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Predlagatelj:
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA

                         Faza: PREDLOG

Na podlagi 30. 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) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/16
– uradno prečiščeno besedilo) je Svet Mestne občine Velenje na ___ seji, dne
_________ sprejel

SKLEP

O IMENOVANJU ČLANA V ODBOR ZA
GOSPODARSTVO
I.
V Odbor za gospodarstvo se imenuje:
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Člani komisije so o vloženih kandidaturah glasovali in soglasno
odločili kot je razvidno iz predloga sklepa.
Velenje, 16. 1. 2019
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.

1. Matej Jenko, član.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 032-03-0001/2018
Datum:   
							

    
                                                  župan Mestne občine Velenje
					     Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV:
V postopku zbiranja predlogov kandidatur so bile na komisijo
vložene naslednje kandidature:
1. Članica sveta Veronika Juvan je vložila kandidaturo in
soglasje za kandidatko Veroniko Juvan.
2. Član sveta Matjaž Pečovnik je vložil kandidaturo in soglasje
za kandidata Matjaža Pečovnika.
3. Član sveta Matej Jenko je vložil kandidaturo in soglasje za
kandidata Mateja Jenka.
Odbor za gospodarstvo je stalno delovno telo sveta in ima 7
članov. Odbor obravnava predloge aktov in drugih odločitev
iz pristojnosti občine na področjih gospodarstva (malega
gospodarstva in obrti, kmetijstva, gostinstva in turizma), ki so
svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in
svetu poda stališče s predlogom odločitve.
Svet MO Velenje je na 1. izredni seji 18. 12. 2018 sprejel
sklep o imenovanju Odbora za gospodarstvo, in sicer so bili
imenovani: Suzana Kavaš kot predsednica in Klemen Arlič,
Mersad Dervišević, dr. Adnan Glotić, Branko Presečnik in
Srečko Korošec kot člani. Za manjkajočega člana je bilo
potrebno ponoviti kandidacijski postopek.

            2. seja Sveta Mestne občine Velenje
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Predlagatelj:
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA

             Faza: PREDLOG

Na podlagi 30. 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 MOV, št. 1/16
– uradno prečiščeno besedilo) in 6. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št.
85/16, 67/17 in 21/18 - ZNOrg) je Svet Mestne občine Velenje na ___ seji, dne
_________ sprejel

SKLEP

O IMENOVANJU ČLANA V SVET ZA
PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM
PROMETU
I.
V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se
imenuje:
1. Klavdija Šeruga, članica.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 032-03-0001/2018
Datum:   
                                                                                                  
                                                   župan Mestne občine Velenje
					     Bojan KONTIČ
OBRAZLOŽITEV:
V postopku zbiranja predlogov kandidatur sta bili na komisijo
vloženi naslednji kandidaturi:
1. Članica sveta Veronika Juvan je vložila kandidaturo in
soglasje za kandidata Roka Strahovnika.
2. Člani sveta Matej Jenko je vložil kandidaturo in soglasje za
kandidatko Klavdijo Šeruga.
Svet je sestavljen iz 15 članov, od tega jih 10 imenuje svet
MOV. Svet MO Velenje je na 1. izredni seji 18. 12. 2018 sprejel
sklep o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu, in sicer so bili imenovani: Matjaž Pečovnik kot
predsednik in Koloman Lainšček, Blaž Dukarić, Jožef Kandolf,
Matija Blagus, Duško Supić, Iztok Oblak, Jožef Pečečnik, Maja
Naraglav kot člani. Za manjkajočega člana je bilo potrebno
ponoviti kandidacijski postopek.
Člani komisije so o vloženih kandidaturah glasovali in soglasno
odločili kot je razvidno iz predloga sklepa.
Velenje, 16. 1. 2019
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.
2. seja Sveta Mestne občine Velenje

21. januar 2019

Predlagatelj:
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA

             Faza: PREDLOG

Na podlagi 30. 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 MOV, št. 1/16
– uradno prečiščeno besedilo) in 7. člena Odloka o mladinskem delu v Mestni
občini Velenje (Ur. vestnik MOV, št. 13/07 in 4/15) je Svet Mestne občine
Velenje na ___ seji, dne _________ sprejel naslednji

SKLEP

O IMENOVANJU ČLANA V KOMISIJO ZA
MLADINSKA VPRAŠANJA
I.
V Komisijo za mladinska vprašanja se imenuje:
1. Dimitrij Amon, član.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 032-03-0001/2018
Datum:   
                                                   župan Mestne občine Velenje
					     Bojan KONTIČ
OBRAZLOŽITEV:
Odlok o mladinskem delu v Mestni občini Velenje v 7. členu
določa, da ima Svet Mestne občine Velenje posebno komisijo
za mladinska vprašanja MO Velenje, ki je sestavljena iz 7
predstavnikov mladih. Tri predstavnike imenuje mladinski svet
lokalne skupnosti, 4 predstavnike imenuje Svet Mestne občine
Velenje, od teh štirih mora biti vsaj 1 predstavnik Mladinskega
centra Velenje.
Svet MO Velenje je na 1. izredni seji 18. 12. 2018 sprejel sklep
o imenovanju Komisije za mladinska vprašanja, in sicer so bili
imenovani: Klemen Arlič kot predsednik in Tjaša Oderlap ter
Dejan Tomovski kot člana.
Za predstavnika Mladinskega centra Velenje je bil s strani
Mladinskega centra Velenje predlagan Dimitrij Amon.
Člani komisije so o vloženi kandidaturi glasovali in soglasno
odločili kot je razvidno iz predloga sklepa.
Velenje, 16. 1. 2019
                                                                  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.

GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE

21. januar 2019
Predlagatelj:
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA

                        Faza: PREDLOG
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Predlagatelj:
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA

                        Faza: PREDLOG

Na podlagi 30. 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 in 40/12 - ZUJF), 136. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št.
69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 90/09 - Odl. US,
56/11 - Odl. US, 87/11, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/17
- odl. US, 27/17) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik
MOV, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Svet Mestne občine Velenje na
___ seji, dne _________ sprejel

Na podlagi 30. 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 MOV, št. 1/16
– uradno prečiščeno besedilo) in Sklepa o ustanovitvi Centra za socialno delo
Savinjsko-Šaleška (Ur. l. RS, št. 30/18) je Svet Mestne občine Velenje na ___
seji, dne _________ sprejel naslednji

SKLEP

SKLEP

O IMENOVANJU ČLANA V SVET ZA
VARSTVO PRAVIC NAJEMNIKOV
STANOVANJ
I.
V Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj se imenuje:
1. Suzana Veber, članica.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 032-03-0001/2018
Datum:   
                                                   župan Mestne občine Velenje
					     Bojan KONTIČ  	
					
OBRAZLOŽITEV:
V postopku zbiranja predlogov kandidatur je bila na komisijo
vložena naslednja kandidatura:
1. Član sveta Matej Jenko je vložil kandidaturo in soglasje za
kandidatko Suzano Veber.
Ustanovitev sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj
določa Stanovanjski zakon. Člani sveta morajo biti predstavniki
najemnikov. Imenuje se 7 članov. Svet MO Velenje je na 1.
izredni seji dne 18. 12. 2018 sprejel sklep o imenovanju Sveta
za varstvo pravic najemnikov stanovanj. Imenovanih je bilo 6
članov, in sicer: Andrej Vrbec kot predsednik in Joviša Kraljević,
Asmir Bečarević, Andrej Tomovski, Ana Kočar in Koloman
Lainšček kot člani. Za manjkajočega člana je bilo potrebno
ponoviti kandidacijski postopek.
Člani komisije so o vloženi kandidaturi glasovali in soglasno
odločili kot je razvidno iz predloga sklepa.
                                                                  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 IMENOVANJU PREDSTAVNIKA V SVET
LOKALNIH SKUPNOSTI
CENTRA ZA SOCIALNO DELO
SAVINJSKO-ŠALEŠKA
I.
Za predstavnika v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno
delo Savinjsko-Šaleška se imenuje:
1. Drago Kolar.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 032-03-0001/2018
Datum:   
                                                  župan Mestne občine Velenje
					     Bojan KONTIČ  	
					
OBRAZLOŽITEV:
CSD Savinjsko-Šaleška je dne 10. 12. 2018 posredoval dopis,
s katerim poziva k imenovanju predstavnika lokalne skupnosti
v svet lokalnih skupnosti Savinjsko-Šaleška.
Sklep o ustanovitvi Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška
(v nadaljevanju CSD Savinjsko-Šaleška) je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 30/18. CSD Savinjsko-Šaleška je nastal
s spojitvijo CSD Mozirje, CSD Velenje in CSD Žalec ter je v novi
obliki začel delovati 1. 10. 2018. Navedeni sklep v 15. členu
opredeljuje nov organ zavoda, to je Svet lokalnih skupnosti
kot kolegijski posvetovalni organ centra, ki ga sestavljajo
predstavniki lokalnih skupnosti z območja delovanja centra.
Po prejemu podatkov glede predstavnikov iz vseh lokalnih
skupnosti v Savinjsko-Šaleški, bo vršilka dolžnosti direktorice
CSD Savinjsko-Šaleška sklicala prvo sejo sveta lokalnih
skupnosti, na kateri bo ta med svojimi člani izvolil predsednika
in namestnika ter imenoval dva predstavnika v Svet CSD
Savinjsko-Šaleška. Člani sveta centra se imenujejo ali izvolijo
za štiri leta in so lahko ponovno imenovani ali izvoljeni.
V postopku zbiranja predlogov kandidatur so bile na komisijo
vložene naslednje kandidature:
1. Član sveta Bojan Škarja je vložil kandidaturo in soglasje za
kandidata Draga Kolarja.
2. Članica sveta Veronika Juvan je vložila kandidaturo in
soglasje za kandidata Zvonimiro Špeh.
3. Član sveta Matej Jenko je vložil kandidaturo in soglasje za
kandidatko Katarino Praznik.

            2. seja Sveta Mestne občine Velenje
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GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE

Člani komisije so o vloženih kandidaturah glasovali in soglasno
odločili kot je razvidno iz predloga sklepa.
Velenje, 16. 1. 2019
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.

21. januar 2019

Predlagatelj: ŽUPAN

Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 88. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/11 ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718,
71/17 - ZIPRS1819 in 13/18), 10g. 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 in 21/18 - popr.), 20. člena Odloka o
proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 (Uradni vestnik MOV, št. 28/17)
in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16
– uradno prečiščeno besedilo) na ________ seji, dne _______, sprejel

SKLEP

o soglasju k zadolžitvi javnega zavoda
Knjižnica Velenje v letu 2019
1. člen
Svet Mestne občine Velenje izdaja soglasje k zadolžitvi javnega
zavoda Knjižnica Velenje s sedežem v Velenju, Šaleška cesta
21, do višine 10.946,91 EUR za nakup službenega vozila, pri
čemer višina anuitet v posameznem letu odplačila ne sme
preseči 3.500,00 EUR.
2. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 670-01-0001/2015  
Datum:   
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ
OBRAZLOŽITEV:
1. PRAVNA PODLAGA
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno
prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13
- ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15
- ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819 in
13/18; v nadaljevanju: ZJF)  v 88. členu določa, da se posredni
uporabniki občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi in
javna podjetja lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva samo, če
je z zakonom, ki ureja financiranje občin, to dovoljeno in pod
pogoji in v višini, ki jih določi občinski svet.
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 in
21/18 - popr., v nadaljevanju: ZFO-1) v 10g. členu določa, da se
posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna, javni
gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je
občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno
ali posredno prevladujoč vpliv, lahko zadolžujejo pod pogoji,
ki jih določi občinski svet in če imajo te osebe zagotovljena
sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih sredstev.

2. seja Sveta Mestne občine Velenje

21. januar 2019

GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE

stran  / Številka 1/1

V Odloku o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 28/17; v nadaljevanju: odlok)  je
v 20. členu opredeljeno, da se posredni proračunski uporabniki
proračuna občine, javni gospodarski zavodi in javna podjetja,
katerih ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v
katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv,
lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva s soglasjem občine, če se
zadolžujejo za investicije in projekte, ki se sofinancirajo s sredstvi
državnega proračuna in/ali s sredstvi proračuna EU, in imajo
zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih
virov.   V letu 2019 se lahko prej navedene pravne osebe
zadolžijo oz. izdajo poroštva v skupni višini 1.200.000 EUR, pri
čemer višina skupnih anuitet v posameznem letu odplačila ne
sme preseči 250.000 EUR.

občine ne štejejo v obseg zadolževanja občine, ustanoviteljica
zavoda po 27. členu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Knjižnica Velenje (Uradni vestnik MOV, št. št. 2/04, 17/05,
13/06, 3/08 in 22/08) ne odgovarja za obveznosti zavoda.

2. RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA
Javni zavod Knjižnica Velenje (v nadaljevanju: zavod) je na
Mestno občino Velenje naslovil vlogo za izdajo soglasja k
zadolžitvi v letu 2019, in sicer za nakup novega službenega
vozila Škoda Fabia Combi Easy 1.0 TSI.

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

Zavod za poslovanje potrebuje službeno vozilo, saj ima dve
dislocirani enoti, v kateri je treba dnevno prevažati gradivo ter
opravljati izposojo. Poleg tega je pogosto prevažanje opreme
(stoli, vitrine, razstave) med enotami, prevoz razstav v druge
knjižnice in od njih, pogosta so izobraževanja sodelavcev,
sestanki v drugih krajih. Ocenjujejo, da je opravljenih službenih
kilometrov (službeno vozilo in osebni avtomobili sodelavcev)
okoli 12.000 letno. Zavod sedaj razpolaga s službenim vozilom,
starim 17 let in prevoženimi 295.000 km.

V Velenju, 16. 1. 2019
Pripravili:
                                                              Judita ZAGER, univ. dipl. ekon., l.r.
Darja PLAZNIK, univ. dipl. ped. in soc. kult., l.r.
Drago Martinšek, univ. dipl. soc., l.r.
vodja Urada za družbene dejavnosti

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Po preverjanju, kateri način financiranja nakupa vozila je za
zavod najbolj ekonomična rešitev, so ugotovili, da je finančni
najem ugodnejši od najema posojila.
Informativni načrt odplačila dolga:
Cena vozila z DDV in DPMV  je           10.946, 91 EUR
Skupna cena vozila s financiranjem je 12.582,72 EUR
Stroški obdelave znašajo                          100,00 EUR
            
Število obrokov v letu 2019: 11
Število obrokov v letu 2020: 12
Število obrokov v letu 2021: 12
Število obrokov v letu 2022: 12
Število obrokov v letu 2023:   1
Skupno število 48 obrokov (prvi 362,14 EUR, ostalih 47 obrokov
po 262,14 EUR)   
Vir financiranja finančnega najema predstavljajo lastni prihodki
zavoda.
3. VSEBINA AKTA
S sklepom se izdaja soglasje občine k zadolžitvi zavoda za
nakup osebnega avtomobila Škoda Fabia Combi Easy 1.0 TSI
v višini 10.946,91 EUR. Oblika zadolžitve je finančni najem za
dobo 48 mesecev.
4. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC
Izdana soglasja občine za zadolževanje pravnih oseb na ravni
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Predlagatelj: ŽUPAN			

Na podlagi 26. in 30. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni
vestnik MO Velenje, št. 3/2016 – uradno prečiščeno besedilo in 7/2017)
predlagam

Razširitev dnevnega reda

2. seje Sveta Mestne občine Velenje
Predlagam, da se dnevni red 2. seje Sveta Mestne občine
Velenje razširi tako da se:
- na 18. točko uvrsti Predlok Odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Andragoškega zavoda
Ljudska univerza Velenje.

Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92
- ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 – ZPDZC
in 127/06 - ZJZP), 40., 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 118/06
- ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12
- ZPCP-2D, 2/15 - odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 - popr. in 25/17 - ZVaj)) in 24.
člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje,
1/16 – uradno prečiščeno besedilo) na svoji _____ seji dne__________ sprejel
naslednji

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi
Andragoškega zavoda Ljudska univerza
Velenje
1. člen
V Odloku o ustanovitvi Andragoškega zavoda Ljudska univerza
Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 20/16 –
uradno prečiščeno besedilo) se prvi odstavek 9. člena spremeni
tako, da se glasi:

Ostale točke se preštevilčijo.
Velenje, 17.1.2019
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

»Dejavnost zavoda po Uredbi o standardni klasifikaciji
dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) je:
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje – glavna dejavnost
85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
85.310 Srednješolsko splošno izobraževanje
85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
85.410 Posrednješolsko neterciarno izobraževanje
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na
področju športa in rekreacije
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na
področju kulture in umetnosti
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
01.240 Gojenje pečkatega in koščičastega sadja
01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo
16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
62.010 Računalniško programiranje
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi
storitvami povezane dejavnosti
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih
naravoslovja in tehnologije
72.200 Raziskovalna In razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.300 Prevajanje in tolmačenje
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in
invalidne osebe
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88.910 Dnevno varstvo otrok
88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez
nastanitve
90.010 Umetniško uprizarjanje
90.030 Umetniško ustvarjanje
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
94.991 Dejavnost invalidskih organizacij
94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij«.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.

Številka: 015-02-0001/2019
Datum: 17. 1. 2019
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV:
1. PRAVNA PODLAGA
Pravna podlaga je v 3. členu Zakona o zavodih,   40., 41. in
42. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja in 24. členu Statuta Mestne občine Velenje.
2. RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA
Na podlagi določb 8. člena Zakona o poslovnem registru
Slovenije (Uradni list RS, št. 49/06 in 33/07, v nad. ZPRS1) ter ob upoštevanju prakse Ajpes-a se v poslovni register
vpisuje le glavna dejavnost in največ 5-6 drugih »nosilnih«
dejavnosti. V preostalem pa lahko poslovni subjekt opravlja vse
dejavnosti iz ustanovitvenega akta, ki jih 8. alineja opredeljuje
kot »druge dejavnosti poleg glavne dejavnosti, določene v
aktu o ustanovitvi subjekta, ki jih subjekt dejansko opravlja in
pomenijo pomemben del njegovega poslovanja«. Zato smo v
predlog odloka vnesli vse tiste dejavnosti, ki jih zavod dejansko
lahko opravlja in jih v skladu z določbo 2. odst. 2. člena Uredbe
o spremembah in dopolnitvah uredbe o standardni klasifikaciji
dejavnosti (Uradni list RS, št. 17/2008 – v nadaljevanju uredba)
uskladili z veljavno standardno klasifikacijo dejavnosti.
3. CILJ
Ljudska univerza Velenje deluje od leta 1959. Ustanoviteljica
javnega zavoda za izobraževanje odraslih je Mestna občina
Velenje. Ker obstoječi odlok o ustanovitvi univerze ni več
usklajen z dejansko vsebino delovanja Ljudske univerze
Velenje, smo pripravili predlog spremembe prvega odstavka 9.
člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudske univerze
Velenje.
Razvoj izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja je v
prakso prinesel nove vsebine dela, s katerimi se Ljudska univerza
Velenje ukvarja in jih obstoječi ustanoviteljski akt ne opredeljuje.
Do uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o sodnem registru (Uradni list RS, št. 33/07, v nad. ZSRegB) se je dejavnost vpisovala v sodni register. Od uveljavitve
ZSReg-B pa se dejavnost vpisuje v Poslovni register Slovenije,
ki se vodi pri Ajpes-u. Dejavnosti univerze smo razširili oz.
dopolnili, saj je Ljudska univerza Velenje kadrovsko, materialno
in organizacijsko usposobljena za izvajanje novih dejavnosti,
ki so se razvile v zadnjih letih in jih bo preko javnih razpisov
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financiralo šolsko in druga ministrstva oz. program Erasmus+.
Nova opredelitev dejavnosti bo Ljudski univerzi Velenje
omogočala izvajanje novih programov s področja socialne
vključenosti, vseživljenjske karierne orientacije, informacijskega
usposabljanja, raziskav in razvoja ter programov na področju
kmetovanja.
4. KRATKA VSEBINA AKTA
Dopolni in razširi se dejavnost javnega zavoda Andragoški
zavod Ljudska univerza Velenje.
5. FINANČNE POSLEDICE
Sprejem tega odloka ne bo imel dodatnih finančnih posledic za
proračun Mestne občine Velenje.
6. ČLEN, KI SE SPREMINJA:
“Dejavnost zavoda po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti
(Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) je:
85.200 osnovnošolsko izobraževanje
85.310 srednješolsko splošno izobraževanje
85.320 srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
85.410 posrednješolsko  neterciarno izobraževanje
85.510 izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na
področju športa in rekeracije
85.520 izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na
področju kulture in umetnosti
85.590 drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje
85.600 pomožne dejavnosti za izobraževanje
88.990 drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
93.299 drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.«
PREDLOG ZA SPREJEM PO SKRAJŠANEM POSTOPKU
Ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve odloka,
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, da se odlok obravnava
po skrajšanem postopku.
Velenje, 17. 1. 2019
Pripravila:
Brigita Kropušek Ranzinger, l.r.
direktorica Ljudske univerze Velenje
Drago Martinšek, l.r.
vodja Urada za družbene dejavnosti MO Velenje
			                                                        
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, l.r.
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