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22. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje
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sklicujem

4. sejo Sveta Mestne občine Velenje,
v torek, 14. maja 2019, ob 8. uri
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župan Mestne občine Velenje

Bojan KONTIČ, l. r.
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PREDLOG

ZAPISNIK 3. SEJE

Sveta Mestne občine Velenje
Seja je potekala v sejni dvorani Mestne občine Velenje, dne
9.4. 2019, s pričetkom ob 8. uri in zaključkom ob 15.30 uri.
Sejo je vodil župan Bojan KONTIČ.
Opravičila sta se naslednja člana sveta: Mersad DERVIŠEVIĆ in
Mihael LETONJE.
Župan Bojan KONTIČ je ugotovil, da je od skupnega števila 33
članov sveta prisotnih 31 članov in je svet sklepčen.
Člani sveta so za 3. sejo Sveta Mestne občine Velenje prejeli
naslednje gradivo:
- Glasilo št. 2, priloge h Glasilu 2/1, 2/2, 2/3 in grafično prilogo
(na spletni strani)
- Predlog dnevnega reda s poročevalci, kazalom in opombami
- Razlago določb 18. in 18. a člena Poslovnika sveta Mestne
občine Velenje, ki ga je pripravila Statutarno-pravna komisija
- Zapisnik Odbora za gospodarske javne službe
- Zapisnik Odbora za negospodarske javne službe
- Zapisnik Odbora za gospodarstvo
- Zapisnik Odbora za okolje in prostor
- Zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja
- Zapisnik Komisije za statutarno-pravna vprašanja
- Zapisnik Komisije za mladinska vprašanja
- Zapisnik Komisije za priznanja
- Zapisnik Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
- Zapisnik seje Nadzornega odbora
Za 3. sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 2. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske
uprave
3. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet javnega zavoda
Zdravstveni dom Velenje
4. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata
članoma Sveta zavoda OŠ Gorica Velenje
5. Predlog Sklepa o pooblastilu za podpis sporazuma in sodne
poravnave med MOV, TEŠ in HSE
6. Predlog Sklepa o predhodnem pisnem soglasju k osnutku
besedila najemne pogodbe
7. Predlog Sklepa o začasnem prenehanju delovanja podružnice
Osnovne šole Livada v Cirkovcah
8. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 952 Cirkovce
iz javnega dobra (ID znak parcela 952 267/42)
9. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 951 Hrastovec
iz javnega dobra (ID znak parcela 951 828/73)
10. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 974 Prelska iz
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javnega dobra (ID znak parcela 974 1070/11, 1070/6, 1070/13,
1070/9)
11. Predlog Pravilnika o oddaji oskrbovanih stanovanj Mestne
občine Velenje v najem
12. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne
občine Velenje za leto 2018
13. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje
14. Osnutek Odloka o postopku za sofinanciranje letnega
programa športa v Mestni občini Velenje
15. Osnutek Odloka o štipendijski shemi v Mestni občini
Velenje
16. Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna
Velenje
17. Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o opravljenem
nadzoru zaključnega računa proračuna MOV za leto 2017
18. Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o opravljenem
nadzoru delovanja Krajevne skupnosti Staro Velenje za leto
2017
19. Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o opravljenem
nadzoru poslovanja osnovne šole Gorica Velenje za leto 2017
20. Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o opravljenem
nadzoru poslovanja Lekarne Velenje za leto 2017
21. Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o opravljenem
nadzoru poslovanja Zavoda za turizem Šaleške doline za leto
2017
22. Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o opravljenem
nadzoru poslovanja Urada za okolje in prostor SAŠA regije za
leto 2017
23. Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o opravljenem
nadzoru proračunske postavke 40506019 - Saša Inkubator za
leto 2017
24. Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2019
25. Letno poročilo Vrtca Velenje za leto 2018
26. Poročilo o delu osnovnih šol v Mestni občini Velenje za
šolsko leto 2017/2018
27. Poročilo o izobraževalnih oblikah na Ljudski univerzi Velenje
v šolskem letu 2017/2018
28. Poročilo o delu Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje
za leto 2017
29. Poročilo o delu Rdeče dvorane za leto 2018
30. Poročilo o delu Zavoda za turizem ŠD za leto 2018
31. Letno poročilo Lekarne Velenje za leto 2018
32. Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč
družini na domu za leto 2018
33. Poročilo o izvedbi Javnega razpisa za sofinanciranje
socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v Mestni
občini Velenje v letu 2018
34. Poročilo o izvajanju programa za izboljšanje življenja
invalidov v MOV za leto 2018
35. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje
kulturnih programov in projektov v Mestni občini Velenje za leto
2018
36. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje
mladinskih projektnih aktivnosti v Mestni občini Velenje za leto
2018
37. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje
projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa
razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje za leto 2018
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38. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje
programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih
financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018
39. Poročilo o izvajanju izbirne gospodarske javne službe
javnega mestnega prevoza in integriranega posebnega
linijskega prevoza učencev v MO Velenje od 1. 9. 2017 do 31.
8. 2018
40. Poročilo o izvajanju izbirne gospodarske javne službe
upravljanje s parkirišči in z garažnimi hišami – modre cone v
letu 2018
41. Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh v kmetijstvu v letu
2018
42. Poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta MOV
za leto 2018
43. Poročilo o delovanju Zavoda Energetska agencija za
Savinjsko, Šaleško in Koroško za obdobje od 1.1.2018 do
31.12.2018
Član sveta Matej JENKO je predlagal, da se iz dnevnega reda
umaknejo 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 17., 18., 19., 20., 21., 22.,
23., 25., 26., 31., 39., 40., 42. in 43. točka. Današnja seja je
namreč tako natrpana z dnevnim redom, da misli, da ga ni
svetnika, ki bi vso to gradivo prebral in preštudiral. Meni, da
je neodgovorno, da obravnavajo vse te stvari, če se svetniki z
vsem tem niso mogli seznaniti in tudi obravnavati na odborih.
Predlaga torej, da se seja razpolovi in da se da dodatni čas, da
bo njihovo zasedanje imelo nek smisel, ne pa da gre zgolj za
partijsko potrjevanje pripravljenih stvari.
Svetnik Matej JENKO je ponovno želel besedo. Dejal je, da bo
svoj predlog podprl, ker če želijo v mestnem svetu konkretno
in kvalificirano obravnavati stvari, morajo biti dobro seznanjeni,
nato morajo te stvari obravnavati po vseh delovnih telesih in
šele nato lahko pridejo v mestni svet in se o tem pogovarjajo.
Sej pravzaprav sploh ni več, so okrnjene, in to se mu iz
njegovega stališča zdi nekorektno. Skorajda eno leto stare stvari
obravnavajo danes, ker pač ni bilo sej v prejšnjem mandatu in
to se mu zdi nesprejemljivo. Že zdavnaj bi jih lahko obravnavali,
pa jih niso, ker ni bilo sej. To je neodgovorno, torej razpisati tako
natrpano sejo, na koncu pa so še dodane stvari, ki jih sploh
niso obravnavali, na primer dogovor s TEŠ. To so stvari, ki jih
je treba pogledati širše in predebatirati. Predlagal je torej, da
potrdijo njegov predlog spremembe dnevnega reda.
Svetnik Matej JENKO je ponovno želel besedo, vendar mu je
župan ni dovolil, saj meni, da gre za čisto zlorabo poslovnika s
strani svetnika Jenka. Če bi ta bil korekten, bi dal pisni predlog,
vendar tega svetnik ni storil.
Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
1. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu svetnika
Mateja Jenka.
Za predlog so glasovali 3 člani sveta, 18 jih je bilo proti.
Predlog ni bil sprejet.
Članica sveta Suzana KAVAŠ je dejala, da tudi v svetniški skupini
SDS menijo, da je dnevni red resnično prenatrpan. Verjetno
danes vseh točk ne bodo mogli obravnavati, zato je predlagala,
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da se razmisli o tem, da se dnevni red skrči.
Župan Bojan KONTIČ je dejal, da če ne bodo končali z delom,
bodo sejo prekinili in jo nadaljevali v naslednjem tednu.
Župan Bojan KONTIČ je predlagal, da se dnevni red 3. seje Sveta
MOV razširi tako, da se na:
- 3. točko uvrsti Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata
članici Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin;
- 30. točko dnevnega reda uvrsti Poročilo o delu Glasbene šole
Fran Korun Koželjski Velenje za leto 2018.
Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
2. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se na 3.
točko uvrsti Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici
Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin.
Za predlog je glasovalo 25 članov sveta, 1 je bil proti.
Predlog je bil sprejet.
Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
3. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se na
30. točko dnevnega reda uvrsti Poročilo o delu Glasbene šole
Fran Korun Koželjski Velenje za leto 2018.
Za predlog je glasovalo 24 članov sveta, nihče ni bil proti.
Predlog je bil sprejet.
Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
4. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se
je glasil: 3. seja Sveta Mestne občine Velenje bo potekala po
naslednjem DNEVNEM REDU:
1. Potrditev zapisnika 2. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske
uprave
3. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Sveta za
varstvo uporabnikov javnih dobrin
4. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet javnega zavoda
Zdravstveni dom Velenje
5. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata
članoma Sveta zavoda OŠ Gorica Velenje
6. Predlog Sklepa o pooblastilu za podpis sporazuma in sodne
poravnave med MOV, TEŠ in HSE
7. Predlog Sklepa o predhodnem pisnem soglasju k osnutku
besedila najemne pogodbe
8. Predlog Sklepa o začasnem prenehanju delovanja podružnice
Osnovne šole Livada v Cirkovcah
9. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 952 Cirkovce
iz javnega dobra (ID znak parcela 952 267/42)
10. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 951
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Hrastovec iz javnega dobra (ID znak parcela 951 828/73)
11. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 974 Prelska iz
javnega dobra (ID znak parcela 974 1070/11, 1070/6, 1070/13,
1070/9)
12. Predlog Pravilnika o oddaji oskrbovanih stanovanj Mestne
občine Velenje v najem
13. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne
občine Velenje za leto 2018
14. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje
15. Osnutek Odloka o postopku za sofinanciranje letnega
programa športa v Mestni občini Velenje
16. Osnutek Odloka o štipendijski shemi v Mestni občini
Velenje
17. Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna
Velenje
18. Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o opravljenem
nadzoru zaključnega računa proračuna MOV za leto 2017
19. Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o opravljenem
nadzoru delovanja Krajevne skupnosti Staro Velenje za leto
2017
20. Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o opravljenem
nadzoru poslovanja osnovne šole Gorica Velenje za leto 2017
21. Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o opravljenem
nadzoru poslovanja Lekarne Velenje za leto 2017
22. Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o opravljenem
nadzoru poslovanja Zavoda za turizem Šaleške doline za leto
2017
23. Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o opravljenem
nadzoru poslovanja Urada za okolje in prostor SAŠA regije za
leto 2017
24. Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o opravljenem
nadzoru proračunske postavke 40506019 - Saša Inkubator za
leto 2017
25. Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2019
26. Letno poročilo Vrtca Velenje za leto 2018
27. Poročilo o delu osnovnih šol v Mestni občini Velenje za
šolsko leto 2017/2018
28. Poročilo o izobraževalnih oblikah na Ljudski univerzi Velenje
v šolskem letu 2017/2018
29. Poročilo o delu Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje
za leto 2017
30. Poročilo o delu Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje
za leto 2018
31. Poročilo o delu Rdeče dvorane za leto 2018
32. Poročilo o delu Zavoda za turizem ŠD za leto 2018
33. Letno poročilo Lekarne Velenje za leto 2018
34. Poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve Pomoč
družini na domu za leto 2018
35. Poročilo o izvedbi Javnega razpisa za sofinanciranje
socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v Mestni
občini Velenje v letu 2018
36. Poročilo o izvajanju programa za izboljšanje življenja
invalidov v MOV za leto 2018
37. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih
programov in projektov v Mestni občini Velenje za leto 2018
38. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje
mladinskih projektnih aktivnosti v Mestni občini Velenje za leto
2018
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39. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje
projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa
razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje za leto 2018
40. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje
programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih
financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018
41. Poročilo o izvajanju izbirne gospodarske javne službe
javnega mestnega prevoza in integriranega posebnega
linijskega prevoza učencev v MO Velenje od 1. 9. 2017 do 31.
8. 2018
42. Poročilo o izvajanju izbirne gospodarske javne službe
upravljanje s parkirišči in z garažnimi hišami – modre cone v
letu 2018
43. Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh v kmetijstvu v letu
2018
44. Poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta MOV
za leto 2018
45. Poročilo o delovanju Zavoda Energetska agencija za
Savinjsko, Šaleško in Koroško za obdobje od 1.1.2018 do
31.12.2018
Za predlog je glasovalo 23 članov sveta, 2 sta bila proti.
Predlog je bil sprejet.

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA

Potrditev zapisnika 2. seje Sveta Mestne
občine Velenje
Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
5. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki
se je glasil: Potrdi se zapisnik 2. seje Sveta Mestne občine
Velenje.
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA

Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter
občinske uprave
1. Članica sveta Veronika JUVAN: Dva predela cestišč nista
razsvetljena, čeprav je tam mnogo pešcev. Prvi je prehod za
pešce pri trgovini Tuš ob železniški postaji, drugi pa je predel pri
Plastiki Skaza, kjer bi bil potreben osvetljen prehod za pešce.
V naselju Gorica, na Bevški cesti in v Lipi pa nove svetilke zelo
slabo osvetljujejo cestišče. Zanima jo, kaj se da glede tega
storiti.
Odgovor Antona BRODNIKA: Vsako leto glede na razpoložljiva
proračunska sredstva zgradijo nove veje razsvetljave. Prehod
pri Tušu bodo v letošnjem letu ustrezno osvetlili, saj je to
predvideno s proračunom. Razsvetljava ob želelzniški progi
do Gorenja pa sploh ne obstaja. Naročili bodo projektno
dokumentacijo za ta predel in načrtujejo, da ta celoten predel
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osvetlijo. Pri Skazi se zavedajo problema, vendar pa je to
republiška cesta. Pripravljajo načrte za kolesarske steze
vzhod in tukaj je predviden obnovljen prehod za pešce, ki bo
tudi ustrezno osvetljen. Kar se tiče razsvetlitve na omenjenih
delih na Gorici, pa je dejal, da je bila obstoječa razsvetljava
obnovljena. Nove svetilke imajo led diode in so tehnično v skladu
z uredbo mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja. Razlika
med prejšnjimi in temi svetilkami je nižja električna moč, s čimer
veliko prihranimo, in pa taka namestitev, da razsvetljava sega
pravokotno na cestišče, ne pa da je svetloba razpršena. Tako
namreč zapoveduje uredba.
Članica sveta Veronika JUVAN je postavila vprašanje, kdaj okvirno
naj bi bil realiziran prehod pri Skazi.
Anton BRODNIK je odgovoril, da je trenutno projektna
dokumentacija v izdelavi, letos pričakujejo, da bo končana,
sta pa prehod in kolesarska steza v izvedbi države. Če jim bo
sreča naklonjena, bo leta 2020/21, če pa ne, pa z letom 2021
sigurno.
2. Član sveta dr. Franc ŽERDIN: Splet prinaša veliko informacij
in prednosti njegovim uporabnikom, vendar ima tudi slabe
strani. Na spletu lahko vsakdo komentira in gleda skoraj vse,
kar želi, ne da bi razkril identiteto in prevzel odgovornost za
svoje početje. Na žalost je med spletnimi novicami veliko
nevarnih vsebin, tudi pošiljanje golih ali na pol golih fotografij
in video posnetkov, ki lahko postanejo predmet izsiljevanj in
mnogih travm. Najbolj izpostavljeni so otroci, posebej najstniki.
Statistike kažejo, da večina družin ne uporablja aplikacij za
zaščito otrok na spletu, številni starši se na splet ne spoznajo
dovolj, da bi lahko spremljali, kaj njihovi otroci počnejo, ko so
nanj priključeni. Zanima ga, kako je z osveščanjem staršev in
otrok o možnih nevarnostih spleta ter o zaščiti pred nevarnimi
vsebinami kot tudi o postopkih, ko do izsiljevanj s strani
anonimnih oseb, ki splet izkoriščajo za kriminalne namene,
poskrbljeno v našem okolju. Zanima ga, ali poleg policije še
kdo zbira podatke o zlorabah ter ali imamo organizirane točke,
kjer starše opozorijo na varno in odgovorno rabo interneta in
mobilnih naprav. Zanima ga, kako je z dovoljenji za uporabo
mobilnih naprav v šolah in kako poteka obveščanje občanov o
možnostih zaščite na tem področju.
Odgovor Draga MARTINŠKA: Gre za pomembno vprašanje
moderne družbe in je zadeva seveda globalnega pomena.
V Velenju ne stojijo križem rok in poizkušajo s predavanji in
aktivnim delovanjem tudi po šolah škodljive vplive zmanjšati.
Medobčinska lokalna akcijska skupina LAS za preprečevanje
zasvojenosti z drogami vključuje v svojih preventivnih
programih tudi informiranje o nekemičnih zasvojenostih, recimo
zasvojenost z videoigrami, pornografijo, družbenimi omrežji itd.
V šoli za starše se nekatera predavanja dotikajo prav teh področij,
predvsem varne in vzgojne uporabe spleta. V šoli za starše je
potekalo tudi predavanje o vrstniškem e-nasilju. V letošnjem
letu bodo zopet v novembru organizirali projekt Ne-odvisen.si.
Gre za edinstven vseslovenski družbeno odgovoren projekt,
ki zelo jasno seznanja mlade in odrasle z različnimi pastmi
zasvojenosti. Vključili bodo generacije od 12 do 17 let ter dijake
1. in 2. letnikov šolskih centrov. Osveščanje mladih o različnih
oblikah zasvojenosti poteka tudi v okviru Mladinskega centra
Velenje, kjer imajo projekt MC plac ozavešča. Iz Telemacha
pa so dobili informacijo, da lahko na mobilnih napravah starši
namestijo blokado za številke 090 in za klice na komercialne
številke, lahko pa si namestijo tudi aplikacijo za starševski
nadzor. Možnosti za pridobitev informacij za odgovorne starše
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in otroke je torej veliko. Glede šol pa je tako, da veliko šol v
Sloveniji prepoveduje uporabo mobilnih telefonov. V velenjskih
šolah je urejeno tako, da je v času pouka in odmora v šolah
prepovedana uporaba telefonov, predvajalnikov in ostalih
naprav, ki omogočajo snemanje in fotografiranje. Na velenjskih
šolah pa občasno predavajo tudi različni strokovnjaki iz raznih
področij.
3. Člani sveta dr. Adnan GLOTIĆ: Postavil je vprašanje glede
sanacije nekaterih državnih cest v Velenju, predvsem Šaleške
in Kidričeve ceste, ki sta tudi predmet vse pogostejših pritožb
občank in občanov. Te so seveda utemeljene. Križišče Šaleške
in Kidričeve ceste se je zaradi dotrajanosti cestišča dobesedno
preoblikovalo v grbine za umirjanje prometa, kar zmanjšuje
pretočnost križišča, obremenjuje vozila in močno povečuje
hrup. V podobnem stanju je tudi križišče, kjer se križajo Cesta
Františka Foita, Cesta talcev, Partizanska cesta in Stari trg.
Zanima ga, ali MOV razpolaga z zanesljivejšimi informacijami,
kdaj direkcija za ceste načrtuje rekonstrukcije oz. sanacije prej
omenjenih cest in križišč, namreč že na samo rekonstrukcijo
Šaleške ceste čakamo več kot 5 let, kar je po njegovi oceni
povsem nesprejemljivo.
Odgovor Antona BRODNIKA: Uprava občine z županom in
direktorjem na čelu že 5 let piše in ima sestanke glede slabih
cest, ki gredo skozi Velenje. Takih odsekov je 5. Za dva odseka
oziroma tri, ki so bili omenjeni, so dobili v lanskem letu od
vodstva direkcije obljubo, da bi se naj v letu 2018/19 naredila
nova projektna dokumentacija po novih merilih, saj so se v tem
času pravilniki spremenili. To bi se naj zgodilo v letošnjem letu,
in sicer v mesecu septembru, sama izvedba pa naj bi bila v letu
2020 oziroma 2021, ko bi se naj dogajale večje investicije na
republiških cestah. Velik poseg je tudi cesta za Polzelo, kjer gre
za napor večih občin, da se je ta začela, in za letošnje leto sta
predvidena še dva taka odseka, in sicer cesta skozi Pesje od
Esotecha do križišča pri marketu, to je predvideno v drugem
delu letošnjega leta, medtem ko je vse ostalo predvideno v
okviru vzdrževanja. Sami bodo naredili vse, da se te investicije
v Velenju čimprej realizirajo.
4. Član sveta Sebastjan APAT: Konec februarja letos je v
lokalnem mediju zasledil, da se je delovna skupina za pripravo
predlogov sprememb zakonodaje, ki bo zmanjšala stroške
občin, sestala v sredo, 20. 2. 2019. Koordinator vsebin s tega
področja je sodelavec iz kabineta ministra za javno upravo Igor
Žavbi. Delovna skupina mora delo zaključiti do konca junija
letos. Zanima ga, kakšna je časovnica priprave predlogov za
zmanjšanje stroškov občin ter ali se je koordinator že oglasil v
Velenju. Prav tako ga zanima, kako poteka sodelovanje, kakšne
predloge za zmanjšanje stroškov občin bo pripravila MOV in
kako ocenjujejo dosedanje delo omenjene projektne skupine.
Odgovor župana Bojana KONTIČA: Dejal je, da so svetnikove
ugotovitve točne, ustanovljena je bila komisija 31.1., nekajkrat
so se sestali, pregledali so zakonodajo in ostale predpise in
ugotovili, da je tega ogromno in da bi bilo potrebno vse to
spreminjati, če bi želeli stroške zmanjšati. Največji problem te
komisije je, da ni prva, pa tudi verjetno ne zadnja in sam močno
dvomi, da bodo uspešni v tej zgodbi, ker se že v osnovi razhajajo.
Sami ocenjujejo, da je glede na zakonsko določene naloge, ki jih
lokalna skupnost ima, financiranje podcenjeno in če štartamo iz
te osnove, bi seveda morali najprej zagotoviti dovolj sredstev za
financiranje sedanjih nalog, ki so zakonsko določene, potem pa
razmišljati o tem, ali se pristojnosti občin zmanjšujejo, ali želimo
lokalno samoupravo ali ne, in če prenašamo naloge, potem
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prenašati tudi sredstva. Ministrstvo za finance pa je prepričano,
da je financiranje, kot je danes, dokaj normalno in da bi oni
seveda s prenašanjem nalog prenesli tudi sredstva, potem pa
pravzaprav niso nič naredili in to bo ugotovitev verjetno konec
junija, če bo predlog takšen. Meni torej, da smo še daleč od
ustrezne rešitve in tudi ne misli, da bi lahko kakšen ukrep že
v letošnjem letu pomagal zmanjšati stroške občinam na to
vsoto, ki je razlika med dohodnino, ki jo dobimo, in dohodnino,
ki bi jo morali dobiti skozi povprečnino. Ne vidi možnosti, da
bi ta komisija bila uspešna v tem letu tako, da bi občine lahko
bile zadovoljne s financiranjem. MOV pri tem ne sodeluje, pri
pogajanjih pa sodelujejo njihovi predstavniki znotraj ZMOSa
in SOSa. Ti pravijo, da so pogovori konstruktivni, sam pa je
zelo odločno nasprotoval sprejemu takšnega proračuna, kot je
bil sprejet, ravno zaradi financiranja lokalne samouprave, in to
počne tudi sedaj. S tem, da je bila dvignjena v letošnjem letu
povprečnina, MOV ni dobila nič oziroma se primanjkljaj občine
iz leta v leto povečuje, ker sredstva, ki jih nameni država za
financiranje lokalne samouprave, za MOV ne zadoščajo za
pokrivanje normalnega zakonsko določenega delovanja.
5. Članica sveta Suzana KAVAŠ: Občani MOV se obračajo na
svetniško skupino SDS z vprašanji v zvezi z investicijami, ki so
že bile potrjene in sprejete v proračunu, vendar še do danes
niso bile realizirane. Zanima jo, katere investicije se bodo
realizirale v letu 2019 v krajevnih skupnostih in mestnih četrti.
Odgovor mag. Iztoka MORIJA: Proračun je sprejet in stremijo k
temu, da bodo izvedli investicije, ki so z njim predvidene. Če
jih zanima kakšna konkretna investicija, prosi za konkretno
vprašanje. Ne delijo pa investicij na krajevne skupnosti in
mestne četrti.
Članica sveta Suzana KAVAŠ je dejala, da jo zanima športni
center v Kavčah.
Odgovor Draga MARTINŠKA: Športni center Kavče je v
pridobivanju uporabnega dovoljenja. Projekt je razdeljen v 3
časovne faze, 1. so zaključili v teh dneh, v naslednjih dneh bo
vložena dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja, 2.
in 3. faza pa obsegata postavitev dodatnih škarp na brežine in
ureditev balinišča. Računa, da bodo v naslednjih 2, 3 letih ta
projekt zaključili.
6. Član sveta Andrej KMETIČ: Izpostavil je problematični
»otoček« na Koželjskega ulici na Gorici, kjer morajo večji
avtomobili, ki zavijajo na Cesto IV, zaradi slabo zasnovanega
projekta zapeljati na nasprotni pas, saj drugače z zadnjim
desnim kolesom udarijo ob robnik. Tudi sam je nekajkrat udaril
ob omenjeni robnik in poškodoval pokrov kolesa. Postavil je
vprašanje, kaj bi se dalo glede tega problema storiti, morda
razširitev ali da se del pločnika tam odreže.
Odgovor Antona BRODNIKA: Pred 10 leti so na pobudo KS Gorica
to cesto, ki je bila zelo tranzitna in je vse vozilo skozi ta del,
uredili tako, da so naredili tam 7 ležečih policajev in ozko grlo,
ki dovoljuje vožnjo le osebnim vozilom z normalnim radijem,
in sicer zato, da se tam ne morejo voziti vozila hitro, prav tako
se tam ne morejo voziti večja vozila in tovornjaki. 10 let je to
dobro funkcioniralo, varnost je velika, prav tako so za več kot
100% zmanjšali tranzitni promet skozi ta del naselja. Tamkajšnji
prebivalci so se zelo pritoževali nad prometom, pisali peticije in
hoteli celo, da se cesta zapre. Na tak način so potem to rešili.
V tem odseku je potrebno voziti počasi, nekoliko na okroglo,
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če pa imamo nasproti vozeči avto, pa je potrebno počakati, da
pelje mimo. Če gredo v to, kar je gospod Kmetič predlagal, bo
situacija spet taka, kot je bila pred 10 leti, zato predlaga, da
ostane tako, kot je.
7. Član sveta Andrej VRBEC: Nanj so se obrnili prebivalci
Šercerjeve ceste, in sicer so se razširile govorice, da se bosta v
prihodnosti na zelenici pod petorčki gradila dva bloka. Zanima
ga, ali to drži in kakšne namere ima občina s tem zemljiščem.
Odgovor mag. Branke GRADIŠNIK: Skladno s prostorskim aktom
je ta parcela namenjena gradnji dveh stanovanjskih stolpičev
že od leta 1993 dalje. Prvi objekt bo klet in 4 nadstropja, drugi
pa klet in 3 nadstropja. Glede te nepremičnine ima MOV
namen, da jo nadalje nameni odtujitvi, kar bodo občinskemu
svetu predlagali z letnim načrtom pridobivanja in razpolaganja
zemljišč na seji sveta v mesecu maju.
Član sveta Andrej VRBEC je dejal, da so se tam vse zelenice
pozidale. Pod vrtcem je lep primer nekih petorčkov, ki so zrasli
tik ob drugem stanovanjskem bloku. Lepo se tudi vidi, kam
pridejo parkirni prostori, in sicer jih bodo stanovalci dobili pod
svoje balkone. Meni, da to ni prav in eno zadnjih zelenic tam
bodo uničili.
8. Članica sveta Breda KOLAR: Velenje je mesto, ki ima med
drugimi tudi naziv mesto v parku. Skrbimo, da je v parku
vse urejeno, vendar se sprašuje, ali primerno skrbimo tudi
za živi del parka, za drevesa in grmovnice. Boji se, da zanje
ne skrbimo dovolj dobro. V mestu pozna veliko ljudi, ki jim ni
vseeno, kako se ravna z mestnimi drevesi in grmovnicami
in že mnogokrat so jo opozorili na nestrokovno in škodljivo
ravnanje z njimi. To se pojavlja tako ob obnovah kot tudi v času
vsakoletnega obrezovanja oziroma kar obglavljanja dreves,
prav tako pri poškodbah dreves ob košnjah. V letih 2008
in 2009 je bil vzpostavljen kataster dreves. Zanima jo, kdo
upravlja z registrom, kdo ga dopolnjuje in ažurira. Prav tako jo
zanima, kakšen je dolgoročni načrt ravnanja in gospodarjenja
z mestnimi drevesi in grmovnicami. Z drevesi mačehovsko
ravnamo. Z nestrokovnim obrezovanjem jih počasi uničujemo,
nestrokovno obrezovanje pa nas davkoplačevalce stane
večkrat, saj je tako drevo potrebno pogosteje urejati, postane
nevarno za okolico, na koncu pa ga je potrebno posekati. Dejala
je še, da v Sončnem parku raste grm zimskega kovačnika, ki
cveti v toplejših dneh januarja, februarja in marca, tja so ga
zasadili snovalci Sončnega parka, da bi z omamnim vonjem
razveseljeval obiskovalce, vendar ga vedno znova ravno pred
cvetenjem obrežemo in potrebuje nato 2 leti, da si opomore in
znova zacveti.
Odgovor Antona BRODNIKA: Pred 14 dnevi so imeli posvet ravno
zaradi polemik glede obrezovanja. Povabil je vso stroko, da se
pomenijo, kako bi medsebojno sodelovali. Povabljen je bil tudi
koncesionar, to je Andejc d.o.o., ki ima pogodbo za vzdrževanje,
podizvajalec pa je Vrtnarstvo Mljač. Prihodnje leto ta pogodba
poteče in bo seveda pripravljen nov razpis. Izraženih je bilo
veliko pomislekov, stroka ima svoje razmišljanje in poenotili
so se v tej smeri, da bodo pri večjih posegih strokovnjaki, ki
niso vezani na koncesijo, priskočili na pomoč pri urejanju
mesta. Ne bežijo torej od odgovornosti. Imajo kataster, ki se
izvaja, koncesionar pa v pogodbi nima zapisano, da ga mora
vzdrževati, zato ga vzdržujejo oni. Redno kataster obnavljajo
v uradu, po novi koncesijski pogodbi pa bo vzdrževanje
katastra na strani koncesionarja. Praksa pa je, da če eno drevo
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odstranijo, postavijo dva nova. Torej stroka kot taka je vključena
in se izvajajo smernice arboristične stroke.

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA

Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata
članici Sveta za varstvo uporabnikov javnih
dobrin
Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA.
Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
6. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Ugotovitvenem sklepu
o prenehanju mandata članici Sveta za varstvo uporabnikov
javnih dobrin.
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet
javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje
Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA.
Član sveta Matej JENKO je dejal, da predloga ne bo podprl,
predvsem zaradi tega, ker so v zadnjem mandatu imeli zelo
veliko afero v zdravstvenem domu v zvezi z medicino dela in
ta afera ni bila nikoli obravnavana v mestnem svetu, kar se mu
zdi absurd. Imeli so sklicano v lanskem letu izredno sejo na
to temo, vendar je bila seja obstruirana s strani SD, DeSUS
in SMC in ker se delegira v svet zavoda po politični liniji in ker
v tem svetu zavoda že dolgo ni bilo nobenega člana s strani
opozicije, tega predloga ne bo podprl. A priori se umika člane
opozicije, bilo je kar nekaj kompetentnih ljudi, in gre zopet za
politično kadrovanje, zato bo tukaj glasoval proti.
Članica sveta Suzana KAVAŠ je dejala, da v svetniški skupini
SDS predloga ne bodo podprli. Glede na to, da sta dve prosti
mesti, bi bilo prav, da bi bil izmed 6 predlogov sprejet tudi kdo
iz opozicije.
Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
7. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o
imenovanju članov v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom
Velenje.
Za predlog je glasovalo 20 članov sveta, 9 jih je bilo proti.
Predlog je bil sprejet.
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Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju
mandata članoma Sveta zavoda OŠ Gorica
Velenje
Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA.
Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
8. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu
Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članoma Sveta
zavoda OŠ Gorica Velenje.
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Sklepa o pooblastilu za podpis
sporazuma in sodne poravnave med MOV,
TEŠ in HSE
Obrazložitev predloga je podal mag. Iztok MORI.
Član sveta dr. Franc ŽERDIN je dejal, da so se na odboru s
sporazumom podrobno seznanili. Člani odbora so podprli
prizadevanja MOV, Občine Šoštanj in gospodarskih javnih
družb na nasprotni strani za poravnavo medsebojnih obveznosti
oziroma za umik tožb, saj menijo, da te niso na mestu. Soglasno
so predlog sporazuma podprli in poudarili, da je skupna ideja
vodikovih tehnologij v javnem potniškem prometu dobra in
inovativna ter pomembna za razvoj MOV. Bilo je veliko vprašanj
glede prihodnosti toplotnega ogrevanja, zato so predlagali, da
se po preučitvi gradiva na eni izmed naslednjih sej MOV razvije
na to temo razprava.
Član sveta Matej JENKO je dejal, da ima ta sporazum kar močan
vpliv na sam proračun MOV in bi lahko prinašal tudi močne
penale za vse, kar se je dogajalo zaradi slabih praks ob projektu
teš 6, ki ga je občina podpirala, predvsem stranka SD. Pri tem
projektu je treba imeti določeno mero zadržanosti in skepse.
Direktor je govoril o dobronamernosti. Ob začetku gradnje teš
6 so delili iluzorne obljube. Vemo, kaj je od te dobronamernosti
ostalo. Sam je za napredek in inovativne projekte in projekt
vodikovih avtobusov mu je všeč, vendar nič ni nikjer zapisano,
kakšni bodo stroški vzdrževanja. Spet imamo projekt pripravljen
na pol in ni bil predstavljen. To se mu zdi nedopustno. Zanima
ga tudi, zakaj so tako dolgo čakali do tega sporazuma. V tem
projektu z vodikom ven tolče tudi cena 4 do 6 EUR. Zanima ga,
zakaj nimajo postavljene fiksne cene. Niti ne ve, ali je danes že
primeren čas za vodikove avtobuse in če si v občini to lahko
privoščijo. Ni slišal nobenih argumentov, ki bi ga prepričali v
to, da to podpre. Zadnja zadeva, ki ga moti, pa je ta, da ni
potrebno, da so vodikovi avtobusi, če se ne bo izšlo. Lahko se
MOV sama odloči, katere projekte bo imela in TEŠ oziroma
HSE bo to podprl. Zakaj potem že v samem štartu nimajo take
zadeve. Veliko je torej nedorečenih stvari, po njegovem mnenju
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tudi s pravnega stališča, zato tega ne bo podprl. Moti ga tudi,
da ta stvar ni pripravljena kot osnutek.
Članica sveta Suzana KAVAŠ je v imenu svetniške skupine SDS
dejala, da bodo sporazum potrdili, saj je vsaka poravnava na
sodišču boljša kot dolgotrajni pravni postopki. Iz sporazuma je
razvidno, da je prišlo do nasprotne tožbe, ona pa bi temu rekla bolj
nagajanje. Sporazum za plačilo odškodnine je bil sklenjen le za
3 leta. Zanima jo, ali bodo v prihodnjih letih tudi termoelektrarne
plačale kakšno odškodnino ali pa bodo mogoče na kakšen drug
način pristopili k plačilu te odškodnine, ki nam pripada, ker je
vsakemu jasno, da tu prihaja do degradacije okolja. Kar se tiče
vodikovih avtobusov, pa to pozdravlja, upa pa, da bodo vozili po
kakšni novi trasi. Upa tudi, da bodo v prihodnje sodelovali še na
kakšnem drugem področju, ne samo pri avtobusih, morda pri
obnovi kakšnega planinskega doma ali pri sanaciji kakšnega
objekta poškodovanega zaradi rudarjenja.
Član sveta Peter DERMOL je dejal, da bodo predlog v svetniški
skupini SD podprli. Sporazum je bil podpisan v letu 2014 in
je bil sam prvi direktor, ki je bil pripravljen sprejeti in podpisati
večletni sporazum, ki se je nanašal na čas izgradnje bloka 6.
Če takrat iz strani lokalne skupnosti ne bi bilo župana in njega
iz strani TEŠ, dvomi, da bi danes sploh imeli ta sporazum
na mizi. Niti ne bi iz odškodninskega naslova pridobili prav
nobenih sredstev, tako pa so leta 2014 dobili 750.000 EUR,
danes imajo predlog sporazuma na mizi, sredstva, ki pa so bila
dogovorjena, pa so bila namenjena predvsem za vlaganje v
projekte za izboljšanje življenja v naši občini. Vodikovi avtobusi
pomenijo manj hrupa in manj škodljivih emisij, s čimer bi se
znatno zmanjšala obremenjenost našega mesta. Ta projekt je
nastajal že leta 2010 in je danes še vedno živ. Ne moremo pa z
gotovostjo trditi, da bomo na tem projektu uspešni, ker so zadaj
nepovratna sredstva in razpisi, treba pa je narediti vse, da bomo
uspešno kandidirali za sredstva in da bo ta sistem tudi uspešno
vpeljan. Projekt je v fazi nastajanja, zato je danes težko govoriti
o tem, kakšni bodo učinki. Neki izračuni pa že obstajajo, zato
je tudi cena vodika določena od 4 do 6 EUR, kajti če bi bila
cena vodika višja, danes ne bi mogli tako realistično govoriti
o tem projektu iz ekonomskega vidika. Meni torej, da je ta
sporazum odlično nadomestilo tistemu, kar so imeli zapisano v
odškodninskem sporazumu in da bodo sredstva lahko pokoristili
za vodik ali za kakšen drug projekt, prav tako bodo naredili tudi
korak naprej na področju toplotne oskrbe. Pomemben pa je ta
sporazum tudi zato, da pričnemo graditi nek most zaupanja
med lokalno skupnostjo in energetskimi družbami.
Članica sveta Breda KOLAR je dejala, da je bolje skleniti sporazum
kot pa se tožariti po sodiščih. Glede vsebine sporazuma pa
pozdravlja rešitev, ki jo prinaša, torej možnost uporabe zelenega
goriva. Zanima pa jo, kako je ta sporazum finančno glede na
neizplačano odškodnino. Tudi pri njih se pojavlja vprašanje, kaj
je z odškodninami za obdobje od leta 2017 dalje, saj vemo, da
nam pripadajo, območje je degradirano. Glasovala bo za.
Župan Bojan KONTIČ je glede nenehnih očitkov, kaj so podpirali
v preteklosti, dejal, da so v Svetu MOV soglasno vse stranke
podprle projekt blok 6, ker so bili takrat dani podatki, da je projekt
blok 6 eden najsodobnejših projektov, da je to projekt, ki so ga
pripravljene s kreditom pokriti pristojne finančne institucije, da
bo imel objekt manjši vpliv na okolje, da bo ohranjal delovna
mesta in da bo izkoristek znotraj proizvodnje boljši in s tem
cenejše toplotno ogrevanje. Kaj se je zgodilo naprej, pa je
stvar vsakega posameznika. Sam je tudi zdaj prepričan, da
bi na sodišču 750.000 EUR dobili in da TEŠ ne bi uspela pri
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izpodbijanju, vendar bi ta zmaga pomenila veliko oviro naprej
v dogovarjanju s TEŠ in HSE. V zadnjih 2, 3 mesecih so vodili
intenzivne dogovore in uspeli priti do te točke, kjer so danes.
Vodik so izbrali, ker je to naravna danost TEŠ, oni pa pri tem
projektu že intenzivno sodelujejo. Kaže da bo znotraj EU kar
nekaj sredstev za to namenjenih in smo pravzaprav edini na
tem področju, ki lahko ta projekt tudi dejansko izpeljemo, zato
je bil vodik v prednosti pri dogovarjanju s TEŠ. Kakšen bo
izplen, torej ali bodo za to dobili 750.000 EUR, 900.000 EUR
ali manj kot 750.000 EUR, tega ne more reči. Ne more tudi
reči, da je zelo zadovoljen z dogovorom, ki so ga sprejeli. Bolj
bi rekel, da je na meji še sprejemljivega, saj težko podpišeš
sporazum, če je ena stran zelo razočarana s sporazumom,
druga pa zelo uspešna, tako da so se verjetno srečali nekje na
pol poti in upa, da bo danes s tem soglasjem možno zgodbo
pripeljati do konca. V zraku je bil tudi spor glede nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča s TEŠ. Tu je bilo odločeno,
da so en del sredstev morali vrniti, ostale pritožbe s strani TEŠ
pa so bile umaknjene. Meni, da je glavno vprašanje in dilema
to, kar je izpostavila gospa Suzana Kavaš in v nadaljevanju
tudi gospa Breda Kolar, in sicer, kaj pa zdaj, saj je to, kar se
pogovarjamo, vse za nazaj. Za odškodnino za naprej se bo
potrebno v prvi fazi pogovarjati predvsem z ministrom za okolje
in prostor, gospodom Zajcem, ki pravi, da Šaleška dolina ni
degradirano področje. Verjetno bo zadostoval en obisk, da si
bo minister to od blizu ogledal. Da bomo prišli do zakona, kot
so ga recimo zlobirali v Posavju, bo preteklo pa še nekaj vode.
V lokalni skupnosti pa nas najbolj boli cena toplotne energije.
Potrebovali so 2 leti, da so s pomočjo sodišča dobili relevantne
podatke, ki jih je TEŠ predložil agenciji, da mu je ta omogočila
višjo ceno toplotne enrgije. Na podlagi teh podatkov bodo
skušali ugotoviti, kje so tiste rezerve, ki so v tej ceni oziroma
kateri so stroški, ki jih je TEŠ morda pripisal zraven, ampak
ne sodijo v nabor stroškov, na podlagi katerih se lahko določa
cena toplotne energije. Meni torej, da je potrebno danes ta
sklep potrditi in iz tega doseči največ za naše okolje.
Mag. Iztok MORI je odgovoril, da je projekt z vodikom v nastajanju
in odprtih vprašanj je še ogromno. Gospe Kolar je dejal, da je
finančno vrednost pogodbe zelo težko ovrednotiti, ker je cena
postavitve te polnilnice lahko od 500.000 EUR do 1.500.000
EUR, prav tako elektrolizerja za proizvodnjo vodika. Zaradi
tega so na koncu zagotovili tudi to kapico 600.000 EUR. Glede
odškodnine za naprej je dejal, da so vseskozi trdili, da nimamo
zakonske podlage za izplačilo odškodnin in da rabimo poseben
zakon, ki bo to omogočal. Mi pa smo trdili nasprotno, torej da
zakonodaja že obstaja, da do obremenitve okolja že prihaja, saj
TEŠ tudi kupuje CO2 kupone. Gre za milijone EUR, ki se stekajo
nazaj v sklad, ki jih namenja za izboljšanje bivalnega okolja po
celotni RS. Zato trdijo, da del teh kuponov CO2 pripada naši
dolini in da je to pogoj, da se to vrne k nam nazaj. Zakonodaja
kot taka pa škodo kot tako opredeljuje. To, da pa TEŠ obratuje,
pa je v skladu z zakoni znotraj dopuščenih mej onesnaževnje,
kar pa je še vedno onesnaževanje, v našem primeru pa je še
bolj očiten tudi drug pogled, torej omejena raba prostora. Nikjer
drugje v Sloveniji ne porabi energetski objekt toliko površin.
Gospodu Jenku je odgovoril, da projekt z vodikom spremljajo
že skoraj 2 leti. Še veliko je odprtih vprašanj, dejstvo pa je, da
se ti avtobusi že vozijo po Evropi, in sicer v zahodnem delu.
So preizkušeni in varni. V Bolzano so si tudi šli pogledati te
avtobuse. Sistem tam odlično deluje, cena vodika pa je krepko
nad 10 EUR. Ceno od 4 do 6 EUR so določili zato, ker so si
hoteli zagotoviti, da bo cena sprejemljiva, TEŠ pa bo zaračunal
samo stroškovni del. To so si zagotovili za naslednjih 10 let.
Meni torej, da je ta sporazum za naše mesto zelo dober, na nas
pa je, da ta sistem uspešno vpeljemo v naše okolje.
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Član sveta Matej JENKO je dejal, da se strinja s tem, da si je
Velenje zavezalo okoli vratu s projektom teš 6 velik mlinski
kamen. Logika takrat je bila napačna in ni logično, da če ti
avtomatiziraš stvari, da bo več delovnih mest. Res pa je tudi,
da se je takrat utišala vsaka drugačna misel ali razprava proti
teš 6, ni se je želelo slišati. Zanima ga, zakaj svetniki o vodiku
niso bili seznanjeni že kaj prej. Dejali so, da to spremljajo že 2
leti, zakaj jih torej niso seznanili. To se mu zdi nekorektno. Zato
ima pomisleke. Meni, da je sporazum preveč na horuk narejen.
Potrebno bi bilo počakati in ga dobro pregledati do naslednje
seje. Tega ne more podpreti.

dejal, da bi bilo potrebno že prej sprejeti sporazum, takrat ko
se je pogodil Šoštanj, pa se niso hoteli. Ene stvari so se zdaj
zavrtele drugače, po drugi strani pa so prišli do točke, ko bi
lahko tudi sporazum s Šoštanjem in Šmartnim ob Paki padel
zaradi ničnosti pogodbe. To pomeni, da je tista pogodba, ki jo je
podpisal gospod Dermol, postavljena na slabih temeljih.

Član sveta Sebastjan APAT je dejal, da je bolje skleniti sporazum
kot pa se pravdati še naprej, se pa strinja tudi z Jenkom, ko
je ta podal pripombe glede samega projekta, saj manjka tisto,
kar je potrebno, da bi se lahko tudi odločili v tej smeri. Po drugi
strani pa pozdravlja to, da se gre v smeri manjših vplivov na
okolje. Želi, da ta projekt uspe. Postavil je vprašanje, kako bi
lahko MOV izgubila tožbo, če so bile podpisane pogodbe. Ne
more se znebiti vtisa, da se morda koga ščiti. Temu predlogu
sporazuma pa ne bo nasprotoval.

Članica sveta Breda KOLAR je dejala, da nekateri ne ločijo
med nalogami, ki jih ima občinska uprava in tistimi, ki jih imajo
svetniki. Zato je predlagala, da organizirajo morda predavanje,
kjer bi natančno razložili, kakšne so pristojnosti in naloge
svetnikov in kakšne uprave.

Župan Bojan KONTIČ je dejal, da se strinja, da bi morali tožbo
dobiti, ampak kdo si danes upa trditi, da bo to na sodišču rešeno
na tak način, kot mi mislimo, da bo.
Član sveta Matjaž PEČOVNIK je dejal, da bo ta predlog podprl,
saj je potrebno poskrbeti za zdravo okolje in zdravje ljudi. Se
mu pa poraja drugo vprašanje, in sicer če je prav razumel, bo
MOV dobila določeno število avtobusov v last. Ti avtobusi bodo
izvajali traso, ki jo sedaj izvaja Lokalc oziroma Nomago. Če bo
občina lastnik teh avtobusov, ga zanima, ali bodo zaposlili ljudi
ali bodo dali avtobuse v najem.
Članica sveta Suzana KAVAŠ je dejala, da je za nakup avtobusov
predvidenih 300.000 EUR, torej gre za enega ali dva avtobusa.
Prosi za pojasnilo. Meni, da ni potrebno skrbeti, da bo preveč
avtobusov.
Mag. Iztok MORI je dejal, da je 300.000 EUR dejansko za zelo
malo, približno za pol avtobusa, to drži, ampak je pa njihova
konkretna namera, da to sofinancirajo in lahko njihov denar
kombinirajo s prijavo na razpise v RS in v EU. Gospodu Matjažu
je dejal, da MOV do sedaj še ni imela avtobusov v lasti, ampak
razpis, ki se pripravlja na nivoju države, pa lokalni skupnosti
omogoča, da jih kupi, na njej pa je, da se odloči, ali bo sama
z njimi upravljala ali pa bo podelila koncesijo. Kako bo bolj
ugodno, pa v tem trenutku še težko odgovori. Gospodu Apatu
je odgovoril, da so se sklicevali na to, da ni bilo pravne podlage
za sklenitev takega sporazuma in so tožili za ničnost pogodbe.
Gopspodu Jenku je odgovoril, da je projekt v fazi priprave, v
fazi idej, raziskovanja. Ko bo projekt tako daleč, da se jim bo
zdelo, da ima možnosti za uspeh, jim bodo to predstavili.
Član sveta Matej JENKO je dejal, da je vesel, da se delajo
projekti, vseeno pa se mu zdi, da bi svetniki morali vedeti, kaj
je vizija mesta. Župana je prosil, da predstavi vizijo, kaj se bo
v naslednji 4 letih z Velenjem dogajalo. To, da niso seznanjeni
z vizijo, ampak so svetniki seznanjeni samo z dejstvi, se mu
zdi nesprejemljivo in potem so svetniki nepotrebni. Prosi torej,
da jim predstavijo vizijo, katere projekte imajo v mislih in da
se o njih pogovarjajo. V mestnem svetu bi se torej bilo treba
več pogovarjati o vsebini. Župan je obljubil, da bodo sodelovali,
ampak on tega ne vidi. Ni proti sporazumu, sam je že večkrat

Župan Bojan KONTIČ je še enkrat dejal, da ocenjuje, da so bili v
tem trenutku pri podpisu sporazuma veliko bolj uspešni, kot pa
bi bili leto nazaj, in se je splačalo počakati.

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
9. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa
o pooblastilu za podpis sporazuma in sodne poravnave med
MOV, TEŠ in HSE.
Za predlog je glasovalo 26 članov sveta, 1 je bil proti.
Predlog je bil sprejet.

K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Sklepa o predhodnem pisnem
soglasju k osnutku besedila najemne pogodbe
Obrazložitev predloga je podala Alenka REDNJAK.
Član sveta Franc KOS je opozoril na manjšo napako, in sicer pri
sklepu ne govorijo o dveh objektih ampak o enem objektu, in
sicer gre za Kosovelovo 4b.
Član sveta Sebastjan APAT je dejal, da bo predlog podprl, je pa
že gospod Kos opozoril na napako. Strinja se, da je potrebno
reševati potrebo po stanovanjih, zato temu predlogu ne bo
nasprotoval.
Članica sveta Breda KOLAR je dejala, da pozdravlja tak način
reševanja stanovanjskega problema. Zanima jo, za kakšno
kvadraturo skupno gre in kakšna je povprečna najemnina za
kvadratni meter. Glasovala bo za.
Članica sveta mag. Dragica POVH je v imenu svetniške skupine SD
to pogodbo podprla. Potrebe so velike, niso pa uspeli do sedaj
zbrati denarja za nakup. Ima pa dva pomisleka, in sicer določilo
o možnosti odkupa v času trajanja najemne pogodbe bi bilo
smiselno izpogajati v to pogodbo, saj ne morejo čez 20 let teh
stanovalcev vreči ven in bodo takrat imeli problem. Podaljšanje
pogodbe je sicer omenjeno, vendar bi bil cenejši odkup. V 10.
členu pa jo zanima, kakšna je varovalka, če lastnik stanovanja
odpove pogodbo. Zdi se ji, da je to malo nezavarovano.
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Župan Bojan KONTIČ je dejal, da je problem s temi stanovanji,
da resnično nimajo v najemni pogodbi zapisane možnosti
nakupa. Oni morajo zaščititi najemnike, ker jim oni dajejo v
najem. Dvomi pa, da bi lastnik odpovedal, lahko pa se marsikaj
zgodi. So pa v vsakem primeru na boljšem, ker ti ljudje že sedaj
nimajo stanovanj. Čez 2, 3 leta bodo pač iskali ustrezno rešitev,
če se kaj spremeni. So pa uspešni pri reševanju sedanjih
težav in računajo, da bi jih okoli 50 rešili. Investitor pa nima
nič proti, da stanovanja kasneje proda. Pogovarjajo se tudi s
stanovanjskim skladom. Bi si pa želel eno zavezujočo pogodbo
s strani investitorja za nakup teh stanovanj. Upa, da se bodo
lahko pogajali in da pove, po kakšni ceni bi lahko to kupili.
Član sveta Matej JENKO je dejal, da pozdravlja nova stanovanja
v mestu, s čimer se rešuje stanovanjska problematika. Ima pa
nekaj pomislekov. Zanima ga, zakaj nimajo osnutka, zakaj imajo
že kar predlog. Veliko je še stvari, ki jih je potrebno upoštevati.
Župan Bojan KONTIČ ga je vprašal, katere so stvari, ki niso
upoštevane.
Član sveta Matej JENKO je dejal, da možnost odkupa itd.
Župan Bojan KONTIČ je dejal, da to ni stvar te pogodbe.
Član sveta Matej JENKO je dejal, da ni dobil nobene finančne
analize, primerjave med leasingom in najemom. Opozorjen je
bil, da je bila ta zgodba že predhodno postavljena in da je bilo
že vnaprej dogovorjeno, da se bo stvar tako reševala. Zanima
ga, zakaj se ne gre raje v leasing za ta stanovanja in bodo po 20
letih last občine; zakaj bodo plačevali najem, na koncu pa bodo
ostali brez stanovanj. Meni, da morajo svetniki dobiti finančno
primerjavo, zato se mu zdi preuranjeno, da imajo kar predlog in
ne osnutka. Morajo biti seznanjeni s takimi stvarmi, saj gre za
ljudi, ki bodo notri stanovali, da ne govori o premoženju, ki bi
lahko bilo last občine, ne pa da dajejo najemnino, na koncu pa
ostanejo brez vsega. Prosi torej za finančno obrazložitev, zakaj
se splača iti v najem in ne v leasing. Ne nasprotuje pa temu,
da občina pridobi nova stanovanja. Še naprej je treba delati na
tem intenzivno, saj se v primerjavi s Slovenijo v Velenju zgradi
zelo malo stanovanj na leto.
Župan Bojan KONTIČ je svetnika Jenka vprašal, od kod mu takšna
statistika. Velenje je ena najbolj učinkovitih občin pri reševanju
stanovanjskega problema. Vse raziskave na državnem nivoju
to kažejo.
Član sveta Matej JENKO je dejal, da je bila pred volitvami narejena
analiza na Siolu v zvezi z infrastrukturo in je bilo rečeno, da je
Slovenija med zadnjimi.
Članica sveta Darinka MRAVLJAK je gospodu Jenku odgovorila,
da MOV ne gre v leasing zato, ker je to ena izmed najdražjih
oblik pridobivanja lastništva. Ker MOV gospodarno ravna s
svojimi javnimi sredstvi, se je odločila, da gre v najem. Občine
v tem primeru ne stane za teh 45 stanovanj nič več, kot pa če
bi jih kjerkoli drugje na trgu pridobila, ali pa če bi si jih najemniki
sami našli. Občina bi v vsakem primeru sofinancirala ta del. Če
pa bo kdaj MOV imela sredstva, pa bo šla v nakup.
Član sveta Matej JENKO je dejal, da ni vedel, da je gospa Mravljak
takšna strokovnjakinja na tem področju. Sploh pa je prosil za
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argumente, ki so finančno podkrepljeni, za analizo.
Članica sveta Suzana KAVAŠ je dejala, da se tudi sama strinja
s to najemno pogodbo, ker rešuje stanovanjski problem naših
občanov. Podala pa je predlog, da bi bilo prav, da bi se oblikovala
predkupna pravica na ta stanovanja v korist občine.
Župan Bojan KONTIČ je dejal, da natančno to želijo z drugo
pogodbo storiti.
Alenka REDNJAK je dejala, da je skupna površina teh stanovanj
1987m2 z vsemi parkirnimi mesti in pripadajočimi shrambami.
Povprečna neprofitna najemnina pa je med 200 in 250 EUR na
mesec. Glede leasinga pa je dejala, da je to oblika zadolževanja
in je potreben poseben postopek in se všteva v njihovo kvoto
zadolževanja in ne želijo dvigniti procenta zadolževanja. Poleg
tega jim zakon leasing prepoveduje.
Župan Bojan KONTIČ je dejal, da so se odločili, da se za ta
stanovanja ne bodo zadolževali. Edino smiselno je, da imajo
kasneje, ko končajo večje investicije, možnost ta stanovanja
odkupiti. Do takrat pa občina nič ne izgubi, če stanovanja kupi
čez 3 leta.
Član sveta Matej JENKO je dejal, da je bilo rečeno, da so se
odločili, da se za ta stanovanja ne bodo zadolževali. Zanima
ga, kdaj so se to odločili v mestnem svetu.
Župan Bojan KONTIČ je dejal, da se bodo v mestnem svetu o
tem odločali v okviru proračuna na seji, do takrat pa se odloča
župan.
Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
10. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa
o predhodnem pisnem soglasju k osnutku besedila najemne
pogodbe.
Za predlog je glasovalo 30 članov sveta, nihče ni bil proti.
Predlog je bil sprejet.

K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Sklepa o začasnem prenehanju
delovanja podružnice Osnovne šole Livada v
Cirkovcah
Obrazložitev predloga je podal Drago MARTINŠEK.
Župan Bojan KONTIČ je dejal, da to sicer ni dober ukrep. V
preteklosti so skušali narediti vse, da bi pogoje zagotovili,
ampak stvar je takšna, kot je. Čez okvirje zakonodaje pa ne
morejo, staršev pa tudi ne morejo prisiliti, da svoje otroke pustijo
v osnovni šoli Cirkovce in da jih ne vozijo v dolino.
Član sveta Matej JENKO je dejal, da so žal prišli v situacijo,
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kjer nimajo izhoda in tudi on se bo moral prilagoditi in ta sklep
podpreti. Zanima ga, če se že ve, kaj bi naj potem v tej zgradbi
bilo, torej ali se bo dala za kakšen namen.

Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o
izvzemu nepremičnine v k. o. 951 Hrastovec iz javnega dobra
(ID znak parcela 951 828/73).

Drago MARTINŠEK je dejal, da je vprašanje na mestu. V tem
objektu deluje tudi vrtec in so trenutno v temeljitem razmisleku,
ali ta oddelek še ohranjati, saj se interes staršev zmanjšuje.
Objekt uporablja tudi krajevna skunost za svoje delovanje, notri
je prireditveni prostor in če bodo sklenili, da tudi vrtec umaknejo,
se bodo s krajevno skupnostjo temeljito pogovorili, kako z
objektom naprej. Je pa možnosti za uporabo tega objekta za
javni interes še več. V preteklosti so že bile nekatere ideje in jih
bodo o tem seznanili, ko bo tako daleč.

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

Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
11. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o
začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole
Livada v Cirkovcah.
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k.
o. 952 Cirkovce iz javnega dobra (ID znak
parcela 952 267/42)
Obrazložitev predloga je podala mag. Branka GRADIŠNIK.
Prisotnih je bilo 30 članov sveta.
12. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o
izvzemu nepremičnine v k. o. 952 Cirkovce iz javnega dobra (ID
znak parcela 952 267/42).
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k.
o. 951 Hrastovec iz javnega dobra (ID znak
parcela 951 828/73)
Obrazložitev predloga je podala mag. Branka GRADIŠNIK.
Prisotnih je bilo 30 članov sveta.
13. SKLEP
Predlog

K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o.
974 Prelska iz javnega dobra (ID znak parcela
974 1070/11, 1070/6, 1070/13, 1070/9)
Obrazložitev predloga je podala mag. Branka GRADIŠNIK.
Prisotnih je bilo 30 članov sveta.
14. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o
izvzemu nepremičnin v k. o. 974 Prelska iz javnega dobra (ID
znak parcela 974 1070/11, 1070/6, 1070/13, 1070/9).
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Pravilnika o oddaji oskrbovanih
stanovanj Mestne občine Velenje v najem
Obrazložitev predloga je podala Alenka REDNJAK.
Član sveta Matej JENKO je postavil vprašanje, ali je to samo za
občane Velenja ali je lahko tudi širše.
Članica sveta Janja REDNJAK je dejala, da bo svetniška skupina
SD pravilnik podprla. Zavedati se je potrebno, da starost v
MOV narašča. Vsak izmed nas pa si želi čim kasneje v dom
za varstvo odraslih, zato se ji zdi prav, da se pravilnik podpre.
Prepričana je, da bomo v bodoče potrebovali še več takih
stanovanj. Vsi smo v procesu staranja in nikoli ne vemo, kdaj
bomo tudi mi potrebovali oskrbovano stanovanje.
Alenka REDNJAK je dodala, da je statutarna komisija podala
dva redakcijska popravka, in sicer v 11. členu v 1. odstavku
se dodata dve besedi, torej iz 10. člena tega pravilnika. V 1.
odstavku 13. člena pa se namesto stanovanjskega zakona
zapiše veljavne zakonodaje stanovanjskega področja.
Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
15. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Pravilnika o
oddaji oskrbovanih stanovanj Mestne občine Velenje v najem.
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Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Odloka o zaključnem računu
proračuna Mestne občine Velenje za leto 2018
Obrazložitev predloga je podal župan Bojan KONTIČ. Dejal je,
da je zaključni račun dejstvo, ki ga ne morejo spremeniti. Gre le
za statistične podatke, ki govorijo o tem, ali so bili v preteklem
letu uspešni ali ne. Leta 2011 so prvič po nekaj sušnih letih uspeli
proračun spraviti na nivo, ko so bili prihodki višji od odhodkov
in so od takrat dalje poslovali pozitivno brez večjih pretresov.
Ko načrtuješ sredstva, upoštevaš tisto, kar misliš, da je realno
in tako so tudi ravnali, zato konec leta običajno nekatera
odstopanja in tudi tokrat ni nič drugače, ni pa nič narobe, ker
niso zmanjševali prihodkov na način, da bi odhodki presegli
pričakovane prihodke. Na področju celostnih teritorialnih naložb
je največje odstopanje, kar se je zgodilo zato, ker z razpisi niso
prišli tako daleč, da bi pričeli s prireditvenim odrom in prostorom
ter s Starim Velenjem in kolesarskimi stezami. Vsi ti projekti so
še pred njimi in vsaj prostor in oder sta v fazi razpisa in interesa
je kar nekaj. Na strani prihodkov je največ na dohodnini,
nato nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Višina
nadomestila narašča, saj ga striktno in dosledno zaračunavajo
tudi za energetske družbe v dolini. V prejšnjem letu so nekaj
teh sredstev ohranjali pri življenju v proračunu ravno zaradi
tega, ker niso vedeli, kako bo s pritožbami glede nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča, saj se je TEŠ pritožil in prva
pritožba plačila ne zadrži, lahko pa se kasneje v postopku zgodi,
da je treba ta sredstva vrniti. V lanskem letu so skozi ta zaključni
račun ugotovili, da so 30,5% proračuna namenili za investicije
in da so še vedno največji strošek v občini vrtci, saj približno 5,2
milijona EUR letno namenijo vrtcu. Zadolžili so se v lanskem
letu za približno 1.780.000 EUR in vrnili 1.984.000 EUR,
približno 200.000 EUR so se torej manj zadolžili, kot so vrnili in
so imeli neto razdolževanje v proračunu. Dejal je ponovno, da
niso izvedli celostnih teritorialnih naložb, še vedno niso kupili
garaž na Gorici, saj še vedno niso rešeni odnosi med HTZ in
Igem, vmes je bila prisilna poravnava, oni pa imajo v pogodbi,
ki je bila podpisana še pred njegovim mandatom, zapisano, da
bodo graže kupili, ali pa našli kupca. Ni pa več prepričan, če
so to dolžni narediti, vsekakor pa bo Gorica potrebovala tudi
3. nivo parkirnih mest. Podobna zgodba so garažna mesta na
avtobusni postaji, kjer sliši, da se dogovarjajo, da bi nekateri te
garaže kupili. Vsekakor bi morali uveljavljati predkupno pravico,
ampak o tem se bodo še odločali, zadevo pa spremljajo. Nekaj
sredstev niso porabili za oskrbovana stanovanja v preteklem
letu, niso odkupili nekaj zemljišč, prav tako niso naredili ceste
na Gorico in jo pričenjajo sedaj. Notri pa je bila upoštevana tudi
odškodnina za degradacijo okolja. Tega v proračun niso dobili,
saj je bila tožba na sodišču. Danes pa so sprejeli sklep, ki
omogoča, da se ta postopek sporazumno konča in da preidejo
na neko normalno sodelovanje z energetskimi družbami.
Številka na računu za leto 2018 je tako visoka, da je najraje
ne bi omenil, saj mu bodo v vsakem primeru v Ljubljani rekli,
da nima osnove za to, da govori, da je povprečnina prenizka,
če ima občina konec leta na računu 5.200.000 EUR, vendar to
ni denar iz povprečnine in ni denar, ki bi ga dala država, zato
lahko brez kančka slabe vesti še naprej govorijo o tem, da so
lokalne skupnosti podfinancirane. Govori pa tukaj o nalogah, ki
jih lokalna skupnost mora izvajati, ker so zakonsko določene, in
tem nalogam morajo slediti sredstva, česar pa v Sloveniji ni.
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Prisotnih je bilo 30 članov sveta.
16. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o
zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto
2018.
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 14. TOČKI DNEVNEGA REDA

Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ureditvenem načrtu za centralne
predele mesta Velenje
Obrazložitev osnutka je podala mag. Branka GRADIŠNIK.
Prisotnih je bilo 30 članov sveta.
17. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Osnutku Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za
centralne predele mesta Velenje.
Za predlog je glasovalo 23 članov sveta, nihče ni bil proti.
Predlog je bil sprejet.
Ker na osnutek odloka ni bilo podanih bistvenih pripomb,
je župan Bojan KONTIČ predlagal, da se osnutek odloka
prekvalificira v predlog.
Prisotnih je bilo 30 članov sveta.
18. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje
prekvalificira v predlog.
Za predlog je glasovalo 20 članov sveta, 6 jih je bilo proti.
Predlog je bil sprejet.
Prisotnih je bilo 30 članov sveta.
19. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za
centralne predele mesta Velenje.
Za predlog je glasovalo 23 članov sveta, 6 jih je bilo proti.
Predlog je bil sprejet.
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K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA

Osnutek Odloka o postopku za sofinanciranje
letnega programa športa v Mestni občini
Velenje
Obrazložitev osnutka je podal Drago MARTINŠEK.
Član sveta Sebastjan APAT je dejal, da ta odlok sledi sprejetemu
zakonu o športu in mu ne nasprotuje. Podal je pripombo, da pri
10. členu v 2. odstavku, kjer je govora o nepopolnih vlogah, in
sicer, da se zavržejo, piše, da pritožba zoper sklep ni dovoljena.
Tukaj predlaga, da se napiše »dopustna«, ker sledi terminologiji
v 12. členu, kjer je tudi govora o primeru zavrženih vlog. Tu
pa ne razume, ali je vloga potem v primeru, ko se poda poziv,
zajeta tudi v tem 12. členu, saj se v obeh primerih govori o
zavrženih vlogah. Osnutek bo podprl.
Drago MARTINŠEK je dejal, da če se bo predlagatelj strinjal, bodo
do predloga odloka zadevo pojasnili. Sam meni, da je tukaj
prišlo do napake in bodo to popravili.
Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
20. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Osnutku Odloka o
postopku za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni
občini Velenje.
Za predlog je glasovalo 30 članov sveta, nihče ni bil proti.
Predlog je bil sprejet.

K 16. TOČKI DNEVNEGA REDA

Osnutek Odloka o štipendijski shemi v Mestni
občini Velenje
Obrazložitev osnutka sta podala Drago MARTINŠEK in dr. Franc
ŽERDIN.
Članica sveta Irena POLJANŠEK SIVKA je dejala, da bodo v
svetniški skupini SD osnutek podprli, saj enovito ureja področje
štipendiranja, prav tako je bilo opravljenih veliko število
pogovorov, analiz, dogovorov z gospodarskimi subjekti itd.
Podprli ga bodo tudi zato, ker s subvencijo štipendije mladim,
ki stopajo na poklicno pot, dajejo tako v MOV jasno sporočilo,
da cenijo in spoštujejo delo deficitarnih poklicev. Če to pomeni,
da bodo vsi ti dobili tudi trajno zaposlitev in da bodo ostali v
dolini, in če bodo gospodarstvu dali prepotreben kader, potem
so to razlogi, iz katerih bodo to podprli. Pripravljalcem odloka je
čestitala za njihovo delo.
Član sveta Klemen ARLIČ je pohvalil ekipo, ki se je pred parimi
leti pionirsko lotila tega projekta štipendiranja. Meni, da pretekla
štipendijska shema ni bila slaba, imela je le eno manjšo
pomanjkljivost, in sicer to, da bi štipendirance zadržala v dolini.
V tej točki je ta sprememba, ki je bila predstavljena, dobrodošla.
S temi štipendijami nekako privežejo posameznike, da se bodo
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vrnili v to okolje in pomagali nadgrajevati gospodarstvo. Sam
pa si želi, da bi bilo razmerje štipendij še mogoče nekoliko višje
na strani tistih višje izobraženih, torej da bi bilo več štipendij
namenjenih višještudijskim poklicem oziroma da se spodbudi
tiste najbolj napredno misleče in se morda sofinancira tudi
kakšen doktorski program. Pohvalil je shemo in meni, da bo
stvar dobro funkcionirala tudi v prihodnje.
Članica sveta Veronika JUVAN je dejala, da bo predlog podprla.
Zasledila je, da bi naj delodajalec zaposlil štipendista za
polovično dobo štipendiranja, to pomeni 4 ali 5 let štipendije in
torej le 2 ali 3 leta zaposlitve. Zanima jo, ali je to zagotovilo, da
bodo mladi ostali v Velenju.
Član sveta Matej JENKO je čestital za lepo pripravljeno novo
shemo, saj je bil čas, da se na tem področju kaj spremeni.
Najprej se je navezal na gospo Juvan. Glede na to, da gre
za tripartitno pogodbo, potem se mora nekdo zavezati, da bo
zaposlil za polovično dobo. Zanima ga, ali bo to podjetje, ki
bo dalo štipendijo. Če se ne bo hotelo vezati, potem ne bo
dobilo dodatka. Glede stalnega prebivališča ga zanima, kaj
bodo naredili v primeru, če se nekdo prijavi tukaj in dobi stalno
prebivališče, prej pa ga tu ni bilo. Potrebno bi bilo dati neko
varovalko, vsaj 2 ali 4 leta, da človek prej prebiva v Velenju, da
pridobi to pravico.
Mladinski center bo dobil možnost dodeljevanja petih štipendij.
Zanima ga, komu so te štipendije v tem primeru namenjene. Ni
pa zasledil nobene štipendije za rudarje. Treba je zagotavljati
kadre tudi za premogovnik. Potrebno pa bi bilo, da ŠCV začne
ustvarjati klimo, da bodo rudarji imeli prihodnost tudi izven
jame. Prav tako ni zasledil, kaj je s štipendijami za nadarjene.
Če jih ni več, se mu to zdi škoda. V preteklosti so že štipendirali
nekatere ljudi, ki nas še danes izjemno predstavljajo in nosijo
ime Velenja v svet. Predlaga torej, da se razmisli tudi o
štipendijah za nadarjene.
Članica sveta Suzana KAVAŠ je dejala, da pozdravlja ta odlok.
V 1. členu pa piše, da gre za štipendije za študente, ki aktivno
delujejo v MOV. Zanima jo, kaj pomeni aktivno delovanje, torej
ali morajo biti člani kakšnih društev, morda politične stranke.
Član sveta Dimitrij AMON je dejal, da so v lokalnem programu
razvoja delovanja mladih v MOV od 2015-20 mladi prepoznali
nujnost štipendiranja. Notri so zapisali tudi, da bodo podelili
posebno štipendijo za študente, ki so aktivno vključeni v različna
društva, klube in skrbijo za dvig kvalitete življenja mladih v mestu
in verjetno zato dajejo nekoliko na stranski tir študij in nimajo
povprečne ocene 8. Zato so v strategijo zapisali, da namenijo
štipendijo tudi za take študente in jih tako nagradijo. Dejal je, da
odlok podpira, tudi sami pa so se srečevali s tem, da se nekdo
prijavi s tem razlogom v MOV in takoj dobi potrdilo o stalnem
bivališču, zato so razmišljali, da bi dali za pogoj prebivanje vsaj
1 leto, vendar se je kasneje izkazalo, da so tudi dugi načini.
Član sveta Sebastjan APAT je dejal, da pozdravlja ta odlok.
Pridružuje se vprašanju glede kriterijev za aktivno delovanje
v MOV, kaj naj bi ti kriteriji torej bili. Smiselno bi jih bilo tudi
vključiti v sam odlok. Glede teh štipendij ga zanima tudi, kje je
razlog, da je štipenditor tukaj Mladinski center Velenje, zakaj
ne kakšen drug organ, morda tudi občina, ki daje finančna
sredstva. Posledično bi bilo morda tudi smiselno pogledati,
kdo potem odloča o morebitnih pritožbah. V odloku pa pogreša
mirovanje štipendij v primeru opravičljivih razlogov. Zanima ga,
ali je to predvideno in kaj menijo o tem.
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Drago MARTINŠEK je dejal, da bodo vse pripombe in predloge
do predloga odloka preučili in upoštevali. Glede štipendij
za aktivno delovanje mladih je dejal, da te štipendije so že
do sedaj bile in so prav tako letne pogodbe, torej ne gre za
celo obdobje šolanja. Mladinski center je štipendist zato, ker
so ocenili, da je bolje, da jih oni objavijo, ker bolje poznajo to
področje okoli mladinske kulture, politike, športa in tudi razpis
bo mladim bolj razumljiv, če ga objavi mladinski center. Morda
bi bilo smiselno še kaj doreči glede kriterijev, čeprav je v 23.
členu že kar nekaj opisano, bodo pa razmislili glede pritožb.
Štipendije za nadarjene so bile nagrada in so še sedaj. Temu so
se želeli izogniti, nadarjeni imajo Zoisove štipendije in druge, ki
pa se izključujejo z njihovo shemo. To so bile nagrade in iz teh
štipendistov se je samo eden nekako videl potem v Velenju.
Dr. Franc ŽERDIN je dejal, da je bil interes s strani gospodarstva
za štipendiranje veliko večji za poklicne šole kot pa za študente,
zato je zaenkrat tehtnica na strani poklicnih šol in ne študentov,
bodo pa podjetja še naprej imela svojo štipendijsko politiko. O
zaposlitvi za polovično dobo je dejal, da je bil njegov predlog
za dolžino prejemanja štipendije, vendar so mu rekli, da kaj pa
če bo mladi videl po dveh letih perspektive drugje. V vsakem
primeru pa bo podjetje zainteresirano zaposliti dobrega dijaka
ali študenta. Nekateri se bodo tudi odločili za nadaljni študij
in tega jim štipendijska shema ne sme onemogočati. Glede
zavezanosti mladega, da bo v Velenju ostal, je tako, da če se
bo mlad človek takoj odločil za zaposlitev drugje, bo štipendijo
pač vrnil, tako je v odloku tudi predvideno. Glede stalnega
prebivališča so bila razmišljanja različna, zaenkrat pa so samo
rekli, da je pogoj stalno prebivališče v Velenju v trenutku, ko
zaprosi za štipendijo, začasno prebivališče pa ne šteje. Kar se
tiče premogovnika je tako, da če ta ne bo zagotovil kadrov in
če mu pri tem občina ne bo pomagala, potem bo sam sebe
zaprl. Trenutno je interes mladih za vpis v rudarske šole nič in
tu mora premogovnik nujno izdelati neko politiko zaposlovanja.
Že zdaj nudi premogovnik dvakratne štipendije, pa ni nobenega
interesa. Mora pa premogovnik napraviti politiko, kaj bo naredil
z ljudmi, ko se bo zapiral in to tudi ljudem jasno povedati.
Glede vprašanja svetnice Suzane Kavaš je dejal, da so tu
politične stranke izključene, je pa predvideno, kdo lahko dobi
kot aktivni študent štipendijo, bodo pa današnje razprave
pregledali in pogledali, ali je potrebno še kaj dopolniti. V aktu
je predvideno, da je tisti, ki odloča o pripombah in pritožbah
župan. Varovanje štipendistov v izrednih primerih je vključeno v
odlok, torej v primeru bolezni in drugih opravičljivih razlogov se
od štipendistov ne bo zahtevalo vračanje štipendije.
Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
21. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Osnutku Odloka o
štipendijski shemi v Mestni občini Velenje.
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 17. TOČKI DNEVNEGA REDA

Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda
Lekarna Velenje
Obrazložitev osnutka je podal Drago MARTINŠEK.
Član sveta Bojan ŠKARJA je dejal, da je zakon o lekarniški
dejavnosti zahteval neke dopolnitve, zato je potrebno nujno
sprejeti novi odlok. Zakon predvideva poleg ustanovitelja tudi
soustanovitelje, prepričan pa je, da tu pri nas soustanovitelji
niso potrebni, ker je opravljene lekarniške dejavnosti preko
80% v Velenju ter 15% v Šoštanju in Šmartnem ob Paki, zato
ocenjuje, da ni potrebno, da imamo soustanovitelja. Dopolnjuje
se tudi nekatere nove dejavnosti, poudarek je na pedagoškoizobraževalni dejavnosti. Kar se tiče direktorja, bodo na
naslednji seji imenovali direktorico tega zavoda po starem
odloku, bistvene razlike po tem novem odloku ni, je pa na
nek način tudi predlog vlade ta, da če je v zavodu več kot 200
zaposlenih, svetujejo, da naj bi bil tudi strokovni direktor. Ker pa
je v našem zavodu okoli 50 zaposlenih, strokovnega direktorja
ne potrebujejo. Podal je pripombo, da se v 11. členu pod točko
5, kjer piše, da podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s
poslovnikom sveta zavoda, poslovnik nadomesti s statutom.
Dejal je, da bo svetniška skupina SD odlok podprla.
Član sveta Matej JENKO je dejal, da se s pripravljenim odlokom
strinja, strinja se tudi s tem, da soustanovitelji niso potrebni,
hkrati pa je še enkrat opozoril, da je rok, ko bi morali te stvari
sprejeti, potekel 27.1. Verjame, da je bil odlok pripravljen, ker
pa imajo tako malo sej, ga niso mogli obravnavati, zato je še
enkrat poudaril, da potrebujejo več sej.
Župan Bojan KONTIČ je dejal, da zadnja ugotovitev gospoda
Jenka ne drži. Ko je bil odlok pripravljen, so ga dali na sejo.
Drago MARTINŠEK je dejal, da je MO Ljubljana sprožila ustavni
spor na zakon o lekarniški dejavnosti in so seveda pričakovali,
da bo lansko leto ustavno sodišče reagiralo na to, a žal do
danes še ni. Ker pa gre za neko temeljno razumevanje samega
obstoja javnih lekarn, so želeli nekoliko počakati, res pa so se
vmes potem zgodile volitve, ko ni bilo sej. Sedaj pa niso imeli
več kaj čakati, zato so šli z osnutkom odloka na sejo.
Župan Bojan KONTIČ je dejal, da osnutek odloka ni bil pripravljen
prej kot zdaj.
Prisotnih je bilo 28 članov sveta.
22. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Osnutku Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Velenje.
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

4. seja Sveta Mestne občine Velenje
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K 18. TOČKI DNEVNEGA REDA

Končno poročilo Nadzornega odbora MOV
o opravljenem nadzoru zaključnega računa
proračuna MOV za leto 2017
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K 22. TOČKI DNEVNEGA REDA

Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o
opravljenem nadzoru poslovanja Zavoda za
turizem Šaleške doline za leto 2017

Končno poročilo je predstavila Darinka MRAVLJAK.

Končno poročilo je predstavila Darinka MRAVLJAK.

Svetnice in svetniki so se seznanili s končnim poročilom.

Svetnice in svetniki so se seznanili s končnim poročilom.

K 19. TOČKI DNEVNEGA REDA

Končno poročilo Nadzornega odbora MOV
o opravljenem nadzoru delovanja Krajevne
skupnosti Staro Velenje za leto 2017

K 23. TOČKI DNEVNEGA REDA

Končno poročilo Nadzornega odbora MOV
o opravljenem nadzoru poslovanja Urada za
okolje in prostor SAŠA regije za leto 2017

Končno poročilo je predstavila Darinka MRAVLJAK.

Končno poročilo je predstavila Darinka MRAVLJAK.

Član sveta dr. Adnan GLOTIĆ je dejal, da v poročilu določene
zadeve ne štimajo, in sicer se v poročilu nahaja dvakrat omemba
podjetja Eurobit, Natalija Rogelšek s.p., in sicer v točki, kjer gre
za nadgraditev znanja v Wordu in Excelu. Zanima ga, zakaj
svetniki krajevne skupnosti potrebujejo tako izobraževanje
oziroma ali ni to neka osnovna pismenost. V nadaljevanju pa to
isto podjetje izvaja čiščenje prostorov, zato se postavi vprašanje
o kakovosti izbrane storitve. Tukaj vidi dosti potenciala za
optimizacijo in pa mogoče za določitev strožjih pravil, ki bi bila
nekoliko bolj zdravorazumska in bi naredila stvari nekoliko bolj
transparentne.

Svetnice in svetniki so se seznanili s končnim poročilom.

Svetnice in svetniki so se seznanili s končnim poročilom.

K 24. TOČKI DNEVNEGA REDA

Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o
opravljenem nadzoru proračunske postavke
40506019 - Saša Inkubator za leto 2017
Končno poročilo je predstavila Darinka MRAVLJAK.
Svetnice in svetniki so se seznanili s končnim poročilom.

K 20. TOČKI DNEVNEGA REDA

Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o
opravljenem nadzoru poslovanja osnovne šole
Gorica Velenje za leto 2017

K 25. TOČKI DNEVNEGA REDA

Letni program dela Nadzornega odbora za
leto 2019

Končno poročilo je predstavila Darinka MRAVLJAK.

Letni program je predstavil Rok GRIL.

Svetnice in svetniki so se seznanili s končnim poročilom.

Svetnice in svetniki so se seznanili z letnim programom.

K 21. TOČKI DNEVNEGA REDA

Končno poročilo Nadzornega odbora MOV
o opravljenem nadzoru poslovanja Lekarne
Velenje za leto 2017
Končno poročilo je predstavila Darinka MRAVLJAK.
Svetnice in svetniki so se seznanili s končnim poročilom.

K 26. TOČKI DNEVNEGA REDA

Letno poročilo Vrtca Velenje za leto 2018
Poročilo je predstavila Nataša DOLER.
Župan Bojan KONTIČ je dejal, da sliši, da so občine na silo
dvigovale ceno vrtcev in da to ni bilo potrebno. Zanima ga
mnenje vrtca, torej ali je bilo to nujno potrebno ali ne. Razlog
je v dvigu plač. Nič nima proti dvigu plač, ampak sredstva za to

4. seja Sveta Mestne občine Velenje
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morajo biti v državnem proračunu zagotovljena.
Članica sveta Aleksandra VASILJEVIĆ je dejala, da je iz zaključnega
računa MOV razvidno, da ta namenja kar 5 milijonov EUR za
subvencioniranje vrtca. Lahko se pa pohvalimo, da smo ena
izmed redkih občin, ki omogoča vsem otrokom vpis v vrtec.
Zahvalila se je za delo, ki ga v vrtcu opravljajo, in jim zaželela
vse dobro tudi v bodoče.
Član sveta Matej JENKO je čestital za lepo pripravljeno poročilo,
predvsem pa za program, ki ga izvajajo. Všeč mu je, da je ta
bogat in raznovrsten in da imajo otroci res lepo perspektivo v
razvoju. Zaželel jim je dobro in uspešno delo še naprej. Postavil
je vprašanje, ali imajo zaposlene svoje kuharice in čistilke ali pa
gre za servise. Meni, da bi morali v zavodih, ki so pod občino,
zagotavljati ljudem varne zaposlitve, ne pa najemati servisev.
Nataša DOLER je odgovorila, da so nedolgo nazaj v Svetu
pojasnjevali dvig ekonomske cene in je bilo zelo podrobno
vse razdelano. Dvig cene je bil nujno potreben. V povprečju ali
rahlo pod povprečjem so bili že pred dvigom ekonomske cene,
sedaj pa zopet padajo rahlo pod povprečje. Trenutno niso v
rožnati situaciji, skupaj spravljajo denar za regres in morda
kakšnega računa ne bodo poravnali ob pravem času, da bo to
šlo skozi. Dejala je še, da imajo že več kot 10 let najet čistilni
servis, in sicer zaradi velikosti zavoda. Je pa 14 dni nazaj
priletela okrožnica, kjer je ravno to podrobno opisano in naj bi
država torej težila k temu, da se v javnih zavodih zaposluje ljudi
in ne zasebnikov. Trenutno pogodbe ne bodo prekinjali, saj je
veljavna do 31. 12. 2020, do takrat pa bodo pošteno premislili,
kaj je dobro in smiselno. Kuharji pa so njihovi.

K 28. TOČKI DNEVNEGA REDA

Poročilo o izobraževalnih oblikah na Ljudski
univerzi Velenje v šolskem letu 2017/2018
Poročilo je predstavila Brigita KROPUŠEK RANZINGER.
Članica sveta Breda KOLAR je dejala, da ji je v veliko
zadovoljstvo, da je doma v Velenju, kjer deluje tako krasna
ustanova kot je Ljudska univerza. Z vsemi aktivnostmi, ki jih
ponuja, daje našemu okolju neko dodano vrednost. Čestitala je
za uspešno delo in podpira njihova prizadevanja za še boljše
delo v prihodnosti.
Članica sveta Milena MRAZ je dejala, da je Ljudska univerza
zanjo neko središče za izobraževanje in svetovanje ter
druženje. Prostor, kjer ljudje dobijo na kvaliteten način znanje
in informacije. Čestitala jim je za uspešno delo.
Član sveta Matej JENKO je pohvalil delo Ljudske univerze.
Zaželel jim je uspešno delo še naprej.
Brigita KROPUŠEK RANZINGER je dejala, da imajo tudi 3 skupine
uporabe pametnih telefonov in gospa Mraz je dobrodošla.
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.

Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.

K 29. TOČKI DNEVNEGA REDA

K 27. TOČKI DNEVNEGA REDA

Poročilo o delu osnovnih šol v Mestni občini
Velenje za šolsko leto 2017/2018
Poročilo je predstavila Lilijana LIHTENEKER.
Župan Bojan KONTIČ se je ravnateljem zahvalil za dobro
sodelovanje z MOV. Ne dvomi, da bo sodelovanje dobro tudi
v prihodnje.
Članica sveta mag. Karmen GRABANT se je zahvalila vsem
ravnateljicam in ravnateljem za tako izčrpno pripravljeno
poročilo, ki kaže, da v MOV osnovne šole delajo več kot odlično.
V svetniški skupini SD in pa na Odboru za negospodarske
javne službe so ugotovili, da so primer dobre prakse v Sloveniji,
ki kaže, kako zelo odlično se da med šolami sodelovati na vseh
področjih, MOV pa šolam omogoča odlične pogoje za delo.
Čestitala je vsem za odlično delo, ki ga opravljajo.
Član sveta Matej JENKO je pohvalil delo osnovnih šol v svojem
imenu in v imenu Dobre države, prav tako v imenu rotary kluba,
s katerim izvajajo skupen projekt igre talentov, ki je bil izjemno
obiskan. Iz različnih strani sliši pohvale glede osnovnih šol, da
se dogajajo dobri projekti in da učenci dobivajo tisto znanje, ki
ga potrebujejo. Uspešno delo jim želi še naprej.
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.
4. seja Sveta Mestne občine Velenje

Poročilo o delu Glasbene šole Fran Korun
Koželjski Velenje za leto 2017
Poročilo je predstavil Boris ŠTIH.
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.

K 30. TOČKI DNEVNEGA REDA

Poročilo o delu Glasbene šole Fran Korun
Koželjski Velenje za leto 2018
Poročilo je predstavil Boris ŠTIH.
Članica sveta Irena POLJANŠEK SIVKA je dejala, da si upa trditi, da
je velenjska glasbena šola najboljša glasbena šola v Sloveniji.
Nudijo nam estetska doživetja preko svojih slušateljev in preko
tistih, ki jih na svoje odre povabijo. Opavljeno je izjemno delo,
obe poročili sta odlični.
Članica sveta Breda KOLAR je dejala, da v celoti deli mnenje
s predhodnico. Glasbena šola je tisto okolje, kjer lahko
svojo izobrazbo in splošno razgledanost nadgradimo in kot
obiskovalka njihovih prireditev se lahko le zahvali za uspešno
delo in za to, kar naredijo za naše okolje.

30. april 2019
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Član sveta Matej JENKO je dejal, da so ljudje in institucije v
našem okolju, ki znajo dosegati presežke in glasbena šola je
gotovo ena izmed njih. V našem okolju imamo srečo, sveda
tudi zaradi podpore MOV, da imamo tako širok temelj, na
katerem so zrasli vsi ti presežki. Lahko smo izjemno veseli.
Zelo mu je všeč sodelovanje na področju jazza, izpostavil pa je
tudi vse nagrade in uspehe, ki jih dosegajo. Veseli ga tudi, da
jim je uspelo zastaviti projekt z novim studijem. Zaželel jim je
uspešno delo še naprej.
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.

K 31. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o delu Rdeče dvorane za leto 2018
Poročilo je predstavil B.
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.

K 32. TOČKI DNEVNEGA REDA

Poročilo o delu Zavoda za turizem ŠD za leto
2018
Poročilo je predstavil Franci LENART.
Članica sveta Breda KOLAR je dejala, da je bila odločitev, da se
ustanovi zavod za turizem, očitno prava, kar so lahko danes
videli. Podatki potrjujejo, da naša turistična ladja potuje v pravo
smer. Vsem, ki delajo na področju turizma, je čestitala za
uspešno delo.
Član sveta Matej JENKO je dejal, da se ene stvari premikajo
v pozitivno smer. Všeč mu je, da so upoštevane nekatere
ideje, ki jih je tudi sam podajal v preteklosti, predvsem nujno
povezovanje regij. Kar nekaj stvari se je na srečo premaknilo.
Na Odboru za gospodarstvo je bila stvar dobro predstavljena
in so dobili marsikateri odgovor. Zanima pa ga, kaj je s
Kitajci, ki so bili masovno v Gorenju, koliko so vplivali na
nočitve, kaj je s taborniki, ki so bili 1 teden na jezeru. To sicer
lepo dviguje turizem, vendar to ni to. Res pa je, da nimamo
nočitvenih kapacitet, da bi se šli turizem. Dejal je, da bi lahko
tudi na zavodu kaj naredili, da bi se lokalna hrana malo bolj
organizirano pridelovala in prodajala v naših javnih zavodih,
pa tudi hotelih in restavracijah. S tem bo naša kvaliteta višja,
kvalitetna hrana ima dodano vrednost. Še vedno opazuje, da je
turizem preveč usmerjen na Velenjčane in ne na prave turiste.
Največ se je naredilo na področju avtokampa in imajo dober
način komuniciranja, reklame in podobnega. Glede hrane in
kulinarike je dal pobudo tudi, da bi se velenjskim društvom dalo
možnost, da skozi restavracije in lokale zaženejo svojo dejavnost
s kulinariko. Glede na to, da Velenje vztraja na socialistični
poti, bi bilo smiselno, da se naredi bosanska, albanska, srbska
kuhinja itd. Meni, da je blagovna znamka Velenje korak nazaj.
Bolj smiselno bi bilo denar in čas vlagati v razvoj blagovne
znamke Šaleške doline. Smiselno bi se bilo tudi osredotočiti v
samem reklamiranju na nekaj velikih, odmevnih dogodkov, ki
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bodo prepoznani v Sloveniji in tudi izven, na področju Avstrije,
Hrvaške itd. Seveda pa je potrebno za take turiste zagotoviti
nočitvene kapacitete. V Velenju potrebujemo, če se gremo
turizem, vsaj kak nov hotel. Največ bi pridobili, če bi naredili v
Velenju zgodbo za starostnike, o čemer je že govoril. Še enkrat
je podal pobudo, da bi se nad Jakcem naredil razgledni stolp,
iz katerega bi se videlo celo Šaleško dolino in še dlje. Upa, da
bodo v zavodu dobro delovali še naprej. Prav tako pa ne gre
pozabiti na osebni stik s turisti, ki pridejo v Slovenijo, torej da so
stojnice ne le v Menini, ampak tudi drugod po Sloveniji, da se
vsepovsod ljudi vabi k nam.
Član sveta Peter DERMOL je dejal, da ga veseli, da gospod
Jenko, ki je bil največji kritik, počasi priznava, da je strategija, ki
je bila na Svetu začrtana, prava. Ne daje še pravih rezultatov,
delajo pa korake v pravo smer in skušajo postopoma razvijati
turizem. Kazalci kažejo, da so naredili korak v pravo smer
in želi si, da bi to nadaljevali tudi v prihodnje. Pred njimi je
veliko izzivov, prav gotovo pa bo prvi izziv prireditveni oder.
Pomembno pa je, da so vztrajni in odločni, da bo turizem skozi
čas postal pomembna gospodarska panoga. Želi jim vztrajnosti
in odločnosti v prihodnje, je pa naloga vseh, ki delajo v tem, da
delajo z roko v roki.
Član sveta Matej JENKO je dejal, da sprejeta strategija za njegove
pojme še vedno ni tisto, kar bi morala biti. Strategija, ki so jo
sprejeli, on ni bil za, seveda daje neke rezultate, če pa bi bila
postavljena tako, kot je treba, pa bi bili rezultati še veliko boljši.
MOV mora seveda zagotavljati pogoje za razvoj turizma, ampak
avtokamp je dobil za plačati stavbnega zemljišča 20.000 EUR v
prvem računu in to niso pogoji za razvoj turizma. S tem se ubija
podjetniške ideje in želje po tem, da se turizem izvaja. Delajo
se tudi dobre stvari, ampak za njegove pojme še vedno to ne
gre v smeri, kot bi lahko šlo. Uspešno delo jim želi še naprej.
Župan Bojan KONTIČ je glede zaračunanega nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča dejal, da se to ves čas računa,
ampak je to plačeval Premogovnik Velenje, sedaj pa je prevalil
to na najemnika. Oni so zato zmanjšali iz 1 leta na 6 mesecev,
ker celo leto kamp ne obratuje. Hkrati pa se kamp prodaja in
išče kupca. Upravičeni pa so do tega nadomestila, ker vlagajo
ogromno sredstev v plažo in v okolico. Lahko je imeti kamp ob
urejeni plaži.
Članica sveta Suzana KAVAŠ je pohvalila delo gospoda Lenarta.
V preteklosti so bili morda malo skeptični glede njegovih
sposobnosti, danes pa lahko z zagotovostjo reče, da je delo
dobro. Zahvalila se je za njegovo delo, za poročilo in za to, da
se je odzval na vabilo odbora, kjer jim je vse razložil.
Franci LENART se je zahvalil za spodbudne besede. Trudili se
bodo, da bodo delali dobro še naprej. Gospodu Jenku je dejal,
da so vsi njihovi dokumenti na njihovi spletni strani, kjer si lahko
vso gradivo pogleda. Glede lokalne hrane je dejal, da se to
odvija v okviru projekta LAS, kjer so vključeni vsi pridelovalci v
naši dolini. Zanimiva pa je ideja glede narodnostno obarvanih
kulinarik v Velenju. Glede starostnikov pa je dejal, da Terme
Topolšica odprodajajo kompleten Ocepkov gaj, kjer je 100
prenočitvenih zmogljivosti, je pa to idealen kraj, ki bi se lahko
ponudil starostnikom. Zraven je tudi Zimzelen, bolnišnica. To je
stvar pogajanj in nekega investicijskega združenja.
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.
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K 33. TOČKI DNEVNEGA REDA
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PREDLOG

Letno poročilo Lekarne Velenje za leto 2018
Poročilo je predstavila mag. Sabina GRM.
Član sveta Bojan ŠKARJA je dejal, da je lekarniška dejavnost
v MOV zelo uspešna, to je razvidno tudi iz prej omenjene
ankete. V lekarni se zagotavlja kakovost, tudi preko certifikatov
kakovosti in standarda. Pohvalil je uspešno delo kolektiva in
dobro poslovanje. Področje, kjer bo potrebno nekaj narediti, pa
je lekarna v Šmartnem ob Paki, ki je nerentabilna. Vsekakor je
potrebno sprejeti neke ukrepe glede tega.
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.

K 34. TOČKI DNEVNEGA REDA

Poročilo o izvajanju socialno varstvene
storitve Pomoč družini na domu za leto 2018
Poročilo je predstavila Valerija KIDRIČ.
Članica sveta Aleksandra VASILJEVIĆ je dejala, da se demografska
slika drastično spreminja, trend naraščanja je na strani starejših.
Pomembno pa je ohranjati starejše čim dlje v domačem okolju,
zato je za lokalno skupnost in posameznika ter njegovo družino
dejavnost pomoči na domu izrednega pomena.
Zaveda se, da se soočajo s kadrovsko stisko, ki jo dobro
premagujejo, opozorila pa je na to, da ne moremo dovoliti
družinam, da prevzamejo skrb za posameznika v celoti. To
je zapisano tudi v strategiji o dolgoživi družbi, vendar predlog
zakona o dolgotrajni oskrbi še vedno leži nekje v predalu.
Odlično pa je povezovanje z zdravstvenim domom, zlasti s
patronažno službo. Zahvalila se je za njihova prizadevanja in
upa, da bodo še naprej dobro sodelovali.

ZAPISNIK
NADALJEVANJA 3. SEJE
Sveta Mestne občine Velenje

Nadaljevanje 3. seje je potekalo v sejni dvorani Mestne občine
Velenje, dne 15.4. 2019, s pričetkom ob 15. uri in zaključkom
ob 15.45 uri.
Nadaljevanje seje je vodil podžupan Peter DERMOL.
Opravičili so se naslednji člani sveta: Mersad DERVIŠEVIĆ,
Marjana Marija KOREN, Majda GABERŠEK, Tjaša ODERLAP,
Andrej KMETIČ in Matej JENKO.
Podžupan Peter DERMOL je ugotovil, da je od skupnega števila
33 članov sveta prisotnih 27 članov in je svet sklepčen.
Člani sveta so za nadaljevanje 3. seje Sveta Mestne občine
Velenje prejeli naslednje gradivo:
- Glasilo št. 2 in Prilogo h Glasilu 2/3
- Predlog dnevnega reda s poročevalci, kazalom in opombami

K 35. TOČKI DNEVNEGA REDA

Poročilo o izvedbi Javnega razpisa za
sofinanciranje socialnih in zdravstvenih
programov in/ali projektov v Mestni občini
Velenje v letu 2018

Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.

Poročilo je predstavil Drago MARTINŠEK.

Župan Bojan KONTIČ je na tej točki sejo prekinil. Nadaljevanje
seje je napovedal za ponedeljek, 15.4. 2019, ob 15. uri.

Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.

Seja se je zaključila ob 15.30 uri.
Pripravila:
Aleksandra Forštner, univ. dipl. pol., l.r.
župan Mestne občine Velenje
Bojan Kontič

K 36. TOČKI DNEVNEGA REDA

Poročilo o izvajanju programa za izboljšanje
življenja invalidov v MOV za leto 2018
Poročilo je predstavil Drago MARTINŠEK.
Članica sveta mag. Dragica POVH je pohvalila vse dejavnosti
in projekte, ki so bili izvedeni, ter izrekla zahvalo za dolgoletno
dobro delo na tem področju.
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.

4. seja Sveta Mestne občine Velenje
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K 37. TOČKI DNEVNEGA REDA

Poročilo o izvedbi javnega razpisa za
sofinanciranje kulturnih programov in
projektov v Mestni občini Velenje za leto 2018
Poročilo je predstavil Drago MARTINŠEK.
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.

stran 21 / Številka 3

K 41. TOČKI DNEVNEGA REDA

Poročilo o izvajanju izbirne gospodarske
javne službe javnega mestnega prevoza in
integriranega posebnega linijskega prevoza
učencev v MO Velenje od 1. 9. 2017 do 31. 8.
2018
Poročilo je predstavil Boštjan ČOKL.
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.

K 38. TOČKI DNEVNEGA REDA

Poročilo o izvedbi javnega razpisa za
sofinanciranje mladinskih projektnih
aktivnosti v Mestni občini Velenje za leto 2018

K 42. TOČKI DNEVNEGA REDA

Poročilo je predstavil Drago MARTINŠEK.

Poročilo o izvajanju izbirne gospodarske javne
službe upravljanje s parkirišči in z garažnimi
hišami – modre cone v letu 2018

Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.

Poročilo je predstavil Dejan VALENČAK.

K 39. TOČKI DNEVNEGA REDA

Poročilo o izvedbi javnega razpisa za
sofinanciranje projektov mladih za dosego
ciljev iz Lokalnega programa razvoja
delovanja mladih v Mestni občini Velenje za
leto 2018
Poročilo je predstavil Drago MARTINŠEK.
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.

K 40. TOČKI DNEVNEGA REDA

Poročilo o izvedbi javnega razpisa za
sofinanciranje programov/projektov/
prireditev, ki niso predmet drugih financiranj
iz proračuna Mestne občine Velenje za leto
2018

Član sveta Franc KOS je dejal, da je sicer lepo, ko se govori
o prihodkih na parkomatih, vendar ali se kdaj vprašajo, kako
je pa treba vzdrževati garažne hiše. Izpostavil je problematiko
parkirne hiše pri zdravstvenem domu. Že dva dni ni dežja, pa
je še vedno tam 5cm vode in ne moreš iz avta. Če kasirajo, je
treba to tudi vzdrževati. Postavil je še vprašanje, ali redarska
služba tudi spada pod njih.
Anton BRODNIK je odgovoril, da se zavedajo problema te
garaže in z njo nimajo sreče. Izvajalca vsak teden opozarjajo
na napake v dilatacijah. Problem je, da iz zgornje ploščadi teče
v spodnjo ploščad. Sedaj, ko so lepi dnevi, naj bi to z novimi
materiali uredili.
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.

K 43. TOČKI DNEVNEGA REDA

Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh v
kmetijstvu v letu 2018
Poročilo je predstavila mag. Branka GRADIŠNIK.
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.

Poročilo je predstavila mag. Saša SEVČNIKAR.
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.
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K 44. TOČKI DNEVNEGA REDA

Poročilo o izvajanju lokalnega energetskega
koncepta MOV za leto 2018
Poročilo je predstavil Boštjan KRAJNC.
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.

K 45. TOČKI DNEVNEGA REDA

Poročilo o delovanju Zavoda Energetska
agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško za
obdobje od 1.1.2018 do 31.12.2018
Poročilo je predstavil Boštjan KRAJNC.
Član sveta dr. Adnan GLOTIĆ je pohvalil direktorja in zaposlene.
Poudaril je, da zavod pridobiva večino sredstev za svoje
delovanje iz EU sredstev in iz tržne dejavnosti. Krediti se redno
plačujejo, poslovanje je stabilno, zavod pa ponuja 14 mladim
osebam zaposlitev in kot kaže bodo samo še rasli.
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.
Seja se je zaključila ob 15.45 uri.

Pripravila:
Aleksandra Forštner, univ. dipl. pol., l.r.
župan Mestne občine Velenje
Bojan Kontič
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Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 19. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 –
ZJF-C in 114/06 –ZUE), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO,
76/16 – odl. US, 11/18-ZSPDSLS-1 in 30/18) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO
Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo), na svoji _____ seji, dne ______________ sprejel naslednji

SKLEP
o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za leto 2018 in iz preteklih let
1. člen
Svet Mestne občine Velenje se je seznanil s poslovnimi rezultati javnih zavodov v letu 2018 in iz preteklih let,
in sicer s poslovnimi rezultati naslednjih javnih zavodov: Vrtec Velenje, OŠ Šalek, OŠ Gorica, OŠ Antona
Aškerca, OŠ Gustava Šiliha, OŠ Livada, OŠ Mihe Pintarja Toleda, CVIU Velenje, Glasbena šola Fran Korun
Koželjski, Ljudska univerza Velenje, Lekarna Velenje, Zdravstveni dom Velenje, Knjižnica Velenje, Muzej
Velenje, Festival Velenje, Rdeča dvorana ŠRZ, Mladinski center Velenje, Kssena, Zavod za turizem, CRTI
SAŠA, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Mestna občina Velenje.
2. člen
Svet Mestne občine Velenje sprejme sklep o razporeditvi presežkov prihodkov nad odhodki v javnih zavodih
oziroma pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki:

Javni zavod

Vrtec Velenje

Višina presežka,
oz. primanjkljaja
iz leta 2018
(EUR)

-11.659,44

OŠ Šalek

13.000,00

OŠ Gorica

45.908,00

Neporabljen
presežek oz.
primanjkljaj iz
preteklih let (EUR)

Namen porabe presežka/način
pokrivanja izgube
Presežek odhodkov nad prihodki iz
leta 2018 se pokriva s presežkom
prihodkov nad odhodki iz preteklih
let, razlika presežka prihodkov nad
238.867,00 odhodki iz preteklih let v višini
227.207,56 evrov se nameni za
vračilo sredstev MOV za nakup
dveh modularnih enot pri enoti
Vrtiljak (v obdobju dveh let).
Presežek prihodkov nad odhodki
za leto 2018 v višini 13.000 evrov
se porabi za financiranje menjave
vrat v učilnicah (II. Faza) in
110.981,36
sanacijo sten v garderobah v
telovadnici (odločba zdravstvene
inšpekcije). Presežek iz preteklih
ostane nerazporejen.
Presežek prihodkov nad odhodki
za leto 2018 se porabi za:
- obnovo sanitarij za delavke in
delavce,
- ureditev centralnega zaklepanja,
0,00 - obnovo razsvetljave v štirih
učilnicah,
- delno nabavo omar za arhiv,
- čiščenje prezračevalnih naprav v
kuhinji,
- zamenjavo vratnih kril – 5 kosov,
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OŠ Antona
Aškerca

12.878,00

0,00

OŠ Gustava Šiliha

34.542,49

2.408,09

OŠ Livada

33.486,29

57.504,10

OŠ MPT

26.736,98

0,00

7.492,66

2.929,23

CVIU Velenje
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- obnovo sanitarij za delavce v
POŠ,
- obnovo sanitarij za dečke v POŠ.
Presežek prihodkov nad odhodki
za leto 2018 se porabi za:
- zamenjavo kanalizacijskih
odtokov v 1. nadstropju šole,
- zamenjavo talne keramike in
jaškov v kletnih prostorih šole,
- delno zamenjavo stenske
keramike v shrambi čistil pri šolski
kuhinji,
- oplesk betonskih senčnikov na
fasadi centralne šole,
- sanacijo WC in umivalnic/šport
na podružnici v Pesju.
Presežek prihodkov nad odhodki
za leto 2018 v višini 36.950,58
EUR in presežek iz preteklih let se
porabi za:
- izgradnjo brezžičnega interneta
na matični šoli,
- nakup IKT opreme za matično
šolo,
- nakup IKT opreme za
podružnično šolo,
- opremo za šolsko kuhinjo na
matični šoli,
- pohištvo za učilnico in avlo na
podružnični šoli,
- stroj za pometanje in čiščenje tal.
Presežek prihodkov nad odhodki
za leto 2018 in presežek iz
preteklih let se porabi za:
- nakup IKT opreme SIO 2020,
- nakup miz in stolov v mali
jedilnici,
- nakup pregradne zavese v
telovadnici,
- nakup plinskega kotla za kuhinjo,
- menjavo svetil.
Presežek prihodkov nad odhodki
za leto 2018 se porabil za:
- izgradnjo brezžičnega omrežja,
- nabavo računalnikov, projektorjev
in tiskalnikov,
- električno peč za keramiko,
- prekucno ponev za kuhinjo,
- obnovo tal in posodobitev
opreme v učilnicah.
Presežek prihodkov nad odhodki
za leto 2018 in presežek iz
preteklih let se nameni za:
- stroške publikacije ob prireditvi –
60 let CVIU,
- nakup knjižničnega gradiva,
- nakup računalniškega programa diagnostični instrumentarij SNAP.

30. april 2019

Glasbena šola
Fran Korun
Koželjski
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43.674,56

13.053,07

Ljudska univerza

908,15

394.504,85

Lekarna Velenje

269.169,00

878.637,00

Zdravstveni dom
Velenje

- 381.511,00

- 678.725,00

Knjižnica Velenje

-17.753,00

0,00

17.089,00

0,00

Muzej Velenje

stran 25 / Številka 3

Presežek prihodkov nad odhodki
za leto 2018 in presežek iz
preteklih let se porabi za:
- opremo snemalnega studia,
- instrumente (klavir, pihala,
trobila),
- mize za citre,
- stole za kontrabas,
- sesalec,
- računalniško opremo.
Presežek prihodkov nad odhodki v
višini 908,15 evrov za leto 2018 in
presežek prihodkov iz preteklih let
se porabi za plačilo dela
materialnih stroškov zavoda.
Presežek prihodkov nad odhodki
za leto 2018 znaša 269.169,00
evrov, ki se v višini 143.942,64
evrov razporedi za investicije v letu
2019 in 3.300,00 evrov za
investicijsko vzdrževanje v letu
2019 na konto 980.
Presežek prihodkov nad odhodki
za leto 2018 v višini 121.926,36
evrov Lekarna Velenje v skladu z
odlokom nakaže v proračun MO
Velenje. Presežek prihodkov iz
preteklih let ostane nerazporejen.
Negativni rezultat tekočega leta
povečuje kumulativno izgubo, ki po
stanju na dan 31.12.2018 znaša
1.060.236,00 EUR. Po 21. členu
Statuta javnega zavoda ZD
Velenje primanjkljaj, ki nastane
zavodu pri opravljanju dejavnosti
kot javne službe po pogodbi, ki jo
zavod sklene z ZZZS in ki je
posledica spremenjenih družbeno
- ekonomskih razmer, krije ZZZS.
Presežek odhodkov nad prihodki
za leto 2018 Knjižnica Velenje
sanira iz tekočega poslovanja v
letu 2019.
Presežek prihodkov nad odhodki
za leto 2018 Muzej Velenje porabi
za povečanje dolgoročnih sredstev
in sredstev v upravljanju, in sicer
za:
- razstavno opremo (vitrine,
osvetlitev, avdio in video oprema)
v letu 2019 načrtovanih novih
postavitev stalnih razstav o povojni
zgodovini Velenja (delovni naslov:
Mesto, ki so ga imenovali čudež)
in o najdbi ostankov okostij
mastodontov (delovni naslov:
Šaleški prasloni)
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Festival Velenje

9.789,00

Rdeča dvorana
Velenje

-12.405,74

Mladinski center
Velenje

6.186,00

Kssena Velenje

-6.853,00

Zavod za turizem

13.005,43

CRTI SAŠA

981,04

Presežek prihodkov nad odhodki
za leto 2018 Festival Velenje
porabi za povečanje dolgoročnih
sredstev v upravljanju:
- nakup digitalnega projektorja, ki
0,00 bo v mali dvorani Kina Velenje,
omogočal pa bo tudi poletne
projekcije na prostem v ocenjeni
vrednosti 27.000 EUR, torej ta
znesek predstavlja le del sredstev
za nakup.
Presežek odhodkov nad prihodki
158.862,04 se bo pokrival iz neporabljenega
presežka preteklih let.
Presežek prihodkov nad odhodki
za leto 2018 in iz preteklih let
(93.154 EUR) se porabi za:
- udeležbo pri stroških materiala,
storitev in dela iz tržne dejavnosti v
višini 25.000 evrov,
- stroške investicijskega
vzdrževanja v višini 50.000 evrov,
skladno s planom investicijskega
vzdrževanja za leto 2019, in sicer:
postavitev ograje na zahodni strani
Efenkove 61a, ograditev
86.968,00 odjemnega mesta za odpadke na
Efenkovi 61a, materialne
investicije skladno s planom v
avdio/lučno področje 2.000 €,
Mladinski hotel 2.600 €,
Multimedijski center 7.500 €,
eMCe plac 1.500 €, MC družba in
splošno 7.000 €
- znesek v višini 18.145 evrov
ostane nerazporejen – zaradi
dvomljivih in neizterljivih terjatev, ki
se planirajo odpisati v letu 2019.
Presežek odhodkov nad prihodki
za leto 2018 se bo pokrival iz
neporabljenega presežka iz
150.015,20 preteklih let, ostanek
neporabljenega presežka iz
preteklih let pa ostane
nerazporejen.
Presežek prihodkov nad odhodki
za leto 2018 znaša 13.005,43
evrov in se namensko porabi za
izvajanje in razvoj dejavnosti
7.789,80 ZTŠD: promocija in trženje –
jumbo plakati, sejmi, oglasi,
založništvo, digitalni marketing,…
Presežek iz preteklih let ostane
nerazporejen.
Presežek prihodkov nad odhodki
za leto 2018 se porabi za nakup
0,00
IKT opreme (prenosni računalnik).
3. člen
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Vsi javni zavodi morajo ustanovitelju ali soustanovitelju Mestni občini Velenje podati poročilo o realizaciji porabe
ob koncu poslovnega leta 2019. Javni zavod Zdravstveni dom Velenje, ki izkazuje kumulativni presežek
odhodkov nad prihodki, mora do julija 2019 ustanovitelju Mestni občini Velenje predložiti sanacijski načrt.
4. člen
Ta sklep začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 083-01-0031/2017
Datum:
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

Obrazložitev:
Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C, 114/06-ZUE), ki se izrecno uporablja za
posredne proračunske uporabnike, kamor spadajo tudi javni zavodi, v drugem odstavku 19. člena jasno določa,
da o uporabi presežka prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj zavoda. Prav tako je v tretjem odstavku 19.
člena zakona o računovodstvu navedeno, da o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki odloča ustanovitelj
zavoda.
V Mestni občini Velenje deluje 20 javnih zavodov, s področja družbenih dejavnosti jih je 18: 2 s področja
zdravstva, 11 s področja vzgoje in izobraževanja, 4 s področja kulture in mladine ter en s področja športa.
Ustanovljena pa sta še zavoda s področja turizma in energetike.
Zavod s področja predšolske vzgoje Vrtec Velenje ima v ustanovnem aktu opredeljeno, da o razporeditvi
presežkov prihodkov nad odhodki oziroma pokrivanju presežkov odhodkov nad prihodki po zaključnem računu
vrtca odloči s sklepom ustanovitelj na predlog sveta vrtca. Presežek prihodkov nad odhodki iz naslova cen
programov v vrtcu se upošteva pri naslednji določitvi cene programov.
Zavodi s področja izobraževanja imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno, da se presežek prihodkov nad
odhodki, ki ga zavodi dosežejo pri opravljanju svoje dejavnosti, uporablja za plačilo materialnih stroškov,
investicijsko vzdrževanje in investicije, izjemoma in po predhodnem soglasju ustanovitelja, pa tudi za plače.
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v zavodu določi minister.
Ustanovitveni akt javnega zavoda Lekarna Velenje določa, da mora zavod presežek prihodkov nad odhodki,
vplačati v proračun Mestne občine Velenje, najkasneje do 30. 4. tekočega leta. Zavod mora za letni načrt
investicij in investicijskega vzdrževanja pridobiti soglasje ustanoviteljev.
Ustanovitveni akt zavoda Zdravstveni dom Velenje določa, da presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod
doseže pri opravljanju svoje dejavnosti kot javne službe, sme zavod uporabljati le za opravljanje in razvoj te
dejavnosti, po predhodnem soglasju pristojnega upravnega organa ustanovitelja.
Zavod s področja športa ima v ustanovnem aktu opredeljeno, da presežek prihodkov nad odhodki nameni za
izvajanje in razvoj svoje dejavnosti. O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča
ustanovitelj, na predlog direktorja in po predhodnem soglasju sveta zavoda.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog direktorja in po predhodnem
soglasju sveta zavoda.
Zavodi s področja kulture imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno, da presežek prihodkov nad odhodki
namenijo za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti. O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki
odloča ustanovitelj na predlog direktorja in po predhodnem soglasju sveta zavoda.
Odlok o ustanovitvi Zavoda za turizem Šaleške doline določa, da se presežek prihodkov nad odhodki nameni
za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
Ustanovitveni akt Zavoda KSSENA določa, da o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in o
načinu razporejanja primanjkljaja zavoda, odloča svet zavoda.
V letu 2018 je 15 javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Mestna občina Velenje, poslovalo pozitivno, Vrtec
Velenje, Zdravstveni dom Velenje, Knjižnica Velenje, Rdeča dvorana in Kssena pa negativno.
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Vrtec Velenje je v letu 2018 ustvaril presežek odhodkov nad prihodki v višini 11.659,44 EUR. Po zaključnem
poročilu na dan 31. 12. 2018 je Vrtec Velenje izkazal presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let, od leta
1999 do vključno leta 2018 v višini 238.867,00 EUR. S tem se presežek odhodkov nad prihodki iz leta 2018
pokriva s presežkom prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Svet zavoda Vrtca Velenje predlaga, da se del tega
presežka v višini 227.207,56 EUR nameni za vračilo sredstev MOV za nakup dveh modularnih enot pri enoti
Vrtiljak (v obdobju dveh let).
Osnovna šola Šalek je v letu 2018 ustvarila 13.000 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Svet zavoda
predlaga, da se presežek prihodkov nad odhodki nameni za financiranju menjave vrat v učilnicah (II. Faza) in
sanaciji sten v garderobah v telovadnici (odločba zdravstvene inšpekcije).
Osnovna šola Gorica je imela v letu 2018, 45.908 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Svet zavoda predlaga,
da se presežek prihodkov nad odhodki nameni za financiranje investicijskega vzdrževanja: obnovo sanitarij za
delavke in delavce, ureditev centralnega zaklepanja, obnovo razsvetljave v štirih učilnicah, delno nabavo omar
za arhiv, čiščenje prezračevalnih naprav v kuhinji, zamenjavo vratnih kril – 5 kosov, obnovo sanitarij za delavce
v POŠ in obnovo sanitarij za dečke v POŠ.
Osnovna šola Antona Aškerca je v letu 2018 ustvarila 12.878 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Svet
zavoda predlaga, da se presežek prihodkov nad odhodki nameni za zamenjavo kanalizacijskih odtokov v 1.
nadstropju šole, zamenjavo talne keramike in jaškov v kletnih prostorih šole, delno zamenjavo stenske keramike
v shrambi čistil pri šolski kuhinji, oplesk betonskih senčnikov na fasadi centralne šole in sanacijo WC ter
umivalnic/ŠPORT na podružnici v Pesju.
Osnovna šola Gustava Šiliha je imela v letu 2018 presežek prihodkov nad odhodki v višini 34.542,49 EUR. Svet
zavoda predlaga, da se presežek prihodkov nad odhodki nameni za izgradnjo brezžičnega interneta na matični
šoli, nakup IKT opreme za matično šolo, nakup IKT opreme za podružnično šolo, opremo za šolsko kuhinjo na
matični šoli, pohištvo za učilnico in avlo na podružnični šoli ter stroj za pometanje in čiščenje tal.
Osnovna šola Livada je v letu 2018 ustvarila 33.486,29 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Svet zavoda
predlaga, da se presežek prihodkov nad odhodki leta 2018 nameni za nakup IKT opreme SIO 2020, nakup miz
in stolov v mali jedilnici, nakup pregradne zavese v telovadnici, nakup plinskega kotla za kuhinjo in menjavo
svetil.
Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda je imela v letu 2018 presežek prihodkov nad odhodki v višini 26.736,98
EUR. Svet zavoda predlaga, da se presežek prihodkov nad odhodki leta 2018 nameni za - izgradnjo
brezžičnega omrežja, nabavo računalnikov, projektorjev in tiskalnikov, električno peč za keramiko, prekucno
ponev za kuhinjo in obnovo tal in posodobitev opreme v učilnicah.
Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje – CVIU je v letu 2018 ustvaril 7.492,66 EUR presežka
prihodkov nad odhodki. Svet zavoda predlaga, da se presežek prihodkov nad odhodki leta 2018 nameni za
stroške publikacije ob prireditvi – 60 let CVIU, nakup knjižničnega gradiva in računalniškega programa –
diagnostični instrumentarij SNAP.
Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje je imela v letu 2018 presežek prihodkov nad odhodki v višini
43.674,56 EUR. Svet zavoda predlaga, da se presežek prihodkov nad odhodki in ostanek presežka preteklih
let nameni za opremo snemalnega studia, instrumente (klavir, pihala, trobila), mize za citre, stole za kontrabas,
sesalec in računalniško opremo.
Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje je imela v letu 2018 presežek prihodkov nad odhodki v višini 908,15
EUR. Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2018 bo porabljen za plačilo dela materialnih stroškov zavoda.
Lekarna Velenje je imela v letu 2018 presežek prihodkov nad odhodki v višini 269.169 EUR. Presežek v višini
143.942,64 evrov se razporedi za investicije v letu 2019 in 3.300,00 evrov za investicijsko vzdrževanje v letu
2019 na konto 980. Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2018 v višini 121.926,36 evrov Lekarna Velenje v
skladu z odlokom nakaže v proračun MO Velenje.
Zdravstveni dom Velenje je ustvaril v letu 2018 negativen rezultat in sicer - 381.511,00 EUR. Negativni rezultat
tekočega leta povečuje kumulativno izgubo, ki po stanju na dan 31.12.2018 znaša 1.061.236,00 EUR. Letno
poročilo 2018 s prilogami so oddali na AJPES 28.2.2019. Po 21. členu Statuta javnega zavoda ZD Velenje
primanjkljaj, ki nastane zavodu pri opravljanju dejavnosti kot javne službe po pogodbi, ki jo zavod sklene z ZZZS
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in ki je posledica spremenjenih družbeno - ekonomskih razmer, krije ZZZS. Primanjkljaj, ki pa nastane zavodu
pri uresničevanju s planom sprejetih odločitev v zvezi z vzdrževanjem in nabavo medicinske opreme ter z
izvajanjem sprejetih investicij, krije v skladu z zakonom ustanovitelj.
Festival Velenje je ustvaril 9.789,00 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Predlagajo, da se presežek nameni
za nakup digitalnega projektorja, ki bo v mali dvorani Kina Velenje, omogočal pa bo tudi poletne projekcije na
prostem, v ocenjeni vrednosti 27.000 EUR, torej ta znesek predstavlja le del sredstev za nakup.
Knjižnica Velenje je v letu 2018 imela 17.753,00 EUR presežka odhodkov nad prihodki. Negativen rezultat bo
sanirala iz tekočega poslovanja v letu 2019.
Muzej Velenje je ustvaril 17.089,00 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Predlagajo, da se presežek nameni
za
povečanje
dolgoročnih
sredstev
in
sredstev
v
upravljanju,
in
sicer
za:
razstavno opremo (vitrine, osvetlitev, avdio in video oprema) v letu 2019 načrtovanih novih postavitev stalnih
razstav o povojni zgodovini Velenja (delovni naslov: Mesto, ki so ga imenovali čudež) in o najdbi ostankov
okostij mastodontov (delovni naslov: Šaleški prasloni).
Mladinski center Velenje je v letu 2018 ustvaril presežek prihodkov nad odhodki v višini 6.186,00 EUR,
neporabljen presežek iz preteklih let pa znaša 86.968,00 EUR. Predlagajo, da se presežek nameni za: udeležbo
pri stroških
materiala,
storitev in
dela
iz tržne dejavnosti v
višini 25.000
evrov,
stroške investicijskega vzdrževanja v višini 50.000 evrov, skladno s planom investicijskega vzdrževanja za leto
2019, in sicer: postavitev ograje na zahodni strani Efenkove 61a, ograditev odjemnega mesta za odpadke na
Efenkovi 61a, materialne investicije skladno s planom v avdio/lučno področje 2.000 €, Mladinski hotel 2.600 €,
Multimedijski center 7.500 €, eMCe plac 1.500 €, MC družba in splošno 7.000 € in materialne investicije v
programskih enotah, Mladinski hotel, eMCe plac in avdio/lučno področje.
Znesek v višini 18.145 evrov ostane nerazporejen – zaradi dvomljivih in neizterljivih terjatev, ki jih planirajo
odpisati v letu 2019.
Rdeča dvorana Velenje je imela v letu 2018 -12.405,74 EUR primanjkljaja. Presežek odhodkov nad prihodki se
bo pokrival iz neporabljenega presežka preteklih let.
Zavod Kssena je v letu 2018 ustvaril primanjkljaj v vrednosti -6.853,00 EUR. Presežek odhodkov nad prihodki
za leto 2018 se bo pokrival iz neporabljenega presežka iz preteklih let, ostanek neporabljenega presežka iz
preteklih let pa ostane nerazporejen.
Zavod za turizem Šaleške doline je ustvaril v letu 2018 presežek v vrednosti 13.005,43 EUR. Presežek
prihodkov nad odhodki iz leto 2018 EUR bo ZTŠD namensko porabil za izvajanje in razvoj dejavnosti: trženjejumbo plakati, sejmi, oglasi, založništvo, digitalni marketing… Presežek iz preteklih let ostane nerazporejen.
CRTI SAŠA je v letu 2018 ustvaril 981,04 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Svet zavoda predlaga, da se
presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2018 nameni za nakup IKT opreme (prenosni računalnik).
Vsa investicijska in vzdrževalna dela se bodo izvajala po sistemu javnih naročil, ki bodo šele po zaključku
opravljenih del prikazala dejansko stanje potrebnih sredstev za posamezne javne zavode. Iz poročila bo
razvidno, kolikšen del neporabljenega presežka prihodkov nad odhodki je bil dejansko uporabljen za načrtovana
dela.
V Velenju, 23. 4. 2019
Drago MARTINŠEK, univ. dipl. soc., l.r.
vodja Urada za družbene dejavnosti
ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 – uradno
prečiščeno besedilo) predlagam svetu Mestne občine Velenje, da ta sklep sprejme.
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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Predlagatelj: ŽUPAN 		

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), 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št.
29/17 in 21/18 – ZNOrg), Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki
Sloveniji za obdobje 2014 – 2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta
Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014
– 2023 (Sklep vlade št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014) in 24. člena Statuta
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, 12/16 – uradno
prečiščeno besedilo) na svoji seji dne _______________ sprejel

ODLOK

o postopku za sofinanciranje letnega
programa športa v Mestni občini Velenje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok o postopku za sofinanciranje letnega programa športa
v Mestni občini Velenje (v nadaljevanju; Odlok) določa javni
interes v športu, mehanizme za njegovo uresničevanje ter
organe, ki so zanj pristojni na področju športa v Mestni občini
Velenje (v nadaljevanju: občina) v okviru letnega programa
športa (v nadaljevanju: LPŠ).
2. člen
(opredelitve javnega interesa v športu)
Javni interes obsega naloge nacionalnega in lokalnega
pomena, ki so določene v Nacionalnem programu športa v
RS (v nadaljevanju: NPŠ) in so namenjene zagotavljanju
optimalnih pogojev za kakovostno ukvarjanje s športom in
gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja. Javni interes v
občini obsega dejavnosti na vseh področjih športa v skladu s
prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v NPŠ in se uresničuje
tako, da se:
- v proračunu občine zagotavlja finančna sredstva za
sofinanciranje LPŠ,
- načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne športne objekte
in površine za šport v naravi,
- spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj vseh
področjih športa.
3. člen
(izvajalci LPŠ)
Izvajalci LPŠ po tem Odloku so:
- športna društva in športne zveze, ki so registrirani v RS,
- zavodi za šport,
- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo športne
programe določene z LPŠ,
- pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v
športu v RS,
- samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za
opravljanje dejavnosti v športu v RS,
- ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na
področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja
ustanove in
- zasebni športni delavci.
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4. člen
(pravica do sofinanciranja)
Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja na
področjih športa, če izpolnjujejo pogoje:
- imajo sedež v občini, v primeru organizacij, ki združujejo
člane na področju regije, se upošteva število članov s stalnim
prebivališčem v mestni občini Velenje;
- so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ
(v nadaljevanju: JR) najmanj dve 2 leti registrirani v skladu z
veljavnimi predpisi, njihova dejavnost pa je izvajanje športnih
programov (ena od dejavnosti ali glavna dejavnost) in tako
dolgo že delujejo na območju MOV ali neprekinjeno zakonito
nadaljujejo dejavnost športnega društva, ki je bilo registrirano
za opravljanje dejavnosti na športnem področju več kot 2 (dve)
leti in je najmanj tako dolgo že delovalo na območju MOV;
- izvajajo športne programe/področja športa skladno z Odlokom
in LPŠ, se pravočasno prijavijo na javni razpis ter izpolnjujejo
vse razpisne pogoje,
- imajo za prijavljena športne programe/področja športa:
zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno
izobražen in/ali usposobljen kader za opravljanje strokovnega
dela v športu; izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so
razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov in urejeno
evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o
udeležencih programov;
- imajo za prijavljene programe športa organizirano redno
športno vadbo najmanj 36 tednov v letu, razen v primeru, ko
kandidirajo za sredstva za izvedbo enkratne akcije ali pa je s
pogoji in meril za vrednotenje športnih programov / področij za
specifični program oz. športno panogo drugače določeno.
Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji
prednost pri izvajanju LPŠ.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
5. člen
(opredelitev področij športa)
Za uresničevanje javnega interesa v športu se v skladu s
proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela enake
dostopnosti javnih sredstev za vse izvajalce iz proračuna
občine lahko sofinancirajo naslednja področja športa:
1. ŠPORTNI PROGRAMI:
- prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
- obštudijske športne dejavnosti
- športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport
- kakovostni šport
- vrhunski šport
- šport invalidov
- športna rekreacija
- šport starejših;
2. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI;
3. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU:
- usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev v
športu
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- statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev v športu in
strokovna podpora programov
- založništvo v športu
- znanstveno raziskovalna dejavnost v športu
- informacijsko komunikacijska tehnologija na področju športa

- vodenje zapisnikov o svojem delu.

4. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU;

8. člen
(javni razpis in razpisna dokumentacija)
V skladu z veljavno zakonodajo, tem Odlokom, sprejetim LPŠ
in na podlagi sklepa župana občina izvede JR.

5. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA:
- športne prireditve
- javno obveščanje o športu
- športna dediščina in muzejska dejavnost v športu;
6. DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU.
6. člen
(letni program športa)
LPŠ je dokument, ki opredeli športne programe/področja, ki
so v koledarskem letu, za katerega se LPŠ sprejema, v občini
prepoznana kot javni interes.
Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, razpoložljiva
proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske razmere v
lokalnem športu se v LPŠ določi:
- športne programe/področja, ki se v proračunskem letu
sofinancirajo iz občinskega proračuna,
- višino proračunskih sredstev za sofinanciranje področij/
programov športa,
- obseg in vrsto športnih programov/področij,
- pogoje, merila in kriterije za vrednotenje športnih programov/
področij.
Predlog LPŠ pripravi pristojni organ občinske uprave. Zaradi
zagotavljanja avtentičnih interesov civilne športne družbe v
postopku priprave predloga LPŠ enakopravno sodeluje Športna
zveza Velenje, ki k predlogu LPŠ poda mnenje. LPŠ sprejme
Občinski svet Mestne občine Velenje.
7. člen
(komisija za izvedbo JR)
Župan s sklepom ustanovi Komisijo izvedbo JR (v nadaljevanju:
komisija), ki je sestavljena iz petih (5) članov.
Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje lahko
potekajo tudi dopisno. Komisija o poteku sej in o svojem
delu vodi zapisnik. Za sklepčnost in sprejemanje odločitev je
potrebna navadna večina.
Naloge komisije so:
- pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,
- odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti prejetih
vlog,
- ocena vlog na podlagi pogojev in meril navedenih v LPŠ, JR
oziroma razpisni dokumentaciji,
- priprava predloga izvajalcev LPŠ po izbranih športnih
programih/področjih,
- potrditev predloga izbire in sofinanciranja LPŠ po športnih
programih/področjih in po izvajalcih,

Strokovno-administrativna dela za komisijo opravlja za šport
pristojen urad občinske uprave ali druga pooblaščena in
strokovno usposobljena organizacija.

Objava JR mora vsebovati:
- ime in naslov naročnika,
- pravno podlago za izvedbo JR,
- predmet JR,
- navedbo pogojev za kandidiranje na JR (upravičeni izvajalci
LPŠ),
- navedbo pogojev in meril za vrednotenje športnih programov
/ področij;
- višino sredstev, ki so na razpolago za predmet JR,
- obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena
sredstva,
- rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način oddaje
vlog,
- datum in način odpiranja vlog,
- rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR,
- navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o JR,
- informacijo o razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
- razpisne obrazce,
- navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
- informacijo o dostopnosti do Odloka, LPŠ ter pogojev, meril
in kriterijev,
- vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.
9. člen
(postopek izvedbe JR)
Občina besedilo JR in razpisno dokumentacijo objavi na svojih
spletnih straneh. Rok za prijavo na JR ne sme biti krajši kot 14
dni od objave JR na spletni strani občine.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »ne odpiraj
– vloga« in navedbo JR, na katerega se nanaša. Vloga je lahko
tudi elektronska, če je tako določeno v JR. Način elektronske
predložitve vloge se določi v razpisni dokumentaciji.
Odpiranje prejetih vlog opravi komisija v roku in na način, ki je
predviden v JR. Odpirajo se samo v roku posredovane vloge v
pravilno izpolnjeni in označeni ovojnici ter v vrstnem redu, po
katerem so bile prejete. Odpiranje vlog ni javno.
Za vsako vlogo Komisija na odpiranju ugotovi formalno
popolnost glede na to, ali je bila oddana pravočasno in s strani
upravičenega vlagatelja ter ali so bili predloženi vsi zahtevani
dokumenti (popolna vloga).
O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
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- kraj in čas odpiranja prispelih vlog,
- imena navzočih članov komisije,
- naziv vlagateljev navedenih po vrstnem redu odpiranja,
- ugotovitve o popolnosti oziroma nepopolnosti posamezne
vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.
10. člen
(poziv za dopolnitev vloge)
Na podlagi zapisnika o odpiranju vlog se v roku osmih (8) dni
pisno s sklepom pozove tiste vlagatelje, katerih vloge niso bile
popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem (8)
dni od prejema sklepa.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v roku iz prejšnjega odstavka
ne dopolnijo, se zavržejo. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
11. člen
(odločba o izbiri)
Na osnovi odločitve Komisije odločbo o izbiri izda pristojni
organ občinske uprave. Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev
pogodb o sofinanciranju izvajanja LPŠ.
12. člen
(ugovor)
Zoper odločbo o izbranih in zavrnjenih vlogah je možno podati
ugovor v roku osmih (8) dni po prejemu odločbe. Predmet
ugovora ne morejo biti pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje
LPŠ.
O ugovoru odloči župan v roku trideset (30) dni od prejema
ugovora. Odločitev župana je dokončna. O dokončni odločitvi
župan obvesti tudi Komisijo.
Zoper odločitev župana je dovoljen upravni spor na Upravnem
sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v roku trideset (30) dni
od vročitve odločbe.
Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi
izvajalci LPŠ.
13. člen
(objava rezultatov JR)
Rezultati JR se po zaključku postopka JR objavijo na spletni
strani občine.
14. člen
(pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ)
Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbe o sofinanciranju
izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli:
- naziv in naslov naročnika ter izvajalca dejavnosti,
- pravna osnova za sklenitev pogodbe,
- vsebino in obseg dejavnosti,
- čas realizacije dejavnosti,
- višino dodeljenih sredstev,
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- terminski plan porabe sredstev,
- način nadzora nad namensko porabo sredstev, izvedbo
športnih programov/področij, ter predvidene sankcije
v
primeru neizvajanja,
- način nakazovanja sredstev izvajalcu,
- način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev,
- način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po
pogodbi,
- določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena
sredstva ali drugače krši pogodbena določila, ne more
kandidirati za sredstva na naslednjem JR,
- druge medsebojne pravice in obveznosti.
Če se vlagatelj v roku osmih (8) dni ne odzove na poziv k podpisu
pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za sofinanciranje.
15. člen
(spremljanje izvajanja LPŠ)
Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrana področja najmanj v
obsegu opredeljenem v pogodbi, sredstva pa nameniti za
izbran športni program/področje v skladu z JR.
Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih sredstev
izvaja občinska uprava.
Za strokovno pripravo gradiv in vodenje postopkov spremljanja
izvajanja LPŠ lahko župan pooblasti primerno strokovno
usposobljeno organizacijo.
16. člen
(uporaba javnih športnih objektov in površin)
Športna društva, ki izvajajo LPŠ, imajo za izvajanje le tega, pod
enakimi pogoji, prednost pri uporabi javnih športnih objektov in
površin pred drugimi uporabniki.
III. PREHODNE DOLOČBE
17. člen
(prenehanje veljavnosti prejšnjega Pravilnika)
Z dnem uveljavitve tega Odloka preneha veljati Pravilnik o
sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni
občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, 6/10,
13/11, 1/13, 15/13 in 2/16 – uradno prečiščeno besedilo).
18. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.				
			
Številka: 015-02-0003/2019
Datum:
							
		
župan Mestne občine Velenje
		
Bojan KONTIČ
OBRAZLOŽITEV
1. PRAVNA PODLAGA:
29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
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– 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), 16. člen Zakona o
športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Resolucija
o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za
obdobje 2014 – 2023 (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbeni
načrt Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki
Sloveniji za obdobje 2014 – 2023 (Sklep vlade št. 0072713/2014/7 z dne 26. 8. 2014) in 24. člen Statuta Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, 12/16 – uradno
prečiščeno besedilo).
2. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJETJE ODLOKA:
Razlog za sprejem Odloka o postopku za sofinanciranje
izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje
je uskladitev z novim Zakonom o športu ter z Resolucijo o
Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje
2014 -2023.
Novo sprejeti odlok bo osnova za izvedbo javnega razpisa za
leto 2020.
3. CILJI, NAČELA IN VSEBINA ODLOKA:
Ta odlok o postopku za sofinanciranje letnega programa
športa v Mestni občini Velenje določa javni interes v športu,
mehanizme za njegovo uresničevanje ter organe, ki so zanj
pristojni na področju športa v Mestni občini Velenje v okviru
letnega programa športa.
Odlok o postopku za sofinanciranje letnega programa športa
v Mestni občini Velenje v prvem delu natančno določa
opredelitev javnega interesa v športu, izvajalce LPŠ in pravico
do sofinanciranja.
V vsebinskih določbah Odlok o postopku za sofinanciranje
izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje
natančno opredeljuje področja športa, vsebino letnega
programa športa, sestavo komisije za izvedbo javnega razpisa,
opredeljuje sam javni razpis in razpisno dokumentacijo,
postopek izvedbe javnega razpisa, poziv za dopolnitev vloge,
sklep o izbiri, pritožbeno postopek, objavo rezultatov javnega
razpisa, vsebino pogodbe z izbranimi izvajalci LPŠ, spremljanje
izvajanja LPŠ ter uporabo športnih objektov in površin.
4. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC:
Sprejetje Odloka o postopku za sofinanciranje letnega programa
športa v Mestni občini Velenje ne prinaša sprememb v finančnih
posledicah za proračun Mestne občine Velenje.
5. ANALIZA PRIPOMB
Osnutek Odloka o postopku za sofinanciranje letnega programa
športa v Mestni občini Velenje je bil obravnavan dne 9. 4. 2019,
na 3. seji Sveta Mestne občine Velenje. V razpravi sta bili
podani pripombi, ki smo jo proučili. Pripombi smo upoštevali.
Član sveta Sebastjan APAT je podal naslednjo pripombo:
Član sveta Sebastjan APAT je dejal, da ta odlok sledi sprejetemu
zakonu o športu in mu ne nasprotuje. Podal je pripombo, da pri
10. členu v 2. odstavku, kjer je govora o nepopolnih vlogah, in
sicer, da se zavržejo, piše, da pritožba zoper sklep ni dovoljena.
Tukaj predlaga, da se napiše »dopustna«, ker sledi terminologiji
v 12. členu, kjer je tudi govora o primeru zavrženih vlog. Tu
pa ne razume, ali je vloga potem v primeru, ko se poda poziv,
zajeta tudi v tem 12. členu, saj se v obeh primerih govori o
zavrženih vlogah. Osnutek bo podprl.
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Odgovor:
Drugi odstavek 10. člena določa, da se morajo nepopolne
vloge v roku dopolniti. Če jih vlagatelji ne dopolnijo v roku, se
nepopolne vloge zavržejo. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.
Ta odstavek v celoti sledi 26. členu Zakona o športu, ki med
drugim v drugem odstavku določa: »Če vlagatelj vloge ne
dopolni v zahtevanem roku, izvajalec razpisa vlogo zavrže s
sklepom. Pritožba zoper sklep ni dovoljenja.«.
Napaka je v prvem odstavku 12. člena, in sicer je določeno,
da je zoper odločbo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah
možno podati ugovor v roku osmih (8) dni po prejemu odločbe.
Za zavržene vloge se ne izda odločba temveč sklep, kot je
določeno v 10. členu. Zato je potrebno zavržene vloge iz tega
člena črtati.
Prvi odstavek 12. člena se pravilno glasi:
»Zoper odločbo o izbranih in zavrnjenih vlogah je možno podati
ugovor v roku osmih (8) dni po prejemu odločbe. Predmet
ugovora ne morejo biti pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje
LPŠ.«.
Glede uporabe terminov dovoljen/dopusten pa naša zakonodaja
ni poenotena, saj se uporabljata oba izraza. Tako na primer
Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07,
65/08, 8/10, 82/13) v 39., 41., 42. členu in drugih uporablja
termin dovoljena pritožba/pritožba ni dovoljena, medtem ko
v 5. in 6. členu uporablja termin dopusten upravni spor oz.
upravni spor ni dopusten. Zakon o upravnem sporu (Uradni list
RS, št. 105/06, 26/07 - skl. US, 119/08 - odl. US, 107/09 - odl.
US, 62/10, 98/11 - odl. US, 109/12, 10/17 - ZPP-E) v 5. in 6.
členu uporablja termin dopusten upravni spor, v 39., 41., 42.,
73. členu in še drugih členih, pa uporablja termin dovoljena/ni
dovoljena pritožba. Sodna praksa tudi uporablja oba termina
dovoljen/dopusten upravni spor.
Na podlagi pripombe svetnika Sebastjana Apata smo zaradi
poenotenja terminologije v odloku popravili tretji odstavek 12.
člena, ki se tako glasi:
»Zoper odločitev župana je dovoljen (prej je pisalo dopusten)
upravni spor na Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki se
vloži v roku trideset (30) dni od vročitve odločbe.«
Velenje, 18. april 2019
			

Pripravili:
Olaf Grbec, l.r.
Katja Geršak, l.r.
Simona Pogorelčnik, l.r.

Vodja Urada za družbene dejavnosti:
				
Drago Martinšek, l.r.
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 odlok sprejme.
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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Predlagatelj: ŽUPAN 			

Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), Pravilnik o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07,
114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13, 81/16) in 24. člena Statuta
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, 1/2016 – uradno
prečiščeno besedilo) na svoji seji dne _______________ sprejel

ODLOK

o štipendijski shemi v Mestni občini Velenje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vrste štipendij)
Štipendijska shema v Mestni občini Velenje zajema:
- štipendije za dijake in študente, ki se izobražujejo v učnih/
študijskih programih za deficitarne poklice in
- štipendije za študente, ki aktivno delujejo v Mestni občini
Velenje.
2. člen
(obrazložitev pojmov)
V postopku za dodeljevanje štipendij dijakom in študentom
za deficitarne poklice je Mestna občina Velenje sofinancer,
delodajalec štipenditor, dijaki in študentje so štipendisti.
V postopku za dodeljevanje štipendij študentom za aktivno
delovanje v Mestni občini Velenje je Mestna občina Velenje
financer, Mladinski center Velenje štipenditor, študentje so
štipendisti.
II. UPRAVIČENCI DO ŠTIPENDIJE
3. člen
(upravičenci do štipendije)
Štipendije se lahko dodelijo osebam s statusom dijaka in
osebam s statusom študenta, ki izpolnjujejo pogoje, določene
v tem odloku.
III. IZPLAČILO ŠTIPENDIJ
4. člen
(razpis štipendij)
Dijaki in študenti, ki želijo prejemati štipendijo na osnovi tega
odloka, se prijavijo na javni razpis za dodeljevanje štipendij, ki
ga objavi štipenditor.
5. člen
(izplačilo štipendij)
Štipenditor in sofinancer izplačujeta štipendije za deficitarne
poklice dijakom in študentom od začetka tekočega šolskega in
študijskega leta do zaključka izobraževalnega programa.
Štipenditor izplačuje štipendije študentom za aktivno delovanje
v Mestni občini Velenje od 1. oktobra tekočega leta do 30.
septembra naslednjega leta.
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IV. ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE
6. člen
(Namen štipendij za deficitarne poklice)
Štipenditorji dodeljujejo štipendije za deficitarne poklice z
namenom zagotavljanja manjkajočega kadra na trgu dela glede
na povpraševanje delodajalcev ter spodbujanja vpisa dijakov in
študentov na področja izobraževanja za poklice, ki izboljšujejo
zaposljivost v lokalnem okolju.
7. člen
(nabor deficitarnih poklicev)
Nabor deficitarnih poklicev na območju Mestne občine Velenje
vsako leto pripravi Center za razvoj terciarnega izobraževanja (v
nadaljevanju: CRTI) in ga potrdi Savinjsko-šaleška gospodarska
zbornica (v nadaljevanju: SŠGZ).
8. člen
(viri financiranja)
Sofinancer, Mestna občina Velenje, sofinancira štipendije za
deficitarne poklice do višine 40 odstotkov, vendar ne več kot
40 EUR mesečno za dijaka in ne več kot 80 EUR mesečno za
študenta. Ostali delež zagotovi štipenditor.
Sredstva za sofinanciranje štipendij se zagotavljajo v proračunu
Mestne občine Velenje v skladu s proračunskimi zmožnostmi.
9. člen
(višina štipendije)
Višino štipendije za deficitarne poklice določi štipenditor.
10. člen
(javni poziv delodajalcem)
Sofinancer, Mestna občina Velenje, vsako leto praviloma do
15. maja, pripravi javni poziv delodajalcem za sofinanciranje
štipendij za deficitarne poklice. Na javni poziv se lahko prijavijo
delodajalci, ki bodo praviloma do 30. junija objavili javni razpis
za dodeljevanje štipendij dijakom in/ali študentom za deficitarne
poklice.
Javni poziv delodajalcem vsebuje:
- ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki
dodeljuje sredstva,
- pravno podlago za izvedbo javnega poziva,
- predmet javnega poziva,
- določitev obdobja (šolsko/študijsko leto, za katerega se
razpisujejo štipendije),
- višino sredstev, ki jih bo za namen štipendiranja namenil
sofinancer,
- navedba osnovnih pogojev za kandidiranje in meril (pogoji za
štipendiste, pogoji za štipenditorje),
- nabor deficitarnih poklicev, za katere se dodeljujejo
štipendije,
- rok za prijavo na poziv,
- rok za odločitev o izidu javnega poziva,
- podatki glede razpisne dokumentacije (informacije, prijavni
obrazec, vzorec pogodbe).
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Javni poziv se objavi vsako leto, v kolikor so za ta namen
zagotovljena sredstva v proračunu Mestne občine Velenje.
Vloge za sofinanciranje štipendij, ki jih delodajalci oddajo po
izteku razpisnega roka, se zavržejo.
Sofinancer sklene s štipenditorjem in štipendistom pogodbo za
celotno obdobje šolskega in študijskega programa.
11. člen
(obseg sredstev)
V javnem pozivu delodajalcem se upošteva obseg sredstev,
zagotovljen v proračunu Mestne občine Velenje.
12. člen
(nepopolna vloga na javni poziv delodajalcem)
Sofinancer v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste
vlagatelje vlog, katerih vloge niso popolne, da jih dopolnijo. Rok
za dopolnitev ne sme biti daljši od 15 dni.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka
ne dopolni, se zavržejo.
13. člen
(sklep)
Delodajalcem, ki so bili s strani MOV izbrani za sofinanciranje
štipendije, se izda sklep. Zoper izdan sklep je dovoljena pritožba.
Pritožbo vloži prejemnik najkasneje v 8 dneh od dneva vročitve.
Pritožba se vloži pri organu, ki je izdal sklep. O pritožbi odloči
župan v roku 15 dni od njene vročitve.
14. člen
(javni razpis za dodeljevanje štipendij)
Javni razpis za dodeljevanje štipendij dijakom in/ali študentom
za deficitarne poklice pripravi in objavi štipenditor najkasneje
do 30. junija.
15. člen
(pogoji za štipendiste)
Štipendija za deficitarne poklice se lahko dodeli dijakom in
študentom, ki:
- imajo stalno prebivališče v Mestni občini Velenje in so
državljani Republike Slovenije,
- so vpisani v učni oz. študijski program za deficitarni poklic, ki
ga vsako leto opredelita CRTI in SŠGZ,
- niso v delovnem razmerju, ne opravljajo samostojne
registrirane dejavnosti in niso vpisani v evidenco brezposelnih
oseb pri pristojnem organu,
- hkrati ne prejemajo druge štipendije, razen državne
štipendije.
Štipendist mora zgoraj navedene točke izpolnjevati celotno
obdobje prejemanja štipendije.
16. člen
(pogoji za štipenditorje)
Štipenditorji skladno s tem odlokom so lahko podjetja ali
samostojni podjetniki s sedežem v Mestni občini Velenje, ki:
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- niso v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali
likvidacije, ni bil zoper njih tak postopek začet,
- nimajo nikakršnih omejitev v zvezi s poslovanjem oz.
izvajanjem svoje dejavnosti.
17. člen
(obveznosti štipenditorja)
Obveznost štipenditorja je, da:
- pripravi in objavi javni razpis za dodeljevanje štipendij
dijakom in/ali študentom za deficitarne poklice ter s štipendisti
in sofinancerjem sklene pogodbo za celotno učno/študijsko
obdobje,
- dijakom vsako učno leto zagotovi opravljanje 14-dnevne
strokovne počitniške prakse,
- študentom vsako študijsko leto zagotovi opravljanje
enomesečne strokovne počitniške prakse,
- štipendiste po končanem šolanju/študiju zaposli za najmanj
polovično obdobje prejemanja štipendije.
18. člen
(obveznosti sofinancerja)
Obveznost sofinancerja je, da:
- pripravi in objavi javni poziv delodajalcem za sofinanciranje
štipendij za deficitarne poklice za šolsko/študijsko leto,
- pripravi in sklene pogodbo s štipenditorjem in štipendistom,
- v proračunu zagotovi sredstva za sofinanciranje štipendij za
deficitarne poklice.
19. člen
(obveznosti štipendista)
Obveznost štipendista je, da:
- ves čas štipendiranja izpolnjuje pogoje iz 15. člena tega
odloka,
- se udeleži strokovne počitniške prakse, ki mu jo zagotovi
štipenditor v skladu s 17. členom tega odloka,
- se po zaključku izobraževanja zaposli pri štipenditorju,
- sofinancerju do 30. novembra dostavi dokazila o uspešno
zaključenem letniku,
- sofinancerja na začetku šolskega oz. študijskega leta obvesti
o vpisu v naslednji letnik.
20. člen
(vsebina pogodbe)
Sofinancer sklene s štipenditorjem in štipendistom tripartitno
pogodbo o štipendiranju.
Pogodba o štipendiranju mora vsebovati: pogodbene stranke,
višino štipendije, namen, za katerega so sredstva dodeljena,
transakcijski račun štipendista, obdobje štipendiranja, podrobno
opredelitev pravic in obveznosti sofinancerja, štipenditorja in
štipendista.
21. člen
(vračilo štipendije)
Če štipendist ne izpolni obveznosti v skladu z 19. členom tega
odloka, mora vrniti sofinancerju prejeti delež štipendije skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi v roku, ki je opredeljen v
pogodbi o štipendiranju, razen v primeru mirovanja.

4. seja Sveta Mestne občine Velenje
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22. člen
(izguba pravice do štipendije)
Štipendist izgubi pravico do štipendije pred potekom roka
določenega v pogodbi o štipendiranju in mora vrniti prejeti
znesek štipendije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, če:
- ne izpolnjuje več pogojev za dodelitev štipendije po tem
odloku,
- po svoji volji in krivdi prekine izobraževanje,
- spremeni smer študija oziroma srednješolskega izobraževanja,
brez soglasja štipenditorja,
- navaja neresnične podatke,
- se pred dokončanjem študija oziroma srednješolskega
izobraževanja zaposli, začne opravljati registrirano dejavnost
ali postane lastnik oz. solastnik gospodarske družbe,
- sklene pogodbo z drugim štipenditorjem razen v primeru, če
sklene pogodbo za dodelitev državne štipendije.
Štipendist je dolžan vsako zgoraj navedeno spremembo,
ki vpliva na prejemanje štipendije, sporočiti štipenditorju in
sofinancerju najkasneje v roku 15 dni od nastanka razloga.
23. člen
(mirovanje)
Štipendijsko razmerje miruje, štipendija pa se štipendistu
ne izplačuje, če po zaključku šolskega ali študijskega leta, v
katerem je prejemal štipendijo, ne napreduje v višji letnik.
Mirovanje lahko traja največ eno šolsko ali študijsko leto na
posamezni ravni izobraževanja.
O mirovanju štipendijskega razmerja po tem členu se na podlagi
vložene prošnje štipendista sklene dodatek k pogodbi.
V. ŠTIPENDIJE ZA AKTIVNO DELOVANJE V MESTNI OBČINI
VELENJE
24. člen
(namen štipendij)
Mladinski center Velenje kot štipenditor dodeljuje letne štipendije
študentom, ki s svojim aktivnim delovanjem v Mestni občini
Velenje dvigujejo kvaliteto življenja ter sodelujejo z Mladinskim
svetom Velenje, javnimi zavodi, društvi ali zvezo društev.
25. člen
(viri financiranja)
Mestna občina Velenje kot financer v celoti financira štipendije
študentom za aktivno delovanje v Mestni občini Velenje, ki
jih dodeljuje štipenditor. Pogodba o štipendiji je letna in jo
lahko štipenditor znova sklene na podlagi vsakoletne vloge
štipendista. Financer nakaže sredstva za štipendije štipenditorju
vsak mesec na podlagi izstavljenih zahtevkov.
Sredstva za štipendije se zagotavljajo v proračunu Mestne
občine Velenje v skladu s proračunskimi zmožnostmi.

26. člen
(višina štipendije)

4. seja Sveta Mestne občine Velenje
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Višina štipendije znaša 90 EUR na mesec.
27. člen
(pogoji za dodelitev štipendije)
Štipendija se lahko dodeli študentom, ki:
- imajo stalno prebivališče v Mestni občini Velenje in so
državljani Republike Slovenije,
- niso v delovnem razmerju, ne opravljajo samostojne
registrirane dejavnosti in niso vpisani v evidenco brezposelnih
oseb pri pristojnem organu,
- so v preteklem študijskem letu uspešno zaključili vsaj prvi letnik
študijskega programa 1. ali 2. bolonjske stopnje, v katerega so
vpisani,
- hkrati ne prejemajo druge štipendije, razen državne
štipendije.
Štipendist mora zgoraj navedene točke izpolnjevati celotno
obdobje upravičenosti do štipendije.
Podrobnejši pogoji za pridobitev štipendije bodo objavljeni v
vsakoletnem javnem razpisu.
28. člen
(javni razpis za dodeljevanje štipendij)
Javni razpis za dodeljevanje štipendij študentom za aktivno
delovanje v Mestni občini Velenje opredeljuje:
- študijsko leto, za katerega se razpisujejo štipendije,
- višino sredstev, ki jih bo za namen štipendiranja namenil
financer,
- rok za prijavo na razpis,
- zahtevane priloge k vlogi,
- pogoje za dodelitev štipendije,
- merila.
Javni razpis za dodelitev štipendij se objavi vsako leto, v kolikor
so za ta namen zagotovljena sredstva v proračunu Mestne
občine Velenje. Dodeli se lahko največ 5 štipendij letno. Javni
razpis objavi štipenditor.
Vloge za dodelitev štipendije, ki jih kandidati oddajo po izteku
razpisnega roka, se zavržejo.
29. člen
(obseg sredstev)
V letnem razpisu za dodeljevanje štipendij študentom za aktivno
delovanje v MOV se upošteva obseg sredstev v proračunu
Mestne občine Velenje.
30. člen
(vloga za štipendijo študentom za aktivno delovanje v MOV)
Vloga za štipendijo študentom obsega:
- kratek življenjepis,
- dokazilo o vpisu,
- dokazila o aktivnem delovanju v MOV,
- potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
- potrdilo o stalnem prebivališču v Mestni občini Velenje,
- izjavo študenta, da lahko štipenditor pridobi dodatne podatke
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za odločanje v uradnih institucijah.
31. člen
(nepopolna vloga)
Štipenditor v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove tiste
vlagatelje vlog, katerih vloge niso popolne, da jih dopolnijo. Rok
za dopolnitev ne sme biti daljši od 15 dni.
Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka
ne dopolni, se zavržejo.
32. člen
(druga potrdila)
Upoštevajo se potrdila, dokazila in priporočila, ki so pridobljena
v zadnjem šolskem oz. študijskem letu.
Študent mora svoje aktivno delovanje dokazati s pisnim
potrdilom in opisom delovanja, ki sta podpisana s strani
odgovorne osebe in opremljena z žigom organizacije.
33. člen
(sklep)
Kandidatom, ki so predložili pravočasno in popolno vlogo, se
izda sklep. Zoper izdan sklep je dovoljena pritožba. Pritožbo
vloži prejemnik najkasneje v 15 dneh od dneva vročitve.
Pritožba se vloži pri organu, ki je izdal sklep. O pritožbi odloči
župan v roku 30 dni od njene vročitve.
34. člen
(vsebina pogodbe)
Pogodba o štipendiranju mora vsebovati: pogodbeni stranki,
višino štipendije, namen, za katerega so sredstva dodeljena,
transakcijski račun štipendista, obdobje prejemanja štipendije,
podrobno opredelitev pravic in obveznosti štipendista ter
štipenditorja.
35. člen
(izguba pravice do štipendije)
Štipendist izgubi pravico do štipendije pred potekom roka
določenega v pogodbi o štipendiranju in mora vrniti prejeti
znesek štipendije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, če:
- ne izpolnjuje več pogojev za dodelitev štipendije po tem
odloku,
- po svoji volji in krivdi prekine izobraževanje,
- spremeni smer študija brez soglasja štipenditorja,
- navaja neresnične podatke,
- se pred dokončanjem študija zaposli, začne opravljati
registrirano dejavnost ali postane lastnik oz. solastnik
gospodarske družbe.
- sklene pogodbo z drugim štipenditorjem razen, če sklene
pogodbo za dodelitev državne štipendije,
Štipendist je dolžan vsako zgoraj navedeno spremembo,
ki vpliva na prejemanje štipendije, sporočiti štipenditorju
najkasneje v roku 15 dni od nastanka razloga. Štipenditor mora
o tem obvestiti financerja v roku 8 dni.
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36. člen
(oprostitev vračila štipendije)
Štipendista, ki prejema štipendijo za aktivno delovanje v Mestne
občine Velenje in prekine izobraževanje zaradi objektivnih
razlogov (težki socialno-ekonomski pogoji, dalj časa trajajoča
bolezen, invalidnost ali druge dokazljive okoliščine), ki vplivajo
na izobraževanje, se na njegovo prošnjo lahko delno ali v celoti
oprosti vračila štipendije.
Prošnjo o delni ali celotni oprostitvi vračila štipendije obravnavata
štipenditor in financer, ki podata predlog v odločitev županu.
37. člen
(vračilo štipendije)
Štipendist je dolžan štipenditorju vsako leto v roku 30 dni po
zaključku študijskega leta dostaviti dokazila o uspešnem
zaključku letnika. Štipenditor je dolžan dokazila v roku 8 dni
predložiti financerju. Če štipendist ne dostavi dokazila v roku,
mora vrniti štipendijo skupaj z zamudnimi zakonitimi obrestmi.
VI. NALOGE MESTNE OBČINE VELENJE KOT FINANCERJA
IN SOFINANCERJA PRI DODELJEVANJU ŠTIPENDIJ
38. člen
(naloge Mestne občine Velenje)
Za izvajanje tega odloka je na Mestni občini Velenje zadolžen
pristojni urad. Njegova naloga je, da:
- obravnava vprašanja s področja štipendij dijakom ter
študentom,
- pripravlja aktivnosti, povezane z informiranjem zainteresirane
javnosti glede izvajanja sprejete štipendijske politike v MOV,
- predlaga županu pogoje javnega poziva delodajalcem za
dodelitev štipendij za deficitarne poklice,
- pripravi vsebino javnega poziva delodajalcem za dodelitev
štipendij za deficitarne poklice,
- obravnava prispele vloge na javni poziv delodajalcem ter
podaja županu predloge o sofinanciranju oz. financiranju
štipendij,
- izvaja nadzor nad izvajanjem sklenjenih pogodb o štipendiranju
ter nad izvajanjem drugih postopkov skladno s tem odlokom,
- pripravi vsebino javnega razpisa za štipendiranje študentov,
ki aktivno delujejo v Mestni občini Velenje in ga objavi
štipenditor,
- pripravi predlog morebitnih sprememb tega odloka,
- opravlja druge naloge, določene s tem odlokom.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
39. člen
(drugi postopki)
Druge postopke v zvezi s tem odlokom oziroma postopkom
dodeljevanja občinskih štipendij se smiselno izvaja po določbah
Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 19/18) ter ob
upoštevanju določb Statuta Mestne občine Velenje in Zakona
o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08,
8/10 in 82/13).

4. seja Sveta Mestne občine Velenje
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40. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
štipendiranju v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO
Velenje, št. 10/2018).
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41. člen
(ureditev dosedanjih razmerij)
Štipendistom, ki so pridobili štipendijo za študente MOV
za določen izobraževalni program na podlagi Odloka o
štipendiranju v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO
Velenje, št. 10/2018), se ta štipendija izplačuje po tem odloku
in v skladu s sklenjeno pogodbo o štipendiranju.

3. CILJI, NAČELA IN VSEBINA ODLOKA:
Cilji, ki se jih zasleduje s sprejetjem odloka, so naslednji:
- Spodbuditi dijake in študente za izobraževanje v učnih in
študijskih programih za deficitarne poklice
- Spodbuditi gospodarstvo, da v večji meri pristopi k štipendiranju
mladih, posebej na področju deficitarnih poklicev
- Štipendijsko politiko MOV prilagoditi razvojnim in kadrovskim
potrebam delodajalcev v lokalnem okolju
- Zadržati mlade strokovnjake v MOV
- Čim večjemu številu dijakov in študentov omogočiti
izobraževanje za poklic, kjer je zagotovljena zaposlitev
- spodbuditi študente, da s svojim aktivnim delovanjem dvigujejo
kvaliteto življenja v MOV

42. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.				

Odlok opredeljuje dve vrsti štipendij:
- štipendije za dijake in študente, ki se izobražujejo v učnih in
študijskih programih za deficitarne poklice in
- štipendije za študente, ki aktivno delujejo v MOV.

Številka: 641-03-0002/2018
Datum:

MOV je v postopku dodeljevanja štipendij dijakom in študentom
za deficitarne poklice sofinancer, v postopku za dodeljevanje
štipendij študentom za aktivno delovanje v MOV pa financer.
župan Mestne občine Velenje,
Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV
1. PRAVNA PODLAGA:
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO
in 11/18 – ZSPDSLS-1), Pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07
- ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13, 81/16) in 24.
člen Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne
občine Velenje, 1/2016 – uradno prečiščeno besedilo).
2. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJETJE ODLOKA:
Od leta 2009 do 2018 sta področje štipendiranja v Mestni
občini Velenje (v nadaljevanju: MOV) urejala Odlok o
ustanovitvi proračunskega štipendijskega sklada in Pravilnik o
štipendiranju v MOV. V letu 2018 sta omenjeni odlok in pravilnik
prenehala veljati, saj smo sprejeli Odlok o štipendiranju v MOV,
s katerim smo področje štipendiranja uredili na enem mestu, že
obstoječim štipendijam dodali štipendije dijakom za deficitarne
poklice ter ukinili enkratne denarne pomoči študentom z
izjemnimi dosežki. Zaradi povečanja potreb po zaposlovanju
deficitarnih poklicev in z namenom sodelovanja z velenjskimi
gospodarskimi družbami, smo začeli z ustanovitvijo štipendijske
sheme v MOV. S sprejemom Odloka o štpendijski shemi v MOV
preneha veljati Odlok o štipendiranju v MOV. Odlok o štipendijski
shemi v MOV ureja celotno področje štipendiranja v MOV.

4. seja Sveta Mestne občine Velenje

S tem odlokom pričenjamo dodeljevanje štipendij za deficitarne
poklice skupaj z delodajalci, ki imajo sedež v MOV. Delež
sofinanciranja MOV bo znašal do 40 % celotne štipendije,
vendar ne več kot 40 EUR mesečno za dijake in ne več kot 80
EUR mesečno za študente. Štipendiranje za deficitarne poklice
je na državni ravni urejeno s štipendijami, ki jih dodeljuje Javni
sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, vendar
je nabor deficitarnih poklicev, ki jih opredeljuje Javni sklad RS
za razvoj kadrov in štipendije drugačen od nabora deficitarnih
poklicev Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice. Poleg tega
lahko prejmejo tovrstne štipendije samo dijaki, ne pa tudi
študentje.
V odloku je definiran način dodeljevanja štipendij, pogoji ter
obveznosti za štipenditorje, štipendiste in MOV kot financerja
in sofinancerja. Štipendije za deficitarne poklice dodeljujejo
podjetja, sofinancira jih MOV. Vsako leto praviloma do 15. maja
MOV objavi javni poziv delodajalcem. Delodajalci pa do 30. junija
objavijo javni razpis, na podlagi katerega izberejo štipendiste.
Delodajalci se odločijo, ali bodo štipendirali dijaka ali študenta
ter koliko časa bodo štipendirali štipendista, prav tako določijo
višino štipendije. MOV sklene z delodajalcem in študentom
tripartitno pogodbo. Delodajalci, ki skupaj z MOV sofinancirajo
štipendije, se obvežejo, da bodo zagotovili štipendistom
počitniško prakso ter jih po koncu šolanja oz. študija zaposlili
za najmanj polovično obdobje prejemanja štipendije.
Odlok opredeljuje tudi štipendiranje do 5 študentov letno, ki s
svojim aktivnim delovanjem v MOV dvigujejo kvaliteto življenja
ter sodelujejo z Mladinskim svetom Velenje, javnimi zavodi,
društvi ali zvezami društev. Prejšnja leta je štipendije dodeljevala
MOV, z novim odlokom in na podlagi javnega razpisa jih bo
dodeljeval Mladinski center Velenje. MOV pa jih bo financirala.
Štipendije znašajo 90 eur na mesec.
Do sedaj je bila tudi možnost dodeljevanja štipendij izrazito
nadarjenim študentom na dodiplomskem ali podiplomskem
študiju (specializacije, magisterij, doktorat). S tem odlokom
se bo ta možnost ukinila, saj bo poudarek na štipendiranju
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dijakov in študentov, ki se izobražujejo za deficitarne poklice, ki
izboljšujejo zaposljivost v lokalnem okolju.
V kolikor dijak ali študent že prejema katero drugo štipendijo,
razen državne štipendije, ne more pridobiti štipendije po tem
odloku.
4. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC:
Ocenjujemo, da se bo na podlagi te štipendijske sheme v
letu 2019 iz proračuna MOV nakazalo 70.000 EUR. Zajete
so štipendije po prejšnjem odloku za šolsko in študijsko leto
2018/2019, ter štipendije po tem odloku, ki se bodo začele
dodeljevati s šolskim oz. študijskim letom 2019/2020. V
tem šolskem letu bomo predvidoma namenili sredstva za
sofinanciranje 47 dijakov in 10 študentov, ki se izobražujejo
v programih za deficitarne poklice ter 5 študentov, ki aktivno
delujejo v MOV.
V proračunu za leto 2020, ko bodo zajete samo štipendije
po tem odloku, pa bomo za štipendijsko shemo predvidoma
namenili 42.200 EUR.
Sprejetje odloka je korak k spodbujanju vpisa dijakov in
študentov na programe deficitarnih poklicev, ter začetek
sodelovanja z zainteresiranimi gospodarskimi družbami v
štipendijski shemi MOV.
5. ANALIZA PRIPOMB:
Osnutek Odloka o štipendijski shemi v Mestni občini Velenje je
bil obravnavan dne, 9. 4. 2018, na 3. seji Sveta Mestne občine
Velenje. V razpravi so bile podane pripombe, ki smo jih proučili
in v kolikor je bilo možno, vključili v predlog odloka.
Članica sveta Irena POLJANŠEK SIVKA je dejala, da bodo v
svetniški skupini SD osnutek podprli, saj enovito ureja področje
štipendiranja, prav tako je bilo opravljenih veliko število
pogovorov, analiz, dogovorov z gospodarskimi subjekti itd.
Podprli ga bodo tudi zato, ker s subvencijo štipendije mladim,
ki stopajo na poklicno pot, dajejo tako v MOV jasno sporočilo,
da cenijo in spoštujejo delo deficitarnih poklicev. Če to pomeni,
da bodo vsi ti dobili tudi trajno zaposlitev in da bodo ostali v
dolini, in če bodo gospodarstvu dali prepotreben kader, potem
so to razlogi, iz katerih bodo to podprli. Pripravljalcem odloka je
čestitala za njihovo delo.
Član sveta Klemen ARLIČ je pohvalil ekipo, ki se je pred
parimi leti pionirsko lotila tega projekta štipendiranja. Meni, da
pretekla štipendijska shema ni bila slaba, imela je le eno manjšo
pomanjkljivost, in sicer to, da bi štipendirance zadržala v dolini.
V tej točki je ta sprememba, ki je bila predstavljena, dobrodošla.
S temi štipendijami nekako privežejo posameznike, da se bodo
vrnili v to okolje in pomagali nadgrajevati gospodarstvo. Sam
pa si želi, da bi bilo razmerje štipendij še mogoče nekoliko višje
na strani tistih višje izobraženih, torej da bi bilo več štipendij
namenjenih višještudijskim poklicem oziroma da se spodbudi
tiste najbolj napredno misleče in se morda sofinancira tudi
kakšen doktorski program. Pohvalil je shemo in meni, da bo
stvar dobro funkcionirala tudi v prihodnje.
Odgovor: V odloku nismo določili števila štipendij za deificitarne
poklice, ki jih bomo sofinancirali za dijake in števila štipendij
za deficitarne poklice, ki jih bomo sofinancirali za študente.
V kolikor se bo na javnem pozivu delodajalcem izkazalo,
da želijo podjetja štipendirati več študentov kot dijakov, bo
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MOV sofinancirala več štipendij študentom. V kolikor se bo
izkazalo, da bodo podjetja štipendirala več dijakov, bo MOV
sofinancirala več štipendij dijakom. V kolikor se bo v prihodnje
izkazala potreba po štipendiranju študentov, ki se izobražujejo
v doktorskem programu, bomo v štipendijsko shemo vključili
tudi študente doktorskih programov.
Članica sveta Veronika JUVAN je dejala, da bo predlog
podprla. Zasledila je, da bi naj delodajalec zaposlil štipendista
za polovično dobo štipendiranja, to pomeni 4 ali 5 let štipendije
in torej le 2 ali 3 leta zaposlitve. Zanima jo, ali je to zagotovilo,
da bodo mladi ostali v Velenju.
Odgovor: Zagotovila, da bodo mladi ostali v Velenju Mestna
občina Velenje ne more dati. Sofinanciranje in financiranje
štipendij lahko pripomoreta k temu, da se mladi odločijo ostati
v občini. Štipendijska shema določa, da štipenditor štipendista
zaposli za najmanj polovično dobo štipendiranja, kar pomeni,
da ga lahko zaposli za celotno obdobje štipendiranja, v kolikor
je to v interesu štipenditorja in štipendista.
Član sveta Matej JENKO je čestital za lepo pripravljeno novo
shemo, saj je bil čas, da se na tem področju kaj spremeni.
Najprej se je navezal na gospo Juvan. Glede na to, da gre
za tripartitno pogodbo, potem se mora nekdo zavezati, da bo
zaposlil za polovično dobo. Zanima ga, ali bo to podjetje, ki
bo dalo štipendijo. Če se ne bo hotelo vezati, potem ne bo
dobilo dodatka. Glede stalnega prebivališča ga zanima, kaj
bodo naredili v primeru, če se nekdo prijavi tukaj in dobi stalno
prebivališče, prej pa ga tu ni bilo. Potrebno bi bilo dati neko
varovalko, vsaj 2 ali 4 leta, da človek prej prebiva v Velenju, da
pridobi to pravico.
Mladinski center bo dobil možnost dodeljevanja petih štipendij.
Zanima ga, komu so te štipendije v tem primeru namenjene. Ni
pa zasledil nobene štipendije za rudarje. Treba je zagotavljati
kadre tudi za premogovnik. Potrebno pa bi bilo, da ŠCV začne
ustvarjati klimo, da bodo rudarji imeli prihodnost tudi izven
jame. Prav tako ni zasledil, kaj je s štipendijami za nadarjene.
Če jih ni več, se mu to zdi škoda. V preteklosti so že štipendirali
nekatere ljudi, ki nas še danes izjemno predstavljajo in nosijo
ime Velenja v svet. Predlaga torej, da se razmisli tudi o
štipendijah za nadarjene.
Odgovor: Da, podjetje, ki bo štipendiralo štipendista, se bo v
tripartitni štipendijski pogodbi zavezalo k temu, da ga po koncu
štipendiranja tudi zaposli. Eden od pogojev, da štipendist prejme
štipendijo, je, da ima stalno prebivališče v Mestni občini Velenje
takrat, ko se prijavi na javni razpis za pridobitev štipendije in ves
čas štipendiranja. Tega pogoja ne bomo spreminjali. V vsakem
primeru se lahko delodajalci odločijo štipendirati štipendiste, ki
niso občanke in občani MOV. V tem primeru štipendije ne bodo
sofinancirane s strani MOV. Štipendije za aktivno delovanje
v MOV so se dodeljevale že v dosedanji štipendijski shemi.
Namenjene so študentom, ki aktivno delujejo v MOV, dokazljivo
sodelujejo pri kvalitetnem izvajanju mladinske strategije v MOV
in izpričujejo aktivno državljanstvo. Odločitev, da jih bo odslej
dodeljeval Mladinski center Velenje, je predvsem v izogib
očitkom, da se te štipendije dodeljujejo brez vpliva mladinskih
organizacij in društev. Rudarska poklica geotehnik in geostrojnik
rudar sta uvrščena na seznam deficitarnih poklicev v MOV.
Štipendiste, ki se izobražujejo za omenjena poklica, bo MOV
lahko sofinancirala, v kolikor bosta delodajalec in štipendist
ustrezala pogojem, ki jih določa odlok. Štipendije za nadarjene
študente se ukinjajo, saj bo poudarek na štipendiranju dijakov
in študentov, ki se izobražujejo za deficitarne poklice, ki
izboljšujejo zaposljivost v lokalnem okolju. Izrazito nadarjeni
dijaki in študentje lahko pridobijo Zoisovo štipendijo, ki se pa
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izključuje s štipendijami, ki jih določa odlok.
Članica sveta Suzana KAVAŠ je dejala, da pozdravlja ta odlok.
V 1. členu pa piše, da gre za štipendije za študente, ki aktivno
delujejo v MOV. Zanima jo, kaj pomeni aktivno delovanje, torej
ali morajo biti člani kakšnih društev, morda politične stranke.
Odgovor: Kot je navedeno v 24. členu odloka, štipenditor
dodeljuje letne štipendije študentom, ki s svojim aktivnim
delovanjem v Mestni občini Velenje dvigujejo kvaliteto življenja
ter sodelujejo z Mladinskim svetom Velenje, javnimi zavodi,
društvi ali zvezo društev. Pogoj za pridobitev štipendije torej ni
članstvo v politični stranki. V 27. členu odloka smo dodali stavek
“Podrobnejši pogoji za pridobitev štipendije bodo objavljeni v
vsakoletnem javnem razpisu.”
Član sveta Dimitrij AMON je dejal, da so v lokalnem programu
razvoja delovanja mladih v MOV od 2015-20 mladi prepoznali
nujnost štipendiranja. Notri so zapisali tudi, da bodo podelili
posebno štipendijo za študente, ki so aktivno vključeni v različna
društva, klube in skrbijo za dvig kvalitete življenja mladih v mestu
in verjetno zato dajejo nekoliko na stranski tir študij in nimajo
povprečne ocene 8. Zato so v strategijo zapisali, da namenijo
štipendijo tudi za take študente in jih tako nagradijo. Dejal je, da
odlok podpira, tudi sami pa so se srečevali s tem, da se nekdo
prijavi s tem razlogom v MOV in takoj dobi potrdilo o stalnem
bivališču, zato so razmišljali, da bi dali za pogoj prebivanje vsaj
1 leto, vendar se je kasneje izkazalo, da so tudi dugi načini.
Član sveta Sebastjan APAT je dejal, da pozdravlja ta odlok.
Pridružuje se vprašanju glede kriterijev za aktivno delovanje
v MOV, kaj naj bi ti kriteriji torej bili. Smiselno bi jih bilo tudi
vključiti v sam odlok. Glede teh štipendij ga zanima tudi, kje je
razlog, da je štipenditor tukaj Mladinski center Velenje, zakaj
ne kakšen drug organ, morda tudi občina, ki daje finančna
sredstva. Posledično bi bilo morda tudi smiselno pogledati,
kdo potem odloča o morebitnih pritožbah. V odloku pa pogreša
mirovanje štipendij v primeru opravičljivih razlogov. Zanima ga,
ali je to predvideno in kaj menijo o tem.
Odgovor: Kot je navedeno v 24. členu odloka, štipenditor
dodeljuje letne štipendije študentom, ki s svojim aktivnim
delovanjem v Mestni občini Velenje dvigujejo kvaliteto življenja
ter sodelujejo z Mladinskim svetom Velenje, javnimi zavodi,
društvi ali zvezo društev. V 27. členu odloka smo dodali stavek
“Podrobnejši pogoji za pridobitev štipendije bodo objavljeni v
vsakoletnem javnem razpisu.” Štipenditor pri štipendijah za
aktivno delovanje v MOV je Mladinski center Velenje - javni
zavod, ki je bil ustanovljen za potrebe delovanja mladih v MOV
in najbolje pozna to populacijo. O morebitnih pritožbah, vezanih
na javni razpis za dodeljevanje štipendij študentom za aktivno
delovanje v MOV, odloča župan, kar je določeno v 31. členu
odloka.
Upoštevali smo predlog o mirovanju štipendij. Dodali smo 23.
člen, v katerem smo določili pogoje za mirovanje štipendijskega
razmerja.
Drago MARTINŠEK je dejal, da bodo vse pripombe in predloge
do predloga odloka preučili in upoštevali. Glede štipendij
za aktivno delovanje mladih je dejal, da te štipendije so že
do sedaj bile in so prav tako letne pogodbe, torej ne gre za
celo obdobje šolanja. Mladinski center je štipendist zato, ker
so ocenili, da je bolje, da jih oni objavijo, ker bolje poznajo to
področje okoli mladinske kulture, politike, športa in tudi razpis
bo mladim bolj razumljiv, če ga objavi mladinski center. Morda
bi bilo smiselno še kaj doreči glede kriterijev, čeprav je v 23.
členu že kar nekaj opisano, bodo pa razmislili glede pritožb.
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Štipendije za nadarjene so bile nagrada in so še sedaj. Temu so
se želeli izogniti, nadarjeni imajo Zoisove štipendije in druge, ki
pa se izključujejo z njihovo shemo. To so bile nagrade in iz teh
štipendistov se je samo eden nekako videl potem v Velenju.
Dr. Franc ŽERDIN je dejal, da je bil interes s strani gospodarstva
za štipendiranje veliko večji za poklicne šole kot pa za študente,
zato je zaenkrat tehtnica na strani poklicnih šol in ne študentov,
bodo pa podjetja še naprej imela svojo štipendijsko politiko. O
zaposlitvi za polovično dobo je dejal, da je bil njegov predlog
za dolžino prejemanja štipendije, vendar so mu rekli, da kaj pa
če bo mladi videl po dveh letih perspektive drugje. V vsakem
primeru pa bo podjetje zainteresirano zaposliti dobrega dijaka
ali študenta. Nekateri se bodo tudi odločili za nadaljni študij
in tega jim štipendijska shema ne sme onemogočati. Glede
zavezanosti mladega, da bo v Velenju ostal, je tako, da če se
bo mlad človek takoj odločil za zaposlitev drugje, bo štipendijo
pač vrnil, tako je v odloku tudi predvideno. Glede stalnega
prebivališča so bila razmišljanja različna, zaenkrat pa so samo
rekli, da je pogoj stalno prebivališče v Velenju v trenutku, ko
zaprosi za štipendijo, začasno prebivališče pa ne šteje. Kar se
tiče premogovnika je tako, da če ta ne bo zagotovil kadrov in
če mu pri tem občina ne bo pomagala, potem bo sam sebe
zaprl. Trenutno je interes mladih za vpis v rudarske šole nič in
tu mora premogovnik nujno izdelati neko politiko zaposlovanja.
Že zdaj nudi premogovnik dvakratne štipendije, pa ni nobenega
interesa. Mora pa premogovnik napraviti politiko, kaj bo naredil
z ljudmi, ko se bo zapiral, in to tudi ljudem jasno povedati.
Glede vprašanja svetnice Suzane Kavaš je dejal, da so tu
politične stranke izključene, je pa predvideno, kdo lahko dobi
kot aktivni študent štipendijo, bodo pa današnje razprave
pregledali in pogledali, ali je potrebno še kaj dopolniti. V aktu
je predvideno, da je tisti, ki odloča o pripombah in pritožbah
župan. Varovanje štipendistov v izrednih primerih je vključeno v
odlok, torej v primeru bolezni in drugih opravičljivih razlogov se
od štipendistov ne bo zahtevalo vračanje štipendije.
Dodatna sprememba odloka: V 5. členu odloka smo spremenili
prvi odstavek “Štipenditor in sofinancer izplačujeta štipendije
za deficitarne poklice dijakom od 1. septembra tekočega leta
do 31. avgusta naslednjega leta, študentom pa od 1. oktobra
tekočega leta do 30. septembra naslednjega leta.” tako, da
se glasi: “Štipenditor in sofinancer izplačujeta štipendije za
deficitarne poklice dijakom in študentom od začetka tekočega
šolskega in študijskega leta do zaključka izobraževalnega
programa.”
V 10. členu odloka smo spremenili zadnji odstavek “Sofinancer
sklene s štipenditorjem in štipendistom pogodbo.” tako, da
se glasi: “Sofinancer sklene s štipenditorjem in štipendistom
pogodbo za celotno obdobje šolskega in študijskega
programa.”
Zaradi sprememb 5. in 10. člena je bolje razvidno, da se dodeli
štipendija dijakom in študentom za deficitarne poklice za celotno
šolsko in študijsko obdobje.
V 21. členu odloka smo spremenili odstavek “Štipendist je dolžan
sofinancerju vsako leto do 30. novembra dostaviti dokazila, da
je opravil vse obveznosti iz naslova izobraževanja ob zaključku
letnika. Če štipendist v roku ne dostavi dokazila o uspešno
zaključenem letniku, mora vrniti sofinancerju prejeti delež
štipendije v roku, ki je opredeljen v pogodbi o štipendiranju,
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.” tako, da se glasi:
“Če štipendist ne izpolni obveznosti v skladu z 19. členom tega
odloka, mora vrniti sofinancerju prejeti delež štipendije skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi v roku, ki je opredeljen v
pogodbi o štipendiranju, razen v primeru mirovanja.”
Zaradi spremembe 21. člena je sedaj bolj jasno, da mora
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štipendist vrniti štipendijo, v kolikor ne izpolnjuje vseh obveznosti
iz 19. člena in ne samo v primeru, če do 30. novembra ne dostavi
dokazila, da je opravil vse obveznosti iz naslova izobraževanja
ob zaključku letnika.

Velenje, 23. april 2019
			
Pripravili:
dr. Franc Žerdin, l.r.
Katja Remic Novak, l.r.
Peter Kovač, l.r.
Lucija Koren, l.r.
Zdenka Gradišnik, l.r.

Vodja Urada za družbene dejavnosti:
				
Drago Martinšek, l.r.

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

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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Predlagatelj: ŽUPAN

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,
127/06 - ZJZP), prvega odstavka 27. in 123. člena Zakona o lekarniški dejavnosti
(Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17) in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 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 občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine
Velenje, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo), na svoji _____ . seji dne ______
_______ sprejel naslednji

ODLOK

o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Velenje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(ustanovitev javnega zavoda)
(1) Javni zavod Lekarna Velenje (v nadaljevanju zavod) je
ustanovila Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, z
Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Velenje (Uradni
vestnik Občine Velenje, št. 7/93), njegovo delo pa je usklajeno
z Odloki o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Lekarna Velenje (Uradni vestnik Mestne
občine Velenje, št. 1/97, 15/06, 22/08, 4/15 in 1/16 – uradno
prečiščeno besedilo).
(2) Zavod je vpisan v sodni register za opravljanje lekarniške
dejavnosti.
(3) S tem odlokom občina ustanoviteljica usklajuje delovanje
zavoda z Zakonom o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št.
85/16 in 77/17).
2. člen
(uporaba izrazov)
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se
uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se ureja:
- ime, sedež zavoda in pravni status zavoda,
- žig zavoda
- dejavnosti zavoda,
- organizacijske enote zavoda,
- pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem
prometu,
- organih zavoda,
- sredstva za delo zavoda,
- premoženje, ki se zagotavlja zavodu,
- določbe o obsegu premoženja, ki je zavodu dano v last ali
upravljanje,
- določbe o ravnanju s premoženjem zavoda,
- določbe o odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda
in njegovo poslovanje, medsebojne pravice in obveznosti
ustanovitelja in zavoda,
- druge določbe v skladu z zakonom.
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4. člen
(ime, sedež in pravni status zavoda)
(1) Ime zavoda je: Lekarna Velenje.
(2) Sedež zavoda je: Vodnikova 1, 3320 Velenje.
(3) Sestavni del imena zavoda je lahko tudi znak ali grafična
podoba oblika imena, ki se določi s statutom zavoda.
(4) Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi, ki so določene z zakonom in s tem odlokom
ter odgovarja za obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko
razpolaga.
5. člen
(žig zavoda)
Zavod ima žig okrogle oblike, na katerem sta napisana ime
in sedež zavoda. Oblika in uporaba žiga se določi s statutom
zavoda.
II. DEJAVNOST ZAVODA
6. člen
(dejavnost zavoda)
(1) Temeljna dejavnost zavoda je lekarniška dejavnost, ki je v
skladu z Zakonom o lekarniški dejavnosti javna zdravstvena
služba, s katero se zagotavlja trajna in nemotena oskrba
prebivalstva in izvajalcev zdravstvene dejavnosti z zdravili ter
farmacevtska obravnava pacientov, in vključuje:
- izdajanje zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini
na recept in brez recepta
- izdaja živil za posebne zdravstvene namene,
- farmacevtsko obravnavo pacienta,
- dejavnosti farmacevta svetovalca,
- farmacevtsko intervencijo,
- storitve telefarmacije,
- pripravo magistralnih zdravil za uporabo v humani in
veterinarski medicini (v nadaljevanju magistralna zdravila),
- pripravo izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja,
- izdelovanje galenskih zdravil za uporabo v humani in
veterinarski medicini (v nadaljevanju galenska zdravila),
- preverjanje kakovosti vhodnih snovi za pripravo in izdelavo
magistralnih in galenskih zdravil,
- preverjanje kakovosti galenskih zdravil,
- spremljanje podatkov in poročanje o neželenih učinkih ali
sumu nanje,
- prevzem neporabljenih oziroma odpadnih zdravil v skladu s
predpisom, ki ureja ravnanje z odpadnimi zdravili,
- drugo dejavnost pri izdaji zdravil in drugih izdelkov, ki zagotavlja
njihovo pravilno, smiselno in varno uporabo.
(2) Poleg dejavnosti, opredeljene v prvem odstavku tega člena
lahko zavod opravlja tudi naslednje dejavnosti:
- preskrbo z drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev
zdravja,
- izdelovanje galenskih izdelkov,
- pripravo magistralnih homeopatskih zdravil,
- preskrbo z veterinarskimi izdelki,
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- preskrbo z biocidnimi izdelki in kemikalijami,
- izvajanje samodiagnostičnih meritev in testov,
- preventivno in zdravstveno-izobraževalno dejavnost,
- pedagoško-izobraževalno dejavnost,
- znanstvenoraziskovalno dejavnost,
- druge dejavnosti in storitve s področja krepitve in varovanja
zdravja,
- dostavo zdravil in drugih izdelkov na dom pacientov, k
izvajalcem zdravstvene dejavnosti ter k drugim pravnim in
fizičnim osebam,
- druge storitve, povezane z lekarniško dejavnostjo.
(3) Dejavnost zavoda je v skladu z Uredbo o standardni
klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08)
razvrščena v:
- 47.730 Trgovina na drobno v specializiranih trgovinah
- 47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z
medicinskimi in ortopedskimi pripomočki
- 47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s
kozmetičnimi in toaletnimi zdelki
- 47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z
igračami in rekviziti za igre in zabavo
- 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali internetu
- 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
- 63.120 Obratovanje spletnih portalov
- 84.120 Urejanja zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih
socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
- 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih
nepremičnin
- 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
- 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
- 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje
- 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
(4) Poleg dejavnosti iz prejšnjih odstavkov tega člena opravlja
zavod tudi druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj, ne
pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.
III. ORGANIZACIJA ZAVODA
7. člen
(organizacijske enote zavoda)
(1) Zavod opravlja lekarniško dejavnost kot javno službo za
območje Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine
Šmartno ob Paki.
(2) Organizacijske enote zavoda so:
- Lekarna Center Velenje, Vodnikova cesta 1, Velenje,
- Lekarna Kersnikova Velenje, Kersnikova cesta 2d, Velenje,
- Lekarna Cankarjeva Velenje, Cankarjeva cesta 2b, Velenje,
- Lekarna Trebuša Velenje, Celjska cesta 40, Velenje,
- Lekarna Šoštanj, Lampretov trg 1, Šoštanj in
- Lekarna Šmartno ob Paki 80, Šmartno ob Paki.
(3) Zavod lahko ustanovi nove lekarne, lekarniške podružnice
ali priročno zalogo zdravil kot svojo organizacijsko enoto
v skladu z mrežo lekarniške dejavnosti na primarni ravni z
dovoljenjem ustanovitelja, na območju katere se lekarna,
lekarniška podružnica ali priročna zaloga zdravil ustanovi
oziroma organizira, na podlagi predhodnega mnenja pristojne
zbornice in s soglasjem ministrstva.
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(4) Organizacijske enote niso pravne osebe.
(5) Zavod ima lahko organizirano spletno lekarno.
(6) Področje dejavnosti in notranjo organizacijo zavoda določa
statut zavoda.
IV. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V
PRAVNEM PROMETU
8. člen
(nastopanje v pravnem prometu)
(1) Zavod nastopa v pravnem prometu za izvajanje dejavnosti,
za katero je bil ustanovljen in registriran, samostojno in brez
omejitev.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s
katerimi razpolaga v skladu s predpisi, razen z nepremičnim
premoženjem, za kar si mora pridobiti predhodno soglasje
ustanovitelja, ki je lastnik premoženja.
V. ORGANI ZAVODA
9. člen
(organi zavoda)
Organi zavoda so:
- direktor zavoda,
- svet zavoda in
- strokovni svet zavoda.
10. člen
(direktor zavoda)
(1) Direktor zavoda vodi in organizira delo in poslovanje zavoda,
zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost dela
zavoda. Direktor je tudi strokovni vodja zavoda in je odgovoren
za strokovno delo zavoda.
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- sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem
mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu, odloča o
sklepanju delovnih razmerij, o razporejanju delavcev k
določenim nalogam, imenuje delavce s posebnimi pooblastili
in odgovornostmi,
- zagotavlja neodvisno strokovno izpopolnjevanje farmacevtskih
strokovnih delavcev,
- farmacevtske strokovne delavce spodbuja k strokovnemu in
etičnemu izvajanju lekarniške dejavnosti,
- zagotavlja strokovno neodvisnost vodij lekarn glede naročanja
zdravil, medicinskih pripomočkov ali drugih izdelkov za podporo
zdravljenju in ohranitev zdravja
- druge naloge, določene z zakonom, aktom o ustanovitvi in
statutom.
11. člen
(svet zavoda)
(1) Svet zavoda nadzoruje zavod. Sestavljen je iz 9 članov, in
sicer predstavnikov:
- ustanovitelja: 4 člani,
- zaposlenih v zavodu: 3 člani,
- pacientov: 1 član,
- Zavoda za zdravstveno zavarovanje: 1 član.
(2) Predstavnike ustanovitelja imenuje ustanovitelj v skladu
s svojimi pravili. Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci
neposredno po postopku in na način, ki ga v skladu z zakonom
določa statut zavoda. Predstavnika Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije imenuje Zavod za zdravstveno za
zavarovanje Slovenije, Območna enota Ravne na Koroškem.
(3) Mandat članov sveta zavoda traja pet let in so po preteku te
dobe lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani.

(2) Direktorja imenuje svet zavoda v skladu s predpisi, na podlagi
javnega razpisa ter s predhodnim soglasjem ustanovitelja.

(4) Svet zavoda na konstitutivni seji izmed članov izvoli
predsednika in podpredsednika sveta.

(3) Za direktorja zavoda je lahko imenovan magister farmacije,
ki izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in statutom, in predloži
program razvoja zavoda.

(5) Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s Poslovnikom
sveta zavoda.

(4) Mandat direktorja traja pet let in je po preteku te dobe lahko
ponovno imenovan.
(5) Primere, ko se imenuje vršilec dolžnosti direktorja in primere,
kdaj se direktorja razreši, določa zakon. Direktorja razrešuje
svet zavoda v skladu s predpisi in s soglasjem ustanovitelja.
(6) Direktor zavoda opravlja naslednje naloge:
- pripravlja predloge programa dela in razvoja zavoda,
finančnega načrta, poročila o izvajanju dejavnosti in poslovanja
zavoda,
- sprejema splošne akte zavoda, za katere je tako določeno v
statutu,
- predlaga načrt investicij in razvoj lekarniške dejavnosti v
soglasju s svetom zavoda,
- predlaga nove lekarniške programe v soglasju s svetom
zavoda,
- izvršuje odločitve sveta zavoda,

(6) Svet zavoda ima pristojnosti, določene z zakoni in statutom
zavoda, in sicer:
- sprejme letni program dela in finančni načrt zavoda,
- sprejme normative za delo na predlog direktorja,
- spremlja kazalnike kakovosti in varnosti v skladu z zakonom,
- obravnava dolgoročno strategijo razvoja zavoda, jo potrdi in
predloži ustanovitelju v sprejetje,
- nadzoruje poslovanje in izvajanje programa dela zavoda z
vidika sprejetega strateškega in letnega načrta zavoda,
- nadzoruje ravnanje s premoženjem zavoda,
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev zavoda,
- odloča o uporabi presežkov prihodkov nad odhodki v skladu z
določili zakona, ki ureja lekarniško dejavnost,
- ustanovitelj predlaga, da se del presežka prihodka nad odhodki
zavoda skladno z zakonom vrne ustanovitelju,
- nadzoruje finančno poslovanje zavoda,
- preveri in potrdi letno poročilo zavoda,
- odloča o delovni uspešnosti direktorja,
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- spremlja vodenje poslov zavoda in delo direktorja,
- obravnava poročila direktorja in daje smernice za njegovo
delo,
- sprejme polletno poročilo,
- s soglasjem ustanovitelja imenuje in razrešuje direktorja
- podaja soglasje k načrtu investicij in k razvoju lekarniške
dejavnosti,
- sprejema statut zavoda s soglasjem ustanovitelja,
- sprejema splošne akte zavoda, ki jih je dolžan sprejeti na
podlagi zakonov in drugih predpisov, če ni drugače določeno,
- imenuje vršilca dolžnosti direktorja pod pogoji, določenimi z
zakonom,
- odloča o najemu dolgoročnih posojil v soglasju z
ustanoviteljem,
- opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom in
statutom zavoda.
12. člen
(strokovni svet zavoda)
(1) Strokovni svet zavoda je organ zavoda za obravnavanje in
odločanje o strokovnih vprašanjih.
(2) Število članov, pogoji in način imenovanja, način dela ter
naloge strokovnega sveta zavoda se določijo s statutom zavoda
v skladu z zakonom, ki ureja zavode.
VI. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
13. člen
(sredstva za delo zavoda)
(1) Sredstva za delo pridobiva zavod iz javnih in zasebnih
sredstev:
- s plačili za opravljeno delo v okviru lekarniške dejavnosti na
podlagi pogodbe z nosilci zdravstvenih zavarovanj,
- s plačili iz proračunskih sredstev,
- iz sredstev ustanovitelja oziroma iz namenskih sredstev za
izvajanje in razvoj lekarniške dejavnosti,
- z izvajanjem lekarniške dejavnosti, ki je financirana iz zasebnih
sredstev, s prodajo blaga in storitev na trgu,
- iz drugih poslovnih razmerij,
- z dotacijami, darili in iz drugih virov, doseženih na način in pod
pogoji, določenimi z zakon.
(2) Ustanovitelj zagotavlja sredstva le za dogovorjene obveznosti
in programe. Ustanovitelj je dolžan zagotoviti zavodu sredstva
za njegov razvoj in investicijska vlaganja v okviru dogovorjene
mreže javne lekarniške dejavnosti.
VII. PREMOŽENJE ZAVODA
14. člen
(premoženje zavoda)
(1) Ustanovitelj zagotavlja zavodu finančno in stvarno
premoženje v obsegu in vrednosti, kot izhaja iz bilance stanja
zavoda na dan 31. 12.
(2) Finančno premoženje in stvarno premoženje iz prvega
odstavka tega člena je last ustanovitelja in dano zavodu v
upravljanje.
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(3) Zavod samostojno upravlja s premoženjem, uporablja pa
ga na način, kot to določa zakon in ta odlok. Zavod je dolžan
uporabljati in upravljati premoženje s skrbnostjo dobrega
gospodarja v interesu ustanovitelja. Zavod ne more razpolagati
z nepremičnim premoženjem ali ga obremeniti brez soglasja
ustanovitelja. Zavod lahko pridobiva v last nove nepremičnine,
ki so potrebne za izvajanje njegove dejavnosti, le s soglasjem
ustanovitelja.
VIII. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD
ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANKLJAJA SREDSTEV ZA
DELO ZAVODA
15. člen
(presežek prihodkov)
(1) Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja in namenja
skladno z zakonom.
(2) O porabi presežkov prihodkov nad odhodki iz izvajanja
dejavnosti odloča svet zavoda v skladu z zakonom.
16. člen
(primanjkljaj sredstev za delo)
O načinu in višini pokrivanja primanjkljaja sredstev za delo, ki
ga ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda,
odloča ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED
ZAVODOM IN USTANOVITELJEM
17. člen
(medsebojne pravice in obveznosti)
(1) Zavod:
- poroča ustanovitelju o svojem poslovanju vsaj enkrat letno,
- pripravlja in oblikuje razvojne načrte,
- pripravlja program dela in finančni načrt,
- sodeluje pri ukrepih ustanovitelja za napredek zdravstvenega
varstva prebivalstva,
- med letom obvešča ustanovitelja o pomembnejših vprašanjih
delovanja zavoda,
- zagotavlja ustanovitelju potrebne podatke za spremljanje
poslovanja in izvajanja dejavnosti ter v statistične namene, v
skladu z zakonom.
(2) Ustanovitelj:
- daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja,
- imenuje in razrešuje predstavnike ustanovitelja v svetu
zavoda,
- odloča o presežku prihodkov nad odhodki skladno z
zakonom,
- daje soglasje k razpolaganju z nepremičnim premoženjem,
- daje soglasje k najemanju dolgoročnih posojil,
- vključuje zavod v oblikovanje politike zdravstvenega varstva
in v skladu s planom sodeluje pri zagotavljanju mreže javne
lekarniške službe,
- usklajuje programe zdravstvenega varstva in spremlja njihovo
izvajanje ter sprejemajo druge ukrepe za izboljšanje stanja na
področju zdravstvenega varstva,
- izvaja nadzor nad poslovanjem zavoda in nad porabo finančnih
sredstev,
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- v primerih, ko ugotovi, da je ogroženo nemoteno izvajanje
dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, ima ustanovitelj
pravico sklicati sejo sveta zavoda in predlagati ukrepe skladno
z zakonskimi in drugimi predpisi.

ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Velenje (Uradni vestnik
Občine Velenje, št. 7/93 in Uradni vestnik Mestne občine
Velenje št. 1/97, 15/06, 22/08, 4/15 in 1/16 – uradno prečiščeno
besedilo).

X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
18. člen
(statut zavoda)
(1) Zavod ima statut, s katerim uredi organizacijo zavoda,
določi pristojnosti, pooblastila in odgovornosti organov zavoda,
način dela in odločanja ter druga vprašanja, pomembna za
opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z zakoni
in tem odlokom.

23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.

(2) Statut zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja,
z večino vseh članov sveta zavoda.
19. člen
(drugi splošni akti)
(1) V skladu s statutom lahko zavod pripravi in sprejme tudi
druge splošne akte, s katerimi se uredijo druga vprašanja,
pomembna za delo in poslovanje zavoda.
(2) Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda ali direktor
zavoda. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošni aktov
zavoda se določi v statutu zavoda.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Direktor zavoda nadaljuje s svojim delom do izteka mandata.
Člani sveta zavoda nadaljujejo s svojim delom do konstituiranja
novega sveta zavoda na podlagi tega odloka.
21. člen
(1) Zavod mora uskladiti svojo organiziranost, delovanje in
organiziranost sveta zavoda, uskladiti statut zavoda ter priglasiti
spremembe vpisa v sodni register najkasneje v šestih mesecih
od uveljavitve tega odloka.
(2) Do uskladitve statuta in uskladitve drugih aktov s tem
odlokom se smiselno uporabljajo določila obstoječih splošnih
aktov zavoda, če niso v nasprotju z zakonom in tem odlokom.
(3) Svet zavoda nadaljuje z delom do konstituiranja novega
sveta zavoda v skladu z zakonom in tem odlokom.
(4) Zavod opravlja dejavnost na območju Občine Šoštanj in
Občine Šmartno ob Paki na osnovi zatečenega historičnega
stanja v skladu s 123. členom Zakona o lekarniški dejavnosti.
(5) Zavod ima na dan uveljavitve tega odloka na območju
ustanovitelja 4 lekarne, poleg tega pa posluje še v naslednjih
organizacijskih enotah izven območja ustanovitelja:
1. Lekarna Šoštanj, Lampretov trg 1, Šoštanj,
2. Lekarna Šmartno ob Paki 80, Šmartno ob Paki.
22. člen
Z dnem, ko prične veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o
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OBRAZLOŽITEV:
1. PRAVNA PODLAGA:
Pravno podlago za sprejem predlaganega odloka
predstavljajo:
- 3. člen 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, 127/06 - ZJZP),
- prvi odstavek 27. in 123. člena Zakona o lekarniški dejavnosti
(Uradni list RS, št. 85/16 in 77/17),
- 61. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
- uradno prečiščeno besedilo, 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. člen Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne
občine Velenje, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo).
2. RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA IN OCENA SEDANJEGA
STANJA:
Javni zavod Lekarna Velenje (v nadaljevanju zavod) je
ustanovila Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, z
Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Velenje (Uradni
vestnik Občine Velenje, št. 7/93), njegovo delo pa je usklajeno
z Odloki o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Lekarna Velenje (Uradni vestnik Mestne
občine Velenje, št. 1/97, 15/06, 22/08, 4/15 in 1/16 – uradno
prečiščeno besedilo).
Zakonodajalec je konec leta 2016 sprejel novi Zakon o lekarniški
dejavnosti /ZLD-1/ (Uradni list RS, št. 85/16), s katerim je v
slovenski pravni red vnesel spremembe v organizaciji izvajanja
lekarniške dejavnosti in določil nov obseg lekarniške dejavnosti,
pogoje za ustanovitev javnega lekarniškega zavoda, obveznosti
ustanovitelja, vsebino akta o ustanovitvi javnega lekarniškega
zavoda, pristojnosti in naloge organov javnega lekarniškega
zavoda ter pogoje za imenovanje direktorja in strokovnega
vodje ter člane sveta javnega lekarniškega zavoda. Izhajajoč
iz navedenega in upoštevaje določilo prvega odstavka 121.
člena Zakona o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/ mora ustanovitelj
Lekarne Velenje uskladiti akte o ustanovitvi, organiziranost
in delovanje Lekarne Velenje z določili novega Zakona o
lekarniški dejavnosti /ZLD-1/ v dveh letih od uveljavitve Zakona
o lekarniški dejavnosti /ZLD-1/, to je do 27. januarja 2019.
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Predlagatelj: ŽUPAN		

3. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC:
Sprejem odloka ne bo imel finančnih in drugih posledic.
4. ANALIZA PRIPOMB:
Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Velenje
je bil obravnavan dne, 9. 4. 2019, na 3. seji Sveta Mestne
občine Velenje. V razpravi je bila podana pripomba, ki smo jo
proučili. Pripomba se ne upošteva.
1. Svetnik Bojan Škarja je podal naslednjo pripombo:
V 11. členu pod točko 5., kjer piše, da podrobnejše delovanje
uredi svet zavoda s poslovnikom sveta zavoda, se poslovnik
nadomesti s statutom.
Odgovor: Svet zavoda svoje delovanje podrobneje uredi s
Poslovnikom (11. člen). V poglavju X. Splošni akti zavoda,
je v 18. členu določeno, da ima Zavod statut, s katerim
uredi organizacijo zavoda, določi pristojnosti, pooblastila in
odgovornosti organov zavoda, način dela in odločanja ter druga
vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje
zavoda v skladu z zakoni in tem odlokom. Statut zavoda
sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja, z večino vseh
članov sveta zavoda. Torej svoje delovanje svet zavoda uredi s
Poslovnikom, ne s statutom, zato se pripomba ne upošteva.
V Velenju, 11. 4. 2019
Pripravile:

Drago MARTINŠEK, univ. dipl. soc., l.r.
vodja Urada za družbene dejavnosti
Suzana Žinić, univ. dipl. prav., l.r.
mag. Zdravka Vasiljević Rudonić, l.r.
Ines Gričar Ločnikar, univ. dipl. inž., l.r.

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 odlok sprejme.
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

30. april 2019

Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), Uredbe
o stvarnem premoženju države in samoupravnih skupnosti (Uradni list RS, št.
31/18), Pravilnika o merilih za ugotavljanje vrednost stanovanj in stanovanjskih
stavb (Uradni list RS, št. 127/04, 69/05 in 75/05 - popr.) in na podlagi 24. člena
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 – uradno
prečiščeno besedilo) je na ___. seji, dne …………2019, sprejel naslednji

PRAVILNIK

o oddajanju parkirnih mest v najem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom (v nadaljevanju: pravilnik) se določajo način,
pogoji in postopek oddajanja parkirnih mest (v nadaljevanju:
parkirna mesta), ki so v lasti Mestne občine Velenje (v
nadaljevanju: MOV), v najem.
2. člen
Uporabljeni pojmi v tem pravilniku imajo enak pomen kot
je to določeno v Zakonu o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18
in 79/18; v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in Uredbi o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 31/18; v nadaljevanju USPDSLS), ki urejata ravnanje
s stvarnim premoženjem občin.
Ožji družinski člani lastnika ali najemnika stanovanja po
tem pravilniku so: zakonec, zunajzakonski partner, partner
v istospolni registrirani skupnosti, otroci in posvojenci ter
starši in osebe, ki jih je lastnik ali najemnik po zakonu dolžan
preživljati.
3. člen
Urad, pristojen za komunalne dejavnosti (v nadaljevanju:
pristojni urad), vodi register parkirnih mest, ki so v lasti MOV in
register sklenjenih najemnih pogodb za parkirna mesta.
4. člen
Za vodenje postopkov pri oddaji parkirnih mest v najem je
pooblaščena komisija za izvedbo postopka ravnanja s stvarnim
premoženjem MOV, ki jo imenuje župan MOV (v nadaljevanju:
komisija).
Strokovna, administrativa in tehnična opravila za komisijo
opravlja pristojni urad.
II. NAČIN ODDAJE PARKIRNIH MEST V NAJEM
5. člen
Parkirna mesta se oddajo v najem na podlagi ene izmed metod
in po pravilih ZSPDSLS-1 in USPDSLS.
III. POGOJI IN POSTOPEK
6. člen
Parkirna mesta se oddajajo v najem etažnim lastnikom oziroma
njihovim ožjim družinskim članom ter najemnikom oziroma
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njihovim ožjim družinskim članom s sklenjeno najemno
stanovanjsko pogodbo za nedoločen čas, ob izpolnjevanju
naslednji pogojev:
- da imajo prijavljeno stalno prebivališče v krajevni skupnosti
oziroma mestni četrti na območju, katere se oddajajo parkirna
mesta v najem,
- da imajo registrirano najmanj eno vozilo B kategorije.
Prednost pri izboru imajo ponudniki glede na čas stalnega
prebivališča, šteto od zadnje prijave stalnega prebivališča, v
krajevni skupnosti oziroma mestni četrti na območju katere
se oddajajo parkirna mesta v najem. Če je več ponudnikov z
istim datumom bivanja, ima prednostno pravico invalid oziroma
starejši.
Ponudnik lahko odda ponudbo samo za eno parkirno mesto.
7. člen
V postopku oddaje parkirnih mest v najem, ponudniki za najem
ponudbe z zahtevanimi listinami in dokazili, oddajo priporočeno
po pošti na naslov, ki je naveden v objavi javnega zbiranja
ponudb ali v sprejemni pisarni MOV.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku (nepravočasne ponudbe) ali
ponudbe, ki bodo prispele pravočasno, a bodo nepopolne, bo
komisija izločila in o tem obvestila ponudnike.
IV. ODLOČANJE O ODDAJI PARKIRNIH MEST V NAJEM
8. člen
Pristojni urad na predlog komisije sestavi seznam upravičencev
do najema parkirnega mesta, ki ga objavi na spletni strani in
na oglasni deski MOV. Na dan oddaje ponudbe morajo imeti
upravičenci poravnane vse zapadle odprte obveznosti do
MOV.
Zoper seznam upravičencev je dopustna pritožba najkasneje
v roku 8 dni od objave seznama. O pritožbi odloči župan.
Odločitev župana je dokončna.
V. SKLENITEV IN PRENEHANJE NAJEMNEGA RAZMERJA
9. člen
Parkirna mesta se oddajo v najem za določen čas petih let.
10. člen
Upravičenec je dolžan podpisati najemno pogodbo in zapisniško
prevzeti parkirno mesto najkasneje v roku 15 dni od vročitve
najemne pogodbe v podpis. V kolikor upravičenec ne sklene
najemne pogodbe niti v dodatno ponujenem roku 15 dni, izgubi
pravico do najema in se parkirno mesto šteje za prosto ter se
odda v najem naslednjemu na seznamu upravičencev, vplačana
varščina pa zapade v korist MOV.
11. člen
Najemno razmerje nastane s sklenitvijo najemne pogodbe.
Najemna pogodba mora vsebovati:
- navedbo najemnika in najemodajalca,
- naslov garaže oziroma stavbe, v kateri je parkirno mesto,
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- opis in površino parkirnega mesta,
- višino najemnine in način plačila,
- določilo o kritju obratovalnih stroškov, stroškov rednega
vzdrževanja in uporabe stavbnega zemljišča ter stroškov
zavarovanj in drugih stroškov, ki bremenijo najemnika,
sorazmerno velikosti najemnega parkirnega mesta,
- čas, za katerega se oddaja parkirno mesto,
- določbe o vzdrževanju in načinu uporabe parkirnega mesta,
- določbo o prepovedi oddaje v podnajem,
- odpovedne razloge,
- določila o pravici vstopa najemodajalca na parkirno mesto,
zaradi nadzora o načinu uporabe parkirnega mesta,
- ostale obveznosti najemnika, ki izhajajo iz uporabe parkirnega
mesta.
V primeru daljše odsotnosti najemnika, lahko s soglasjem
MOV uporablja parkirno mesto družinski član, ki stanuje z
najemnikom v istem stanovanju in ima na istem naslovu kot
najemnik prijavljeno stalno prebivališče.
12. člen
Najemno razmerje preneha:
- s sporazumnim prenehanjem najemne pogodbe,
- z odpovedjo najemne pogodbe zaradi kršitve.
Ob predaji izpraznjenega parkirnega mesta se sklene
primopredajni zapisnik.
13. člen
Najemodajalec lahko odpove najemno pogodbo in zahteva
izpraznitev parkirnega mesta ob vsakem času, ne glede na
pogodbene ali zakonske določbe o trajanju najema:
- če najemnik tudi po pisnem opominu najemodajalca uporablja
parkirno mesto in garažo v nasprotju s pogodbo ali jo uporablja
brez potrebne skrbnosti, tako da se dela občutnejša škoda,
- če je najemnik v zamudi s plačilom najemnine dva meseca od
dneva, ko ga je najemodajalec na to opomnil,
- če oddaja parkirno mesto v podnajem ter
- če najemnik najemodajalcu ne omogoči najmanj dvakrat letno
nadzora nad pravilno uporabo parkirnega mesta.
14. člen
V primeru adaptacije parkirnega mesta se najemno razmerje
začasno prekine. Za čas trajanja adaptacijskih del najemnik
nima iz tega naslova nikakršnih zahtevkov do najemodajalca.
V času, ko najemnik zaradi adaptacije ne bo mogel uporabljati
predmeta pogodbe, se najemnina ne obračunava.
VI. DOLOČITEV NAJEMNINE
15. člen
Najemnina za posamezno parkirno mesto se določi v višini
4,68% od vrednosti posameznega parkirnega mesta, ki
se izračuna na podlagi točkovalnega zapisnika v skladu s
Pravilnikom o merilih za ugotavljanje vrednost stanovanj in
stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/04, 69/05 in 75/05
- popr.).
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VII. KONČNI DOLOČBI
16. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
oddajanju parkirnih mest v garažah v najem (Uradni vestnik MO
Velenje, št. 4/10).
17. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 015-03-0001/2019-602
Datum:

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

Obrazložitev:
1. PRAVNA PODLAGA
Pravno podlago za sprejem Pravilnika o oddajanju parkirnih
mest v najem (v nadaljevanju: pravilnik) predstavlja Zakon o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18; v nadaljevanju ZSPDSLS1), Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18; v nadaljevanju USPDSLS)
ter Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednost stanovanj in
stanovanjskih stavb (Uradni list. RS, št. 127/04, 69/05 in 75/05
- popr.).

2. RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA Z OCENO SEDANJEGA
STANJA
S Pravilnikom o oddajanju parkirnih mest v najem se urejajo
način, pogoji in postopek za oddajo parkirnih mest v najem,
pravila glede odločitve v postopku oddaje parkirnih mest v
najem, najemno razmerje ter pravila za določitev najemnine.
Pravilnik torej ureja pravila in postopek za sklenitev najemnih
razmerij za parkirna mesta na območju celotnega področja,
kjer je Mestna občina Velenje lastnica parkirnih mest.
Pravilnik o oddajanju parkirnih mest v garažah v najem (Uradni
vestnik MO Velenje, št. 4/10, v nadaljevanju: prejšnji pravilnik)
je bil sprejet na 29. seji, dne 9. 3. 2010. Razlog za sprejem
novega pravilnika je v uskladitvi z zakonodajo s področja
ravnanja s stvarnim premoženjem, konkretneje z ZSPDSLS-1
in USPDSLS.
V primerjavi s Pravilnikom o oddajanju parkirnih mest v
garažah v najem (Uradni vestnik MO Velenje, št. 4/10; v
nadaljevanju: prejšnji pravilnik) predlagani pravilnik ne določa
eksplicitno metode, po kateri se lahko oddajo parkirna mesta
v najem, temveč se pravilnik pri tem sklicuje na ZSPDSLS1, ki za oddajo v najem predvideva tri metode, bodisi javno
dražbo, bodisi javno zbiranje ponudb ali neposredno pogodbo.
S predlagano spremembo se v ničemer ne ogroža pravne
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varnosti zainteresiranih najemnikov oziroma upravičencev do
najema, saj se oddaja v najem praviloma izvede z javno dražbo
oziroma javnim zbiranjem ponudb, izjemoma pa z metodo
neposredne pogodbe, ki pa se lahko izvede le v kolikor so
izpolnjeni zakonsko predpisani pogoji.
V primerjavi s prejšnjim pravilnikom se s predlaganim
pravilnikom kot pristojni urad za vodenje registra parkirnih
mest, ki so v lasti Mestne občine Velenje in registra sklenjenih
najemih pogodb za parkirna mesta, določa urad, pristojen za
komunalne dejavnosti, za razliko od prejšnjega pravilnika, ki
je kot pristojni urad določal urad, pristojen za stanovanjsko
gospodarstvo. Poleg navedenega pa je črtano tudi določilo
3. člena prejšnjega pravilnika, ki se glasi: »Gospodarjenje in
upravljanje z garažami je v pristojnosti urada za stanovanjsko
gospodarstvo Mestne občine Velenje (v nadaljevanju:
pristojni urad).«, saj je upravljavec stvarnega premoženja
(nepremičnega in premičnega) lahko zgolj občina ali druga
oseba javnega prava, ki ji je občina v skladu s predpisi ali
aktom o ustanovitvi dolžna zagotavljati stvarno premoženje kot
pogoje za delovanje, ne more pa upravljavskih pravic izvrševati
posamezen urad občine.
S pravilnikom se tudi bolj določno ureja eden izmed pogojev, ki
jih mora ponudnik za najem izpolnjevati. Tako se s pravilnikom
določa, da morajo ponudniki (poleg ostalih pogojev) imeti
prijavljeno stalno prebivališče v krajevni skupnosti oziroma
mestni četrti na območju katere se oddajajo parkirna mesta v
najem.
Glede pogoja, ki enemu ponudniku daje prednost pred drugim
in se nanaša na čas stalnega bivanja, se s predlaganim
pravilnikom (v drugem odstavku 6. člena) določa, da se
čas stalnega prebivališča šteje od zadnje prijave stalnega
prebivališča v krajevni skupnosti oziroma mestni četrti na
območju katere se oddajajo parkirna mesta v najem.
S pravilnikom se črta tudi določba, ki ureja obvezne sestavine
javnega zbiranja ponudb, saj predmetna določba v pravilniku
ni potrebna. Obvezne sestavine javnega zbiranja ponudb, kot
tudi obeh ostalih metod oddaje v najem, način objave javnega
zbiranja ponudb, javne dražbe ali namere o sklenitvi neposredne
pogodbe, natančno določa ZSPDSLS-1.
Pravilnik ne vsebuje več niti določbe o pogojih za sklenitev
neposredne pogodbe po metodi neposredne pogodbe, saj je
takšna določba odveč, glede na to, da ZSPDSLS-1 izrecno
določa kdaj se lahko takšna pogodba sklene.
Pravilnik še vedno predvideva sklenitev najemne pogodbe za
obdobje petih let, vendar brez možnosti podaljšanja, za razliko
od prejšnjega pravilnika, ker takšnega podaljšanja ZSPDSLS-1
ne dopušča več.
Pravilnik kot novo sestavino najemne pogodbe predvideva tudi
pravico najemodajalca do vstopa na parkirno mesto, zaradi
nadzora o načinu uporabe parkirnega mesta. Za razliko od
prejšnjega pravilnika, pravilnik omogoča, da parkirno mesto,
v primeru daljše odsotnosti najemnika, s soglasjem MOV kot
najemodajalcem, uporablja družinski član najemnika, ki skupaj
z najemnikom stanuje v stanovanju in ima na naslovu najemnika
tudi prijavljeno stalno prebivališče.
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Sicer pa se s pravilnikom ne spreminja metodologija za določitev
višine najemnine in je pravna podlaga za izračun najemnine še
vedno Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednost stanovanj in
stanovanjskih stavb.
3. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC
Glede na to, da je osnovni namen novega pravilnika uskladitev
s področno zakonodajo, gre poudariti, da sprememb glede
finančnih posledic ni.
Pri določitvi višine najemnine se upoštevajo določila Pravilnika
o merilih za ugotavljanje vrednost stanovanj in stanovanjskih
stavb.
Najemnina se uporablja za tekoče vzdrževanje (poraba
električne energije v garažah, vzdrževanje elektro inštalacij,
vzdrževanje požarnega sistema, stroški varovanja in
zavarovanje) in investicijsko vzdrževanje (sanacija parkirnih
prostorov zaradi zamakanja).
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Predlagatelj:ŽUPAN

Faza: PREDLOG

Svet MO Velenje je na podlagi 34. člena Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne
gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave in odstranjevanja
komunalnih odpadkov za območje Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne
občine Velenje, št. 12/2009) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni
vestnik MOV, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) na svoji……………… seji,
dne………………… sprejel

SKLEP

O SPREJEMU PROGRAMA IZVAJANJA
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE
ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH
ODPADKOV, NASTALIH NA OBMOČJU
MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO
2019
I.
Svet Mestne občine Velenje sprejme Program izvajanja
gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju
Mestne občine Velenje za leto 2019.

V Velenju, 12. 4. 2019

Pripravili:
mag. Zdravka VASILJEVIĆ RUDONIĆ, l.r.
Suzana ŽINIĆ, l.r.
Gabrijela SUŠEC, l.r.
Bojana ŽNIDER, l.r.
Andreja ŽOLGER, l.r.
Anton BRODNIK, l.r.
vodja Urada za komunalne dejavnosti

ŽUPAN
Na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO
Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo) predlagam svetu, da
ta pravilnik sprejme.

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 352-06-0001/2018-100
Datum:
		
		

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV:
1. PRAVNA PODLAGA:
34. člen Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske
javne službe odlaganja ostankov predelave in odstranjevanja
komunalnih odpadkov za območje Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 12/2009), v
nadaljevanju Odlok, opredeljuje vsebino letnega programa ter
poročanje o izvajanju gospodarske javne službe.
V 11. členu koncesijske pogodbe so podrobneje navedene vse
pravice in dolžnosti med katere sodita tudi letno poročanje in
priprava poslovnih načrtov, letnih programov in poročil.
Izvajanje gospodarske javne službe ravnanja z odpadki bo
koncesionar izvajal skladno z določili veljavne zakonodaje in
podpisane koncesijske pogodbe.
2. RAZLOGI IN CILJI ZA SPREJEM PROGRAMA GJS SO:
V skladu z 34. členom Odloka in 11. členom koncesijske
pogodbe izvajalec vsako leto pripravi letni program, ki ga
občinski sveti potrdijo in se seznanijo s poročilom izvajanja GJS
za preteklo leto.
3. OBRAZLOŽITEV VSEBINE PROGRAMA:
V okviru zakonodaje so v posameznih točkah programa GJS
opredeljene vse ključne aktivnosti v zvezi s programom za leto
2019. V vsebini so zajeti „Načrt količin prevzetih odpadkov”
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na podlagi katerega se iz Mestne občine Velenje v letu 2019
načrtuje prevzem odpadkov v količini 7355 ton; za MOV se
izvaja dejavnost kompostiranja bioloških odpadkov, dejavnost
obdelave odpadkov v objektu MBO ter odlaganje preostanka
odpadkov in odpadkov, ki niso primerni za obdelavo v MBO in
imajo izdelano ustrezno oceno za odlaganje. V programu sledi
„Obrazložitev plana nove infrastrukture – RCERO – za leto
2019” v kateri so opisana vlaganja v nadgradjo odplinejvalnega
sistema, v izgradnjo čelnega nasipa 3. etaže odlagališča
RCERO, za nadgradnjo tehnologije izločanja reciklabilnih
frakcij v postopku MBO II.faza, sledi opis ureditev skladiščnih
in manipulativnih površin, nabava novega tehnoliškega
sklopa za obdelavo kosovnih odpadkov in mobilne opreme,
obnovitvene investicije za vrata na MBO in kompostarno,
naložbe za optimizacijo linije razvrščanja, sanacijo sistema
odvodnjavanja manipulitivnih površinin, nadgradnjo sistema
požarnega javljanja, dograditev namakalnega sistema v
kompostarni, nadgradnjo optičnih senzorjev za aluminij ter
obnovo antikorozijske zaščite dvigala BC 02. Nekaj vlaganj bo
za komunikacijsko opremo, posodobitev nadzornega sistema,
ureditev parkirnih površin in pralnice vozil.del srsdstev se
bo uporabil tudi za pridobitev ustrezne finančne in tehnične
dokumentacije. Sestavni del je finančni plan za 24 občin
sofinancerk, opis ciljev in drugih zavez.
4. OCENA FINANČNIH POSLEDIC:
Finančne posledice za proračun MO Velenje iz naslova izvajanja
koncesije so skladno s podpisano najemno pogodbo v ocenjeni
višini 195.167,55 EUR brez DDV, in sicer ocena najemnine za
leto 2019 in višine prenesenih sredstev iz preteklih obdobij.
Najemnina MO Velenje se bo decembra na podlagi poročil
o izvedenih investicijah v RCERO kompenzirala z zahtevki
izvajalca GJS, in sicer na podlagi 36. in 52. člena Pogodbe
o poslovnem najemu javne infrastrukture RCERO Celje in
razmerjih v zvezi z izvajajenjem GJS.
Prilogi:
1. POROČILO O IZVAJANJU GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE ALI
ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV IZ MESTNE
OBČINE VELENJE ZA LETO 2018
2. PROGRAM IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE ALI
ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV, NASTALIH
NA OBMOČJU MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO 2019
sta zaradi oblike gradiva objavljena na spletni strani MOV http://
www.velenje.si/uprava-organi-obcine/svet-mov/seje

		
			

Predlagatelj: ŽUPAN

Faza: PREDLOG

Svet MO Velenje je na podlagi 34. člena Odloka o javnozasebnem partnerstvu na
področju ravnanja z odpadki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 11/2008,
12/2008, 20/2009 in 21/2009, Uradni list Občine Šoštanj 7/08, 12/2008 in 6/2009)
in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/16 – uradno
prečiščeno besedilo) na svoji……………… seji, dne………………… sprejel

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
I.
Svet Mestne občine Velenje sprejme poslovni načrt 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 Šmartno
ob Paki za leto 2019, ki ga je pripravilo podjetje PUPSaubermacher, d. o. o.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 352-06-0011/2012-100
Datum:
		

		

Velenje, dne 17. 04. 2019

30. april 2019

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

Tina KRAMER, l. r.
mag Marko ZIDANŠEK, direktor družbe, l. r.
Mirjam BRITOVŠEK, l. r.
Anton BRODNIK, vodja UKD, l. r.

ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik
MOV, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) predlagam Svetu, da ta
program sprejme.
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župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l. r.

OBRAZLOŽITEV:
1. PRAVNA PODLAGA:
34. člen Odloka o javnozasebnem partnerstvu na področju
ravnanja z odpadki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje,
št. 11/2008, 12/2008, 20/2009 in 21/2009, Uradni list Občine
Šoštanj 7/08, 12/2008 in 6/2009),v nadaljevanju Odlok,
opredeljuje vsebino letnega programa ter poročanje o izvajanju
gospodarske javne službe.

30. april 2019
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Koncesijska pogodba obvezuje koncesionarja, da vzpostavi
celotno tehnologijo ravnanja z odpadki. Podjetje PUPSaubermacher, d.o.o. ureja postopke v zvezi z zapiranjem
odlagališča za nenevarne odpadke v Velenju ter naloge v zvezi
z zbirnim centrom na lokaciji bivšega odlagališča odpadkov,
v okviru katerega je tudi postavljena prekladalna postaja za
pretovor odpadkov pred odvozom v regijski center CERO Celje,
ki je v Bukovžlaku, oziroma drugim prevzemnikom odpadkov.
Potrebno pa je poudariti, da je 13.1.2017 bilo izdano
okoljevarstveno dovoljenje št 35467-13/2013-15 za obratovanje
odlagališča v obdobju njegovega zaprtja za obdobje 30 let.
Izvajanje gospodarske javne službe ravnanja z odpadki
bo izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe
ravnanja z odpadki izvajal skladno z določili veljavne podpisane
koncesijske pogodbe, katere del je tudi tehnični in tarifni
pravilnik ter že omenjeno okoljevarstveno dovoljenje.
Veljavni sta dve podpisani koncesijski pogodbi in sicer:
• za zbiranje in odvoz odpadkov v Celje med koncendentom
(občine Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki), koncesionarjem
PUP-Saubermacher d.o.o.,
• in za predelavo, obdelavo in odlaganje odpadkov v Celju med
koncendentom (občine Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki) in
koncesionarjem Simbio d.o.o..
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(Opomba: ker gre za skupno podeljeno koncesijo treh občin
Šaleške doline je tudi poslovni načrt skupen za vse tri občine.)
Velenje, dne 17.04.2019
Obrazložitev pripravila:
Mirjam BRITOVŠEK, l.r.
Anton BRODNIK, vodja UKD, l.r.
ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik
MOV, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) predlagam Svetu, da ta
poslovni načrt sprejme.
		
župan Mestne občine Velenje
		
Bojan KONTIČ, l.r.

2. RAZLOGI IN CILJI ZA SPREJEM NAČRTA SO:
V skladu s 34. členom Odloka in 38. členom koncesijske
pogodbe se vsako leto pripravi letni program, ki ga sprejmejo
občinski sveti. S predstavitvijo poslovnega načrta se opredelijo
naloge, ki jih izvajalec gospodarske javne službe obračunava
skozi ceno uporabnikom storitev. Občinski sveti se seznanijo
z razvojem storitev gospodarske javne službe in s finančno
obremenitvijo koncesijonarja iz naslova upravljanja zaprtega
odlagališča.
3. OBRAZLOŽITEV VSEBINE POSLOVNEGA NAČRTA:
V okviru zakonodaje so v posameznih točkah programa
gospodarske javne službe opredeljene vse ključne aktivnosti za
leto 2019. V vsebini so zajeti informativni podatki, logistika, cilji,
urniki, oblike obveščanja in osveščanja in časovni razporedi
akcijskih zbiranj. Poročilo za leto 2018 kot poslovni načrt za
leto 2019 bo na seji sveta predstavil direktor družbe PUPSaubermacher, d.o.o.
4. OCENA FINANČNIH POSLEDIC:
Finančnih posledic za proračun MO Velenje iz naslova izvajanja
storitev te obvezne občinske gospodarske javne službe ne bo.
Prilogi:
- POSLOVNI NAČRT 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 in
- 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 2018, ki sta zaradi obsežnosti gradiva objavljena na
spletni strani MOV http://www.velenje.si/uprava-organi-obcine/
svet-mov/seje
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POROČILO O DELU MEDOBČINSKE INŠPEKCIJE, REDARSTVA IN VARSTVA OKOLJA
ZA LETO 2018
Ob koncu leta 2018 je skupni organ občinskih uprav Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo
okolja (v nadaljevanju: MIRVO) dopolnil štirinajst let delovanja. Ustanovljen je bil kot organ
skupne občinske uprave za izvrševanje upravnih nalog na področju inšpekcijskega nadzorstva in
občinskega redarstva za območja občin Braslovče, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje,
Polzela, Prebold, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Tabor, Velenje in
Vransko. Hkrati MIRVO opravlja izvrševanje upravnih nalog na področju varstva okolja še za
občini Šoštanj in Šmartno ob Paki ter za Mestno občino Velenje.
Naloge v občinah ustanoviteljicah so se opravljale skladno s sprejetim Dogovorom o medsebojnih
razmerjih, ki so ga podpisali župani občin ustanoviteljic. Inšpekcija in redarstvo v občinah
ustanoviteljicah opravljata nadzor nad izvajanjem določb veljavnih občinskih odlokov ter veljavne
državne zakonodaje in podzakonskih predpisov v obsegu prenosa pristojnosti. Naloge so se
opravljale v obliki rednih kontrol mirujočega prometa, rednih in izrednih inšpekcijskih pregledov,
kontrolnih inšpekcijskih pregledov v primerih naložene odprave nepravilnosti ali pomanjkljivosti,
koordiniranih dejavnosti s policijo in ostalimi inšpekcijskimi službami. Z redno prisotnostjo na
terenu je potekalo tudi sprotno opozarjanje na predpisane obveznosti v smislu preventivnega
delovanja.
Najpogosteje se je nadzor vršil nad mirujočim prometom in s tem povezanimi kršitvami,
upoštevanjem omejitev hitrosti s stacionarnim radarjem, prometnimi površinami posebnega
pomena, zapuščenimi vozili, taksi prevozi, občinskimi cestami, splošnim redom, oglaševanjem in
plakatiranjem, ločenim zbiranjem in ravnanjem s komunalnimi odpadki, oskrbo s pitno vodo,
odvajanjem in čiščenjem komunalne in meteorne odpadne vode.
V preteklem letu je bilo zaposlenih 19 javnih uslužbencev. Trije občinski redarji so v Tacnu opravili
obvezno obdobno usposabljanje. Občinski inšpektorji so se v preteklem letu udeležili
izobraževanja glede novih pristojnostih v skladu z novo gradbeno zakonodajo in seminarja
neverbalne komunikacije.
Aktivnosti1 zaposlenih v MIRVO za ostale občine ustanoviteljice (izvzeta Mestna občina
Velenje)
Inšpekcija
za ceste
29

Komunalna
inšpekcija
72

Inšpekcija
po GZ
14

Medobčinsko
redarstvo
548

Varstvo
okolja
120

Pravna
služba
0

Vodja
MIRVO
96

Aktivnosti in opravljene ure zaposlenih v MIRVO za ostale občine ustanoviteljice po
občinah

Občina ustanoviteljica
Občina Braslovče
Občina Gornji Grad
Občina Ljubno
Občina Luče
Občina Mozirje
1

Aktivnosti (inšpekcija,
redarstvo, varstvo okolja in
pravna služba)
53
39
7
3
178

Št. opravljenih ur
(inšpekcija, redarstvo, varstvo
okolja in pravna služba)
60
54
25
13
183

Kot aktivnosti so šteti obiski zaposlenih v občinah ustanoviteljicah in opravila v pisarni za posamezno občino.
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Občina Nazarje
Občina Polzela
Občina Prebold
Občina Rečica ob Savinji
Občina Solčava
Občina Šmartno ob Paki
Občina Šoštanj
Občina Tabor
Občina Vransko

72
30
7
6
0
76
367
9
32

138
31
9
8
0
77
645
13
37

SKUPAJ

879

1293

Inšpekcija za ceste
Inšpekcija za ceste je nadzor opravljala na podlagi Zakona o cestah, predpisov in standardov s
področja cest ter na osnovi občinskih odlokov, ki se nanašajo na področje cest in ostalih
prometnih površin.
Nadzor inšpekcije za ceste se je izvajal na področjih poseganja rastlinja v proste profile cest,
zagotavljanja ustrezne preglednosti, izvajanja del ob cestah in na njih, ki so ogrožala ceste in
promet, nujnih dopolnitev prometne signalizacije in zamenjave dotrajanih prometnih znakov,
kontrole izvajalcev pri izvajanju del na cestah, onesnaženja cest idr.
Redni nadzor inšpekcije za ceste smo skušali izvajati predvsem na tistih področjih, ki so najbolj
pomembna za varno odvijanje prometa in varovanje cest. Rednega nadzora ni bilo veliko, saj ista
ekipa inšpektorjev, ki je prej pokrivala samo cestno in komunalno zakonodajo, sedaj pokriva še
področje enostavnih objektov po veljavnem gradbenem zakonu, poleg tega pa smo prejemali
veliko prijav, zahtev in pobud s strani občanov, občinskih uprav, izvajalcev rednega vzdrževanja,
drugih inšpekcij, policije in redarstva. Ker je bilo v večini primerov že na podlagi opozoril
zagotovljeno izpolnjevanje zakonsko določenih obveznosti, smo uspeli brez prevelikih
zaostankov zadeve nekako obvladovati.
Poleg dela na področju nadzora je inšpekcija velikokrat sodelovala tudi pri reševanju zadev, ki
niso neposredno povezane s področjem inšpekcijskega nadzora (sodelovanje pri drugih
projektih, delo v komisijah, priprava predlogov odlokov, priprava predlogov prometnih rešitev
ipd.).
Nadzor v ostalih občinah ustanoviteljicah se je izvajal izključno na podlagi podanih prijav in pobud
občin ustanoviteljic.
Inšpekcija za komunalne zadeve
Inšpekcija za komunalne zadeve je v preteklem letu na območju mestne občine Velenje opravljala
nadzore na podlagi veljavnih občinskih odlokov. V ostalih občinah ustanoviteljicah je bil nadzor
opravljen na podlagi pobud občin ustanoviteljic ter na podlagi prejetih prijav.
Redno so se opravljali nadzori ravnanja s komunalnimi odpadki in ustreznega ločevanja
komunalnih odpadkov. Skupaj z izvajalcem javne službe so se izvedli pregledi ustreznosti
ločevanja odpadkov v nekaterih večstanovanjskih stavbah, ki po podatkih izvajalca gospodarske
javne službe ravnanja z odpadki niso dosegali zadovoljive stopnje ločevanja odpadkov. Opravljal
se je nadzor kritičnih zbiralnic, ki so zaradi same lokacije izpostavljene, da vanje občani odlagajo
odpadke, ki tja ne sodijo. Inšpekcija za komunalne zadeve je skupaj z izvajalcem javne službe
ravnanja s komunalnimi odpadki in z usmerjenim nadzorom teh zbiralnic poskušala ugotoviti
povzročitelje ter predlagala ukrepe za izboljšanje stanja.
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Število divjih odlagališč je na nivoju preteklih letih in ni zaznati povečanja števila lokacij, kjer bi
prihajalo do nedovoljenega odlaganja odpadkov. Pri odkritih divjih odlagališčih je šlo za odlaganje
predvsem manjše količine odpadkov. Največkrat so bili odloženi mešani komunalni, kosovni in
gradbeni odpadki. K tej problematiki se lahko prišteva tudi »smetenje«, ko gre za posledice
odvržene plastične in papirnate embalaže na lokacijah, ki so zanimive za zbiranje in druženje
mladih.
Na območju mestne občine Velenje in v nekaterih drugih občinah se uvajajo in nadaljujejo
postopki priključevanja objektov na javni vodovod in javno kanalizacijo, v nekaterih zunanjih
občinah je bilo manjše število postopkov v zvezi z odvajanjem odpadnih vod na območjih, kjer ni
predvidena izgradnja kanalizacijskega sistema – obstoječe greznice in MKČN. V kolikor
zavezanci kljub večkratnim pozivom s strani komunalnega podjetja ne zagotovijo priključitve
objekta na javni vodovod ali kanalizacijo, je komunalna inšpekcija uvedla inšpekcijski postopek
in z odločbo odredila priključitev, zoper nekaj zavezancev se nadaljujejo postopki izvršbe s
prisilitvijo (denarna kazen).
Opravila se je tudi kontrola glede turistične takse. Nekaj pravnih subjektov je bilo opozorjenih na
redno poročanje in oddajanje podatkov o turistični taksi.
Poleg tega je komunalna inšpekcija sodelovala v delovnih skupinah na področju ravnanja z
odpadki in se vključevala v reševanje problematike, ki ni neposredno povezana z nadzorom
komunalne inšpekcije. Precej časa je bilo namenjenega občanom, ki so se obrnili na inšpekcijo
z različnimi zadevami, ki niso bile v pristojnosti občinske inšpekcije, kljub temu pa je bilo potrebno
zadeve preveriti in dotičnim svetovati oz. jih napotiti na pravi naslov.
Inšpekcija po Gradbenemu zakonu
Občinska inšpekcija je s 1. junijem preteklega leta pričela izvajati nadzor nad gradnjo enostavnih
objektov po Gradbenem zakonu (v nadaljevanju: GZ). Na podlagi GZ je v pristojnosti občinske
inšpekcije samo nadzor nad skladnostjo enostavnih objektov s prostorskimi akti.
Izvajanje nadzora skladnosti enostavnih objektov s prostorskimi akti terja veliko dela, saj je treba za
vsak primer posebej podrobno proučiti prostorski akt, ki velja na lokaciji, kjer je objekt postavljen.
Velike probleme pri izvajanju nadzora predstavljajo predvsem veljavni prostorski akti, ki še niso
usklajeni z novim GZ. V veliko primerih si je namreč zaradi tega mogoče stvari razlagati na dva
načina. Ker gre pri tem področju predvsem za sosedske spore, prihaja do primerov, ko si prijavitelj
razlaga določbe prostorskega akta popolnoma drugače, kot si jih predstavlja stranka, zoper katero
vodimo inšpekcijski postopek. V dilemi smo velikokrat glede pravilne razlage tako inšpektorji kot tudi
ostali organi, ki izvajajo dela na področju GZ. Med prijavljenimi zadevami je bila tudi »hišica na
drevesu«, ki so jo v gozdu pri igri izdelali otroci, in povsem logično je, da glede tega v prostorskem
aktu ni zapisanega nič, po novem GZ pa gre za enostavni objekt. Podobno je na primer tudi z
izravnavo zemeljskih mas ipd.
V prvi fazi je bilo glede pristojnosti nad posameznimi objekti precej nejasnosti, tako z naše strani
kot tudi s strani republiške gradbene inšpekcije. Z republiško gradbeno inšpekcijo v okviru nadzora
dobro sodelujemo. Z njihove strani za področje občin ustanoviteljic tudi nismo prejeli odstopov starih
zadev, kot se je to dogajalo v posameznih drugih občinah. Seveda pa med nami in njimi sedaj
prihaja do odstopov zadev, saj občani sami ne morejo vedeti, katera inšpekcija je pristojna za nadzor
posameznega objekta. Dejansko tudi inšpektor lahko to ugotovi šele pri inšpekcijskem pregledu na
kraju samem.
Področje varstva okolja
Področje varovanja kakovosti zraka
Aktivnosti na področju varovanja kakovosti zraka so potekale na podlagi državnih in občinskih
predpisov. Po veljavnem Odloku o informacijskem sistemu za področje zraka na območju Mestne
občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki, s katerim so predpisane aktivnosti
za varovanje kvalitete zraka, so se opravljale naloge z namenom zagotavljanja delovanja in
vzdrževanja Ekološkega informacijskega sistema. Program pridobiva podatke o meritvah
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ekoloških in meteoroloških parametrov s postaj na osmih merilnih mestih (Velenje, Pesje, Škale,
Graška gora, Šoštanj, Topolšica, Zavodnje, Lokovica-Veliki vrh) in na mobilni postaji v Šoštanju
ob Termoelektrarni Šoštanj.
Redno se je spremljalo in nadzorovalo delovanje sistema, opravljale so se analize nepravilnosti
in odprava pomanjkljivosti, podajali so se predlogi rešitev in posodobitev. Spremljali so se merjeni
parametri v zraku, vodile so se evidence o izmerjenih vrednostih in obveščanje javnosti. Mesečno
so potekale analize kvalitete delovanja sistema, ki so jih opravili vsi sodelujoči pri delu na sistemu.
Zagotavljala se je stalna pripravljenost in izredno obveščanje v primerih povišanih vrednosti
onesnaževal v zraku zaradi zaščite zdravja in okolja. Zaradi tega se je v spomladanskem času
opravila opozorilna vaja z zunanjimi sodelujočimi, pred poletjem in poleti je bilo objavljeno
obvestilo za javnost z napotki o tem, kako ravnati pred morebitnimi povišanimi vrednostmi ozona
v zraku.
Javnost je bila o rezultatih meritev kvalitete zraka redno obveščena preko spletnih strani in
sredstev javnega obveščanja, informacije o koncentracijah merjenih vrednosti onesnaževal v
zraku so bile objavljene in urno osvežene na spletni strani http://okolje.velenje.si/ in na spletni
strani Mestne občine Velenje.
Izvedene so bile naloge glede pridobivanja podatkov in izdaje odločb za plačilo okoljske takse za
Premogovnik Velenje, koordiniranje dela med predstavnikom Energetske svetovalne pisarne
(ENSVET), Mestno občino Velenje in sredstvi javnega obveščanja, sodelovanje v delovnih
skupinah v okviru Mestne občine Velenje in izven ter povezovanje z ustanovami in posamezniki
pri zadevah z delovnega področja.
V letu 2018 so se redno spremljali podatki o vsebnosti prašnih delcev PM10 v zraku, ki jih objavlja
Agencija RS za okolje (ARSO). Število preseženih vrednosti je bilo v letu 2018 (kot tudi prejšnja
leta) manjše od dovoljenega; meritve še naprej neprekinjeno tečejo.
Področje ravnanja s komunalnimi odpadki
V preteklem letu smo pripravili in predlagali svetom občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki,
da so sprejeli nove tehnične pravilnike. Na ta način smo upoštevali vse zakonodajne spremembe
in prilagodili izvedbo ravnanja s komunalnimi odpadki novim normativom.
Na nekaterih zbiralnicah na območju mestne občine Velenje se je povečal volumen postavljenih
zabojnikov. Spremljali smo učinke vzpostavitve sistema zbiranja embalaže iz plastike in kovin po
sistemu od vrat do vrat, za del blokovne gradnje in za individualne objekte na celotnem območju
Šaleške doline.
Skupaj s koncesionarjem smo uspešno spremljali naloge v okviru obratovanja zaprtega
odlagališča Velenje, saj mora upravljavec izvajati nujne naloge tehničnega in okoljskega
monitoringa v obdobju 30 let po zaprtju.
Sledili smo spremembam v predpisih ločenega zbiranja, ki se upoštevajo pri spremembah in
dopolnitvah občinskih predpisov ter obveščanju prebivalcev. V preteklem letu smo kot solastniki
Regijskega centra za ravnanje z odpadki Celje finančno sodelovali tudi pri obnovi in posodobitvi,
ki je bila izvedena zaradi priprave dokumentacije za večje obnove, ki so načrtovane v prihodnjem
obdobju.
Področje ravnanja s komunalno in padavinsko odpadno vodo ter pitno vodo
Tudi v preteklem letu je bil za občane, ki živijo v objektih, ki spadajo v razpršeno gradnjo, izveden
javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev na podlagi javnega razpisa za izgradnjo
malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje.
Sredstva za sofinanciranje MKČN smo dodelili štirim vlagateljem, dva pa pogojev razpisa nista
izpolnjevala, zato jima sredstev nismo dodelili.
Mestna občina Velenje ima skupaj z občinama Šoštanj in Šmartno ob Paki v upravljanju tudi
centralno čistilno napravo Šaleške doline, v okviru katere so se v letu 2018 izvajale obnove in
investicijsko vzdrževanje hidromehanske opreme in obnova nekaterih delov betonov tako na
mehanskem delu čiščenja kot pri obnovi dela gnilišč. Obnove in posodobitve so se financirale po
delitvenem ključu glede na delež solastništva.
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Potekalo je sodelovanje pri projektu »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini«, ki je bil prav
tako sofinanciran s strani Kohezijskega sklada. V okviru projekta je bilo izdelano poročilo za
Ministrstvo za okolje in prostor, ki ga je upravičenec dolžan predložiti pristojnemu ministrstvu pet
let po zaključku operacije. Izdana je bila končna situacija za naprave za pripravo pitne vode in
vrnjena bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi.
Na tem področju smo sodelovali še pri izgradnji komunalne in cestne infrastrukture v okviru
projekta komunalne ureditve lokacijskega načrta II v Vinski Gori.
Medobčinsko redarstvo
Statistika vseh prekrškovnih zadev v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2018
Prekrškovne zadeve
Leto 2018
Plačilni nalogi

2342

Poizvedbe pravnim osebam

509

Ugovori

16

Zahteve za sodno varstvo

166

Predlogi za obročno odplačilo globe

4

Sklepi

17

Odločbe brez obrazložitve

127

Odločbe

41

Odgovori, pojasnila, dopolnitve

255

Ustavljeni postopki

245

Odstopi zahtev za sodno varstvo na sodišče

15

Odredbe - zapuščena vozila

5

Opozorila

103

Sodne odločitve

16

Predlogi davčne izterjave - globe

456

Predlogi davčne izterjave - stroški prekrškovnega organa

13

Predlogi davčne izterjave - stroški sodišča

8

Preklici davčne izterjave

2

Plačane globe

1680

Plačane globe z izterjavo

690

Plačilo na obvestilo o prekršku

1447

V preteklem letu so občinski redarji opravljali nadzore nad določbami Zakona o pravilih cestnega
prometa, Zakona o varstvu javnega reda in miru, Zakona o zaščiti živali in veljavnih občinskih
odlokov.
Pri izvajanju nadzora po Zakonu o pravilih cestnega prometa so bile najpogostejše naslednje
kršitve:
- 1347 x neoznačitev časa prihoda na območju časovno omejenega parkiranja;
- 230 x parkiranje na površinah, ki niso namenjene prometu;
- 253 x parkiranje na mestu, kjer je to prepovedano s prometno signalizacijo;
- 136 x parkiranje v nasprotju z označbami ali izven označb za parkiranje;
- 96 x parkiranje na prehodih za pešce, pločnikih ali v območjih za pešce;
- 94 x parkiranje na označenih intervencijskih poteh;
- 75 x parkiranje na mestu za invalide;
- 18 x vožnja v nasprotju s postavljeno prometno signalizacijo;

4. seja Sveta Mestne občine Velenje

30. april 2019

GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE

stran 69 / Številka 3

- 17 x parkiranje v križišču;
- ostale kršitve, ki so jih občinski redarji ugotovili manj kot deset pri posamezni določbi.
Pri izvajanju nadzora po Zakonu o varstvu javnega reda in miru sta bila kršiteljem izdana 2
plačilna naloga zaradi nedostojnega vedenja do uradne osebe. Zaradi nedostojnega vedenja na
javnem kraju pa sta bila kršiteljem izdana 2 plačilna naloga.
Zaradi neupoštevanja odredbe za odstranitev zapuščenega vozila je bilo odstranjenih in uničenih
5 zapuščenih vozil.
Pri izvajanju nadzora po Zakonu o zaščiti živali so bili kršiteljem izdani 4 plačilni nalogi zaradi
vodenja psa brez povodca.
Pri izvajanju nadzora nad sprejetimi občinskimi odloki sta bila zoper kršitelja izdana 2 plačilna
naloga zaradi vožnje taksija brez občinskega dovoljenja, 2 plačilna naloga zaradi vožnje brez
avtotaksi izkaznice, 1 plačilni nalog zaradi opravljanja potrebe na javnem kraju, 1 plačilni nalog
zaradi kurjenja odpadkov, 1 plačilni nalog zaradi uporabe motorne kosilnice ob nedeljah in 1
plačilni nalog zaradi neodstranjevanja pasjih iztrebkov.
V preteklem letu so bila v enem postopku uporabljena prisilna sredstva (uporaba telesne sile in
plinskega razpršilca).
Meritve s stacionarnim radarjem so potekale na Cesti Simona Blatnika, Partizanski cesti, Šaleški
cesti in Kidričevi cesti. Skupno je bilo ugotovljenih 1566 kršitev.
Ukrepi so bili naslednji:
- 3 x prekoračitev hitrosti nad 50 km/h – podan obdolžilni predlog;
- 28 x prekoračitev hitrosti od 30 do 50 km/h – izdan plačilni nalog;
- 226 x prekoračitev hitrosti od 20 do 30 km/h – izdan plačilni nalog;
- 1309 x prekoračitev hitrosti od 10 do 20 km/h – izdan plačilni nalog.
Medobčinsko redarstvo je opravljalo naslednje aktivnosti:
- Kontrole mirujočega prometa na območju modrih con in kratkotrajnega parkiranja, območij
za pešce in območij umirjenega prometa ter v garažnih hišah.
- Kontrole mirujočega prometa po mestu, upoštevajoč postavljeno prometno signalizacijo in
problematiko na določenih območjih mesta (Tajna, Kosovelova cesta, cesta čez Gorico,
intervencijske poti, bližina križišč, prevoznost prometnih površin).
- Organizirane kombinirane patrulje s policisti Policijske postaje Velenje. Skupni nadzori v
nočnem in dnevnem času. Zelo uspešne so bile kombinirane patrulje na kolesih. Nočne
kombinirane patrulje so se opravljale med vikendi, ko je bilo pričakovati več dogajanja na
različnih lokacijah po mestu. S pogosto prisotnostjo v garažnih hišah, centru mesta, parkih,
in drugih lokacijah kjer se zadržujejo osebe se je strmelo k preprečevanju vandalizma.
- V poletnih mesecih so opravljali redne obhode Velenjske plaže ter ostalih pešpoti ob jezerih.
- Obhodi na otroškem igrišču preko celega leta, v poletnih mesecih kontrola nekaterih igrišč
pri osnovnih šolah. Večja prisotnost na območju pumptrack poligona.
- Kontrole nad vodniki psov glede uporabe povodcev in odstranjevanja pasjih iztrebkov. Z
uporabo čitalca za mikročipe so se iskali lastniki psov, ki niso imeli psa pod nadzorom in se
je ta prosto gibal po okolici. Bilo je tudi nekaj primerov, ko so lastniki psov sami poklicali
redarstvo in prosili za pomoč glede pobeglega psa.
- Ob začetku šolskega leta so bili prisotni na lokacijah v bližini šolskih ustanov, gre za skupno
akcijo s policisti, člani SPV in člani ZŠAM. Občinski redarji so sodelovali tudi pri izvedbi
kolesarskih izpitov petošolcev.
- Ob dnevu mrtvih so urejali promet v okolici pokopališč Podkraj in Škale.
- V času priprave in pospravljanja vrtov in zelenic so bili pogostejši nadzori nad kurjenjem
bioloških odpadkov in zelenega odreza na območju vrtičkov in strjenih naseljih v mestni občini
Velenje.
- Sodelovali so pri dogodkih, ki jih je organiziral SPV, in v nekaterih akcijah, ki jih je organizirala
Agencija za varnost v prometu (poostren nadzor nad parkiranjem na mestih, ki so namenjena
invalidom, nadzor nad kolesarji, pešci).
- Opravljali so nadzore na podlagi izdanih soglasij in dovoljenj pristojnih uradov Mestne občine
Velenje (urejeno plakatiranje, oglaševanje, uporaba zemljišč, zapore prometnih površin,
spremljanje dogajanja okoli nekaterih gostinskih lokalov).
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- Prisotni so bili pri prireditvah, ki so potekale pod okriljem Mestne občine Velenje, z namenom
preprečevanja negativnih ravnanj, ugotavljanja upoštevanja predpisov in usmerjanja ter
zagotavljanja varnega prometa.
- Pri nadzorih so evidentirali poškodovano prometno signalizacijo, uničeno ali nedelujočo javno
razsvetljavo in ostalo poškodovano urbano opremo, ter o tem obveščali pristojne službe.
Predlagane so bile tudi pobude za odpravo pomanjkljivosti, spremembo, dopolnitev ali
obnovitev cestnoprometne signalizacije.
- Se odzivali na klice na mobilno številko redarstva, ki je bila aktivna v delovnem času
redarstva.

OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI MESTNE OBČINE VELENJE
ZA LETO 2018
Mestna občina Velenje ima od leta 2008 sprejet občinski program varnosti (v nadaljevanju: OPV),
kot to določa Zakon o občinskem redarstvu. Ocena izvajanja OPV temelji na podlagi letnega
poročila o delu policije, letnega poročila medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja ter
opravljenih nalogah ostalih občinskih organov. Z opravljenimi nalogami želimo pripomoči k dvigu
kakovosti življenja in bivanja občanov ter višji stopnji varnosti javnega prostora v lokalni skupnosti.
Tretji odstavek 6. člena omenjenega zakona določa, da morajo občinski organi najmanj enkrat
letno oceniti izvajanje OPV.
OPV je sestavljen iz posnetka stanja oz. statističnega prikaza občine, ocene varnostnih razmer,
opredelitve varnostnih potreb občine, ciljev občinskega programa varnosti, organiziranosti in
načina dela medobčinskega redarstva.
Predstavljena so področja, na katerih so občinski redarji v preteklem letu izvajali aktivnosti:
- Ogroženost cestnega prometa v naseljih in izven naselja
Na področju mirujočega prometa je bilo največ kršitev ugotovljenih na območju časovno
omejenega parkiranja zaradi neoznačitve časa prihoda. Tem so sledile kršitve na površinah, ki
niso namenjene prometu, potem parkiranje na mestih, kjer je to prepovedano s prometno
signalizacijo, parkiranje v nasprotju z označbami ali izven označb za parkiranje, parkiranje na
prehodih za pešce, pločnikih ali v območjih za pešce, parkiranje na označenih intervencijskih
poteh, parkiranje na mestih za invalide, vožnja v nasprotju s postavljeno prometno signalizacijo
ipd.
Redno so potekale kontrole mirujočega prometa na območju modrih con in kratkotrajnega
parkiranja, območij za pešce in območij umirjenega prometa ter v garažnih hišah. Izvajale so se
kontrole mirujočega prometa tudi drugod po mestu, upoštevajoč postavljeno prometno
signalizacijo, kot tudi problematiko na določenih območjih mesta. Ugotavlja se, da so v centru
mesta vozniki začeli vedno bolj uporabljati spletno aplikacijo za plačevanje parkirnine. V lanskem
letu se je ta možnost ponudila tudi uporabnikom garažnih hiš.
V primerih postavljene nove prometne signalizacije na določenih odsekih na območju občine so
občinski redarji najprej izrekali opozorila, pozneje pa represivno ukrepali.
V kolikor so občinski redarji pri svojem delu opazili pomanjkljivosti na prometni infrastrukturi, so
o tem seznanili inšpekcijo za ceste.
Meritve s stacionarnim radarjem so se v preteklem letu izvajale na Partizanski, Šaleški in Kidričevi
cesti. Ugotavlja se, da število kršitev zaradi prevelike hitrosti še vedno upada (2017 – 1598, 2018
– 1566 kršitev).
Ogroženost občinskih javnih poti in rekreacijskih površin
Pri ogrožanju javnih poti beležimo znatno izboljšanje pri prevoznosti intervencijskih poti na
celotnem območju mesta Velenje. Posegi in nepravilnosti na občinskih cestah in javnih poteh se
ugotavljajo z nadzori občinskih redarjev in inšpektorjev. Zaznane nepravilnosti se rešujejo sproti
z opozorili vzdrževalcem, ki pomanjkljivosti praviloma sproti odpravljajo. Občinski redarji so
izvajali kontrole v območjih za pešce in območjih umirjenega prometa, v parkih, na otroških in
športnih igriščih ter na ostalih pohodnih površinah, namenjenim pešcem. V poletnih mesecih je
zaživel pumptrack poligon, kjer je bila potrebna večja prisotnost občinskih redarjev. V toplih
mesecih leta so se vse dni v tednu opravljali obhodi Velenjske plaže, prav tako pa tudi obhodi
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ostali rekreativnih površin ob Škalskem jezeru. S pogosto prisotnostjo smo želeli doseči
zmanjšanje števila kršitev zaradi neupoštevanja prometne signalizacije.
Zelo uspešne so bile kombinirane patrulje občinskega redarja in policista na kolesu, ki so
pripomogle k bolj uspešnemu nadzoru kolesarjev.
- Ogroženost javnih zgradb in objektov naravne in kulture dediščine
Pri ogroženosti javnih zgradb in objektov naravne in kulturne dediščine se občasno pojavljajo
poškodovanja javne razsvetljave in urbane opreme. Občinski redarji za preprečitve teh pojavov
opravljajo redne obhode predvsem v nočnem času. Pri opravljanju nadzorov mirujočega prometa
v garažnih hišah se kontrolirajo tudi ostale skupne površine z namenom preprečevanja
vandalizma po hodnikih in javnih sanitarijah. Največkrat se v garažnih hišah zadržujejo
mladostniki; redarji jih seznanijo z določbami glede prepovedi zadrževanja v garažnih hišah. V
nekaj primerih so morali mladostniki za sabo tudi počistiti odvržene odpadke. Tudi v preteklem
letu je bilo nekaj primerov, ko je bilo evidentirano daljše zadrževanje v garaži hiši (oseba je v
hodniku spala, prav tako so bile za prenočitev uporabljene javne sanitarije). Opravljali so se
nadzori okolice šol, igrišč, domov krajevnih skupnosti, gasilskih domov in še drugih lokacij, kjer
je bila povečana verjetnost, da bi lahko prišlo do poškodovanja urbane opreme. Pri tem so se
občinski redarji odzivali tudi na obvestila s strani občanov.
- Ogroženost javnega reda in miru
Občinski redarji so s svojo prisotnostjo na javnih površinah tako v centru mesta kot v širši okolici
skušali zagotavljati varno okolje vsem občanom in obiskovalcem. K temu so pripomogle tudi
mešane patrulje redarjev in policistov. Že postopek ugotavljanja identitete pri mladostnikih je v
veliko primerih dosegel svoj namen. Poleg mešanih patrulj v nočnem času so zelo uspešne
mešane patrulje, ki so organizirane v toplejših mesecih in potekajo preko celega dneva.
- Ogroženost na javnih shodih in prireditvah
Pri javnih shodih in prireditvah ne beležimo posebne ogroženosti, saj ugotavljamo, da Upravna
enota Velenje pri izdaji dovoljenj zahteva visoke standarde, ki se nanašajo na zagotavljanje
varnosti in reda. Prav tako za varovanje športnih in drugih rizičnih prireditev ustrezno skrbi
Policijska postaja Velenje. V preteklem letu so bili občinski redarji prisotni na dogodkih, katerih
organizator je bila Mestna občina Velenje. Organizatorjem so nudili pomoč pri urejanju in
usmerjanju prometa ter izvajali aktivnosti za zagotavljanje varnosti in reda.
- Ogroženost okolja
Kadar so občinski redarji pri nadzoru na terenu ugotovili, da je prišlo do nedovoljenega odlaganja
odpadkov ali smetenja na različnih lokacijah, so o tem obvestili občinsko inšpekcijo. Prav tako so
občinsko inšpekcijo obveščali tudi o drugih ugotovitvah iz področja okolja, le-ta pa je potem
ukrepala v okviru svojih pristojnosti ali obvestila druge pristojne inštitucije. Največkrat gre za
primere odlaganja kosovnih odpadkov ob zbiralnicah, puščanja različne embalaže na javnih
površinah, kjer se zadržuje večje število oseb (parki, garažne hiše). V pomladanskem in
jesenskem času je pozornost namenjena tudi kurjenju bioloških odpadkov na območju celotnega
mesta. Občinski redarji so opravljali tudi kontrole urejenosti površin, katerih uporaba je bila
organizatorjem dovoljena za izvedbo različnih dogodkov s soglasjem Mestne občine Velenje.
Vpliv varnostnih razmer v sosednjih občinah
Vplivi negativnih varnostnih razmer v sosednjih občinah niso bili zaznani.
- Organiziranost in način dela medobčinskega redarstva
Medobčinsko redarstvo je organ v sestavi Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja, ki
ga je ustanovilo 15 občin. V preteklem letu je naloge občinskega redarja opravljajo osem javnih
uslužbencev. V preteklem letu so trije občinski redarji opravili obvezno obdobno usposabljanje,
kot določa veljavni predpis. Poleg občinskih redarjev so naloge s področja redarstva v
administraciji opravljali še štirje javni uslužbenci.
Medobčinsko redarstvo je izvajalo naloge na terenu v obliki patruljnega in opazovalnega dela.
Delo je bilo preko leta organizirano v treh izmenah, odvisno od problematike v določenem letnem
obdobju in kadrovske zasedenosti. Preko celega leta so potekale kombinirane patrulje s policisti
Policijske postaje Velenje. V času vikendov so bile nočne kombinirane patrulje, z namenom
preprečevanja vandalizma na lokacijah, kjer se običajno zbirajo osebe (parki, garažne hiše,
odmaknjene lokacije izven centra mesta). Spomladi in poleti so se izvajale dnevne kombinirane
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patrulje redarja in policista na kolesu. Na območju mestne občine Velenje so bili občinski redarji
prisotni dnevno, v ostalih občinah ustanoviteljicah pa po predhodnem dogovoru in planu nalog za
posamezno občino.
Zagotavljanje varnostnih potreb občine temelji na delu policije ter na sodelovanju medobčinskega
redarstva, ki izvajata naloge po pooblastilu in v skladu z možnostmi ukrepanja na podlagi veljavne
zakonodaje. V manjši meri se varnostne potrebe zagotavljajo tudi preko drugih služb (varnostne
službe, državne inšpekcije, ukrepi občinske uprave).
Za občane, ki prebivajo na tem območju, je pomembno zavarovanje življenjskega in bivalnega
okolja, ki zagotavlja kvalitetno življenje v občini, ki pa je povezano s skrbjo za javno infrastrukturo
(javne zgradbe, javne ceste in poti, rekreacijske in druge javne površine) ter zagotavljanjem
javnega reda in miru.
Osnovni cilj OPV je zagotoviti zadovoljivo stanje javne varnosti oziroma javnega reda in miru v
mestni občini Velenje. Tudi v prihodnje bomo skušali, kljub preobilici dela na področju prijav, svoje
delo usmeriti predvsem v preprečevanje situacij, ki lahko negativno vplivajo na varnost ljudi in
premoženja. Posebno pozornost bomo namenili aktivnostim, ki bodo v dobro širši družbeni
skupnosti, v javno korist in v zadovoljstvo občanov. Delovanje organa je bilo, po naših ocenah,
kljub povečanemu obsegu dela, dobro. V kolikor bo mogoče, bomo svojo pozornost namenjali
preventivnemu delovanju, obenem pa bomo predvsem pozorni na kršitve, ki lahko ogrožajo ljudi,
premoženje in okolje ter kršitve, s katerimi je lahko ogrožen javni interes.
Številka: 019-01-0001/2019-801
Datum: 25. 3. 2019
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o
občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006, 9/2017) in 24. člena Statuta
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno
besedilo) na ____ seji, dne _________ sprejel naslednji

SKLEP

o sprejemu ocene izvajanja Občinskega
programa varnosti Mestne občine Velenje
1. člen
Svet Mestne občine Velenje ocenjuje, da je izvajanje Občinskega
programa varnosti Mestne občine Velenje ustrezno.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 019-01-0001/2019-801
Datum:
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

Obrazložitev:
Skladno z Zakonom o občinskem redarstvu je Mestna občina
Velenje sprejela Občinski program varnosti. V navedenem
zakonu je določeno, da občinski organi najmanj enkrat letno
ocenijo izvajanje občinskega programa varnosti. Poročilo
je izdelano kot pregled predstavljenih področij v sprejetem
Občinskem programu varnosti Mestne občine Velenje in je
sestavni del Poročila o delu Medobčinske inšpekcije, redarstva
in varstva okolja za leto 2018 ter ocene izvajanja občinskega
programa varnosti.
V Velenju, 17. 4. 2019

Sonja Glažer, l. r.
vodja Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja

ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO
Velenje, št. 1/2016 -uradno prečiščeno besedilo) predlagam svetu, da ta
sklep sprejme.
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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POROČILO o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Velenje
za leto 201
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Velenje, v nadaljnjem besedilu (SPV), je bil
imenovan s Sklepom Sveta MOV dne 4. 11. 2014, na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo 27/08), 6. člena Zakona o voznikih (uradni list
RS109/10 in 25/14) in Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1 Uradni vestnik MOV, št. 15/6 in 18/08).
Svet opravlja naloge določene v 22. členu Zakona o varnosti v cestnem prometu.
Naloge Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je vplivati na boljšo prometno vzgojo in izobrazbo
v cestnem prometu, usmerjati prometno vzgojo in preventivno dejavnost, predlagati ukrepe za izboljšanje
varnosti cestnega prometa ter usklajevati dela organov in organizacij, ki se ukvarjajo s prometno vzgojo in
izobraževanji, pomembnimi za varnost cestnega prometa.
SPV je sestavljen iz predstavnikov organov lokalne skupnosti ter drugih organov, organizacij in institucij z
območja lokalne skupnosti, (civilne družbe, policije, medobčinske inšpekcije, redarske, službe šole vožnje,
upravljalcev cest, vrtcev, šol in drugih). V letu 2016 se je SPV-ju pridružil tudi predstavnik Prometne policije
Celje, s sedežem v Velenju.
Uskladili in sprejeli smo letni Program - vsebinski načrt dela SPV in ga dograjevali na podlagi predlogov
Agencije za varnost v cestnem prometu RS, ocene varnosti v cestnem prometu na osnovi poročila PP
Velenje in predlogov članic in članov SPV, Medobčinskega redarstva, ZŠAM, vrtcev, šol, posameznih
institucij, občank, občanov in strokovnjakov Urada za komunalne dejavnosti Mestne občine Velenje ter
izvajalcev vzdrževalnih del in opravil.
Strateški cilji:
- izboljšati izobraževanje in usposabljanje udeležencev v cestnem prometu,
- izboljšati uveljavljanje cestno prometnih predpisov,
- povečati varnost cestne infrastrukture,
- izboljšati storitve v sili in po poškodbah,
- zaščititi ranljive udeležence v cestnem prometu (pešci, kolesarji).
Postopoma delujemo v smeri »ničelne vizije«.
V letu 2018 je SPV izvedel naslednje aktivnosti:
1. BODI (PRE)VIDEN
Akcija s sloganom »Bodi (pre)viden«, ki jo v okviru Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa
koordinira Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, se vsako leto začenja oktobra in
teče skozi vse zimske mesece, ko je ogroženost pešcev največja.
V soboto, 1. 12. 2018 je v nakupovalnem centru Velenjka potekala preventivna akcija »Bodi
(pre)viden«. V akciji so poleg članov SPV sodelovali: Zveza šoferjev in avtomehanikov Velenje,
Policijska postaje Velenje, predstavnik Izpitnega centra Slovenj Gradec-Velenje in MIC Velenje.
Akcija je bila zaokrožena kot celota vseh doslej izvedenih aktivnosti.
Vsebina:
UPORABA ODSEVNIH TELES v številnih akcij na šolah, med krajani po KS (krajevnih skupnostih) in MČ
(mestnih četrteh). V šotoru Nakupovalnega centra Velenje smo postavili lutke in jih oblekli v temna oblačila
(postavili smo tri lutke: eno v temna oblačila brez odsevnikov, eno v temna oblačila, ki smo ji dodali
odsevniki, zadnja lutka pa je bila oblečena v odsevna oblačila) s ciljem prikazati, kako pomembna je
uporaba odsevnih teles za pešce. Želimo doseči večjo vidnost pešcev.
HOJA PO RAVNI ČRTI MED STOŽCI Z OČALI
Že v letu 2014 so se nabavile dvoje očal (alkohol - nedovoljene substance, stožci in trak) z namenom,
da so se udeleženci lahko prepričali, kako pomembno je, da se na pot odpravljamo brez zaužitih
nedovoljenih substanc ali pod vplivom alkohola.
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ALKOTEST
Na željo posameznega udeleženca je policist opravil tudi alkotest. Razdeljevali so priložnostne
brošure in gradivo za večjo varnost pešcev s priporočili tudi za starejše.
SIMULATOR VOŽNJE
Organizirali smo testne vožnje na simulatorju varne vožnje. Številni sodelujoči so opravili vožnjo in
spoznali številne prometne pasti ter pomen poznavanja in spoštovanja cestno prometnih predpisov.
Spoznali so, kako pomembna je zbranost voznika med vožnjo.
O akciji so poročali tudi lokalni mediji. Vabilu in poročilom pa so bili dodani posamezni članki in krajše
medijske oddaje. Na podlagi ocene udeležencev in izvajalcev ocenjujemo, da je bila akcija uspešna.
Testiralo se je več sto udeležencev (razdelilo se je 800 odsevnih teles in veliko izobraževalnega
gradiva).
Odsevna telesa so razdeljevali tudi policisti Policijske postaje Velenje in člani ZŠAM v več akcijah
skozi vse leto, posebej v jesenskem in zimskem času.
2. OBNOVIMO IN PREVERIMO SVOJE ZNANJE O PROMETU« VOZNIK-VOZNICA«
Na podlagi ugotovljenih potreb in želja starejših voznikov so se po MČ in KS organizirale okrogle mize na
teme:
- ocena varnosti v cestnem prometu in vzroki pogostosti prometnih nesreč;
- novostmi Zakona o voznikih in Pravilnikom o Prometni signalizaciji ter prometni opremi na cestah;
- varnost udeležencev v cestnem prometu s poudarkom na najbolj ranljivi skupini – PEŠCI in
KOLESARJI;
- simulator varne vožnje.
NOSILCI: SPV, AVP RS, Izpitni center Slovenj Gradec–Velenje, Policijska postaja Velenje in MIC Velenje.
Okrogle mize smo izvedli v KS Konovo, KS Vinska Gora, KS Podkraj, KS Kavče. Ocena udeležencev je
bila dobra. Izrazili so željo, da se z aktivnostmi nadaljuje tudi v prihodnje.
. TEHNIČNI DAN ZA DEVETOŠOLCE OSNOVNIH ŠOL
Projekt Tehnični dan za učence 9. razredov osnovnih šol Mestne občine Velenje je potekal v mesecu maju
2018.
Vsebina:
- Interaktivne delavnice »še vedno vozim, vendar ne hodim«;
- uporaba defibrilatorja – oživljanje ponesrečenca (praktični prikaz so učenke in učenci
istočasno izvajali na 30 lutkah s primemo opremo);
- prikaz uporabe odsevnih teles (šotor) bodi viden–previden;
- prikaz policijske opreme s pogovori s policisti Policijske postaje Velenje.
- prikaz prometnih vozil Prometne policije Celje s pogovorom med udeleženci in policisti;
- prikaz gasilske opreme s pogovorom med udeleženci in gasilci;
- prikaz reševalne opreme in pogovori med udeleženci in reševalci reševalne postaje Velenje;
- vožnja s kolesom na kolesarskem poligonu.
Cilji:
-

spodbujati varno vožnjo kot vrednoto med mladostniki;
spodbuditi in naučiti uporabo aparatov za oživljanje, nuditi prvo pomoč (umetno dihanjeoživljanje);
dvigniti zavest o večji varnosti v cestnem prometu in posledicah neupoštevanja CPP;
predstaviti aktivno udejstvovanje invalida po rehabilitaciji v vsakodnevnih situacijah;
spoznavanje delo policista in njegove, oziroma policijske opreme.

IZVAJALCI in SODELAVCI:
SPV, Medobčinsko redarstvo Velenje, Zdravstveni doma Velenje – reševalna služba, zdravnika
Kardiološkega društva, PUP Velenje, ZŠAM Velenje, PP Velenje in Prometna policija Celje.
Interaktivna delavnica se je odvijala v Domu kulture Veleje, kjer so se jo udeležili vsi učenci
devetih razredov velenjskih osnovnih šol.
Praktičnega prikaza opisanega programa so se poleg učencev devetih razredov osnovnih šol udeležili
tudi dijaki ŠC Velenje in občani.
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. PROJEKTA PASAVČEK IN KOLESARČEK
Že enajsto leto zapored se izvaja projekt »Pasavček«, katerega osnovni namen je spodbujanje
pravilne uporabe otroških varnostnih sedežev in uporaba varnostnih pasov.
V okviru projekta smo šolam in vrtcem razdelili gradivo in jih povabili naj se prijavijo k projektu, ki ga vodi
AVP RS za ceste. Odzvali so se na vseh šolah in vrtcih Mestne občine Velenje. Izdelali so lastne
projekte in programe.
Projekt »Kolesarček« je bil za vrtce v Velenju izveden 21. septembra 2018 v sklopu Evropskega tedna
mobilnosti 2018.
Cilji projekta:
- spoznati lik Pasavčka;
- osveščati otroke, starše in stare starše o varni poti v šolo in domov ter povečanje varnosti otroka
na cesti in v avtomobilu, nižjem od 150 cm;
- spodbujati pravilno in redno uporabo varnostnega pasu za vse potnike v avtomobilu ali
kombiju;
- seznaniti starše in otroke s pravilno uporabo otroških varnostnih sedežev, predstavitev
osnovnih skupin otroških varnostnih sedežev ter preizkušanje demo sedežev;
- seznaniti otroke in starše s predpisi, ki veljajo v cestnem prometu in se navezujejo na
uporabo varnostnega pasu v vozilu;
- osvestiti otroke in starše o uporabi kolesarske varnostne čelade;
- navajati na redno nošenje rumene rutice, kresničke, oblačil in obutve z odsevniki.
Po končani akciji so se zbrali podatke in ugotovili, da otroci večinoma zahtevajo, da jih starejši
pripenjajo in uporabljajo »Demo sedeže«. Pri voznikih pa je pripetost površnejša.
. KOLESARSKI IZPITI ZA PETOŠOLCE OSNOVNIH ŠOL
Kolesarske izpite za vse učence petih razredov velenjskih osnovnih šol smo izpeljali v šolskih okoliših.
Izvedli smoj jih v sodelovanju s šolami, PP Velenje in ZŠAM Velenje. Načrt so pripravili šolski mentorji
prometne vzgoje skupaj z ravnatelji, PP Velenje in ZŠAM.
V letu 2018 je kolesarski izpit opravilo 288 učencev petih razredov osnovnih šol.
. OTROCI ODRASLIM – LIKOVNA DELA
SPV je razpisal nagradni natečaj z naslovom »Kresnička v prometu«
V nagradnem natečaju so sodelovali učenci prve triade osnovnih šol Mestne občine Velenje, učenci
CVIU Velenje in varovanci VDC Ježek, enota Velenje. Možna je bila uporaba vseh likovnih tehnik. Pri
ustvarjanju so otroci pokazali tudi poznavanje osnovnih cestno prometnih predpisov.
Njihova dela so bila nagrajena s skromnim darilom (barvicami, odsevno kapo in slaščico, ter lepim
priznanjem, na katerega smo naredili odtis njihove risbe). Vsa nagrajena dela so bila razstavljena v
avli Mestne občine Velenje.
. ZADNJI ŠOLSKI DAN
Da bi zaščitili ranljive skupine v cestnem prometu, vsako leto povečamo nadzor in nudimo pomoč v
okolici šol in na šolskih poteh ob začetku ter zaključku šolskega leta, predvsem pri učencih zadnjih
razredov osnovnih šol in srednješolcih. Razigranost, pričakovanje počitnic, napetost ob zaključevanju
ocen – vse to so razlogi za zmanjšano pozornost, napačno presojo cestnih razmer in različnih
prometnih situacij ter manj preudarno ravnanje otrok.
Varovanje otrok je potekalo v skladu z izdelanim načrtom ocene "Varnih poti" v okolici šol in šolskih poti.
Nosilci nalog so bili: Policijska postaja Velenje, Redarstvo Mestne občine Velenje, Zveza šoferjev in
avtomehanikov Velenje, velenjske osnovne šole in Šolski center Velenje.
Koordinator projekta je bil SPV.
.

ZAČETEK POUKA - PRVI ŠOLSKI DAN

V mesecu avgustu 2018 so strokovni sodelavci (PP Velenje, PUP Velenje, Urad za komunalne
dejavnosti Mestne občine Velenje, ravnatelji OŠ in cestni inšpektor) pregledali vse šolske poti, okolico
vrtcev in šol ter avtobusna postajališča.
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Vse šolske poti, še posebej neposredno okolico šol, smo opremili z dodatnimi opozorili, ki so
opozarjala na začetek novega šolskega leta, na prve šolske dni (plakati, letaki z napisi "VOZITE
PREVIDNO in ŠOLSKA POT" ter dodatni prometni znaki – otroci na cesti).
Na novo so bile prebarvane vse talne oznake pri vrtcih, šolah in šolskih poteh.
Razdelila smo različna gradiva, ki so namenjena staršem in otrokom prvih razredov osnovnih šol,
brošuro » Moji prvi koraki v prometu«, pobarvanke in letake. Otroci prvih razredov so dobili rumene
rutice. Obveščanje javnosti je potekalo tudi preko medijev (Radio Velenje, VTV v oddajah Dobro jutro,
tednik Naš čas). Na osnovi ocene cestnih razmer v mestni občini Velenje so PP Velenje, redarska
služba in člani ZŠAM Velenje opravljali dodaten nadzor na križiščih, pomembnih prehodih za pešce,
še posebej v okolici šol in na šolskih poteh. Pomagali so otrokom na cestnih prehodih, se z njimi
pogovarjali in jim svetovali ter jih opozarjali na morebitna nepravilna dejanja. Prav tako so opozarjali na
pripetost z varnostnim pasom. Tudi občinski redarji so prve dni pri svojem delu vplivali na voznike, da
so spoštovali predpise, otroke in starše opozarjali na ravnanja, ki ogrožajo njihovo varnost. Poostrili so
nadzor nad parkiranjem in opravljali meritve hitrosti.
Naša ocena je, da je bila naloga dobro opravljena, saj v tem času nismo beležili nesreč, v katere bi bili
udeleženi otroci.
Sodelujoči: SPV, PP Velenje, Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja, osnovne šole v
Mestni občini Velenje, Urad za komunalne dejavnosti Mestne občine Velenje in člani ZŠAM Velenje.
. ZA VEČJO VARNOST MLADIH V SREDNJIH ŠOLAH
Na Šolskem centru Velenje že nekaj let potekajo aktivnosti za večjo prometno varnost mladih.
Aktivnost vodijo mentorji v sodelovanju s članom SPV. Tudi v letu 2018 so zastavljen program v celoti
realizirali v sodelovanju s Policijsko postajo Velenje, šolami vožnje in SPV.
Cilji programa:
- Povečevanje interesa za problematiko prometne varnosti mladih.
- Udeleženci kritično razmislijo o prometu in prometni varnosti.
- Udeleženci razumejo, kaj je promet, zakaj so potrebna pravila v prometu.
- Udeleženci ugotovijo in razumejo prednosti in slabosti določenega vedenja z vidika prometne
varnosti.
- Razvijanje kritičnega, samostojnega razmišljanja in presojanja.
- Spoznavanje dela, nalog in poslanstva prometne policije.
- Spoznavanje in učenje cestno prometnih predpisov.
Sodelujoči: Šolski center Velenje, Policijska postaja Velenje, šole vožnje Velenje in SPV.
10. PREGLEDI IN PRIPRAVA VOZIL NA ZIMSKO VOŽNJO NA ŠOLSKEM CENTRU VELENJE
Na Medpodjetniškem izobraževalnem centru Velenje (Koroška cesta 62a, Velenje) so potekali brezplačni
preventivni zimski pregledi osebnih vozil.
Na vozilih so pregledovali 14 kontrolnih točk:
- luči spredaj in zadaj ter smerne in opozorilne utripalke,
- osvetlitev prtljažnika, notranjosti in sovoznikovega predala,
- kontrolne lučke, hupo,
- napravo za čiščenje stekel,
- metlice brisalcev,
- vetrobransko steklo,
- hladilni sistem,
- akumulator,
- klinasto-rebrasti jermen,
- zavorni sistem (zavorne obloge, zavorna tekočina),
- izpušni sistem,
- pnevmatike (vključno z rezervnim kolesom),
- nivo motornega olja,
- karoserijo in lak.
Brezplačno so pregledali 63 vozil in odpravili manjše pomanjkljivosti. Voznikom so dali marsikateri
pomemben napotek, pobudo ali predlog. Vozniki so bili bodočim mehanikom in njihovim učiteljem zelo
hvaležni.
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11. SVETOVNI DAN SPOMINA NA ŽRTVE V PROMETNIH NESREČAH
V ponedeljek, 19. novembra 2018, ob 17 uri je na OŠ Gustav Šiliha potekala prireditev ob
Svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč.
V kratkem vsebinsko ter sporočilno bogatem kulturnem programu so nastopili učenke in učenci
osnovne šole Gustav Šilih Velenje. Na prireditvi so spregovorili podžupanja Mestne občine
Velenje, predsednik SPV Mestne občine Velenje in predstavnik PP Velenje.
Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč je dan, ob katerem se spomnimo vseh umrlih in
poškodovanih v prometnih nesrečah, skupaj z njihovimi bližnjimi, prijatelji, sodelavci in znanci. Na
pobudo različnih nevladnih organizacij ga je priznala Organizacija združenih narodov.
Zavod Varna pot se je že peto leto zapored pridružil mednarodnemu gibanju ter v sodelovanju z
Evropskim združenjem žrtev prometnih nesreč ter številnimi vladnimi in nevladnimi organizacijami
obeležil svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč.
Smrt ali poškodbe zaradi prometnih nesreč so nenadni in travmatični dogodki, ki imajo pogosto
dolgotrajne posledice za vse življenje. Vsako leto se na milijone ljudi po svetu pridruži tistim, ki že trpijo
zaradi prometnih nesreč.
Tudi Mestna občina Velenje se je pridružila Viziji nič in pobudi AVP RS za ceste in zavodu Varna pot, da
na slovesnih dogodkih ne ponujamo alkoholnih pijač. Zavedamo se, kako velik problem je prekomerno
uživanje oz. zloraba alkohola. Vedno, ko se ponudi priložnost, skušamo prispevati k zmanjšanju
(zlo)rabe alkohola in k večji ozaveščenosti med ljudmi. Dan spomina na žrtve prometnih nesreč želi
odgovoriti na potrebo žrtev prometnih nesreč in njihovih svojcev po javnem priznanju njihove izgube in
bolečine.
12. SKUPNE AKCIJE IN AKTIVNOSTI
Evropski teden mobilnosti (ETM) – sodelovali smo v akciji ETM – akciji brez avtomobila v Mestni občini
Velenje. SPV se je v akcijo vključil s tremi aktivnostmi:
- delili smo odsevna telesa,
- organizirali praktičen preizkus vožnja na »SIMULATORju«,
- Najmlajši udeleženci v cestnem prometu so spoznali in se vključevali v vožnjo na poligonu
»JUMNIKAR«.
Člani ZŠAM so izvedli akcijo »Preverjanje uporabe mobitela med vožnjo«. Stanje ni vzpodbudno. Vse
preveč voznikov med vožnjo uporablja mobilne telefone.
Delili smo gradiva, ki jih je za različne akcije pripravila AVP RS za ceste.
Kritične točke in odseki kot vzroki prometnih nesreč. Infrastrukturna vprašanja in zahteve za odpravo
pomankljivostih na državnih cestah. PP Velenje in Prometna policija Celje, s sedežem v Velenju. Urad za
komunalne dejavnosti MOV in SPV smo pisno in ustno obveščali ter zahtevali takojšna ukrepanja
Direkcije za ceste RS na državnih cestah (vprašanja osvetlitev ter primerne signalizacije za prehode za
pešce na državnih cestah).
Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa je v sodelovanju s SPV v petek, 31. avgusta,
med 15. in 19. uro na Titovem trgu pripravila predstavitev demonstracijskih naprav za varnost v
prometu. Za obiskovalce dogodka so bile na ogled različne naprave (stopko, zaletavček, »alko« očala,
naletne tehtnice, demo otroški sedež, vrtavko), ki so namenjene predstavitvi varne (in nevarne)
udeležbe v prometu ter spodbujajo zavedanje pametne vožnje. Demonstratorji javne agencije so bili
prisotni ob vsaki napravi in obiskovalcem predstavili varno uporabo. Poleg demonstracijskih naprav je
potekal tudi spremljevalni program z različnimi aktivnostmi in rekviziti, ki so se navezovali na varnost
prometa.
Na Uradu za komunalne dejavnosti Mestne občine Velenje imamo strokovno pomoč za delo SPV, kot
tudi del strokovne službe, ki skrbi za koordinacijo in odpravo ovir ter slabosti v prometu v naši občini.
Strokovna služba opozarja in organizira odpravo slabosti in daje pobude ter predloge odgovornim
upravljalcem cest tako na lokalni in še posebej na republiških oziroma »državnih cestah«.
Župan Mestne občine Velenje je na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje in 11. člena Odloka
o organizaciji in delovnem področju Uprave Mestne občine Velenje ( Uradni vestnik MOV, št. 29/2010)
14. 11. 2016 sprejel Sklep o imenovanju delovne skupine za pregled prehodov za pešce v Mestni občini
Velenje. Naloga delovne skupine je: pregled stanja prehodov za pešce na občinskih cestah mestne
občine Velenje. Analiza stanja in predlog izboljšav za povečanje prometne varnosti udeležencev v
prometu.
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SPV je na svoji seji 7. 11. 2016 prejel sklep župana in predlog, da SPV sklep potrdi, po potrebi razširi in
doda nujne naloge. SPV se je s sklepom seznanil in ga podprl. K vsebini nalog pa smo dodali pregled
vseh šolskih poti, šolskih okolišev pomoč pri izdelavi načrtov varnih šolskih poti in njeni »digitalizaciji«.
Delovno skupino sestavljajo: predstavniki Mestne občine Velenje, Medobčinske inšpekcije, redarstva
in varstva okolja, Policije – Policijska postaja Velenje, koncesionar za vzdrževanje ceste PUP, d. d,
ter projektant ADESCO, d. o. o.
1. FINANČNO POROČILO
SPV je za delovanje preventivnih dejavnosti v letu 2018 porabil sredstva v višini 13.612 evrov.
NAČRT DELA ZA LETO 2019
Načrt dela za leto 2019 bo pripravil SPV v novi sestavi
ZAKLJUČEK
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Velenje se je pri svojem delu tesno
povezoval tako z vladnimi kot nevladnimi organizacijami. Sodelovali smo z vodstvi MČ in KS, ŠPZDU zvezo in društvi upokojencev v naši občini, PP Velenje, ZŠAM Velenje, redarsko službo, vrtci, osnovnimi
šolami, Šolskim centrom Velenje, Mestno občino Velenje, Sosvetom za varnost občanov Mestne
občine Velenje, PUP Velenje, in številnimi posamezniki.
Še posebej je naše delo povezano z vsemi odgovornimi nosilci za izvajanje vzgojno-izobraževalnih
programov v naši občini. Naše delo je potekalo tudi v sodelovanju z Agencijo za varnost v cestnem
prometu Republike Slovenije.
O našem delu in načrtovanih aktivnostih so poročali Radio Velenje, Naš čas, VTV Velenje in Služba za
odnose z javnostmi Mestne občine Velenje.
Zelo ponosni smo na vse sodelujoče pri uresničevanju prograna Varnosti v cestnem prometu Mestne
občine Velenje in čestitamo vsem za priznanja, ki so jih v letu 2018 prejeli člani SPV in sodelavci.
Priznanja AVP RS za leto 2017 so prejeli: Peter Praprotnik bronasti znak, Uroš Medved srebrni znak, Ivo
Planinc pa je prejel svečano listino AVP RS.
Novi sestavi SPV želim uspešno nadaljevanje in SREČNO!
Velenje, januar 2019

Predsednik SPV Mestne občine Velenje
Karl Drago Seme, l.r.
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POROČILO

O DELU MEDOBČINSKE
LOKALNE AKCIJSKE SKUPINE ZA
PREPREČEVANJE ZASVOJENOSTI Z
DROGAMI VELENJE ZA LETO 2018
Vse več pozornosti namenjamo v Medobčinski LAS Velenje
duševnemu zdravju, zato že od začetka leta 2017 podpiramo
izvajanje preventivnega programa Treningi starševstva –
Neverjetna leta, ki se je v Vrtcu Velenje izvajal tudi v letu 2018.
Za ta program je vrtec uspel kot partner s skrbnikom projekta
Pediatrično kliniko Ljubljana, pridobiti še dodatna sredstva
s strani Ministrstva za zdravje RS. Treningi starševstva –
Neverjetna leta so program, namenjen staršem otrok, starih od
tri do osem let, ki se jim ob vzgoji porajajo vprašanja oz. dileme ali
jih skrbijo otrokove vedenjske težave. Treningi dokazano krepijo
odnos in navezanost med otroki in starši, zmanjšujejo vedenjske
težave otrok, vzpodbujajo njihovo učno uspešnost, čustvene in
socialne veščine, ter dolgoročno vplivajo na duševno zdravje
otrok in mladih. Delavnice potekajo v prijetnem vzdušju pod
vodstvom usposobljenih izvajalk. Glede na evalvacijo skupine
v Vrtcu Velenje, se je izkazalo za zelo pozitivno, zato bomo s
programov tudi nadaljevali. V Medobčinski LAS Velenje smo v
letu 2018 izvajali preventivne programe za predšolske otroke
in starše skozi družinsko rekreacijo v Vrtcu Velenje, starše
osnovnošolcev smo seznanjali s problematiko drog, nasilja in
preventive skozi program Pogovarjajmo se, prisluhnimo otroku
in ne zatiskajmo si oči, preko MZPM Velenje pa smo staršem
nudili brezplačna srečanja šole za starše „Otroci so naše
največje bogastvo” in jih s tem seznanjali z različnimi temami
o premagovanju razvojnih težav pri otrocih in mladostnikih. V
maju je potekala v okviru 13. otroške olimpijade na velenjskem
stadionu preventivna akcija Veter v laseh – s športom proti
drogi. Po letu premora zaradi vremenskih nevšečnosti, smo
v letu 2018 zopet izvedli že tradicionalno preventivno akcijo
»Tek očkov«, ki jo ob občinskem prazniku in prireditvi „Velenje
se predstavi” pripravljamo na Titovem trgu skupaj s Športno
zvezo Velenje. Udeležba je bila tokrat največja do sedaj in sicer
skupaj 523 udeležencev teka, od tega 202 očka in 321 otrok.
Vse udeležence smo obdarili z majicami, otroci so jih prejeli z
napisom: „moj očka je...” in očetje „aktivirani očka”. Finančno
smo podprli delo v terapevtski skupini zdravljenih alkoholikov
Breza v Velenju. Še naprej spodbujamo delovanje Dnevnega
centra za zmanjševanje škode zaradi drog Velenje, ki deluje
preko Šent-a (Slovenskega združenja za duševno zdravje),
ter Društvo »Projekt Človek« na CSD Velenje. Udeležili
smo se nacionalne konference v Radencih, ki je v mesecu
preprečevanja zasvojenosti potekala pod geslom »Skupaj
zmoremo več« in je bila namenjena iskanju odgovorov na
vprašanja kateri dejavniki lahko vplivajo na uporabo drog in
razvoj zasvojenosti pri otrocih in mladostnikih, kateri dejavniki
jih lahko obvarujejo, kako ukrepamo, če se srečajo z drogo,
kaj v preventivi deluje in kakšne programe imamo na voljo.
Zavod eMCe plac je nadaljeval začeto delo v preteklem letu na
področju preventivnega projekta »eMCe plac ozavešča« in širil
osveščanja o negativnih učinkih drog med mladimi. Predstavili
so se na nacionalni konferenci v Radencih. Tudi v prihodnje
bomo v Medobčinski LAS Velenje sledili razmeram na terenu
in potrebam ciljnih skupin, ter jim v okviru finančnih zmožnosti
poskušali zagotoviti ustrezne preventivne programe.
Veljavni proračun na postavki LAS – Program za boj proti drogi:
7.641,00 EUR
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Končna realizacija: 7.523,20 EUR
- Podjemne pogodbe za izvajanje preventivnih programov:
1.503,38 EUR
- Družinska rekreacija: 731,41 EUR
- Šola za starše: 919,52 EUR
- Terapevtska skupina Breza: 2.170,93 EUR
- Treningi starševstva – Neverjetna leta: 1.717,38 EUR
- Knjige Biti jaz 365 dni: 480,58 EUR
Realizacija je nižja zaradi nižjih stroškov za Treninge starševstva
– Neverjetna leta, ki jih je v glavnini krilo ministrstvo.
Številka: 154-03-0002/2018-530
Datum: 18. 4. 2019
Pripravila:
Dragica KAUZAR, univ. dipl. soc., l.r.
višja svetovalka I. za varstvo
in vzgojo predšolskih otrok
Drago MARTINŠEK, univ. dipl. soc., l.r.
		
vodja Urada za družbene dejavnosti
							
				
Marko Pritržnik, prof., l.r.
		
predsednik Medobčinske LAS Velenje
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Poročilo

Medobčinske zveze prijateljev mladine
(MZPM) Velenje za leto 2018
Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje (MZPM Velenje)
je prostovoljna organizacija društev prijateljev mladine, ki
delujejo v dobro otrok, mladostnikov in družin. Je nevladna,
nepolitična, samostojna, HUMANITARNA, prostovoljna in
nepridobitna zveza društev, ki deluje v javno dobro. Združuje
društva iz Mestne občine Velenje ter občin Šoštanj in Šmartno
ob Paki, v nekaterih nacionalnih projektih pa opravlja tudi
funkcijo regijskega koordinatorja za področje Šaleške, Spodnje
in zgornje Savinjske doline.
Temeljno vodilo pri prizadevanjih za uresničitev programa
MZPM Velenje v letu 2018 je bilo ustvarjanje boljših pogojev
za kvalitetno življenje otrok, mladostnikov in družin, pa tudi
etičnost in skrb za spoštovanje Konvencije o otrokovih pravicah
v najširšem pomenu. Medobčinska zveza prijateljev mladine
Velenje se nenehno odziva na aktualna družbena vprašanja,
s svojim delovanjem pa veliko prispeva k oblikovanju pozitivnih
vrednot življenja otrok, mladostnikov in družin.
V letu 2018 je Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje
uresničila vse načrtovane programe in projekte, dodajala je tudi
nove. Skozi leto smo opravili tudi koordinacijo dejavnosti v Vili
Rožle. Ta je bila zelo zasedena:
Ob ponedeljkih dopoldne so v naši vili dobri dve uri ustvarjali
člani in članice ustvarjalno-likovnega krožka Perspektiva, ki
deluje pod okriljem Univerze za III. življensko obdobje Velenje.
Od 15.30 do 17. ure smo gostili Debatni krožek upokojencev
KS Desni breg in Stara vas. Vse ponedeljke v letu je od 16. ure
do 20. ure v vili potekalo dežurstvo pri nacionalnem telefonu
TOM.
Vsak torek popoldne so se v naši vili sestajali člani in članice
krožka kaligrafija Univerze za III. življenjsko obdobje Velenje.
Ob petih popoldne pa smo imeli redne utvarjalnice za otroke
in starše - Torkove pete, enkrat mesečno pa supervizije za
svetovalce TOM telefona.
Ob sredah dopoldne smo vsaj enkrat mesečno gostili člane
krožka ustvarjalcev.
Ob četrtkih zvečer je v vili potekala joga. Petkovi popoldnevi so
bili rezervirani za sestanke, ki jih je pripravljala MZPM Velenje
za različne projekte.
Veseli smo sodelovanja z vsemi, ki radi delajo z otroki, za
otroke in mlade po srcu, pri tem pa smo veseli, da se tudi
medgeneracijsko povezujemo. V času kratkih počitnic,
predvsem pa poletnih počitnic, je bila vila najbolj zasedena,
saj smo počitniške programe izvajali vse delovne dni. V času
poletnih počitnic smo v sodelovanju s Športno zvezo Velenje
in Mladinskim centrom Velenje prvič izvajali počitniško varstvo
otrok, ki obiskujejo nižje razrede osnovne šole (od 1. do 5.
razreda).
Poleg programa, ki ga izvaja naša zveza, mnogi Vilo Rožle
obiščejo tudi zaradi dveh stalnih razstavišč in občasnih razstav.
Obiskovalci se lahko za ogled razstav naročijo tudi izven
delovnega časa, ogled jim omogočimo tudi čez vikend. Stalni
razstavi sta:
- GALERIJA MALE NAPOTNIKOVE KIPARSKE KOLONIJE,
- SONČNE ZGODBE MLADEGA MESTA.
V spodnjem prostoru vile, ki je opremljen z vsem potrebnim
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za občasne razstave, smo med letom pripravili tudi razstave
izdelkov, ki so nastali v ekoloških projektih. V času 29. Pikinega
festivala pa smo septembra 2018 prvič pripravili svojo Pikino
razstavo avtorice Katarine Aman, ob kateri smo pripravljali
številne delavnice. Novembra in del decembra je bila v okviru
dogodkov Muzej na obisku pri nas na ogled razstava Gumbi in
gumbarstvo v Šaleški dolini …
UPRAVNI ODBOR
Koordinacijo celotnega delovanja MZPM Velenje je opravljal
Upravni odbor, ki je imel v letu 2018 štiri redne in dve dopisni
seji. Redne seje so bile 22. februarja, 15. marca, 25. oktobra in
22. novembra 2018.
- Februarja je za sekretarko MZPM Velenje potrdil Bojano
Špegel, ki je delo nastopila 1. marca 2018.
- 15. marca je razpravljal o delovanju MZPM Velenje v letu 2017
in o programu dela v letu 2018,
- o zaključnem računu 2017 in finančnem načrtu za leto 2018,
- pripravil in opravil je vse postopke za programsko skupščino
MZPM Velenje, ki smo jo izvedli 29. marca 2018. Na njej smo
podeli štiri priznanja našim prostovoljcem, ki jih podeljujemo za
izreden prispevek za družbeno vzgojo otrok. Dobitniki priznanj
»Ob tednu otroka« so: Kaja Flis, Maja Ravnjak, Vesna Mihelak
in Klara Lipnikar,
- med letom je obravnaval je vse akcije in prireditve, ki so bile
izvedene pod okriljem MZPM Velenje,
- koordiniral je dejavnost odborov in komisij,
- na dopisnih sejah je odobril projekt počitniškega varstva in
nov katalog delovnih mest s sistematizacijo delovnih mest pri
MZPM Velenje.
- bdel je nad trošenjem finančnih sredstev. MZPM Velenje
je dobivala finančna sredstva iz proračunov Mestne občine
Velenje ter občin Šoštanj in Šmartno ob Paki, iz javnih razpisov,
od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ZPMS, od
staršev, donatorjev in sponzorjev;
Zveza MZPM Velenje se je na lokalni ravni skozi celo leto
povezovala z organizacijami, ki delujejo v dobrobit otrok,
mladih in družin (vrtci, šole, Center za socialno delo Velenje,
Šolski center Velenje, Knjižnica Velenje, Festival Velenje, Pikin
festival, Športna zveza Velenje, Eurofins ERICo Velenje, d.o.o.,
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – OI Velenje, Zveza
kulturnih društev ŠD, LAS, Mladinski center Velenje, Mladinski
svet Velenje, Mladinski center Šmartno ob Paki, Univerza za III.
življenjsko obdobje Velenje) ...
DRUŠTVA PRIJATELJEV MLADINE
Odbor predsednikov društev prijateljev mladine (DPM) spremlja
in koordinira delovanje DPM v Mestni občini Velenje in v občinah
Šoštanj ter Šmartno ob Paki. Na sejah odbora predsedniki
poročajo o opravljenem delu v društvih, si izmenjujejo izkušnje
in načrtujejo skupne akcije. Delo aktivistov v DPM za otroke in
z otroki je v celoti opravljeno brezplačno.
DPM organizirajo dejavnosti za otroke in družino preko celega
leta (obeležitvi dnevov: dan žena in materinski dan, pustovanja,
izlete z otroki in starši, počitniške dejavnosti, Veseli december,
pohode, kostanjeve piknike, čistilne akcije, prireditve, poletni
tabor v Šmartnem ob Paki …). V poletnih počitnicah so društva
prijateljev mladine organizirala tudi počitniške delavnice.
V MZPM Velenje so združena društva prijateljev mladine (15):
- DPM EDVARDA KARDELJA VELENJE
- DPM LEVI BREG VELENJE
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- DPM PAKA
- DPM KONOVO
- DPM PESJE
- DPM ŠKALE
- DPM KAVČE
- DPM ŠOŠTANJ
- DPM TOPOLŠICA
- DPM SKORNO-FLORJAN
- DPM ZAVODNJE-ŠENTVID
- DPM RAVNE
- DPM LOKOVICA
- DPM ŠMARTNO OB PAKI
- DPM ŠENTILJ
MLADI PROSTOVOLJCI
Tudi v letu 2018 se je nadaljevalo dolgoletno uspešno
sodelovanje s prostovoljci Šolskega centra Velenje. Za pomoč
smo jih prosili pri pripravi rednih tedenskih aktivnosti in večjih
dogodkov zveze, še posebej med tednom, ter v času, ko so bili
ostali prostovoljci naše zveze zaposleni, oz. se zaradi študijskih
obveznosti niso mogli odzvati našemu povabilu. Z veseljem smo
sprejeli vsakega prostovoljca, ki je želel sodelovati, delovanja
programa.
Sodelovali so v programih: Veliko otroško pustovanje v Rdeči
dvorani (13. 2.), Ta veseli dan – 4. Otroška olimpiada (2. 6.);
Veseli december 2018 (priprava daril v Vili Rožle in prireditve
z obdaritvijo Dedka Mraza v Domu kulture Velenje: od 6. 12. –
18. 12. 2018); Pravljični labirint v Sončnem parku z novoletnim
darilnim bazarjem v Vili Rožle (20. 12.) in pri izvedbi delavnic za
otroke in starše Torkove pete.
V letu 2018 je z nami sodelovalo 55 mladih prostovoljcev, saj
so se dijakom ŠCV pridružili tudi dijaki iz Velenja in Šoštanja, ki
šolo obiskujejo v Celju ali Slovenj Gradcu.
KLUB PROSTOVOLJCEV »MLADI ZA MLADE«
V letu 2018, ko je klub deloval 21 leto zapored, je prišlo do
zamenjave vodstva kluba. Predsednica Marija Krajnc je
odstopila iz osebnih razlogov, člani kluba pa so 6. aprila 2018
za predsednico izbrali dolgoletno prostovoljko zveze Klaro
Lipnikar. Prostovoljci in mentorji so dijaki, študentje, zaposleni
različnih poklicev in izobrazbe ter aktivni upokojenci (vzgojitelji,
socialni delavci, pedagogi, psihologi, zdravstveni delavci, ...), ki
so različnih starosti (od 16 let dalje).
Klub prostovoljcev »Mladi za mlade« pri Medobčinski zvezi
prijateljev mladine Velenje je skozi leto deloval v skladu s
sprejetim planom dela. Člani kluba so se v letu 2018 dobili
dvakrat, na sestanku 23. 11. so se dogovorili, da ustanovijo
delovno skupino, ki se je sestala v začetku leta 2019. Skupina
je preverila interese pri članih in oblikovala program dela za
leto 2019.
Na sestankih smo se pogovarjali in analizirali že opravljene
akcije zveze in o akcijah, ki jih načrtujemo predvsem v
letu 2019, ko naj bi tudi med tednom v popoldanskih urah
pripravljali še več vsebin za otroke, pri čemer bo potrebna tudi
pomoč prostovoljcev. Zanje smo organizirali več strokovnih
izobraževanj. Z brezplačnimi izobraževalnimi vsebinami
prostovoljce opolnomočimo, poleg tega jim nudimo kakovostno
preživljanje prostega časa v projektih, namenjenih otrokom in
družinam v lokalnem okolju.
V letu 2018 je bilo v naših programih aktivnih 117 prostovoljcev
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(92 žensk in 25 moških), ki so opravili kar 4.277 prostovoljskih
ur. Ocenjena vrednost njihovega dela je 41.736 EUR.
MZPM Velenje je v letu 2018 za člane kluba organizirala več
izobraževalnih vsebin in srečanj:
- Petkova družabna srečanja »klubovcev«; neformalna srečanja
pripravili 2x,
- 6. 4. 2018 – sestanek Kluba prostovoljcev,
- 23. 11. 2018 – sestanek Kluba prostovoljcev,
- 14. aprila smo organizirali usposabljanje za prostovoljcev,
ki ga je izvajala Slovenska filantropija v prostorih Vile Rožle;
udeležilo se ga je 11 prostovoljcev in 4 zaposleni.
- 16. 6. – poldnevno izobraževanje kluba; predavanje ZD
Velenje za prostovoljce in vzgojitelje v kolonijah. Udeležilo se
ga je 13 prostovoljcev in prostovoljk.
- 18. 5. – 19. 5. 2018 – dvodnevni seminar za pedagoške vodje
zdravstvenih kolonij (Savudrija); udeležile 2 članici Kluba
prostovoljcev in ena zaposlena.
- 8. 6. – 10. 6. 2018 – izobraževanje telefona TOM v Savudriji.
Udeležili 3 prostovoljke in prostovoljci telefona TOM.
- 20. 10. 2018 – izobraževanje za svetovalce TOM telefona v
Murski Soboti, udeležili 3 prostovoljci in prostovoljke.
- Člani kluba prostovoljcev so se tudi v letu 2018 udeleževali
predavanj na temo »Otroci so naše največje bogastvo«.
Za »Naj prostovoljko« MO Velenje smo lani predlagali klubovki
Katarino Aman (v kategoriji do 30 let) in Janjo Jelen (v kategoriji
nad 30 let). Obe sta v Vili Bianca aprila 2018 prejeli plaketo.
Klubovci sodelujejo pri pripravi in izvedbi številnih projektov:
Otroški živ-žav ali Ta veseli dan smo v letu 2018 načrtovali
dvakrat, zaradi slabega vremena pa smo ga izvedli enkrat: 2. 6.
2018 smo pred Vilo Rožle za uvod v šolske počitnice organizirali
4. Otroško olimpijado, kjer so bili vsi tekmovalci zmagovalci, saj
so sodelovali na čisto posebni olimpijadi z geslom: »Sodelujem
– zmagujem!«. Pri izvedbi projekta smo se povezali s športnim
klubom Mali športnik iz Velenja, ki ga vodi Rok Tomažič ter
Športno šolo Gregorja Vegana. Tekmovalo je 82 otrok. Kar
nekaj otrok in vsaj 70 staršev pa so si le ogledovali športna
dogajanja v parku. Program je dobro sprejet, obisk je bil še
večji kot preteklo leto, zato bomo z njim nadaljevali tudi v letu
2019.
26. 8. 2018 pa smo prav tako pred Vilo Rožle za dober in
uspešen skok v novo šolsko leto v sodelovanju s plesno šolo MDance Mojce Marko načrtovali in pripravili vse za »4. Ta veseli
dan z M-Dance«. Žal je prireditev odplaknil dež. Ponovno smo
jo načrtovali teden dni kasneje, poskrbeli smo za prijavo
prireditve in pripravili različne delavnice, žal pa nam vreme spet
ni bilo naklonjeno, zato je prireditev spet odpadla.
1. septembra 2018 se je 8 prostovoljcev in prostovoljk udeležilo
sprejema župana za prostovoljce v šotoru na prireditvenem
prostoru TRC jezero.
PROJEKT AgriGo4Cities
Mestna občina Velenje je partner v evropskem projektu
AgriGo4Cities, v okviru katerega bo v sodelovanju z ranljivimi
skupinami in lokalnima partnerjema (Planetom generacij Ljudske
univerze Velenje in Medobčinsko zvezo prijateljev mladine
Velenje) vzpostavila skupnostna mestna vrtova. V okviru
projekta smo v Vili Rožle izvedli tri delavnice, ki jih je izvedla
krajinska arhitektka Kaja Flis v sodelovanju z Mestno občino
Velenje in MZPM Velenje 4. aprila, 17. aprila in 23. aprila 2018.
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Zadnjo smo posvetili družinam ob Svetovnem dnevu Zemlje.
Na delavnicah je preko 80 otrok in 70 odraslih udeležencev
različnih starostnih in interesnih skupin, spoznalo, kaj je urbani
vrtiček. Namen delavnice je bil ugotoviti, kako potencialni
uporabniki bodočega vrtička v Sončnem parku dojemajo urbani
vrtiček in kako bi ga oblikovali. V mešanih skupinah je tako
nastalo šest različnih, kreativnih in zanimivih vrtičkov, ki so
odražali značaj svojih ustvarjalcev, željo po uporabi vrtička in
pozitiven odnos do urejenega okolja. Udeleženci so s svojimi
pogledi in idejami prispevali k uspešnemu razvoju velenjskih
mestnih vrtičkov, ki so jih v okviru projekta v Sončnem parku
postavili aprila 2019.
29. PIKIN FESTIVAL
(MZPM Velenje je tudi letos pri izvedbi sodelovala kot
soorganizator).
Tema: Kraljestvo živali
Zadnji teden v mesecu septembru je v našem mestu oblast
ponovno prevzela Pika Nogavička. MZPM
Velenje je v projektu Pikinega festivala aktiven partner že vse
od prvega Pikinega dne. Tudi v letu 2018 smo pripravili veliko
zanimivih, ustvarjalnih, raziskovalnih, glasbenih in norčavih
dogodivščin s Piko in njenimi prijatelji. MZPM Velenje je tokrat s
pomočjo Katarine Aman pripravila delavnice v velikem šotoru na
prizorišču, kjer so potekale ustvarjalnice na temo zemeljskega
kraljestva živali.
13. septembra 2018, pred začetkom 29. festivala, smo v Vili
Rožle odprli Pikino razstavo »Mačjerica in prijatelji« avtorice
Katarine Aman. Do 3. oktobra si je razstavo ogledalo 300 otrok
in odraslih, v sklopu razstave so ustvarjali svoje živalske hibride
na delavnicah, ki smo jih izvedli za vse zainteresirane skupine
iz Vrtca Velenje in velenjskih osnovnih šol.
MZPM Velenje je bila zadolžena tudi za humanitarni del
festivala »Pikino novo sonce«. Tokrat smo zbirali hrano in
opremo za živali, ki smo jo izročili živalskemu zavetišču
Zonzani iz Dramelj, kamor so odpeljali 40 kg zbrane hrane
in veliko igrač, odej in opreme za živali. MZPM Velenje je na
festivalu koordinirala delo študentov in dijakov Šolskega centra
Velenje, za kar je poskrbela Kristina Kovač. Prostovoljci MZPM
Velenje so sodelovali na Pikinem festivalu kot Pikini animatorji
in vodje posameznih prizorišč. Sekretarka Bojana Špegel je
v mali dvorani Doma kulture vodila pogovorni večer s Pikino
ambasadorko Bino Štampe Žmavc.
POČITNIŠKE KOLONIJE v Poreču in Savudriji; sodelovalo je
22 vzgojiteljev, od tega 5 novih, ki pa so že imeli izkušnje pri
drugih organizacijah. Pedagoška vodja letovanja v Poreču je
ostala Vida Gostečnik, v Savudriji pa je bila prvič pedagoška
vodja Klara Lipnikar. Kolonije so trajale po 11 dni za šolarje
in za predšolske otroke. Slednji so letovali tako v Poreču kot
Savudriji. Pripravili smo vsebinsko bogate programe bivanja,
saj se priprave na kolonije začnejo že v Velenju, v Vili Rožle, pri
čemer sodelujejo tudi vzgojitelji in obe pedagoški vodji.
TORKOVA PETA v Vili Rožle; vsak torek v mesecu, ob 17.
uri, vabimo otroke in starše v ustvarjalnice. Tema programa
je vedno drugačna, prilagajamo jo letnim časom, praznikom,
dogodkom in zanimivim ljudem. V letu 2018 smo jih vseh
skupaj izvedli 42, pri čemer nam je pomagala izvajalska ekipa
15 prostovoljcev.
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Tema je bila vsak mesec drugačna, obarvana z zanimivostmi
in značilnostmi posameznega meseca in letnega časa. V letu
2018 smo jih izvedli 9 (75 otrok).
POMLADNI SEJEM
21. aprila 2018 smo sodelovali pri izvedbi tradicionalnega, že
23. Pomladnega sejma na velenjskem Titovem trgu. Za naše
najmlajše obiskovalce smo pripravili 6 zanimivih ustvarjalnih
delavnic, s katerimi smo popestrili in obogatili dogajanje na
sejmu. Dodali smo stare igre, saj je bila tema sejma kulturna
dediščina. Na sejmu je sodelovalo 9 naših prostovoljcev in
prostovoljk.
UNIVERZA ZA III. ŽIVLJENJSKO OBDOBJE VELENJE
MZPM že vrsto let dobro sodeluje z Univerzo za III. življenjsko
obdobje Velenje. Pod njihovim okriljem sta tako v naših
prostorih tudi v letu 2018 potekala 2 programa: tečaj lepega
pisanja (kaligrafija) ter ustvarjalno-likovni krožek Perspektiva.
TELEFON OTROK IN MLADOSTNIKOV – TOM: 116 111
TOM je telefon za otroke in mladostnike, ki deluje v okviru Zveze
prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). Ustanovljen je bil leta
1990 na pobudo Komisije za otrokove pravice pri ZPMS. Pet
let kasneje je bila vzpostavljena nacionalna mreža, ki povezuje
okoli 200 usposobljenih svetovalcev.
V letu 2018 je velenjska svetovalna skupina pri TOM telefonu
zabeležila 28. letnico delovanja.
Naša skupina, ki je ena izmed osmih svetovalnih skupin po
Sloveniji, je dežurala vsak ponedeljek, od 16. do 20. ure. Po
dva svetovalca skupaj opravita dve uri svetovanja pri TOM
telefonu, zato so večino ponedeljkov sodelovali 4 prostovoljci
in prostovoljke. Odprta telefonska zveza je namenjena otrokom
in mladostnikom, ki želijo pridobiti informacije, pomoč, ali pa se
samo pogovoriti o težavah, dvomih, stiskah, ki jih doživljamo
v vsakdanjem življenju. Strokovnjaki poslušajo, odgovarjajo
po telefonu in hkrati usmerjajo vse, ki se na njih obračajo, na
ustrezne ustanove in strokovne službe, kjer je moč te težave
rešiti. Cilj dejavnosti je usmerjanje življenjske energije mladih in
odraslih v zrelejše razreševanje dilem in dvomov.
V letu 2018 je TOM deloval 52 krat. Pogovori se beležijo.
Sodelovalo je 17 svetovalcev-prostovoljcev, ki so po poklicu:
pedagogi, socialne delavke, psihologi, sociologi … Svetovalci
so delo v projektu opravili brezplačno. Na TOM so klicali otroci,
mladostniki in odrasli. Klicalci so bili tudi iz različnih koncev
Slovenije. Vsebina klicev je bila vezana na medosebne odnose,
osebne težave posameznikov, probleme otrok in mladostnikov
(učne težave, odnos s starši, s prijatelji, ljubezenske težave,
osamljenost, trpinčenje, težave v virtualnem svetu ...).
Supervizorka telefona TOM je Anka Maček, univ. dipl. psih. Na
supervizijah obravnavamo in analiziramo klice. Pripravili smo
10 supervizij, ki praviloma potekajo enkrat mesečno. Na njih je
poleg svetovalcev sodelovala še prostovoljka zveze.
Svetovalci so se individualno izobraževali na različnih
seminarjih po Sloveniji in po strokovni literaturi. TOM je povezan
z različnimi institucijami v Šaleški dolini: šolami, Centrom za
socialno delo Velenje, Policijo Velenje, Zdravstvenim centrom
Velenje, sodiščem, varno hišo …
V letu 2018 so prostovoljci pri telefonu TOM opravili 652
prostovoljskih ur in odgovorili na 970 klicev.

TORKOVA PETA v Medgeneracijskem središču v Šoštanju;
potekala je praviloma vsak prvi torek v mesecu, ob 17. uri.
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ŠOLA ZA STARŠE
V letu 2018 smo nadaljevali s srečanji staršev na temo “OTROCI
SO NAŠE NAJVEČJE BOGASTVO”. V sklopu predavanj v letu
2018 je bilo pripravljenih 6 srečanj na različne teme, gostili pa
smo 7 predavateljev.
Predavanj se je udeležilo 170 udeležencev, sestajali smo se
vsak prvi ponedeljek v mesecu.
K sodelovanju smo povabili različne strokovnjake:
8. januarja 2018: Predavateljica Tanja Povšič, tema: Naučiti jih
biti srečni.
5. februarja 2018: Predavatelj Rajko Škarič, tema: Stres naš
vsakdanji partner.
5. marca 2018: Predavatelja Albert in Leonida Mrgole, tema:
Varna odzivnost staršev od predšolskih otrok do najstnikov.
5. novembra 2018: predavateljica Nataša Forstner Holešek,
tema: Prehranjevanje v družinskem krogu.
3. decembra 2018: predavateljica Zala Bricelj, sodelavka safe.
si in MISSS, tema: Vzgoja za internet – kako skupaj varno in
odgovorno soustvarjati internet.
S svojim znanjem in izkušnjami so pomagali poiskati rešitve in
nasvete, s katerimi se starši, pedagogi, vzgojitelji, svetovalci
TOM telefona …, lažje spopadajo z vzgojo otrok in problemi, ki
jih na tej pomembni poti srečujejo.
Projekt sofinancira Medobčinska LAS Velenje.
LETOVANJE OTROK NA MORJU
Letovanje otrok in mladostnikov na morju je program, ki ga
naša zveza uspešno izvaja že več kot 50 let.
Prizadevamo si, da bi čim več otrok, še zlasti zdravstveno in
socialno ogroženih, preživelo vsaj del počitniških dni brezskrbno,
v zdravem okolju, v prijetni družbi, ob igri, rekreaciji in zabavi in
si na ta način nabralo novih moči za delo v novem šolskem letu.
S tem poskrbimo, da so v hladnejših mesecih leta imunsko bolj
odporni in bolj zdravi.
Tudi v letu 2018 smo organizirali koloniji otrok na morju (Poreč,
Savudrija). 156 otrok je letovalo v dveh letovalnih izmenah,
od tega je 144 otrok (zdravstvena kolonija), ki pogosteje
obolevajo, koristilo subvencionirana sredstva s strani Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ostalim pa smo letovanje
omogočili s pomočjo sponzorjev in donatorjev.
24. junij - 4. julij: predšolska in šolska izmena v Poreču,
17. julij - 27. julij: predšolska in šolska izmena v Savudriji.
Starši z nizkimi dohodki (45) so plačali nižje prispevke. 22
otrok iz socialno šibkih družin je na predlog lečečih zdravnikov,
osnovnih šol in Centra za socialno delo Velenje ter MZPM
Velenje, letovalo brezplačno. Finančna sredstva zanje smo
pridobili iz različnih virov: humanitarnih akcij Zveze prijateljev
mladine Slovenije (Pomežik soncu in Otroci s posebnimi
potrebami), finančno so pomagali humanitarni Odbor za pomoč
občankam in občanom MOV Velenje, Mestna občina Velenje,
Občini: Šoštanj, Šmartno ob Paki ter posamezni donatorji.
Starši so prispevek za letovanje lahko plačali v več obrokih.
Skupaj je iz Šaleške doline letovalo 156 otrok, od tega jih je
bilo 144 vključenih v zdravstveno letovanje (in 22 vzgojiteljev),
na priporočilo njihovega zdravnika. Za te otroke smo pridobili
dodatna finančna sredstva od Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, s katerim smo podpisali enoletno
pogodbo o sofinanciranju. Izbor otrok in zdravniške preglede so
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opravili lečeči zdravniki otrok v Velenju, Šoštanju in Šmartnem
ob Paki. Upoštevane so bile zdravstvene indikacije: ponavljajoči
se respiratorni infekti, nevrodermitis, bronhitis - astmatika,
večkratna-pogosta obolevnost in slabo splošno zdravstveno
stanje zaradi socialnih razmer. Vsak otrok je dobil zdravniško
spričevalo o njegovem zdravstvenem stanju ter navodila o
nadaljnjem zdravljenju na morju. Zdravljenje otrok v Poreču
in v Savudriji sta nadaljevali medicinski sestri in zdravnika,
ki so bili do otrok zelo pozorni in prijazni ter na razpolago 24
ur dnevno. Vsa spričevala so skrbno pregledali in ravnali po
navodilih zdravnikov, pri izvajanju pa so imeli veliko vlogo tudi
vzgojitelji. Večjih zdravstvenih težav nismo imeli. Otroci so bili
veliko na zraku, se sončili in kopali in si nabrali novih moči za
premagovanje bolezni.
V kolonije so otroke spremljale vzgojiteljice in vzgojitelji, ki so
organizirali pedagoški del bivanja na morju, skrbeli za varnost
otrok, prehranjevanje, popoldanske ustvarjalne aktivnosti,
pestre večerne programe ter otrokom tako pripravili brezskrbne,
ustvarjalne počitniške dni.
Za vse, ki so opravljali dela in naloge vzgojitelja v koloniji, smo
organizirali izobraževanje, kjer smo jih podrobno seznanili z
nalogami in obveznostmi, pri delu z otroki v koloniji.
SONČNO MESTO – OTROŠKO MESTO
Gre za programa zveze, ki sta organizirana v času prvega in
zadnjega tedna poletnih počitnic. V prvi vrsti sta namenjena
otrokom od 5. leta starosti dalje, ki se težje za več dni ločijo od
doma, vendar se radi družijo z vrstniki, spletajo nova prijateljstva
in aktivno preživljajo svoj prosti čas.
Sončno mesto, ki je bilo organizirano štirinajsto leto zapored na
Golteh, je potekalo od 26. do 29. junija 2018. Vsak dan ob 8. uri
zjutraj, je iz Velenja iz glavne avtobusne postaje, krenil na pot
Sončni avtobus, ki je pobiral otroke po dolini, vse do Žekovca,
od koder so nato pot do hotela nadaljevali z gondolo.
Letošnja tema tabora je bila »Izgubljena gozdna vila«, ki
smo jo po številnih dogodivščinah našli in še pred slovesom
izvedeli, kakšna je njena zgodba. Otroci so zadnji dan prespali
v Mozirski koči. Vsak dan so imeli zanimive obiske. Prvi dan
jih je obiskal gozdar; pogovarjali so se o gozdu in drevesih, jih
premerili v debelino in višino ter spoznali nekaj zanimivosti o
samem gozdu. Drugi dan jih je obiskala likovnica. Iz naravnih
materialov so naredili odtise (grafike) na temo gozdne vile.
Tretji dan so prišle na obisk štiri tabornice iz rodu Lilijski grič iz
Pesja in jim predstavile vse o taborništvu (taborniško opravo,
himno, osnovne popotniške znake …). Ko se je zvečerilo, jih
je čakal še nočni orientacijski pohod, kjer so s pomočjo svetilk
iskali izgubljeno gozdno vilo in zaklad. Ja, vilo so našli, a šele,
ko je bila zunaj že trda tema. V petek popoldne smo Sončno
mesto zaključili s kamišibajem – papirnatim gledališčem. Otroci
so bili navdušeni, vsak dan so domov prihajali prijetno utrujeni
in polni lepih vtisov, pa čeprav vreme ni bilo najbolj prijazno.
Vsak dan se je Sončnega mesta udeležilo 17 otrok iz Velenja,
Šoštanja in Šmartnega ob Paki, od tega 11 brezplačno.
Slika 28: Sončno mesto na Golteh.
Otroško mesto je bilo izvedeno od 27. 8. do 31. 8. 2018 v Vili
Rožle. V okviru programa so otroci spoznavali kulturno dediščino
našega mesta, z velikim poudarkom na spoznavanju kulturne
dediščine v Sončnem parku, kjer so s pomočjo fotolova spoznali
tudi spomenike v parku. Meščani otroškega mesto so tekom
enotedenskega druženja spoznali Velenjski grad in prenovljeno
Foitovo zbirko, Galerijo Velenje in njen depo, Titov trg z vsemi
znamenitostmi in zgodovinskimi stavbami, spomenike v mestu.
Spoznali so tudi igre naših dedkov in babic. Vsak dan se je
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otroškega mesta udeležilo 25 otrok, program je vodila skupina
3 prostovoljk in dveh zaposlenih na naši zvezi.
Slika 29: Otroško mesto ni živelo le v Vili Rožle, saj so otroci
obiskali tudi Velenjski grad, Galerijo Velenje, ogledali so si
spomenike v središču mesta …
PUST, PUST, KRIVIH UST
13. 2. 2018 smo v sodelovanju s Festivalom Velenje, Zavodom
za turizem ŠD, MO Velenje, ŠRZ Rdeča dvorana Velenje,
Turistično zvezo Velenje in Mladinskim centrom, v Rdeči
dvorani organizirali Veliko otroško pustno rajanje “Pust, pust,
krivih ust”. V sodelovanju s Šolskim centrom Velenje (skupino
prostovoljcev) smo izvedli animacijo otrok pri rajanju, poskrbeli
za voditelja prireditve, člana komisije za izbor mask in simbolične
nagrade nagrajenih mask.
V okviru programa je bila tretjič organizirana tudi otroška pustna
povorka, ki se je ob spremstvu tolkalnega ansambla Glasbene
šole Velenje odpravila proti Rdeči dvorani, kjer se je nato pričelo
rajanje. Za glasbeno popestritev v dvorani je poskrbel DY Mrky,
voditelj programa pa je bil Boštjan Oder.
HUMANITARNE AKCIJE
MZPM Velenje je bila v letu 2018 močno dejavna tudi na
humanitarnem področju.
- Januarja smo med socialno šibke družine delili pakete hrane
iz akcije Lidla. Razdelili smo več kot 20 paketov hrane.
- Marca smo razdelili 30 brezplačnih vstopnic za koncert
Gibonnija ob dnevu žena ( našim društvom, njihovim in našim
prostovoljcem), ki nam jih je doniralo podjetje ANECTA d.o.o.,
organizator koncerta.
- Aprila smo eni družini podarili otroški voziček naše
prostovoljke,
- poslali smo prošnjo na MO Velenje, Odboru za pomoč
občankam in občanom MO Velenje, za donacijo v višini 3000
€ za letovanja otrok iz socialno šibkih družin, ki smo jo tudi
pridobili.
- V sodelovanju z ZPMS (akciji Pomežik soncu in FIHO – otroci s
posebnimi potrebami) smo za letovanje otrok na morju pridobili
sredstva v višini 4250,00 EUR.
- v aprilu in juniju smo omogočili brezplačen ogled in doživetje
Vzorčnega mesta v NC Velenje petim socialno šibkim družinam
in enemu posamezniku.
- na 1.seji Komisije za humanitarna vprašanja pri MZPM
Velenje, 16. maja 2018, je komisija sprejela sklep, da finančno
pomagamo 3 socialno šibkim družinam pri plačilu položnic v
višini 264,82€.
- 24. junija so slovenski frizerji na pobudo velenjskega frizerja
Marka Hriberška z akcijo
» Odrežimo drugačnost» zbrali 4357 €, od tega za MZPM
Velenje 1739 €, ostalo smo prenakazali CVIU. Izkupiček akcije
je bil visok, ker je sredstva, zbrana na dan akcije, podvojila MO
Velenje.
- Pridobili smo donacijska sredstva za programe za otroke
iz socialno šibkih okolij in letovanje otrok podjetja Freedom
(največje družinsko kempiranje v Sloveniji, ki je potekalo v
Velenju), v višini 1270 €.
- Po Skazinem dobrodelnem teku, na katerem smo pripravili
ustvarjalne delavnice za otroke, smo prejeli donacijo Podjetja
Skaza d.o.o.: 98 paketov (vrečka-nahrbtnik, sladkarije …).
Vanje smo pakirali tudi šolske potrebščine iz akcije Poštar Pavli
polni šolske torbe in jih uporabili tudi za druge donacije otrokom
in družinam. Tik pred iztekom leta smo dobili še cca 200 majic,
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ki jih bomo razdelili v letu 2019.
- Julija nam je Komisija za socialna in humanitarna vprašanja
pri ZPM Slovenije odobrila humanitarna sredstva v višini 820 €
za dve družini, ki smo jim maja pomagali že z našimi sredstvi. Z
njimi smo plačali položnice obeh družin.
- Avgusta smo brezplačno pridobili nov električni štedilnik s 4
kuhališči za kuhinjo v Vili Rožle, ki nam bo omogočal tudi lažjo
izvedbo kuharskih delavnic. Podarilo nam ga je ljubljansko
podjetje Aparati d.o.o..
- Avgusta in septembra smo v akciji » Poštar Pavli polni
šolske torbe » razdelili šolske potrebščine 20 družinam (oz.
28 otrokom) iz občin Velenje in Šoštanj ter Šmartno ob Paki.
Zvezke je prispevala tudi MO Velenje.
- dvema družinama (oz. 6 otrokom) smo omogočili nakup
šolskih potrebščin v višini 340 €.
- KAMP MOZIRJE- ROTARY KLUB VELENJE: 9. 8. - 14. 8.
2018
Izbrali smo 16 otrok iz socialno šibkih družin iz Šaleške doline,
ki so se udeležili programa športnih počitnic »Veter v laseh«
v Gozdni šoli v Mozirju. Program je izvedla Športna unija
Slovenije. Preživeli so čudovit teden, stkali nova prijateljstva in
uživali v neokrnjeni naravi. Finančna sredstva za bivanje otrok
je prispeval Rotary klub Velenje.
- Avgusta in septembra smo 4 družinam razdelili 9 parov nove
obutve, oblačila, igrače … Družini iz Šoštanja smo podarili
vgradno pečico Gorenje, jeseni pa še kombiniran otroški
voziček, ki smo ga pridobili z donacijo.
- Eni družini smo pomagali pri plačilu položnic v višini 119 € za
dolg, ki je nastal na osnovni šoli v prejšnjem šolskem letu. Za
dijaka iz te družine smo pomagali izpolniti vlogo za štipendijo
iz sklada Janeza Drnovška, oba otroka smo prijavili v projekt
botrstvo. Na ZPM Moste – Polje smo v letu 2018 poslali še 8
drugih vlog za »Botrstvo«.
- Prijavili smo se na razpis za donacijo LOCCITANE ( nakup
očal ) za najstnika iz Velenja, ki je slaboviden.
- Zbiranje PVC zamaškov za deklico iz Velenja, 14. 9. smo ji
prenakazali zbranih 325 €.
- Septembra je podjetje React iz Velenja za MZPM Velenje
namenilo 1 evro od dnevnega nakupa v trgovini Hummel.
Nakazali so nam 174 evrov.
- V okviru 29. Pikinega festivala smo hrano in opremo za živali.
Odziv je bil velik, zbrano (40 kg hrane in veliko opreme) smo
oddali zavetišču za živali Zanzani iz Dramelj.
- V okviru letošnjega Pikinega festivala je Triatlon klub Velenje
priredil 4. Pikin ultra tek – 24. urni humanitarni tek. Okoli 100
tekačev je s prostovoljnimi prispevki v obliki startnine zbralo
1.228,00 evrov, ki jih je klub v celoti namenil naši organizaciji,
za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin v letu 2019.
- V decembru 2018 smo razdelili 17 velikih paketov hrane, ki jih
je podarilo podjetje Eurospin in cca 30 darilnih paketov z novimi
igračami, oblačili in opremo za otroke.
- Ves mesec december je potekala akcija zbiranja hrane v
velenjski trgovini LIDL. Zaključila se je 7. 1. 2019, košaro pa
smo enkrat izpraznili že v drugi polovici decembra 2018. Pakete
hrane smo razdelili socialno šibkim družinam.
- Prejeli donacijo za pomoč družinam v stiski v višini 1.000 EUR
družinskega podjetja Hermi, d.o.o. iz Celja.
- Novembra in decembra smo prejeli še donacije ŠRZ Rdeča
dvorana(650 EUR), Lekarne Velenje (300 EUR), Marjane Polak
(50EUR) za programe za otroke v letu 2019.
- Popotnica Barbara Kelher nam je za programe zveze donirala
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sredstva od prodaje njenih fotografij iz Afrike v višini 550 EUR.
- Sodelovali smo v humanitarnem projektu tovarne Alpina
»Podari svoj par«. Razdeli smo 51 parov čevljev in 15 novih
športnih jaken.
- Decembra so zaposleni v podjetju Skaza pekli in prodajali
pecivo. Izkupiček akcije Skazina dobrodelna pekarna (v višini
800 EU) so darovali za 4 naše enostarševske družine v socialni
stiski in jih s tem izjemno osrečili.
Vsem donatorjem še enkrat ISKRENA HVALA za donirana
sredstva!
POČITNICE
ZIMSKE POČITNICE
V času zimskih počitnic (20. - 24. 2. 2018, vsak dan, od 9.00 do
13. ure) smo za otroke v prostorih Vile Rožle pripravili zanimiv
počitniški program, v okviru katerega smo izvedli:
- gledališko delavnico (G-ZPM) - Gledališče za poredne mulčke
na temo »Otroci in načrtovanje prihodnosti«, ki ga je vodil
Boštjan Oder,
- ustvarjalnice in družabne igre, lepopisje, poslikava teles z
vizažistko in maskerko Barbaro Hren …
Počitniškega programa se je udeležilo več kot 100 otrok,
nekatere so spremljali starši.
POLETNE POČITNICE
Projekt Počitniško varstvo otrok
Projekt smo v sodelovanju s Športno zvezo Velenje in
Mladinskim centrom Velenje izvajali prvič. Podprli sta ga MO
Velenje in občina Šoštanj. Potekal je med 2. julijem in 31.
avgustom, prva dva tedna v avgustu so počitniško varstvo
izvajali v Mladinskem centru Velenje, vse ostale tedne pa mi, v
Vili Rožle. V počitniškem varstvu smo imeli 160 osnovnošolskih
otrok v starosti od 6 do 10 let, od tega 15 iz Občine Šoštanj,
ostale iz MO Velenje. Zjutraj smo pri v projekt vključevali
tudi udeležence Športnih taborov, njihovi vaditelji pa so nam
pomagali pri izvedbi aktivnosti v tednih, ko športnih taborov ni
bilo. Projekt je odlično uspel – zadovoljni so bili tako otroci kot
starši. Udeleženci so imeli vsak dan sadno malico in kosilo, ki
so ga pripravljali v Vrtcu Velenje. Poskrbeli smo za dodatno
sadje in zdrave prigrizke za tiste, ki so bili vmes še lačni.
Program je bil pester, vsak dan smo pripravili po več izdelkov
za ustvarjalnice, različne igre in športne aktivnosti.
V projektu je sodelovalo 21 dijakov in dijakinj v okviru projekta
»Čisto moje Velenje«, pri izvedbi počitniškega varstva je
pomagalo tudi 12 študentov in 16 prostovoljcev in prostovoljk
MZPM Velenje ter vsi zaposleni.
Počitniški živ-žav
MZPM Velenje je oba počitniška meseca, od ponedeljka do
petka, v dopoldanskem času, s pomočjo pridnih animatork
in animatorjev (dijakov in dijakinj, študentk in zaposlenih),
pripravila, koordinirala in izvedla tudi program pri Vili Rožle v
Sončnem parku (Poletni živ-žav), ki ga že nekaj let finančno
podpira Mestna Občina Velenje. Dijaki in dijakinje iz projekta
»Čisto moje Velenje« so pomagali tudi pri izvedbi teh dejavnosti.
Obisk otrok je bil zelo dober (našteli smo 1000 otrok). Otroci so
prihajali sami in v spremstvu dedkov, babic, staršev … Zelo
so uživali v bogati ponudbi ustvarjalnic, bralnic na travniku,
športnih aktivnostih …
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»Jesenski počitniški živ-žav v Vili Rožle«
V času krompirjevih počitnic smo v Vili Rožle na stežaj odprli
vrata v ponedeljek in torek, med 9. in 14. uro. Poleg različnih
ustvarjalnih delavnic in druženja ob igranju družabnih igric smo
v Jesenskem počitniškem živ-žavu v ponedeljek pripravili še
dogodek Muzej na obisku. Tokrat so otroci s pomočjo Muzeja
Velenje in Rokometnega kluba Velenje spoznali 60-letno
zgodovino rokometa v Šaleški dolini, družili pa se bodo tudi z
rokometaši.
V torek so poleg ustvarjalnih delavnic in igranja družabnih
igric pripravili še delavnico Legorobotike z Malimi ustvarjalci iz
Maribora. Na MZPM Velenje smo veseli, da je bilo zanimanje
za to delavnico tako veliko, da bomo pripravili kar dve delavnic.
Vsaka je trajala dve uri. Otroci, v dveh dneh smo jih našteli 65,
so neizmerno uživali v sproščenem vzdušju in si tako nabrali
moči za nove življenjske podvige.
SVETOVNI DAN OTROKA in 65 let MZPM Velenje
MZPM Velenje vsako leto ob svetovnem dnevu otroka, 20.
novembra, pripravi prireditev v sodelovanju z DPM-ji. Tudi v letu
2018 smo jo, le da smo jo tokrat posvetili tudi 65. letnici MZPM
Velenje, zato smo jo poimenovali »65 let mladi«. Prireditev
je potekala v Domu kulture Velenje. Za malo dvorano smo
se odločili tudi zato, ker smo prireditev popestrili z avtorskimi
predstavami kamišibaja, ki bi bil v veliki dvorani slabo viden.
Program smo pripravili s pomočjo DPM-jev, v 12 točkah se je
predstavilo 73 nastopajočih. Prireditev, ki je odlično uspela, je
povezoval Boštjan Oder.
PRAVLJIČNI LABIRINT IN NOVOLETNI DARILNI BAZAR
Zaradi zaprtja lokala ob Dvorani Centra Nova se nismo odločili,
da bi tradicionalni, tokrat 19. Novoletni darilni bazar, pripravili
v središču mesta. Združili smo ga z dogodkom, ki smo ga 20.
12. 2018 pripravili v Vili Rožle in Sončnem parku, poimenovali
pa smo ga Pravljični labirint. Družine smo povabili, da nam v
parku pomagajo poiskati izgubljenega Dedka Mraza, na poti,
po kateri jih je vodil Mali princ (Boštjan Oder), pa so s pomočjo
namigov srečali zanimive goste. Na koncu so našli tudi Dedka
Mraza in pripravili rajanje z njim. Na prireditvi je sodelovalo 56
nastopajočih, obisk je bil nad pričakovanji, saj smo našteli vsaj
300 otrok in 200 odraslih. Večina je potem v Vili Rožle obiskala
še novoletni bazar s tradicionalnim, v letu 2018 izjemno bogatim
srečelovom.
Pri pripravi in izvedbi dogodka je sodelovalo 40 prostovoljcev
in prostovoljk zveze. Tudi tokrat smo na bazarju ponujali svoje
ročne unikatne izdelke in kulinarične dobrote. Celoten izkupiček
bomo namenili za programe za otroke v letu 2019.
70 LET DEDKA MRAZA – PREGLEDNA RAZSTAVA V MUZEJU
NARODNE OSVOBODITVE MARIBOR
»Siva kučma, bela brada« je naslov razstave, ki so jo 4.
decembra 2018 odprli v Muzeju narodne osvoboditve Maribor.
Posvečena je bila 70-letnici Dedka Mraza v Sloveniji, odprtja
razstave, ki bo potovala po državi, pa smo se udeležili tudi
predstavniki MZPM Velenje. Za razstavo smo 20. avgusta
2018 v Maribor poslali izčrpno gradivo, tako tekstovno kot
fotografsko, ter arhivsko opremo naših Dedkov Mrazov. Na
razstavi so zgodovino obiskov Dedkov Mrazov v Šaleški dolini
prikazali na treh panojih, naš Dedek Mraz Karl Drago Seme pa
je v svoji podobi kot pravljični lik izpostavljen tudi na začetku
postavitve razstave. Ob pripravi gradiva za razstavo je ostalo
veliko gradiva, ki bi bilo vredno samostojne postavitve razstave
v Velenju, kar bomo poskušali uresničiti v letu 2019. Gradivo
sta pripravila Bojana Špegel in Dušan Jager ob pomoči Karla

30. april 2019

GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE

Draga Semeta, njegovih spominov in osebnega arhiva, arhiva
MZPM Velenje, arhiva tednika Naš čas …Ob tem dogodku
je bil kot najstarejši Dedek Mraz v Sloveniji deležen tudi
velike medijske prepoznavnosti. Z njim so opravili več daljših
intervjujev za Radio Slovenija, Radio Celje, Radio Velenje, Naš
čas, Novi Tednik …
VESELI DECEMBER
Od 2. - 31. decembra 2018 smo organizirali novoletno
praznovanje za otroke – projekt Veseli december. Na MZPM
Velenje smo v začetku decembra 2018 pripravili 1972 daril za
otroke v starosti od 3 do 6 let iz MO Velenje, Šoštanj in Šmartno
ob Paki. Za MO Velenje smo pripravili 1476 daril, Šoštanj 357 in
Šmartno ob Paki 139 daril.
V darilnem paketu je bila izjemno kvalitetna knjiga Neže Maurer
»Ti so moje srce«, prvič pa smo pri isti založbi (Jasa) naročili še
100 knjig »Je res – ni res?«, saj imamo veliko družin, kjer sta
v starosti od 3 do 6 let dva otroka. V takih družinah sta otroka
dobila različni in ne isti knjigi. Dodali smo okroglo rubikovo
kocko, družinski letni planer in tatoo. Vsak otrok je dobil tudi
frutabelo. Darila so bila zelo bogata in pohvaljena s strani otrok
in staršev. Vrednost enega darila je bila 6,33 evra.
V občinah Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki smo izvedli 24
predstav za predšolske otroke, obdaritev 1972 otrok in preko
100 nastopov Dedka Mraza. Programi so bili izvedeni po
krajevnih skupnostih (14), 6 predstav v Domu kulture Velenje, 2
predstavi v Domu kulture Šoštanj in 2 predstavi v Domu kulture
Šmartno ob Paki.
Ves mesec december je otroke obiskoval Dedek Mraz. Nastopil
je po vsaki predstavi v KS, v domovih kulture v Šaleški dolini, v
vrtcih in šolah, ustanovah ... Za potrebe načrtovanega programa
so pri projektu sodelovali 4 Dedki Mrazi, saj smo uvajali novega,
ki je že opravil nekaj nastopov, 3 izvajalske skupine ter ekipa
40 prostovoljcev.
13. decembra 2018 smo na Titovem trgu skupaj z MOV,
Festivalom Velenje in Mladinskim centrom Velenje pripravili
prireditev ob prihodu Dedka Mraza v dolino ter povorko s
pravljičnimi liki. Prireditev je povezovala Bojana Špegel, Dedek
Mraz (Karl Drago Seme) je prišel na oder v spremstvu palčkov.
Velik magnet je bila tudi skupina Čuki, saj je bil Titov trg poln.
Na njem je bilo vsaj 1500 obiskovalcev, ki so se zelo razveselili
prihoda dobrega moža, ki je že naslednji dan začel pohod po
Šaleški dolini. Novoletnega praznovanja se je v prazničnem
decembru udeležilo preko 11.000 obiskovalcev. Prav tako so
zelo dobro sprejeli tri odlične igrane predstave (Čarovnica Mica;
Didel, didel, daja, Dedek Mraz prihaja in Podganca išče ženina),
ki so jih za potrebe decembrskega praznovanja pripravile 3
izvajalske skupine, s katerimi že vrsto let uspešno sodelujemo.
(KUD Škale, Gledališka skupina Pravljični dotik, Šoštanj in
Lutkovna skupina As Velenje). Lik dedka Mraza so igrali tudi
Matej Mraz, Samo Kopušar in novinec v ekipi Nejc Škorjanc. S
pomočjo MO Velenje smo obnovili dotrajano opremo za dedke
Mraze in kupili novo opremo za novinca v ekipi.
Ocenjujemo, da je koncept praznovanja Veselega decembra,
da otrok praznuje v domačem okolju (v domači KS), primeren.
Na dan, ko je organizirana novoletna prireditev v KS, resnično
vsi krajani doživljajo praznične dni, s pomočjo naših DPM-jev
pa jim pripravimo nepozabno druženje in obdaritev. Na večjih
prireditvah v vseh treh občinah, ki so bile v domovih kulture,
smo s pomočjo naših prostovoljcev izvedli tudi srečelov z
bogatimi nagradami, izkupiček pa namenili programom za
otroke v letu 2019. Darila za srečelov smo zbirali in pakirali v
oktobru, novembru in decembru v Vili Rožle, pripravili pa smo
več kot 600 paketov.
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“VARUJMO IN OHRANIMO ŠALEŠKO DOLINO”
Začetki projekta, katerega namen je bil mlade seznaniti z
napori za izboljšanje stanja okolja v takrat okoljsko degradirani
Šaleški dolini, sežejo v leto 1994. Prvotni namen se je z leti
sicer spreminjal in prilagajal trenutnim razmeram, vendar pa cilj
še vedno ostaja enak - vsako generacijo seznaniti z dosežki na
področju okoljske sanacije. Ob tem jih motiviramo za varčevanje
z energijo, navajamo na sodobne sisteme ravnanja z odpadki
in dvigujemo njihovo okoljsko zavest.
V sodelovanju z Eurofins ERIC Velenje smo v šolskem
letu 2017/2018 za osmošolce Šaleške doline pripravili
okoljevarstveni program »Varujmo in ohranimo Šaleško dolino«
na temo spomina na velik ekološki shod 8. novembra 1987 v
Velenju. V projektu, kjer so mladostniki sodelovali najprej pri
teoretičnem delu in kasneje terenskemu ogledu, je sodelovalo
377 osmošolcev in 37 mentorjev. Zaključek projekta smo izvedli
po Dnevu Zemlje, 23. 4.2018, v večnamenski dvorani Vile Rožle,
kjer smo razglasili tudi avtorje najboljših zasnov spomenikov in
plakatov na temo projekta.
“ODPADEK NAJ NE BO SAMO ODPADEK”
Gre za drugi najstarejši ekološki projekt v Šaleški dolini, ki v
organizaciji MZPM Velenje poteka od leta 1996. V njem mladi
spoznavajo gospodarjenje z odpadki. Okoljevarstveni projekt
za šeste in sedme razrede osnovnih šol v Šaleški dolini smo
lani prav tako organizirali v sodelovanju z Eurofins ERIC-o
Velenje. Izvedli smo ga od 9. do 13. aprila 2018.
Udeležilo se ga je 327 otrok in 28 mentorjev, ki so s pomočjo
tega projekta pridobili nova znanja o odpadkih in gospodarjenju
z njimi. V okviru prvega dela projekta smo za učence pripravili
ter izvedli predavanja in terenske oglede. Mlade smo seznanili
z osnovnimi dejstvi o odpadkih, primerjali smo načine ravnanja
z odpadki nekoč in danes, izpostavili podrobnejše mejnike
ravnanja z odpadki v Šaleški dolini in naredili primerjavo med
Slovenijo ter nekaterimi državami EU. Poleg ERICa Velenje
so mladim informacije predstavili tudi predstavniki PupSaubermacher d.o.o. in Centra ponovne uporabe Velenje
(CPU). V nadaljevanju je učence čakala naloga, – iz odpadnih
materialov so morali izdelati vetrnice, saj je bila tema »Nov
veter«. Nastalo je kar 69 inovativnih vetrnic. Najboljši izdelki so
bili nagrajeni na zaključni prireditvi 5. junija 2018, v Vili Rožle.
Za nagrajence v obeh okoljevarstvenih projektih VOŠD in
»Odpadek naj ne bo samo odpadek« smo 20. junija organizirali
nagradni izlet v Snežno jamo in na grad Snežnik. Izleta se je
udeležilo 39 učencev in 6 mentorjev ter predstavniki Eurofins
ERIC-a in MZPM Velenje.
ZELENI NAHRBTNIK
Program je namenjen okoljski vzgoji predšolskih otrok v
prizadevanjih za čisto okolje, v katerem otrok živi. Glavni cilj
programa: spodbujanje otrokovih pozitivnih čustev do okolja in
narave, razvijanje otrokove občutljivosti na posege človeka v
okolje, spodbujanje otrok k iskanju rešitev za okoljske probleme,
spodbujanje medsebojnih obiskov, druženja, igre …
Predšolski otroci iz Šaleške doline so v projektu »Zeleni
nahrbtnik« sodelovali že trinajstič. V program je bilo vključenih
1.690 otrok in 209 vzgojiteljic. Zeleni nahrbtnik in lutka zmajček
Jurček sta z okoljevarstvenimi nalogami potovala po Šaleški
dolini, od vrtca do vrtca, po štirih poteh, v mesecu marcu in
aprilu 2018.
S KNJIGO V SVET - KAJUHOVA BRALNA ZNAČKA
“Bralna značka” je neizbrisno zaznamovala mladost številnih
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Slovencev, jo oplemenitila in obogatila. Zagotovo je v času,
ko knjige vse bolj nadomešča sodobna elektronika, še kako
pomembna za zdrav razvoj otrok in mladostnikov in nikakor ni
ostanek nekega drugega časa.
V preteklem šolskem letu je gibanje “S knjigo v svet” na vseh
šolah v Šaleški dolini potekalo podobno kot doslej. Veseli
ugotavljamo, da je bralna značka prebrodila krizo in da število
mladih bralcev ne pada, nasprotno, odstotek bralcev rahlo
raste. Mentorji so bralni znački navdihnili novo svežino, za kar
jim gre posebna zahvala. Prav zato je to gibanje med mladimi
še vedno priljubljeno.
V šolskem letu 2017/2018 je v gibanju “S knjigo v svet”
sodelovalo 3.275 bralcev in 159 mentorjev, v Velenju, Šoštanju
in Šmartnem ob Paki.
30. maja 2018 je bila v Domu kulture Velenje zaključna prireditev
Bralne značke, na kateri smo podelili tudi spominska priznanja
osnovnošolcem, ki so vseh devet let sodelovali v Kajuhovi
bralni znački. Posebna priznanja za »zlate« bralce je prejelo
144 bralcev. Ti so dokaz več, da kljub sodobnim tehnologijam
knjige ne izgubljajo pomena in moči in da jih, sploh, če je izbor
pravi, radi vzamejo v roke.
Vsi »zlati« bralci so za nagrado, da so vseh 9 let sodelovali pri
projektu bralne značke, prejeli knjigo, ki jo je prispevalo društvo
Bralna značka Slovenije. Za nagrado so si ogledali tudi odlično
predstavo »Naj gre vse v π ali kako sem si zapomnil 3141
decimalk”, v izvedbi igralca Nika Škrleca.
PREDŠOLSKA BRALNA ZNAČKA
Cilj projekta je, da otrok ob knjigi, ki mu jo preberejo starši, bratje,
sestre ali strokovne delavke v vrtcih, doživlja ugodje, veselje
in zabavo. Hkrati razvija sposobnost miselnega in čustvenega
sodelovanja v literarnem svetu. Veseli smo, ker so v program
Predšolske bralne značke vključeni vsi vrtci v Šaleški dolini. Še
bolj veseli in ponosni smo, ker število mladih bralcev iz leta v
leto raste.
V letu 2017/2018 je potekala že 23. sezona Predšolske bralne
značke. Ob zaključku vrtčevskega leta smo v začetku meseca
junija organizirali 5 zaključnih prireditev (dve v Velenju, dve v
Šoštanju in eno Šmartnem ob Paki). Ostržke in priznanja je
prejelo 863 otrok iz Velenja, Šoštanja in Šmartnega ob Paki,
kar je 193 več kot leto prej. V projektu je sodelovalo 81 mentoric,
brez katerih tega uspeha ne bi bilo!
Zaključnih prireditev in podelitev so se udeležili vsi otroci in
njihovi starši, skupaj z vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic.
Na njej so videli tudi odlično predstavo Čarovnik Nik v izvedbi
Bimbo teatra iz Ljubljane, prireditve pa je vodila Vanja Kretič.
45. MALA NAPOTNIKOVA KIPARSKA KOLONIJA
Šoštanj je v letu 2018 obeležil številne obletnice, mnoge od teh
pa so bile povezane z rojakom, akademskim kiparjem Ivanom
Napotnikom. Ob njegovi 130. obletnici rojstva je Občina
Šoštanj pripravila nabor raznolikih dogajanj skozi celotno leto
in se tako ponovno poklonila velikemu kiparju. Da spomin
na kiparja Ivana Napotnika ne zamre, smo zaslužni tudi na
Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje. V letu 2018 smo
pripravili jubilejno, 45. Malo Napotnikovo kiparsko kolonijo. V
okviru »Napotnikovega leta« in »Leta obletnic« se je ta vrnila
v Šoštanj, dogodke pa smo pripravili v sodelovanju z Občino
Šoštanj, Muzejem Velenje in Zavodom za kulturo Šoštanj.
Zgodba, ki je pustila številne lepe spomine generacijam
osnovnošolcev in njihovih mentorjev, se je začela 8. in 9. junija
1974 v Zavodnjah. Takrat so v rojstnem kraju kiparja Ivana
Napotnika pripravili prvo kiparsko kolonijo za osnovnošolce
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iz vse Šaleške doline. Želja je bila, da kiparijo v lesu in tako
ohranjajo kiparjevo tradicijo. Ohranjajo jo vse do danes,
brez prekinitve, lokacija pa se je v zadnjih letih kar nekajkrat
menjala. V Vili Rožle smo jeseni 2015 postavili tudi razstavo
najboljših del, ki so v dobrih štirih desetletjih nastala na njej.
To je edino otroško kiparsko razstavišče v državi, edinstvena
v državnem in svetovnem merilu pa je tudi Mala Napotnikova
kiparska kolonija. V koloniji redno sodelujejo vse osnovne šole
iz Šaleške doline in
dolgoletni gostje iz osnovnih šol Prebold in Braslovče. Od leta
1987 na njej sodelujejo tudi člani Društva šaleških likovnikov. Z
mladimi kiparji že trideset let soustvarjata Milan Matko in Franc
Ravnjak.
Večletni mentorji Male Napotnikove kiparske kolonije od leta
1974 do 2018 so bili kiparji Janko Dolenc (1974 – 1993), Peter
Jovanovič (1977 in 1979), Milojko Kumer (1987- 1992), Dragica
Čadež Lapajne (2002 -2007) in Silvo Kretič (od leta 2008 dalje).
Več kot trideset let so v kolonijah vodili in spodbujali svoje
učence likovni pedagogi Danica Arzenšek, Robert Klančnik,
Peter Matko in Lidija Novak, več kot dvajset let pa Boris Oblišar,
Jelka Repenšek, Breda Tekavc, Marjeta Valcl, Alenka Venišnik
in Mija Žagar. Do jubilejne kolonije je na Malih Napotnikovih
kiparskih kolonijah sodelovalo 47 likovnih pedagogov, 26
gostov, ki so skupno opravili 111 obiskov kolonije in 1369
osnovnošolcev. Skupaj so ustvarili več kot 500 kipov, skulptur
in malih plastik v lesu.
45. Mala Napotnikova kiparska kolonija je na Trgu svobode v
Šoštanju potekala v petek, 5.oktobra in v soboto, 6. oktobra
2018. V petek smo v Galeriji Šoštanj odprli pregledno razstavo,
na kateri smo predstavili tako lik in delo Ivana Napotnika kot
pestro zgodovino Malih Napotnikovih kiparskih kolonij. V okviru
»Leta obletnic« smo jo pripravili v sodelovanju z Muzejem
Velenje. Tekste sta pripravili sekretarka MZPM Velenje Bojana
Špegel in kustodinja Muzeja Velenje Barbara Drev, ki je razstavo
tudi oblikovala in postavila.
Na 45. Mali Napotnikovi kiparski koloniji je v slabih dveh dneh
nastalo 13 del v lesu. Sodelovalo je 9 osnovnih šol iz Velenja
in Šoštanja, gostujoča osnovna šola iz Prebolda in dijakinje
velenjske umetniške gimnazije. Večino ekip so sestavljali trije
mladi kiparji. Skupaj jih je bilo 28. Njihovo delo so usmerjali
likovni pedagogi iz posameznih šol ter mentor kolonije,
akademski kipar Silvo Kretič. Tudi letos sta se udeležencem
kolonije pridružila člana Društva šaleških likovnikov Franc
Ravnjak in Milan Matko, ki sta del ustvarjalnosti mladih kiparjev
že tri desetletja.
Tema ni bila predpisana, vendar je večina ekip svoj poklon 130
letnici rojstva kiparja Ivana Napotnika počastila tudi s svojimi
deli. Tokrat je bil zven dlet in kladiv veliko bolj glasen kot zadnja
leta, saj se je večina odločila, da skulpture oblikuje iz večjih
kosov lipovega lesa. Na koncu je strokovna komisija izbrala tri
dela, ki bodo del stalne zbirke najboljših del, ki so nastala v štirih
desetletjih in pol. To so dela »Maček Murko«, ki ga je ustvarila
ekipa iz OŠ Livada pod mentorstvom likovnega pedagoga
Vida Sevčnikarja, »Trpeča«, kip žene z dvignjenimi rokami, ki
jo ustvarila ekipa OŠ Gorica Velenje pod mentorstvom likovne
pedagoginje Danice Arzenšek in skulptura »Jesenska dama«,
ki jo je oblikovala ekipa iz OŠ Karla Destovnika Kajuha Šoštanj
pod mentorstvom likovne pedagoginje Mie Žagar. Slednji je
dobil tudi posebno nagrado, saj se je izdelek najbolj približal
delu in duhu kiparja Ivana Napotnika.
Skulpture smo ob zaključku kolonije razstavili na Trgu svobode
v Šoštanju, za tem pa smo jih takoj preselili v Knjižnico Šoštanj,
kjer je bila na ogled do sredine novembra. Potem smo razstavo
in skulpture razstavili še v Mestni knjižnici Velenje, na in ob
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Sončni steni. Na ogled je bila do 14. januarja 2019.
OTROŠKI PARLAMENT
Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za
demokracijo. Podobne programe poznajo le redke evropske
države. Nastal je na pobudo učencev, da bi lahko javno
spregovorili, predstavili svoja mnenja, ideje, dileme o vprašanjih,
ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju kjer živijo, se
šolajo, preživljajo prosti čas ...
Od leta 1990 Otroški parlament deluje v obliki zasedanj, ki
omogočijo sodelovanje vsem osnovnošolcem. Najprej na šoli
učenci izberejo predstavnike za medobčinski otroški parlament,
na medobčinskem pa predstavnike za regijski otroški
parlament. Zadnja faza izbora poteka na regijskem zasedanju,
kjer nato regijski predstavniki zastopajo interese vrstnikov na
nacionalnem otroškem parlamentu, ki poteka v veliki dvorani
Državnega zbora RS v Ljubljani.
28. Medobčinski otroški parlament, ki je potekal 8. 3. 2018,
v sejni dvorani Mestne občine Velenje, je vodil moderator
Boštjan Čukur. Osrednja tema parlamenta je bila »Šolstvo in
šolski sistem«, ki so jo mladi izbrali sami. Prvič pa bo tema
obravnavana dve leti zapored, torej tudi v letu 2019.
Gostitelj otroškega parlamenta je bil župan MO Velenje, gospod
Bojan Kontič.
Delo otroškega parlamenta je potekalo v skupinah, ki so jih vodile
naše prostovoljke, študentke in članice Kluba prostovoljcev
„Mladi za mlade“, ki so svoje delo opravile zelo dobro. Vsaka
skupina se je podrobno dotaknila ene teme vezane na skupno
temo parlamenta. Po končanem skupinskem delu so mladi
parlamentarci v plenarnem delu predstavili ugotovitve, sklepe,
pobude in zahteve.
28. regijski otroški parlament je zasedal 22. marca 2018 v Vili
Rožle. Na njem pa je sodelovalo 24 učencev in 6 mentorjev,
vodila pa ga je Tina Felicijan. Sklepe in pobude so mladi
parlamentarci (6 predstavnikov) regije (Zgornja Savinjska
dolina, Spodnja Savinjske dolina, Šaleška dolina), 9. 4. 2018
predstavili na zasedanju nacionalnega otroškega parlamenta
v Ljubljani.
MLADI RAZISKOVALCI ZGODOVINE
Osnovnošolci iz Šaleške doline so tudi v letu 2017/2018
sodelovali pri razpisu Zveze prijateljev mladine Slovenije v
projektu »Mladi zgodovinarji«. Našo dolino je na 49. državnem
srečanju, ki je v Cankarjevem letu potekalo na Vrhniki, zastopala
skupina treh mladih zgodovinarjev iz OŠ Bratov Letonja
Šmartno ob Paki. Neža Centrih, Nika Kačičnik in Oskar Hudolin
so pod mentorstvom učiteljice Darje Kugonič za raziskovalno
nalogo z naslovom »Dom je tam, kjer si srečen - migracijska
podoba Šmartnega ob Paki«, prejeli zlato priznanje.
OTROŠKA KAVARNA
Že tradicionalno jesensko kavarno “Buče, buče …”, smo izvedli
26. 10. 2018, pred in v Vili Rožle, saj nam vreme ni bilo najbolj
naklonjeno. Gre za program, s pomočjo katerega obujamo star
slovenski običaj izrezovanja buč. Da je vse še bolj zanimivo
in mistično, v večernem času vanje postavimo svečke in
pripravimo čisto posebno razstavo izrezanih buč, ob katerih
zagotovo najbolj uživajo otroci. Zagotovili smo dovolj buč, da
je lahko vsak udeleženec izrezal svojo. Gostili smo 35 otrok in
20 staršev. Poskrbeli smo tudi za pogostitev vseh udeležencev,
saj smo pripravili sladke dobrote in čarovniške napitke.
Program smo popestrili še s poslikavo obrazov in ustvarjalnimi
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delavnicami, z njim pa smo napovedali tudi jesenske počitnice
v Vili Rožle, saj je bilo to popoldne uvod vanje.
EVROPA V ŠOLI
“Evropa v šoli” je evropski natečaj, ki ponuja prijazen in
neposreden način, kako učence vzpodbuditi k razmišljanju o
Evropi in najaktualnejših temah, ki pestijo njene prebivalce.
Poteka že od leta 1953 pod pokroviteljstvom Sveta Evrope,
Evropske komisije in Evropskega parlamenta ter Evropske
kulturne fundacije. Prispeval naj bi k oblikovanju evropske
zavesti o povezanosti in soodvisnosti ter potrebi po strpnem,
vendar angažiranem iskanju rešitev za skupne probleme v
Evropi. Evropa v šoli je natečaj, katerega cilj je na zanimiv
način spodbujati otroke in mlade, da na ustvarjalen način
razmišljajo o aktualnih vprašanjih in o smiselnosti sodelovanja
med posamezniki in narodi.
V evropskem letu kulturne dediščine je bila tema 19. natečaja
Evropa v šoli »Dediščina okoli nas: kjer preteklost sreča
prihodnost«. V regijskem merilu smo prejeli 215 likovnih,
literarnih, fotografskih in video del. Strokovni komisiji MZPM
Velenje sta na nacionalni nivo umestili 23 literarnih, 37 likovnih,
4 fotografska in eno video delo. Našo regijo sestavljajo Zgornja
Savinjska dolina, Spodnja Savinjska doline (bivša občina Žalec)
in Šaleška dolina.
9. maja 2018, na Dan Evrope, smo bili tudi mi v Festivalni
dvorani v Ljubljani na slavnostnem zaključku nacionalnega
natečaja Evropa v šoli 2017/2018. V natečaju smo bili tudi
tokrat zelo uspešni, še toliko bolj veseli pa smo bili, da so se
nam na avtobusu sodelujočih osnovnošolcev in srednješolcev
pridružili prav vsi državni nagrajenci iz naše regije. Uživali so v
odličnem programu in iskrivem pogovoru z evropsko komisarko
Violeto Bulc.
Mladi ustvarjalci iz naše regije so bili na državnem nivoju
najbolj uspešni na literarnem in likovnem področju: Januš
Purg iz OŠ Gorica Velenje je na literarnem natečaju osvojil 1.
mesto med učenci tretje triade z delom »Čisto navaden dan«.
Mentorica je bila Vesna Penec. Na likovnem natečaju je 2.
mesto osvojil Nel Uranjek iz I. OŠ Žalec, podružnica Ponikva.
Njegova mentorica je bila Andreja Pušnik. 3. mesto med učenci
druge triade osnovnih šol je za likovno delo z naslovom Kruh iz
krušne peči osvojila Mia Kajba iz OŠ Gorica. Njena mentorica
je bila Danica Arzenšek. Kar pet učencev in učenk CVIU
Velenje, ki so ustvarjali pod mentorstvom Robija Klančnika, je
prejelo posebne nagrade za likovna dela. To so: Maša Ramšak,
Maruša Golčer, Svit Vrečko, Tilen Krenker in Zala Pirec.
V Vili Rožle smo 17. maja 2018 pripravili tudi regijsko zaključno
prireditev natečaja Evropa v šoli. Na prireditvi smo s pomočjo
Muzeja Velenje, ki bo ta dan pripravil prav poseben obisk pri
nas, predstavili delček velenjske kulturne dediščine – Vilo
Rožle, v kateri je sedež Medobčinske zveze prijateljev mladine
(MZPM)
Velenje in Sončni park, ki so ga v času hitre rasti mesta Velenje
z udarniškim delom zgradili velenjski rudarji in drugi prostovoljci.
Pripravili smo tudi razstavo likovnih del, ki so prispela na
natečaj in poskrbeli za kulturni program. Na prireditvi smo
podelili tudi regijska in državna priznanja mladim ustvarjalcem
likovnih, literarnih, fotografskih in video del. Zahvalili smo se
tudi vsem mentorjem.
PROMOCIJA ZVEZE
MZPM Velenje je redno, preko celega leta, sodelovala z javnimi
mediji. Prispevke o naših akcijah in prireditvah smo objavljali
v Našem času in na njihovi spletni strani, v Listu občine
Šoštanj, Delu, Dnevniku, Večeru, Rudarju, časopisu Slovenske
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novice, na lokalnih portalih velenje.com in velenjčan.si, vsak
mesec pa tudi v Novičkah - spletnem časopisu ZPMS, kjer so
naši programi zelo podrobno predstavljeni. Posneli smo več
prispevkov za radio Velenje, Koroški radio, Radio Celje, Radio
Slovenija, regionalno televizijo VTV, kjer smo bili pogosto tudi
gostje v oddaji Dobro jutro, za RTV Slovenija, … Predstavili
smo se v Almanahu občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob
Paki 2019 in v mesečnih koledarjih prireditev Mestne občine
Velenje. . Od marca dalje smo redno pripravljali sporočila za
javnost, kar se je izkazalo za dobro.
Čez leto dobro sodelujemo z različnimi institucijami v Šaleški
dolini kot so: Mladinski center Velenje, Mladinski svet Velenje,
Mladinski center Šmartno ob Paki, Center za socialno delo
Velenje, Knjižnica Velenje, Festival Velenje, Muzej Velenje,
vrtci, osnovne šole, ŠCV, Center ponovne uporabe Velenje,
Eurofins ERICo Velenje d.o.o., PUP-Saubermacher d.o.o
Velenje, številna društva in vse tri občine …
MZPM Velenje je sodelovala v organih ZPMS in se redno
udeleževala seminarjev in prireditev zveze, ki jih je organizirala
ZPMS. V letu 2018 je ta praznovala 65. letnico delovanja. Bili
smo tudi na druženju republiške zveze v Savudriji, kjer so
15. septembra 2018 podelili priznanja ZPMS Slovenije. Med
nagrajenci je bilo tudi 11 članov naše zveze. To so: Zdenko
Gorišek, Karl Drago Seme, Anka Maček, Marija Vodovnik,
Marija Kuzman, Majda Lesničar, Barbara Trebižan, Marija
Glinšek, Nevenka Hvalec, Alenka Verbič in Cvetka Koželj.
V letu 2018 smo natisnili:
• bralni karton in nalepke za Kajuhovo bralno značko,
• priznanja za predšolsko bralno značko,
• spisek gradiv za predšolsko bralno značko (zloženka)
• nove avtorske kartice – vabila – za Veseli December,
• nalepke dedka Mraza.
Vse naše aktivnosti objavljamo na naši spletni strani www.
vilarozle.si in na naši Facebook strani https://www.facebook.
com/MZPMVelenje, imamo tudi svoj Instagram profil. V letu
2018 smo se trudili, da smo bili na vseh družbenih omrežjih zelo
aktivni, saj skoraj ni minil dan, da nismo objavljali utripa iz naši
programov, vabil, obvestil … Veseli nas, da je bil odziv in obisk
naših strani dober. Vabljeni, da nas čim pogosteje obiščete in
»všečkate« naše objave.
Velenje, april 2019
Poročilo o delu MZPM Velenje za obdobje od 1. 1. do 31. 12.
2018 smo pripravili:
Bojana Špegel (sekretarka), l.r.
Dušan Jager, l.r. in
Katarina Aman (strokovna sodelavca), l.r.
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POROČILO
O URESNIČEVANJU ZASTAVLJENIH UKREPOV PROJEKTA SLOVENIA GREEN
VELENJE
I.
Velenje je v letu 2018 uspešno uresničevalo zastavljene ukrepe projekta Zelena shema slovenskega
turizma – Slovenia Green, h kateremu je pristopilo v maju 2016 s pridobitvijo bronastega znaka.
Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) – Slovenia Green poteka pod okriljem Slovenske turistične
organizacije. ZSST je celovito zasnovan sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v
Sloveniji na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja: okoljskem, družbenem in ekonomskem, ki je
namenjen tako destinacijam kot tudi posameznim turističnim ponudnikom.
V projektu smo pridobili celovit vpogled v trajnostni razvoj Velenja in mednarodno primerljivo oceno.
Najmočnejša kategorija Velenja je bila Varnost in destinacija. Najšibkejša pa Turizem in poslovanje.
Na področju turizma je bilo potrebno sprejeti strategijo razvoja turizma s poudarkom na razvijanju
turizma preko celega leta, ustrezno kadrovsko in finančno podpreti turistično organizacijo, spodbujati
turistične ponudnike k pridobivanju zelenih znakov, razvijati zelene dobavne verige, ki bodo
vključevale izdelke in pridelke iz lokalnega okolja, spremljati ekonomske učinke turizma ter spodbujati
vključevanje žensk na vodilna mesta v turizmu.
II.
Na podlagi prejete ocene smo pričeli s pripravo načrta in nabora ustreznih ukrepov za izboljšave, ki
smo jih umestili v Strategijo razvoja in trženja turizma v MOV 2017 – 2021 in bodo izvedeni do leta
2021.
Tabela 16 - operativni cilji in ukrepi razvojne prioritete Ljudje in okolje
OPERATIVNI CILJ
UKREPI
A.1 Koordinacija delovanja
deležnikov turistične destinacije
Velenje

A.3 Razvoj kadrov in organizacij

A.4 Razvojno sodelovanje

A.1.1 Vzpostavitev in delovanje operativne delovne skupine turistične
destinacije Velenje (SGD)
Predviden čas izvedbe: junij 2017 - december 2021
Dejanski čas izvedbe: september 2017 – december 2021
Nosilec: Mestna občina Velenje (v nadaljevanju MOV)
Sodelujoči: Zavod za turizem Šaleške doline, predstavniki operativnih delovnih
podskupin, deležniki
A.3.1 Izobraževanje in usposabljanje (SGD)
Čas izvedbe: (najmanj) dvakrat letno od 2017 do 2021
Nosilec: Zavod za turizem Šaleške doline in MOV
Sodelujoči: turistično gospodarstvo, turistični deležniki, zunanji izvajalci.
A.3.3 Krepitev turistične konkurenčnosti in kakovosti (SGD)
A.3.3.1 Spodbujanje (in sofinanciranje) pridobivanja znakov kakovosti za
turistične ponudnike, ki jih priznava Zelena shema slovenskega turizma
(SGD)
A.3.3.2 Povečevanje deleža lokalno pridelane hrane v turistični verigi
vrednosti (SGD)
A.3.3.3 Integracija lokalnih produktov, znanja in podjetij v turistično
verigo vrednosti (SGD)
A.3.3.4 Nadgrajevanje koncepta dostopnega turizma (SGD)
A.3.3.5 Merjenje ekonomskih učinkov turizma (SGD)
A.4.1 Spodbujanje turističnega podjetništva
Čas izvedbe: enkrat letno od 2017 do 2021
Nosilec: MOV (nosilec aktivnosti je SAŠA inkubator d. o. o., ki je regionalni
podjetniški inkubator in pokriva območje Savinjsko-šaleške regije ter ustvarja
podporno okolje za razvoj podjetništva v SAŠA regiji).
Sodelujoči: Zavod za turizem Šaleške doline, Šolski center Velenje, Pristop
Šoštanj, občina, obstoječi in potencialni turistični podjetniki.
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A.4.2 Uvajanje uravnotežene delitvene ekonomije
Čas izvedbe: enkrat letno od 2017 do 2021
Nosilec: Zavod za turizem Šaleške doline
Sodelujoči: Šolski center Velenje, Pristop Šoštanj, obstoječi in potencialni
turistični podjetniki
Priporočljivi sodelujoči: SAŠA inkubator

Tabela 1 - operativni cilji in ukrepi razvojne prioritete Turistična infrastruktura
OPERATIVNI CILJ
UKREPI
C.3 Trajnostna mobilnost in
celostna prometna strategija

C.3.1 Strategija mehke mobilnosti (SGD)
Čas izvedbe: december 2017 (realizirano).
Nosilec: MOV
Sodelujoči: Zavod za turizem Šaleške doline, širši deležniki
C.3.2 Izboljšanje javno prometnih povezav (SGD)
Čas izvedbe: december 2018 (zaradi večletnih projektov v teku je realen
predviden čas izvedbe do leta 2021).
Nosilec: MOV
Sodelujoči: Zavod za turizem Šaleške doline, ponudniki transportnih storitev
(javni, zasebni)
C.3.3 Strategija merjenja in minimiziranja ogljičnega odtisa (SGD)
Nosilec: Zavod za turizem Šaleške doline
Sodelujoči: Erico Velenje Inštitut za ekološke raziskave, d.o.o., turistični
ponudniki
Priporočeni sodelujoči: Kssena

III.
V okviru projekta so bili do konca leta 201 izvedeni naslednji ukrepi:
Ukrep A.1.1: Vzpostavitev in delovanje operativne delovne skupine turistične destinacije
Velenje
Operativna delovna skupina (ODS), ki je odgovorna za uresničevanje strategije razvoja turizma v
Velenju deluje od septembra 2017 dalje. Skupino sestavljajo predstavniki javnega, zasebnega in
nevladnega sektorja (MOV, Zavod za turizem ŠD, Gorenje Gostinstvo, d.o.o., Muzej premogovništva
Slovenije, Turistično društvo Velenje, Kamp Jezero).
ODS je v letu 2018 prilagodila terminski plan izvedbe aktivnosti strategije razvoja in trženja turizma ter
izvedla ukrep D.2.1. Razvoj tržne znamke. Nova destinacijska znamka Velenje je odgovor na
spremenjene trende v turistični panogi in prizadevanja destinacije za vse večjo prepoznavnost na
turističnem zemljevidu Slovenije.
(http://www.velenje.si/files/default/cgp/Velenje%20V/Priro%C4%8Dnik%20destinacijske%20znamke%
20Velenje.pdf).
Ukrep A.3.1: Izobraževanje in usposabljanje
Programi izobraževanja in usposabljanja za turistične deležnike se izvajajo kontinuirano. Na podlagi
analize stanja so bila predlagana naslednja izobraževanja: izobraževanje s področja varovanja okolja
in prilagajanja na podnebne spremembe (SGD), organizacija trajnostnih dogodkov (SGD),
izobraževanje zelenih koordinatorjev in zelenih ekip (SGD), uvajanje uravnotežene delitvene
ekonomije, merjenje, minimiziranje in kompenzacija ogljičnega odtisa (SGD), usposabljanje za
pravilno javljanje podatkov o gostih pristojnim službam.
Organizacija trajnostnih dogodkov:
 Pikin Festival – je trajnostno in družbeno-odgovorno naravnan festival (september 2018
glavna tema Kraljestvo živali; material za ustvarjalne delavnice je v večini v ponovni uporabi,
ima humanitarno noto, ločeno zbiranje odpadkov – beleženje, zmanjševanje)
http://www.pikinfestival.si/;
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 Evropski
teden
mobilnosti
Dan
brez
avtomobila
(september
2018)
http://www.velenje.si/sporocila-za-javnost/2018/09/9298-Tudi-v-Velenju-Evropski-tedenmobilnosti;
 Regijska konferenca »Kako strokovnjake navdušiti, da bodo svoje življenjsko
poslanstvo uresničili v Savinjsko –šaleški regiji« (april 2018) http://crti.si/kako-navdusitistrokovnjake;
 Promenada okusov (kulinarična tržnica lokalnih gostinskih ponudnikov, junij 2018)
http://www.velenje.si/sporocila-za-javnost/2018/06/9195-Promenada-okusov-tokrat-na-temojedi-z-zara ;
 Knap fest (predstavitev kulinarike in rudarskega izročila slovenskih rudarskih mest v okviru
Promenade
okusov,
september
2018)
http://www.velenje.si/sporocila-zajavnost/2018/09/9281-7-Promenada-okusov-Knap-fest;
 Regijska konferenca »Turizem – razvojna prioriteta SAŠA regije (november 2018)
http://crti.si/turizem-razvojna-prioriteta;
 Veselo v poletje – predstavitev turistične ponudbe Slovenije in lokalnih dobrot (junij 2018)
https://www.tz-velenje.si/blog/zeleni-turizem/;
 Spremljevalni programi na mestni tržnici (7 dogodkov od marca do oktobra 2018)
https://www.tz-velenje.si/.
Izobraževanja zelenega koordinatorja in članov ekipe: Delavnica prehod na spletno platformo
(marec 2018, Ljubljana), Druga delavnica za razvoj produktov SGD (november 2018, Kočevje), Dnevi
slovenskega turizma (oktober 2018), Standardi kakovosti za 5* doživetja Slovenije kot zelene butične
destinacije (september 2018, Celje), Trajnostno in odgovorno upravljanje s turizmom za večjo
privlačnost celotne Jadransko-Jonske regije (marec 2018, Izola), Seminar o novosti Zakona o
spodbujanju turizma ZRST-1 in pripravi odlokov za turistične takse (marec 2018, Ljubljana).
Izvedli smo izobraževanja:
 Okolju prijazna izvedba prireditev (junij 2018) https://www.tz-velenje.si/blog/zeleni-turizem/;
 Delavnice projekta RUINS – Šaleški grad naša kulturna dediščina (junij 2018)
http://www.velenje.si/uprava-organi-obcine/11212;
 Prireditev brez odpadkov. Je to mogoče? (november 2018) http://www.velenje.si/obvestilaza-obcane/2018/11/9415-Vabilo-na-delavnico-Prireditev-brez-odpadkov-Je-to-mogoce;
 Cilji in scenariji regijske celostne prometne strategije projekta Smart Commuting
(november 2018) http://www.velenje.si/sporocila-za-javnost/2018/11/9438-O-regijski-celostniprometni-strategiji-na-delavnici ;
 Interpretacija - orodje turističnih vodnikov v dobi digitalne tehnologije (G-Guidess,
december
2018)
http://www.velenjetourism.si/files/tourism/Aktualni%20dogodki/Vabilo%20za%20izobra%C5%
BEevanje%20lokalnih%20turisti%C4%8Dnih%20vodnikov.pdf.
Usposabljanje za pravilno javljanje podatkov o gostih pristojnim službam:
Prehod na nov sistem eTurizem za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (iz knjige gostov) za
namen vodenja evidence gostov, spremljanja obračuna in plačila turistične takse ter za statistične
namene je v preteklem letu povzročil kar nekaj težav. Namreč pri vpogledu v eTurizem občine nismo
prejele potrebnih podatkov za obračun takse. Rešitev problema je bila za MOV izvedena preko
podjetja Cadis, ki uredilo vmesnik in nam posredovalo vse potrebne podatke in nas tudi sproti
seznanjalo s težavami ter nas povabilo na usposabljanje v mesecu maju. Izkazalo se je, da je bilo leto
2018 prehodno leto v katerem so se pojavljale različne težave in napake s katerimi smo se soočali vsi
partnerji projekta eTurizem. Izvajalce nastanitvene dejavnosti smo sproti obveščali o novostih in
napakah vezanih na pravilno javljanje podatkov o gostih pristojnim službam. Za lažje delo v
prihodnosti bomo 10. aprila 2019 izvedli za ponudnike namestitvenih kapacitet iz Šaleške doline
izobraževanje z naslovom »Pravilno poročanje o gostih in prenočitvah«.
Ukrep A.3.3: Krepitev turistične konkurenčnosti in kakovosti
Za dvig trajnostnega poslovanja ter posledično dvig konkurenčnosti in kakovosti turizma v Velenju je
bil poleg predvidenih izvedenih ukrepov za spodbujanje trajnostnega delovanja preoblikovan »Javni
razpis za sofinanciranje programov in projektov s področja turizma v Mestni občini Velenje« z
dodatnimi točkami za trajnostno izvedbo projektov (področje A možnost pridobitve 2 točk z trajnostno
izvedbo projekta, področje B možnost pridobitve 3. točk za trajnostno izvedbo projekta)
http://www.velenje.si/uprava-organi-obcine/katalog-informacij-javnega-znacaja/11601.
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A.3.3.1 Spodbujanje (in sofinanciranje) pridobivanja znakov kakovosti za turistične ponudnike,
ki jih priznava Zelena shema slovenskega turizma (SGD).
Lokalne ponudnike smo pozvali k sodelovanju na Javnem razpisu »Spodbujanje uvajanja in
implementacije okoljskih znakov za turistične nastanitve« z namenom spodbujanja pravnih in fizičnih
oseb k uvajanju ekološkega managementa in standardov v turističnih nastanitvenih objektih ter
spodbuditi pridobitev mednarodno uveljavljenega okoljskega znaka, verificiranega s strani SLOVENIA
GREEN. Upravičeni stroški: stroški svetovalnih storitev na področju ekološkega managementa ter
stroški, povezani z uvedbo okoljskega znaka, izvajanje promocije in gradiva. Višina sofinanciranja: do
100 % upravičenih stroškov (odprt razpis do 31.12.2018).
Mladinski hotel Velenje je imel med predvidenimi aktivnostmi prijavo na razpis v letu 2018. Njihova
želja je bila pridobitev znaka Travelife. Zaradi specifičnih lastnosti mladinskega hotela, ki domuje v isti
stavbi kot dijaški dom in nima možnosti samostojnega ter ločenega delovanja se žal niso odločili za
prijavo na razpis. Pri izvajanju ukrepa je bilo s strani ponudnikov jasno poudarjeno, da je pridobitev
znaka in ohranjanje znaka kakovosti za majhne kolektive prezahtevno kljub finančni spodbudi. Z
ukrepom spodbujanja pridobivanja znakov kakovosti bomo nadaljevali tudi v prihodnosti.
A.3.3.2 Povečevanje deleža lokalno pridelane hrane v turistični verigi vrednosti (SGD)
Na področju povečanja deleža lokalno pridelane hrane v turistični verigi gostince spodbujamo k
vključevanju lokalnih pridelkov v njihovo ponudbo. Med večjimi ponudniki gostinskih storitev je Gorenje
Gostinstvo, d.o.o., ki vključuje približno tretjino lokalnih proizvodov v svojo ponudbo. Pri spodbujanju
smo ugotovili potrebo po lokalni dobavni verigi, ki bo zagotavljala dovolj velike količine lokalnih
pridelkov, ki jih gostinci potrebujejo. Zaradi kompleksnosti predvidevamo, da bomo ukrep izvedli do
leta 2021.
Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje s partnerji izvaja projekt »Jejmo lokalno« (ozaveščanje
javnosti in vzpostavitev tržnih poti je projekt), ki se je pričel v septembru 2018 in bo trajal do marca
2020. Glavne aktivnosti projekta so: vzpostavitev inovativnega, sodobnega modela izobraževanja
preko sodobnih virtualnih orodij ter IKT opreme na področju samooskrbe, vzpostavitev mreže na
področju samooskrbe ter prodajno promocijsko spletno stran ponudnikov prehranskih proizvodov,
razvoj blagovne znamke ter 10 turističnih objektov opremiti z vitrinami z lokalnimi prehranskimi
produkti.
http://www.lu-velenje.si/projekti/nacionalni-projekti/n-aktualni-projekti/item/111-jejmo-lokalnopovecanje-stopnje-prehranske-samooskrbe-v-sasa-regiji-vzpostavitev-trznih-poti.
A.3.3.3 Integracija lokalnih produktov, znanja in podjetij v turistično verigo vrednosti (SGD)
Novi lokalni produkti, znanje in podjetja se vključujejo v turistično verigo preko Zavoda za turizem ŠD,
najprej s predstavitvijo na spletni strani http://www.velenje-tourism.si/, vključitvijo v prodajo v TIC
Velenje (spominki, storitve, doživetja) z namenom razvoja celovitih turističnih proizvodov.
Primeri integracije iz leta 2018:
 Tiesy – kravuljček (narejeno v Velenju http://www.velenje-tourism.si/velenje/narejeno-vvelenju);
 Lončarske delavnice (doživetja);
 Vključitev Vzorčnega mesta (https://pattern.city/) v produkt Utrip tehnologije (doživetja);
 Oblikovanje
produkta
Središča
električne
energije
http://www.velenjetourism.si/dozivetja/11598.
A.3.3.4 Nadgrajevanje koncepta dostopnega turizma (SGD)
Izvedene so bile naslednje aktivnosti:
 Tri javne sanitarije, namenjene osebam z ovirami, so od začetka leta 2018, opremljene z evro
ključavnicami, ki se odpirajo z evro ključem (v garažni hiši pri Zdravstvenem domu Velenje, v
Centru Nova in na Avtobusni postaji Velenje). Gre za standardizirano različico ključa, ki
omogoča osebam z oviranostmi samostojen in neoviran dostop do njim namenjenih naprav in
prostorov (dvižne naprave, sanitarije, ipd.), načeloma po celi Evropi.
 Prilagojena vodenja za osebe z motnjami v duševnem razvoju (v izvedbi Muzeja Velenje in
Galerije Velenje);
 Vodenje po Muzeju Velenje v slovenskem znakovnem jeziku (po predhodni najavi);
 Zavod za turizem ŠD je izvedel izobraževanje za lokalne turistične vodnike z naslovom
Interpretacija – orodje za turistične vodnike v dobi digitalne tehnologije ter izobraževalno
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vodenje za Storitveno šolo ŠCV – smer turistični tehnik na temo »Različne tehnike vodenja
(senzorično vodenje, doživetje socializma, vodenje za otroke, klasično vodenje)«.
A.3.3.5 Merjenje ekonomskih učinkov turizma (SGD)
Ekonomske učinke turizma merimo s pridobivanjem podatkov iz različnih virov in sicer iz AJPES-a,
SURS-a, iz spletnega portala eTurizem, iz lastnega vira preko spremljanja turistične takse,
pridobivanja podatkov od muzejev in javnih zavodov ter anketiranja obiskovalcev:
AJPES:
Podatek

201

201

201

25.469.353,00

/

201

201

201

713

712

/

24.125.561,00

Prihodki s področja turizma

Opomba: Za leto 2018 bodo podatki znani v mesecu maju.

SURS:
Podatek
Delovno aktivno prebivalstvo na
področju turizma v MOV

Opomba: Za leto 2018 bodo podatki znani v mesecu maju.

SURS:
Prihodi in
nočitve v
letu

Domači
gostje

Tuji
gostje

Skupno
število
gostov

Nočitve
domačih
gostov

Nočitve tujih
gostov

Skupno
število
nočitev

Povprečna
doba bivanja

4.033

9.474

13.507

7.417

26.893

34.310

2,5401644

2018

Opomba: Zaradi uveljavitve novega sistema poročanja (združitev sistemov) v letu 2018 in neprimerljivosti
podatkov iz preteklih let objavljamo samo aktualne podatke.

MOV – lasten vir:
Podatek
Prihodki – Turistična taksa

201

201

201

19.546,97

22.674,17

29.305,25

201

201

201

27.633
18.877
12.620

46.799
24.356
13.622

41.674
21.731
15.439

100.000
70.000
1.500
0

75.000
100.000
2.100
0

80.000
72.000
952
8.960

Podatki muzejev in javnih zavodov:
Podatek o obisku
Muzej Velenje
Muzej premogovništva Slovenije
Vila Bianca
Pikin festival
Velenjska plaža
Lokalno vodenje
Vzorčno mesto

Opomba: Obisk Velenjske plaže in Pikinega festivala je zabeležen na podlagi približne ocene obiska.
Razlogi za manjše število obiskovalcev:
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Muzeja Velenje v letu 2018 je, da je muzej v letu 2017 praznoval 60 let delovanja in organiziral številne
priložnostne dogodke in razstave ter posledično zabeležil rekorden obisk.
Muzeja premogovništva Slovenije je v tem, da je muzej oblikoval individualno nišno ponudbo za
poslovne goste in s tem pridobil manjše število obiskovalcev z višjo kupno močjo in posledično je imel
muzej višji prihodek v letu 2018 z manjšim številom obiskovalcev kot v letu 2017.
Pikinega festivala je slabo vreme.
Velenjske plaže je, slabše vremenske razmere.
Lokalnih vodenj je, da je leta 2017 potekalo v Velenju državno tekmovanje mladih čebelarjev preko 500
otrok, ki so se udeležili vodenj po Velenju in v istem letu so se vodenj udeležili taborniki preko 600 v
okviru nacionalnega srečanja Zveze tabornikov.

Rezultati anketiranja obiskovalcev v letu 2018 (1.912 anketirancev, junij – avgust 2018,
Velenjska plaža):
 95% jih je prispelo od doma, ostali z druge lokacije.
 27% je domačinov iz Šaleške doline, iz oddaljenosti do 25 km je dodatnih 22%, iz radija
več kot 50 km 34%, tujcev je 17 %.
 36% jih je prvič obiskalo Velenje.
 30% jih je dnevno porabilo pod 25 evrov, 38 % od 25 do 50 evrov, 32 % nad 50 evrov.
 2% jih je prespalo v Šaleški dolini, v povprečju 3,9 dni.
 5% jih uporablja kolo, 5% javni prevoz, ostali osebni avto.
 V povprečju so zelo zadovoljni z obiskom destinacije (ocena 4.67 od 5).
 V anketi je sodelovalo 44% moških in 56% žensk, 49% je mlajših od 30 let, 39% v starosti
od 31 do 49, ostali nad 50 let.
 28% anketiranih obiskovalcev se je zadrževala v okolici jezera, 45% si je ogledalo več
ostalih turističnih znamenitosti, 4% obiskovalcev si ni ogledal nobene zanimivosti, ostali
obiskovalci pa vsaj po eno
 32% obiskovalcev je s ponudbo Velenja zadovoljnih, 13% bi imel več sence na plaži,
ostali predlagajo še tobogane, več otroških aktivnosti, izposojo pedolinov, več stranišč…
Ukrep A.4.1: Spodbujanje turističnega podjetništva
Mestna občina Velenje preko letnega Javnega razpisa za dodelitev sredstev za spodbujanje
podjetništva spodbuja samostojne podjetnike, zadruge, mikro, mala in srednje velika podjetja, ki imajo
vsaj enega zaposlenega in so vključeni v SAŠA inkubator, d. o. o., Velenje. Za spodbujanje
podjetništva je MOV v letu 2018 namenila 136 tisoč evrov za 14 novih delovnih mest
http://www.velenje.si/obvestila-za-obcane/2018/11/9410-Za-spodbujanje-podjetnistva-letos-136-tisocevrov-za-14-novih-delovnih-mest.
V letu 2018 so bili financirani naslednji projekti, ki pozitivno vplivajo na razvoj turizma v MOV:
NAMEN A sofinanciranje naložb v
gospodarstvo
KRČMA, pivnica, pivovarna, biljardnica, Miran
Kasesnik, s. p.
ŠILI TESTENINE, izdelava testenin in peciva,
Gregor Šilc s. p.
NAMEN A sofinanciranje naložb v
gospodarstvo

NAZIV PROJEKTA
Nakup poslovnega prostora za opravljanje dejavnosti.
Projekt nakup stroja za izdelavo testenin in varilnega stroja za
zapiranje vrečk.
NAZIV PROJEKTA

Tiesy, Metka Tratnik, s. p.
Herbika, priprava in dostava zdravih jedi, Tina
Golob, s. p.

Promocija in marketing novih ženskih kravat Tiesy.
Prevod knjige, lansiranje na tuje trge in nadgradnja spletne
strani v angleškem jeziku.

Luka Domitrovič, s. p.

Informacijski sistem za planinska društva.

A.4.1.1 Organizacija podjetniškega dogodka s primeri dobrih turističnih podjetniških praks in
izobraževanji:
 23. januar 2018 / Konferenca Eko-inovacije;
 22. marec 2018 / Štart:up Velenje;
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 4. april 2018 / Podjetniški trampolin 2018;
 4. maj 2018 / Start:up vikend & Mobile App Hackaton;
 20. september 2018 / Startup večer - TOP 6 Trampolina 2018;
 6. november 2018 / Kako učinkovito tržiti na kmetiji.
To in še več dogodkov na http://www.startupvelenje.si/sl-si/dogodki.
A.4.1.2 Razvojni pozivi, spodbude in/ali dogodki (npr. regijski Sejalec/Snovalec ali start-up
vikend), katerih namen je generiranje in preverjanje idej za nadgradnjo turistične ponudbe in
reševanje izzivov poslovanja turističnih ponudnikov, vključno z možnostmi za vzpostavitev
kooperativ.
V okviru Podjetniškega centra - Saša Inkubator, d.o.o. so potekali različni dogodki, za razvoj
podjetniških idej in za spodbujanje podjetništva:
 14. februar 2018 / Kako do zagonskega kapitala za svoj start:up (razpis P2)?
 9. marec 2018 / Roadshow 2018;
 28. marec 2018 / Delavnica javnega nastopanja;
 11. maj 2018 / Kako pridobiti pol milijonsko investicijo?
 7. september 2018 / Startup piknik z Evegreen;
 28. september 2018 / Štart:up večer z Mladim podjetnikom leta;
 13. oktober 2018 / Podjetno Velenje 2018.
To in še več dogodkov na http://www.startupvelenje.si/sl-si/dogodki.
Ukrep A.4.2: Uvajanje uravnotežene delitvene ekonomije
Izvedeni ukrepi v letu 2018:
 V sklopu LAS operacije »Čarobnost podeželja Šaleške doline«, ki poteka pod okriljem Zavoda
za turizem Šaleške doline so se v letu 2018 oblikovali osnutki štirih integriranih turističnih
produktov in vzpostavila se je mreža sodelujočih ponudnikov (19) za vzajemno sodelovanje in
snovanje zanimivih in vsem dostopnih turističnih storitev in informacij, kar je ključnega
pomena za razvoj zelenega ter dostopnega turizma v Šaleški dolini in na njenem podeželju
http://www.velenje-tourism.si/vredno-ogleda/carobnost-podezelja-saleske-doline.
 Zavod za turizem Šaleške doline je izvedel Poročni sejem v Vili Bianca (3. in 4. februar 2018),
kjer se je predstavilo 27 ponudnikov http://www.velenje-tourism.si/informacije/porocni-sejemokusita-da.
 Zavod za turizem Šaleške doline sodeluje pri programu Doživetje treh dolin, ki je atraktiven
turistični program in celovito povezuje turistične ponudnike Savinjske, Šaleške in Koroške
regije (http://www.velenje-tourism.si/dozivetja/11746).
Ukrep C.3.1: Strategija mehke mobilnosti
Strategija mehke mobilnosti Mestne občine Velenje je del Celostne prometne strategije, ki je
bila
sprejeta
v
letu
2017
http://www.velenje.si/files/default/0MOV/Datoteke/2017/CPS/CPS%20MOV%20Publikacija%20www.pdf.
Izvedeni ukrepi v letu 2018:
 Spremljanje kazalcev na področju (trajnostne) mobilnosti v okviru projekta Smart Commuting;
 Sistem vključevanja javnosti preko rednih sporočil za javnost s strani MO Velenje (e-sporočila,
spletna stran, družabna obrežja, mediji);
 Načrtovanje ukrepov trajnostne mobilnosti s sosednjimi občinami - dogovor za razvoj regij: R3
in Huda Luknja
 Izdelava načrta in izgradnja omrežja pešpoti z upoštevanjem principa dostopnosti za vseZidanškova 225 m pločnika, Bračičeva 170 m pločnika, Jurčičeva 200 m pločnika, Lipa 100 m
pločnika;
 Izdelava načrta in pridobitev ustrezne dokumentacije za dopolnitev mestnega kolesarskega
omrežja - v okviru projekta Mestno kolesarsko omrežje se je v podprogram Investicijsko
vzdrževanje in gradnja občinskih cest vključila nova proračunska postavka Mestno kolesarsko
omrežje – vzhod – trajnostna mobilnost – površine za pešce http://www.velenje.si/upravaorgani-obcine/11721;
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 Izgradnja manjkajočih delov površin za kolesarje v občini ter odprava pomanjkljivosti na
obstoječem omrežju- "326 m nova dvosmerna kolesarska pot in pripadajoča površina za
pešce na delu Kidričeve (od križišča s Tomšičevo do MPT)";
 Vzpostavitev parkirišča za tovorna vozila- IDP za parkirišče za tovornjake: Camlek
(predmestje Velenja);
 Nadgradnja avtomatiziranega sistema za izposojo koles - nakup 6 prilagojenih koles za sistem
BICY;
 Digitalizacija in objavlja kolesarskih poti (30) na spletni strani (http://www.velenjetourism.si/files/tourism/Fotke%20za%20prvo%20stran/Fotke%20desni%20stolpec/ekatalog.pdf).
Ukrep C.3.2: Izboljšanje javno prometnih povezav
Ena od identificiranih težav na področju razvoja turizma v Velenju je njegova dostopnost oz.
povezanost s preostalimi deli Slovenije (in širše). Za izboljšanje dostopnosti z javnim prometom
predvsem med vikendi je treba odpreti dialog s ponudniki transportnih storitev. V izvajanju sta projekta
Smart COmmuting in Chestnut, preko katerih bo pripravljena regijska Celostna prometna strategija in
vzpostavljen stik s prevozniki.
Izvedeni ukrepi v letu 2018:
 Vzpostavitev brezplačnih prevozov starejših od 65 let in gibalno oviranih oseb (z električnim
vozilom) http://www.velenje.si/e-obcina/11754 ;
 Dnevna mobilnost - Pametne rešitve (marec 2018) http://www.velenje.si/uprava-organiobcine/11208;
 Regijski izzivi dnevne mobilnosti (maj 2018) http://www.velenje.si/uprava-organi-obcine/11208;
 Cilji in scenariji regijske celostne prometne strategije projekta Smart Commuting (november
2018) http://www.velenje.si/uprava-organi-obcine/11208.
Ukrep C.3.3: Strategija merjenja in minimiziranja ogljičnega odtisa
Izvedeni ukrepi v letu 2018:
 MOV sodeluje v projektu razvoja orodja za merjenje ogljičnega odtisa v destinacijah (partnerji
Konzorcij SGD, Univerza v Bredi na Nizozemskem). V novembru 2018 je bila izvedena prva
faza.
 Za zmanjševanje negativnih vplivov na okolje je MOV v sodelovanju z LAS Zgornje Savinjske
in Šaleške doline, LAS Raznolikost podeželja, LAS OD Pohorja do Bohorja, LAS Spodnje
Savinjske doline želela prijaviti operacijo sodelovanja na razpis MKGP, podukrep 19.3. za
naslovom »Jezera danes za jutri« in splošnim ciljem »Ohraniti doseženo stopnjo varstva
okolja in izboljšanje rabe naravnih virov« (maj 2018). Zaradi zahtevnosti pridobivanja soglasij
in različnih prioritet so LAS-i odstopili od prijave projekta. MOV se je v sodelovanju Z zavodom
za turizem ŠD kljub temu odločila za pridobitev dokumentov za izvedbo ukrepov za varovanje
jezer ter uvajanje zelene infrastrukture (dva ekoremediacijska otoka). Novembra je bil
pridobljen tehnološki načrt (PZI) Rastlinski plavajoči otoki Velenjsko jezero, v letu 2019 pa
pričakujemo še vodno soglasje in ostalo dokumentacijo za prijavo na razpise.
 MOV je leta 2008 uvedla brezplačni javni mestni avtobusni prevoz Lokalc. Mesečno se z njim
zapelje več kot 35 tisoč potnikov, v vseh letih delovanja pa se je z njim peljalo že skoraj 4
milijone potnikov. Posamezniki, ki so v teh desetih letih izbrali vožnjo z Lokalcem, so skupaj
znižali ogljični odtis za približno 300.000 kg CO2. MOV je sodelovanju z Urbanističnim
inštitutom Republike Slovenije v okviru projekta ASTUS – Premišljene prometne in urbane
strategije za območje Alp, od leta 2018 zagotavlja dostopnejše vozne rede na aplikaciji in
spletni strani Google zemljevidi http://www.velenje.si/e-obcina/lokalc.
IV.
Projekti v izvajanju, ki pomembno vplivajo na izvedbo ukrepov, omogočajo boljše pogoje za
razvoj turizma in podpirajo trajnostno delovanje:
EU projekti
 ECCR (2016-2019) - izkoriščanje kulturne dediščine reformacije;
 AgriGo4Cities (2017-2019) - urbano vrtičkarstvo;
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CHESTNUT (2016-2019) - celostno prometno načrtovanje funkcionalnih urbanih središč;
eGUTS (2016-2019) - okolju prijaznim in varnim prometnim sistemom;
Smart COM (2017-2020) - izdelava regionalnih celostnih prometnih strategij;
BOOSTEE-CE (2017-2020) - energetska učinkovitost javne infrastrukture;
eCENTRAL (2017-2020) - energetsko učinkovitost javnih objektov;
HICAPS (2017-2020) - revitalizacija in vrednotenje grajskih parkov;
RUINS (2017-2020) - vrednotenje in varovanje arheološke dediščine (Trajnostna ponovna
uporaba, ohranjanje in sodobno upravljanje zgodovinskih ruševin v srednji Evropi«. Celovit
načrt upravljanja arheoloških ostankov gradu Šalek;
 PlastiCircle (2017-2021)- izboljšanje verige odpadne embalaže (krožno gospodarstvo);








CELOSTNE TERITORIALNE NALOŽBE – CTN
 Revitalizacija starotrškega jedra (2018 – 2019) - prenova in oživitev starega mestnega jedra;
 Prireditveni prostor z odrom (2018 – 2019) - projekt revitalizacije prostora ob Velenjskem
jezeru;
Več informacij o aktualnih projektih MOV: http://www.velenje.si/uprava-organi-obcine/10063.
Številka: 333-01-0002/2018
Datum: 29. 3. 2019
Pripravila:
Urška GABERŠEK, l.r.
višja svetovalka

Alenka REDNJAK, l.r.
vodja Urada za razvoj in investicije
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LETNO POROČILO ZDRAVSTVENEGA DOMA VELENJE ZA LETO 201
LETNI CILJI ZAVODA IN NJIHOVA REALIZACIJA
V letu 2018 smo si zastavili naslednje cilje:
- Realizirati program dela, ki ga dogovarjamo v pogodbi z ZZZS,
- Mesečno spremljati realizacijo dogovorjenih programov in o tem redno seznanjati vodje,
- Mesečno spremljati realizacijo Finančnega načrta, analizirati odmike,
- Pozitivno poslovanje,
- Na področju kadrovanja izvajati programe z redno zaposlenimi nosilci dejavnosti-zdravniki,
- Na področju informatike posodobitev delovnih postaj in celotne vpeljave E-rešitev v zdravstvu ter
postavitev novega okolja za intranet in helpdesk,
- Vpeljati novosti, ki jih prinaša Evropska uredba o varstvu podatkov (GDPR),
- Izboljšati dostopnost do zdravstvenih storitev z adaptacijo obstoječih objektov(ureditev novih
ambulant, prenova prostorov ELM..)
- Izvesti aktivnosti za EU projekt »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v
primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«.
Izhodišča za izvajanje programov ZZZS
Na podlagi 63. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju z dne 14.11.2017 ter na
podlagi sklepov arbitraže z dne 21.12.2017 in sklepov Vlade Republike Slovenije z dne 31.1.2018, s katerim
je ta določila o spornih vprašanjih, so partnerji sprejeli Splošni dogovor za pogodbeno leto 2018 (SD). S
Splošnim dogovorom so določili program zdravstvenih storitev in izhodišča za njegovo izvajanje ter oblikovanje
cen v Republiki Sloveniji .
Meseca aprila je bil sprejet Aneks št. 1 k Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2018, ki določa spremembe
in širitve programov z veljavnostjo v letu 2018 in od 1.1.2019 dalje. Aneks zagotavlja sredstva ZZZS za
pokrivanje do 5% preseganja plana točk v specialistični ambulantni dejavnost in zobozdravstveni dejavnosti,
vključuje spremembo standarda v razvojni ambulanti, z veljavnostjo od 1.januarja 2019 dalje.
Aneks št.2 k Splošnemu dogovoru za leto 2018 je bil sprejet meseca oktobra in vključuje spremembe na
področju financiranja:
-sredstva za regres za letni dopust se vračunajo v vrednost programov oziroma cene zdravstvenih storitev v
višini 842,79 € letno na planiranega delavca iz delovnih ur, z veljavnostjo od 1.januarja 2018 dalje,
-zavod plača do 20% preseganja pogodbenega plana točk v specialistični zunaj bolnišnični dejavnosti in sicer
v dejavnosti: dermatologija, ginekologija, internistika, ortopedija, orl, pediatrija, pulmologija, psihiatrija,
diabetologija..),
-v dejavnosti ortodontije si izvajalec zagotovi plačilo realizirane vrednosti programa do pogodbene vrednosti
programa, če v koledarskem letu na novo vključi v zdravljenje vsaj 60 oseb in obravnava najmanj 80 čakajočih
zavarovanih oseb,
-zavod bo pri končnem letnem obračunu v dejavnosti zobozdravstva za mladino in zobozdravstva za študente
izvajalcu plačal do 20% preseganje pogodbeno dogovorjenega programa, pri čemer bo realizacijo točk v
dejavnosti zobozdravstva za mladino za zavarovane osebe od vključno 19 let upošteval največ do 10%
pogodbeno dogovorjenega plana točk,
- po izvedbi končnega letnega obračuna bo Zavod izvajalcem, ki bodo v letu 2018 obravnavali v fizioterapiji
več kot 250 različnih zavarovanih oseb na tim, plačal dodatno realizirano število uteži in sicer v enakem
odstotku, kot je preseženo število obravnav različnih zavarovanih oseb, vendar ne več kot 20% pogodbeno
dogovorjenega plana uteži.
REALIZACIJA DELOVNEGA PROGRAMA
14. maja je Zdravstveni dom sklenil z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije Pogodbo o izvajanju
programov zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018. K pogodbi za leto 2017 in 2018 so bili podpisani
sledeči Aneksi:
- Konec decembra 2017 je bil podpisan Aneks št. 2 k pogodbi z ZZZS 2017, ki se nanaša na znižanje
programa mamografije za 40%, zaradi izvajanja državnega programa zgodnjega odkrivanja raka dojkprograma DORA v Bolnišnici Slovenj Gradec. Program mamografije se je s 1.januarjem 2018 zmanjšal
iz 0,31 tima na 0,20 tima.
- Februarja 2018 je bil podpisan Aneks št..3 k pogodbi z ZZZS 2017. Predmet aneksa je:
- sprememba obsega programa centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od
prepovedanih drog od 1.1.2017 dalje na podlagi Aneksa št.1 k Splošnemu dogovoru 2017.
Program se je zmanjšal iz 0,52 tima na 0,51 tima,
- trajni prevzem programa zobozdravstva za odrasle ob upokojitvi koncesionarjev , z veljavnostjo
od 1.februarja 2018 dalje v obsegu 1,75 ima . Program se je povečal iz 8,63 tima na 10,38 tima,
- pridobitev novega programa- delovna terapija v obsegu 1,5 tima, z začetkom izvajanja 1.marec.
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V mesecu maju je bil podpisan Aneks št.1 k pogodbi z ZZZS 2018, s katerim se v pogodbo vključuje
program farmacevtskega svetovanja v obsegu 0,44 tima od 1.5.2018 dalje.
Oktobra 2018 je bil podpisan Aneks št.3 k pogodbi ZZZS 2018, ki se nanaša na program pulmologije
z rtg. Predmet aneksa je uvedba nove storitve E0451-meritev NO v izdihanem zraku v obsegu 150
storitev letno, z veljavnostjo od 1.oktobra dalje. Program se je zmanjšal iz 0,48 tima na 0,44 tima
zaradi dodane nove storitve.
V decembru je bil podpisan Aneks št.4 k pogodbi ZZZS 2018 in se nanaša na pridobitev novega
programa ortopedije. Predmet aneksa je prevzem programa ortopedije od koncesionarja v obsegu
0,50 tima, z veljavnostjo od 1. oktobra dalje, oziroma 0,65 tima od 1. decembra dalje.
Na osnovi sprejetega Aneksa št.1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018, je ZD podpisal:
Aneks št.2 k pogodbi z ZZZS 2018, ki vključuje povečanje programa dežurne službe 1 v obsegu 0,30
tima. Program se je povečal iz 1,00 tima na 1,30 tima z veljavnostjo od 1.julija dalje,
Aneks št.3 k pogodbi z ZZZS 2018, ki se nanaša na širitev razvojne ambulante v obsegu 0,60 tima.
Program se je povečal iz 0,60 tima na 1,20 tima, z veljavnostjo od 1.oktobra dalje.
Na osnovi sprejetega Aneksa št. 2 k Splošnemu dogovoru za leto 2018, smo podpisali:
Aneks št.4 k pogodbi ZZZS 2018 in pridobili 0,09 tima programa v dispanzerju za ženske. Program se
je povečal iz 1,91 tima na 2 tima, z veljavnost od 1.oktobra dalje,
Aneks št.5 k pogodbi ZZZS 2018, katerega predmet je širitev obsega programa dejavnosti ultrazvoka
za 0,10 tima. Program se je povečal iz 0,90 tima na 1,00 tim, z veljavnostjo od 1.janurja 2019 dalje in
uvedba novega obračunskega modela v dejavnosti dermatologije, prav tako z veljavnostjo od
1.januarja 2019 dalje.

Opravljene zdravstvene storitve v primerjavi s planiranimi fizičnimi kazalci
Programi, ki se dogovarjajo po pogodbi z ZZZS
Osnovna zdravstvena dejavnost
- Splošne ambulante in DSO-dejavnost izražena v količnikih iz obiskov
Plan
Realizacija
515.125 (preventiva + kurativa)
542.656
30.787 DSO
43.353

Indeks R/P
105,34
140,82

Plan količnikov iz obiskov je bil v letu 2018 dosežen 105,81%. Do ZZZS plačnika je bilo realiziranih 542.656
količnikov in 387 količnikov iz obiskov do ostalih plačnikov. Program preventive odraslih je bil realiziran le v
višini 60,15% dogovorjenega programa. Po Splošnem dogovoru je program preventive realiziran, če je
izvajalec v splošni ambulanti dosegel 90% pogodbeno dogovorjenega programa preventive. Povprečni Indeks
doseganja glavarinskih količnikov je znašal 86,42%. Program splošnih ambulant je financiran s strani ZZZS
na podlagi kombiniranega sistema glavarine in storitev. S 1. majem smo pričeli z izvajanjem programa
farmacevtskega svetovanja, ki je namenjen stalnemu izboljševanju kakovosti predpisovanja zdravil, namenjen
predvsem bolnikom s polifarmakoterapijo. Program v SA smo izvajali z redno zaposlenimi zdravniki in s
pomočjo specializantov. Program v Domu starejših občanov je bil zaradi vse večjih potreb presežen za
40,82%. Iz obveznega zdravstvenega zavarovanja je bil program plačan le do višine pogodbeno
dogovorjenega plana.
-

Antikoagulantna ambulanta-program izražen v točkah
Plan
Realizacija
19.257 Antikoagulantna amb.
19.911

Indeks R/P
103,40

Program antikoagulantne ambulante je bil v celoti realiziran oziroma celo presežen. Do plačnika ZZZS je bilo
realiziranih 19.911 točk in 19 točk do ostalih plačnikov. Iz obveznega zdravstvenega zavarovanja je bil program
plačan le do višine pogodbeno dogovorjenega plana.
-

Otroški in šolski dispanzer-dejavnost izražena v količnikih iz obiskov
Plan
Realizacija
255.487
216.698

Indeks R/P
84,82

Celotni program količnikov iz obiskov je bil realiziran v višini 84,82% plana. Do ZZZS plačnika je bilo
realiziranih 135.775 količnikov iz kurative in 109 količnikov do drugih plačnikov. Program kurative je bil
realiziran 78,297% plana. Preventivni program je bil realiziran v višini 98,62% plana oziroma 80.923 količnikov
in 22 količnikov do drugih plačnikov. Povprečni indeks doseganja glavarinskih količnikov je znašal 86,42%.
Program ni bil v celoti realiziran zaradi pomanjkanja pediatrov. Program smo izvajali s pomočjo upokojenih
pediatrov.
-

Dispanzer za ženske-dejavnost izražena v količnikih iz obiskov
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Indeks R/P
86,54

V dispanzerju za ženske je bil program realiziran v višini 86,54% plana. Kurativni program je bil realiziran v
višini 85,67% plana oziroma 46.310 količnikov in 11 količnikov do drugih plačnikov. Preventivni program je bil
realiziran v višini 2.513 količnikov in presežen za 6,44% glede na pogodbeno vrednost programa. Po
splošnem dogovoru je program preventive realiziran, če je izvajalec v dispanzerju za ženske dosegel 70%
pogodbeno dogovorjenega programa preventivnih pregledov raka materničnega vratu. Povprečni indeks
doseganja glavarinskih količnikov je znašal 88,77%. Program ni bil v celoti realiziran zaradi kadrovskih težav.
Program smo izvajali s pomočjo zunanjih izvajalcev po podjemni pogodbi in drugih pogodb civilnega prava.
-

Patronaža in nega na domu-dejavnost izražena v primerih (obravnavah)
Plan
Realizacija
17.550 patronaža
9.268 nega

19.162
10.026

Indeks R/P
109,19
108,18

Patronažna služba in nega na domu sta planirani program dela presegli za 8,69%. Patronažne služba je
dogovorjeni program obravnav presegla za 9,19% ,program nege na domu pa je bil presežen za 8,18%.
Zaradi skrajševanja ležalnih dob v bolnišnicah in s tem predčasnim odpuščanjem pacientov v domačo oskrbo,
se je povečalo število kurativnih obiskov, povečalo se je predvsem število zahtevnejših pacientov, ki se vračajo
v domače okolje in potrebujejo patronažno oskrbo. To so starejše osebe, pa tudi otročnice, ki pričakujejo
oskrbo in vse več informacij. Program je 100% financiran iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in je bil
plačan le do višine pogodbeno dogovorjenega plana.
-

Fizioterapija-dejavnost izražena v utežeh, obravnavah
Plan
Realizacija
5.897 uteži
6.685
2.500 obravnav
3.149

Indeks R/P
113,37
125,96

Fizioterapija je načrtovani program izražen v utežeh presegla za 13,37% in obravnav za 25,96%.Splošni
dogovor za pogodbeno leto 2018 določa, da mora izvajalec, da prejme celotna pogodbeno dogovorjena
sredstva za 1 tim, zagotoviti obravnavo 250 različnih zavarovanih oseb na enega fizioterapevta.
-

Delovna terapija-dejavnost izražena v točkah
Plan
Realizacija
23.253
27.335

Indeks R/P
117,55

S.1.3.2018 smo pričeli z izvajanjem programa delovne terapije v obsegu 1,5 tima. Letni obseg programa je
znašal 27.904 točk. V obdobju marec-december /2018 je bil program presežen za 17,55% oziroma letni
plan realiziran v višini 97,96%, kar je odraz naraščajočih potreb po storitvah ambulantne delovne terapije. Iz
obveznega zdravstvenega zavarovanja je bil program plačan le do višine pogodbeno dogovorjenega plana.
-

Dispanzer za mentalno zdravje-dejavnost izražena v točkah
Plan
Realizacija
34.866
43.914

Indeks R/P
125,95

Program je bil presežen za 25,95% . V skladu s Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2018 se je vrednost
preseženega programa prelila v pokrivanje programa klinične psihologije.
-

Klinična psihologija-dejavnost izražena v točkah
Plan
Realizacija
50.277
43.035

Indeks R/P
85,60

Dogovorjeni program ni bil v celoti realiziran zaradi odhoda klinične psihologinje na porodni dopust, zato smo
program delno izvajali s pomočjo zunanjega izvajalca.
Specialistična ambulantna zdravstvena dejavnost
točke
Dejavnost/šifra
Plan
Realizacija
Indeks R/P
dejavnosti
203 206 dermatologija
22.302
19.575
87,77
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programa realizira 10% storitev za odraslo populacijo in te točke evidentira na odraslo zobozdravstvo.
Zobozdravstveni specialistični programi niso bili v celoti realizirani. Program ortodontije je bil realiziran 93,23%
plana in smo ga izvajali z dvema upokojenima specialistoma po podjemni pogodbi.. Program pedontologije je
bil realiziran 94,32% letnega plan in program parodontologije le 71,73% dogovorjenega programa zaradi
bolniške odsotnosti.
IZVAJANJE SLUŽBE NMP
Enota NMP- financiranje v pavšalu

PRIHODKI od pogodbenih sredstev
z ZZZS za NMP
ODHODKI, ki se nanašajo na NMP
-Strošek dela
-materialni stroški in storitve
-Amortizacija
Ostalo, vključno z sredstvi za
informatizacijo
PRESEŽEK
PRIHODKOV(+)/
PRESEŽEK ODHODKOV (-)

Realizacija prih.
in odh. v
obdobju od 1.1.
do 1.12.201
1.454.217

Pogodbena
sredstva za NMP v
obdobju od 1.1 do
1.12.201
1.582.426

Realizacija prih. in
odh. v obdobju od
1.1. do 31.12.201

1.560.045
1.298.202
162.433
94.805
4.605

1.582.426
1.365.437
153.679
61.453
1.857

1.698.315
1.419.940
181.536
94.510
2.329

- 10.2

0

-11.1

1.582.701

POROČANJE O VKLJUČEVANJU STORITEV V E ZDRAVJE
Stanje konec leta 2018 je bilo vključevanje in uporaba storitev e-Napotnica in e-Naročanje sledeče:
- Tehnično je omogočeno vsem ambulantam, da se pacienta na podlagi e.Napotnice, ki je bila izdana v naši
ambulanti, elektronsko naroči na nadaljnjo obravnavo k drugemu izvajalcu,
- Vsa delovna mesta za zdravnike so tehnično podprta za izdajanje e-Napotnic, delež je 100%,
- Delež izdanih ambulantnih izvidov, ki jih je zavod izdal v letu 2018 ter hkrati tudi preko informacijskega
sistema avtomatsko posredoval v Centralni register podatkov o pacientih je 98%.
OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA
POSLOVNI IZID v €
Element
Prihodki
Odhodki
Poslovni izid
Davek od dohodka pravnih
oseb
Delež primanjkljaja/presežka
v celotnem prihodku

Leto 201

Leto 201

FN 201

11.888.453
12.498.972
- 610.519
0

13.379.572
13.761.083
-381.511
0

13.390.000
13.390.000

-5,13

2,85

0

Indeks
1/1
112,54
110,10
0
0

Indeks
1/FN
99,92
102,77
0
0

Zavod je poslovno leto zaključil s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 381.511 € , kar predstavlja 2,85%
delež v celotnih prihodkih. Negativni poslovni izid je predvsem odraz sprejetih vladnih ukrepov, ki se odražajo
kot posledica zakonskega povišanja stroškov dela, čemur pa ni sledil dvig cen zdravstvenih storitev.
Finančni kazalniki poslovanja
KAZALNIK
1. Kazalnik gospodarnosti
2.Delež amortizacije v celotnem prihodku
3.Stopnja odpisanosti opreme
4.Dnevi vezave zalog materiala
5.Delež terjatev v celotnem prihodku
6.Koeficient plačilne sposobnosti
7.Koeficient zapadlih obveznosti
8.Kazalnik zadolženosti
9.Pokrivanje kratkoročnih obveznosti z gibljivimi sredstvi
10.Prihodkovnost sredstev
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OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
V skladu z Zakonom o javnih financah smo dolžni vsako leto zagotavljati notranje revidiranje poslovanja.
Zdravstveni dom nima organizirane lastne notranje revizijske službe, zato smo na podlagi pridobljenih ponudb,
izbrali najugodnejšega zunanjega izvajalca. Predmet revidiranja je bil Revizija poslovanja na področju
usklajenosti posameznih programov v skladu s financiranjem po Splošnem dogovoru. S strani notranje revizije
je bilo podano priporočilo vodstvu zavoda in ustanovitelju, da poskuša urediti financiranje programov na
sistemski ravni na način, da bodo planirana sredstva za programe , ki jih zavod izvaja zadoščala za dejansko
realizacijo programov.
ANALIZA KADRA IN KADROVSKE POLITIKE
Zavod se je v letošnjem letu srečeval s problematiko pomanjkanja kadra, in sicer zdravnikov za izvajanje
programov družinske medicine, pediatrije, ginekologije, dermatologije in otorinolaringologije. Redno smo
objavljali razpise na prosta delovna mesta na Zavodu za zaposlovanje in na spletu Zdravniške zbornice
Slovenije. V letu 2018 smo zaposlili 2 zdravnici družinske medicine, 1 pediatrinjo, 1 ginekologinjo,1 zdravnico
specialistko za otorinolaringologijo in 0,5 ortopeda.
Po stanju konec leta je bilo zaposlenih 353 delavcev z upoštevanjem krajših zaposlitev, od tega 53 delavcev
za določen čas. V delovno razmerje je bilo sprejetih 51delavcev, 37-tim pa je prenehalo delovno razmerje. Od
tega se jih je 11 upokojilo, 8 delavcem je prenehalo delovno razmerje na lastno željo, ostalim je prenehalo
delovno razmerje za določen čas.
Izobraževanje, specializacije in pripravništvo
Zavod je v letu 2018 štipendiral 2 študentki na medicinski fakulteti, od tega je 1 študentka v letu 2018
diplomirala in 1 je absolventka.
Na dan 31.12.2018 je 7 zdravnikov opravljalo specializacijo iz družinske medicine in 6 zdravnic specializacijo
iz pediatrije ter 1 zobozdravnica specializacijo iz ortodontije.
Zaposleni so se izobraževali v skladu sprejetim Finančnim načrtom za leto 2018.
V delovno razmerje za določen čas za opravljanje pripravništva je bilo sprejetih 11 pripravnikov, od tega:
1 zdravnik sekundarij, 1 delovni terapevt, 1 prehranski svetovalec, 2 psihologa in 6 tehnikov zdravstvene nege.
Z zunanjim izvajalcem izvajamo dejavnost varovanje objektov, fizično varovanje metadonske ambulante in
odvoz gotovine. Čiščenje, pranje, vzdrževanje in sterilizacijo izvajamo z lastnimi zaposlenimi
(1 sterilizacija, 3 vzdrževalci, 5 peric in 15 čistilk).
POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 201
V letu 2018 smo izvedli investicijska vlaganja v višini 757.663 €:
Konto
Element
000
Premoženjske pravice
- računalniški programi - nadgradnje programa e-Naročanje, Antivirusni
program, licence
0210
Zgradbe
-aktiviranje investicij v teku –prenova ELM
-aktiviranje investicij v teku-prenova splošnih ambulant…
-nadgradnja (popravilo strehe, obnova sanitarij..)
020
Investicije v teku (ureditev parodontološke ambulante)
00002 Aspiratorji
0000 Oprema in instrumenti v zobozdravstvu
- stomatološki stol
-Ergo stoli, lučke -Dentalia in ostala oprema
0000 Laboratorijska oprema
-analizator za biokemične in imunokemične preiskave,
-stol za odvzem krvi,
-ostala laboratorijska oprema
0000 Aparati funkcionalne diagnostike (mobilni ekg)
0000 Ostala medicinska oprema
- endoskop
- mikroskopska roka –orl
- medicum el.-stol za prevoz bolnikov
- vakum opornica 2x
-tehtnice z višinomerom
-ocenjevalni pripomoček za psihologa
-dermatoskop
-oprema za CKZ
-druga oprema

Vrednost v €
12.2
.2
134.584
215.968
25.791
1.
1.0
2.
24.351
5.525
1.0
7.916
6.503
2.051
1.22
.
3.543
2.294
3.640
1.133
3.597
3.116
1.370
17.438
1.635
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Računalniki in računalniška oprema
Pisal., računski stroji in ostala oprema za opravljanje adm.del
Druga oprema, aparati, instrumenti, naprave
- pregledna luč
- fotoaparat parodont
-druga oprema (inv. voziček..)
Oprema za transport in zveze (videonadzor, ukv postaja, telekom. Polnilci)
Reševalni avtomobili
-reševalno vozilo
-rampa za reševalno vozilo
-menjava motorja(nadgradnja)
Oprema za vzdrževanje, čiščenje, zračenje, hlajenje (klima naprave)
Ostali nemedicinski aparati
Pohištvo - pisarniško in drugo (pohištvo za prenovo ELM, prenovo SA in
CKZ)
Stroji, naprave za pranje in sušenje perila
Avtomobili - osebno vozilo 2x (1x CKZ)
Avdiovizuelna oprema
Drobni inventar
Skupaj

20.0

.1
2.229
2.634
305
.12
.
69.597
3.897
4.943
1.02

.12
.2
2.
.1
2.01
.

Investicijska vlaganja smo izvedli: z lastnimi amortizacijskimi sredstvi v višini 175.641 €, z najetim investicijskim
kreditom v višini 284.450 € , z sredstvi ustanovitelja v višini 221.243 €, z EU sredstvi za financiranje projekta
»Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in
lokalnih skupnostih« (Center za krepitev zdravja-CKZ) v višini 72.791 € ter z sredstvi ostalih donatorjev v višini
3.538 €.
MO Velenje je sofinancirala adaptacijo obstoječih prostorov »trakt A« v ZD Velenju, ki vključuje ureditev novih
ambulant v višini 100.000 € in v prenovo prostorov v enoti za laboratorijsko medicino (ELM) v vrednosti 100.000
€ ter popravilo strehe v višini 10.614 € . Občina Šoštanj je financirala popravilo strehe na Zdravstveni postaji
Šoštanj v višini 2.275 €. Prav tako je Občina Šmartno ob Paki financirala sanacijo objekta v Zdravstveni postaji
Šmartno ob Paki v višini 6.281 €. Za nakup opreme v laboratoriju smo prejeli donatorska sredstva v višini
3.538 € (Iris, Meditrade, Roche).
POROČILO O OPRAVLJENIH VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 201
Vlaganja v tekoče in investicijsko vzdrževanje (konti podskupine 461)
vzdrževanje programske opreme
kleparska dela na vozilih
servis vozil
popravila vozil
vzdrževanje poslovnih objektov
popr.rač.in komunikacijske opreme
kalibracija tehnic, meril. krvnega tlaka…
popravilo zobnih aparatov
popr.zdrav.aparatov( EKG, EEG, fiziot., steril.,mamog.,uz..)
servis klimatskih naprav
servis in popravila ostalih naprav
servis in popravila dvigala
Vlaganja skupaj :

vrednost v €
95.014,72
24.296,12
15.218,13
88.944,25
34.639,11
17.523,89
6.940,89
27.173,37
37.207,99
6.070,57
9.265,42
4.347,71
366.642,17

delež v %
25,91
6,63
4,15
24,26
9,45
4,78
1,89
7,41
10,15
1,66
2,53
1,19
100,00

Stroški tekočega vzdrževanja so znašali 366.642 € in so bili višji za 11,51 % glede na načrtovane. Višji so
bili stroški : servisiranja vozil in kleparskih del za cca 32.000 €, popravila zobnih aparatov za cca 11.000 € in
servis klimatskih naprav za cca 1.600 €. Prav tako so bili višji stroški vzdrževanja poslovnih objektov za cca
6.000 € zaradi dopolnitve sistema požarnega javljanja in popravila vrat.
RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2018
1.
1.1.

POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA IN PRILOGAM K BILANCI STANJA
SREDSTVA
A.) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju
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Konti skupine 00 in 01-Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve (AOP 002
in 003)
Konto
Naziv konta
201
201
indeks
00
Dolgoročne premoženjske pravice AOP
829.726
826.370
99,60
002
010
Popravek vrednosti AOP 003
685.324
740.747
108,09
00-010 Sedanja vrednost neopredmetenih
144.402
85.623
59,29
sredstev
Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev se je v letu 2018 povečala za 12.562 € (nadgradnja zdravstveno
informacijskega sistema IRIS, program licence za Office, Windows, Antivirusni program) ter zmanjšala za
popravek vrednosti. Sedanja vrednost znaša 85.623 €.
Konti skupine 02 in 03- Nepremičnine (AOP 004in 005)
Konto
Naziv konta
020
Zemljišča
021
Zgradbe
02
Nepremičnine v gradnji ali izdelavi
02
Skupaj AOP 004
01
Popravek vrednosti nepremičnin AOP
005
02-0
Sedanja vrednost nepremičnin

201
83.598
10.336.455
94.315
10.514.368
4.897.466

201
83.598
10.687.007
94.988
10.865.593
5.182.037

indeks
100,00
103,39
100,71
103,34
105,81

5.616.902

5.683.556

101,19

Nabavna vrednost nepremičnin se je v letu 2018 povečala za 395.280 € zaradi: dokončanja investicije v
prenovo prostorov v splošnih ambulantah v višini 184.996 €, prenovo prostorov v zdravstveni postaji Šmartno
ob Paki v vrednosti 30.971 €, dokončanja investicije v prenovo enote laboratorijske medicine v višini 134.583
€ ter nadgradnje(popravilo strehe, obnova sanitarij..) v višini 25.791 € Nabavna vrednost investicij v teku za
ureditev parodontološke ambulante se je povečala za 18.938 €.Odpisana vrednost nepremičnin znaša
5.182.037 €, sedanja vrednost je 5.683.556 €.
Konti skupine 04 in 05-Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007)
Konto
Naziv konta
201
201
00
Oprema
5.694.801
5.772.753
01
Drobni inventar
689.432
655.921
0
Druga opredmet. osn. sredstva
7.797
7.797
0
Skupaj AOP 006
6.392.030
6.436.471
0
Popravek vrednosti AOP 007
5.254.654
5.354.356
0-0
Sedanja vrednost opreme
1.137.376
1.082.115

indeks
101,37
95,14
100,00
100,70
101,90
95,14

Nabavna vrednost opreme se je v letu 2018 povečala za 349.821 € in znaša 6.436.471 €. Popravek vrednosti
znaša 5.354.356 €. Popisna komisija je predlagala v odpis iztrošeno, zastarelo in neuporabno opremo po
nabavni vrednosti 132.489 € in enakim popravkom vrednosti. Prav tako je predlagala v odpis iztrošen in
neuporaben drobni inventar v vrednosti 57.912 €. Sedanja vrednost opreme znaša 1.082.115 €. Nabave so
obrazložene v obrazcu št.4-Investicijska vlaganja.
B.) Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve
Konti skupine 10-Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednotnice (AOP 013)
Denarna sredstva v blagajni na dan 31.12.2018 znašajo 259 €.
Konti skupine 11-Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014)
Na dan 31.12.2018 znašajo denarna sredstva na računu pri UJP Žalec 262.112 €.
Konti skupine 12-Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)
Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 346.087 €, kar predstavlja 2,59 % celotnega prihodka. To so terjatve
do: Zdravstvene zavarovalnice Vzajemna v višini 111.112 €, Zdravstvene zavarovalnice Triglav 49.273 €,
Zdravstvene zavarovalnice Adriatic 41.283 €, Premogovnike Velenje 23.461 €, HTZ Velenje 20.373 €, Veplas
RTM Velenje 11.300 €. Izkazane terjatve do zavarovalnic so bile poravnane v mesecu januarju. Sporne in
dvomljive terjatve so na dan 31.12.2018 znašale 7.600 €. Sporne terjatve za katere so bili izdani opomini
znašajo 1.832 € in sporne terjatve za katere so bile vložene tožbe znašajo 471 €. Dvomljive terjatve zaradi
stečaja in prisilne poravnave znašajo 5.297 €.
Konti skupine 13-Dani predujmi in varščine ( AOP 016)
Dani predujmi in varščine na dan 31.12.2018 znašajo 3.815 € in se nanašajo na plačilo strokovnega
izobraževanja .
Konti skupine 14-Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017)
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Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2018 znašajo 273.653 €. To so
terjatve do: ZZZS v višini 232.895 €, Bolnišnica Topolšica 21.897 €, MO Velenje 7.075 €, Lekarne Velenje
2.899 €, Zgornjesavinjski zdravstveni dom 2.326 €. Izkazane terjatve so bile v večjem delu do oddaje letnega
poročila že poravnane. Odprte so ostale terjatve do Zgornjesavinjskega zdravstvenega doma in do Bolnišnice
Topolšica zaradi podaljšanja plačilnega roka na podlagi pisne vloge dolžnika v skladu z ZIUFSZZ na 60 dni.
Konti skupine 17-Druge kratkoročne terjatve ( AOP 020)
Konto
Naziv konta
10
Kratkoročne terjatve do državnih in drugih inst.
1
Terjatve za vstopni DDV
1
Ostale kratkoročne terjatve
1
Skupaj

201
47.855
95
1.753
49.703

201
40.807
84
1.760
42.651

Indeks
85,27
88,42
100,40
85,81

Na dan 31.12.2018 znašajo druge kratkoročne terjatve 42.651 € in se nanašajo na terjatve za refundacijo
boleznin, invalidnin in vstopnega ddv-ja.
Zaloge
Konto
1

Naziv konta
Zaloge materiala

201
8.611

201
4.919

Indeks
57,12

Na dan 31.12.2018 je bilo stanje zalog materiala v skladišču 4.8.611 €. Zaloge se nanašajo na: zdravila, cepiva
in sanitetni material v višini 2.450 €, pisarniški material 1.542 €, ter drugi material v višini 649 € (baterijski
vložki za aparate, polirne ploščice za zobe, itd.). Zavod vrednoti zaloge po povprečnih cenah.
1.2.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D.) Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve
Konti skupine 21-Kratkoročne obveznosti do zaposlenih ( AOP 036)
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 737.313 € in se nanašajo na obveznosti za izplačilo plač za
mesec december v višini 670.605 € ter ostalih stroškov dela v višini 66.707 €. Obveznosti so bile v celoti
poravnane 10. januarja 2019.
Konti skupine 22-Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2018 znašajo 267.658 €. Obveznosti smo poravnavali v
zakonitem plačilnem roku.
Konti skupine 23-Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)
Konto Naziv konta
201
20
Kratkoročne obveznosti za dajatve
169.496
21
Obveznosti za DDV
1.968
2
Ostale kratkoročne obveznosti iz poslovanja
55.417
2
Obv. na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih
27.651
2
Skupaj
2.2

201
113.551
1.950
52.133
25.270
12.0

Indeks
66,99
99,09
94,07
91,39
,

Na dan 31.12.2018 znašajo druge kratkoročne obveznosti 192.904 € in se nanašajo na obveznosti za dajatve
od plač delodajalca, odtegljajev zaposlenih in ddv-ja.
Konti skupine 24-Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039)
Konto Naziv konta
201
201
Indeks
20
Kratkoročne obveznosti do MZ
228
578
253,51
21
Kratkoročne obveznosti do proračunov občin
5.066
4.799
94,73
22
Kratkoroč.obv.do posred.upor.prorač.države
27.326
38.492
140,86
2
Kratkoroč.obv. do posred.upor.prorač.občin
16.663
11.517
69,12
2
Kratkoročne obv.do ZZZS in SPIZ
7.087
0
2
Skupaj
.0
.
,2
Na postavki se izkazujejo obveznosti do posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov ter obveznosti
do ZZZS in SPIZa, ki na dan 31.12.2018 znašajo 55.386 € in se nanašajo na obveznosti do: Ministrstva za
javno upravo, MO Velenje, UKC Ljubljana, Splošne bolnišnice Celje, Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, do
Lekarne Velenje itd..
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Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041)
Kratkoročne obveznosti iz financiranja se nanašajo na najeti kredit pri kreditodajalcu Deželna banka Slovenije.
Stanje na dan 31.12. 2018 je 451 € in se nanaša na obresti za kratkoročni kredit v višini 175 € in obresti za
dolgoročni kredit za investicije v višini 276 €.
Konti skupine 29- pasivne časovne razmejitve (AOP 043)
Stanje na dan 31.12.2018 je 13 € in se nanaša na ddv v predračunih.
LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Konti skupine 92-dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Stanje oziroma sprememba
Stanje na dan 31.12.2017
Sprememba ( prejete donacije za laboratorij)
Sprememba (obračunana amortizacija v breme vira)
Stanje na dan 31.12.2018

Znesek v €
142.873
+ 3.538
- .618
143.793

Stanje kontov podskupine 922-prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije na dan
31.12.2018 znašajo 143.793 €. Sredstva se nanašajo na prejete donacije namenjene nadomeščanju stroškov
amortizacije za osnovna sredstva, ki so bila pridobljena iz tega vira. Prejeta denarna sredstva so znašala 2.200
€ in donirana osnovna sredstva v višini 1.338 €.
Konti skupine 96-Dolgoročne finančne obveznosti
Stanje oziroma sprememba
Znesek v €
Stanje na dan 31.12.2017
0
Sprememba (najeti dolgoročni kredit)
+ 84.450
Sprememba( odplačilo dolgoročnega kredita v letu 2018)
- 2.660
Stanje na dan 31.12.2018
241.790
Na kontu skupine 960 je izkazano stanje dolgoročnega kredita na dan 31.12.2018 v višini 241.790 €.
Konti skupine 97-Druge dolgoročne obveznosti
Stanje oziroma sprememba
Stanje na dan 31.12.2017
Sprememba-odplačilo finančnega leasinga
Stanje na dan 31.12.2018

Znesek v €
6.640
- 2.940
3.700

Stanje na kontu 971 je 3.700 € in se nanaša na dolgoročno obveznost iz poslovanja za finančni leasing.
Konti podskupine 980-Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva
Stanje na kontu 980 na dan 31.12.2018 znaša 7.203.019 € in zajema sredstva MO Velenje, občine Šoštanj
in občine Šmartno ob Paki. Stanje je usklajeno z občinami v skladu s pravilnikom o načinu in rokih usklajevanja
terjatev po 37. členu zakona o računovodstvu.
Stanje oziroma sprememba konta 985/986
Stanje na dan 31.12.201
- Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2018
Stanje presežka odhodkov nad prihodki na dan 31.12.2018

-.2 €
-381.511 €
- 1.061.236 €

Presežek odhodkov nad prihodki se nanaša na presežek odhodkov nad prihodki iz preteklih let v višini 679.725
€ in na presežek odhodkov nad prihodki iz tekočega leta 2018 v višini 381.511 €. Presežek odhodkov nad
prihodki je nastal pretežno zaradi sprejetih vladnih ukrepov. Podrobna obrazložitev je podana pod točko
Poslovni izid.
Zavod nima postavk v izven bilančni evidenci.
2.

POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV.

2.1. ANALIZA PRIHODKOV
Prihodki
Iz obveznega zavarovanja
Iz naslova pripravnikov,
sekundarijev in specializacij
Iz dodat.prosto.zav.+soc.org.

Realizacija
201
8.355.698
489.619

Plan
201
8.994.000
510.000

Realizacija
201
9.307.153
473.303

Indeks
R01/P
103,48
92,80

IndeksR1
/1
111,39
96,67

Str.1
v%
69,56
3,54

1.938.741

2.193.000

2.193.189

100,00

113,12

16,39
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Iz doplačil do polne cene
nadstandardnih storitev, od
samoplačnikov, od ostalih
plačnikov in konvencij
Drugi prihodki od prodaje
proizv.in storitev
Finančni prihodki
Prihodki od prodaje blaga,
materiala.,drugi prihodki in
prevrednotovalni prihodki
SKUPAJ PRIHODKI
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864.379

1.210.000

930.832

76,93

107,69

6,96

185.111

427.450

414.640

97,00

224,00

3,10

549
53.357

550
55.000

0
60.455

0
109,92

0
113,30

0
0,45

11..

1.0.000

1..2

,2

112,

100,00

Celotni prihodki doseženi v letu 2018 so znašali 13.379.572 € in so bili za 12,54 % višji glede na dosežen
prihodek preteklega leta in le za 0,08% nižji od načrtovanih prihodkov.
Prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so se povečali za 11,39 % glede na preteklo. Prihodki iz
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja pa so bili višji za 13,12 % .
Vlada je v letu 2017 znižala cene zdravstvenih storitev za 2,12% , v letu 2018 pa dvignila za 5% na letni ravni.
Ocenjena vrednost višjega prihodka iz naslova dviga cen je cca 510.000 € in iz naslova pridobljenih programov
za cca 334.000 €.
Na rast prihodkov so vplivali pridobljeni sledeči programi: 0,44 tima farmacevtski svetovalec, vrednost
programa 13.103 €, 1,5 tima delovna terapija, vrednost programa 47.278 € in program ortopedije v višini 0,5
tima oziroma 0,65 tima od 1.decembra, v višini v 18.789 €. Zaradi širitve obstoječih programov so se povečali
prihodki: za 1,75 tima program zobozdravstvo odrasli v višini 169.636€, za 0,09 tima dispanzer za ženske v
višini 2.950 € in za 0,60 tima razvojna ambulanta v vrednosti 29.305 € ter 0,30 tima dežurna služba 1 v
vrednosti 52.003 € (vrednosti so izračunane na osnovi FN zzzs tekoče cene 1-12/2018).
Skladno z Aneksom št. 2 k SD2018 so bili plačani iz obveznega zdravstvenega zavarovanja do 20% preseženi
programi v specialističnih dejavnostih.
V postavko obveznega zdravstvenega zavarovanja so vključena sredstva vladnega projekta za skrajševanje
čakalnih dob za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela-variabilno nagrajevanje ,v
višini 115.917 €.
Prihodki iz naslova doplačil do polne cene, nadstandardnih storitev, samoplačnikov, ostalih plačnikov in
konvencij so bili višji za 7,69 % glede na preteklo leto in za 23,07% nižji glede na finančni plan. V postavko so
vključeni tudi prihodki Medicine dela, prometa in športa, ki so znašali 458.029 € in so manjši od načrtovanih
prihodkov za 33,24 % oziroma za 217.971 €.
Drugi prihodki od prodaje proizvodov in storitev so znašali 414.640 € in so bili višji za 124,0% glede na preteklo
leto in za 3% nižji od načrtovanih. Glavni delež predstavljajo prihodki iz naslova namenskih sredstev za EU
projekt-« Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu
in lokalnih skupnostih » v višini 178.195 €.
Drugi prihodki se nanašajo na prihodke od najemnin, donacijskih sredstev za izobraževanje, prihodke iz
zadržanih prispevkov in izterjane terjatve preteklih let.
Prevrednotovalni poslovni prihodki so znašali 20.751 € in so nastali z odprodajo starih avtomobilov ter prejete
odškodnine od Zavarovalnice Triglav.
Prihodki od poslovanja predstavljajo 99,55% celotnih prihodkov, drugi prihodki 0,29% celotnih prihodkov in
prevrednotovalni prihodki 0,16% celotnih prihodkov. V strukturi celotnih prihodkov predstavljajo prihodki iz
obveznega zdravstvenega zavarovanja 69,56%, prihodki iz dodatnega prostovoljnega zavarovanja 16,39%,
prihodki samoplačnikov in doplačil 6,96%, drugi prihodki od prodaje storitev 3,10% celotnih prihodkov in
prihodki specializacij, pripravnikov 3,54% celotnih prihodkov.
Neplačani prihodki so kratkoročne terjatve do kupcev, ki so na dan 31.12.2018 znašali 346.087 € in
kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 273.653 €, kar skupno predstavlja
4,63% celotnega prihodka. Skladno z internimi pravili, se postopek izterjave redno izvaja.
2.2. ANALIZA ODHODKOV
Celotni odhodki doseženi v letu 2018 so znašali 13.761.083 € in so bili za 10,10% višji glede na preteklo leto
ter za 2,77% višji od načrtovanih.
Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,76% celotnih odhodkov, drugi in prevrednotovalni odhodki pa 0,24%.
Stroški blaga, materiala in storitev so v letu 2018 znašali 3.092.841 € in so bili za 6,79 % višji od doseženih
v letu 2017 ter za 8,47% višji od načrtovanih. Njihov delež v celotnih odhodkih predstavlja 22,31%.
Stroški materiala (konto 460) so znašali 1.156.098 € in so bili višji za 8,08% glede na predhodno leto in višji
za 9,07% od načrtovanih. Njihov delež v celotnih odhodkih predstavlja 8,40%. Višji so bili stroški na postavki
zdravila, razkužila, zobozdravstveni material, laboratorijski material, kar je posledica pridobitve novih in širitve
obstoječih programov. Višji stroški za obvezilni in sanitetni material so tudi odraz uporabe boljših in dražjih
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materialov v patronažni službi. Stroški porabljene energije so višji glede na preteklo leta zaradi porasta cen
energije.
Stroški storitev (konto 461) so znašali 1.936.743 € in so bili za 7,31% višji glede na leto 2017 in za 9,42% višji
glede na načrtovane. V strukturi celotnih odhodkov predstavljajo 14,07 %. Zaradi pomanjkanja nosilcev
dejavnosti so bili višji stroški ostalih zdravstvenih storitev. Na postavki so evidentirani stroški izvajanja
dežurstva z zunanjimi izvajalci ter sklenjene pogodbe z Bolnišnico Slovenj Gradec in Bolnišnico Topolšica za
izvajanje programa ginekologije in klinične psihologije. Prav tako so se z širitvijo programa zobozdravstvo za
odrasle, povečali stroški zobotehničnih storitev, ki se evidentirajo pod postavko ostale zdravstvene storitve.
Na postavki ostale nezdravstvene storitve se beležijo stroški podjemnih pogodb, ki so znašali 533.719 € in so
bili nižji za 3,66% glede na preteklo leto zaradi redne zaposlitve zdravnikov v posameznih dejavnostih.
Stroški in storitve za izvajanje zdravstvenih storitev preko podjemnih pogodb, drugih pogodb civilnega prava
ter preko s.p. in d.o.o. - ločeno za lastne zaposlene in zunanje izvajalce:
Izvajalci
zdravstvenih
storitev
Lastni zaposleni
Zunanji izvajalci

Vrste zdravstvenih storitev
zobozdravstvo
Dežurstvo, pediatrija,
ginekologija, klin. psihologija,
dermatologija, internistika, uz,
orl, mamografija, farmacevt.
svetovanje, spec. zobozdravstvo

Strošek v letu
201
34.704
572.576

Število
izvajalcev
34
47

Stroški in storitve za izvajanje nezdravstvenih storitev preko podjemnih pogodb, drugih pogodb civilnega prava
ter preko s.p. in d.o.o:
Zunanji izvajalci
Vrste storitev
Strošek v letu
Število zunanjih
nezdravstvenih storitev
201
izvajalcev
Provarnost, d.o.o
varstvo pri delu
10.262
1
Bezlaj in drugi d.n.o.
izvajanje ISO
5.616
1
standarda
Bureau Veritas d.o.o.
presoja ISO standarda
2.990
1
MO Velenje
pravno svetovanje
28.253
1
Datainfo, d.o.o.
svetovanje GDPR
1.763
1
Stroški dela (konto 464)
Stroški dela so v letu 2018 znašali 10.068.757 € in so bili za 11,81% višji glede na preteklo leto oziroma za
1.063.257 € ter za1,63% oziroma za 161.857€ višji od načrtovanih. Njihov delež v celotnih odhodkih znaša
73,17%. V postavki stroški dela se izkazujejo plače in nadomestila plač, prispevki za socialno varnost delavcev
ter drugi stroški dela (regres za LD, jubilejne nagrade, odpravnine, prevozi na delo in iz dela, stroški malic).
Zaradi sprejetega dogovora med vlado in sindikati so se povečali stroški dela in sicer na podlagi: Aneksa k
posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v RS( Ur. list RS , št.16/17), ki
se je pričel uporabljati 1.10.2017, Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva
Slovenije (Ur. list RS , št.46/17 in Aneksa h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Ur. list RS ,
št.46/17), ki pomeni realizacijo IV. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v
javnem sektorju (Ur. list RS , št.88/16), v zvezi z odpravo anomalij pri vrednotenju delovnih mest in nazivov v
plačnem sistemu javnega sektorja do 26. plačnega razreda (pravica s 1.7.2017), Aneksa h Kolektivni pogodbi
za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Ur. list RS , št.80/2018 in Aneksa h Kolektivni pogodbi
za zaposlene v zdravstveni negi(Ur. list št.80/2018). Ocenjujemo, da so se iz tega naslova povečale plače za
cca 460.000 €.
Zaradi spremenjene, povišane lestvice izplačila regresa za letni dopust so se povečali stroški regresa za
40.038 € in zaradi povišane lestvice dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja za 81.127 €.
Glede na preteklo leto so bili višji stroški za odpravnine v višini 40.064 €, za povračilo stroškov prehrane v
višini 26.445 € in stroškov prevoza na delo/z dela za 20.085 €. Nižji so bili le stroški za jubilejne nagrade in
solidarnostne pomoči v vrednosti 3.725 €.
Na podlagi posebnega vladnega projekta za skrajševanje čakalnih dob v zdravstvu, se je izplačala delovna
uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za variabilno nagrajevanje v višini 115.917 €.
Na povečanje stroškov dela so vplivale tudi nove zaposlitve zaradi izvajanja projekta «Nadgradnja in razvoj
preventivnih programov« – Center za krepitev zdravja v višini 139.402 € ter nove zaposlitve zaradi pridobljenih
novih programov.
Povprečna bruto plača je znašala 1.0,10 € na mesec in se je povečala v primerjavi s preteklim letom za
4,02%.
V preteklem letu je bilo izplačano 896,35 € regresa za letni dopust na delavca.
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Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v letu 2018 je znašalo 326 zaposlenih in se je povečalo
glede na preteklo leto za 19.
Nadomestila za boleznine in poškodbe v breme zavoda so bila izplačana za 21.502 delovnih ur, to je 10,29
zaposlenega.
Nadomestila za boleznine, poškodbe in nego v breme ZZZS so bila izplačana za 25.892 delovnih ur, to je
12,40 zaposlenega in v breme SPIZ-a 2.072 delovnih ur, kar pomeni 0,99 zaposlenega invalida.
Stroški amortizacije (konto 462)
Stroški amortizacije, ki so zajeti med odhodki AOP 879 so v letu 2018 znašali 566.852 € in so bili za 2,49%
višji od doseženih v letu 2017 in za 3,11% nižji od načrtovanih. Delež amortizacije v celotnih odhodkih znaša
4,12%.
Amortizacija je bila obračunana po predpisanih amortizacijskih stopnjah v znesku 801.7935 €. Del
amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša 566.852 € in je bil knjižen v breme konta 462 (AOP 879). Del
amortizacije je bil knjižen v breme sredstev prejetih donacij in namenskih sredstev na konto 920 v višini 2.618
€ in v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje na konto 980 v višini 152.092 €.
Ostali drugi stroški so bili v letu 2018 obračunani v višini 25.487 € in so za 51,55% nižji glede na preteklo
leto. Stroški se nanašajo na plačilo prispevkov za vzpodbudo zaposlovanja invalidov po ZZRZIN v višini 5.310
€, ki so se zaradi doseganja kvote zmanjšali za 79,93% glede na preteklo leto. Stroški štipendij so znašali
4.462 €, članarine združenju zavodov7.641€, finančne pomoči 4.558 € in izdatki za varstvo okolja3.516 €.
Finančni odhodki so znašali 4.178 € in se nanašajo na plačilo obresti za najeti kredit.
Drugi odhodki so znašali 1..383 € in so nastali zaradi plačila denarnih kazni ob finančnih nadzorih po pogodbi
ZZZS v višini 1.026 € in plačila odškodnine v višini 300 €.
Prevrednotovalni poslovni odhodki so znašali 1.585 € in so nastali zaradi oslabitve terjatev (sklep sodišča
o neizterljivosti).
2.. ANALIZA POSLOVNEGA IZIDA
Razlika med prihodki in odhodki izkazuje negativni poslovni izid – presežek odhodkov nad prihodki v višini
381.511 €. Davek od dohodka pravnih oseb je nič. Doseženi poslovni izid je za 229.080 € višji od doseženega
v preteklem letu ter za 381.511 € nižji od načrtovanega. Presežek odhodkov nad prihodki je nastal zaradi
sprejetih vladnih ukrepov: zniževanje cen zdravstvenih storitev že od leta 2009 dalje, nepriznavanja sredstev
iz naslova povišanja stroškov dela, v skladu z zakonskimi in drugimi spremembami na področju plač (zvišanja
stroškov dela zaradi sprostitve napredovanj javnih uslužbencev od leta 2015, povišanje vrednosti plačne
lestvice od 1.9.2016 dalje, odprava anomalij plačnega sistema do 26.plačnega razreda od 1.7.2017 dalje,
napredovanja na nova delovna mesta višji zdravnik specialist s 1.10.2017, povišanje stroškov dodatnega
kolektivnega pokojninskega zavarovanja s 1.1.2018 dalje. Na presežek odhodkov nad prihodki vpliva tudi
realiziran presežen program , ki ni bil plačan iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v višini 162.133 €. V
poslovnem letu 2018 smo tako poslovali v skladu s Splošnim dogovorom in resursi, ki so nam bili na razpolago.
2.3.1. Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu
denarnega toka
Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka služi spremljanju gibanja javnofinančnih prihodkov in
odhodkov. V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka so zajeti vsi prejemki in izdatki, ki so bili
vplačani in izplačani oziroma vsi poslovni dogodki pri katerih je nastal denarni tok v obdobju od 1. januarja do
31. decembra 2018. Podatki v tem izkazu niso primerljivi s podatki iz Izkaza prihodki in odhodki določenih
uporabnikov, ki so sestavljeni po načelu nastanka poslovnega dogodka in prav tako niso primerljivi s stanjem
na transakcijskem računu na dan 31.12.2018. V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
beležimo presežek odhodkov nad prihodki v višini 401.609 €. Zaradi likvidnostnih težav smo pri Deželni banki
Slovenije najeli kratkoročni likvidnostni kredit v višini 280.000 € in ga ob koncu leta vrnili. Obveznosti do
zaposlenih smo v letu 2018 poravnavali v zakonitem plačilnem roku.
2..2. Pojasnila k izkazu računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
Stanja ne izkazujemo.
2... Pojasnila k izkazu računa financiranja določenih uporabnikov.
V obrazcu Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 1.1. do 31.12.2018 izkazujemo zadolževanje v
letu 2018 v višini 564.450 € (AOP 550). Za premostitev likvidnostnih težav smo pri Deželni banki Slovenije
najeli kratkoročni likvidnostni kredit v višini 280.000 € in dolgoročni kredit za investicije z dobo odplačila 60
mesecev, v višini 284.450 €. Neto odplačilo dolga (AOP 571) je znašal 322.660 € in se nanaša na odplačilo
dolga za kratkoročni kredit v višini 280.000 € in 42.660 € za odplačilo dolgoročnega kredita. Na dan 31.12.2018
je stanje neporavnanega dolgoročnega kredita 241.790 €.
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2... Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
Pri razmejitvi prihodkov in odhodkov iz naslova opravljanja javne službe in tržne dejavnosti smo upoštevali
Navodila Ministrstva za zdravje (št. dokumenta 012-11/2010-20 z dne 15.2.2010), ki je začelo veljati s 1.
januarjem 2011.
Pri razmejevanju prihodkov smo upoštevali kot sodilo vir prihodka. Tržni delež prihodov v celotnih prihodkih je
znašal 7,82%.
Prihodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih tržnih dejavnosti: prihodki od prodaje
nadstandardnih zdravstvenih storitev v zobozdravstvu, zdravstvene storitve medicine dela, prometa in športa,
samoplačniška cepljenja in cepljenja delovnih organizacij, laboratorijske storitve, ki jih plačajo naročniki –
zasebniki, samoplačniška plačila in doplačila, ki jih plačujejo osebe z neurejenim zavarovanjem, dežurstva na
javnih prireditvah, prihodki od najemnin, fotokopiranje za paciente in razna potrdila, ki se izdajo na zahtevo
naročnika.
Finančne in prevrednotovalne prihodke smo razmejili glede na vir financiranja.
Pri razmejitvi celotnih odhodkov smo upoštevali 7,828 % tržni delež, ki je bil ugotovljen glede na vir prihodkov.
Vrsta
Leto 201
Leto 201
dejavnos
Prihodki
Odhodki
DDPO
Poslov
Prihodki
Odhodki
DDPO
Poslovni
ti
ni izid
izid
Javna
10.879.79 11.439.06
0
12.333.29 12.684.96
0
-351.675
služba
4
2
559.268
1
6
Tržna
1.008.659 1.059.910
0
-51.251 1.046.282 1.076.117
0
-29.836
dejavnos
t
Skupaj
11.. 12..
0
1.. 1.1.0
0
-1.11
zavod

2
10.1


Pri izvajanju javne službe je bil dosežen presežek odhodkov nad prihodki v višini 351.675 €. Pri izvajanju
tržne dejavnosti je bi ustvarjen presežek odhodkov nad prihodki v višini 29.836 €.
. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPI SVETA ZAVODA
Zavod je zaključil poslovno leto 2018 s presežkom odhodkov nad prihodki v višini 381.511€.
. IZRAČUN PRESEŽKA PRIHODKOV ( v nadaljevanju : presežek) na podlagi ZIPRS 1819
Presežek prihodkov nad odhodki izračunan na podlagi 77. člena ZIPRS 1819 je negativen.
Velenje, 27. 2. 2019
Vodja finančne, računovodske, kadrovske
službe in kontrolinga:
Vlasta Jevšenak, univ. dipl. ekon., l.r.

Direktor zavoda:
mag. Janko Šteharnik, l.r.
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POROČILO O DELU RKS OZ VELENJE V LETU 2018
Rdeči križ Slovenije Območno združenje Velenje (v nadaljevanju: RKS OZ Velenje) je eno izmed 56
združenj Rdečega križa Slovenije in deluje na področju Mestne občine Velenje, občine Šoštanj in
Občine Šmartno ob Paki. Sestavlja nas 22 Krajevnih organizacij Rdečega križa (v nadaljevanju KO
RK) in sicer: KO RK Bele vode, Cirkovce, Desni breg, Gaberke, Gorenje, Konovo, Levi breg vzhod,
Lokovica, Paka, Pesje, Plešivec, Ravne, Stara vas, Staro Velenje, Šentilj, Škale, Šmartno ob Paki,
Šmartno Velenje, Šoštanj, Topolšica, Vinska gora in Zavodnje, ter trije aktivi RK v podjetjih: Aktiv RK
Premogovnika Velenje, Aktiv RK Gorenje d.d., Aktiv RK TEŠ.
V preteklem letu smo evidentirali 2 članov. Imamo 22 aktivnih prostovoljcev, ki so v preteklem
letu opravili 11. ur prostovoljnega dela v okviru programskih sklopov, ki jih izvajamo na RKS OZ
Velenje.
Program dela, ki ga sprejemamo vsako leto na zboru članov vključuje naloge in cilje tako KORK kot
tudi RKS OZ. Strategija dela vsekakor temelji na programskih usmeritvah, ki jih sprejmemo na
Generalni skupščini RKS.
I. JAVNA POOBLASTILA
Izvajanje javnih pooblastil je eden izmed stebrov za stabilno delovanje Rdečega križa in vsebuje
aktivnosti na področjih, po katerih je organizacija uveljavljena in priznana na nacionalni ravni. V okviru
javnih pooblastil deluje RKS kot »prvi pomočnik« Vlade RS na področjih krvodajalstva, darovanja
organov, poizvedovanja o pogrešanih osebah in pomoči v naravnih nesrečah ter izvaja nacionalno
pomembne programe posebnega pomena. Aktivnosti so določene z zakonom, zagotavljanje sredstev
za izvajanje programov pa temelji na javnem financiranju.
1. KRVODAJALSTVO
V letu 2018 smo izvedli 18 rednih krvodajalskih akcij in 1 izredno krvodajalsko akcijo.
Zabeležili smo 536 odvzemov manj kot v letu 2017 in sicer 3351 odvzemov. Razlog za upad je delno v
uveljavljenem domicilnem principu beleženja krvodajalcev, delno pa tudi v preobremenjosti krvodajalk
in krvodajalcev. Kot v preteklih letih smo tudi v letu 2018 krvodajalske akcije izvajali za potrebe
Zavoda za transfuzijsko medicino Ljubljana in za transfuzijske oddelke Bolnišnic Celje, Slovenj Gradec
in Maribor.
2. DAROVANJE ORGANOV
Rdeči križ Slovenije je podprl *projekt darovalec*, ki ga je predlagal Zavod za zdravstveno
zavarovanje RS ob uvajanju kartice zdravstvenega zavarovanja. Kartica ima kot osebni dokument za
uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja možnost, da se nanjo vpiše tudi podatek o privolitvi
za posmrtno darovanje organov in tkiv za presaditev. Glede na to, da se podatki o darovalcih ne
smejo hraniti in zapisovati, točnega števila poslanih pristopnih izjav ne moremo posredovati.
. PRVA POMOČ
V letu 2018 smo izvedli 25 tečajev in izpitov za voznike na katerih je izpite uspešno opravilo 405
kandidatov. Izvedli smo 10 tečajev za delovne organizacije, ki se jih je udeležilo 111 kandidatov.
Izvajali smo brezplačne tečaje s prikazom temeljnih postopkov oživljanja in uporabo defibrilatorja in
sicer v mesecu maju v okviru tedna RK in čez celo leto po Krajevnih organizacijah Rdečega križa.
Na OŠ Karla Destovnika Kajuha v Šoštanju smo izvedli Dan namenjen prvi pomoči (temeljni postopki
oživljanja, uporaba defibrilatorja) za učence 8 razredov.
PREVERJANJE EKIPE PP
25. maja smo se v Laškem udeležili 24. regijskega preverjanja ekip prve pomoči Civilne zaščite in
Rdečega križa celjske regije. Na preverjanju je ekipa Gorenja zasedla prvo mesto, ekipa RKS OZ
Velenje pa tretje mesto.
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Obe ekipi sta sodelovali tudi na regijski vaji »Potres Zahodna Štajerska 2018«.
. NARAVNE IN DRUGE NESREČE
V letu 2018 večjih naravnih in drugih nesreč na srečo ni bilo.
. POIZVEDOVALNA DEJAVNOST
V skladu z javnim pooblastilom vodimo poizvedovanja o osebah pogrešanih zaradi vojnih dogodkov in
sodelujemo pri združevanju družin ter izdajanju potrdil o bivanju v ujetništvu, izseljenstvu in taboriščih
med drugo svetovno vojno in osamosvojitveno vojno. V okviru tega v lanskem letu nismo imeli vlog za
poizvedovanje in nobenega izstavljenega potrdila o statusu begunca.
II. OSTALE DEJAVNOSTI
1. SOCIALNA DEJAVNOST
Tudi v preteklem letu je bila socialna dejavnost ena izmed najpomembnejših dejavnosti, preko katere
smo izvajali aktivnosti konkretne pomoči ljudem, ki so se znašli v stiski.
Samo socialno dejavnost lahko opredelimo na več programskih področij in sicer:
- zbiranje, skladiščenje in delitev materialne pomoči
- skrb za boljšo kakovost življenja starejših oseb
- ranljive skupine
- humanitarna pomoč v primeru naravnih in drugih nesreč
SKLADIŠČE Z OBLAČILI IN OBUTVIJO
Za izdajo je bilo skladišče odprto vsako prvo in drugo sredo v mesecu od 12. do 16. ure, po dogovoru
tudi izven tega časa. Skozi celo leto je bilo dobro obiskano, saj smo našim uporabnikom razdelili cca 3
tone oblačil in obutve. Kljub temu pa smo še vedno na deponijo odpeljali tudi precej neuporabnih
oblačil.
V okviru zbiranja pomoči uporabnike obveščamo o materialnih donacijah (pohištvo, gospodinjski
aparati, tehnika,…). Pri obveščanju uporabnikom le posredujemo informacije (kaj, velikosti, kontaktni
podatki) o prevzemu blaga pa se z donatorji dogovorijo sami.
PREHRAMBENI PAKETI IN PRALNI PRAŠEK
Skupno smo v letu 2018 v petih delitvah razdelili 3025 paketov TUŠ s pralnim praškom Sredstva za
nabavo prehrambenih artiklov so za tri delitve prispevale vse tri občine iz občinskih proračunov. Ostali
paketi so bili pridobljeni iz strani RKS (FIHO in Akcija Lepo je deliti). Pri vsaki delitvi so bili paketi
obogateni s priboljški ( med, kava, pribor za higieno zob). Vrednost razdeljene pomoči je znašala
.0, EUR.
HRANA IZ SKLADA ZA EVROPSKO POMOČ NAJBOLJ OGROŽENIM
V letu 2018 je pomoč prejelo 1545 oseb, ki sodijo v kriterij socialno ogroženih in smo podatke prejeli
bodisi iz CSD, od Občin, od patronažne službe ali od aktivistov iz terena, torej vsi tisti uporabniki, ki že
prejemajo pomoč, ki se financira iz občinskih proračunov.
Razdeljevali smo moko, testenine, riž, olje, paradižnikove pelate, konzerviran fižol in mleko.
V okviru Sklada smo razdelili .1 kg hrane v vrednosti 2.,2 EUR.
ŠOLSKE POTREBŠČINE
Pomoč ob pričetku šolskega leta je namenjena družinam s šoloobveznimi otroci in
nizkimi dohodki. Tako smo ob pričetku šolskega leta v sodelovanju s šolskimi svetovalnimi delavkami
namenili pomoč najbolj potrebnim učencem.
10 otrokom smo namenili vsakemu po 0,00 EUR in tako razdelili skupno .000,00 EUR.
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LETOVANJE SOCIALNO OGROŽENIH OTROK IN STAROSTNIKOV
Tudi v letu 2018 smo izvajali program letovanja socialno ogroženih otrok v Mladinskem zdravilišču in
letovišču Rdečega križa Slovenije na Debelem rtiču. To je oblika tedenskega brezplačnega letovanja,
ki socialno ogroženim otrokom omogoča brezskrbne počitnice in oddih, marsikateremu izmed njih pa
tudi edino možnost oddiha na morju. Letovanje smo omogočili 0 otrokom, ki smo jih izbrali s
pomočjo naših krajevnih odborov. Letovanje smo omogočili tudi  starostnikom.
Letovanja tako otrok kot starostnikov so bila omogočena z finančnimi sredstvi podjetja TUŠ, sredstvi
Fiha in iz akcije Rdečega križa Slovenije »Peljimo jih na morje«.
Skupna vrednost letovanj je znašala 11.,00 EUR.
FINANČNA POMOČ
Socialne stiske so pri družinah, ki redno prejemajo pomoč, postajale vse hujše.
Dejstvo je, da ljudje iz roba družbe, nimajo toliko socialnih veščin, da bi obvladovali vedno hujše
pomanjkanje.
Kljub temu, da se pri nas oglašajo posamezniki in družine s prošnjami za denarno pomoč za poplačilo
položnic, sredstev, ki bi jih lahko namenili za tovrstno obliko pomoči nimamo. Vsa sredstva
namenjamo za nabavo prehranskih artiklov, saj na ta način lahko pomagamo večjemu številu ljudi. So
pa finančno pomoč nudile posamezne KO RK in sicer za nabavo ortopedskih pripomočkov, plačilo
malic in kosil v vrtcu in v OŠ. Za tovrstno pomoč je bilo porabljenih .710,76 EUR, pomoč pa je bila
namenjena 74 osebam.
DROBTINICA
V mesecu oktobru smo ob svetovnem dnevu hrane izvedli akcijo Drobtinica, zaradi pomanjkanja kruha
in pekovskih izdelkov samo v Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki. To je akcija v kateri otroci iz
OŠ v zameno za kruh in pekovske izdelke, ki jih podarijo lokalne pekarne, zbirajo prispevke za tople
obroke socialno ogroženih otrok v OŠ. V akciji je bilo zbranih 1.11, EUR.
PSIHOSOCIALNA POMOČ
Psihosocialna pomoč je pomoč ljudem, ki so v stiski in se zaradi materialne ogroženosti obračajo na
nas po pomoč. Tako so poleg materialne pomoči v obliki prehrane, praška in oblačil,… deležni tudi
pomoči v obliki svetovanja in pomoči pri izpolnjevanju različnih vlog, pisanju prošenj,… Namen teh
aktivnosti je tudi večja kakovost življenja in preprečevanje njihove socialne izključenosti.
Izvaja se tako v naših prostorih (pisarna, skladišče), kot tudi preko naših Krajevnih organizacij.
DRUGE AKTIVNOSTI
Aktivno se vključujemo tudi v vse ostale programe oziroma aktivnosti na našem območju, katerih
namen je pomagati ljudem, ki so pomoči potrebni (Odbor za pomoč občankam in občanom, Projekt
Viški hrane, Društvo prijateljev mladine, Združenje multiple skleroze SAŠA podružnica Velenje,
Društvo gluhih in naglušnih Velenje…).
Nudena pomoč v obliki prehrambenih artiklov, šolskih potrebščin, letovanj in pomoči pri
plačilu raznih stroškov je bila tako nudena 1730 osebam. Vrednost pomoči pa znaša 12.1,22
EUR.
2. SKRB ZA BOLJŠO KAKOVOST ŽIVLJENJA STAREJŠIH
Program je obsežen in obsega dejavnosti, ki jih izvajamo v sodelovanju in s pomočjo krajevnih
organizacij in predanih prostovoljcev. Programi so namenjeni starim, bolnim, osamljenim in invalidnim
osebam. Najpomembnejše dejavnosti v tem sklopu so:
- organizacija srečanj starejših,
- obiskovanje starejših, bolnih, osamljenih in invalidnih oseb,
- postaje RK,
- sosedska pomoč – pomoč na domu,
- ustanavljanje skupin starejših ljudi za samopomoč,
- zdraviliško letovanje starejših.
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Z izvajanjem programov v programskem sklopu »Skrb za boljšo kakovost življenja starejših«
želimo slediti naslednjim ciljem:
- izboljševati kakovosti življenja starih, bolnih, osamljenih in invalidnih oseb,
- zmanjševati socialno izključenost starih, bolnih, osamljenih in invalidnih oseb,
- razvijati solidarnost, strpnost in skrb za druge,
- razvijati medgeneracijsko povezovanje,
- seznanjati z dejavniki tveganja ter spodbujati k zdravemu načinu življenja.
V letu 2018 je bilo:
* na 20. srečanj ostarelih povabljenih 0 starejših oseb, za kar so KO RK namenile
11.1,1 EUR
* opravljenih 200 obiskov in obiskanih 12 oseb (obiski na domu, v bolnišnicah in v domovih za
ostarele). Za darila v obliki manjših pozornosti je bilo namenjenih 6.832,89 EUR
* na 1 postajah RK so se izvajala različna predavanja, ki jih je obiskalo  oseb
* sosedska pomoč je bila nudena 2 osebam.
KO RK so v letu 201 za izvedbo programov za starejše (srečanja, obiski) namenile 1.02,20
EUR.
.

PREVENTIVNA IN ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

Eden izmed naših pomembnejših ciljev je tudi preventiva in zdravstvena dejavnost, saj je ena izmed
naših nalog tudi stalno obveščati in ozaveščati prebivalce o pomenu zdravega načina življenja, še
zlasti ob tematsko obarvanih dnevih. Program izobraževanj smo prilagodili željam in interesom
Krajevnih organizacij Rdečega križa ter občanom. S propagandnim materialom smo se vključili v
akcije boja proti kajenju, alkoholizmu, aids-u, uživanju mamil, varnosti otrok v cestnem prometu.
Medicinske sestre so na postajah, ki delujejo v okviru Krajevnih organizacij Rdečega križa izvajale
meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola in se pogovarjale z obiskovalci postaj.  osebam je
bilo opravljenih 20 meritev.
Ob različnih pomembnejših, z zdravjem povezanimi dogodki smo šolam oziroma mentorjem pošiljali
ustrezen zdravstveno-vzgojni material. V teh dnevih smo na različne načine, to je preko medijev in s
pomočjo propagandnega materiala poskušali ljudi čim bolj seznaniti z zdravim načinom življenja.
Dvakrat tedensko je v naših prostorih potekala telovadba za zdravje. Enkrat tedensko poteka
delavnica ročnih del. Vsak prvi četrtek v mesecu je potekala delavnica namenjena moškemu delu
naših prostovoljcev (druženje, igranje šaha, kart, pikado). V mesecu maju smo organizirali pohod okoli
jezera, izlet za prostovoljce v Belo krajino. V mesecu septembru so naši prostovoljci iz krajevnih
organizacij sodelovali pri trgatvi na ekološki kmetiji.
12. oktobra smo v Šentilju organizirali za vse prostovoljce kostanjev piknik in ob druženju izmenjali
mnenja.
. DELO Z MLADIMI
Nadaljevali smo z izvajanjem učne urice o rdečem križu in prostovoljstvu po OŠ za učence prve triade,
saj so pretekla leta pokazala, da je bila učna urica po šolah dobro sprejeta tako s strani otrok kot tudi s
strani strokovnih delavcev na šolah.
. DELO KRAJEVNIH ORGANIZACIJ
Krajevne organizacije Rdečega križa s svojo mrežo aktivistov – prostovoljcev opravljajo potrebne
naloge in zadolžitve za nemoteno delo organizacije.
Celoletni programi, ki so jih izvajale vse KO RK so:
- priprava seznamov za razdeljevanje hrane socialno ogroženim
- obiskovanje starejših in obolelih po domovih in v domovih za starejše
- organizacija in izvedba srečanj starejših
- sosedska pomoč ostarelim, bolnim, invalidnim
- psihosocialna pomoč ogroženim
- organizacija in pomoč pri izvedbi krvodajalskih akcij
- organizacija zdravstvenovzgojnih predavanja
- izvajanje meritev krvnega tlaka, sladkorja, holesterola
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SKUPNA OCENJENA VREDNOST POMOČI V LETU 2018:
PAKETI TUŠ

60.500,00

PRIBOLJŠKI

7583,55

HRANA SKLAD

32.546,26

LETOVANJA OTROK

9.380,00

LETOVANJA STAREJŠIH

2.094,00

KORK FINANČNA POMOČ

5.710,76

KORK OBISKI

6.832,89

DROBTINICA

1.116,65

SREČANJA STAREJŠIH

11.199,31

ŠOLSKE POTREBŠČINE

7.000,00

SKUPAJ VREDNOST

1.,2

ZAKLJUČEK
Da smo lahko vse delo opravili, gre zahvala v veliki meri vsem našim prostovoljkam in
prostovoljcem po terenu, sodelavcem na RKS in še zlasti županom vseh treh občin in
njihovim sodelavcem za podporo, razumevanje in dobro sodelovanje.
Hvala tudi medijem, ki so o našem delu poročali in s tem skrbeli za našo večjo prepoznavnost v
širšem okolju.
Velenje, februar 2019
RKS OZ Velenje
Darja Lipnikar, l.r.
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Predlagatelj: ŽUPAN

Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 34. a člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, Št. 94/07 - prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18), 128. in 154.
člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 8/13, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314A, 47/13 - ZOPRZUJF, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13
- ZIUPTDSV, 63/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415,
107/13 - odl. US, 101/13 - ZDavNepr, 32/14 - ZVV-D, 55/14, 85/14, 95/14, 16/15
- odl. US, 24/15 - odl. US, 57/15, 69/15, 90/15, 102/15, 104/15, 66/16, 55/16,
63/16 - ZDoh-2R, 27/17, 77/17 - ZMVN-1, 17/18, 17/19), Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo,
107/09 - odl. US, 98/09 - ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 - ZIU, 107/10,
35/11 - ORZSPJS49a, 110/11 - ZDIU12, 27/12 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 104/12
- ZIPRS1314, 46/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13 - ZIPRS1415, 50/14, 25/14
- ZFU, 95/14 - ZUPPJS15, 82/15, 90/15 - ZUPPJS16, 88/16 - ZUPPJS17, 23/17
- ZDOdv, 67/17, 84/18), 13. člena Zakona o funkcionarjih v državnih organih
(Uradni list RS - stari, št. 30/90, 18/91, 22/91, Uradni list RS/I, št. 2/91, Uradni list
RS, št. 4/93, 13/93 - ZNOIP, 18/94 - ZRPJZ, 109/12 in 21/13), 168. člena Zakona
o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 - popr., 47/15 - ZZSDT,
33/16 - PZ-F, 52/16, 15/17 - odl. US, 22/19 - ZPosS), Kolektivna pogodba za
negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS/I, št. 18/91,
Uradni list RS, št. 53/92, 13/93 - ZNOIP, 34/93, 12/94, 15/94, 18/94 - ZRPJZ,
27/94, 59/94, 80/94, 39/95, 60/95, 64/95, 2/96, 20/96, 37/96, 56/96, 1/97, 19/97,
25/97, 37/97, 40/97 - ZDMPNU, 79/97, 87/97 - ZPSDP, 87/97 - ZURD98, 3/98,
3/98, 3/98, 7/98, 9/98, 9/98, 51/98, 2/99, 2/99, 2/99, 39/99 - ZMPUPR, 39/99,
40/99 - popr., 59/99, 59/99, 59/99, 3/00, 3/00, 3/00, 3/00, 62/00, 67/00, 81/00
- KPnd, 116/00, 122/00, 3/01, 8/01, 23/01 - KPnd, 43/01 - KPnd, 43/01 - KPnd,
43/01 - KPnd, 43/01 - KPnd, 99/01, 6/02, 6/02, 8/02, 9/02, 19/02 - KPnd, 19/02
- KPnd, 19/02 - KPnd, 69/02, 69/02, 69/02, 8/03, 8/03, 8/03, 8/03, 73/03, 77/04,
81/04, 61/05, 115/05, 43/06 - ZKolP, 71/06, 71/06, 138/06, 62/07, 65/07, 67/07,
120/07, 19/08, 57/08, 67/08, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13,
3/13, 46/13, 67/13, 107/13, 7/14, 52/14, 95/14, 3/15, 55/15, 91/15, 4/16, 46/16,
51/16, 49/16, 88/16, 3/17, 27/17, 38/17, 35/17, 35/17, 80/17, 3/18, 29/18, 47/18,
80/18, 82/18, 4/19, 7/19) ter 24. člena Statuta Mestne občine Velenje Uradni
vestnik Mestne občine Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) na svoji
4. seji, dne 15.5.2019 sprejel naslednji

Pravilnik

o spremembah Pravilnika o plačah, plačilih,
sejninah in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov
drugih organov in njihovih delovnih teles
Mestne občine Velenje
1. člen
V Pravilniku o plačah, plačilih, sejninah in drugih prejemkih
občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov in njihovih
delovnih teles Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO
Velenje, št. 2/15; v nadaljevanju pravilnik), se spremeni drugi
odstavek 10. člena tako, da se glasi:
»(2) Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo za
posamezno sejo, in sicer:
- za predsednika krajevne skupnosti v višini 4 % županove
plače;
- za člana sveta krajevne skupnosti v višini 1 % županove
plače.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka:
Datum:
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ
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Obrazložitev
1. PRAVNA PODLAGA:
Pravna podlaga za sprejem predlaganih sprememb in dopolnitev
pravilnika je v 34. a členu Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, Št. 94/07 - prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10
in 40/12-ZUJF), 128. in 154. člena Zakona za uravnoteženje
javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12), Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - prečiščeno
besedilo, 8/10 Odl.US, 13/10, 16/10 Odl.US, 50/10 Odl.US,
59/10, 85/10, 94/10-ZIU, 107/10, 35/11, H0/H-ZDIU12, 27/12
Odl.US, 40/12-ZUJF), 13. člena Zakona o funkcionarjih v
državnih organih (Uradni list RS - stari, št. 30/90, 18/91,
22/91, Uradni list RS/I, št. 2/91, Uradni list RS, št. 4/93, 13/93
- ZNOIP, 18/94 - ZRPJZ, 109/12 in 21/13), 168. člena Zakona
o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13 - popr.),
Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, St. 53/92, 13/93-ZNOIP, 34/93, 12/94,
18/94-ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 39/95, 60/1995, 64/95,
2/96, 20/96, 37/96, 56/96, 1/97 (2/97 popr.), 19/97, 25/97,
37/97, 40/97, 79/97, 87/97-ZPSDP, 87/97, 3/98, 3/98, 3/98,
7/98, 9/98, 9/1998, 51/1998, 2/1999, 2/1999, 2/1999, 39/1999ZMPUPR, 39/99 (40/99 popr.), 59/99, 59/99, 59/99, 3/00,
3/00, 3/2000, 3/00, 62/00, 67/00, 81/00, 116/00, 122/00, 3/01,
8/01, 23/01, 43/01, 43/01, 43/01, 43/01, 99/01, 6/2002, 6/02,
8/02, 9/02, 19/02, 19/02, 19/02, 73/03, 115/05, 57/08, 40/12)
ter 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik
MOV, UPB -1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06,
26/07 in 18/08).
2. RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA IN OCENA SEDANJEGA
STANJA:
Na lokalnih volitvah se pojavlja vedno večja težava s kandidaturo
članov v svete krajevnih skupnosti in mestnih četrti. Občanov,
ki bi želeli delovati v svetih krajevnih skupnosti in mestnih četrti
je vedno manj. Predsedniki in člani svetov krajevnih skupnosti
in mestnih četrti opravijo veliko dela v svojem prostem času.
Predlagamo, da se 10. člen Pravilnika o plačah, plačilih,
sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov
drugih organov in njihovih delovnih teles Mestne občine
Velenje spremeni v delu, kjer je opredeljena višina nagrade
glede na opravljeno delo za posamezno sejo. Za predsednika
krajevne skupnosti se iz 1 % županove plače spremeni na 4%,
za člane sveta krajevne skupnosti se višina 0,5 % županove
plače spremeni na 1 %.
3. NAČELA:
Spremembe in dopolnitve navedenega člena Pravilnika o
plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev
ter članov drugih organov in njihovih delovnih teles Mestne
občine Velenje predlagamo iz zgoraj navedenih razlogov.
Ostala določila Pravilnika o plačah, sejninah in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov
in njihovih delovnih teles Mestne občine Velenje ostanejo
nespremenjena.
4. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC:
Predlagani akt povzroča dodatne stroške iz proračuna Mestne
občine Velenje. Predvidoma bo stroškov več 25.000,00 EUR
letno.
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Sredstva so zagotovljena z Odlokom o spremembah in
dopolnitvah Odloka o proračunu MO Velenje za leto 2019.
V Velenju, 25. 3. 2019
Pripravil:
Bojan PRELOVŠEK, l.r.

   
Alenka REDNJAK, dipl.ekon.(UN)., l.r.
vodja Urada za družbene dejavnosti
ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO
Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) predlagam svetu Mestne
občine Velenje, da ta pravilnik sprejme.
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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LETNI PLAN DELA LOKALNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE POSODOBITVE
VZDRŽEVANJA INFRASTRUKTURE JAVNE RAZSVETLJAVE V MESNI OBČINI VELENJE

IN

1. Obseg predvidenih investicij in investicijskega vzdrževanja z natančno navedbo
posameznih objektov javne razsvetljave
1.1 Barvanje drogov javne razsvetljave
V sklopu sistema JR MOV je precej drogov razsvetljave, kateri so predvideni za antikorozijsko zaščito
ter barvanje.
V letu 2019 je predvidena obnova skupno 251 drogov – barvanje z antikorozijsko barvo z dodatkom
grafita.
Predvidene lokacije se potrdijo s pomočjo koncendenta (občine).
Opis tehnologije antikorozijske zaščite in barvanja drogov:
Pred začetkom vzdrževalnih del na drogovih lokacijo izvajanja del zavarujemo s prometnimi znaki in
stožci. Pred poškodbami in pršenjem barve zaščitimo tudi okolico in vozila.
Drogove dolžine med 4 in 7 metrov barvamo z lestvijo. Postopek začnemo s čiščenjem droga. Rjo
odstranimo ročno z brušenjem ali v bolj zahtevnih primerih s kotno brusilko (odvisno od stopnje
poškodovanosti droga z rjo). Demontira se vratca na drogovih in se jih prebarva iz obeh strani. Zaradi
oprijema sveže barve se vratca montirajo na koncu delovnega dne. Na delih droga, kjer se rja ne da
odstraniti mehansko, se drog premaže s kemikalijo (CHELADE). Kemikalija zaustavi ponovno rjavenje
na način, da poleg kemičnega delovanja naredi tanek zaščitni sloj preko poškodovanega dela, ki je
neprepusten. S tem zapre dostop zraka in ustavi rjavenje. Drog se prebarva s temeljno barvo in po
tem z zaključno barvo.
Pri drogovih, ki so višji, je postopek isti kot pri nižjih drogovih s to razliko, da se dela izvajajo z
avtodvigalom. Na določenih odsekih bomo morali postaviti polovično delovno zaporo voznega pasu.
Vse lokacije pa označimo z ustreznimi prometnimi znaki in stožci.
Barvanje izvajamo v suhem vremenu pri stopinjah nad 5 stopinj.
1.2 Obnova prižigališč javne razsvetljave
V letu 2019 ni predvidenih sanacij prižigališč.
1. Sanacija obstoječih drogov JR
V letu 2019 se predvidi okvirno 11 drogov za sanacija – ravnanje ter antikorozijska zaščita z
barvanjem.
V letu 2019 se predvidi 7 drogov za sanacijo – zamenjava droga kpl. s temeljem.
1. Zamenjava (modernizacija) razsvetljave
V letih 2019 - 2021se predvidi dobava in montaža 127 novih svetilk (zamenjava obstoječih) in
sicer;
1
3
4
8
9
10

LOKACIJE
Partizanska
Križišče Koroška cesta
Jenkova
Pred tunelom ( Šalek )
Efenkova cesta
Gorica ( Goriška )

SVETILKE
50
9
5
10
33
20

Tip svetilke
Plain I L 100 AB - 12050lm
Plain I L 100 AD - 11500lm
Plain I M 70 AB - 8020lm
Plain I L 100 AB - 12050lm
Plain I L 80 AA - 10050lm
Plain I M 50 AA - 5950lm
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2 Obseg predvidenega rednega vzdrževanja
Obseg ter strošek rednega vzdrževanja ocenjujemo na isto raven, kot v letu 2018.
 Ostalo po pogodbi
Koncesionar bo tudi v letu 2019 izpolnjeval obveznosti skladno s koncesijsko pogodbo ter
dokumentom »Tehnični opis izvajanja GJS« .. Vzdrževalna dela se bodo še naprej izvajala z
nominiranim lokalnim podizvajalcem Elektro Jezernik d.o.o..
Do sedaj ni bilo večjih pritožb uporabnikov. Morebitne pritožbe v letu 2019 bomo obravnavali skupaj s
predstavniki občine.
Številka: 352-03-0002/2016
Datum: 25.4.2019

Pripravila:
Miha Nedoh, l.r.
Marjan Zaletelj, izvršni direktor za tehnično področje, l.r.
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Predlagatelj: ŽUPAN

Faza: PREDLOG

Na podlagi 12. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14
- ZDU-1l, 14/15 - ZUUJFO, 76/15, 11/18 - ZSPDSLS-1) v povezavi z drugim
odstavkom 91. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 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 2019
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
2019 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 2019, 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 2019 oziroma 625.575,72 EUR,
- 20% skupne vrednosti načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem za leto 2019 oziroma 1.322.020,81 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 2019.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za
leto 2019.
Številka: 460-02-0002/2017-283
Datum:
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ
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OBRAZLOŽITEV:
1. PRAVNA PODLAGA:
Pravna podlaga za sprejem predlaganega sklepa so:
- drugi odstavek 91. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 11/18, 79/18; v nadaljevanju: ZSPDSLS-1), ki določa, da
se postopki načrtovanja ravnanja s stvarnim premoženjem
samoupravnih lokalnih skupnosti za leto 2019, začeti pred
uveljavitvijo ZSPDSLS-1, dokončajo po predpisih, ki so veljali
do uveljavitve ZSPDSLS-1. Predpis, ki je veljal pred uveljavitvijo
ZSPDSLS-1, torej pred 10. 3. 2018, je Zakon o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1l,
14/15 - ZUUJFO, 76/15, 11/18 - ZSPDSLS-1; v nadaljevanju:
ZSPDSLS), ki ga je v konkretnem primeru potrebno uporabiti,
glede na dejstvo, da so se postopki načrtovanja ravnanja s
stvarnim premoženjem za leto 2019 pričeli pred uveljavitvijo
ZSPDSLS-1,
- 12. člen ZSPDSLS, ki določa, da v primeru spremenjenih
prostorskih potreb upravljavcev nepremičnega premoženja
samoupravnih lokalnih skupnosti, ki jih ni bilo mogoče določiti ob
pripravi načrta ravnanja (načrt razpolaganja in načrt pridobivanja
nepremičnega premoženja) z nepremičnim premoženjem ali
ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv,
lahko upravljavci nepremičnega premoženja samoupravne
lokalne skupnosti sklepajo pravne posle, ki niso predvideni
v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem.
Skupna vrednost teh pravnih poslov lahko znaša največ
20% skupne vrednosti načrtov iz prvega odstavka 11. člena
ZSPDSLS, torej načrta pridobivanja nepremičnega premoženja
in načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem. Skupno
vrednost pravnih poslov vsako leto določi svet samoupravne
lokalne skupnosti najkasneje v roku 30 dni po sprejemu
proračuna ter
- 24. člen Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik
Mestne občine Velenje, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo),
ki določa, da občinski svet sprejema statut občine, odloke
in druge splošne akte ter poslovnik občinskega sveta, v
nadaljevanju pa opredeljuje kakšne akte in določitve, v okviru
svojih pristojnosti, občinski svet sprejema.
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 12. 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 2019 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.
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3. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC:
Skladno z drugim odstavkom 12. 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 2019 (Uradni vestnik Mo Velenje
št. 28/17 s spremembo) je razvidno, da znaša:
- skupna vrednost načrta pridobivanja nepremičnega
premoženja za leto 2019 3.127.878,60 EUR,
- skupna vrednost načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem za leto 2019 pa 6.610.104,06 EUR.
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
2019, glede na vrsto ravnanja z nepremičnim premoženjem:
- 20% skupne vrednosti načrta pridobivanja nepremičnega
premoženja za leto 2019 oziroma 625.575,72 EUR,
- 20% skupne vrednosti načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem za leto 2019 oziroma 1.322.020,81 EUR.
4. DRUGE POMEMBNE OKOLIŠČINE:
Glede na to, da je v drugem odstavku 12. 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 spremembah
in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za
leto 2019.
V Velenju, 25. 4. 2019
Pripravili:
mag. Branka GRADIŠNIK, l.r.
vodja Urada za urejanje prostora
mag. Zdravka Vasiljević Rudonić, l.r.
Brigita Felicijan, dipl. upr. org., l.r.
Bojan Lipnik, l.r.
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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Predlagatelj: ŽUPAN			

Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. 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 občine Velenje (Uradni
vestnik MOV, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) in drugega odstavka točke
2.6. Koncesijske pogodbe za izvajanje izbirne gospodarske javne službe javnega
mestnega prevoza in integriranega posebnega linijskega prevoza učencev v
Mestni občini Velenje št. POG-0992/2018 (v nadaljevanju: koncesijska pogodba)
z dne 12. 6. 2018 je na svoji redni seji, dne 16. 5. 2019 sprejel naslednji

SKLEP

o potrditvi bistvenih sprememb in uvedb linij
posebnega linijskega prevoza učencev na
območju Mestne občine Velenje
1. člen
Svet Mestne občine Velenje potrjuje bistvene spremembe in
uvedbo linij posebnega linijskega prevoza učencev na območju
Mestne občine Velenje.
2. člen
V prilogi 1 h koncesijski pogodbi se zaradi povečanega števila
učencev dodata dve novi podrelaciji:
• podrelacija 4.5 Bevče – Zg. Šalek – Gorica– in nazaj in
• podrelacija 5.6 Plešivec – Grabner- Avbreht – Graška Gora
in nazaj.
3. člen
Zaradi dodanih podrelacij iz 2. člena tega sklepa se spreminja
obseg prevozov za 5 % vseh prevoženih kilometrov v enem
koledarskem letu, zato gre na podlagi drugega odstavka točke
2.6. koncesijske pogodbe za bistveno spremembo linij.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 465-08-0018/2012
Datum: 8. 5. 2019
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

30. april 2019

GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE

Obrazložitev:
Dne 12. 6. 2018 je Mestna občina Velenje, kot koncedent, s
podjetjem NOMAGO, storitve mobilnosti in potovanj,
d. o. o., Vošnjakova ulica 3, 1000 Ljubljana, s partnerjem
APS, Avtoprevozništvo in servis d. d., Koroška cesta 64, 3320
Velenje, kot koncesionarjem, sklenila Koncesijsko pogodbo za
izvajanje izbirne gospodarske javne službe javnega mestnega
prevoza in integriranega posebnega linijskega prevoza učencev
v Mestni občini Velenje št. POG-0992/2018 (v nadaljevanju:
koncesijska pogodba).
Koncesijska pogodba je bila sklenjena na podlagi Koncesijske
pogodbe št. POG-1052/2012 za izvajanje izbirne gospodarske
javne službe mestnega prevoza in integriranega posebnega
linijskega prevoza učencev v Mestni občini Velenje z dne
30. 8. 2012 in na podlagi univerzalnega pravnega nasledstva
enega od prejšnjih koncesionarja (podjetje Izletnik Celje d.
d., Prometno in turistično podjetje, Aškerčeva ulica 20, 3000
Celje).
V Prilogi 1 h koncesijski pogodbi je določen seznam in obseg
linij z itinerarijem, na katerih se izvaja izbirno gospodarsko
javno službo javnega mestnega prevoza in integriran poseben
linijski prevoz učencev v Mestni občini Velenje.
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Ocena dodatnih stroškov na leto znaša: 39.330,21 EUR z
DDV.
			
V Velenju, dne 25. 4. 2019
Pripravila:
Peter Kovač, l.r.
Elma Dervišević, l.r.
Drago Martinšek, univ. dipl. soc., l.r.
Vodja Urada za družbene dejavnosti
							
ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik
MOV, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) predlagam svetu, da ta
sklep sprejme.
							
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
							

Zaradi povečanega števila učencev v času trajanja koncesijske
pogodbe (od leta 2012) se je spremenila potreba po relacijah
za avtobusni prevoz učencev osnovnih šol v Mestni občini
Velenje, in sicer sta dodani dve novi podrelaciji:
- podrelacija 4.5 Bevče – Lipje – Zg. Šalek – in nazaj in
- podrelacija 5.6 Plešivec – Grabner- Avbreht – Graška Gora
in nazaj.
Točka 2.6 koncesijske pogodbe določa, da si koncedent
pridržuje pravico, da v času trajanja tega koncesijskega
razmerja spreminja potek in obseg avtobusnih linij; ter da vse
bistvene spremembe in/ali ukinitve in/ali uvedbe linij za javni
mestni prevoz na območju Mestne občine Velenje, na predlog
župana potrdi občinski svet koncedenta. Določilo točke 2.6
koncesijske pogodbe nadalje opredeljuje bistvene spremembe
linij, in sicer gre za tiste spremembe, ki vplivajo na obseg
izvajanja koncesionirane dejavnosti javnega mestnega prevoza
na način, ki spreminja obseg prevozov za več kot 5 % vseh
prevoženih kilometrov v enem koledarskem letu.
Zaradi dodanih podrelacij (4.5 Bevče – Zg. Šalek – Gorica– in
nazaj in 5.6 Plešivec – Grabner- Avbreht – Graška Gora in
nazaj) se spreminja obseg prevozov, in sicer iz 244.530 km /
leto na : 261630 km / leto, kar predstavlja za 7 % povečanje
vseh prevoženih kilometrov v enem koledarskem letu, zato gre
na podlagi drugega odstavka točke 2.6. koncesijske pogodbe
za bistveno spremembo linij.
Osnovna koncesijska pogodba je bila sklenjena v letu 2012 ko
je osnovno šolo obiskovalo 2.652 učencev. V letošnjem letu pa
imamo 3.071 učencev. Te prevoze uporablja skoraj četrtina vseh
učencev. V preteklih letih so bile izkoriščene že vse možnosti
do zapolnitve vseh sedežev v vozilu, sedaj pa to ni več možno,
zato sta potrebni dve novi vozili z voznikoma.
OCENA FINANČNIH POSLEDIC:
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Predlagatelj: ŽUPAN			

Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G,
50/14, 90/14 - ZDU-1l, 14/15 - ZUUJFO, 76/15, 11/18 - ZSPDSLS-1) v povezavi z
drugim odstavkom 91. člena Zakona o stvarnem države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), 8. in 9. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11,
42/12, 24/13, 10/14, 58/16, 11/18 - ZSPDSLS-1, 31/18), 22. člena Odloka o
proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 (Uradni vestnik Mo Velenje, št.
28/17) in 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št.
1/16 - uradno prečiščeno besedilo) dne ________ sprejel

SKLEP

o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu
ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne
občine Velenje za leto 2019
1. člen
V Sklepu o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne
občine Velenje za leto 2019 (Uradni vestnik MO Velenje, št.
28/17; v nadaljevanju: sklep) se spremeni 2. odstavek 2. člena
tako, da se glasi:
»Razpolaganje z nepremičnim premoženjem v lasti občine se
za leto 2019 načrtuje v orientacijski vrednosti 6.610.104,06
EUR.«
2. člen
V Sklepu o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne
občine Velenje za leto 2019 (Uradni vestnik MO Velenje, št.
28/17; v nadaljevanju: sklep) se spremeni 2. odstavek 3. člena
tako, da se glasi:
»Razpolaganje z nepremičnim premoženjem v lasti občine se
za leto 2019 načrtuje v orientacijski vrednosti 3.127.878,60
EUR.«
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 460-02-0002/2017
Datum: 							
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ
OBRAZLOŽITEV:
Pravna podlaga:
Skladno z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10,
75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1l, 14/15 - ZUUJFO,
76/15, 11/18 - ZSPDSLS-1; v nadaljevanju ZSPDSLS) ter 8. in 9.
členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14,
58/16, 11/18 - ZSPDSLS-1, 31/18; v nadaljevanju USPDSLS),
ki se uporabljata na podlagi drugega odstavka 91. člena Zakona
o stvarnem države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 11/18 in 79/18) 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.
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Tako ZSPDSLS v 11. členu in hkrati 7. člen USPDSLS določata,
da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem vsebuje:
- načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in
- načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem.
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 6. členom USPDSLS
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 3. odstavkom 14. člena ZSPDSLS ima župan
pooblastilo, da odloči o pravnem poslu ravnanja s stvarnim
premoženjem in takšen pravni posel tudi sklene, pri čemer
pa je potrebno upoštevati, da je pogoj za pridobivanje oz.
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, ki pa se med letom spreminja oziroma dopolnjuje. V
Odloku o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 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. Vsak začetni mesec tekočega
proračunskega leta pa se 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 2019 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.
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Ocena finančnih in drugih posledic:
Ocenjeni obsegi razpolaganja z nepremičnim premoženjem so
načrtovani v navedenih višinah:

ki se nahajata na Kajuhovi cesti. Za nakup predmetnih zemljišč
so zaradi zaokrožitve lastništva zainteresirani lastniki sosednjih
zemljišč.

Prihodki od prodaje zemljišč v letu 2019 se s tem letnim načrtom
povečajo za 2.521.024,48 EUR in sedaj znašajo 4.622.661,51
EUR.
Prihodki od prodaje stavb ali delov stavb v letu 2019 se s
tem letnim povečajo za 946.862,00 EUR in sedaj znašajo
1.306.862,00 EUR.
Prihodki od prodaje zemljišč s stavbami v letu 2019 se s tem
letnim načrtom predvidevajo v višini 680.580,55 EUR.

• pod zaporedno številko 41: se vključi nepremičnina, ki
se nahaja v Kavčah. Za nakup predmetnega zemljišča je
zaradi zaokrožitve lastništva zainteresiran lastnik sosednjega
zemljišča.

Ocenjeni obseg prodaje vseh vrst nepremičnin so načrtovani v
navedenih višinah:
Odhodki za nakup zemljišč v letu 2019 se s tem letnim načrtom
načrtujejo v višini 1.128.263,00 EUR.
Odhodki za nakup zemljišč s stavbami v letu 2019 se s tem
letnim načrtom načrtujejo v višini 1.999.615,60 EUR.
Uvrstitev nepremičnin v Prilogo 1:
V Prilogi 1: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem
občine v letu 2019 se pod naslov:
- 2019 – Zemljišča:
• pod zaporedno številko 31: se vključita nepremičnini, ki se
nahajata na Lipi. Za nakup predmetnih nepremičnin je zaradi
zaokrožitve lastništva zainteresiran lastnik sosednjih zemljišč.
• pod zaporedno številko 32: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja na Gorici. Za nakup predmetnega zemljišča so zaradi
zaokrožitve lastništva zainteresirani lastniki sosednjih zemljišč.
• pod zaporedno številko 33: se vključita nepremičnini, ki se
nahajata na Gorici. Pripravil se bo javni razpis za prodajo
nepremičnin, na katerih je predvidena gradnja stanovanjskega
objekta.
• pod zaporedno številko 34: se vključi nepremičnina, ki
se nahaja pri Abanki. Za nakup predmetnega zemljišča so
zaradi zaokrožitve lastništva zainteresirani lastniki sosednjih
zemljišča.
• pod zaporedno številko 35: se vključijo nepremičnine, ki se
nahajajo na območju poslovne cone Stara Vas. Pripravil se bo
javni razpis za prodajo nepremičnin z namenom spodbujanja
podjetništva v MOV.
• pod zaporednimi številkami 36 in 37: 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 potekata kategorizirani javni cesti JP 950261 – Grabnar
– Bošnak in LC 450091 – Paka – Paški Kozjak – Gornji Dolič.
• pod zaporedno številko 38: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja na Trebeliškem. Za nakup je zainteresiran uporabnik
predmetne nepremičnine.

• pod zaporedno številko 42: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja na Gorici. Za nakup predmetnega zemljišča je zaradi
zaokrožitve lastništva zainteresiran lastnik sosednjega
zemljišča.
• pod zaporedno številko 43: 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 44: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja v občini Kamnik. Ker ima predmetna nepremičnina
status kmetijskega zemljišča, se bo pripravil razpis prodaje
nepremičnine, ki bo objavljen na upravni enoti Kamnik.
• pod zaporedno številko 45: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja v Arnačah in v naravi predstavlja kmetijsko zemljišče.
Za nakup je zainteresiran kmetijski pridelovalec, ki je lastnik
sosednje nepremičnine. Prodaja nepremičnine bo potekla
skladno z veljavnim Zakonom o kmetijskih zemljiščih (objava
na UE).
• pod zaporednimi številkami 46 in 47: se vključita nepremičnini,
ki se nahajata na Gorici. Za nakup predmetnih zemljišč so
zaradi zaokrožitve lastništva zainteresirani lastniki sosednjih
zemljišč.
• pod zaporedno številko 48: se vključita nepremičnini, ki se
nahajata na Kersnikovi cesti in v naravi predstavlja zelenico,
kjer je predvidena gradnja stanovanjskih objektov. MOV bo
nepremičnino zamenjala za solastniški delež na parc. št. 964
2454/4.
• pod zaporedno številko 49: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja v Stari vasi. Pripravil se bo javni razpis za prodajo
nepremičnine.
• pod zaporednimi številkami 50 in 51: se vključita nepremičnini,
ki se nahajata v stari vasi. Za nakup predmetnih zemljišč so
zaradi zaokrožitve lastništva zainteresirani lastniki sosednjih
zemljišč.
• pod zaporedno številko 52: 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 53: se vključijo nepremičnine, ki se
nahajajo na območju poslovne cone Stara Vas. Pripravil se bo
javni razpis za prodajo nepremičnin z namenom spodbujanja
podjetništva v MOV.

• pod zaporednimi številkami 39 in 40: se vključita nepremičnini,
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• pod zaporedno številko 54: se vključi del nepremičnine, ki se
nahaja v Stari vasi in predstavlja dvorišče pri stanovanjskem
objektu. Za nakup predmetnega zemljišča je zaradi zaokrožitve
lastništva zainteresiran lastnik sosednjega zemljišča.
• pod zaporedno številko 55: se vključijo nepremičnine, ki se
nahajajo na Gorici. Za nakup predmetnih zemljišč je zaradi
zaokrožitve lastništva zainteresiran lastnik sosednjega
zemljišča.
• pod zaporedno številko 56: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja v Vinski Gori. Na podlagi menjalne pogodbe bo MOV
pridobila zemljišče za gradnjo ceste.
• pod zaporedno številko 57: se vključijo nepremičnine, ki se
nahajajo v Vinski Gori. Pripravil se bo javni razpis za prodajo
nepremičnin, na katerih bo možna gradnja stanovanjskih
objektov.
• pod zaporedno številko 58: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja na Gorici. Za nakup predmetnega zemljišča je zaradi
zaokrožitve lastništva zainteresiran lastnik sosednjega
zemljišča.
• pod zaporedno številko 59: se vključi nepremičnina, ki
se nahaja na območju ZN Lipa vzhod. Pripravil se bo javni
razpis za prodajo nepremičnine, na kateri bo možna gradnja
poslovnega objekta.
• pod zaporedno številko 60: 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 61: se vključi nepremičnina, ki v naravi
ne predstavlja površino ceste. Predvidena je sklenitev menjalne
pogodbe s fizično osebo. Na podlagi menjalne pogodbe bo MO
Velenje pridobila zemljišč preko katere poteka kategorizirana
javna cesta.
• pod zaporedno 62: 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 63: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja na Trebeliškem. Za nakup je zainteresiran uporabnik
predmetne nepremičnine.
• pod zaporedno številko 64: 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 65: se vključi nepremičnina, ki
se nahaja na Gorici. Pripravil se bo javni razpis za prodajo
nepremičnine.
• pod zaporedno številko 66: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja na Ljubljanski cesti. Za nakup predmetnega zemljišča je
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zaradi zaokrožitve lastništva zainteresiran lastnik sosednjega
zemljišča.
• pod zaporedno številko 67: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja na Gorici. Za nakup predmetnega zemljišča je zaradi
zaokrožitve lastništva zainteresiran lastnik sosednjega
zemljišča.
• pod zaporednimi številkami 68 in 69: se vključijo nepremičnine,
ki se nahajajo ob Škalski cesti. Na predmetnih nepremičninah
je predvidena gradnja 3.RO.
• pod zaporedno številko 70: 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 71: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja v Stari vasi. Za nakup predmetnega zemljišča je
zaradi zaokrožitve lastništva zainteresiran lastnik sosednjega
zemljišča.
• pod zaporedno številko 72: se vključi nepremičnina, ki se nahaja
v Črnovi in v naravi predstavlja gozd. Za nakup je zainteresiran
vlagatelj, ki gospodari z gozdom. Prodaja nepremičnine bo
potekla skladno z veljavnim Zakonom o kmetijskih zemljiščih.
• pod zaporedno številko 73: 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 74: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja na Ljubljanski cesti. Za nakup predmetnega zemljišča je
zaradi zaokrožitve lastništva zainteresiran lastnik sosednjega
zemljišča.
• pod zaporedno 75: 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 76: se vključita nepremičnini, ki
se nahajata na Lipi. Pripravil se bo javni razpis za prodajo
nepremičnin, na katerih bo možna gradnja stanovanjskega
objekta.
• pod zaporedno številko 77: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja na Stritarjevi cesti. Za nakup predmetnega zemljišča so
zaradi zaokrožitve lastništva zainteresirani lastniki sosednjega
zemljišča.
• pod zaporedno številko 78: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja na Tomšičevi cesti. Za nakup predmetnega zemljišča so
zaradi zaokrožitve lastništva zainteresirani lastniki sosednjega
zemljišča.
• pod zaporedno številko 79: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja na Kersnikovi cesti. Za nakup predmetnega zemljišča so
zaradi zaokrožitve lastništva zainteresirani lastniki sosednjega
zemljišča.
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• pod zaporedno številko 80: se vključijo nepremičnine, ki se
nahajajo ob Škalski cesti. Na predmetnih nepremičninah je
predvidena gradnja 3.RO.
• pod zaporedno številko 81: se vključi del nepremičnine,
ki se nahaja na Gorici. Za nakup predmetnega zemljišča je
zaradi zaokrožitve lastništva zainteresiran lastnik sosednjega
zemljišča.
- 2019 – Stavbe in deli stavb:
• pod zaporedno številko 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 in 15: se vključijo
Oskrbovana stanovanja objekta št. 38 v gradnji. Predvidena
je sklenitev neposredne prodajne pogodbe s Stanovanjskim
skladom Republike Slovenije v številu osem (8) stanovanj kot
soinvestitorstvo za oddajo v neprofitni najem starejšim.
• pod zaporedno številko 16: se vključita posebna skupna dela
večstanovanjske stavbe v Velenju. Predvidena je sklenitev
neposredne prodajne pogodbe, v kolikor bodo vsi etažni lastniki
objekta soglašali s prodajo. Delež lastništva občine je 5,05 %.
• pod zaporedno številko 17: se vključita posebna skupna dela
večstanovanjske stavbe v Velenju. Predvidena je sklenitev
neposredne prodajne pogodbe, v kolikor bodo vsi etažni lastniki
objekta soglašali s prodajo. Delež lastništva občine je 16,1543
%
• pod zaporedno številko 18: se vključi 6922/10000 stanovanja v
lasti MOV na podlagi sklepa o dedovanju. Predvidena je prodaja
po postopku javne dražbe skupaj s solastnikom stanovanja.
• pod zaporedno številko 19: se vključi prazen poslovni prostor,
ki 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 20: se vključi posebni skupni del
večstanovanjske stavbe v Velenju. Predvidena je sklenitev
neposredne prodajne pogodbe, v kolikor bodo vsi etažni lastniki
objekta soglašali s prodajo. Delež lastništva občine je 7,26 %.
• pod zaporedno številko 21: se vključi garsonjera v Velenju.
Predvidena je sklenitev prodajne pogodbe, v kolikor bo najemnik
tovrstnega stanovanja izkazal interes za odkup.
• pod zaporedno številko 22: se vključi enosobno stanovanje v
Velenju. Predvidena je sklenitev prodajne pogodbe, v kolikor bo
najemnik tovrstnega stanovanja izkazal interes za odkup.
• pod zaporedno številko 23: se vključi dvosobno stanovanje v
Velenju. Predvidena je sklenitev prodajne pogodbe, v kolikor bo
najemnik tovrstnega stanovanja izkazal interes za odkup.
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najemnik tovrstnega stanovanja izkazal interes za odkup.
• pod zaporedno številko 26: se vključi trosobno stanovanje v
Velenju. Predvidena je sklenitev prodajne pogodbe, v kolikor bo
najemnik tovrstnega stanovanja izkazal interes za odkup.
- 2019 – 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, na katerih gradnja ni možna. Pripravil se bo javni
razpis za prodajo predmetnih nepremičnin.
• pod zaporedno številko 2: se vključi zemljišče s stavbo –
prostor za spravilo pridelka. Predvidena je sklenitev neposredne
prodajne pogodbe, v kolikor bo lastnik sosednjega zemljišča, ki
meji in uporablja te prostore, zainteresiran za odkup.
• pod zaporedno številko 3: se vključi zemljišče s stavbo
(pomožnim objektom), po katerem bo potekala trasa 3. razvojne
osi. Predvidena je sklenitev neposredne prodajne pogodbe, ki se
bo z DARS-om kot interesentom sklepala namesto razlastitve.
• pod zaporedno številko 4: se vključita zemljišči s stavbo
(stanovanjskim objektom), po katerem bo potekala trasa 3.
razvojne osi. Predvidena je sklenitev neposredne prodajne
pogodbe, ki se bo z DARS-om kot interesentom sklepala
namesto razlastitve.
• pod zaporedno številko 5: se vključi zemljišče s stavbo
(stanovanjskim objektom in gospodarskim poslopjem), po
katerem bo potekala trasa 3. razvojne osi. Predvidena je
sklenitev neposredne prodajne pogodbe, ki se bo z DARS-om
kot interesentom sklepala namesto razlastitve.
• pod zaporedno številko 6: se vključi solastniški delež zemljišča
s stavbo, ki se nahaja v Plešivcu. Predvidena je sklenitev
neposredne pogodbe s solastnikom predmetne nepremičnine.
• pod zaporedno številko 7: se vključita zemljišči s stavbo
(samostoječa stavba 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 2019 se pod naslov:
- 2019 – Zemljišča:
• pod zaporedno številko 1: se vključi del nepremičnine, ki se
nahaja ob Kidričevi cesti. Z menjalno pogodbo bo MOV pridobila
lastništvo nad celotno nepremičnino, ki v naravi predstavlja
zelenico in parkirišče.

• pod zaporedno številko 24: se vključi enosobno stanovanje v
Velenju. Predvidena je sklenitev prodajne pogodbe, v kolikor bo
najemnik tovrstnega stanovanja izkazal interes za odkup.

• 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.

• pod zaporedno številko 25: se vključi dvosobno stanovanje v
Velenju. Predvidena je sklenitev prodajne pogodbe, v kolikor bo

• pod zaporedno številko 3: se vključijo nepremičnine, ki se
nahajajo ob železnici, ob OŠ Anton Aškerc in v Šaleku. Z

4. seja Sveta Mestne občine Velenje
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odkupom bo MOV pridobila zemljišče v centralnih predelih
mesta ter zemljišča za gradnjo kolesarske steze.
• pod zaporedno številko 4: se vključijo nepremičnine, ki se
nahajajo med Aškerčevo in Kidričevo cesto. Z odkupom bo
MOV pridobila zemljišče v centralnih predelih mesta.
- 2019 – 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.
• pod zaporedno številko 2: se vključijo nepremičnine, ki se
nahajajo na Gorici. Z odkupom bo MOV pridobila parkirišče
– garaže.
• pod zaporedno številko 3: se vključijo nepremičnine, ki
se nahajajo ob Šaleški cesti. Z odkupom bo MOV pridobila
zemljišče in parkirišče - garaže v centralnih predelih mesta.
V Velenju, 26. april 2019
Pripravili:
Brigita FELICIJAN, dipl. upr. org., l.r.
svetovalka I
mag. Zdravka Vasiljević Rudonić, l.r.
občinska odvetnica
		

mag. Branka GRADIŠNIK, l.r.
vodja Urada za urejanje prostora
Alenka REDNJAK, dipl. ekon. (UN) , l.r.
vodja Urada za razvoj in investicije

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

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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964 Velenje

40.

953 Paka

36.

964 Velenje

964 Velenje

35.

39.

964 Velenje

34.

953 Paka

964 Velenje

33.

38.

964 Velenje

32.

2669 Paški Kozjak

964 Velenje

31.

37.

Šifra in katastrska
občina

Zap.št.

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
skupaj 225

720
135
430
1.200
120
skupaj 2.605

1903/83
1903/78
1903/79
1903/85
1903/82
1903/88
1903/75
1903/84
1903/86
1903/81
1903/87
1903/77
1903/80
1903/74
1903/76

781-del
780-del
782-del
773/5-del
779-del

1929/1-del

1946/27-del
180

120

569

1459

parkirišče

parkirišče

stavbno zemljišče

travnik

travnik

travnik

zelenica

dvorišče

zelenica

travnik

Vrsta dejanske rabe

neposredna pogodba

neposredna pogodba

neposredna pogodba

menjalna pogodba

menjalna pogodba

javno zbiranje ponudb

neposredna pogodba

javno zbiranje ponudb

neposredna pogodba

neposredna pogodba

Predvidena metoda
razpolaganja

2019 - Zemljišča

Za nakup dela nepremičnine so zaiteresirani lastniki sosednjih
zemljišč.
Za nakup dela nepremičnine so zaiteresirani lastniki sosednjih
zemljišč.

Za nakup nepremičnine je zainteresiran uporabnik zemljišča.

20,00

20,00

20,00

7,00

7,00

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

39,37

25,00

31,00

20,00

20,00

Orientacijska
vrednosti v €/m 2

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).

Za nakup zemljišč so zainteresirani uporabniki predmetnih
nepremičnin.

Za nakup predmetne nepremičnine so zainteresirani lastniki
sosednjega zemljišča.
Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnin, na katerih je
predvidena gradnja stanovanjskega objekta.

Za nakup predmetnih nepremičnin je zainteresiran lastnik
sosednjih zemljišč.

Obrazložitev ekonomske utemeljenosti razpolaganja

3.600,00

2.400,00

11.380,00

10.213,00

497,00

102.558,85

5.625,00

24.242,00

600,00

4.680,00

Orientacijska
vrednost v €
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338/28

666/2
669
668
677/13
667

71

228
554
skupaj 782

3577/2
3322/8

570/33

30

203
31
skupaj 234

3358/9
3358/11

3322/9

Velikost (m )

Parcelna št.

2

PRILOGA 1: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2019
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967 Kavče

964 Velenje

954 Lipje

1909 Šmarca

965 Laze

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

975 Vinska Gora

41.

42.

43.

44.

45.

46.
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47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

40

90
320
140
110
58
skupaj 718

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

zelenica

zelenica, dvorišče

dvorišče

travnik

zelenica

zelenica, dvorišče

zelenica, pot

zelenica, dvorišče

zelenica

zelenica

zelenica

travnik

njiva

dvorišče, gozd

zelenica

dvorišče

neposredna pogodba

neposredna pogodba

neposredna pogodba

javno zbiranje ponudb

javno zbiranje ponudb

neposredna pogodba

neposredna pogodba

javno zbiranje ponudb

menjalna pogodba

neposredna pogodba

neposredna pogodba

javno zbiranje ponudb

javno zbiranje ponudb

javno zbiranje ponudb

neposredna pogodba

neposredna pogodba

3,00

25,00
25,00

Za nakup zemljišč je zainteresiran lastnik sosednjih
nepremičnin. Predvidena je menjava zemljišč, s katero bo MOV
pridobila zemljišča, ki v naravi predstavljajo cesto.
Za nakup zemljišča sta zainteresirana lastnika sosednjih
nepremičnin.
Za nakup zemljišča sta zainteresirana lastnika sosednjih
nepremičnin.

25,14

20,00

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

25,14

Za nakup zemljišča je zainteresiran lastnik sosednjega
zemljišča.

Za nakup zemljišča je zainteresiran lastnik sosednjega
zemljišča.

41,00

37,00

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.
Za nakup zemljišča je zainteresiran lastnik sosednjega
zemljišča.

25,00

Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnine.

48,00

2,50

Pripravil se bo javni razpis za prodajo solastniškega deleža
kmetijskega zemljišča.

Z menjalno pogodbo bo MOV oddala zemljišče za gradnjo
stanovanjskih objektov, pridobila pa bo solastniški delež
nepremičnine na parc. št. 964 2454/4

7,50

20,00

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

20,00

Za nakup zemljišča je zainteresiran lastnik sosednjega
zemljišča.

800,00

18.050,52

402,24

573.754,00

25.419,00

4.800,00

2.850,00

22.925,00

138.528,00

4.250,00

4.600,00

702,00

11.392,50

19.770,00

1.400,00

340,00
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557/5-del

16

1.488
998
916
3.239
3.338
706
2.451
727
131
skupaj 13.994

45
147
skupaj 192
159
338
190
skupaj 687

114

1661/4-del

680
658/2
683/2
657
675/3
683/1
658/1
679
3567/4

1228/3
1229/1
1230

646/24
646/23

646/25

917

2566
320
skupaj 2.886

1862/1
1862/2

794/2-del

170

184

234

4.557

2636

70

17

2397/312

2397/311

154

374/1-del

1099/4

2388/29-del

442/4
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964 Velenje

964 Velenje

69.

964 Velenje

64.

68.

953 Paka

63.

964 Velenje

974 Prelska

62.

67.

951 Hrastovec

61.

964 Velenje

964 Velenje

60.

66.

964 Velenje

59.

964 Velenje

964 Velenje

58.

65.

975 Vinska Gora

57.

309/25

294/6

2397/92-del

13.128

2.354

113

30

gozd

gozd in travnik

zelenica

zelenica, dvorišče

zelenica, cesta

travnik

zemljišče

travnik

travnik

stavbno zemljišča

travnik

dvorišče

travnik

neposredna pogodba

neposredna pogodba

neposredna pogodba

neposredna pogodba

javno zbiranje ponudb

menjalna pogodba

neposredna pogodba

menjalna pogodba

menjalna pogodba

neposredna pogodba

javno zbiranje ponudb

neposredna pogodba

javno zbiranje ponudb

35,00

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

30,00
25,00
25,00
25,00
0,60

Za nakup zemljišča je zainteresiran lastnik sosednjega
zemljišča.
Za nakup zemljišča je zainteresiran lastnik sosednjega
zemljišča.
Za odkup zemljišča, po katerem bo potekala trasa 3. razvojne
osi, je zainteresiran DARS.
Za odkup zemljišča, po katerem bo potekala trasa 3. razvojne
osi, je zainteresiran DARS.

25,00

20,00

15,00

15,00

Za nakup zemljišča je zainteresiran lastnik sosednjega
zemljišča.

MOV bo z menjavo pridobila zemljišča ob velenjski plaži.

Za nakup zemljišča je zainteresiran uporabnik zemljišča.

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

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

25,00

25,00

Za nakup zemljišča je zainteresiran lastnik sosednjega
zemljišča.

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

30,00

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

7.872,07

58.850,00

2.825,00

750,00

42.000,00

487.700,00

10.980,00

15.855,00

1.325,00

24.750,00

105.000,00

1.325,00

177.300,00
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3418/5

1.400

125
1.458
397
13.386
518
3.624
skupaj 19.508

12/1
4
8
7/4
5
9

2419/4-del

549

457
353
142
105
skupaj 1.057

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

338/26

280

364
9
617
skupaj 990

52/2
57/3
16

828/73

3.000

53

485
205
20
644
3
707
1.130
669
779
337
220
711
skupaj 5.910

3341/67-del

3341/67-del

531
534/25
534/24
534/16
534/18
534/14
532/9
534/20
534/29
534/27
557/4-del
527/2
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964 Velenje

964 Velenje

976 Črnova

952 Cirkovce

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

70.

71.

72.

73.
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74.

75.

76.

77.

78.

79.

1863/55

2580/1-del

1946/8-del

72

80

40

880
36
skupaj 916

2.085
2.025
2.237
233
1.100
300
skupaj 7.980

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

3358/8
3358/12

136

71

21.395

275

539
136
886
280
910
2.790
3.441
1.761
116
skupaj 10.859

3438/7

267/42

230/6

786/3-del

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

zelenica

zelenica

zelenica

zelenica

stavbno zemljišče

zelenica

zelenica

gozd

travnik

zelenica, deponija
pepela

neposredna pogodba

neposredna pogodba

neposredna pogodba

javno zbiranje ponudb

javno zbiranje ponudb

neposredna pogodba

menjalna pogodba

neposredna pogodba

neposredna pogodba

menjalna pogodba

30,00

25,00

25,00

24,40

Za nakup zemljišče je zainteresiran lastnik sosednjega
zemljišča.
Za nakup zemljišče je zainteresiran lastnik sosednjega
zemljišča.
Za nakup zemljišča so zainteresirani lastniki sosednjega
zemljišča.

30,00

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

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

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 zemljišče je zainteresiran lastnik sosednjega
zemljišča.

0,70

25,00

Za nakup zemljišče je zainteresiran lastnik sosednjega
zemljišča.
Za nakup je zaiteresiran vlagatelj, ki gi gospodaril z gozdom.

25,00

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

1.756,80

2.000,00

1.000,00

27.480,00

239.400,00

3.400,00

1.420,00

14.976,50

6.875,00

271.475,00
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964 Velenje

81.

SKUPAJ

957 Škale

80.

2397/221-del

866/35
866/31
866/33
866/21
942/21
942/25
945/21
875/3
875/4
875/5
875/6
868/15
876/14
942/11
945/34
938/1
938/3
942/15
631

391
1.157
159
465
52
659
28
156
10
27
19
909
47
684
457
1.803
88
62
skupaj 7.173
zelenica

zelenica, cesta, gozd

neposredna pogodba

neposredna pogodba

0,00

30,00

Odsvojitev nepremičnin za gradnjo državne ceste - 3. RO.

Za nakup zemljišče je zainteresiran lastnik sosednjega
zemljišča.

.0.01,1

18.930,00

0,00
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964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

posebna skupna dela stavbe v kleti v etažni lastnini vseh
etažnih lastnikov, delež MOV znaša 16.1543 %

neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba
neposredna pogodba

enosobno stanovanje, okoli 53 m2, gradnja oskrbovanih
stanovanj, zemljišče ID 964 1891/8, 1891/9

garsonjera, okoli 32 m2, gradnja oskrbovanih stanovanj,
zemljišče ID 964 1891/8, 1891/9

garsonjera, okoli 32 m2, gradnja oskrbovanih stanovanj,
zemljišče ID 964 1891/8, 1891/9

garsonjera, okoli 32 m2, gradnja oskrbovanih stanovanj,
zemljišče ID 964 1891/8, 1891/9

dela stavbe ID 3567, Tomšičeva 7, štev. 34 - 24,5 m2 in 36 neposredna pogodba
20 m2

dela stavbe ID 4385, Šalek 93, štev. 81-3,30 m3 in 82- 61,10
neposredna pogodba
m2

javno zbiranje ponudb
javno zbiranje ponudb
javno zbiranje ponudb
javno zbiranje ponudb
javno zbiranje ponudb

garsonjera, okoli 30 m2

enosobno stanovanje, okoli 45 m2

dvosobno stanovanje, okoli 60 m2

enosobno stanovanje, okoli 45 m2

dvosobno stanovanje, okoli 60 m2

javno zbiranje ponudb

neposredna pogodba

del stavbe ID 3096, štev. 90, Šalek 98, 28,28 m2

trosobno stanovanje, okoli 80 m2

javno zbiranje ponudb

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.

javna dražba

posebna skupna dela stavbe v IV. etaži v etažni lastnini vseh
etažnih lastnikov, delež MOV znaša 5,05 %

neposredna pogodba

garsonjera, okoli 32 m2, gradnja oskrbovanih stanovanj,
zemljišče ID 964 1891/8, 1891/9

enosobno sanovanje 41,8 m2, ID 964 2285 18, Šercerjeva
13,

soinvestitorstvo SSRS na podlagi javnega razpisa (program
sofinanciranja stanovanj za starejše)

neposredna pogodba

enosobno stanovanje, okoli 53 m2, gradnja oskrbovanih
stanovanj, zemljišče ID 964 1891/8, 1891/9

40.000,00
60.000,00
40.000,00
60.000,00

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

1.0.2,00

75.000,00

30.000,00

stanovanje zasedenno z najemnikom, ki je zainteresiran za
odkup

stanovanje zasedenno z najemnikom, ki je zainteresiran za
odkup

3.000,00

54.900,00

31.200,00

5.250,00

712,00

55.000,00

55.000,00

55.000,00

90.600,00

55.000,00

90.600,00

90.600,00

55.000,00

Orientacijska vrednost €

posebni skupni del stavbe v etažni lastnini vseh etažnih
lastnikov, delež MOV znaša 7,26 %

Poslovni prostor ima precej dotrajane kratkoročne komponente,
zato bi bila potrebna temeljita prenova.

solastnina MOV po sklepu o dedovanju 6922/10000,
stanovanje v slabem gradbenem stanju

soinvestitorstvo SSRS na podlagi javnega razpisa (program
sofinanciranja stanovanj za starejše)

soinvestitorstvo SSRS na podlagi javnega razpisa (program
sofinanciranja stanovanj za starejše)

soinvestitorstvo SSRS na podlagi javnega razpisa (program
sofinanciranja stanovanj za starejše)

soinvestitorstvo SSRS na podlagi javnega razpisa (program
sofinanciranja stanovanj za starejše)

soinvestitorstvo SSRS na podlagi javnega razpisa (program
sofinanciranja stanovanj za starejše)

soinvestitorstvo SSRS na podlagi javnega razpisa (program
sofinanciranja stanovanj za starejše)

neposredna pogodba

enosobno stanovanje, okoli 53 m2, gradnja oskrbovanih
stanovanj, zemljišče ID 964 1891/8, 1891/9

soinvestitorstvo SSRS na podlagi javnega razpisa (program
sofinanciranja stanovanj za starejše)

neposredna pogodba

Obrazložitev ekonomske utemeljenosti razpolaganja

2019 – Stavbe in deli stavb
Predvidena metoda
razpolaganja

garsonjera, okoli 32 m2, gradnja oskrbovanih stanovanj,
zemljišče ID 964 1891/8, 1891/9

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

GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE

SKUPAJ

964 Velenje

8.

Šifra in katastrska
Zap. št.
občina
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957 Škale

967 Kavče

964 Velenje

968 Podkraj

964 Velenje

950 Plešivec

959 Šoštanj

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

SKUPAJ

Šifra in katastrska
občina

Zap. št.

Predvidena metoda
razpolaganja

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

Parc. št. 1642, skupne velikost 290 m2, Cesta Simona
Blatnika 21, Velenje, stanovanjski objekt velikosti 179,30
m2, ID stavbe 1336 s pripadajočim stavbnim zemljiščem in neposredna pogodba
zunanjo ureditvijo ter gospodarsko poslopje velikosti 57,40
m2, ID stavbe 1337.
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

0.0,

123.000,00

20.500,00

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

Stanovanje v samostoječi stavbi z enim stanovanjem je prazno.

181.200,00

60.180,55

161.700,00

3.000,00

131.000,00

Orientacijska vrednost €

Za odkup zemljišča, po katerem bo potekala trasa 3. razvojne
osi, je zainteresiran DARS. Stavba in pomožni objekt sta v 23.
členu Uredbe o državnem prostorskem načrtu za državno cesto
od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug
predvidena za odstranitev.

Za odkup zemljišča, po katerem bo potekala trasa 3. razvojne
osi, je zainteresiran DARS.

Parc. št. 137/5 (409 m2) in 137/7 (1672 m2), skupne velikost
2081 m2, Podgorje 29, Velenje (solastniški delež Mestna
občina Velenje 804/1000 in Občina Šoštanj 196/1000),
stanovanjski objekt z enim stanovanjem velikosti 111,60 m2, neposredna pogodba
ID stavbe 66 s pripadajočim stavbnim zemljiščem
(solastniški delež Mestna občina Velenje 201/250 in Občina
Šoštanj 49/250).

stavba v slabem stanju, predviden odkup lastnika sosednje
stavbe in zemljišča, objekt v uporabi tega lastnika
Za odkup zemljišča, po katerem bo potekala trasa 3. razvojne
osi, je zainteresiran DARS.

neposredna pogdoba

Za odkup je zainteresiran uporabnik zemljišča.

Obrazložitev ekonomske utemeljenosti razpolaganja

Parc. št. 294/5 skupne velikost 3095 m2, del stavbe 429-1
neposredna pogodba
velikosti 27,90 m2.

109,80 m2

objektom ID 198 - prostor za spravilo priddelka v izmeri

zemljišče ID 235/2 k.o. Kavče v izmeri 320,00 m2 skupaj z

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)

2019 – Zemljišča s stavbami
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964 Velenje

964 Velenje

3.

4.

SKUPAJ:

964 Velenje

964 Velenje
116
10
23
6555
6986
877
91
160
3730
6330
560
skupaj 25.438
624
2.746
625
1.141
skupaj 5.136
1.282
1.721
1.235
680
232
245
270
521
280
340
587
skupaj 7.393

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

1867/2-del
2598/1-del
2597-del
2197/1-del

583
604/1
588/1
595
610/2
603
602
601
590
600
582/2

3.450

2

Velikost (m )

2454/4-del

Šifra in katastrska
Parcelna št.
občina

2.

1.

Zap.št.

parkirišče, pešpoti

travnik

travnik, pot

zelenica,
parkirišče

Vrsta dejanske
rabe

PRILOGA 2: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine za leto 2019

Z odkupom bo MOV postala lastnica predmetnih
nepremičnin v celoti.

Z odkupom bo MOV postala lastnica predmetnih
nepremičnin v celoti.

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

Z menjalno pogodbo bo MOV postala lastnica
predmetne nepremičnine v celoti, oddala pa bo
zemljišče za gradnjo stanovanjskih objektov.

Ekonomska utemeljenost načrtovanega pridobivanja

2019 - Zemljišča

25

33

25

40

Orientacijska
vrednosti v
€/m2

1.12.2,00

184.825,00

169.488,00

635.950,00

138.000,00

Orientacijska vrednost v €
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964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

1.

2.

.

SKUPAJ

Šifra in katastrska
občina

Zap.št.

Z odkupom bo MOV pridobila parkirišča v centralnih predelih mesta.

Z odkupom bo MOV zaokrožila lastništvo nepremičnin na tem območju.

114 pokritih PM v garaži Goriška 50, ID stavbe
4826, deli od vključno 445 do vključno 558

parc. št. 2502/25, velikosti 868 m2, parc. št.
2502/26, velikosti 45 m2, parc. št. 2503/5,
velikosti 61 m2, parc. št. 2506/4, velikosti 7 m2,
garaža ID 4732-5, velikosti 3.691 m2, garaža ID
4732-7, velikosti 3.595 m2, garaža ID 4732-9,
velikosti 3.350 m2, garaža ID 4732-13, velikosti
41 m2, garaža 4732-14, velikosti 27 m2, poslovni
prostor ID 4732-16, velikosti 26 m2, garaža ID
4732-17, velikosti 15 m2, garaža ID 4732-18,
velikosti 26 m2 in etažna lastnina na parc. št.
2502/23 in parc. št. 2502/24

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

Ekonomska utemeljenost načrtovanega pridobivanja

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

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

2019 - Zemljišča s stavbami

1..1,0

330.000,00

1.539.615,60

130.000,00

Orientacijska vrednost v €
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VPRAŠANJA SVETNIC IN
SVETNIKOV ter ODGOVORI
UPRAVE MOV
(MAREC, APRIL 2019)

5. april 2019
Zap. št. 7
Član sveta ADNAN GLOTIĆ je podal naslednje vprašanje:
V javnosti se je pred kratkim odprla razprava na temo najemanja storitev
čisčenja za potrebe MOV in njenih zavodov, kar je sicer splošna praksa
marsikje v javnem sektorju in pa tudi širše. Zanima me ali se v okviru
MOV (upravna zgradba, zavodi, šole,...) čiščenje izvaja izključno v okviru
outsourcinga oz. ali se dela kje izvajajo tudi z neposredno zaposlenimi?
Kakšni so sicer vsebinski razlogi oz. prednosti, ki utemeljujejo koncept
najemanja storitev čiščenja (v konkretnih primerih, kjer se dejansko
izvaja), pred neposrednim zaposlovanjem v obstoječih pogojih dela?
ODGOVOR:
V Upravi Mestne občine Velenje vsako leto skladno z veljavno javno
naročniško zakonodajo izvedemo postopek javnega naročila »Čiščenje
poslovnih prostor MO Velenje na okolju prijazen način«. Za preteklo leto je
bila sklenjena pogodba za navedene storitve v znesku 121.968,52 evrov (z
vključenim DDV) za devet objektov. V obseg pogodbe so vključena dnevna,
tedenska, mesečna in letna generalna čiščenja, od enostavnih čiščenj
do najbolj zahtevnih čiščenj na višini, vsa potrebna čistila in ves sanitarni
potrošni material. Zaposlenih čistilk oziroma čistilcev nimamo in prav tako
posebej ne nabavljamo čistil in sanitarnega materiala. Zaradi raznovrstnih
vrst čiščenja v omenjenih objektih je racionalneje najemati čistilni servis.
Trenutno smo v izvedbi javnega naročila čiščenja za obdobje enega leta.
Javno naročilo se izvaja skladno z veljavno javno naročniško zakonodajo,
upoštevane so tako okoljske kot socialne zahteve. Upoštevane pa so tudi
zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (uporaba čistil in sanitarnega
materiala na okolju prijazen način).
Prav tako smo pred pričetkom javnega naročila preverili smernice za javno
naročanja storitev čiščenja podane s strani Ministrstva za javno upravo in
upoštevali navodilo Sekcije čistilcev objektov pri GZS, pri čemer smo ugotovili,
da glede na določen normativ čiščenja (NORMATIV ČIŠČENJA – 1200 m2
na čistilko na 8 ur), nikakor ne presegamo normativa, oziroma čistilke v osem
urnem delovniku čistijo celo manjšo kvadraturo od določene.
V vzorcu pogodbe, ki je del javnega naročila so tudi pogodbena določila,
ki zahtevajo preverjanje plačila socialnih prispevkov s strani naročnika, kot
določa zakon, za prevzete delavke pa se preverja tudi plačilo nadur in je
vzpostavljen nadzor nad izplačilom plač.
Prevzete delavke imajo zagotovljen obseg pravic delavcev, o vsaki spremembi
se obvesti njihov sindikat. Čiščenje v objektih MOV z zunanjimi izvajalci se
izvaja od maja 1992.
Vrtec Velenje izvaja postopek javnega naročanja »Okolju prijazne storitve
čiščenja« skladno z veljavno javno naročniško zakonodajo. Za preteklo leto
je bila sklenjena pogodba za navedene storitve v znesku 204.032,64 evrov
(z vključenim DDV) za 7505,00 m². V obseg pogodbe so vključena dnevna,
tedenska, mesečna in letna generalna čiščenja, od enostavnih čiščenj
do najbolj zahtevnih čiščenj na višini, vsa potrebna čistila in ves sanitarni
potrošni material. Zaposlenih čistilk oziroma čistilcev v Vrtcu Velenje nimajo
zaposlenih in prav tako posebej ne nabavljajo čistil in sanitarnega materiala.
Zaradi različnih vrst čiščenja v omenjenih objektih je racionalneje najemati
čistilni servis.
Pogodba s čistilnim servisom ima Vrtec Velenje sklenjeno do 31. 12. 2020
in do takrat je nimajo namena prekinjati, kar so nedavno raziskovali zaradi
prejete okrožnice s strani Ministrstva.
Z načinom čiščenja z zunanjim izvajalcem so v vrtcu pričeli predvsem zaradi

4. seja Sveta Mestne občine Velenje

30. april 2019

velikosti zavoda, razpršenosti in pomanjkanja kadrovske službe, ki bi še
zmogla urejati zaposlovanje čistilk/čistilcev in vodenje delovnega procesa.
Glede na okrožnico so začeli razmišljati tudi v tej smeri, da bi bili zaposleni
pri njih, seveda pa je potreben natančen preračun vseh stroškov.
Na osnovnih šolah je delovno mesto čistilke sistemizirano in normirano s
strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport – 1 čistilka na 900 m²
površine. V primeru, da pride do daljše odsotnosti čistilke, si šole pomagajo
z najemom čistilnega servisa za določen čas.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije in Uradu za družbene
dejavnosti.
1. april 2019
Zap. št. 6
Članica sveta ANITA LEMEŽ KLJAJIČ je podala naslednje
vprašanje:
Na podlagi pisnega dopisa sovaščanke podajam pobudo, da se na
parkirišču Kidričeve ceste 57 označi parkirno mesto za invalide.
ODGOVOR:
Postopek prenosa zemljišča na Mestno občino Velenje, katerega
lastnik je Gorenje gospodinjski aparati je v teku. Takoj, ko bo
zemljišče vpisano v zemljiški knjigi kot last MOV, bomo izvedli
zaris. Pred označitvijo parkirnega mesta mora upravnik bloka v
katerem živi pobudnica, poslati vlogo za označitev, zraven pa
priložiti soglasje stanovalcev.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti
21. marec 2019
Zap. št. 5
Članica sveta DARINKA SKAZA je podala naslednje
vprašanje:
Pešci, najbolj pa bližnji stanovalci, ki želijo na Kidričevi cesti, od OŠ
MPT do Tržnice, prečkati cesto, imajo pri tem nemalo težav. Predvsem
zato, ker je razdalja med prehodom pri Tržnici in naslednjim pri MPT
velika. V bližini je tudi vrtec, kamor starši otroke vodijo tudi peš. In
dogaja se, da pešci pri prečkanju kršijo cestnoprometne predpise,
kar je v prvi vrsti nevarno, večkrat pa so tudi oglobljeni. Zaradi tega
je veliko negodovanja in slabe volje. Ali je možno zadevo urediti z
dodatnim prehodom?
ODGOVOR:
Za ureditev prehoda smo že pridobili projektno dokumentacijo
in vsa potrebna soglasja. V teku je javno naročilo za izbor
izvajalca. Pričakujemo, da bodo dela končana šestdesetih
dneh od podpisa pogodbe.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

30. april 2019
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