stalno socialno pomoč.
(4) Zavezanci, ki jih prizadene elementarna nesreča (poplava, potres, požar, plaz), so lahko oproščeni plačila
nadomestila za določen čas enega leta.
VIII. NADZOR
18. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljata urad Mestne občine Velenje, pristojen za urejanje prostora in
Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja.
(2) Prekrškovni postopek vodi Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja.
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IX. PREKRŠKOVNE DOLOČBE
19. člen
(1) Z globo 350 EUR se kaznuje fizična oseba, če ni sporočila podatkov za nadomestilo, kot je določeno v 7.
členu odloka, ali če poda neresnične podatke.
(2) Z globo 1.500 EUR se kaznuje samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, če ni sporočil podatkov za nadomestilo, kot je določeno v 7. členu odloka, ali če poda neresnične
podatke.
(3) Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, če ni sporočila podatkov za nadomestilo, kot je
določeno v 7. členu odloka, ali če poda neresnične podatke.
(4) Z globo 1.000 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega
podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če ni sporočila podatkov za
nadomestilo, kot je določeno v 7. členu odloka, ali če poda neresnične podatke.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni
vestnik Mestne občine Velenje, št. 11/12 – uradno prečiščeno besedilo).
(2) Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo po predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega
odloka.
(3) Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, uporablja pa se od
1. 1. 2020.
Številka: 130-01-0002/2018
Datum:

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ
po pooblastilu podžupan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL

OBRAZLOŽITEV:
1. Pravna podlaga za sprejem odloka
55. člen Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 - ZJFH, 83/18, 19/19; v nadaljevanju: ZIPRS1819) določa, da se v skladu s 3. točko odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-313/13 z
dne 21. 3. 2014 za uporabo VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 - popr., 33/89,
Uradni list RS, št. 24/92 - odl. US, 29/95 - ZPDF, 44/97 - ZSZ, 101/13 - ZDavNepr, 22/14 - odl. US; v nadaljevanju: ZSZ) ter
uporabo 218. člena in členov od 218.a do 218. d Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno
besedilo, 14/05 - odl. US, 92/05 - ZJC-B, 111/05 - odl. US, 93/05 - ZVMS, 120/06 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud1, 76/10 - ZRud-1A, 20/11 - odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 - ZDavNepr, 22/14 - odl. US, 19/15, 66/17, 61/17 – GZ; v
nadaljevanju: ZGO-1) šteje tudi sprejemanje občinskih odlokov v skladu s VI. poglavjem ZSZ.
Določbe 218. člena in členov od 218.a do 218.d ZGO-1, ki se skladno z odločbo Ustavnega sodišča, št. U-I-313/13-86 z
dne 21. 3. 2014 uporabljajo do drugačne ureditve obdavčitve nepremičnin, urejajo pojem zazidanega in nezazidanega
zemljišča za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, uskladitev določanja območij, na katerih se plačuje
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, uskladitev pridobivanja podatkov za odmero nadomestila za uporabo
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zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča ter uskladitev predpisov, ki so namenjeni za pridobivanje podatkov za
odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 - odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - ZIPRS1415-D, 14/15 - ZUUJFO, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17,
21/18 - popr.; v nadaljevanju: ZFO-1) v 36. členu določa, da se do uvedbe davka na nepremičnine kot vir financiranja občine
štejejo prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
V 3. členu Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US, 92/14
- odl. US, 32/16, 15/17 - odl. US, 27/17 – Zpro; v nadaljevanju: ZP-1) je določeno, da se z odlokom občine smejo določiti
prekrški in zanje predpišejo globe v določenem znesku ter samo za tiste kršitve predpisov, ki jih občine same izdajajo v
okviru svojih pristojnosti. V 17. členu ZP-1 pa so določene najnižje in najvišje globe, ki jih občina lahko predpiše za kršitve
predpisov s strani posameznika, samostojnega podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost,
pravno osebo ter odgovorno osebo pravne osebe ali odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika.
Skladno z določbo prvega odstavka 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št.
1/16 – uradno prečiščeno besedilo) občinski svet sprejema odloke in druge splošne akte občinskega sveta.
2. Razlogi in cilji odloka
Ker je v letu 2014 Ustavno sodišče Republike Slovenije razveljavilo Zakon o davku na nepremičnine, se do uveljavitve
drugačne zakonske ureditve obdavčitve nepremičnin še naprej uporabljajo zakonska določila, ki urejajo nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča. Na podlagi zakonodaje, ki ureja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in sistemskih
priporočil za izboljšanje nadomestila in priporočil za sprejem novih odlokov, ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor,
občine ne morejo sprejemati sprememb in dopolnitev obstoječih odlokov o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča,
ampak se spremembe in dopolnitve odlokov izvedejo s sprejemom novega odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča.
V Mestni občini Velenje je bil Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča sprejet v letu 2012. Konec leta 2018 je
Ministrstvo za okolje in prostor pričelo z izvedbo nadzora nad sprejetim odlokom.
. Cilji in načela odloka
V predlaganem odloku so natančneje opredeljene definicije določitve zazidanih in nezazidanih stavbnih zemljišč, skladno s
priporočili za izboljšanje priprave novih občinskih odlokov.
Iz predlaganega odloka je izvzeta prejšnja ureditev, ki je določala, da se nadomestilo za nezazidana stavbna zemljišča ne
odmeri na nezazidanih stavbnih zemljiščih znotraj območja posameznega prostorskega izvedbenega načrta (ureditveni
načrti, zazidalni načrti, občinski lokacijski načrti, občinski podrobni prostorski načrti), kjer ni predvidena gradnja posameznih
objektov, objektov v javni rabi, javnih površin ali objektov gospodarske javne infrastrukture. Prav tako je iz predlaganega
odloka izvzeta dosedanja določba, da se nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča ne obračunava do
izvedbe celotne komunalne opreme celotnega območja, pokritega s prostorskim aktom, na zemljiščih v sklopu prostorskega
izvedbenega akta, ki je skladno s parcelacijo po veljavnem prostorskem aktu.
Zaradi uskladitve z določbami ZGO-1 se z odlokom kot nezazidano stavbno zemljišče določajo tudi zemljiške parcele, za
katere je s prostorskim aktom določeno, da so namenjene za površinsko izkoriščanje mineralnih surovin ali kot večje
odlagalne površine (deponije), namenjene za dejavnost rudarjenja ali za deponiranje stranskih produktov po ali pri
proizvodnji električne energije in podobno, če:

je s prostorsko izvedbenim aktom določeno, da se po opustitvi izkoriščanja na njih izvede sanacija tako, da
se namenijo za gradnjo,

je za takšno izkoriščanje na njih že podeljena koncesija, ali v izvedbenem aktu opredeljena kot rezervacijska
površina, vendar se z izkoriščanjem na njih še ni začelo,

se je z izkoriščanjem na njih že prenehalo in je s prostorsko izvedbenim aktom določeno, da se po opustitvi
izkoriščanja izvede sanacija tako, da se vzpostavi prejšnje stanje, oziroma da se na njih uredijo kmetijska
zemljišča ali gozd, takšna sanacija pa še ni izvedena.
Določbe, da se zavezancem za plačilo, ki podatkov občinski upravi ne sporočijo, lahko le ta odmeri nadomestilo: v
stanovanjskem bloku za stanovanjsko površino v velikosti 150 rn 2 površine; za počitniške objekte v velikosti 200 m 2 površine;
za individualne stanovanjske objekte v velikosti 300 rn 2 površine; za poslovne površine 500 m2 površine oziroma, če
občinska uprava oceni, da se poslovna dejavnost opravlja na več kot 500 m 2 površine, pa zavezanec podatkov ni sporočil,
lahko odmeri nadomestilo po površini celotne parcele, ki jo uporablja zavezanec, predlagani odlok zaradi uskladitev z
zakonodajo, ki ureja nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ne vsebuje več, saj se v takšnem primeru uporabljajo
evidence o nepremičninah, ki jih določa ZGO – 1.
V predlaganem odloku prav tako ni več dejavnosti oziroma števila točk za odmero nadomestila za počitniške hiše.
Nadomestilo se ne plačuje več za počitniške objekte, ampak za površine stanovanj. Novelacija tega dela je bila potrebna
zaradi uskladitve odloka z določbami ZSZ, ki določa, da se nadomestilo plačuje le za stanovanjske oziroma poslovne
površine.
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Zaradi uskladitev odloka z določbami ZSZ, ki ureja primere oprostitve plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
in primere, ko se nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ne plačuje, se predlaga črtanje dosedanje določbe, da se
zavezance - pravne osebe in samostojne podjetnike, lahko oprosti plačila nadomestila za določen čas enega leta, če so v
preteklem letu zgradili ali kupili stavbo in zaposlili nove delavce.
V predlaganem odloku tudi ni več določbe za nadomestila za oglasne objekte (ki niso v lasti ali upravljanju Mestne občine
Velenje), ki se plača od površine vidnega oglasnega sporočila. Določba nima več podlage v predlagani ureditvi zaradi
uskladitve odloka z določbami ZSZ.
Vse določbe v predlaganem odloku so usklajene z določbami ZSZ in s priporočili za izboljšanje priprave novih
občinskih odlokov, ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor.
V odloku so natančno opredeljene tudi prekrškovne določbe.
. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem odloka
Finančne posledice bodo nastale pri odmeri NUSZ za počitniške objekte, ker bo nadomestilo zanje odmerjeno enako kot za
stanovanjske objekte. Prihodek, odmerjen po tem odloku in pri drugih nespremenjenih pogojih, bo na letni ravni od sedaj
odmerjenega manjši za približno 2.000 EUR.
. Analiza pripomb
Osnutek Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Velenje je bil obravnavan dne, 5. 11.
2019, na 6. seji Sveta Mestne občine Velenje. V razpravi je bila podana pripomba, ki smo jo proučili. Pripomba se
upošteva.
1. Svetnica Darinka Mravljak je podala naslednjo pripombo:
Svetnica je predlagala, da bi se 7. člen odloka spremenil tako, da bo skladen z navedbo 1. odstavka 62. člena Zakona o
stavbnih zemljiščih, ki navaja, da mora nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča plačati neposredni uporabnik zemljišča
oziroma stavbe ali dela stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja oziroma poslovnega
prostora, imetnik stanovanjske pravice).
Odgovor: V skladu s pripombo, se 7. člen odloka glasi: »Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča mora plačati
neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik
stanovanja oziroma poslovnega prostora, imetnik stanovanjske pravice)« in je skladen z določbo 1. odstavka Zakona o
stavbnih zemljiščih.
. Ostale spremembe
V 6. členu se črta številčenje odstavka.
V 7. členu se popravi številčenje odstavkov, in sicer se popravek izvede pri vseh odstavkih tako, da se začne s številčenjem
prvega odstavka z (1) namesto z (2).
V tretjem odstavku 7. člena se izraz »ni prijela prijave« nadomesti z izrazom »nima ustreznih podatkov«, saj izraz »prijava«
ni zakonsko ustrezen.
V četrtem odstavku 7. člena se besedilo »ni vložil prijave za nadomestilo ali če v prijavi izkaže neresnične podatke«
nadomesti z besedilom »podal neskladne ali nepravilne podatke«, saj termin »prijava« ni zakonsko ustrezen.
V petem odstavku 7. člena se besedilo »prijaviti občinski upravi zazidano ali nezazidano stavbno zemljišče« nadomesti z
besedilom »sporočiti občinski upravi podatke o zazidanosti ali nezazidanosti stavbnega zemljišča«, ker se termin »prijava«
ne uporablja v zakonu oziroma ni zakonsko ustrezen.
V 8. členu se črta številčenje odstavka.
V 10. členu se briše številčenje odstavka.
V 11. členu se popravi številčenje odstavkov, in sicer se popravek izvede pri obeh odstavkih na način, da se s številčenjem
začne z (1) in ne z (2).
V prvem odstavku 15. člena se izraz »za gospodinjstva« nadomesti z izrazom »za stanovanjske objekte«, ki je zakonsko
ustrezen.
V prvem odstavku 19. člena se izraz »ne vloži prijave« nadomesti z izrazom »ni sporočila podatkov«, ker se termin »prijava«
ne uporablja v zakonu oziroma ni zakonsko ustrezen. Prav tako se v tem členu popravi navajanje člena, in sicer se besedilo
»v 6. členu odloka« nadomesti z besedilom »v 7. členu odloka«.
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V drugem odstavku 19. člena se izraz »ne vloži prijave« nadomesti z izrazom »ni sporočil podatkov«, in izraz »v prijavi
izkaže« z izrazom »poda«, ker se termin »prijava« ne uporablja v zakonu oziroma ni zakonsko ustrezen. Prav tako se v tem
členu popravi navajanje člena, in sicer se besedilo »v 6. členu odloka« nadomesti z besedilom »v 7. členu odloka«.
V tretjem odstavku 19. člena se nadomesti besedilo »ne vloži prijave« z besedilom »ni sporočila podatkov«, in besedilo »v
prijavi izkaže« z besedilom »poda«, ker se termin »prijava« ne uporablja v zakonu oziroma ni zakonsko ustrezen. Prav tako
se v tem členu popravi navajanje člena, in sicer se besedilo »v 6. členu odloka« nadomesti z besedilom »v 7. členu odloka«.
V četrtem odstavku 19. člena se nadomesti besedilo »ne vloži prijave« z besedilom »ni sporočila podatkov«, in besedilo »v
prijavi izkaže« z besedilom »poda«, ker se termin »prijava« ne uporablja v zakonu oziroma ni zakonsko ustrezen. Prav tako
se v tem členu popravi navajanje člena, in sicer se besedilo »v 6. členu odloka« nadomesti z besedilom »v 7. členu odloka«.
V 20. členu se doda številčenje odstavkov.

V Velenju, dne 19. 11. 2019
Pripravili:
Bojan Lipnik, l.r.
Antonija Tadić, l.r.
mag. Zdravka Vasiljević Rudonić, l.r.
Judita Zager, l.r.

mag. Branka GRADIŠNIK, l.r.
vodja Urada za urejanje prostora

ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno
prečiščeno besedilo) predlagam svetu, da ta odlok sprejme.
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ
po pooblastilu podžupan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.
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Predlagatelj: ŽUPAN

Faza: PREDLOG

Na podlagi 49. a 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, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18),
24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16
- uradno prečiščeno besedilo) je Svet Mestne občine Velenje na svoji ____ seji
dne _______ sprejel

ODLOK

o spremembah
Odloka o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Mestne občine Velenje
1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje,
št. 29/10, 20/16 in 10/18; v nadaljevanju: odlok) se v 23. členu
črta alineja »- opravlja naloge občinskega pravobranilstva.«.
2. člen
23.a se črta.
3. člen
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»28. člen
Naloge medobčinske inšpekcije kot prekrškovnega organa,
medobčinskega redarstva, občinskega odvetništva se izvajajo
v skupnem organu občinske uprave, urejenim s posebnim
odlokom.
Del nalog s področja pravne službe, notranje revizije,
proračunskega računovodstva, varstva okolja, urejanje
prostora, civilne zaščite, požarnega varstva in urejanja prometa
se izvajajo v skupnem organu občinske uprave, urejenim s
posebnim odlokom.
Del nalog s področja izvajanja nalog za skupni organ za
izvrševanje ustanoviteljskih pravic ter za usklajevanje odločitev
v zvezi z zagotavljanjem javnih služb se izvaja v skupnem
organu, urejenim s posebnim odlokom.«.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje, uporabljati pa se začne z
začetkom veljavnosti Odloka o ustanovitvi skupne občinske
uprave SAŠA regije.
Številka: 015-02-0009/2010
Datum:
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ
po pooblastilu podžupan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL
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Obrazložitev:
1. PRAVNA PODLAGA:
Pravna podlaga za spremembo Odloka o organizaciji in
delovnem področju občinske uprave MO Velenje
(v
nadaljevanju: odlok) so naslednji akti:
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, 76/16 odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18; v nadaljevanju ZLS) določa,
da je občinski svet najvišji organ odločanja o vseh zadevah v
okviru pravic in dolžnosti občine in v okviru svojih pristojnosti
občinski sprejema odloke in druge občinske akte; 49. a člen
ZLS v drugem in tretjem odstavku določa, da se občine lahko
odločijo, da ustanovijo enega ali več organov skupne občinske
uprave Organ skupne občinske uprave, ali skupno službo občin
za opravljanje posameznih nalog občinske uprave, in sicer na
podlagi splošnih aktov, ki jih sprejmejo občinski sveti občin; 48.
b člen ZLS določa, da se za finančno poslovanje organa skupne
občinske uprave uporabljajo določbe zakona, ki ureja javne
finance o neposrednih uporabnikih občinskih proračunov; da
je skupna občinska uprava neposredni uporabnik občinskega
proračuna tiste občine, v kateri ima sedež; da organ skupne
občinske uprave vodi uradnik na položaju in da se z odlokom
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave se določijo ime
in sedež organa, razmerja do občin soustanoviteljic in druge
zadeve, pomembne za delovanje organa skupne občinske
uprave.
26. člen Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06,
101/07 - odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF,
104/12 - ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - ZIPRS1415D, 14/15 - ZUUJFO, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718,
71/17 in 21/18 - popr.) določa, da se občini v tekočem letu za
organizirano skupno opravljanje posameznih nalog občinske
uprave v skladu z zakonom zagotavljajo dodatna sredstva
iz državnega proračuna v določenem odstotku v prejšnjem
letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za financiranje
skupnih občinskih uprav. Sredstva se zagotavljajo za plače in
druge izdatke ter prispevke delodajalca zaposlenim v skupnih
občinskih upravah v višini, določeni v četrtem odstavku tega
člena, povečani za 20 %. Za posamezne naloge se štejejo naloge:
medobčinskega inšpekcijskega nadzorstva, medobčinskega
redarstva, pravne službe, občinskega odvetništva, notranje
revizije, proračunskega računovodstva, varstva okolja, urejanja
prostora, civilne zaščite, požarnega varstva in urejanja prometa.
Določa tudi, da je občina upravičena do sredstev državnega
proračuna za sofinanciranje navedenih nalog v višini 30 % v
prejšnjem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za
financiranje skupnih občinskih uprav, če je vključena v skupno
občinsko upravo z najmanj tremi občinami in se zanjo opravlja
najmanj ena naloga, ki jih opravljajo zaposleni, ki izpolnjujejo z
zakonom določene pogoj in da se višina sofinanciranja poveča
za pet odstotnih točk za vsako dodatno nalogo, ki jo skupna
občinska uprava opravlja za vse občine, vključene v skupno
občinsko upravo, pri čemer skupna višina sofinanciranja ne sme
preseči 55 % sredstev za plače in druge izdatke ter prispevke
delodajalca zaposlenim v skupnih občinskih upravah.
24. člen Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV,
št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo) določa, da občinski
svet sprejema statut občine, odloke in druge splošne akte ter
poslovnik občinskega sveta.
2. RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA:
Odlok se spreminja zaradi potrebe po uskladitvi organizacije
dela v občinski upravi MO Velenje s pričetkom veljavnosti
Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije.
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3. OCENA SEDANJEGA STANJA:
MO Velenje bo, na podlagi sprejetega Odloka o ustanovitvi
skupne občinske uprave SAŠA regije s strani vseh občin
ustanoviteljic, ustanovila organ skupne občinske uprave SOU
SAŠA, v katerem se bodo v prihodnje izvajale delovne naloge s
področja: medobčinske inšpekcije, medobčinskega redarstva,
občinskega odvetništva, pravne službe, notranje revizije,
proračunskega računovodstva, varstva okolja, urejanje prostora,
civilne zaščite, požarnega varstva in urejanja prometa.
4. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC:
Odlok se spreminja, ker je pred pričetkom izvajanja nalog
skupne občinske uprave potrebno uskladiti organizacijo dela v
občinski upravi MO Velenje.
Vsled navedenega bo potrebno sprejeti spremembe in dopolnitve
Pravilnika o organizaciji o notranji organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest v občinski upravi MO Velenje, kjer bodo določeni
pogoji za zasedbo posameznih delovnih mest, delovne naloge
in odgovornosti javnih uslužbencev, zaposlenih v organu skupne
občinske uprave SAŠA regije glede na dejanske potrebe občin
ustanoviteljic oz. na predlog vodje organa skupne občinske
uprave SAŠA regije. Zaradi širšega obsega delovnih nalog,
se bo z začetkom naslednjega leta zaposlilo oz. premestilo
določeno javnih uslužbencev, zaposlenih v občinskih upravah
občin ustanoviteljic, ki bodo prevzeli izvajanje dogovorjenih
nalog organa skupne občinske uprave.
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Pripravili:
Nina Blažič, univ. dipl. prav, l.r..
Višji svetovalec - za pravne zadeve
Irena Hladin Škobrne, univ. dipl. prav., l.r.
višji svetovalec - za splošne zadeve
mag. Iztok Mori, l.r.
direktor občinske uprave

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

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ
po pooblastilu podžupan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l. r.

Sredstva za delo organa skupne občinske uprave SAŠA regije
zagotavljajo občine ustanoviteljice v svojih proračunih glede na
obseg dela. Obseg zagotavljanja sredstev posamezne občine
ustanoviteljice se opredeli v dogovoru med sedežno občino
ustanoviteljico in posamezno občino ustanoviteljico, in sicer
v razmerju in upoštevaje število prebivalcev ter obseg dela
v posamezni občina ustanoviteljici. Osnovna in materialna
sredstva za delo, administracijo in prostor javnih uslužbencev,
zaposlenih v organu skupne občinske uprave, ki delovne naloge
opravljajo na sedežu občine ustanoviteljice, mora zagotoviti
občina ustanoviteljica, na sedežu katere javni uslužbenci
izvajajo delovne naloge.
Dejansko izvedene naloge iz posameznega delovnega področja
občina ustanoviteljica poravna bodisi na podlagi urne postavke
bodisi v deležu sredstev za zagotavljanje plač, drugih izdatkov
in prispevkov za zaposlene v organu skupne občinske uprave.
Urna postavka in ostali stroški bodo podrobneje opredeljeni v
dogovoru med sedežno občino ustanoviteljico in posamezno
občino ustanoviteljico. Sedežna občina ustanoviteljica občini
ustanoviteljici izda mesečne zahtevke za dejansko opravljene
naloge iz posameznega delovnega področja in zahtevke za
povračilo sredstev za zagotavljanje plač, drugih izdatkov in
prispevkov za zaposlene ter druge stroške ( t. i. kilometrina
ipd.).
PREDLOG ZA SPREJEM PO SKRAJŠANEM POSTOPKU:
Ker gre za manj zahtevne spremembe odloka predlagamo, da
se, v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 99. člena Poslovnika
Sveta MO Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 3/16 - uradno
prečiščeno besedilo in 7/17) predlagamo, odlok obravnava po
skrajšanem postopku.
V Velenju, 20. november 2019
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Predlagatelj: ŽUPAN

Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 6. člena Zakona o pravilih cestnega
prometa (ZPrCP-UPB2), (Uradni list RS, št. 82/13 in 69/17 – popr.) in 24. člena
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016-UPB2) na
svoji _______ seji dne __________ sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ureditvi cestnega prometa in varstvu
prometnih površin posebnega pomena v
mestni občini Velenje
1. člen
V Odloku o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih
površin posebnega pomena v mestni občini Velenje (Uradni
vestnik MO Velenje, št. 12/2010-UPB1; 27/2010; 7/2011,
23/2011, 13/2013, 17/2013, 20/2014, 37/2014, 4/2015,
11/2015, 3/2016, 12/2016 in 10/2018) se prvi odstavek 4. e
člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Cena ene ure parkiranja znotraj con A in B je 0,60 €.
Cena ene ure parkiranja znotraj con C in D je 0,40 €.«
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 4.f člena tako, da se glasi:
»(1) Abonmaji za uporabnike posameznega stanovanja, ki se
nahaja v območju parkirišč, kjer je plačilo parkirnine obvezno
(modre cone) so:
- prvi abonma (za cone A, B, C in D), za katerega se plača letni
pavšal v višini 12 €;
- drugi abonma (za cone A, B, C in D), za katerega se plača
letni pavšal v višini 45 €.
Tretji in četrti odstavek 4.f člena se spremenita tako, da se
glasita:
»(3) Letna karta za parkiranje v območju parkirišč, kjer je plačilo
parkirnine obvezno (modre cone) velja do konca koledarskega
leta, njena cena pa znaša 250 €.
(4) Mesečna karta za območje parkirišč, kjer je parkiranje
plačljivo (modre cone) velja za tekoči mesec, njena cena pa
znaša 25 €.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 015-02-0002/2016
Datum: 15. 11. 2019
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ
po pooblastilu
podžupan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL
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Obrazložitev:
1. PRAVNA PODLAGA:
Pravna podlaga za sprejem odloka je v 6. členu Zakona o
pravilih cestnega prometa (ZPrCP-UPB2), (Uradni list RS, št.
82/13 in 69/17 – popr.), ki v prvem odstavku pravi: »Za varen in
nemoten promet na občinskih cestah so odgovorne občine.«
2. RAZLOGI ZA SPREMEMBO ODLOKA:
Modre cone smo v mestni občini Velenje uvedli leta 2003. V
začetku smo imeli coni A in B, leta 2011 smo uvedli cono C
in nazadnje, leta 2016, še cono D. Cene parkiranja v modrih
conah v vsej zgodovini nismo spreminjali. Edina korekcija je
bila leta 2007, ko smo ob uvedbi evra zaokrožili cene navzdol.
Dejstvo je, da je v preteklih šestnajstih letih število zunanjih
parkirnih mest ostalo skoraj nespremenjeno, število vozil pa
se je povečalo. To pomeni, da so se povečale tudi potrebe po
parkirnih mestih. V ta namen smo medtem zgradili kar tri parkirne
hiše, ki pa bolj kot ne, razen tiste pri Zdravstvenem domu,
samevajo skoraj prazne. Kljub temu, da smo cene parkiranja
v njih iz 40 centov znižali na 30 centov na uro, kar je bistveno
manj kot stane ura parkiranja kjerkoli drugje v Sloveniji, je za
uporabnike še vedno bolj privlačno parkiranje v modri coni. S
povečanjem cene parkiranja v conah A in B zato želimo doseči
dva cilja. V prvi vrsti coni A in B predstavljata center mesta,
ki je administrativno, kulturno in poslovno središče mesta kjer
so potrebna vlaganja v mirujoči promet večja kot drugod in je
logično, da je cena parkiranja tu višja. Poleg tega želimo bolj
racionalno porazdeliti pritisk na parkirna mesta na prostem
in v parkirnih hišah. Pričakujemo, da se bo zaradi povečanja
cen parkiranja v modrih conah del uporabnikov raje odločal
za parkiranje v parkirnih hišah. S tem se bo hkrati zmanjšal
pritisk na zunanja parkirišča in povečala zasedenost v parkirnih
hišah.
Enako kot se v preteklosti nikoli nismo odločili za dvig cene
parkiranja v modrih conah, prav tako nismo še nikoli dvignili
cene abonmajev za stanovalce. Te so že sedaj najnižje v
Sloveniji, tako pa bo ostalo tudi po dvigu cen.
3. OCENA SEDANJEGA STANJA:
Trenutna cena parkiranja v vseh modrih conah znaša 0,40 €
na uro. Cena prvega abonmaja znaša 8 €, cena drugega pa 30
€. Cena mesečne karte za modro cono znaša 20 €, cena letne
karte pa 200 €.
4. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC:
Glede na prihodke, ki je Komunalno podjetje z modrimi conami
ustvarilo v letu 2018, ocenjujemo, da bi se prihodki iz tega
naslova v letu 2020 povečali za okrog 60.000 €.
PREDLOG ZA SPREJEM PO SKRAJŠANEM POSTOPKU:
Ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve odloka, v skladu
z 99. členom Poslovnika Mestne občine Velenje (Uradni vestnik
MO Velenje, št. 15/2006-UPB-1 in 22/2008) predlagamo, da se odlok
obravnava po skrajšanem postopku.
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Prikaz členov Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu
prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje,
ki se spreminjajo:
4. e člen
»(1) Cena ene ure parkiranja znotraj con A, B, C in D je 0,40
€.
(2) Znotraj con A in B je brezplačno parkiranje v trajanju do 30
minut. Znotraj con C in D je brezplačno parkiranje v trajanju
do 120 minut (dve uri), in sicer od ponedeljka od 00.00 do
petka do 15.00. Od petka od 15.00 do nedelje do 24.00 je
brezplačno parkiranje v trajanju do 240 minut (štiri ure). Čas
pričetka parkiranja je potrebno, razen vozil iz 2. odstavka 16.
člena, v skladu s prometnimi predpisi označiti na vidnem mestu
v vozilu.
(3) Invalidi s parkirno karto lahko parkirajo v navedenih conah
brezplačno in časovno neomejeno.«
4. f člen
»(1) Abonmaji za uporabnike posameznega stanovanja, ki se
nahaja v območju parkirišč, kjer je plačilo parkirnine obvezno
(modre cone) so:
- prvi abonma (za cone A, B, C in D), za katerega se plača letni
pavšal v višini 8 €;
- drugi abonma (za cone A, B, C in D), za katere se plača letni
pavšal v višini 30 €.«
»(3) Letna karta za parkiranje v območju parkirišč, kjer je plačilo
parkirnine obvezno (modre cone) velja do konca koledarskega
leta, njena cena pa znaša 200 €.
(4) Mesečna karta za območje parkirišč, kjer je parkiranje
plačljivo (modre cone) velja za tekoči mesec, njena cena pa
znaša 20 €.«
V Velenju, 14. 11. 2019
Pripravil:
Rudi Vuzem, org. dela, l.r.
svetovalec
Anton BRODNIK, dipl. inž. Zaščite pri delu, mag., l.r.
vodja urada za gospodarske javne službe
ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO
Velenje, št. 15/2006-UPB-1, 26/2007 in 18/2008) predlagam svetu, da ta
odlok sprejme.
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Predlagatelj:                                                                             Faza: PREDLOG
STATUTARNO – PRAVNA KOMISIJA
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 29. in 64. 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, 76/16 odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18) in 24. člena Statuta Mestne občina Velenje
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo), na _____
seji sveta dne _____________ sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
Statuta Mestne občine Velenje

1. člen
V Statutu Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje,
št. 11/16 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: statut)
se v petem odstavku 6. člena beseda »bo« nadomesti z besedo
»je«.
2. člen
V drugem odstavku 24. člena se za deseto alinejo doda nova
alineja, ki se glasi:
» • sprejema sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,«.
3. člen
V prvi alineji drugega odstavka 45. člena se beseda
»razpolaganjem« nadomesti z besedo »ravnanjem«.
4. člen
Drugi odstavek 93. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Splošni akt občine ali njegove posamezne določbe so na
referendumu zavrnjeni, če proti glasuje večina volivcev, ki
so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti splošnemu aktu
občine ali njegovim posameznim določbam glasuje najmanj
petina vseh volivcev.«.
5. člen
V osmi točki prvega odstavka 102. člena se za besedo »storitev«
doda besedilo »ter zagotavljanja 24-urne dežurne službe;«.
6. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Velenje
začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 015-2-0003/2015
Datum: 					

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

po pooblastilu
podžupan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.

po pooblastilu
podžupan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL
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OBRAZLOŽITEV:
1. PRAVNA PODL AGA:
Pravna podlaga za sprejem statuta sta 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, 76/16 - odl. US, 11/18
- ZSPDSLS-1, 30/18; v nadaljevanju: ZLS), ki med drugim
določa, da občinski svet v okviru svojih pristojnosti sprejema
statut občine in 64. člen ZLS, ki določa, da občina sprejme svoj
statut. 24. člen statuta Mestne občine Velenje pa določa, da
občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge splošne
akte ter poslovnik občinskega sveta.
Leta 2018 je bil spremenjen 32. člen ZLS, ki je razširil pristojnost
nadzornega odbora na opravljanje nadzorna nad ravnanjem s
premoženjem občine in ne le nadzora nad razpolaganjem s
premoženjem občine.
Nadalje sta podlaga za sprejem sprememb in dopolnitev tudi
Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št.
62/16) ter Odlok o himni (Uradni vestnik MOV, št. 17/11).
2. RAZLOGI ZA SPREJEM SPREMEMB IN DOPOLNITEV:
1. člen: V petem odstavku 6. členu statuta smo imeli zapisano,
da bo himna Mestne občine Velenje določena z odlokom. Ker
je bil leta 2011 sprejet Odlok o himni Mestne občine Velenje,
je potrebno ta odstavek spremeniti tako, da se sedaj glasi
»Himna občine je določena z odlokom«.
2. člen: Ministrstvo za finance, Ministrstvo za javno upravo
in Ministrstvo za okolje in prostor so v povezavi z odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) izvedla
številne aktivnosti, da bi občine imele dovolj ustreznih informacij,
da bodo lahko pravočasno zagotovile ustrezne pravne osnove za
obračun NUSZ, ki je pomemben javnofinančni prihodek občine.
Izdana so bila sistemska priporočila za izboljšanje sistema za
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, opravljeni pa so
bili tudi pregledi odlokov občin v Republiki Sloveniji in sklepov o
vrednosti točke. Tako v sistemskih priporočilih o NUSZ kot tudi
na posvetih so bila dana številna pojasnila o pravnih osnovah,
načinu priprave in posodobitve odlokov o NUSZ in pripravi
podatkov za odmero NUSZ.
Sistemsko priporočilo treh ministrstev je, da lahko občinski
svet sprejme nov sklep o določitvi vrednosti točke, če za to
obstaja podlaga v drugem veljavnem pravnem aktu, npr. v
statutu občine, ki občinskemu svetu daje izrecno pooblastilo
za sprejemanje sklepa o določitvi vrednosti točke za obračun
NUSZ.
Mestna občina Velenje mora zato sprejeti ustrezne pravne
osnove za sprejetje sklepa o vrednosti točke za obračun NUSZ.
Zato se predlaga sprejem dopolnitve statuta, s katero bo svetu
dana tudi izrecna pristojnost za sprejemanje sklepa o določitvi
vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča.
3. člen: ZLS je bil leta 2018 spremenjen in dopolnjen (Uradni list
RS, št. 3/18). Med drugimi spremembami in dopolnitvami je bila
spremenjena prva alineja prvega odstavka 32. člena, kjer se je
beseda »razpolaganjem« nadomestila z besedo »ravnanjem«.
Nadzorni odbor kot najvišji organ nadzora javne porabe v občini
v okviru svoje pristojnosti:
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- opravlja nadzor nad ravnanjem s premoženjem občine;
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih
sredstev;
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih
sredstev.
Prej je bilo določeno, da nadzorni odbor opravlja nadzor nad
razpolaganjem s premoženjem občine, sedaj pa opravlja
nadzor nad ravnanjem s premoženjem občine. Razpolaganje
s stvarnim premoženjem je vsak prenos lastninske pravice
na drugo fizično ali pravno osebo, ravnanje s stvarnim
premoženjem pa je pridobivanje, razpolaganje, upravljanje in
najemanje tega premoženja. Torej ima sedaj nadzorni odbor
širšo pristojnost nadzora.
4. člen: Prav tako je bil spremenjen drugi odstavek 47.b člena
ZLS, ki se sedaj glasi:
»Splošni akt ali njegove posamezne določbe so na
referendumu zavrnjeni, če proti glasuje večina volivcev, ki so
veljavno glasovali, pod pogojem, da proti splošnemu aktu ali
njegovim posameznim določbam glasuje najmanj petina vseh
volivcev.«.
Ker je bil z ZLS uzakonjen t. i. zavrnitveni kvorum, na podlagi
katerega so splošni akti ali njegove posamezne določbe na
referendumu zavrnjeni, če proti glasuje večina volivcev, ki so
veljavno glasovali, pod pogojem, da proti splošnemu aktu ali
njegovim posameznim določbam glasuje najmanj petina vseh
volivcev, je potrebno spremeniti drugi odstavek 93. člena statuta
Mestne občine Velenje in ga tako uskladiti s 47.b členom ZLS.
5. člen: Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list
RS, št. 62/16) določa, da je 24-urna dežurna služba obvezna
občinska gospodarska javna služba, zaradi česar je potrebno to
zakonsko določbo vključiti v 102. člen statuta, ki ureja obvezne
gospodarske javne službe.
V Velenju, 20. 11. 2019

		

		

Pripravili:
Suzana ŽINIĆ, univ. dipl. prav., l.r.
mag. Zdravka VASILJEVIĆ RUDONIĆ, l.r.
mag. Iztok MORI, l.r.
direktor občinske uprave

STATUTARNO-PRAVNA KOMISIJA:
Na podlagi 71. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni
vestnik MO Velenje, št. 3/16 – uradno prečiščeno besedilo in 7/17)
komisija predlaga svetu Mestne občine Velenje, da ta predlog sprememb
in dopolnitev statuta sprejme.
predsednik komisije
Bojan VOH, l.r.
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POROČILO OSNOVNIH ŠOL V MO VELENJE
OSNOVNA ŠOLA ANTONA AŠKERCA
Šolsko leto 2018/2019 je bilo na šoli Antona Aškerca zaznamovano z velikim trudom po dosegu realizacije
Letnega delovnega načrta šole. Sledili smo skupnim vrednotam, bili odprti za številne dejavnosti v okviru
obveznega in razširjenega programa in predstavljali pomemben člen vzgoje in izobraževanja v lokalnem in
širšem okolju.
Tudi v prihodnje bo naše glavno vodilo obvezni program vzgoje in izobraževanja učencev z že uveljavljenim
razširjenim programom z določenimi novostmi in dopolnitvami. Tudi v prihodnje bomo postavili učence v
središče našega skupnega sodelovanja kot osnovno izhodišče za določitev kratkoročnih in dolgoročnih ciljev
šole.
Skozi celo šolsko leto smo bili vpeti v številne športne, kulturne in druge zanimive dogodke na šoli in izven,
prav tako pa tudi na področju medgeneracijskega sodelovanja.
Prednostne naloge in zanimivi dogodki, ki so zaznamovale šolsko leto:
projekt Mavrica prijateljstva med generacijami (v letu 2019 praznujemo 10-obletnico
delovanja);
Eko šola (okoljski projekti);
likovni, literarni in fotografski natečaji v okviru projekta Evropa v šoli;
sodelovanje v projektu bralna značka z varovanci Doma za varstvo odraslih Velenje;
mala atletska olimpijada za učence 1. VIO (organizacija državnega tekmovanja v atletiki);
Naj talenti 2018;
sodelovanje v projektih: Krpan, Zlati sonček, Rastem s knjigo, Cici vesela šola, Tradicionalni
slovenski zajtrk, Mala Napotnikova kiparska kolonija, Jamnikova kolonija, Župančičeva frulica,
Mladi prostovoljci - Junaki našega časa (državno priznanje), Besedni biseri – večletni projekt
na državnem nivoju za učence tujce;
v okviru obveznih izbirni predmetov za učence 3. VIO smo organizirali ekskurzijo na Malto in v
Budimpešto;
izvedba treh dobrodelnih akcij za učence in starše »Podarim, se veselim« in «Poklonimo
zvezek« v okviru Karitas Velenje, novoletni bazar;
organizacija iz izvedba občinske proslave ob Dnevu reformacije;
uvajanje novih neobveznih izbirnih predmetov (tehnika in umetnost);
izvajanje različnih dejavnosti in delavnic za nadarjene učence (obisk učitelja iz Anglije,
enodnevni tabor za učence 1. razreda – konjeništvo, obisk predstave v angleškem jeziku);
šola v naravi (3., 4., 5., 6., in 7. razred) … več na: www.askerc.si.
V okviru rednega pouka ter izven šolskih dejavnosti so tudi v tem šolskem letu naši učenci dosegli številna
priznanja v na tekmovanjih iz znanj in drugih področjih. Po številu vseh priznanj je tudi letos izstopal naš
»ZLATI« učenec Rok Tadej Brunšek, ki je osvojil naslednja priznanja:
zlato priznanje iz logike, 1. meto v državi; srebrno Cankarjevo priznanje; zlato Pregljevo
priznanje, med učenci 9. razreda 3. mesto v državi, v 8. razredu pa 1. mesto v državi; srebrno
priznanje iz angleščine; zlato Vegovo priznanje, 2. mesto v državi; uspešen pianist v
mednarodnem merilu, prejel tudi priznanje župana za odličnost v vseh letih šolanja
(vzporedno obiskoval 1. letnik umetniške gimnazije – smer glasba).
Ostali dosežki naših učencev:
1 zlato Cankarjevo priznanje in 2 srebrni priznanji;
2 srebrni priznanji s področja likovne umetnosti (Evropa v šoli);
1. in 3. mesto na regijskem tekmovanju iz robotike;
2 srebrni Preglovi priznanji in 1 zlato priznanje;
2 srebrni priznanji iz znanja zgodovine, 1 srebrno in 1 zlato priznanje iz znanja geografije;
4 srebrna in 1 zlato Vegovo priznanje, 1 zlato priznanje iz logike;
1 srebrno priznanje iz znanja astronomije;
3 priznanja župana MO Velenje za odličnost v vseh letih šolanja;
ŠPORT: področno prvenstvo v rokometu – mlajši dečki, 1. mesto, medobčinsko
prvenstvo v rokometu, mlajši dečki, 1. mesto, medobčinsko prvenstvo v odbojki, 2.
mesto, otroška atletska olimpijada, ekipno 3. mesto, atletika posamezno, vortex 1.
mesto, 60 m 2. mesto, daljina, 2. mesto, DRŽAVNO POSAMEZNO ATLETIKA:
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1. mesto vortex, nogomet medobčinsko mlajši dečki, 1. mesto.
V šolskem letu 2018/2019 smo izvedli naslednje investicije in vzdrževalna dela:
s sredstvi ustanoviteljice MO Velenje:
sanacija in obnova umivalnic in sanitarij za potrebe pouka športa;
vzdrževanje objekta – beljenje prostorov;
s sredstvi tržne dejavnosti šole:
oprema in beljenje učilnice za 1. razred;
zamenjava 10 oken v avli centralne šole;
nakup zatemnitvenih zaves v avli šole;
oplesk športnih garderob in hodnikov pri stranskem vhodu v šolo;
zamenjava talne keramike pri stranskem vhodu v šolo;
zamenjava treh jaškov kanalizacije;
zamenjava stenskih razstavnih panojev na centralni šoli;
zamenjava stavbnega pohištva v zbornici na podružnici v Pesju;
zamenjava tal v zbornici šole v Pesje;
nakup novega kotla za potrebe centralne kuhinje.
Tudi v prihodnje si bomo prizadevali, da bo temeljni cilj našega skupnega dela celovito doseganje
kakovostnega in uporabnega znanja, izobraženosti naših učencev v vseh razsežnostih ter uresničevanje
skupne vizije in poslanstva naše šole.
Zdenko Gorišek, l.r.
ravnatelj OŠ Antona Aškerca

OSNOVNA ŠOLA GORICA
V letu 2019 smo uspešno realizirali obvezni in razširjeni program in tudi vse prednostne naloge, ki so bile del
letnega delovnega načrta šole.
Sodelovali smo pri projektu o strpnosti in prijateljstvu, ki smo ga nadgradili s projektnim tednom, ki je bil
prepleten s temi vsebinami. Letošnja tema »Stop obrekovanju!« je bila izhodišče za izpeljavo kulturnih dni.
Učencem smo dali priložnost, da skozi lastno izražanje še bolj ozavestijo pomen strpnosti in spoznajo
problematiko obrekovanja. Nadgradnja tega projekta poteka naprej v okviru prednostne naloge Bonton v
čarobnem trikotniku. Pri tem nam je pomagal tudi bontonolog Sašo Županek.
S strani staršev in učencev smo bili deležni številnih pohval za dobro pripravljeno predstavitev poklicev
prihodnosti. Pri tem sta nam pomagala dr. Franc Žerdin in Simon Konečnik ravnatelj Elektro in računalniške
šole.
Uspešno so potekali tudi drugi projekti, ki so se izkazali kot dobri in koristni (Pasavček, Policist Leon svetuje,
Zlati sonček, Shema šolskega sadja in zelenjave, Slovenski tradicionalni zajtrk, Prometna kača, Rastem s
knjigo, Zdrava šola, Kulturna šola, Cvetje v čevljih, Otroška olimpijada, Zeliščni vrt, Igre talentov, Velenje se
predstavi, Novoletni bazar).
Realizirali smo tri enotedenske šole v naravi in tri vikend priprave za pevske zbore in raziskovalni tabor za
nadarjene.
Izredno pestro in bogato je bilo delo na kulturnem področju. Poleg številnih proslav, ki jih pripravimo ob
različnih priložnostih, smo v mesecu maju pripravili kulturni maraton (lutkovna predstava, noč branja, pokaži
kaj znaš, kamišibaj gledališče, ogledi predstav itd.). Zanimivo je bilo tekmovanje v lepopisu, ko so učenci
prepisovali odlomke naše gostje na podelitvi bralne značke, Janje Vidmar. Kulturni maraton je zelo dobro
uspel in v marsikomu vzpodbudil zanimanje za kulturo. Otroški pevski zbor Gorica je izdal že tretjo
zgoščenko. Ob tej priložnosti so pripravili odličen in zelo kvaliteten koncert. V septembru so posneli skupaj z
ansamblom Spev še videospot. Pripravili smo občinsko proslavo ob Dnevu reformacije in več proslav za KS
Gorica in KS Vinska Gora. Naše kulturne prireditve stkejo posebne vezi med učenci, učitelji, delavci šole in
starši.
Uspešni smo bili tudi na raziskovalnem področju. Učenci so skupaj z mentorji izdelali štiri raziskovalne naloge.
Na državnem nivoju je ena naloga dosegla zlato priznanje in ena srebrno.
Redno sodelujemo tudi pri projektu Evropa v šoli z likovnimi in literarnimi prispevki.
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Pestro je bilo tudi na športnem področju. S projektom Tečem za zabavo, gibanje je zdravo spodbujamo
učence in starše k redni telesni aktivnosti. Izvajamo dodatne ure športa za učence v prvi triadi. Kar 18
učencev je imelo status perspektivnega športnika in so bili upravičeni do prilagajanja šolskih obveznosti.
Uspešno smo skupaj MO Velenje in Športno zvezo izvedli projekt Naučimo se smučati, ki poteka za petošolce
na Golteh. Organiziramo tečaje plavanja in smučanja. Sodelovali smo na številnih medobčinskih športnih
tekmovanjih, kjer odmevnih rezultatov nismo dosegli.
Pohvalimo se lahko z zeliščnim vrtom in pridelavo zeliščnih čajev, mil in krem.
Vse izdelke šolski sklad ponudi na novoletnem bazarju. Z izkupičkom, šolski sklad pomaga učencem iz
socialno šibkih družin, del sredstev pa nameni za različne skupne aktivnosti. Vsakemu učencu namenimo
nekaj sredstev.
Veliko skrbi posvečamo zdravi šolski prehrani. Trudimo se, da so obroki pripravljeni v čim večji meri iz lokalno
pridelane hrane, raznovrstni in v okviru standardov priporočil o zdravi prehrani. Do septembra je bila cena
obrokov šolske prehrane zelo ugodna. V septembru smo ceno kosila zvišali za 12 centov, cena malice je
ostala enaka. Učence smo spodbujali k zdravemu načinu prehranjevanja in jih osveščali o posledicah
prekomerne telesne teže. Nadaljevali smo s projektom Hrano na krožnik, ne v smeti.
Skupaj z MO Velenje smo zelo dobro poskrbeli za šolske prevoze. Naš šolski okoliš je zelo razvejan in
obsežen, zato zahteva veliko napora pri organizaciji prevozov.
Za prometno varnost je bilo dobro poskrbljeno. Odlično je bilo sodelovanje s Svetom za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu.
Kljub velikim prizadevanjem za odpravo nasilja med učenci, občasno prihaja do nesoglasij in težav. Te takoj
razrešujemo v skladu s protokolom o preprečevanju nasilja v osnovni šoli. Menim, da smo pri tem uspešni.
Nekoliko se je zmanjšalo priseljevanje albansko govorečih učencev, jih je pa bilo nekaj več iz BIH in Srbije.
Redno skrbimo za strokovno rast vseh delavcev in ustvarjamo tako klimo, ki zagotavlja najboljši vzgojno
izobraževalni proces. Učencem smo omogočili, da so se udeleževali šolskih, regijskih in državnih tekmovanj.
Dosežki učencev na tekmovanjih iz znanj
Vrsta tekmovanja
Zlata priznanja
Cankarjevo - SLJ
/
Angleški jezik
1
Vegovo - MAT
/
Logika
/
Štefanovo - FIZ
1
Zgodovina
/
Geografija
/
Preglovo - KEM
/
Sladkorna bolezen
/
Naravoslovje- Kresnička
/
Vesela šola
1
Nemška bralna značka
2
Angleška bralna značka
16
Bralne pohvale
22
Regijsko – pevski zbori
/
Raziskovalne naloge
1
skupaj
44

Srebrna priznanja
2
2
5
/
2
1
2
/
1
/
2
4
23
/
2
1
47

Bronasta priznanja
20
6
102
37
6
3
8
3
1
26
4
/
/
/
/
3
219

V tem letu smo izredno veliko sredstev vložili v investicijsko vzdrževanje in posodabljanje učne tehnologije.
Šola je izredno dobro vzdrževana in zagotavlja prijetno počutje učencev in delavcev šole.
V šolskem letu 2018/2019 smo izvedli naslednje investicije in vzdrževalna dela:
s sredstvi ustanoviteljice MO Velenje:
- obnova strelovoda;
- zamenjava prekucnika v kuhinji;
- dokup ITK tehnologije;
- generalno čiščenje in pleskanje;
- zamenjava cisterne za kurilne olje na POŠ Vinska Gora;
s sredstvi tržne dejavnosti šole:
- obnova sanitarij za delavce POŠ Vinska Gora;
- obnova sanitarij za dečke na POŠ Vinska Gora;
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obnova umivalnikov v 1. razredu POŠ Vinska Gora;
obnova sanitarij za delavce na matični šoli;
dokup šolskih miz in stolov;
urejanje arhiva;
nabava konvekcijske peči;
obnova razsvetljave v dveh učilnicah.

Naši cilji so upravičeno visoki, realni in dosegljivi. Prizadevamo si, da se čim bolj približamo pričakovanjem
staršev in učencev in jim omogočimo kvaliteten vzgojno izobraževalni proces. Močno smo vpeti v življenje
lokalne skupnosti tako v KS Gorica kot KS Vinska Gora.
Ivan Planinc, l.r.
ravnatelj OŠ Gorica

OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA
Vodilo našega dela je bila skrb za kakovostno vzgojno-izobraževalno delo z učenci in optimalni razvoj
posameznika. Da bi to dosegli, smo ponudili ob obveznem pouku številne in raznolike aktivnosti, kot koso:
šole v naravi, najrazličnejše interne in mednarodne projekte, Prvi šolski dan, GMT, Sprejem pri ravnateljici,
Veliki brat – velika sestra, Z roko v roki na potu ustvarjanja, različna tekmovanja in proslave, povezovanje z
učenci drugih evropskih držav, delo z nadarjenimi - vse to so dejavnosti, kjer so se lahko učenci urili in
izkazovali svoje sposobnosti.
Lahko trdim, da smo tudi v letu 2019 na področju uvajanja novih pristopov v pedagoškem delu napravili velik
korak naprej. Za izbrane prednostne naloge je v sklopu razvojnega načrta bil pripravljen tudi akcijski načrt s
posebnim poudarkom na razvijanju FS– formativnega spremljanja.
Tudi v šolskem letu 2018/2019 smo tesno sodelovali z ZRSŠ. Vključeni smo bili v projekt FS – razvijanje
formativnega spremljanja. V sklopu le-tega smo pripravili več učnih sprehodov- hospitacij. V mesecu maju je
bila izvedena prva »Tržnica znanja«, na kateri so lahko razvojne šole, vključene v projekt FS pokazale svoje
dosežke na področju uvajanja sprememb poučevanja. Tržnica znanja, ki smo jo pripravili skupaj z ZRSŠ, je
bila izjemno dobro obiskana. Več kot sto učiteljev in ravnateljev iz cele Slovenij, je projekt izjemno pohvalilo.
V letu 2019 smo v okviru projekta Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in
zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja v pilotnih in razvojnih šolah nadaljevali s
preizkušanjem enega obveznega standarda in enega standarda po izbiri z drugih dveh področij (Izboljšanje
šibkih področij in povratne informacije). V projektu smo ohranili naziv RAZVOJNA ŠOLA. Naša pilotna šola je
OŠ Danila Lokarja iz Ajdovščine, kateri smo na strokovnih srečanjih prenašali primere dobre prakse na
področju kakovosti. V šolskem letu 2018/19 je vodja tima za kakovost aktivno sodelovala skupaj z ZRSŠ,
MIZŠ in ŠR, na vzpostavljanju in razvijanju kakovosti v VIZ. Na zaključni konferenci meseca junija v
Portorožu, smo predstavljali primer dobre prakse vpeljevanja samoevalvacije, razvijanja kakovosti in
delovanja učeče se skupnosti strokovnih delavcev na OŠ Gustava Šiliha Velenje. Ocene strokovne javnosti s
področja šolstva so bile zelo visoke.
Mednarodni projekt ERAZMUS+ smo koordinirali kot nosilna šola. Izvedli smo mobilnosti skupaj z učenci na
drugem srečanju na Siciliji. Sledil je obisk Francije in Velike Britanije. Svečani zaključek dvoletnega projekta
„DO YOU SPEAK CULTURE?“ - Appreciate Diversiti to integrate culturalli diverse students je bil v Velenju v
času od 12. 5. do 19. 5. 2019. Udeležilo se ga je 32 učencev in 12 učiteljev, ki so prišli iz Francije, Italije,
Velike Britanije in Romunije. Cilj projekta je bil razvijanje jezikovnih kompetenc in ozaveščanje o integraciji
migrantskih skupin v druga kulturna okolja. Projekt je bil vreden 120 tisoč evrov in je bil v celoti financiran s
strani EU.
Najpomembnejši uspehi učencev in šole
Pogled na minulo šolsko leto 2018/19 dokazuje, da so bili naši učenci pod vodstvom učiteljev in mentorjev
izjemno uspešni, saj to izkazujejo naši dosežki na najrazličnejših tekmovanjih iz znanja, spretnosti, kulture in
športa.
Zlata priznanja iz znanja na državnem nivoju so:
Zlato Vegovo priznanje, zlato priznanje iz razvedrilne matematike (1. mesto v državi), Diamantni kenguru Lenart Frankovič;
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Zlato Vegovo priznanje, zlato priznanje iz razvedrilne matematike, zlato priznanje iz logike – Ema Hojan;
Zlato Stefanovo priznanje, Diamantni kenguru - Žiga Brinovšek;
Zlato priznanje iz angleščine -Tara Rus;
Zlato Cankarjevo priznanje - Tina Brezovnik;
Zlato priznanje iz čebelarstva - Borja Ranzinger;
Zlato priznanje iz čebelarstva - Maruša Hriberšek;
Zlato Vegovo priznanje - Jana Bastič;
Zlato Vegovo priznanje - Lenart Glinšek.
Srebrna priznanja so podana v številkah in področjih:
Vesela šola – 11, Vegovo priznanje – 5, Logika – 4, Sladkorna bolezen – 3, Razvedrilna matematika – 2,
Bober – 2, Fizika – 2, Čebelarstvo – 2, Angleščina – 2, Proteusovo tekmovanje – 1, Zgodovina – 1,
Cankarjevo tekmovanje – 1, Srebrna kuhalnica.
Raziskovalne naloge:
Učenci so izdelali sedem raziskovalnih nalog in se uvrstili na področno in državno tekmovanje.
Raziskovalne naloge:
- Učinkovito in ugodno čiščenje mačje dlake s tekstila, avtorica Katja Mogilnicki, mentorja Damijan
Vodušek in Martina Omladič – ZLATO PRIZNANJE (regijski nivo) in ZLATO PRIZNANJE (državni
nivo, 1. mesto v državi) –ZLATO PRIZNANJE na mednarodnem tekmovanju mladih raziskovalcev v
Beogradu;
- Merjenje pljučne funkcije s spirometrom, avtorici Zala Poberžnik in Staša Krajnc, mentorici Karin
Sirovina Dvornik in mag. Anita Povše – BRONASTO PRIZNANJE (regijski nivo) in ZLATO
PRIZNANJE (državni nivo);
- Sladkor v živilih, avtor Borja Ranzinger, mentorici Irena Sušec in mag. Anita Povše – PRIZNANJE ZA
SODELOVANJE (regijski nivo) in ZLATO PRIZNANJE (državni nivo);
- Razgradljivost biorazgradljivih vrečk in njihov vpliv na okolje, avtorja Nej Klančnik in Urban Sušec,
mentorica mag. Anita Povše – SREBRNO PRIZNANJE (regijski nivo) in SREBRNO PRIZNANJE
(državni nivo);
- Sončno bo ali pa ne, avtorici Zala Rauter in Petja Emeršič, mentorja Damijan Vodušek in Gal Oblišar
– PRIZNANJE ZA SODELOVANJE (regijski nivo) in SREBRNO PRIZNANJE (državni nivo);
- Nas reklame res zavajajo?, avtorice Jana Bastič, Živa Sever, Kaja Kovačič, mentorici Suzana
Pustinek in Mateja Kunc – BRONASTO PRIZNANJE (regijski nivo) in BRONASTO PRIZNANJE
(državni nivo);
- Redstone tehnologija v realnosti, avtor Miha Podgoršek, mentor Damijan Vodušek – PRIZNANJE ZA
SODELOVANJE (regijski nivo) in BRONASTO PRIZNANJE (državni nivo).
Športni dosežki na državnih tekmovanjih:
Smučarki skoki (državno tekmovanje) - 3. in 9. mesto.
Učenci naše šole so se uvrstili na:
četrtfinale državnega tekmovanja v odbojki – dečki;
četrtfinale državnega tekmovanja v košarki – dečki;
četrtfinale državnega tekmovanja v nogometu – dečki;
Akvatlon – državno tekmovanje: 2.,3., in 5. mesto.
Navedeni so športni uspehi na najvišjih tekmovanjih, seveda pa so naši učenci dosegli zavidljive rezultate v
streljanju z zračno puško, v namiznem tenisu, v skupinskih športih, atletiki in krosu.
Folklorna skupina je bila pohvaljena na državnem srečanju v Rogaški Slatini. Izpostavila bi zelo uspešno
občinsko kulturno prireditev ob Dnevu upora proti okupatorju.
Kulturna šola, Zdrava in Eko šola je vodilo našega delovanja in v sklopu le-tega je bilo na šoli veliko
dejavnosti s slednjo vsebino.
V šolskem letu 2018/19 smo izvedli naslednje investicije in vzdrževalna dela:
s sredstvi ustanoviteljice MO Velenje:
- Sanacijska dela na POŠ Šentilj - regulacija meteornih vod,
- vzdrževanje šole – beljenje,
- sofinanciranje pri izgradnji knjižnice;
- prezidava in ureditev dveh učilnic,
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sofinanciranje pri nakupu IKT;

s sredstvi tržne dejavnosti šole:
- nakup pomivalnega stroja;
- nakup kompresorja;
- nakup verižne in krožne žage;
- nakup pohištva za pet učilnic na matični in podružnični šoli;
- nakup IKT opreme za matično šolo in podružnično šolo;
- izgradnje brezžičnega omrežja na matični šoli in podružnici;
- obnova električne napeljave v arhivu;
- obnova učilnic na POŠ Šentilj;
- ureditev učilnice za likovni pouk in učilnice za prvi razred – celotna obnova,
- postavitev nove knjižnice v avli šole,
- obnovitev ogrevalnega sistema na POŠ Šentilj.
Liljana Lihteneker, l.r.
ravnateljica OŠ Gustava Šiliha

OSNOVNA ŠOLA LIVADA
Preteklo šolsko leto je bilo za OŠ Livada uspešno. Uspešni in ustvarjalni smo bili na številnih področjih. Poleg
obveznega in razširjenega programa smo izvajali tudi različne dodatne programe in dejavnosti, ki so poleg
trdega dela in vztrajnosti pripomogli k prepoznavnosti šole. V letu 2018 je začasno zaprla šolska vrata
podružnica v Cirkovcah, ki ostaja zaprta tudi v letu 2019. Obvezni in načrtovani dodatni program smo v celoti
realizirali.
Vključeni smo bili v projekte, s katerimi spodbujamo ustvarjalnost in krepimo močna področja vsakega
posameznega učenca. V preteklem letu smo bili vključeni v projekt Zdrava šola, Naučimo se smučati, projekt
Franček, Šolska shema, Berem s knjigo, Bralna značka za odrasle, projekte v okviru športa, projekte, ki jih
organizira in pripravlja Zveza prijateljev mladine Velenje, projekt POGUM (PO-djetnost, Gradnik za-Upanja
Mladih).
Uspešno se povezujemo z drugimi šolami pri organizaciji in izpeljavi posameznih aktivnosti tako za učence
kot učitelje ter vzpodbujamo medsebojno sodelovanje in izmenjavo dobrih praks.
Učenci so sodelovali na številnih tekmovanjih iz znanj in natečajih ter dosegali odlične rezultate. Osvojili smo
173 bronastih, 11 srebrnih in 2 zlati priznanji, ter priznanja iz različnih likovnih in literarnih natečajev. Poleg
tekmovanj iz znanj naši učenci šolo odlično zastopajo tudi na različnih športnih tekmovanjih. Dobri rezultati so
bili zopet dovolj, da smo bili izbrani za najboljše šolsko športno društvo v velenjski občini.
Celotno leto je bilo prepleteno z različnimi kulturnimi prireditvami v obliki kulturnih ur ali dni, kot so božičnonovoletni bazar, plesne delavnice, valeta. Na šoli smo organizirali vrsto prireditev za starše, obeležili državne
praznike in pripravili občinsko proslavo ob dnevu državnosti. S krožkarji Naše male knjižnice smo v aprilu
uživali v noči branja, na podružnici v Škalah pa skozi celo leto uspešno sodelovali z društvom Revivas,
krajevno skupnostjo in ostalimi društvi.
S svojim delom in zgledom bomo še naprej gradili prepoznavnost šole in ustvarjali lastno klimo in kulturo ter
sledili viziji šole.
V šolskem letu 2018/2019 smo izvedli naslednje investicije in vzdrževalna dela:
s sredstvi ustanoviteljice MO Velenje:
sanacija sanitarij na podružnici v Škalah,
montaža strelovoda na matični šoli;
s sredstvi tržne dejavnosti šole:
sanacija stebrov na telovadnici šole ter zazidava oken med stebri,
postavitev mreže na zunanjem igrišču,
predelna zavesa v telovadnici,
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nakup novega plinskega kotla in dveh štedilnikov v kuhinji,
nabava novih stolov in obnova miz v mali jedilnici,
nakup IKT opreme v okviru projekta SIO 2020,
beljenje in tekoče vzdrževanje.
Tatjana Zafošnik Kanduti, mag., l.r.
ravnateljica OŠ Livada

OSNOVNA ŠOLA MIHE PINTARJA TOLEDA
Šolsko leto 2018/2019 je bilo za učence in kolektiv Osnovne šole Mihe Pintarja Toleda pestro, vendar zelo
uspešno leto, polno izjemnih dosežkov in prijetnih izkušenj. Poleg obveznega in razširjenega programa
načrtovanega v letnem delovnem načrtu smo izvajali dodatne dejavnosti, preko katerih so mentorji in učenci s
svojim požrtvovalnim delom sledili glavni viziji šole »Skupaj s starši skrbimo za osebnostno rast učencev v
spodbudnem učnem okolju« in tako prispevali k uspehu ob zaključku šolskega leta. Načrtovani program v
šolskem letu 2018/2019 je bil v celoti realiziran, ob koncu šolskega leta smo dosegli 99,6 % učni uspeh.
Zelo uspešno smo realizirali vse prednostne naloge:
•
zagotavljanje kvalitetnega vzgojno-izobraževalnega procesa s pestro ponudbo šolskih
in obšolskih dejavnosti,
•
uvajanje inovativnih učnih pristopov – NTC metode poučevanja,
•
aktivnosti na področju spodbujanja zdravega načina življenja in zdrave prehrane otrok
»Shema šolskega sadja in zelenjave«,
•
Tutorstvo – povezava in sodelovanje sedmošolcev s prvošolci – v obliki skupnih delavnic in
aktivnosti,
•
aktivni odmor – MPT »zmigajmo se« in MPT »(z)berimo vse«,
•
mednarodna in izmenjava učencev z OŠ Safvet-Beg Bašagić iz Sarajeva,
•
črta zaupanja,
•
bodimo odgovorni« razvijanje pozitivne samopodobe učencev, komunikacije med učenci,
reševanje konfliktnih situacij.
Na OŠ Mihe Pintarja Toleda so strokovni delavci, učenci, starši in ostali zaposleni strmeli h kvalitetni izvedbi
obveznega pedagoškega programa in ustvarjanju temeljev za kvaliteten pouk. Ob tem je bilo učencem, skozi
številne dejavnosti, ki jih zajema nadstandardni pedagoški program, zagotovljeno razvijanje njihovih talentov
in potencialov.
V sklopu projekta Shema šolskega sadja in zelenjave ter Shema šolskega mleka smo nadaljevali z
zagotavljanjem zdrave prehrane in spodbujanjem uživanja sadja in zelenjave med osnovnošolsko populacijo.
Ena glavnih smernic življenja na šoli ostaja spodbujanje zdravega načina življenja in ozaveščanje o pomenu
športne aktivnosti tako za učence kot tudi delavce šole. Učenci v prvem, drugem in tretjem razredu obiskujejo
plavalni tečaj in se v četrtem razredu udeležijo plavalne šole v naravi. Tudi smučanje je športna panoga, ki jo
učenci lahko osvojijo skozi projekt »Naučimo Velenje smučati«, pod okriljem Smučarske zveze in MO Velenje
v petem razredu in nato udeležbo v šoli v naravi v šestem razredu. Skozi smiselno zastavljen program
obveznega pedagoškega programa, obveznih in neobveznih izbirnih predmetov, interesnih dejavnosti ter
drugih aktivnosti, imajo učenci možnosti za športno udejstvovanje tudi na najvišjih tekmovanjih in razvijanje
zdravega načina življenja.
Poglavitna usmeritev pedagoškega dela in življenja na šoli ostaja usmerjenost h krepitvi celostnega razvoja
učencev, zavedanje o lastni identiteti ter pripadnosti skupini, sobivanje z naravnim okoljem, spoštovanje do
soljudi in sprejemanje drugačnosti.
Potrebno pa je poudariti velike prostorske stiske, ki se pojavljajo iz razloga povečanja števila otrok.
V šolskem letu 2018/2019 so bile izvedene naslednje investicije in vzdrževalna dela:
s sredstvi ustanoviteljice MO Velenje:
energetska sanacija POŠ Plešivec,

7. seja Sveta Mestne občine Velenje

stran 60 / Številka 7

-

GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE

26. november 2019

pleskanje hodnikov in dveh učilnic na centralni šoli (delno financiranje),
posodobitev IKT opreme v sklopu SIO 2020 (sofinanciranje);

s sredstvi tržne dejavnosti šole:
posodobitev IKT opreme v sklopu SIO 2020 (osebni računalniki za razrede, projektorji),
postavitev WLAN omrežja,
posodobitev opreme in pohištva v učilnicah,
nakup peči za glinene izdelke,
nakup opreme za kuhinjo kosil.
Sebastjan Kukovec, l.r.
ravnatelj OŠ Mihe Pintarja Toleda

OSNOVNA ŠOLA ŠALEK
Preteklo leto je bilo za OŠ Šalek praznično leto. Praznovali smo 30 let, zato ni naključje, da smo mnoge
dodatne aktivnosti izvajali v počastitev našega jubileja.
Aktivnosti in dogodki ob obletnici šole so potekale vse šolsko leto pod sloganom ŽIVA ŠOLA v obliki radijskih
prispevkov, likovnega in besednega ustvarjanja, priložnostnih razstav, ur oddelčnih skupnosti in obuditvi
pomembnih dogodkov v tridesetih letih obstoja naše šole.
Osrednja slovesnost z naslovom »NAŠIH 30« je bila v Domu kulture v mesecu marcu 2019.
Čutni vrt smo oživeli z jesensko prireditvijo 30 BARV JESENI, z ustvarjalnimi delavnicami in pokušino
jesenskih dobrot.
V okviru Evropskega tedna mobilnosti – »Združuj in učinkovito potuj« so se učenci 5. razreda udeležili
športnih aktivnosti in kolesarskega poligona na Prešernovi cesti v Velenju.
Pridružili smo se nacionalnemu projektu Mesec skupnega branja in ga popestrili s priložnostno razstavo v
knjižnici na temo »Ivan Cankar v OŠ«.
Odmeven je bil kulturni dan za učence predmetne stopnje »Če vam to kaj pove« na temo Valentina Vodnika,
ki smo ga zaključili s prireditvijo in predstavitvijo za starše. Učenci na razredni stopnji pa so obeležili jubilej
Svetlane Makarovič.
Tradicionalni NOVOLETNI DARILNI BAZAR smo prvič organizirali na tržnici v Šaleku, kjer se je dogodka
udeležilo veliko staršev, krajanov, učencev in učiteljev. Ves zaslužen denar je bil namenjen šolskemu skladu.
Sodelovali smo v projektu »Vseslovensko petje s srci«, s katerim smo obudili slovensko narodno pesem in
posneli kratko glasbeno oddajo. S pomladnim koncertom » Slišala sem ptičko pet« pa smo z različnimi
glasbenimi zvrstmi navdušili polno avlo obiskovalcev.
S priložnostnimi kulturnimi programi smo nastopili v Domu za varstvo odraslih, na komemoraciji v Šenbricu,
na srečanju starejših občanov v Šaleku, na proslavi ob 70. obletnici Planinskega društva Velenje, na občnem
zboru Rdečega križa KS Stara vas, turističnega društva Šalek.
Naši »kamišibajkarji« so zelo uspešno sodelovali z dvema predstavama na Festivalu kamišibaja na
Velenjskem gradu.
Dogajanje ob otvoritvi evropske reformacijske poti pri gasilskem domu v Šaleku smo v Trubarjevem tednu
popestrili s kulturnim programom učenci in učitelji naše šole.
Na Bienalu otroške grafike v Žalcu je naš učenec prejel srebrno priznanje za svoje likovno delo.
Na natečaju Varujmo in ohranimo Šaleško dolino pa so naši učenci 8. razreda dosegli 1. mesto.
Izjemen uspeh so dosegli učenci naše šole z raziskovalnimi nalogami, saj so vsi trije prejeli za svojo nalogo
zlato priznanje na državnem tekmovanju v Murski Soboti. Učenec pa je svojo nalogo »Dve veliki žalovanji
Slovencev v dveh Jugoslavijah« prejel bronasto priznanje na mednarodnem srečanju mladih raziskovalcev v
Beogradu.
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V šolskem letu 2018/2019 smo se udeležili šestindvajsetih športnih tekmovanj. Tekmovali smo v atletiki,
rokometu, odbojki, nogometu, košarki, streljanju in smučanju. Naša učenka je postala državna prvakinja v
metu krogle pri starejših deklicah.
Vse leto smo izvajali že uveljavljene projekte Ekošola, Pasavček, Prometna gosenica, Rastem s knjigo,
Ekologija odnosov, Shema šolsko sadje in zelenjava, Simbioza giba, Evropa v šoli, Krpan in Zlati sonček,
Povej mi v faco!, KulTURA in druge.
Pomembnejši uspehi na tekmovanjih iz znanj in dosežena priznanja
Učencev devetošolcev, poznanih po odličnosti v vseh letih šolanja, je bilo enajst. Učenci so se udeležili
županovega sprejema v Domu kulture Velenje.
Pomembnejši uspehi na tekmovanjih iz znanj in dosežena priznanja
Priznanja
SLOVENŠČINA – Cankarjevo
MATEMATIKA – Vegovo
FIZIKA – Stefanovo
KEMIJA- Preglovo
ANGLEŠČINA
O sladkorni bolezni
BIOLOGIJA- Proteusovo
VESELA ŠOLA
Rač. tekmovanje - Bober
LOGIKA
Likovni svet otrok
ZGODOVINA

zlato
/
2
1
1
/
/
1
1
/
/
/
/

srebrno
2
4
6
1
1
3
2
10
/
/
/
2

bronasto
12
50
11
7
2
14
7
11
21
29
4
4

V šolskem letu 2018/2019 smo izvedli naslednje investicije in vzdrževalna dela:
s sredstvi ustanoviteljice MO Velenje:
generalno očistili šolske prostore in opravili redna vzdrževalna dela,
zmenjali okna v učilnici angleškega jezika;
s sredstvi tržne dejavnosti šole:
kupili nove stole in mize za učilnico 1. razreda,
sanirali vodovodno napeljavo in odtoke na vzhodni strani šole,
zamenjali poškodovane stropne obloge v kletnih prostorih,
zamenjali nove šolske ure na hodnikih in uredili zvonjenje,
kupili nove športne rekvizite in didaktični material za pouk,
zamenjali stare lesene obloge na klopeh na šolskem dvorišču.
Šolsko leto je bilo uspešno, bogato z dosežki na športnem in kulturnem področju in razgibano s sodelovanjem
z lokalno skupnostjo.
Irena Poljanšek Sivka, l.r.
ravnateljica OŠ Šalek
CENTER ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE VELENJE
Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje je v šolskem letu 2018/2019 praznoval 60-letnico
delovanja. Ob tem jubileju smo pripravili več različnih aktivnosti: razstave, predavanja… Praznovanje smo
zaključili s prireditvijo v Domu kulture, ki se je je udeležil tudi predsednik RS Borut Pahor. Ob tej priložnosti
nam je podelil Zahvalo za prizadevno delo z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami.
V mesecu septembru smo bili prejemniki Grba Mestne občine Velenje ob občinskem prazniku.
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V celoti smo realizirali program v skladu z letnim delovnim načrtom. Samoinciativno ali na povabilo, sodelujmo
z različnimi društvi, institucijami in drugimi zavodi. Na ta način skušamo aktivno prispevati v ožjem in širšem
okolju šole in hkrati prispevati k prepoznavnosti šole. Sodelovali smo v vseh projektih, ki jih organizira
Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje. Izvajali smo projekt »Shema šolskega sadja, zelenjave in
mleka«, ki ga v Sloveniji podpira Ministrstvo za gozdarstvo, kmetijstvo in prehrano v povezavi z Ministrstvom
za izobraževanje, znanost in šport. V okviru tega projekta smo se sredi leta 2015 vključili še v projekt Šolski
vrt. Petič smo sodelovali v projektu Naučimo Velenje smučati.
Postali smo strokovni center VSI, skupaj z OŠ Glazija Celje, II. OŠ Žalec ter OŠ dr. Slavka Gruma Zagorje ob
Savi. Svoje storitve ponujamo Vrtcu Velenje in Šoštanj, OŠ Antona Aškerca, OŠ Mihe Pintarja Toleda, Šoli za
storitvene dejavnosti ter ostalim šolam, ki nas povabijo. V sodelovanju z delovno terapijo Zdravstvenega
doma Velenje smo predšolskim otrokom, ki drugače niso v obravnavi, ponujali storitve senzomotorične
integracije.
Na športnem področju so se naši učenci udeležili vseh razpisanih državnih tekmovanj, kjer so bili zelo
uspešni, zato smo septembra 2019 ponovno prejeli, tokrat srebrno priznanje za najbolj športno šolo s
prilagojenim programom v RS. Realizirali smo interni projekt Mini šola v šoli, Pevsko noč, organizirali nastope
in razstave izdelkov na razstavnih mestih zunaj šole, pripravljali pisne in likovne prispevkov za glasila in
natečaje. Izvajali smo 15 interesnih dejavnosti za program nižjega izobrazbenega standarda ter 13 interesnih
dejavnosti v posebnem programu vzgoje in izobraževanja. Preko Specialne olimpijade se je 6 učencev z
dvema spremljevalkama udeležilo Specialnega jadranja, kar je bilo delno sofinancirano tudi s strani MOV.
Z osnovnimi šolami v MO Velenje in širše intenzivno sodelujemo, saj so izvajali naši strokovni delavci mobilno
specialno - pedagoško, socialno - pedagoško, psihološko in logopedsko dodatno strokovno pomoč na 19
šolah.
Med počitnicami so bili izvedeni nakupi iz naslova investicij, vzdrževanja in lastnega deleža: Nakup šolskega
pohištva (omara tehnična učilnica), stoli jedilnica, 2x invalidska miza, Namestitev vinila v en oddelek, nakup
omare za tajništvo, Beljenje.
Mestna občina Velenje nam je uredila tudi prenovo sanitarij za učence v spodnjem delu šole ter sanacijo še
zadnjega dela strehe (nad telovadnico).

Velenje, november 2019
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mag. Aleksander Vališer, l.r.
ravnatelj Centra za vzgojo,
izobraževanje in
usposabljanje Velenje

OŠ Gorica + POŠ Vinska
Gora

šol.leto 2018/19 = 562
šol.leto 2019/20 = 587

šol.leto 2018/19 = 23
šol.leto 2019/20 = 28

šol.leto 2018/19 = 125
šol.leto 2019/20 = 124

šol.leto 2018/19 = 345
šol.leto 2019/20 = 355

šol.leto 2018/19 = 51
šol.leto 2019/20 = 52

šol.leto 2018/19 = 15
šol.leto 2019/20 = 15
šol.leto 2018/19 = 1
šol.leto 2019/20 = 1

šol.leto 2018/19 = 20
šol.leto 2019/20 = 21

šol.leto 2018/19 = 571
šol.leto 2019/20 = 554

šol.leto 2018/19 = 22
šol.leto 2019/20 = 21

šol.leto 2018/19 = 125
šol.leto 2019/20 = 135

šol.leto 2018/19 = 343
šol.leto 2019/20 = 293

šol.leto 2018/19 = 49
šol.leto 2019/20 = 48

šol.leto 2018/19 = 17
šol.leto 2019/20 = 17

šol.leto 2018/19 = 1
šol.leto 2019/20 = 1

šol.leto 2018/19 = 22
šol.leto 2019/20 = 22

Število otrok na šoli

Število otrok iz drugih
držav (tujcev)

Število vozačev

Število učencev s
subvencionirano
prehrano

Število učiteljev na šoli

Število tehničnega
kadra

Število
računovodskega in
knjigovodskega kadra

Učenci z odločbo

Vsebina

OŠ Antona Aškerca + POŠ
Pesje

OSNOVNE ŠOLE V MO VELENJE 2019

MO VELENJE, URAD ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

šol.leto 2018/19 = 28
šol.leto 2019/20 = 21

šol.leto 2018/19 = 1
šol.leto 2019/20 = 1,25

šol.leto 2018/19 = 14
šol.leto 2019/20 = 16

šol.leto 2018/19 = 44
šol.leto 2019/20 = 48

šol.leto 2018/19 = 322
šol.leto 2019/20 = 318

šol.leto 2018/19 = 125
šol.leto 2019/20 = 115

šol.leto 2018/19 = 29
šol.leto 2019/20 = 27

šol.leto 2018/19 = 520
šol.leto 2019/20 = 555

OŠ Gustava Šiliha + POŠ
Šentilj

šol.leto 2018/19 = 25
šol.leto 2019/20 = 32

šol.leto 2018/19 = 1,5
šol.leto 2019/20 = 1,5

šol.leto 2018/19 = 13
šol.leto 2019/20 = 13

šol.leto 2018/19 = 42
šol.leto 2019/20 = 43

šol.leto 2018/19 = 278
šol.leto 2019/20 = 266

šol.leto 2018/19 = 85
šol.leto 2019/20 = 81

šol.leto 2018/19 = 22
šol.leto 2019/20 = 20

šol.leto 2018/19 = 503
šol.leto 2019/20 = 511

OŠ Livada + POŠ Škale

šol.leto 2018/19 = 27
šol.leto 2019/20 = 31

šol.leto 2018/19 = 1
šol.leto 2019/20 = 1

šol.leto 2018/19 = 14
šol.leto 2019/20 = 15

šol.leto 2018/19 = 36
šol.leto 2019/20 = 39

šol.leto 2018/19 = 227
šol.leto 2019/20 = 230

šol.leto 2018/19 = 22
šol.leto 2019/20 = 25

šol.leto 2018/19 = 24
šol.leto 2019/20 = 26

šol.leto 2018/19 = 428
šol.leto 2019/20 = 447

OŠ Mihe Pintarja Toleda +
POŠ Plešivec

šol.leto 2018/19 = 17
šol.leto 2019/20 = 17

šol.leto 2018/19 = 1
šol.leto 2019/20 = 1

šol.leto 2018/19 = 14
šol.leto 2019/20 = 14

šol.leto 2018/19 = 32
šol.leto 2019/20 = 33

šol.leto 2018/19 = 247
šol.leto 2019/20 = 289

šol.leto 2018/19 = 111
šol.leto 2019/20 = 103

šol.leto 2018/19 = 21
šol.leto 2019/20 = 27

šol.leto 2018/19 = 400
šol.leto 2019/20 = 429

OŠ Šalek

šol.leto 2018/19 = 108
šol.leto 2019/20 = 112

šol.leto 2018/19 = 2,5
šol.leto 2019/20 = 3

šol.leto 2018/19 = 12
šol.leto 2019/20 = 12

šol.leto 2018/19 = 47
šol.leto 2019/20 = 51

šol.leto 2018/19 = 76
šol.leto 2019/20 = 80

šol.leto 2018/19 = 84
šol.leto 2019/20 = 78

šol.leto 2018/19 = 0
šol.leto 2019/20 = 0

šol.leto 2018/19 = 108
šol.leto 2019/20 = 112
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Predlagatelj: ŽUPAN

Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/2016uradno prečiščeno besedilo) in 42. ter 97. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št.
3/2016-uradno prečiščeno besedilo in 7/2017) na _____ seji dne_______sprejel

OKVIRNI PROGRAM DELA
Sveta Mestne občine Velenje v letu 2020
Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje v letu 2020 je naslednji:
. SEJA – 2. januar 2020:
NASLOV AKTA

PREDLAGATELJ

FAZA

KMVVI
KMVVI

predlog
predlog

župan

predlog

župan
župan

predlog
osnutek

NASLOV AKTA

PREDLAGATELJ

FAZA

Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda Knjižnica Velenje
Sklep o imenovanju člana v Svet zavoda Centra za vzgojo,
izobraževanje in usposabljanje Velenje
Sklep o sprejemu Akcijskega načrta za enakost spolov v mestni občini
Velenje

KMVVI

predlog

KMVVI

predlog

župan

predlog

župan

predlog

župan

osnutek

župan

osnutek

župan

osnutek

župan

osnutek

Sklep o imenovanju člana v Svet za varstvo pravic najemnikov
stanovanj
Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda za turizem Šaleške doline
Sklep o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za
izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske
objekte v Mestni občini Velenje za leto 2020
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Staro Velenje
Poročilo o delu Odbora za pomoč občankam in občanom MOV v letu
2019
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 2019
Poročilo o izvedbi projekta počitniškega dela Mestne občine Velenja
"Čisto moje Velenje 2019"
Poročilo letnega in zimskega vzdrževanja ter obnov cest v Mestni
občini Velenje za leto 2019

. SEJA – . marec 2020:

Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Staro Velenje
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za
centralne predele mesta Velenje
Akt o koncesijskem razmerju za izvajanje lokalne gospodarske javne
službe izvajanja javnih in šolskih prevozov v Mestni občini v Velenju
Akt o koncesijskem razmerju za izvajanje lokalne gospodarske javne
službe urejanja in vzdrževanja javnih površin v Mestni občini v
Velenju
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo na območju Mestne občine Velenje
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih
programov in projektov v Mestni občini Velenje za leto 2019
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih
projektnih aktivnosti v Mestni občini Velenje za leto 2019
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Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje projektov mladih
za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v
Mestni občini Velenje za leto 2019
Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh v kmetijstvu v letu 2019
Poročilo o poslovanju in izvajanju JGS dobave, postavitve,
vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v letu 2019 in predstavitev
letnega programa za leto 2020
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov in
projektov na področju turizma v MOV za leto 2019
Poročilo o delu Prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Velenje
za leto 2019
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 2019
sofinancirala iz proračuna
Poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta Mestne občine
Velenje za leto 2019
Poročilo o dodeljenih sredstvih de minimis za spodbujanje
podjetništva v letu 2019
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje
programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz
proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019
10. SEJA – 7. april 2020:
NASLOV AKTA
Sklep o oceni izvajanja občinskega programa varnosti Mestne občine
Velenje
Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto
2019
Akt o koncesijskem razmerju za izvajanje lokalne gospodarske javne
službe izvajanja javnih in šolskih prevozov v Mestni občini v Velenju
Akt o koncesijskem razmerju za izvajanje lokalne gospodarske javne
službe urejanja in vzdrževanja javnih površin v Mestni občini v
Velenju
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo
komunalno opremo na območju Mestne občine Velenje
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za
centralne predele mesta Velenje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zunanjem oglaševanju
v Mestni občini Velenje
Poročilo o izvajanju Programa za izboljšanje življenja invalidov v MOV
za leto 2019
Poročilo o izvedenih aktivnostih za izboljšanje kakovosti življenja
starejših v MOV za leto 2019
Letno poročilo Lekarne Velenje za leto 2019
Poročilo o izvedbi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali
projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva za leto
2019
Letno poročilo pomoč na domu za leto 2019
Letno poročilo Vrtca Velenje za leto 2019 - povzetek
Poročilo o delu Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje za leto
2019
Poročilo o delu Medobčinske lokalne akcijske skupine za
preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje za leto 2019
Letno poročilo Policijske postaje Velenje za leto 2019
Letno poročilo o delu Medobčinske inspekcije, redarstva in varstva

PREDLAGATELJ

FAZA

župan

predlog

župan

predlog

župan

predlog

župan

predlog

župan

predlog

župan

predlog

župan

osnutek
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okolja za leto 2019
Poročilo o izvajanju izbirne gospodarske javne službe upravljanja s
parkirišči in garažnimi hišami - modre cone v letu 2018
Letno poročilo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za
leto 2019
Poročilo o delu Zavoda za turizem ŠD za leto 2019
Poročilo o delovanju Zavoda Energetska agencija za Savinjsko,
Šaleško in Koroško za leto 2019
Predstavitev Načrta upravljanja za kulturno dediščino (grad Šalek,
grad Velenje, graščina Gorica)

11. SEJA – 12. maj 2020:
NASLOV AKTA

PREDLAGATELJ

FAZA

KMVVI

predlog

KMVVI

predlog

Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Gorica Velenje
Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Šalek Velenje
Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Mihe Pintarja Toleda
Velenje

KMVVI
KMVVI

predlog
predlog

KMVVI

predlog

Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Gustava Šiliha Velenje

KMVVI

predlog

Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda Vrtec Velenje
Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda Glasbena šola Fran Korun
Koželjski
Sklep o imenovanju člana v Svet Doma za varstvo odraslih Velenje
Soglasje k imenovanju direktorja KSSENA

KMVVI

predlog

KMVVI

predlog

KMVVI
KMVVI

predlog
predlog

Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Velenje
Sklep o imenovanju članov uprave Ustanove velenjske knjižne
fundacije
Sklep o sprejemu poslovnega načrta lokalne gospodarske javne
službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje
področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje,
Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2020
Sklep o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih
odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2020
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne
občine Velenje za leto 2020
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zunanjem oglaševanju
v Mestni občini Velenje
Letno poročilo Zdravstvenega doma Velenje za leto 2019
Letno poročilo Rdečega križa Slovenije Območnega združenja
Velenje za leto 2019
Poročilo o delu Ustanove Velenjska knjižna fundacija za leto 2019
Poročilo o delu Zveze kulturnih društev Šaleške doline za leto 2019
Poročilo Komunalnega podjetja Velenje d.o.o. za leto 2019
Poročilo o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in
prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega
centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj
in Občini Šmartno ob Paki za leto 2019.
Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odlaganja ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov iz Mestne občine
Velenje za leto 2019

KMVVI

predlog

KMVVI

predlog

župan

predlog

župan

predlog

župan

predlog

župan

predlog

Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Antona Aškerca
Velenje
Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Livada Velenje
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12. SEJA – 23. junij 2020:
NASLOV AKTA

PREDLAGATELJ

FAZA

Komisija za priznanja

predlog

župan

predlog

župan

predlog

župan

predlog

PREDLAGATELJ

FAZA

KMVVI

predlog

KMVVI

predlog

KMVVI

predlog

župan
župan

predlog
osnutek

župan

osnutek

PREDLAGATELJ

FAZA

Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2021

župan

osnutek

Občinski program varstva okolja
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spodbujanju
podjetništva v Mestni občini Velenje

župan

predlog

župan

predlog

PREDLAGATELJ

FAZA

župan

predlog

župan

predlog

župan

predlog

Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2020
Sklep o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za
šolsko leto 2020/2021
Sklep o določitvi nižjega normativa v enoti Cirkovce Vrtca Velenje za
šolsko leto 2020/2021
Sklep o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan
31.12.2018
Poročilo o delu Festivala Velenje za leto 2019
Poročilo o delu Knjižnice Velenje za leto 2019
Poročilo o delu Mladinskega centra Velenje za leto 2019
Poročilo o delu Muzeja Velenje za leto 2019
Onesnaževala v zraku - rezultati meritev EIS in obveščanje javnosti v
letu 2019
Poročilo o delu SAŠA inkubatorja
Poročilo o delu Razvojne agencije Savinjsko-šaleške
regije

1. SEJA – 6. oktober 2020:
NASLOV AKTA
Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda Muzej Velenje
Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda Centra za razvoj
terciarnega izobraževanja SAŠA
Soglasje k imenovanju direktorja Javnega zavoda Zavod za turizem
Šaleške doline
Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvrševanju proračuna Mestne
občine Velenje za leto 2020 v obdobju od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020
Občinski program varstva okolja
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spodbujanju
podjetništva v Mestni občini Velenje

1. SEJA – 10. november 2020:
NASLOV AKTA

1. SEJA – 15. december 2020:
NASLOV AKTA
Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine
Velenje za leto 2021
Sklep o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja z
nepremičnin premoženjem izven veljavnega načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem za leto 2021
Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2021
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Lokalni program kulture Mestne občine Velenje 2021 - 2025
Lokalni program razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje
2021 – 2025
Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2020

26. november 2019

župan

predlog

župan
župan

predlog
predlog

PO POTREBI OZIROMA OSTALO:
 spremembe in dopolnitve ostalih prostorskih aktov, čistopisi prostorskih aktov;
 spremembe in dopolnitve ustanovitvenih aktov;
 razvojni programi posameznih področij;
 pravilniki o finančnih intervencijah;
 akti o ustanovitvi javno-zasebnega partnerstva;
 spremembe statuta občine in poslovnika občinskega sveta;
 poročila Nadzornega odbora MOV;
 sklepi o imenovanjih ali soglasjih k imenovanju;
 sklepi o prenehanju statusa javnega dobra;
 spremembe in dopolnitve Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MO Velenje za
2020;
 spremembe in dopolnitve odlokov zaradi prilagoditve spremembam zakonodaje.
SEZNANITEV S:
 Poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje v obdobju od 1. januarja 2019 do 30. junija 2020;
 Poročilom o izvrševanju načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MO Velenje za leto 2019;
 Poročila o izvrševanju posameznih projektov.
II.
Seje Sveta Mestne občine Velenje bodo predvidoma potekale ob torkih, z začetkom ob 8. uri zjutraj v sejni dvorani
Mestne občine Velenje:
Zap. št.

Datum

8. seja

28. januar 2020

9. seja

3. marec 2020

10. seja

7. april 2020

11. seja

12. maj 2020

12. seja

23. junij 2020

13. seja

6. oktober 2020

14. seja

10. november 2020

15. seja

15. december 2020
III.

Okvirni program začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 032-01-0006/2018
Datum:

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ
po pooblastilu
podžupan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL
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OBRAZLOŽITEV:
Pravna podlaga je navedena v 97. in 42. členu Poslovnika Sveta MO Velenje. Poslovnik pravi, da se seje sklicujejo
praviloma po okvirnem programu dela in dogovora župana z vodji svetniških skupin.
V okvirnem programu dela se upošteva program župana in občinske uprave, predlogi delovnih teles ter drugi predlogi za
razpravo in odločanje v svetu.
V okvirnem programu so upoštevani tudi določeni nerealizirani predlogi iz preteklega obdobja sveta.
V Velenju, 20. november 2019
Pripravila:
Aleksandra Forštner, univ. dipl. pol., l.r.

mag. Iztok MORI, l.r.
direktor občinske uprave

ŽUPAN
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/2016-uradno prečiščeno besedilo)
predlagam svetu, da ta program sprejme.

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ
po pooblastilu
podžupan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.
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POROČILO
o delu Sveta Mestne občine Velenje v letu 2019
(od 2. do 6. seje )

2. seja, 29. januar 2019 (objavljeno v Uradnem vestniku, št. 2/201, 30. januar 2019)
I. Sprejeti sklepi
1. Sklep o imenovanju člana v Odbor za gospodarstvo
2. Sklep o imenovanju člana v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
3. Sklep o imenovanju člana v Komisijo za mladinska vprašanja
4. Sklep o imenovanju člana v Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj
5. Sklep o imenovanju predstavnika v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška
6. Sklep o imenovanju govornikov na pogrebih na območju Mestne občine Velenje
7. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Velenje
8. Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje
9. Sklep o soglasju k zadolžitvi Javnega zavoda Knjižnica Velenje
10. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 950 Plešivec iz javnega dobra (ID znak parcela 950 1094/4)
11. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 950 Plešivec iz javnega dobra (ID znak parcela 950 1094/26)
12. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 950 Plešivec iz javnega dobra (ID znak parcela 950 1094/23)
13. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 967 Kavče iz javnega dobra (ID znak parcela 967 442/4)
14. Sklep o uskladitvi mej Mestne občine Velenje z mejami zemljiških parcel
15. Sklep o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih
naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2019
II. Sprejeta odloka
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Vinska gora 2
III. Sprejeta programa
1. Program za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za obdobje 2018-2021
2. Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2019

3. seja, 9. april 2019 (objavljeno v Uradnem vestniku, št. /201, 10. april 2019)
I. Sprejeti sklepi
1. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
2. Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
3. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članoma Sveta zavoda OŠ Gorica Velenje
4. Sklep o pooblastilu za podpis sporazuma in sodne poravnave med MOV, TEŠ in HSE
5. Sklep o predhodnem pisnem soglasju k osnutku besedila najemne pogodb
6. Sklep o začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah
7. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 952 Cirkovce iz javnega dobra (ID znak parcela 952 267/42)
8. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 951 Hrastovec iz javnega dobra (ID znak parcela 951 828/73)
9. Sklep o izvzemu nepremičnin v k. o. 974 Prelska iz javnega dobra (ID znak parcela 974 1070/11, 1070/6,
1070/13, 1070/9)
II. Sprejeta odloka
1. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje
III. Sprejet pravilnik
1. Pravilnik o oddaji oskrbovanih stanovanj Mestne občine Velenje v najem
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. seja, 1. maj 201 (objavljeno v Uradnem vestniku, št. 9/2019, 15. maj 2019)
I. Sprejeti sklepi
1. Sklep o imenovanju direktorja/direktorice JZ Muzeja Velenje
2. Sklep o imenovanju člana v Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin
3. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja/direktorice javnega zavoda Lekarna Velenje
4. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Gorica Velenje
5. Ugotovitveni Sklep o prenehanju mandata članu Občinske volilne komisije
6. Sklep o potrditvi bistvenih sprememb in uvedb linij posebnega linijskega prevoza učencev na območju
Mestne občine Velenje
7. Sklep o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za leto 2018 in iz preteklih let
8. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine
Velenje za leto 2019
9. Sklep o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja z nepremičnin premoženjem izven veljavnega
načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2019
10. Sklep o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 2019
11. Sklep o sprejemu poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini
Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2019
12. Sklep o sprejemu ocene izvajanja občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje
II. Sprejeti odloki
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019
2. Odlok o postopku za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Velenje
3. Odlok o štipendijski shemi v Mestni občini Velenje
4. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Velenje
III. Sprejeta pravilnika
1. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah, plačilih, sejninah in drugih prejemkih občinskih
funkcionarjev ter članov drugih organov in njihovih delovnih teles Mestne občine Velenje
2. Pravilnik o oddajanju parkirnih mest v najem

5. seja, 18. junij 2019 (objavljeno v Uradnem vestniku, št. 10/201, 18. junij 2019)
I. Sprejeti sklepi
1. Sklep o imenovanju člana Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje
2. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2019
3. Sklep o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31.12.2018
4. Sklep o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2019/2020
5. Sklep o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2019/2020
6. Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu Velenje za šolski leti 2019/2020 in
2020/2021
II. Sprejeti odloki
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju nepremičnin v lasti Mestne občine Velenje s
služnostnimi pravicami ter oddaji v najem in zakup

6. seja, 5. november 2019 (objavljeno v Uradnem vestniku, št. 1/201, 6. november
201)
I. Sprejeti sklepi
1. Sklep o potrditvi mandata članici Sveta Mestne občine Velenje
2. Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod
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3. Sklep o imenovanju člana v Svet zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
4. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda Lekarna Velenje
5. Sklep o imenovanju predstavnika pacientov v Svet zavoda Lekarna Velenje
6. Sklep o seznanitvi s poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019 v obdobju od 1.
1. 2019 do 30. 6. 2019
7. Sklep o povečanju vrednosti projekta 403-1805-002 dograditev in posodobitev zimskega bazena v Načrtu
razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2019-2022
8. Sklep o uvrstitvi projekta 405-1206-009 EERAdata v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za
obdobje 2019-2022
9. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 964 3567/6)
II. Sprejeti odloki
1. Odlok o pokopališkem redu v Mestni občini Velenje
2. Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje (po skrajšanem
postopku)
4. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Trebuša – vzhod
III. Sprejet pravilnik
1. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov
lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje

Številka: 032-01-0006/2018
Datum: 20. november 2019
Pripravila:
Aleksandra Forštner, univ. dipl. pol., l.r.

mag. Iztok Mori, l.r.
direktor občinske uprave Mestne občine Velenje
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Predlagatelj: ŽUPAN

Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 - odl.
US, 46/15) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 - uradno
prečiščeno besedilo) na svoji __. seji dne __. __. 2019 sprejel naslednji
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest
v Mestni občini Velenje
1. člen
V 6. členu Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine
Velenje, št. 11/16) se dodajo za zaporedno št. 16 nove zaporedne št. 16.1., 16.2. in 16.3., ki se glasijo:
16.1

451921

452011

PC Stara vas I

PC

365

V

16.2

451922

451921

PC Stara vas II

PC

180

V

16.3

451923

451921

PC Stara vas III

PC

80

V

Zadnja vrstica tabele se spremeni:
V…vsa vozila

SKUPAJ:

11.242 m
2. člen

V 8. členu se dodajo nove zaporedne številke 2.1., 5.1., 87.1, 135.1 in 135.2, ki se glasijo:
2.1

950012

950011

Sedovnik – Krhovnik
(Cirkovce)

5.1

950024

950021

Šubl – Črevar

87.1

950474

450021

Odcep Vinska Gora 63

135.1

950793

950791

135.2

950794

950793

Šm. Cirkovce 13E

714

V

Škalske Cirkovce 18

898

V

Vinska Gora NH

140

V

Cesta v Tajni (Podkraj pri
Velenje)

Podkraj 67O

549

V

Odcep za Podkraj pri Velenju
67H

Podkraj 67A

207

V

Zadnja vrstica tabele se spremeni:
V…vsa vozila

11. člen se spremeni tako, da se glasi:

SKUPAJ:

91.877 m
3. člen
»11. člen

H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o
merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 - ZCes-1) pridobljeno
pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. _____ z dne __. __. 2019.«.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan (petnajsti dan? – glej kako si imel to določeno v odloku, 100. člen
Poslovnika) po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 015-02-0005/2019
Datum:

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ
po pooblastilu podžupan Peter DERMOL
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Obrazložitev:
1. PRAVNA PODLAGA:
 Zakon o cestah (ZCes-1); Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18
 Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest; Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 – ZCes-1
 Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih; Uradni list
RS, št. št. 49/97, 2/04 in 109/10 – ZCes-1
2. RAZLOGI ZA SPREMEMBO ODLOKA:
Kategorizacija občinskih cest prikazuje dejansko rabo javnih cest na območju občine, ki se s potrebami in
skladno z razvojem občine spreminja. Občina je pripravila spremembo Odloka, ker je želela evidentirati
spremembe na občinskem cestnem omrežju, ki so nastale po letu 2016, ko je bil objavljen trenutno veljavni
Odlok, in tako dopolniti kategorizacijo cest z novimi dejstvi na terenu ter odpraviti morebitna neskladja pri
obstoječem stanju.
Z namenom uskladitve stanja na občinskem cestnem omrežju z veljavno zakonodajo je občina v preteklih
letih uredila lastništvo več zemljišč, po katerih potekajo ceste, ki so prej potekale po zasebnih zemljiščih.
Posamezne ceste, kjer je lastništvo urejeno in do sedaj še niso bile kategorizirane, se s predmetno
spremembo Odloka tako vključuje v evidenco kategoriziranih cest. Dodatno so se ob pregledu stanja na
občinskem cestnem omrežju ugotovila posamezna neskladja z dejanskim stanjem v naravi oz. z določili
veljavne zakonodaje.
S predlagano spremembo Odloka je tako prikazan predlog nove kategorizacije cest, ki se uporabljajo za
javni promet, nekaterim odsekom se je nekoliko popravil zaris poteka osi cest glede na dejansko stanje v
naravi, priključevanje na veljavno stanje potekov državnih cest in križišč z njimi, prevoznost ali drugo,
nekateri odseki so se nekoliko skrajšali ali podaljšali.
Vse spremembe so prikazane v elaboratu sprememb (priloga).
Na predlog odloka je bilo pridobljeno soglasje Direkcije RS za infrastrukturo.
3. OCENA SEDANJEGA STANJA:
V Mestni občini Velenje je trenutno v veljavi Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Velenje
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 11/2006), ki določa katere ceste se uporabljajo za javni cestni
promet. Zaradi več sprememb od leta 2016, veljavni odlok ne prikazuje več dejanskega stanja uporabe cest
na terenu.
4. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC:
Sprememba Odloka ne bo prinesla bistvenih sprememb oz. finančne obremenitve občine.
PREDLOG ZA SPREJEM PO SKRAJŠANEM POSTOPKU:
Ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve odloka ter uskladitve z veljavno zakonodajo, v
skladu z 99. členom Poslovnika Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 3/16 – uradno
prečiščeno besedilo in 7/17) predlagamo, da se odlok obravnava po skrajšanem postopku.
V Velenju, 21. 11. 2019
Pripravil:
Robert SOVINEK, dipl. inž. prom., l.r.

Anton BRODNIK, l.r.
dipl. inž. zaščite pri delu, mag.
vodja Urada za gospodarske javne službe

ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/1 – uradno
prečiščeno besedilo) predlagam svetu Mestne občine Velenje, da ta odlok sprejme.
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ
7. seja Sveta Mestne občine Velenje

po pooblastilu podžupan
Peter DERMOL, l.r.
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LETNO POROČILO O OPRAVLJENEM IZOBRAŽEVALNEM DELU NA LJUDSKI UNIVERZI VELENJE V
ŠOLSKEM LETU 2018/2019
1 OPRAVLJENO IZOBRAŽEVALNO DELO
Poročilo o opravljenih izobraževalnih oblikah za šolsko leto 2018/2019 se nanaša na obdobje od 1.9.2018 do
31.8.2019. Glede na trenutne gospodarske razmere in dejstvo, da Ljudska univerza Velenje pretežni del
sredstev pridobi na trgu, kaže na uspešno izobraževalno sezono, tako glede na količino opravljenega dela in
števila ur, kot tudi glede števila odraslih udeležencev v ponujenih izobraževalnih oblikah. Skupno smo za 11.10
udeležencev izvedli  različnih izobraževalnih oblik in 0.2 pedagoških ur.
Primerjava s prejšnjimi izobraževalnimi obdobji na področju izvedbe vseh programov je prikazana v spodnji
tabeli:
REALIZIRANO PO ŠOLSKIH LETIH
Število
Število
Šolsko leto
Število ur
izobraževalnih oblik
udeležencev
201/201



2.2

.

201/201

1

.2

.2

201/201

0

.2

11.0

201/201



0.2

11.10

Ugotavljamo predvsem, da se ljudje lažje odločajo za krajše izobraževalne programe, ki jim omogočajo hitrejšo
pridobitev konkurenčnih prednosti na trgu. Prav tako opažamo povečan obisk na brezplačnih izobraževanjih.
1

PREGLED REALIZIRANIH IZOBRAŽEVALNIH OBLIK ZA PRIDOBITEV IZOBRAZBE

1.1
OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE IN MLADOSTNIKE
Planirano in realizirano število oddelkov, slušateljev in izobraževalnih ur po programu:

Izobraževalna oblika

PLANIRANO ZA 2018/201
Št.
Št. ur
Št. udel.
oddel.

REALIZIRANO V 2018/201
Št.
Št. ur
Št. udel.
oddel.

OŠO – 1. polletje

2

500

20

2

430

21

OŠO – 2. polletje

2

500

20

2

577

23

Skupaj:



1.000

0



1.00



V tem šolskem letu, smo v 1. in 2. polletju dosegli planiran vpis udeležencev.
Izvedli smo nekoliko več ur kot jih je bilo planiranih, saj so udeleženci izrazili željo, da bi se pretežno
samoizobraževali doma v kombinaciji konzultacij s predavatelji ter s pomočjo mentoric učne pomoči v središčih
za samostojno učenje. Udeleženci so se posluževali učne pomoči v Središču za samostojno učenje v Velenju
in Šoštanju ter v Centru za samostojno učenje v Nazarjah. Vsem udeležencem smo priskrbeli gradivo in jim
omogočili, da so lahko v želenih rokih opravljali izpit.
Predavanja so bila organizirana v dopoldanskem ali popoldanskem času, in sicer iz naslednjih predmetov:
 Slovenščina za 7., 8. in 9. razred;
 Matematika za 7., 8. in 9. razred;
 Kemija za 8. in 9. razred;
 Fizika za 8. in 9. razred
 Zgodovina za 7., 8. in 9. razred
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Po predavanjih sta sledila dva izpitna roka, na katerega so lahko prišli tudi udeleženci, ki zaradi službenih
obveznosti niso mogli hoditi na predavanja. V šolskem letu 2018/2019 so 7. razred zaključili 3 udeleženci, 8.
razred 5 udeležencev ter 9. razred 9 udeležencev.
Poročilo o izvedbi NPZ in analiza dosežkov za šolsko leto 201/201:
Na preverjanje ni bilo prijav.
1.2

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

1.2.1 TRGOVEC (SPI)
Planirano in realizirano število oblik, izobraževalnih ur in udeležencev v programu:
PLANIRANO ZA 201/201
Izobraževalna oblika
TRGOVEC (SPI)
Skupaj:

REALIZIRANO V 201/201

Št. oblik

Št. ur

Št. udel.

Št. oblik

Št. ur

Št. udel.

2

520

20

3

686

11

2

20

20





11

V šolskem letu 2018/2019 smo nadaljevali z izvajanjem prenovljenega programa srednjega poklicnega
izobraževanja trgovec. Zaradi manjšega števila vpisanih udeležencev izobraževanja in zaradi racionalizacije
stroškov, smo letošnje splošne predmete in strokovne module izvedli v manjšem obsegu od predvidenega
števila ur. Kljub zmanjšanemu obsegu ur so vsi predavatelji pripravili ustrezno gradivo, vaje in izvedli priprave
na izpit z izpitnimi vprašanji ter bili udeležencem na voljo za morebitne konzultacije tudi po e-pošti in tako
zagotovili strokovno izvedbo posameznih predmetov. Udeležencem pa je bila na voljo tudi organizirana učna
pomoč.
Po izteku posameznih predavanj za vsak predmet oz. sklop strokovnega modula sta bila organizirana dva redna
izpitna roka, na katera so se udeleženci prijavili preko e-indeksa. Tekom šolskega leta smo udeležencem
omogočili tudi opravljanje izpitov v izrednih izpitnih rokih, ki so bili objavljeni na oglasni deski Ljudske univerze
Velenje in na e-indeksu. Na izredne izpitne roke so se udeleženci prijavili osebno pri organizatorki
izobraževanja.
Udeleženci so lahko z udeležbo na predavanjih za Trženje na spletu pri programu administrator (SPI) ter na
različnih delavnicah v okviru Tedna vseživljenjskega učenja v maju 2019 ter z drugimi aktivnostmi tekom
šolskega leta opravili tudi interesne dejavnosti, ki so s kurikulom obvezne tudi za odrasle. 2 udeleženca
izobraževanja v tem šolskem letu opravljata tudi praktično usposabljanje pri delodajalcu, ki ga bosta predvidoma
zaključila do konca šolskega leta. V mesecu maju smo organizirali tudi načrtovane priprave na zaključni izpit iz
slovenščine za tiste udeležence, ki so nameravali v letu 2019 pristopiti k zaključnemu izpitu. Žal letos kandidatov
za zaključni izpit ni bilo, saj še niso opravili vseh obveznosti po programu.
1.2.2 ADMINISTRATOR (SPI)
Planirano in realizirano število oblik, izobraževalnih ur in udeležencev v programu:

Izobraževalna oblika
ADMINISTRATOR (SPI)
Skupaj:

PLANIRANO ZA
REALIZIRANO V 201/201
201/201
Št. oblik
Št. ur
Št. udel. Št. oblik Št. ur Št. udel.
2

520

25

3

778

28

2

20

2





2

V šolskem letu 2018/2019 smo nadaljevali z izvajanjem prenovljenega programa srednjega poklicnega
izobraževanja administrator. Zaradi manjšega števila vpisanih udeležencev izobraževanja in zaradi
racionalizacije stroškov, smo letošnje splošne predmete in strokovne module izvedli v manjšem obsegu od
predvidenega števila ur. Kljub zmanjšanemu obsegu ur so vsi predavatelji pripravili ustrezno gradivo, vaje in
izvedli priprave na izpit z izpitnimi vprašanji ter bili udeležencem na voljo za morebitne konzultacije tudi po e-
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pošti in tako zagotovili strokovno izvedbo posameznih predmetov. Udeležencem pa je bila na voljo tudi
organizirana učna pomoč.
Po izteku posameznih predavanj za vsak predmet oz. sklop strokovnega modula sta bila organizirana dva redna
izpitna roka, na katera so se udeleženci prijavili preko e-indeksa. Tekom šolskega leta smo udeležencem
omogočili tudi opravljanje izpitov v izrednih izpitnih rokih, ki so bili objavljeni na oglasni deski Ljudske univerze
Velenje in na e-indeksu. Na izredne izpitne roke so se udeleženci prijavili osebno pri organizatorki
izobraževanja.
Udeleženci so lahko z udeležbo na različnih delavnicah v okviru Tedna vseživljenjskega učenja v maju 2019 in
z drugimi aktivnostmi tekom šolskega leta opravili tudi del interesnih dejavnosti, ki so s kurikulum obvezne tudi
za odrasle. 3 udeleženci izobraževanja so v tem šolskem letu opravili tudi praktično usposabljanje pri
delodajalcu. V mesecu maju smo organizirali tudi načrtovane priprave na zaključni izpit iz slovenščine za vse
udeležence, ki so v letu 2019 pristopili k zaključnemu izpitu.
V zimskem in jesenskem roku zaključnega izpita 2019 ni bilo kandidatov za zaključni izpit, dve udeleženki pa
sta pristopili k zaključnemu izpitu v spomladanskem roku v juniju 2019 in ga uspešno opravili ter pridobili poklic
administratorke.
1.

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

1..1 EKONOMSKI TEHNIK (PTI)
Planirano in realizirano število oblik, izobraževalnih ur in udeležencev v programu:
PLANIRANO ZA 201/201
Izobraževalna oblika

REALIZIRANO V 201/201

Št. oblik

Št. ur

Št. udel.

Št. oblik

Št. ur

Št. udel.

Ekonomski tehnik (PTI)
1. in 2. letnik

1

420

10

1

686

9

Skupaj:

1

20

10

1





V šolskem letu 2018/2019 smo nadaljevali z izvajanjem programa poklicno-tehniškega izobraževanja
ekonomski tehnik. V okviru programa ekonomski tehnik (PTI) smo izvedli del splošnih predmetov, del strokovnih
predmetov in del predavanj odprtega kurikuluma. V realizirane ure so vključena predavanja, konzultacije,
praktično usposabljanje in svetovanje.
Po izteku posameznih predavanj so bili organizirani redni izpitni roki, na katere so se udeleženci prijavili preko
e-indeksa. V šolskem letu 2018/2019 smo udeležencem omogočili tudi opravljanje izpitov v izrednih izpitnih
rokih, ki so bili objavljeni na oglasni deski AZ Ljudske univerze Velenje in na e-indeksu. Na izredne izpitne roke
so se udeleženci prijavili osebno pri organizatorki izobraževanja. Udeleženci so v zaključnem letniku opravili
delovno prakso, ki je obsegala 76 ur. Pri posameznih predmetih smo udeležencem omogočili še dodatne ure
predavanj in konzultacij, saj se je izkazalo, da je to potrebno in zaradi opravljanja poklicne mature tudi
pomembno.
1..2 LOGISTIČNI TEHNIK (PTI)
Planirano in realizirano število oblik, pedagoških ur in udeležencev v programu:
PLANIRANO ZA 201/201
Izobraževalna oblika
Logistični tehnik (PTI)
1. in 2. letnik
Skupaj:

Št. oblik

Št. ur

1

420

10

1

20

10

REALIZIRANO V 201/201

Št. udel. Št. oblik

Št. ur

Št. udel.

1

508

12

1

0

12

V šolskem letu 2018/2019 smo nadaljevali z izvajanjem programa poklicno-tehniškega izobraževanja logistični
tehnik. V okviru programa smo izvedli del splošnih predmetov, del strokovnih predmetov in del predavanj
odprtega kurikuluma. V realizirane ure so vključena predavanja, konzultacije, praktično usposabljanje in
svetovanje.
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Po izteku posameznih predavanj so bili organizirani redni izpitni roki, na katere so se udeleženci prijavili preko
e-indeksa. V šolskem letu 2018/2019 smo udeležencem omogočili tudi opravljanje izpitov v izrednih izpitnih
rokih, ki so bili objavljeni na oglasni deski AZ Ljudske univerze Velenje in na e-indeksu. Na izredne izpitne roke
so se udeleženci prijavili osebno pri organizatorki izobraževanja. Udeleženci so v zaključnem letniku opravili
delovno prakso, ki je obsegala 76 ur. Pri posameznih predmetih smo udeležencem omogočili še dodatne ure
predavanj in konzultacij, saj se je izkazalo, da je to potrebno in zaradi opravljanja poklicne mature tudi
pomembno.
1.. GASTRONOMIJA (PTI)
Planirano in realizirano število oblik, pedagoških ur in udeležencev v programu:
V šolskem letu 2017/2018 ni bilo nobenega udeleženca vpisanega v tovrstno izobraževanje, zato programa s
področja gastronomije v novem šolskem letu 2018/2019 nismo planirali, niti realizirali.
1.

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

1..1 PREDŠOLSKA VZGOJA (SSI)
Planirano in realizirano število oblik, pedagoških ur in udeležencev v programu:
PLANIRANO ZA 201/201
Izobraževalna oblika

REALIZIRANO V 2018/2019

Št. oblik

Št. ur

Št. udel.

Št. oblik

Št. ur

Št. udel.

Predšolska vzgoja (SSI) 3., 4. letnik

1

560

5

1

863

8

Skupaj:

1

0



1





V šolskem letu 2018/2019 smo nadaljevali z izvajanjem programa predšolske vzgoje (SSI). V okviru programa
smo izvedli del splošnih predmetov, del strokovnih predmetov in del predavanj odprtega kurikuluma. V
realizirane ure so vključena predavanja, konzultacije, praktično usposabljanje in svetovanje.
Po izteku posameznih predavanj so bili organizirani redni izpitni roki, na katere so se udeleženci prijavili preko
e-indeksa. V šolskem letu 2018/2019 smo udeležencem omogočili tudi opravljanje izpitov v izrednih izpitnih
rokih, ki so bili objavljeni na oglasni deski AZ Ljudske univerze Velenje in na e-indeksu. Na izredne izpitne roke
so se udeleženci prijavili osebno pri organizatorki izobraževanja.
1..2 EKONOMSKI TEHNIK (SSI)
Planirano in realizirano število oblik, pedagoških ur in udeležencev v programu:
PLANIRANO ZA 201/201
Izobraževalna oblika

REALIZIRANO V 201/201

Št. oblik

Št. ur

Št. udel.

Št. oblik

Št. ur

Št. udel.

Ekonomski tehnik (SSI) 3., 4. letnik

1

560

5

1

780

7

Skupaj:

1

0



1

0



V šolskem letu 2018/2019 smo nadaljevali z izvajanjem prenovljenega programa ekonomski tehnik (SSI). V
okviru programa smo izvedli del splošnih predmetov, del strokovnih predmetov in del predavanj odprtega
kurikuluma. V realizirane ure so vključena predavanja, konzultacije, praktično usposabljanje in svetovanje.
Po izteku posameznih predavanj so bili organizirani redni izpitni roki, na katere so se udeleženci prijavili preko
e-indeksa. V šolskem letu 2018/2019 smo udeležencem omogočili tudi opravljanje izpitov v izrednih izpitnih
rokih, ki so bili objavljeni na oglasni deski AZ Ljudske univerze Velenje in na e-indeksu. Na izredne izpitne roke
so se udeleženci prijavili osebno pri organizatorki izobraževanja. Udeleženci so v zaključnem letniku opravili
delovno prakso, ki je obsegala 152 ur. Pri posameznih predmetih smo udeležencem omogočili še dodatne ure
predavanj in konzultacij, saj se je izkazalo, da je to potrebno in zaradi opravljanja poklicne mature tudi
pomembno.
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POKLICNI TEČAJ

1..1 PREDŠOLSKA VZGOJA
Planirano in realizirano število oblik, pedagoških ur in udeležencev v programu:
PLANIRANO ZA 201/201
Izobraževalna oblika

REALIZIRANO V 201/201

Št. oblik

Št. ur

Št. udel.

Št. oblik

Št. ur

Št. udel.

Predšolska vzgoja

1

410

20

1

929

10

Skupaj:

1

10

20

1

2

10

V šolskem letu 2018/2019 smo nadaljevali z izvajanjem programa predšolska vzgoja – poklicni tečaj. Zaradi
prostorske stiske na Ljudski univerzi Velenje, smo predavanja ponovno izvajali v zeleni predavalnici stavbe
Gaudeamus. Glede na to, da program traja zgolj eno leto, smo vsa planirana predavanja v celoti izpeljali.
Udeleženci so opravili tudi delovno prakso, ki je obsegala 120 ur na posameznega udeleženca. V realizirane
ure so vključena predavanja, konzultacije, praktično usposabljanje in svetovanje.
Po izteku predavanj so bili organizirani redni izpitni roki, na katere so se udeleženci prijavili preko e-indeksa. V
šolskem letu 2018/2019 smo udeležencem omogočili tudi opravljanje izpitov v izrednih izpitnih rokih, ki so bili
objavljeni na oglasni deski AZ Ljudske univerze Velenje in na e-indeksu. Na izredne izpitne roke so se
udeleženci prijavili osebno pri organizatorki izobraževanja.
1..2 EKONOMSKI TEHNIK
Planirano in realizirano število oblik, pedagoških ur in udeležencev v programu:
PLANIRANO ZA 201/201
Izobraževalna oblika

REALIZIRANO V 201/201

Št. oblik

Št. ur

Št. udel.

Št. oblik

Št. ur

Št. udel.

Ekonomski tehnik

1

355

20

1

363

12

Skupaj:

1



20

1



12

V šolskem letu 2018/2019 smo nadaljevali z izvajanjem programa poklicnega tečaja ekonomski tehnik. Glede
na to, da program traja zgolj eno leto, a se vsi udeleženci niso udeleževali predavanj, smo izpeljali nekaj
predavanj in posameznih konzultacij v manjšem obsegu ur za udeležence, ki so izkazali interes, da opravijo vse
izpitne obveznosti in pristopijo k poklicni maturi. V realizirane ure so vključena predavanja, konzultacije,
praktično usposabljanje in svetovanje.
Po izteku predavanj in konzultacij so bili organizirani redni izpitni roki, na katere so se udeleženci prijavili preko
e-indeksa. V šolskem letu 2018/2019 smo udeležencem omogočili tudi opravljanje izpitov v izrednih izpitnih
rokih, ki so bili objavljeni na oglasni deski AZ Ljudske univerze Velenje in na e-indeksu. Na izredne izpitne roke
so se udeleženci prijavili osebno pri organizatorki izobraževanja.
1.. POKLICNA MATURA
Planirano in realizirano število oblik izvedbe izpitnih rokov poklicne mature:
PLANIRANO ZA 201/201
Izobraževalna oblika

REALIZIRANO V 201/201

Št. oblik

Št. ur

Št. udel.

Št. oblik

Št. ur

Št. udel.

Poklicna matura

3

60

21

2

40

10

Skupaj:



0

21

2

0

10

V šolskem letu 2018/2019 smo v skladu s koledarjem opravljanja poklicne mature organizirali in izpeljali dva
izpitna roka, na zimski rok pa ni bilo prijavljenih kandidatov. Na poklicno maturo je pristopilo 10 kandidatov.
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1.
VIŠJEŠOLSKO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
Planirano in realizirano število oblik, izobraževalnih ur in udeležencev v višješolskih programih:
PLANIRANO ZA 201/201
Izobraževalna oblika

REALIZIRANO V 201/201

Št. oblik

Št. ur

Št. udel.

Št. oblik

Št. ur

Št. udel.

VSŠ Doba Maribor

1

5

15

0

0

0

VSŠ Slovenj Gradec - Ekonomist

1

8

134

1

18

212

Skupaj:

2

1

1

1

1

212

V šolskem letu 2018/2019 smo na Ljudski univerzi Velenje nadaljevali z izvajanjem višješolskega programa
ekonomist Višje strokovne šole Slovenj Gradec, ki poteka z organiziranimi predavanji in izpiti na Ljudski univerzi
Velenje. Žal za študij na daljavo v študijskih programih Višje strokovne šole Doba Maribor (poslovni sekretar,
ekonomist, velnes in organizator socialne mreže) nimamo podatkov o številu naših študentov in tudi pogodba
o sodelovanju ni bila sklenjena za letošnje šolsko leto.
Vsi programi so ovrednoteni so s 120 kreditnimi točkami ter trajajo dve leti. Študij je potekal v skladu z
načrtovanim predmetnikom in je bil časovno ter organizacijsko prilagojen odraslim. Potekal je modularno, kar
pomeni, da se je izvajal en predmet naenkrat, sledil izpit in nato nov predmet. S študijem smo pričeli v oktobru
2018 in je trajal do junija 2019.
1.
VISOKOŠOLSKO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
Planirano in realizirano število oblik, izobraževalnih ur in udeležencev po programih:
PLANIRANO ZA 201/201
Izobraževalna oblika

REALIZIRANO V 201/201

Št. oblik

Št. ur

Št. udel.

Št. oblik

Št. ur

Št. udel.

Doba Fakulteta Maribor – on-line

1

45

15

0

0

0

Skupaj:

1



1

0

0

0

Ljudska univerza Velenje je bila v šolskem letu 2018/2019 info točka za e-študij za pet visokošolskih strokovnih
študijskih programov Doba Fakultete za uporabne poslovne in družbene študije Maribor, vendar nam fakulteta
ni posredovala podatkov o naših študentih in tudi pogodbe o sodelovanju nismo sklenili za letošnje šolsko leto.
V šolskem letu 2018/2019 smo za Fakulteto za industrijski inženiring iz Novega mesta na Ljudski univerzi
Velenje izvedli tudi nekaj izpitov za študente iz lokalnega okolja, tako da se jim ni bilo potrebno voziti na sedež
fakultete v Novo mesto.
1.
PODIPLOMSKI MAGISTRSKI ŠTUDIJ
Planirano in realizirano število oblik, izobraževalnih ur in udeležencev po programu:
PLANIRANO ZA 201/201
Izobraževalna oblika

REALIZIRANO V 201/201

Št. oblik

Št. ur

Št. udel.

Št. oblik

Št. ur

Št. udel.

Doba Fakulteta Maribor

1

15

5

0

0

0

Skupaj:

1

1



0

0

0

V šolskem letu 2018/2019 je bila Ljudska univerza Velenje info točka za študij na daljavo Doba Fakultete iz
Maribora za bolonjske magistrske študijske programe 2. stopnje (mednarodno poslovanje, marketing in prodaja,
menedžment pametnih mest ter inovativni menedžment v sociali in izobraževanju), vendar nam fakulteta ni
posredovala podatkov o naših študentih in tudi pogodbe o sodelovanju nismo sklenili za letošnje šolsko leto.
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USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE

2.1
USPOSABLJANJE ZA SOCIALNEGA OSKRBOVALCA NA DOMU
Planirano in realizirano število oblik, izobraževalnih ur in udeležencev po programih:
PLANIRANO ZA 201/201
Izobraževalna oblika

Št. oblik

Št. ur

Socialni oskrbovalec na domu

1

150

8

Skupaj:

1

10



REALIZIRANO V 201/201

Št. udel. Št. oblik

Št. ur

Št. udel.

1

150

14

1

10

1

V šolskem letu 2018/2019 smo nadaljevali s posodobljenim verificiranim programom, ki obsega 150 ur, od tega
60 teoretičnega dela in 90 ur praktičnega dela. Po izvedenih urah usposabljanja, so udeleženci nadaljevali v
postopek za pridobitev javno veljavnega certifikata NPK socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu.
2.2
USPOSABLJANJE ZA RAČUNOVODJE
Planirano in realizirano število oblik, izobraževalnih ur in udeležencev po programih:
PLANIRANO ZA 201/201
Izobraževalna oblika

Št. oblik

Št. ur

Računovodja

1

90

8

Skupaj:

1

0



REALIZIRANO V 201/201

Št. udel. Št. oblik

Št. ur

Št. udel.

1

60

2

1

0

2

V šolskem letu 2018/2019 smo izvedli programom usposabljanja s področja računovodstva v obsegu 60-ih ur,
saj sta se programa udeležili dve udeleženki. Po izvedenih urah usposabljanja, sta udeleženki nadaljevali v
postopek za pridobitev javno veljavnega certifikata NPK računovodja/računovodkinja.
2.
USPOSABLJANJE ZA ČISTILCA PROSTOROV
Planirano in realizirano število oblik, izobraževalnih ur in udeležencev po programih:
PLANIRANO ZA 201/201
Izobraževalna oblika

Št. oblik

Št. ur

Čistilec prostorov

1

20

8

Skupaj:

1

20



REALIZIRANO V 201/201

Št. udel. Št. oblik

Št. ur

Št. udel.

0

0

0

0

0

0

V šolskem letu 2018/2019 omenjenega izobraževanja nismo izvajali, saj ni bilo prijav.
2.
USPOSABLJANJE ZA VILIČARISTA/SKLADIŠČNIKA
Planirano in realizirano število oblik, izobraževalnih ur in udeležencev po programih:
PLANIRANO ZA 201/201
Izobraževalna oblika

Št. oblik

Št. ur

Viličarist/skladiščnik

1

30

8

Skupaj:

1

0



REALIZIRANO V 2018/2019

Št. udel. Št. oblik

Št. ur

Št. udel.

2

120

19

2

120

1

V šolskem letu 2018/2019 smo uspešno nadaljevali usposabljanje s področja skladiščenja in upravljanja z
viličarjem. Program obsega tako teoretičnega dela kot tudi praktični del, ki smo ga izvajali na industrijski coni in
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v prostorih Kmetijske zadruge Šaleške doline, enota Turn. Udeleženci so po izvedenem usposabljanju
nadaljevati v postopek za pridobitev javno veljavnega certifikata NPK viličarist/viličaristka.
2.
USPOSABLJANJE ZA HIŠNIKA/HIŠNICA
V šolskem letu 2018/2019 smo prvič izvedli 30-urno usposabljanje za hišnika/hišnico, ki smo ga izvedli za
zaposlene in vključene v projektu Pridobivanje temeljnih poklicnih kompetenc.
PLANIRANO ZA 2018/2019
Izobraževalna oblika

Št. oblik

Št. ur

REALIZIRANO V 2018/2019

Št. udel. Št. oblik

Št. ur

Št. udel.

Hišnik/hišnica

0

0

0

1

30

8

Skupaj:

0

0

0

1

0



2.
NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE
Planirano in realizirano število oblik, izobraževalnih ur in udeležencev po programih:
PLANIRANO ZA 201/201
Izobraževalna oblika

Št. oblik

Št. ur

NPK – socialni oskrbovalec na
domu

1

8

8

NPK – računovodja

1

8

NPK – čistilec prostorov

1

NPK – viličarist

REALIZIRANO V 201/201

Št. udel. Št. oblik

Št. ur

Št. udel.

1

14

8

8

1

4

8

8

8

0

0

0

1

8

8

2

17

16

NPK – Sobarica

1

8

8

0

0

0

NPK – Knjigovodja

1

8

8

0

0

0

NPK - Hišnik

0

0

0

1

8

8

Skupaj:











0

V šolskem letu 2018/2019 smo prvič izvajali postopek certificiranja za NPK hišnik/hišnica. Vsi kandidati, ki so
uspešno opravili neposredno preverjanje znanja, so pridobili javno veljavni certifikat, ki ima trajno veljavo.
2.
PRIPRAVE IN STROKOVNI IZPIT IZ UPRAVNEGA POSTOPKA
Priprave na izpit iz upravnega postopka in izpit se izvajajo v sklopu projekta Temeljne poklicne kompetence
2018-2022 in bo realizacija razvidna v tabeli pod oznako imenovanega projekta.
JEZIKOVNO IZOBRAŽEVANJE
2.
ENOTNI PROGRAM ZAČETNA INTEGRACIJA PRISELJENCEV
Planirano in realizirano število oblik, izobraževalnih ur in udeležencev po programih:
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PLANIRANO ZA 2018/2019
Izobraževalna oblika
EP-začetna integracija
priseljencev
Skupaj:

Št. oblik

Št. ur

8

1.440

120



1.0

120
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Št. udel. Št. oblik

Št. ur

Št. udel.

6

1.080

83



1.00



Program Začetna integracija priseljencev je namenjen državljanom tretjih držav, ki se želijo učiti slovenski jezik
in traja v skupnem obsegu 180 ur. Pogoj za vključitev je potrdilo izdano s strani na upravne enote. Glede na
dolžino bivanja (in ostalih pogojev) v Sloveniji lahko kandidati pridobijo potrdilo za 60 + 120 ur ali pa za 180 ur.
Tečaje smo izvajali med septembrom 2018 in junijem 2019. Skupno smo izvedli 6 skupin in v tečaje vključili 83
oseb, predavateljici pa sta bili Jasmina Alić in Barbara Majhen. Glede države izvora udeležencev smo tudi v
tem šolskem letu imeli večina državljane iz držav bivše Jugoslavije (predvsem BiH), dve skupini pa sta bili
albansko govoreči. Tudi tokrat smo v albansko govoreči skupini vključili tolmačko Lumnije Murtez Selmanaj, za
kar se je izkazalo kot zelo dobra poteza. Predznanje slovenskega jezika udeleženk pred tečajem je bilo res na
nizki ravni in bi bila komunikacija med njimi in predavateljico res težka, če že ne nemogoča. Zaradi prisotnosti
gospe Lumnije, pa je bilo znanje in razumevanje slovenskega jezika na koncu tečaja bistveno boljše. Poleg
tega so se udeleženke z veseljem in večjo voljo udeleževale programa Začetna integracija priseljencev kot bi
se ga sicer.
2.
TEČAJI SLOVENSKEGA JEZIKA
Planirano in realizirano število oblik, izobraževalnih ur in udeležencev po programih:
PLANIRANO ZA 2018/2019
REALIZIRANO V 2018/2019
Izobraževalna oblika
Individualni tečaji slovenskega
jezika
Tečaji slovenščine za podjetje
Plastika Skaza
Skupaj:

Št. oblik

Št. ur

Št. udel. Št. oblik

Št. ur

Št. udel.

3

60

3

0

0

0

0

0

0

4

220

44



0



0

0

0

V šolskem letu 2018/2019 nismo organizirali individualnih tečajev slovenskega jezika, saj ni bilo povpraševanja
po takšni izvedbi. Tisti, ki so se želeli učiti slovenski jezik so se bodisi vključili v program Začetna integracija
priseljencev ali pa v neformalne oblike učenja slovenskega jezika, ki jih nudimo na Ljudski univerzi Velenje.
Smo pa za potrebe podjetja Plastika Skaza za njihove zaposlene organizirali dva tečaja slovenščine v
dopoldanskem in popoldanskem terminu.
2.10 IZPIT IZ ZNANJA SLOVENŠČINE NA OSNOVNI RAVNI
Planirano in realizirano število oblik, izobraževalnih ur in udeležencev po programih:
PLANIRANO ZA 2018/2019
Izobraževalna oblika
Izpit iz znanja slovenščine na
osnovni ravni
Skupaj:

REALIZIRANO V 2018/2019

Št. oblik

Št. ur

Št. udel.

Št. oblik

Št. ur

Št. udel.

4

25

60

4

25

101



2

0



2

101

V šolskem letu 2018/2019 smo izvedli 4 izpitne roke, v naslednjih terminih: 12. 9. 2018, 12. 11. 2018, 11. 2.
2019, in 20. 5. 2019. Tudi tokrat smo zaradi velikega števila kandidatov pri dveh rokih (september 2018 in maj
2019) pisni del izvedli na Mestni občini Velenje, vsi ustni deli pa na Ljudski univerzi Velenje.
Še enkrat več se je izkazalo, da boljši uspeh na izpitih iz slovenščine na osnovni ravni dosegajo tisti, ki so bili
pred tem vključeni v program Začetna integracija priseljencev.
2.11 TUJI JEZIKI
Planirano in realizirano število oblik, izobraževalnih ur in udeležencev po programih:
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PLANIRANO ZA 201/201
Izobraževalna oblika

Št. oblik

Št. ur

Tečaji angleškega jezika

2

160

12

Tečaji nemškega jezika

2

160

Tečaj francoskega jezika

1

Tečaj italijanskega jezika

26. november 2019

REALIZIRANO V 201/201
Št. ur

Št. udel.

0

0

0

12

3

133

28

50

6

1

60

5

1

50

6

0

0

0

Tečaj španskega jezika

1

50

6

0

0

0

Tečaj ruskega jezika

1

50

6

0

0

0

Tečaj poslovne angleščine

1

30

6

2

60

21

Tečaj angleščine za popotnike

1

20

6

0

0

0

Tečaj nemščine kot priprava na
zaposlitev v tujini - začetni

2

60

16

1

30

6

1

30

8

0

0

0

2

40

2

3

24

15

2

120

20

2

120

26

1

20

10

12

2

101

Tečaj nemščine kot priprava na
zaposlitev v tujini – nadaljevalni
Individualni tečaji tujih jezikov
angleščine in nemščine ter
testiranje znanja jezika
Neformalno izobraževanje
brezposelnih 2018 – tečaji
angleščine in nemščine
Skupaj:

Št. udel. Št. oblik

V šolskem letu 2018/2019 je bilo manj zanimanja za plačljive tečaje tujih jezikov, saj so bili kandidatom na voljo
številni brezplačni tečaji v okviru sofinanciranih projektov, vendar smo na osnovi povpraševanja izvedli 8 tečajev
za samoplačnike oz. za podjetje ter 2 za brezposelne, katerih financer je bilo MIZŠ.
Skupinske tečaje smo izvedli le, če se je zanje prijavilo dovolj kandidatov. Tečaji so večinoma potekali v
popoldanskem času med 17.00 in 20. uro, nekateri tudi dopoldan, tako da so jih lahko obiskovali zaposleni, ki
delajo izmensko. Individualni tečaji pa so se izvajali v dogovorjenih terminih.

RAČUNALNIŠKO IZOBRAŽEVANJE
Planirano in realizirano število oblik, izobraževalnih ur in udeležencev po programih:
PLANIRANO ZA 201/201
Izobraževalna oblika

Št. oblik

Št. ur

Tečaj računalništva za mlade
prevzemnike kmetij (50 ur)

0

0

0

Napredni tečaj Excel-a za
podjetje Plastika Skaza (30 ur)

0

0

0

Skupaj:
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Št. udel. Št. oblik

Št. ur

Št. udel.

1

50

4

1

30

19

2

0

2
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Za šolsko leto 2018/2019 nismo posebej načrtovali plačljivih tečajev računalništva, saj so bili kandidatom na
voljo številni brezplačni tečaji v okviru sofinanciranih projektov, smo se pa odzvali na specifično povpraševanje
iz okolja in organizirali dva tečaja.


DRUGE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA

.1
ŠTUDIJSKI KROŽKI
Študijski krožek je neformalna oblika izobraževanja. Vključi se lahko kdor koli, ne glede na starost, spol in
izobrazbo. V šolskem letu 2018/19 smo planirali 5 študijskih krožkov, izpeljali smo jih 7. Pet študijskih krožkov
je sofinanciralo MIZŠ.
Štiri študijske krožke smo izpeljali v občini Nazarje, lokacija Šmartno ob Dreti, dva v Velenju, enega pa v občini
Solčava.
PLANIRANO ZA 2018/2019
Izobraževalna oblika

Št. oblik

Št. ur

Študijski krožki

5

125

50

SKUPAJ



12

0

.2
TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
Temeljni podatki o izvedbi TVUja
Vrsta podatka
Skupno število koordiniranih (pod)izvajalcev

Št. udel. Št. oblik

Št. ur

Št. udel.

7

195

70



1

0

Število
47

Skupno število prireditev (koordinatorja in vseh
(pod)izvajalcev):
Skupno število udeležencev:
Temeljni podatki o izvedbi PARADE UČENJA
Vrsta podatka
Skupno število sodelujočih

REALIZIRANO V 2018/2019

91
1382

Število
60

Skupno število udeležencev:

102

Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja
v Sloveniji. Projekt usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije in ga prirejajo v sodelovanju s stotinami
ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. Z njim opozarjamo slovensko javnost
na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v
svojem življenju prevzema. Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci,
prispevamo k udejanjanju slogana 'Slovenija, učeča se dežela'.
V sklopu TVU je potekala tudi prireditev Parada učenja v sredo, 15.5.2019, ki je bila zaradi slabega vremena
prestavljena v Vzorčno mesto. Skupaj je pri TVU sodelovalo 47 partnerjev iz okolja.
.

IZOBRAŽEVANJE V ZGORNJI SAVINJSKI DOLINI
PLANIRANO ZA 2018/2019
Izobraževalna oblika

Št. oblik

Št. ur

CSU Nazarje

1

1.000

100

Jezikovno izobraževanje

2

80

12

REALIZIRANO V 2018/2019

Št. udel. Št. oblik

Št. ur

Št. udel.

1

1698

81

2

80

16
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Računalniško izobraževanje

1

30

8

1

15

2

Delavnica Dobra ura zame

0

0

0

1

9

15

Splošno izobraževanje

2

6

15

2

6

16

Skupaj:



1.10

10



1.0

10

Center za samostojno učenje Nazarje že 15 let deluje v Zgornji Savinjski dolini.
Splošno izobraževanje je potekalo v občini Nazarje, kjer smo izvedli različne delavnice v času občinskega
praznika. Računalniško izobraževanje smo prav tako izvedli v Nazarjah v naših prostorih. Jezikovno
izobraževanje pa je potekalo na OŠ Gornji Grad, v sodelovanju z Občino Gornji Grad, ki delno sofinancira
tovrstna izobraževanja za svoje občane.
.
DELAVNICE OSEBNE RASTI IN NAPREDKA
V šolskem letu 2018/2019 smo začeli z izvajanjem novih delavnic osebne rasti in napredka, ki so bile za
udeležence brezplačne, izvedli pa smo jih v okviru Večgeneracijskega centra Planet generacij. Delavnice je
izvajala Jasmina Felicijan, mag. managementa, z več letnimi delovnimi izkušnjami na področju izobraževanja
odraslih, med drugim tudi karierna svetovalka, s pridobljenimi certifikati iz mediacije in mednarodnimi certifikati
za NPK Praktik in NLP Mojster praktik.
Za potrebe podjetja Plastika Skaza smo z zunanjo izvajalko izvedli 20-urno delavnico poslovne komunikacije.
PLANIRANO ZA 2018/2019
Izobraževalna oblika



Št. oblik

Št. ur

REALIZIRANO V 2018/2019

Št. udel. Št. oblik

Št. ur

Št. udel.

Delavnice osebne rasti in
napredka

0

0

0

6

15

60

Poslovna komunikacija za
podjetje Plastika Skaza

0

0

0

1

20

16

SKUPAJ

0

0

0







PODPORNE DEJAVNOSTI

.1
SVETOVALNO SREDIŠČE (ISIO)
Marca 2005 smo na Ljudski univerzi Velenje pričeli z dejavnostjo svetovanja za odrasle in 16. junija 2005 smo
imeli tudi uradno otvoritev SVETOVALNEGA SREDIŠČA VELENJE. Svetovalno središče Velenje je
namenjeno vsem odraslim, ki potrebujejo informacije ali nasvet pred vključitvijo v izobraževanje, med potekom
izobraževanja in ob zaključku izobraževanja. Odrasli dobijo brezplačno, nepristransko, zaupno, in celovito
svetovanje in informacijo o vseh izobraževalnih možnostih za odrasle v širšem lokalnem okolju.
Svetovalno središče Velenje nudi svetovanje pri:
 odločanju za izbiro primernega izobraževanja
 premagovanju učnih in drugih težav, povezanih z izobraževanjem
 načrtovanju in spremljanju vašega izobraževanja
Svetovalno središče Velenje nudi tudi informiranje o:
 različnih možnostih izobraževanja za poklic, strokovno izpopolnjevanje ali za prosti čas v širšem
lokalnem okolju
 vpisnih pogojih v različne programe, o možnostih prehajanja med programi
 trajanju izobraževanja, načinih preverjanja, učni pomoči in izobraževalnih možnostih.
Vsak prvi torek v mesecu je organizirano brezplačno svetovanje tudi za prebivalce Zgornje savinjske doline in
sicer v prostorih Središča za samostojno učenje v Nazarjah.
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V lokalno svetovalno omrežje Svetovalnega središča Velenje je povezanih 8 strateških in 7 strokovnih
partnerjev, s katerimi se Svetovalno središče Velenje strokovno povezuje.
Svetovalno središče Velenje aktivno deluje tudi na področju kakovosti. Vsako leto pripravimo Poročilo o
spremljanju po modelu presojanja in razvijanja kakovosti v svetovalnem središču, izdelamo Akcijski načrt SSV
ter Letni načrt informiranja.
Podatki za Svetovalno središče Velenje:
Število ur
Šolsko leto
svetovanja

Število svetovancev

Projektno leto 2017

1.326

415

Projektno leto 2018

1.1

0

.2

SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE (SSU)

.2.1 SREDIŠČE ZA SAMOSTOJNO UČENJE VELENJE, ŠOŠTANJ, NAZARJE
V okviru Ljudske univerze Velenje nudimo občanom možnost samostojnega učenja na treh lokacijah (Velenje,
Šoštanj, Nazarje).
V mesecu aprilu 2019 smo praznovali 20 - obletnico delovanja SSU-ja na Ljudski univerzi Velenje. Obisk v
Središču je še vedno brezplačen za vse obiskovalce. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zagotavlja
finančne pogoje za njegovo delovanje, s pomočjo katerih tudi stalno dopolnjujemo ponudbo multimedijskih
programov v njih.
V septembru 2004 smo v Nazarjah odprli Center za samostojno učenje za področje Zgornje savinjske doline.
Z udeležbo v središču smo zadovoljni, kar je razvidno tudi iz podatkov.
V Šoštanju smo 21. maja 2008 skupaj z občino Šoštanj odprli Središče za samostojno učenje Šoštanj.
Središča za samostojno učenje skupaj v doseganju rezultatov:
Šolsko leto

Število ur
samostojnega
učenja

Število udeležencev

2017/2018

15.208

339

201/201

1.1



.
UČNA POMOČ
Tudi v šolskem letu 2018/19 smo imeli organizirano učno pomoč za osebe, ki so vključene v programe
izobraževanja na ljudski univerzi. Velik obisk in splošno zadovoljstvo koristnikov omenjene učne pomoči kaže
na to, da moramo o tej obliki dodatne pomoči tudi v prihodnje resno razmišljati. Učno pomoč sta v šolskem letu
2018/19 nudili dve brezposelni osebi, ki sta v našem zavodu zaposleni preko javnih del.
Podatki so sledeči:
Šolsko leto

Število ur učne
pomoči

Število udeležencev

201/201

0
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PROJEKTI

.1

NACIONALNI PROJEKTI

.1.1 PRIDOBIVANJE KOMPETENC 2016-2019, LU VELENJE
Namen javnega razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence,
ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja
v sodobni družbi.
Cilj projekta je tako izboljšati temeljne in poklicne kompetence zaposlenih, ki so nižje izobraženi (manj kot štiri
letna srednja šola oziroma ISCED 1-2) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.
V projektu bomo izvajali izobraževalne programe za odrasle (v nadaljnjem besedilu: programi) za pridobitev
temeljnih in poklicnih kompetenc, s poudarkom na razvoju kompetenc s področja informacijsko komunikacijskih
tehnologij. Izvajanje programov bo vključevalo tudi svetovanje v procesu izobraževanja. V okviru projekta bomo
s še štirimi partnerji, v obdobju treh let izvajali različne programe za pridobivanje kompetenc zaposlenih ter v
167 različnih programov vključili 1923 zaposlenih, od tega najmanj 80 % starejših od 45 let.
Konzorcij je sestavljen iz petih partnerjev: Ljudska univerza Velenje – kot poslovodeči ter ostali partnerji: Šolski
center Velenje, Šolski center Slovenske Konjice – Zreče, Invel d.o.o in Zavod Uspešen.si.
V šolskem letu 2018/2019 smo na LU Velenje izvedli naslednje število delavnic:
Aktivnosti v šolskem letu 2018/2019

Število

Število

Število

oblik

ur

udeležencev

Računalniška pismenost za odrasle

2

120

19

Računalniško in digitalno opismenjevanje

1

50

8

Slovenščina kot drugi in tuji jezik

2

600

28

Programi SNIO

10

500

95

UŽI – Jaz in moje delovno mesto

1

350

10

Skupaj:

1

120

0

.1.2 TEMELJNE IN POKLICNE KOMPETENCE 2018-2022, LU VELENJE
Namen javnega razpisa je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence,
ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja
v sodobni družbi.
Cilj projekta je tako izboljšati temeljne in poklicne kompetence zaposlenih, ki so nižje izobraženi nižja poklicna
srednja šola oziroma ISCED 1-2) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.
V projektu bomo izvajali izobraževalne programe za odrasle (v nadaljnjem besedilu: programi) za pridobitev
temeljnih in poklicnih kompetenc, s poudarkom na razvoju kompetenc s področja informacijsko komunikacijskih
tehnologij. Izvajanje programov bo vključevalo tudi svetovanje v procesu izobraževanja. V okviru projekta bomo
s še tremi partnerji, v obdobju štirih let izvajali različne programe za pridobivanje kompetenc zaposlenih ter v
159 različnih programov vključili 1501 zaposlenih, od tega najmanj 70 % starejših od 45 let.
Konzorcij je sestavljen iz petih partnerjev: Ljudska univerza Velenje – kot poslovodeči ter ostali partnerji: Šolski
center Velenje, Invel d.o.o in Zavod Uspešen.si.
V šolskem letu 2018/2019 smo na LU Velenje izvedli naslednje število delavnic:
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Število

Število

Število

oblik

ur

udeležencev

6
14
3
8

240
650
120
340

76
154
36
88

NPK

1

30

8

Priprave na izpit iz znanja slovenščine
Priprave na izpit iz upravnega postopka
Preverjanje in potrjevanje NPK
Izpit iz znanja slovenščine
Strokovni izpit iz upravnega postopka

4
2
1
1
3

120
60
8
4
3

37
43
8
5
36

Skupaj:



1

1

Programi NIPO:
E1
E2
E3
E4

.1.

INFORMIRANJE IN SVETOVANJE TER UGOTAVLJANJE IN VREDNOTENJE NEFORMALNO
PRIDOBLJENEGA ZNANJA OD 2016 DO 2022
Konzorcij sestavljata dva partnerja: AZ LUV in Šolski center Velenje. AZ LUV je poslovodeči partner, Šolski
center Velenje pa konzorcijski partner.
Temeljni cilj projekta je kakovostno in poglobljeno informiranje in svetovanje za zaposlene, ki potrebujejo
dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu. Z
dodatnim usposabljanjem se bodo povečale oz. izboljšale kompetence, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb
dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in aktivnega delovanja v poslovnem in lokalnem
okolju.
Kvalitativni cilji projekta so :
 večja motiviranost svetovancev za vključitev v izobraževanje, usposabljanje, potrjevanje kvalifikacij,
 večja vključenost obravnavanih svetovancev v programe izobraževanja in usposabljanja, pridobitev
NPK in drugih certifikatov,
 večja vključenost svetovancev v izvajanje postopkov ugotavljanja in vrednotenja že pridobljenega
znanja, spretnosti in kompetenc,
 poglobljeno sodelovanje s ključnimi deležniki, zlasti podjetji v naši regiji.
Kvantitativni cilji za AZ LUV:
PLANIRANO ZA 2018/2019
Aktivnost
Individualno informiranje in
svetovanje zaposlenim
Ugotavljanje in vrednotenje
neformalno pridobljenega
znanja

Št. oblik

Št. ur

1

2760

117

1

50

5

REALIZIRANO V 201/201

Št. udel. Št. oblik

Št. ur

Št. udel.

1

2760

116

1

50

5

Kvantitativni cilji so planirani za koledarsko in ne šolsko leto, zato prihaja do odstopanj od ciljev.
Sledenje kvalitativnim ciljem v letu 2017/2018 in 2018/19:
 večja vključenost individualno obravnavanih svetovancev v različne programe se kaže v odstotku
vključenih. Od vseh svetovancev, ki so se udeležili individualnega razgovora se jih je 92,3 %
vključilo v različne oblike formalnega in neformalnega izobraževanja.
 večja vključenost svetovancev v postopke ugotavljanja in vrednotenja že pridobljenega znanja. V
tem šolskem letu se jih je vključilo 10. Vsi za ugotavljanje in vrednotenje digitalne kompetence.
 V okviru konzorcija smo nadaljevali sodelovanje z naslednjimi podjetji: Gorenje, Plastika Skaza
d.o.o., Dom za varstvo odraslih Velenje, Zdravstveni dom Velenje, Komunalno podjetje Velenje,
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Policijska uprava Celje, KLS Ljubno d.o.o., Terme Topolšica d.d., Premogovnik Velenje, d.d.
Sodelovanje pa smo vzpostavili tudi z drugimi deležniki v okolju. Uspešno smo svetovali
zaposlenim invalidom tudi v Zavodu RUJ Nazarje ter Gorenju d.d.
Več o operaciji si lahko ogledate (video predstavitev oddaje na VTV, letak, fotografije aktivnosti, objavo
doseženih
rezultatov
v
preteklem
letu)
na
http://www.lu-velenje.si/svetovalno-srediscevelenje/projekti/informiranje-in-svetovanje-ter-ugotavljanje-in-vrednotenje-neformalno-pridobljenega-znanjaod-2016-2022.
Vsako leto izvajamo promocijo v skladu z načrtom promocije v elaboratu ter dodamo tudi kaj novega.
Dodali smo članek, objavljen v Info ISIO 2017/18. Dodali smo tudi izjave svetovancev, ki so bili vključeni v
svetovanje v letu 2019. Prav tako tudi posnetek oddaje Dobro jutro, z dne 24.9. 2019, v kateri sta projekt na
RTV Slo predstavljali svetovalka Biserka Plahuta in svetovanka Dragica Krneta.
Podatki so povzeti iz aplikacije Svetovanje zaposlenim v obdobju od 1. 9. 2018 – 31. 8. 2019.
.1. VEČGENERACIJSKI CENTER PLANET GENERACIJ
Na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov večgeneracijskih centrov v okviru 9. prednostne osi »Socialna
vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, je bil projekt Večgeneracijski center Planet generacij izbran za
enega od 15 večgeneracijskih centrov, ki od januarja 2017 delujejo v Sloveniji. V projektu sodelujeta še dva
partnerja UPI - ljudska univerza Žalec in Slovenska filantropija - Hiša sadeži družbe Žalec. Projekt je nastal v
sodelovanju z 11 občinami in 16 različnimi socialnimi in izobraževalnimi organizacijami na območju Savinjske
regije (A) - UE Velenje, Žalec in Mozirje. Glavni namen in ključni cilj projekta je v okviru večgeneracijskega
centra nuditi različne preventivne programe in vsebine ranljivim ciljnim skupinam in na ta način prispevati k
dvigu kakovosti življenja ter preprečevati zdrs v socialno izključenost in revščino.
Specifični cilji projekta pa so:
 poskrbeti za integracijo ranljivih ciljnih skupin in preprečiti socialno izključenosti;
 ciljnim skupinam ponuditi dostopne, raznolike in kakovostne programe (vsebine, aktivnosti);
 opolnomočiti ranljive ciljne skupine;
 vzpostaviti informacijski center (informacije o dejavnostih, ki jih pokriva večgeneracijski center ter
tematikah in ponudbi v lokalnem okolju, ki so pomembne za ciljne skupine);
 okrepiti povezovanje javnih institucij, nevladnih organizacij, socialnih podjetij in občin.
Projekt v okolju zagotavlja tri osrednje prostore neformalnega druženja, in sicer na AZ Ljudski univerzi Velenje,
kjer je tudi sedež večgeneracijskega centra ter v Žalcu pri obeh partnerjih ter še 14 dislokacij, na katerih potekajo
različne vsebine (delavnice, predavanja, varstvo otrok, pogovorne in samopomočne skupine…). Namen
Večgeneracijskega centra Planet generacij je druženje, ohranjanje oziroma širjenje socialne mreže in
zadovoljevanje potreb različnih oblik družin, posameznih družinskih članov v vseh življenjskih obdobjih, starejših
in drugih ranljivih skupin. V okviru večgeneracijskega centra se torej izvajajo številne aktivnosti, s poudarkom
na socialnem vključevanju, izobraževanju ter medkulturnem in medgeneracijskem povezovanju. Vključitev
uporabnikov v aktivnosti je prostovoljna in brezplačna Pri izvajanju aktivnosti sodelujejo tudi prostovoljci. V
šolskem letu 2018/2019 je bilo v aktivnosti projekta v okviru partnerstva vključenih več kot 2.300 uporabnikov,
od tega pri upravičencu AZ Ljudska univerza Velenje 1.553 različnih uporabnikov).
Center bo z zastavljenimi aktivnostmi deloval od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2021. Naložbo sofinancirajo Republika
Slovenija - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Evropska unija iz Evropskega
socialnega sklada, Mestna občina Velenje in Občina Žalec.
V okviru vsebinskih sklopov smo izvedli 85 različnih oblik ter 3.759 ur vsebin in neformalnega druženja.
PLANIRANO ZA 201/201

REALIZIRANO V 201/201

Št. oblik

Št. ur

Št. udel.

Št. oblik

Št. ur

Št. udel.

Delavnice v okviru projekta VGC
Planet generacij pri upravičencu

65

3.500

1.000

85

3.759

1.553
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Vsebine

Št. oblik

1.

Socialna aktivacija »Aktiviraj Se« in »Učinkovit vstop na trg dela«

3

2.

Finančno opismenjevanje

1

3.

Trajnostni vidik zelenih delovnih mest

3

4.

»Sodobna tehnologija nas druži«

3

5.

Razvoj jezikovne pismenosti

7

6.

Organizirano občasno varstvo otrok

5

7.

»Zgodbe mojega kraja«

1

8.

»Sprehodi za zdravo telo s tablico in pametnim telefonom«

2

9.

Delavnice za razvoj digitalne pismenosti

4

10.

Kakovostno in aktivno staranje – delavnice

4

11.

Delavnice za dvig kakovosti življenja »Minutka za zdravje« in »Možganski
fitnes«

22

12.

Ustvarjalne medgeneracijske delavnice

4

13.

Predavanja strokovnjakov

1

14.

Svetovalnica o različnih specifičnih področjih (npr. nasilje v družini)

5

15.

Ustvarjalno računalniške delavnice in aktivno sodelovanje ter vključevanje v
družbo »Poglej me tukaj sem«

4

16.

Slovenščina malo drugače za migrantske družine in (mame in otroke)

3

17.

Ustvarjalne delavnice za migrantske družine

4

18.

Učna pomoč

1

19.

Delavnice za krepitev digitalnih kompetenc in opolnomočenje invalidov

2

20.
21.
22.

Aktivnosti preprečevanja stigmatizacije, izolacije in aktivno povezovanje
različnih generacij z gibalno oviranimi invalidi (sprehodi, pomoč, druženje)
Samopomočne skupine za brezposelne osebe in invalide »Vse za vas, a nič
namesto vas«
Neformalno druženje

2
3
1

.1. MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE ŠOŠTANJ
Na pobudo in ob podpori lokalne skupnosti, je 10. 1. 2018, pod okriljem Andragoškega zavoda Ljudske univerze
Velenje, začelo delovati Medgeneracijsko središče Šoštanj.
Povezanost lokalnega prebivalstva, skrb za boljšo socialno sliko, medgeneracijski dialog, so njegovo vodilo.
Vsebine in aktivnosti, ki se izvajajo, odgovarjajo na potrebe starejših in mlajših v lokalni skupnosti, s katerimi
želimo ohraniti in dvigniti kakovost življenja, spodbujati širjenje socialne mreže, povezovanja generacij in
solidarnosti.
Ker pa je medkulturnost neizpodbitno dejstvo, smo na mesečni koledar aktivnosti, za različne generacije umestili
tudi delavnice usvajanja osnov slovenskega jezika ter medkulturno-medgeneracijske ustvarjalne delavnice.
Enkrat tedensko je delavnice »V Evropi sem doma«, obiskovalo 14 priseljenk, katerim smo pomagali pri
usvajanju osnov slovenskega jezika ter lajšanju komunikacijskih zagat, ki se pojavljajo v vsakodnevnem
življenju. Spoznavale so našo kulturo, običaje, navade ter smo z različnimi aktivnostmi rušili bariere in
stereotipe.
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Ker je integracija dvosmerni proces, smo z ustvarjalnimi delavnicami želeli povezati lokalne prebivalke ter
priseljenke in omogočiti mednarodni prenos izkušenj, znanj in kreativnosti. Hkrati pa se je tako spodbujalo
sprejemanje, razumevanje drugačnosti in spoznavanje različnih kultur. Poleg tega pa so udeleženke razvijale
kompetence, ki so jim blizu ter priseljenke na nezavedni ravni usvajale slovenski jezik.
Otrokom smo od ponedeljka, do petka, med 7. in 8. nudili jutranje varstvo in med 12. in 14. kreativno preživljanje
prostega časa ter pomoč pri šolskih obveznostih.
V času poletnih počitnic, smo organizirali sto ur strnjenih počitniških aktivnosti, ki so bila tematsko obarvana
(ustvarjalno - slikarski teden, cirkuško igriv teden, sam svoj mojster in razgibani teden). Počitniške aktivnosti so
bile namenjene otrokom od 6. do 15. leta starosti, ki so si želeli počitnice preživeti na zabaven, aktiven, kreativen
način, stran od moderne tehnologije. Tako smo v poletnem času zabeležili 282 obiskov (35 različnih otrok), kar
pomeni, da je v povprečju počitniške aktivnosti dnevno obiskalo 15 otrok.
Starejšim smo od ponedeljka, do petka, med 10. in 12. uro nudili raznolik nabor aktivnosti (predavanje o
zdravem načinu življenja, računalniške delavnice, delavnice uporabe pametnih telefonov, pogovor v angleškem
jeziku, delavnice osebne rasti, meditacije, zvočne kopeli, jogo smeha, numerologijo, ustvarjalne delavnice).
V Medgeneracijskem središču Šoštanj, smo od 10. 1. 2018 do 26. 8. 2018 izvedli 630 ur različnih aktivnosti,
tako za mlade kot tudi starejše. Zabeležili smo 2.028 obiskov. Aktivnosti je obiskalo 425 različnih
udeležencev.
Na Andragoškem zavodu Ljudska univerza Velenje, se zavedamo pomena medgeneracijskega učenja in
povezovanja.
Naključij ni – preprosto ne obstajajo, saj ima vse svoj pomen in namen, le naše oči včasih vsega tega ne vidijo.
Zato se bomo še naprej trudili in spodbujali prenos znanja in izkušenj iz ene generacije na drugo, širili sprejetost
med ljudmi, prisluhnili s srcem ter spodbujali medkulturni dialog.
.1. VZORČNO MESTO
Projekt Vzorčno mesto Velenje je strateško zasnovan kot ekosistem in funkcionira kot trajnostni Living Lab za
razvoj lokalnega okolja. Po principu (Quintuple Helix Innovation model) kroženja znanja med vsemi lokalnimi
deležniki, spodbuja nastajanje inovacij.
Strategija izbora partnerjev predstavlja enega izmed poslovnih modelov Vzorčnega mesta. Partnerji tvorijo
vzorec, ki po načelu vzajemnosti omogoča skupno rast ter sodelovanje pri razvoju produktov ali storitev
posameznega partnerja - posledično celotnega ekosistema Vzorčnega mesta.
Naš strateški partner je Šolski Center Velenje, ki vključuje transdisciplinarno paleto srednješolskega ter
visokošolskega programa. Trenutno so dijaki in študentje vključeni v aktivnosti izgradnje Vzorčnega mesta pri
treh, celoletnih projektih: Digitalni Dvojček, Transmedia-Science TV in Hibridna omrežja interneta stvari.
Projektne naloge veljajo kot 4. Predmet poklicne mature. Eden izmed študentov visoke šole za informatiko pa
pripravlja diplomsko nalogo iz področja digitalnega dvojčka. Vzorčno mesto ponuja raznovrstno paleto
projektov, ki jih lahko študentje in dijaki uporabijo za pridobivanje praktičnih znanj in veščin ob opravljanju redne
prakse. Druga plat sodelovanja z institucijami formalnega in neformalnega izobraževanja, pa je usposabljanje
učiteljev in mentorjev, ter prenos novih, inovativnih metod nazaj v šolsko okolje.
Potek dogodkov:
- 3. postavitev: VOJNE SVETA (oktober 2018-januarja 2019)
Tukaj smo izvedli 45 delavnic z osnovnimi šolami. Trajanje delavnice 4 ure. 9 osnovnih šol se je udeležilo
našega izobraževanja (CVIU Velenje, OŠ. Miha Pinter Toledo, OŠ Gorica, OŠ Šalek, OŠ Šoštanj, OŠ Livada,
OŠ Anton Aškerc, OŠ Gustav Šilih, OŠ Miša Krajnca Ljubljana).
- 4.postavitev: POZABLJEN SVET (april 2019-oktober 2019)
Tukaj smo izvedli 48 delavnic z osnovnimi šolami. Trajanje delavnice 4 ure. 13 osnovnih šol se je udeležilo
našega izobraževanja (CVIU Velenje, OŠ. Miha Pinter Toledo, OŠ Gorica, OŠ Šalek, OŠ Šoštanj, OŠ Livada,
OŠ Anton Aškerc, OŠ Gustav Šilih, OŠ Ljubno ob Savinji, , OŠ Hudinje, 1.OŠ Celje, OŠ Žalec, OŠ Polzela).
Obe postavitvi sta bili razprodani že leto vnaprej.
- V tem obdobju smo izvedli 8 delavnic za srednje šole. Tema: 3D risanje in mapiranje.
- Izvedli smo START UP za srednje šole.
- V tem obdobju smo izvedli 16 rojstnih dni za otroke. Trajanje dogodka 3 ure.
- Sodelovali smo pri organizaciji prireditve 60 let LUV na Velenjskem gradu.
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Gostili zaključno prireditev v okviru TVU (60 udeležencev).
V tem letu smo pri nas organizirali kar nekaj srečanj: združenje direktorjev občinskih uprav, obisk
ministra za javno upravo g. Rudi Medved in ministrica za pravosodje ga. Andreja Katič (60
udeležencev), združenje GZS-ACS SRIP EDISON, avtomobilski grozd (50 udeležencev), strokovna
skupina svetovalcev naravoslovnih ved projekta ZRSŠ POS-NAMA (20 udeležencev).

Izvajali smo naslednje projekte:
- 360 VESOLJE, COPERNICUS, v sklopu NOORDUNG CENTRA, od oktobra 2018 do februarja 2019,
trajnostna raba,
- Intesa Sanpaolo Maagement Meeting, v sklopu agencija Baltazar, marec 2019,
- FELL THE FUTURE (mesec oktober 2018),
- SAMOOSKRBA VR, v sklopu LAS, od aprila do septembra 2019,
- AR, v sklopu GZS, od oktober 2018 do maja 2019,
- HACKATON, 5*turizem Savinjske doline, v sklopu Razvojne agencije SAŠA d.o.o., od marca do aprila 2019.
Zap.
št.

Program

1.

Število
udeležencev

Število
ur

Delavnice/Izobraževanje
93
Osnovne šole

4.535

372

2.

Delavnice/Izobraževanje
8
srednje šole

480

32

3.

Praktično usposabljanje
3
univerze

5

po posameznih
programih

4.

Strokovna srečanja
poslovnih partnerjev
(gospodarstvo in
šolstvo)

4

190

20

5.

Rojstni dnevi

16

240

48

12

.0

0

Skupaj

Število
oddelkov/ oblik

.1. SREDIŠČE MEDKULTURNEGA DIALOGA
Avgusta 2018 smo bili uspešni na javnem razpisu Ministrstva za notranje zadeve in Sklada za azil, migracije in
vključevanje ter odprli Središče medkulturnega dialoga Velenje. Projekt je usmerjen na vsa področja relevantna
za uspešno integracijo oziroma vključitev tujcev v okolje. Glavni cilj projekta je tako ustvariti okolje, ki bo
sprejemalo in podpiralo vključevanje tujcev, zato je poudarek na ukrepih, ki spodbujajo lokalno prebivalstvo pri
sprejemanju tujcev.
V okviru projekta se izvajajo številne aktivnosti, s katerimi spodbujamo dvosmerni proces vključevanja v lokalno
okolje. Aktivnosti tudi spodbujajo integracijo in sodelovanje, ozaveščenost javnosti o projektu in pomenu
integracije. Namen ni zgolj premostiti jezikovne ovire, ampak gleda širše. Poleg jezikovnega učenja, ki je temelj
komunikacije, smo v aktivnosti vključili tudi spoznavanje okolice, mesta, ustanov, poskrbeli za otroke in mamice,
močnejšim v jeziku omogočili nadgradnjo in pridobivanje novih veščin. Pravno pomoč zagotavljamo vsem, ki so
se znašli v brezizhodni situaciji, različne skupnosti povezujemo s športom, kulturo, kulinariko, filmom in glasbo.
Z vsako načrtovano aktivnostjo pa stremimo k temu, da osveščamo lokalno okolje in prebivalstvo in naredimo
korak k temu, da pri posameznikih zmanjšujemo nestrpnost in poudarjamo prednosti raznolikosti družbe.
Kot eno od pomembnih aktivnosti je Vzpostavitev Integracijske točke Velenje, ki nudi vse relevantne informacije
namenjene tako tujcem kot širši lokalni skupnosti. Točka je odprta trikrat na teden po štiri ure, en dan v tednu
tudi v popoldanskem času. Na ta način lahko priseljenci dostopajo do informacij ne glede na njihov čas.
Projekt traja od 30.6.2018 do 30.6.2020.
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.1.

LAS: JEJMO LOKALNO - POVEČANJE STOPNJE SAMOOSKRBE V SAŠA REGIJI:
OZAVEŠČANJE JAVNOSTI
Jejmo lokalno – povečanje stopnje prehranske samooskrbe v SAŠA regiji: ozaveščanje javnosti, je del večje
operacije, ki je odgovor na prednostno področje ukrepanja prehranska samooskrba. Njen namen je uresničiti
cilje Strategije lokalnega razvoja na območju Zgornje Savinjske in Šaleške doline v letu 2017. Pet partnerjev iz
različnih sektorjev delovanja bo v vseh 10 občinah Zgornje Savinjske in Šaleške doline izvedli operacijo, ki bo
ohranjala okolje in naravo.
Cilj:
Vzpostavljen inovativni, sodobni model izobraževanja za osnovnošolske otroke (v 1 urno izobraževanje bo
vključenih najmanj 1000 osnovnošolskih otrok, izvedenih bo najmanj 60 izobraževalnih delavnic). Prvi v
Sloveniji bomo uporabili sodobna virtualna orodja, IKT programe in opremo, s pomočjo katere bodo otroci,
njihovi starši, pa tudi učitelji pridobivali nova znanja s področja ohranjanja narave, varstva okolja in samooskrbe.
Vzpostavljen inovativni, sodobni model ohranjanja možganske čilosti za starostnike in bolnike z demenco (v
model bo vključenih najmanj 100 starostnikov in bolnikov z demenco, izvedenih bo najmanj 10 izobraževalnih
delavnic). Prvi v Sloveniji bomo uporabili sodobna virtualna orodja, IKT programe in opremo, s pomočjo katere
bod ciljna skupina izboljševala svoj spomin.
Izvedenih bo 20 izobraževalnih delavnic za kmete in mlade brezposelne na podeželju (najmanj 200 vključenih,
10 tematik ). Cilj je izboljšati pestrost ponudbe prehranskih izdelkov na kmetijah in motivirati za ustvarjanje
zelenih delovnih mest.
Izveden bo strokovni dogodek - konferenca in tiskovna konferenca na temo Varstvo okolja in ohranjanje narave
ter pomen prehranske samooskrbe.
Vzpostavitev zelenega delovnega mesta za polovični delovni čas.
Načrt promocije in njegova izvedba (FB, Spletne strani, strokovni članki, informacije stroki in politiki).
Rezultati:
 vzpostavljen inovativni, sodobni model izobraževanja za osnovnošolske otroke,
 vzpostavljen inovativni, sodobni model ohranjanja možganske čilosti za starostnike in bolnike z
demenco,
 izvedenih bo 20 izobraževalnih delavnic za kmete in mlade brezposelne na podeželju,
 izveden bo strokovni dogodek - konferenca in tiskovna konferenca na temo Varstvo okolja in ohranjanje
narave ter pomen prehranske samooskrbe.
 Vzpostavitev zelenega delovnega mesta za polovični delovni čas.
 Načrt promocije in njegova izvedba (FB, Spletne strani, strokovni članki, informacije stroki in politiki).
 Evalvacijsko poročilo (zadovoljstvo udeležencev, mnenje politike in stroke).
.1.

LAS: JEJMO LOKALNO - POVEČANJE STOPNJE SAMOOSKRBE V SAŠA REGIJI:
VZPOSTAVITEV TRŽNIH POTI
Območje Zgornje Savinjske in Šaleške doline ima primerne pogoje za osnovno kmetijsko dejavnost in razvoj
dopolnilnih dejavnosti. Že sedaj je moč najti kakovostno lokalno pridelano in predelano hrano, ki pa je včasih
mogoče težje dostopna. Kmetije na območju so premalo tržno usmerjene, zato želimo preko operacije to
izboljšati, z vzpostavitvijo tržnih poti. Trenutni statistični podatki, pridobljeni s Popisom kmetijstva 2000 in
Popisom kmetijstva 2010, prikazujejo, da ima območje povprečno večje število mladih kmetov, nadpovprečno
pa je tudi število in velikost kmetij, glede na slovensko povprečje.
Ti podatki trenutno prikazujejo dobre možnosti območja za razvoj kmetijstva, vendar nam zastarelost podatkov
ne prikazuje trenutnega stanja v okolju. S tega vidika želimo skozi operacijo izvesti aktivnost ˝Analiza in
možnosti oskrbe z lokalno pridelano hrano˝, preko katere želimo pridobiti realno sliko dogajanja v okolju. Skozi
analizo bodo pridobljeni ključni podatki, ki bodo omogočili oblikovanje nadaljnjih politik na področju samooskrbe,
tržnih poti ter postavitev sistema zbiranja ponudbe.
Operacija bo ena izmed dveh operacij na področju prehranske samooskrbe, ki je izpostavljena tudi v SLR LAS
ZSŠD kot eno izmed prednostnih področij območja LAS. S tema operacijama želimo celovito zavzeti področje
prehranske samooskrbe, ter rešiti skupne probleme celotnega območja, kot so pomanjkanje tržne usmerjenosti,
pomanjkanje tržnih mest, premalo sodelovanja in povezovanja. Lokalnim pridelovalcem in predelovalcem
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želimo ponuditi orodja, ki jim bodo omogočila najprej bolj racionalno pridelavo in predelavo, obenem pa bolj
dostopna in tudi kupcem bolj privlačna tržna mesta. Preko obeh informacij želimo javnost informirati o
pomembnosti kupovanja in konzumiranja lokalno pridelano hrane, ne samo v obrokih, ki jih pripravljajo sami,
ampak tudi v obrokih javnih zavodov, kot so šole in vrtci.
Cilji:
Razvoj in spodbujanje podjetniške dinamike in človeških potencialov za nova delovna mesta bomo dosegli z
Ukrepom 2: Spodbujanje povezovanja in mreženja, kjer bo nastala nova mreža/ nov poslovni model na področju
samooskrbe. Načrtujemo tudi eno zaposlitev za polovični delovni čas.
Tematsko področje: ustvarjanje novih delovnih mest na področju samooskrbe
Prednostno področje ukrepanja: prehranska samooskrba
Operacija odgovarja na naslednje razvojne izzive:
 podpreti lokalne ponudnike za dvig in razvoj njihove ponudbe,
 dzavedanje o pomenu lokalno pridelane hrane,
 mreženje ponudnikov lokalno pridelane hrane ,
 vzpodbujanje vzpostavitve zelenih delovnih mest .
Rezultati:
 1 novo nastala povezava – mreža na področju samooskrbe,
 Analiza in možnosti oskrbe z lokalno pridelano hrano (Kakšna je ponudba, kakšne so možnosti za
povečanje, priporočila kaj pridelovati za trg, tržne zmožnosti kmetij, analiza o vključenosti lokalne hrane
v javne zavode, potrebe po prehranskih proizvodih),
 1 nova blagovna znamka JEJMO LOKALNO!,
 1 nova promocijsko prodajna spletna stran, vzpostavitev spletnega tržnega mesta za prodajo lokalno
pridelane hrane, nabor ponudnikov, ozaveščanje o pomenu samooskrbe,
 turističnih objektov opremljenih z lokalnimi produkti,
 Oblikovana kratka prodajna veriga: kmetije – javni zavodi,
 1 zaposlitev za polovični delovni čas.
.1.10 LAS: MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE SAŠA – GENERACIJE POD KROŠNJO
Projekt je namenjen: starejšim, invalidom, priseljencem, ljudem s podeželja in mlajšim, katerim bomo omogočili
druženje in izobraževanje bližje domu, neformalno druženje, izmenjavo znanj med generacijami.
Cilji projekta:
 Socialna vključenost ranljivih ciljnih skupin.
 Zagotoviti boljšo dostopnost do preventivnih programov in pluralizacijo storitev.
 Spodbujanje socialne vključenosti, kreativnost, ustvarjalnost in razvoj ter pridobivanje kompetenc,
novega praktičnega in funkcionalnega znanja ter veščin za nova delovna mesta.
 Ozaveščanje javnosti o različnih oblikah diskriminacije ter strmenje k razumevanju in prispevanje k bolj
vključujoči in pravičnejši družbi v skladu z načeli trajnostnega razvoja.
 Starejšim in ljudem s podeželja bomo omogočili druženje in izobraževanje bližje domu, neformalno
druženje, izmenjavo znanj med generacijami.
 Z delovnimi aktivacijami in nudenjem ustrezne pomoči, bomo ranljive ciljne skupine motivirali,
dolgoročno spodbujali k nadaljnjemu izobraževanju, ter povečali njihove zaposlitvene možnosti in
preprečevali zdrs v socialno izključenost in revščino.
Pričakovani rezultati:
 Vzpostavitev koordinacijskega središča projekta v občini Šoštanj (odprto min. 7 ur dnevno za
neformalno druženje), kjer je na voljo osnovna infrastruktura (prostori), dodano vrednost pa
predstavljajo inovativne vsebine, ki bodo povezale različne generacije. Minimalno 1000 različnih
uporabnikov iz ranljivih ciljnih skupin. Izvedena min. 1 vsebinska aktivnost dnevno (delavnice,
predavanja, okrogle mize,…), na tematiko: turizem, prehranska samooskrba, les, osebna rast,…
 Inovativna medgeneracijska mreža za krepitev ranljivih ciljnih skupin, ki bo povezovala vse ključne
akterje SAŠA regije, ki v okolju skrbijo za socialno varnost prebivalstva.
 Okrepljena in razširjena dejavnost medgeneracijskega in medkulturnega sodelovanja na vse občine
Saša regije.
 Vzpostavitev štirih novih točk v regiji: ( Luče, Nazarje, Rečica ob Savinji, Šmartno ob Paki ).
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Izvedenih 50 delavnic delovne aktivacije (5 na občino), v katere bodo vključene ranljive ciljne skupine.
Rezultat delavnic bodo inovativne rešitve za sobivanje v vseh 10 občinah (začasni objekti, ki bodo
koristili lokalnim skupnostim tudi po zaključku operacije).
Razvit in izveden program za usposabljanje prostovoljcev.
Vključitev 20 novih usposobljenih prostovoljcev.
2 zaposlitvi za polni delovni čas.
Nova FB stran.
Nov Instagram profil.

Realizirani cilji od 1.1.2019 do 31.8.2019
Zap. št. Program
1.
Delavnice v Šoštanju
2.
Delavnice na terenu
Skupaj
.2

Število
oblik

oddelkov/ Število
udeležencev
150
2025
95
2
202

Število
ur
316
190
0

MEDNARODNI PROJEKTI

.2.1 Projekt De Facto
Projekt naslavlja učitelje na področju poklicnega izobraževanja in izobraževanja odraslih. Izobraževalce želimo
opremiti s kompetencami, s katerimi bodo sposobni prepoznati napačne (namenoma ali ne namenoma)
informacije, ki so na voljo predvsem na socialnih omrežjih in številnih popularnih internetnih straneh. Udeleženci
izobraževanj se v današnjem času dostikrat znajdejo v pomanjkanju časa, zato se pri učenju poslužujejo
različnih internetnih virov.
S projektom želimo razviti didaktična orodja, ki bodo učiteljem v pomoč pri ustvarjanju učnih ur, katerih namen
bo izboljšanje kritičnega mišljenja in lažje krmarjenje med stalno naraščajočim številom virov informacij.
.2.2 Projekt Flip Ideal
Projekt želi metodo obrnjenega učenja vpeljati v izobraževanje odraslih. Predavatelje želi usposobiti za uporabo
metode s pripravo spletnih gradiv in tečaja ter udeležbo na usposabljanju na Nizozemskem. Projekt koordinira
finski partner LUKSIA, traja 2 leti začel pa se je septembra 2018.
V šolskem letu 2018/2019 smo pripravili kontekstni okvir, online tečaj ter izvedli usposabljanje na
Nizozemskem, ki se ga je skupno udeležilo 24 izobraževalcev od tega 4 predavatelji z LUV. Izvedli smo tudi 2
partnerski srečanji.
Število oddelkov/
Število
Število
Zap. št. Program
oblik
udeležencev
ur
1.

LTT usposabljanje za učitelje

Skupaj

1

4

40

1



0

.2. Projekt Flip2Learn
Projekt prenaša metodo obrnjenega učenja v STEM predmete (matematika, fizika, kemija, računalništvo). V
okviru projekta je na Siciliji aprila 2018 potekalo usposabljanje, ki so se ga z LUV udeležili 3 predavatelji. Nastala
bodo poučna praktična gradiva, ki jih bomo testirali v šolskem letu 2018/2018. Projekt vodi Italijanski partner
ITET Caruso.
.2. Projekt My Virtual Town
Cilj projekta je uporabiti izkustveno metodo učenja pri srednješolcih in spodbuditi aktivno udeležbo v družbenih
aktivnosti. Projekt bo spodbujal predavatelje za uporabo inovativnih učnih orodij, ki spodbujajo sodelovanje in
soustvarjanje s strani dijakov.
V projekt je vključenih 9 partnerjev, od tega 3 iz Slovenije. Tako poleg LUV v projektu sodeluje še KSSENA in
MIC Šolski center Velenje.
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V projektu bo nastal izobraževalni priročnih za uporabo IT gradiv. Izvedli smo 3 usposabljanja za predavatelje.
Cilj je bil usposobiti 9 predavateljev z LUV.
V šolskem letu 2018/2019 smo izdelali priročnik, usposabljanje za predavatelje in izvdli oziroma se udeležili
partnerskih srečanj. Projekt koordinira partner iz Bolgarije SDRUZENIE Tzentar za Ustoychivost i
Ikonomichesko Razvitie, trajal bo 2 leti, začel se je septembra 2018.

Zap. št. Program
1.

LTT usposabljanje za učitelje

Skupaj

Število oddelkov/
oblik

Število
udeležencev

Število
ur

3

7

120





120

.2. Projekt Science4fun
Cilj projekta je poudariti zabaven in učinkovit način poučevanja znanstvenih predmetov. Pripraviti želimo
zabaven in atraktiven izobraževalni model, ki bo učencem približal znanstvene predmete (biologijo, fiziko,
kemijo, matematiko). Izdelati želimo odprte učne vire, usposobiti učitelje in promovirati uporabnost znanstvenih
ved.
V okviru projekta bosta v vsaki partnerski državi potekali vsaj 2 delavnici, na katerih bodo aktivno sodelovali
učitelji. Organizirano je bilo usposabljanje za učitelje, ki je julija 2019 potekalo na Nizozemskem.
Projekt se je začel septembra 2018, trajal bo 3 leta, koordinira pa ga nizozemski partner PRO WORK.
Zap. št. Program
1.

LTT usposabljanje za učitelje

Skupaj

Število oddelkov/
oblik

Število
udeležencev

Število
ur

1

2

40

1

2

0

.2. Projekt GIRDA - GAMEPLAY FOR INSPIRING DIGITAL ADOPTION
Projekt naslavlja starejše (55+) , ki nimajo izkušenj z uporabo digitalne tehnologije. V okviru projekta želimo
uporabiti kot metodo razne igre na tablicah in na igriv ter zabaven način premostiti vrzel do znanja IKT. V projekt
smo skupno s partnerji vključili 210 starejših ter 35 mentorjev. Nastali sta dve študiji, junija pa je v Londonu
potekala zaključna konferenca. Projekt se je zaključil avgusta 2019.
.2. Projekt Skills+
Projekt Skills+ gradi na uspešno zaključenem projektu Paraskills Competition. Partnerji nadaljujejo svojo
zgodbo z organizacijo nacionalnega in mednarodnega tekmovanja v poklicnih spretnostih oseb s posebnimi
potrebami in invalidi. V projekt je tokrat vključenih 10 držav, tekmovanja pa bodo potekala na več nivojih.
Izkušeni partnerji bodo pri tem pomagali novincem.
Projekt se je začel septembra 2018, traja 3 leta, koordinira pa ga nizozemski partner PRO WORK.
V šolskem letu 2018/2019 smo pripravili gradiva za mentorje in načrtovanje nacionalnih tekmovanj. Izvedli smo
prvo partnersko srečanji in usposabljanje za mentorje, ki je julija 2019 potekalo na Nizozemskem.

Zap. št. Program
1.
Skupaj

LTT usposabljanje za mentorje

Število oddelkov/
oblik

Število
udeležencev

Število
ur

1

2

40

1

2

0
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.2. Projekt COCOS - Co-created Courses through Open Source initiatives
V projektu raziskujemo soustvarjanje vsebine tečaja v izobraževanju odraslih. Aktivno vključevanje različnih
zainteresiranih strani (kolegov učiteljev, študentov in strokovnega področja) pri ustvarjanju izobraževalnih
vsebin je težnja mnogih vzgojiteljev. Na žalost učne platforme pogosto ne omogočajo ravnovesja med
brezplačnim vnosom študentov na eni strani ter z zadostno kontrolo in povratnimi informacijami s strani
predavatelja na drugi strani. Še več, predavatelji - še posebej tisti, ki so slabše digitalno pismeni - so pogosto
preobremenjeni z administracijo, tako da posledično ni dovolj prostora za ustvarjalnost, navdih in raziskave.
Glavni cilj tega projekta je torej razviti tehnologijo Open Webslides na evropski ravni ter razširiti začetne izkušnje
koordinatorja iz Belgije.
V okviru projekta smo se aprila udeležili usposabljanja v Belgiji, izvedli smo tudi 2 partnerski srečanji.
Zap. št. Program
1.

LTT usposabljanje za učitelje

Skupaj

Število oddelkov/
oblik

Število
udeležencev

Število
ur

1

5

40

1



0

.2. Projekt RED - Reinforce Europeans Digital, literacy and numeracy skills
Partnerji v projektu naslavljamo težavo z nizko funkcionalno pismenostjo odraslih v Evropi. Ustvariti želimo
sodobno in inovativno platformo - platformo RED ("Spodbujanje Evropejcev za digitalno, pismenost in
računalniško znanje"), ki bo zagotavljala osnovo za odkrivanje nizke pismenosti, nudila izobraževalna gradiva
ter s pomočjo interaktivnih gradiv odraslim omogočila lažje in boljše razumevanje splošnih javnih storitev na
spletu. V preteklem letu smo pripravili teste za umerjanje ter razvili gradiva, ki so na voljo na platformi RED.
.2.10 Projekt InVolve - Increasing Volunteers' Skills across Europe
Projekt InVolve je projekt izmenjave dobrih praks s področja prostovoljstva. 10 partnerjev v projektu je pripravilo
20 dobrih praks, ki se nanašajo na delo s prostovoljci. V projektu smo izvedli tudi 2 usposabljanji za mentorje
prostovoljcev. Projekt je vodil nemški partner, zaključil pa se je aprila 2019.
.2.11 Projekt SCOUT - aSsessing Competences fOr fUTure
Projekt SCOUT temelji na projektu KISS, v katerem smo v Slovenijo prenesli orodje ProfilPASS. Gre za orodje,
s pomočjo katerega ugotavljamo kompetence in spretnosti pri odraslih. V projektu SCOUT smo orodje priredili
za uporabo pri priseljencih. Izvedeno je bilo usposabljanje za mentorje ter pilotno testiranje rezultatov. Projekt
je vodil Nemški inštitut za izobraževanje odraslih, zaključil pa se bo septembra 2019.
.2.12 Projekt MOVIE
Projekt MOVIE želi poudariti pomen videa v izobraževalnem procesu. Gre za zbir dobrih praks s področja
uporabe videov pri predavanjih, Projekt temelji na usposabljanjih, ki so potekala v Glasgowu in Velenju.
Osvojeno znanje bo uporabljeno pri predavanjih, prakse pa bodo v pomoč predavateljem pri njihovem delu.
Zap. št. Program
1.

LTT usposabljanje za učitelje

Skupaj

Število oddelkov/
oblik

Število
udeležencev

Število
ur

2

19

80

2

1

0


KAKOVOST
Ljudska univerza Velenje notranje presoja svojo kakovost po sistemu, ki ga je vzpostavil Andragoški center
Slovenije. Gre za sistem POKI – Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje. Smo nosilec Zelenega znaka
POKI, katerega veljavnost moramo objavljati vsaka tri leta. Veljavnost znaka nam je potekla v marcu 2018.
Uspešno smo pripravili novo vlogo za uporabo znaka POKI, na osnovi katere nam je uporaba znaka podaljšana
do marca 2021. Več o kakovosti lahko preverite na naši spletni strani www.lu-velenje.si.
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.1
SVETOVALKA ZA KAKOVOST
V šolskem letu 2013/2014 se je pomočnica direktorice vključila v izobraževanje Svetovalcev za kakovost, ki
poteka pod okriljem Andragoškega centra Slovenije. V okviru omenjenega projekta so bile izpeljane vse
planirane aktivnosti (Analiza sistema kakovosti v izobraževalni organizaciji, Listina kakovosti ter pripravljen tekst
za spletno stran o kakovosti). Z delom svetovalka za kakovost nadaljuje tudi v letu 2018/2019 Skladno s planom
aktivnosti, je svetovalka za kakovost pripravila tudi 2 dnevno usposabljanje za člane skupine za kakovost z
naslovom: Notranji sistemi kakovosti v organizaciji, ki izobražuje odrasle. Delavnice so se udeležili vsi člani
skupine za kakovost.
.2
SKUPINA/KOMISIJA ZA KAKOVOST
Skupina za kakovost redno deluje in je v šolskem letu 2018/2019 pripravila Samoevalvacijsko poročilo o
kakovosti izobraževanja odraslih na LUV, pripravili vse za nov akcijski načrt in nadaljevali z zastavljenim delom.
Skupina za kakovost se je v decembru 2018 s sklepom Sveta zavoda preimenovala v Komisijo za kakovost z
dvema zunanjima članoma. Komisijo za kakovost vodi Lidija Praprotnik.
.
KAKOVOST V SVETOVANJU
Skladno s planom kakovosti na področju informiranja in svetovanja smo za šolsko leto 2018/2019 pripravili
Samoevalvacijsko poročilo kakovosti v svetovanju, Akcijski načrt spremljanja kakovosti na področju informiranja
in svetovanja v Svetovalnem središču Velenje in izvedli večino planiranih aktivnosti za omenjeno šolsko leto.
Več lahko preverite na spletni strani www.lu-velenje.si .

KADROVSKI POGOJI
Kolektiv Ljudske univerze je v šolskem letu 2018/2019 sestavljalo 18 redno zaposlenih in 5 javnih delavcev.
Zaposleni se ves čas dodatno izobražujejo.
Pri izvedbi izobraževalnih programov v šolskem letu 2018/2019 so sodelovali predavatelji in drugi sodelavci, s
katerimi smo za opravljanje del sklenili 53 avtorskih pogodb in 17 podjemnih pogodb. Z 17-imi strokovnimi
delavci imamo sklenjeno pogodbo o sodelovanju.

MATERIALNI POGOJI
Ljudska univerza Velenje ima v upravljanju zgradbo, v kateri je 10 primerno opremljenih splošnih in
specializiranih učilnic. V okviru teh imamo:
računalniško učilnico z 10 delovnimi mesti (št. 9),
Središče za samostojno učenje s 6 multimedijsko podprtimi učnimi mesti,
4 predavalnice za 12 do 15 udeležencev (št. 5, 7, 10, 11),
1 predavalnico za 20 do 30 udeležencev (št. 4),
1 predavalnico za 30 - 40 udeležencev (št. 6),
1 predavalnico, ki služi kot Večgeneracijski center (do cca. 30 udeležencev),
1 predavalnico za 60 udeležencev (št. 3).
Za izvajanje programov za izobraževanje odraslih smo najeli še nekaj predavalnic zunaj našega zavoda in sicer
predavalnice na Visoki šoli za varstvo okolja, občasno dve specializirani učilnici v objektu Gaudeamus, podjetje
Invel d.o.o., splošne učilnice na ostalih osnovnih šolah, ter ustrezne predavalnice v občinah Nazarje, Solčava,
Rečica ob Savinji, Luče, Gornji Grad in Ljubno ob Savinji (za potrebe splošnega, jezikovnega in računalniškega
izobraževanja ter dejavnost svetovanja).
Tako kot v preteklih letih smo tudi šolskem letu 2018/2019 v dopoldanskem času občasno gostili slušatelje
Univerze za III. življenjsko obdobje ter 1x mesečno ravnatelje OŠ.
10 REALIZACIJA VZDRŽEVANJA IN INVESTICIJ
V letu 2018/2019 smo v sodelovanju z Mestno občino Velenje na lokaciji »Nakupovalni center Spar, Kidričeva
2/b, II. Nadstropje dograjevali Vzorčno mesto – Pattern City, ki predstavlja edinstven ekosistem za
izobraževanje, raziskovanje, razvoj in inovacije v Sloveniji.
Obnovili smo tudi stavbeno pohištvo in dokupili IKT opremo.
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11 SKLEP
 18 - članski delovni kolektiv je skupaj z 5 javnimi delavci ob sodelovanju številnih zunanjih sodelavcev
opravil pomembno delo tudi na področju dvigovanja izobrazbene ravni prebivalstva Mestne občine Velenje
in okolice.
 Verifikacije izobraževalnih programov nam omogočajo samostojno izvajanje programov, določanje višine
šolnin in izdajo spričeval.
 Imamo dober in strokovno usposobljen predavateljski aktiv. Na strokovnih aktivih in neformalnih srečanjih
predavatelji poleg strokovnega dela izmenjujejo tudi izkušnje pri delu z odraslimi.
 Cene izobraževalnih storitev so tudi v letu 2018/2019 ohranile običajno višino, kar pomeni, da je bil dostop
do izobraževanja omogočen skoraj vsakemu zainteresiranemu občanu.
 Z ustreznim obnavljanjem in vzdrževanjem smo ohranili stanje zgradbe in opreme v zadovoljivem stanju.
 Aktivno se vključujemo na razpise za nacionalne in mednarodne projekte ter pridobivamo izkušnje in
reference tudi na tem področju. Trenutno smo vključeni v 23 nacionalnih in mednarodnih projektov.
 V oktobru 2017 smo skupaj z mladima strokovnjakoma mag. Miho Cojhtrom in Erikom Kapferjem, pod
pokroviteljstvom Mestne občine Velenje, postavili strategijo razvoja Vzorčnega mesta Velenje. Mesto je
pričelo z delovanjem januarja 2018. Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje je za oba strokovnjaka
Vzorčnega mesta prejel srebrno priznanje Gospodarske zbornice Slovenije za inovacijo: Vzorčno mesto,
ekosistem za izobraževanje, eksperimentiranje prototipiranje in inovacije.
 Vse revizije so pokazale strokovno in pravilno delovanje institucije.

Velenje, november 2019
Brigita Kropušek Ranzinger, l.r.
direktorica Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje
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VPRAŠANJA SVETNIC IN SVETNIKOV TER
ODGOVORI UPRAVE MOV

(OKTOBER, NOVEMBER 2019)

pisni odgovori

			

19. november 2019
Zap. št. 39
Član sveta JOŽE HRIBAR je podal naslednji pobudi:
1. Zakaj na semaforju za pešce pri Mercatorju, čez Šaleško cesto, zelena
luč gori samo 6 sekund? Za prečkanje štiripasovnice, mlad človek
potrebuje 8 sekund, starejši pa tudi do 15 sekund ali več.
ODGOVOR:
Interval za prečkanje ceste je dolg 8 sekund. Če pešec stopi
na prehod, lahko varno prečka cesto tudi še takrat, ko se
prižge rdeča luč. Program ima časovni interval, ki je namenjen
praznjenju križišča tako za vozila kot za pešce.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.
18. november 2019
Zap. št. 38
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednji pobudi:
1. Da bi vsi javni WCji v mestu Velenje bili odprti od 7. ure pa do 22. ure
zvečer.
ODGOVOR:
Ideja o enotnem obratovalnem času vseh javnih sanitarij v
mestu je težko izvedljiva. Obratovalni čas je namreč odvisen
od več dejavnikov:
- Občina ni lastnik sanitarij v Centru Nova in na avtobusni
postaji Nomago, zato je obratovalni čas dogovorjen z lastniki.
Na koncu dneva je namreč treba sanitarije še urediti in zakleniti,
to pa je povezano z dodatnimi stroški. Dogovorjen obratovalni
čas v Centru Nova je od 8. do 20. ure med tednom in od 7. do
14. ure ob sobotah; na avtobusni postaji pa vse dni od 8. do
20. ure.
- Obratovalni čas sanitarij na Centralnem otroškem igrišču je
prilagojen obratovalnemu času otroškega igrišča. Ta je odvisen
od letnega časa in tudi od vremena, zato sanitarije ne morejo
obratovati, kadar je igrišče zaprto (zaklenjeno). Obratovalni čas
je poleti od 7. do 20. ure; pozimi pa od 7. do največ 18. ure.
- Javne sanitarije ob Škalskem jezeru, v Sončnem parku in v
garažni hiši pri Zdravstvenem domu obratujejo od 8. do 22.
ure.
Naše mnenje je, da je obratovalni čas optimalen in uporabnikom
prijazen, žal pa se vse pogosteje soočamo z vandalizmom. Ta
pa bi se s podaljševanjem obratovalnega časa v noč lahko le
še stopnjeval.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.
2. Da bi koncesionar, ki upravlja z javno razsvetljavo odpravil okvaro v
48 urah. Opaža zelo slabo osvetlitev na večjem delu sončnega parka.
Na Cankarjevi ulici ni odpravljena okvara napake na luči št. 0513 pri
stopnicah pri Centru Nova, št. 0521 ograja ob Podhodu Posta in pa
na sredini ograje pri Podhodu pošta je okvara na drogu, ki je brez
nalepke.
ODGOVOR:
Koncesionar mora napake na glavnih cestah, na poteh v
okolicah šole odpraviti v roku 24 ur od prijave, na ostalih pa
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v roku 72 ur. V primeru, da gre za večjo napako (napake na
kablih,…) je lahko čas za odpravo napake daljši, saj tu niso
odvisno samo od sebe, ampak tudi od distributerja električne
energije Elektra Celje.
V Sončnem parku trenutno ne deluje 6 svetilk, saj je prišlo do
poškodbe jaška, v katerega je vdrla voda in uničila napajalnik in
akumulatorje. Jašek je naročen in bo v kratkem zamenjan.
Manjkajoče nalepke bomo na nove drogove, na novo
prebarvane drogove in na tiste, ki iz kakšnega drugega razloga
(vandalizem, slaba kvaliteta nalepke) nalepili v spomladanskem
času, ko bodo ugodnejši vremenski pogoji.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.
3. november 2019
Zap. št. 37
Član sveta MIHAEL LETONJE je podal naslednja vprašanja:
1. Za občinski praznik smo imeli veliko prireditev in med drugim tudi
veliko glasbenih gostov. Ker mislim, da bi za občinski praznik morala
občina promovirati domače izvajalce, sprašujem sledeče:
- Zakaj na dan občinskega praznika niso nastopili naši domači ansambli
in so nastopili tuji izvajalci. Koliko je bilo porabljenega denarja za
posamezne izvajalce. Zlasti me zanima koliko je stal nastop Joksimoviča,
kdo je to odobril in koliko so dobili naši domači izvajalci. Sprašujem
tudi, kdo vsako leto odobrava te nastope in zakaj svetniki nikoli o tem
nismo obveščeni, saj gre za davkoplačevalski denar.
ODGOVOR:
Za letošnji občinski praznik, ko smo obeležili tudi 60 let od odprtja
novozgrajenega mestnega središča, smo imeli resnično veliko
prireditev in koncertov, na katerih je nastopilo veliko glasbenih
gostov. Med drugimi smo organizirali oz sofinancirali štiri večje
koncerte, v sklopu katerih so nastopili velenjski, slovenski in tuji
glasbeni izvajalci različnih glasbenih zvrsti. Tako smo zadostili
različnim glasbenim željam. Kot prvi so nastopili velenjska
rock skupina AVE, ki je ob 24-letnici delovanja predstavila nov
album Rešimo ta svet, na odru pa so se jim pridružile skupine
PRIZMA, SAN DI EGO, POWER ŠOK, TUMBLING DICE. Za
ljubitelje narodno zabavne glasbe smo skupaj s klubom Max
pripravili brezplačen koncert Ansambla Saše Avsenika. Prav
na dan občinskega praznika, 20. septembra, smo praznik
obeležili z veličastnim koncertom samih priznanih velenjskih
glasbenih izvajalcev. Na ploščadi pred Domom kulture Velenje
so se Pihalnemu orkestru Premogovnika Velenje, ki je letos
praznoval častitljivih 100 let svojega glasbenega ustvarjanja,
pridružili Ansambel Spev, Matjaž Jelen, Sanja Mlinar Marin,
6packČukur, Šaleški študentski oktet, Robert Goter in Rudarski
oktet Velenje. Koncert je bil darilo velenjskih glasbenikov
mestu, Velenjčankam in Velenjčanom. Mestna občina Velenje
je pokrila stroške ozvočenja, oglaševanja, priprave prostora,
varovanja, pogostitve za nastopajoče po koncertu in naročila
veliko praznično torto za 1000 kosov, ki jo je gostinec razdelil
med obiskovalce. Vsi omenjeni velenjski glasbeniki pogosto
nastopajo na naših prireditvah, za kar jim honorarje tudi
redno izplačujemo. Prav tako pa njihove programe, projekte
sofinanciramo preko različnih razpisov ali jih promocijsko,
organizacijsko podpremo. Na zadnjem koncertu sta nastopila
slovenska pevka Ines Erbus in srbski glasbeni virtuoz Željko
Joksimović. Izvajalca smo izbrali po posvetu z velenjskimi
podjetji, ki so koncert tudi financirali. Za nastop Joksimovića
smo namenili 20 tisoč evrov neto, ki so jih mestu podarila
velenjska podjetja in družbe ob 60-letnici mesta. Ker so bili vsi
koncerti zelo dobro obiskani, smo prepričani, da smo zadostili
željam večine naših občank in občanov. Prav tako smo ponosni,
da smo na dan občinskega praznika praznovali ravno s samimi
priznanimi velenjskimi glasbenimi ustvarjalci, ki predstavljajo tudi
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vrh slovenske glasbene scene v svoji glasbeni zvrsti. Program
ob praznovanju 60-letnice mesta in občinskega praznika smo
pripravili v Kabinetu župana.
Odgovor so pripravili v Kabineti župana.
		
2. V poletnih mesecih sem opazil, da so dijaki, ki so opravljali počitniško
delo, le to opravljali v brezrokavnikih stranke SD. Sprašujem vas, kako
je to možno, da se v imenu občine predstavlja stranka SD in kdo je to
odobril?
ODGOVOR:
Trditev ne drži. Dijaki, ki so opravljali počitniško delo v projektu
Čisto moje Velenje, so med delom zaradi zagotavljanja varnosti
nosili brezrokavnike z napisom Čisto moje Velenje ali takšne
brez napisa.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.
					
28. oktober 2019
Zap. št. 36
Članica sveta ANITA LEMEŽ je podal naslednjo pobudo:
Za učence OŠ Livada, ki se vozijo v šolo z organiziranim avtobusnim
prevozom, je od avtobusne postaje do šole s stališča varnosti dobro
poskrbljeno. Urejen je pločnik, zarisani so prehodi za pešce. Žal pa na
samem avtobusnem postajališču ni pokritega prostora ali nadstreška
pod katerem bi lahko otroci v primeru dežja na suhem počakali na
prevoz. Tako se dogaja, da otroci ob slabem vremenu čakajo na pred
dijaškem in študentskem domu, ko vidijo prihod avtobusa pa letijo čez
cestišče, razposajeni, radostni, večkrat brez prepotrebne pazljivosti.
Posledično je ogrožena njihova varnost in zdravje.
Sled zgoraj navedeni situaciji podajam pisno pobudo, da se na omenjeni
avtobusni postajali, kjer so pravkar potekala tudi investicijska dela,
postavi pokrito postajališče, kjer bodo lahko otroci iz oddaljenih krajev
varno, in v primeru slabega vremena tudi na suhem, počakali prihod
avtobusa. Ob enem predlagam, da se omenjena situacija preverila tudi
na ostalih šolah.
ODGOVOR:
Pobudo bomo proučili in na terenu pogledali možnosti
prostorske umestitve pokritega postajališča skladno z veljavnimi
prostorskimi akti in cestno-prometnimi predpisi.
Odgovor so pripravili v Uradi za urejanje prostora.
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