
Številka: 1313. oktober 2020

Spoštovani, 
na podlagi 26. člena Statuta Mestne občine Velenje _
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo in št. 17/2019) 
in

22. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje 	
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 3/2016 - uradno prečiščeno besedilo in št. 7/2017)

sklicujem
12. sejo Sveta Mestne občine Velenje, 
v torek, 27. oktobra 2020, ob 8. uri

v sejni dvorani Mestne občine Velenje, Titov trg 1.

	 	 podžupan v začasnem 
opravljanju funkcije župana 

Mestne občine Velenje 
   Peter DERMOL, l.r.
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Predlog dnevnega reda 12. seje, ki bo potekala v torek, 27. oktobra 2020, ob 8. uri:

1. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev župana_ ________________________________________________ na seji 
2. Imenovanje tričlanske mandatne komisije za ugotovitev izvolitve župana________________________________ na seji
3. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana_______________________________________________ na seji
4. Predlog Sklepa o ugotovitvi izvolitve župana_ ____________________________________________________________ na seji
5. Potrditev zapisnika 11. seje Sveta Mestne občine Velenje______________________________________________________ 4
6. Potrditev zapisnika 2. dopisne seje Sveta Mestne občine Velenje_____________________________________________ 19
7. Potrditev zapisnika 2. izredne seje Sveta Mestne občine Velenje______________________________________________ 21
8. Potrditev zapisnika 3. dopisne seje Sveta Mestne občine Velenje_____________________________________________ 23
9. Predstavitev Strategije prestrukturiranje premogovnih regij – Deloitte___________________________________ na seji
10. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave__________________________________________ na seji
11. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Muzej Velenje_______________ po elektronski pošti
12. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Zavod za turizem Šaleške doline______ 56
13. Predlog Sklepa o seznanitvi s poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje za leto 2020 v 

obdobju od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 __________________________________________________________________________ 32
14. Predlog Sklepa o odpisu terjatev Mestne občine Velenje_________________________________________________ na seji
15. Predlog Sklepa o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za leto 2019 in iz preteklih let______________ 33
16. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 965 Laze iz javnega dobra 
 (ID znak parcel 1383/6, 1385/4,1385/5, 1386/6)________________________________________________________________ 41_
17. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 965 Laze iz javnega dobra (ID znak parcel 1395/6, 1395/7, 

1396/3) ________________________________________________________________________________________________________ 42
18. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 974 Prelska iz javnega dobra 
 (ID znak parcel 1074/1, 1072/31) _______________________________________________________________________________ 43
19. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 967 Kavče iz javnega dobra 
 (ID znak parcel 441/8, 440/10, 441/5, 441/10)__________________________________________________________________ 44_
20. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 957 Škale iz javnega dobra (ID znak parcela 957 1253/2)____ 45
21. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 975 Vinska Gora iz javnega dobra 
 (ID znak parcela 975 848/21, 848/22)__________________________________________________________________________ 46
22. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra 
 (ID znak parcela 964 3479/5)___________________________________________________________________________________ 47
23. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne 

občine Velenje za leto 2020 ___________________________________________________________________________________ 48
24. Predlog Sklepa o ustanovitvi grajenega javnega dobra lokalnega pomena v k. o. 964 Velenje, 968 Podkraj, 

952 Cirkovce, 951 Hrastovec in 975 Vinska Gora_______________________________________________________________ 51
25. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje 
 za leto 2020 _ _________________________________________________________________________________________priloga 1, 2
26. Osnutek Odloka o sofinanciranju programov organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje______________ 53
27. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na 

območju Mestne občine Velenje ______________________________________________________________________________ 52

V vednost:
- Odgovori na svetniška vprašanja in pobude___________________________________________________________________ 57__
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PREDLOG

ZAPISNIK 11. SEJE 
Sveta Mestne občine Velenje

Seja je potekala v sejni dvorani Mestne občine Velenje, dne 23. 
6. 2020, s pričetkom ob 8. uri in zaključkom ob 13.45 uri.

Sejo je vodil podžupan Peter DERMOL.

Opravičila se je naslednja članica sveta: Karmen GRABANT. 

Podžupan Peter DERMOL je ugotovil, da je od skupnega števila 33 
članov sveta prisotnih 31 članov in je svet sklepčen. 

Člani sveta so za 11. sejo Sveta Mestne občine Velenje prejeli 
naslednje gradivo:
- Glasilo št. 11 
- Predlog dnevnega reda s poročevalci, kazalom in opombami
- Razširitev dnevnega reda 11. seje Sveta Mestne občine 
Velenje
- Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja zavoda 
Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
- Predlog  Sklepa  o   imenovanju  članov  v  Svet   javnega  
zavoda  Center   za  razvoj   terciarnega   izobraževanja SAŠA 
Velenje
- Grafično prilogo k Predlogu Pravilnika o standardih storitev 
izvajanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja 
javnih površin v Mestni občini Velenje
- Zapisnik Odbora za gospodarske 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 Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
- Zapisnik seje Nadzornega odbora

Za 11. sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1.Potrditev zapisnika 10. 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 
Festival Velenje 
4. Predlog  Sklepa  o   imenovanju  članov  v  Svet   javnega  
zavoda  Center   za  razvoj   terciarnega   izobraževanja SAŠA 
Velenje  
5. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet zavoda OŠ 
Šalek 
6. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet zavoda OŠ 
Gustava Šiliha Velenje
7. Predlog Sklepa o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje 
na dan 31.12.2019 

8. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v 
letu 2020 
9. Predlog Sklepa o začasnem prenehanju delovanja podružnice 
Osnovne šole Livada v Cirkovcah 
10. Predlog Sklepa o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih 
Vrtca Velenje za šolsko leto 2020/2021 in za prihodnja šolska 
leta do preklica
11. Predlog Sklepa o določitvi nižjega normativa v oddelku 
enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2020/2021
12. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 953 Paka iz 
javnega dobra (ID znak parcela 953 566/13) 
13. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje 
iz javnega dobra (ID znak parcela 964 2035/2)  
14. Predlog Sklepa o oceni izvajanja občinskega programa 
varnosti Mestne občine Velenje 
15. Osnutek Odloka o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske 
javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini 
Velenje 
16. Predlog Pravilnika o standardih storitev izvajanja lokalne 
gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v 
Mestni občini Velenje
17. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje (po 
skrajšanem postopku) 
18. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
organizaciji in o načinu izvajanja gospodarske javne službe 
mestnega avtobusnega prometa v Mestni občini Velenje in o 
organizaciji in načinu izvajanja šolskih prevozov (po skrajšanem 
postopku) 
19. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin 
posebnega pomena v Mestni občini Velenje (po skrajšanem 
postopku)
20. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne 
občine Velenje  
21. Poročilo o izvajanju lokalne gospodarske javne službe 
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje 
področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini 
Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 
2019  
22. Predlog Sklepa o sprejemu poslovnega načrta lokalne 
gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih 
odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje 
z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini 
Šmartno ob Paki za leto 2020
23. Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov iz 
Mestne občine Velenje za leto 2019
24. Predlog  Sklepa  o   sprejemu   programa  izvajanja   
gospodarske  javne   službe  odlaganja   ostankov  predelave  
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju 
Mestne občine Velenje za leto 2020 
25. Letni program dela Nadzornega odbora MOV za leto 2020
26. Poročilo Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., za leto 
2019 
27. Poročilo o delu SAŠA inkubatorja za leto 2019 
28. Poročilo o delu in finančno poročilo Rdeče dvorane ŠRZ 
za leto 2019
29. Poročilo o delu Razvojne agencije Savinjsko-šaleške regije, 
d. o. o., za leto 2019 
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30. Poročilo o rezultatih meritev onesnaževal v zraku in 
obveščanje javnosti v letu 2019

Podžupan Peter DERMOL je predlagal, da se z dnevnega reda 11. 
seje Sveta MOV umakne točka:
- Poročilo o delu in finančno poročilo Rdeče dvorane ŠRZ za 
leto 2019.

Podžupan Peter DERMOL je predlagal, da se dnevni red 11. seje 
Sveta MOV razširi tako, da se na:
- 7. točko uvrsti Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju 
direktorja zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško 
in Koroško.

Prisotnih je bilo 30 članov sveta.
1. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se 
dnevni red 11. seje Sveta MOV razširi tako, da se na:
- 7. točko uvrsti Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju 
direktorja zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško 
in Koroško.

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

Podžupan Peter DERMOL je predlagal, da se po skrajšanem 
postopku obravnavajo:
- 18. točka – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine 
Velenje;  
- 19. točka – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o organizaciji in o načinu izvajanja gospodarske javne 
službe mestnega avtobusnega prometa v Mestni občini Velenje 
in o organizaciji in načinu izvajanja šolskih prevozov; 
- 20. točka – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih 
površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje. 

Prisotnih je bilo 30 članov sveta.
2. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se po 
skrajšanem postopku obravnava:
- 18. točka – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine 
Velenje.

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

Prisotnih je bilo 30 članov sveta.
3. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se po 
skrajšanem postopku obravnava:
- 19. točka – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o organizaciji in o načinu izvajanja gospodarske javne 
službe mestnega avtobusnega prometa v Mestni občini Velenje 
in o organizaciji in načinu izvajanja šolskih prevozov.

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

Prisotnih je bilo 30 članov sveta.
4. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se po 
skrajšanem postopku obravnava:
- 20. točka – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih 
površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje. 

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

Član sveta Matej JENKO je predlagal razširitev dnevnega reda, 
in sicer s točko Sprejem preventivnih korona ukrepov v MOV. 
Predlagal je, da se to točko na dnevni red uvrsti po pavzi, da 
se najprej s tem seznanijo vodje svetniških skupin. S temi 
ukrepi bi dosegli večjo varnost občanov MOV pred okužbami z 
virusom Covid-19. Tako bodo lahko hitreje ugotavljali prisotnost 
ljudi, ki imajo simptome in temu primerno bodo lahko statistično 
ugotavljali razširjenost in trend širjenja virusa v našem okolju. 
Točen postopek bi na predlog civilne zaščite in ZD Velenje po 
sprejemu odloka sprejel župan. Gre za odlok o korona virusu, 
preventivni ukrepi ob vrnitvi iz tujine. Vsak občan MOV, ki 
ima tu začasni ali stalni naslov, bi se moral ob vrnitvi iz tujine 
javiti takoj v recimo covid centru MOV, lahko tudi predhodno 
po telefonu. Če ima oseba znake korona virusa, se postopa v 
skladu z navodili NIJZ. Če oseba nima znakov, se jo opozori 
na postopke in priporočila, ki jih je potrebno spoštovati ter 
javiti vsako morebitno spremembo. Drugi del, ki se nanaša na 
ta odlok, pa so preventivni ukrepi za zaščito občanov, in sicer 
da mora vsako podjetje ali ustanova, ki zaposluje več kot 5 
ljudi, uslužbencem ob prihodu in odhodu iz službe z anketo 
ugotavljati simptome korona virusa ter jim izmeriti temperaturo. 
Predlagal je, da se o tem pogovorijo in nato odločijo na seji. 

Podžupan Peter DERMOL je dejal, da če bi bili s tem predlogom 
prej seznanjeni, bi lahko na sejo povabili tudi strokovnjake. 
Tako pa meni, da gre le za politizacijo vsega in je nepotrebno, 
daje pa vseeno predlog na glasovanje. 

Član sveta Bojan VOH je dejal, da predloga ne morejo dati na 
glasovanje, dokler o predlogu ne naredijo obravnave. Prav 
tako nasprotuje temu predlogu, saj gre za kršenje 30. člena 
poslovnika, saj niso dobili niti gradiva. Ni torej izpolnjenih 
osnovnih pogojev, zato o tem ne morejo glasovati. 

Podžupan Peter DERMOL je dejal, da Svet MOV lahko glasuje o 
vsem, vsaj tako je njegovo mnenje.

Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
5. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu svetnika 
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Mateja Jenka za razširitev dnevnega reda.  

Za predlog je glasoval 1 član sveta, 22 jih je bilo proti.
Predlog ni bil sprejet.

Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
6. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se 
je glasil: 11. seja Sveta Mestne občine Velenje bo potekala po 
naslednjem DNEVNEM REDU:
1. Potrditev zapisnika 10. 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 
Festival Velenje 
4. Predlog  Sklepa  o   imenovanju  članov  v  Svet   javnega  
zavoda  Center   za  razvoj   terciarnega   izobraževanja SAŠA 
Velenje  
5. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet zavoda OŠ 
Šalek 
6. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet zavoda OŠ 
Gustava Šiliha Velenje
7. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja zavoda 
Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
8. Predlog Sklepa o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje 
na dan 31.12.2019 
9. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v 
letu 2020 
10. Predlog Sklepa o začasnem prenehanju delovanja 
podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah 
11. Predlog Sklepa o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih 
Vrtca Velenje za šolsko leto 2020/2021 in za prihodnja šolska 
leta do preklica
12. Predlog Sklepa o določitvi nižjega normativa v oddelku 
enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2020/2021
13. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 953 Paka iz 
javnega dobra (ID znak parcela 953 566/ 
14. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje 
iz javnega dobra (ID znak parcela 964 20  
15. Predlog Sklepa o oceni izvajanja občinskega programa 
varnosti Mestne občine Velenje 
16. Osnutek Odloka o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske 
javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini 
Velenje 
17. Predlog Pravilnika o standardih storitev izvajanja lokalne 
gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v 
Mestni občini Velenje
18. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje (po 
skrajšanem postopku) 
19. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
organizaciji in o načinu izvajanja gospodarske javne službe 
mestnega avtobusnega prometa v Mestni občini Velenje in o 
organizaciji in načinu izvajanja šolskih prevozov (po skrajšanem 
postopku) 
20. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin 
posebnega pomena v Mestni občini Velenje (po skrajšanem 
postopku)

21. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega 
prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne 
občine Velenje  
22. Poročilo o izvajanju lokalne gospodarske javne službe 
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje 
področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini 
Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 
2019  
23. Predlog Sklepa o sprejemu poslovnega načrta lokalne 
gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih 
odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje 
z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini 
Šmartno ob Paki za leto 2020
24. Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov iz 
Mestne občine Velenje za leto 2019
25. Predlog  Sklepa  o   sprejemu   programa  izvajanja   
gospodarske  javne   službe  odlaganja   ostankov  predelave  
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju 
Mestne občine Velenje za leto 2020 
26. Letni program dela Nadzornega odbora MOV za leto 2020
27. Poročilo Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., za leto 
2019 
28. Poročilo o delu SAŠA inkubatorja za leto 2019 
29. Poročilo o delu Razvojne agencije Savinjsko-šaleške regije, 
d. o. o., za leto 2019 
30. Poročilo o rezultatih meritev onesnaževal v zraku in 
obveščanje javnosti v letu 2019 

Za predlog je glasovalo 30 članov sveta, nihče ni bil proti. 
Predlog je bil sprejet.

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Potrditev zapisnika 10. seje Sveta Mestne 

občine Velenje

Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
7. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki 
se je glasil: Potrdi se zapisnik 10. 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

Član sveta Matjaž PEČOVNIK: Postavil je vprašanje, zakaj MOV 
ne da delati analize vode na jezeru nekemu tujemu inštitutu. 
Vemo, da dela to lokalno podjetje Erico. Mnenje mnogih občank 
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in občanov je, da ti rezultati analize niso realni in so prilagojeni, 
zato meni, da bi morali vsem, ki dvomijo, tudi dokazati, da so 
ti rezultati pravilni. Sprašuje torej, zakaj se MOV ne odloči 
za tujo institucijo, da bi lahko potem rezultate obeh primerjali 
med seboj. Meni, da bodo lahko samo s tem zadostili vsem, ki 
dvomijo o verodostojnosti podatkov, prav tako meni, da to ne bi 
bil nek velik finančni zalogaj za MOV.

Odgovor mag. Branke GRADIŠNIK: MOV je pri izvajanju storitev 
vedno vezana na postopek javnega naročanja skladno z 
zakonodajo. Tako kot v preteklih letih, so tudi letos za monitoring 
kopalne vode pridobili več ponudb, tudi od podjetij iz Ljubljane in 
Maribora. Najugodnejša je bila ponudba podjetja Eurofins Erico 
d.o.o., ki je bilo posledično izbrano za izvedbo monitoringa in 
ima vso potrebno akreditacijo. Meni pa, da lahko zaposleni, ki 
delujejo v lokalnem prostoru, še bolj budno spremljajo prostor, 
v katerem delajo in bivajo ter ga uporabljajo. 

Članica sveta Breda KOLAR: V sklopu urejanja kolesarskih površin 
v mestu so bila  za potrebe gradnje odstranjena preštevilna 
odrasla in velika drevesa, skoraj kar cel drevored. Nazadnje na 
Prešernovi cesti. Postavila je vprašanje, zakaj.  Dejala je, da 
pričakuje podroben, natančen in utemeljen odgovor.

Odgovor Antona BRODNIKA: Kar veliko kritik je padalo na upravo 
in urad glede sečnje. Dejstvo je, da se gradi infrastruktura 
in je potrebno kdaj tudi kaj podreti, če hočemo napredek. V 
Velenju imamo ustanovljeno posebno komisijo, ki za vsak 
poseg v drevje poda svoje mnenje. Za eno posekano drevo 
pa vedno posadijo dve novi drevesi. MOV ima največ zelenic 
in drevja med občinami v slovenskem prostoru, je pa včaih 
potrebno kaj podreti za nek napredek. To se je zgodilo tudi na 
Prešernovi cesti, kjer je bilo 13 dreves, od katerih je le eno 
drevo bilo zdravo. Ta drevesa so bila zasajena na komunalni 
infrastrukturi, tudi toplovod gre tam. Preden so jih posekali, so 
pridobili tudi arboristično mnenje od stroke in na koncu je bil 
odgovor, da se gre v ta poseg, prav tako pa je bilo ob pregledu 
tam 5 oziroma 6 dreves popolnoma uničenih in ob poseku so 
videli, da so se odločili pravilno, ker so bila drevesa bolana, 
jih bodo pa nadomestili z novo zasaditvijo. Bodo pa tam torej 
dobili kolesarsko stezo in tudi nove dovoze. Podobno je bilo tudi 
nedavno s smreko ob gimnaziji, kjer se je vodstvo gimnazije 
odločilo za posek, ker jim jemlje svetlobo. Smreke so namreč v 
tem okolju neprimerne. Se bo pa to še dogajalo, zagotavlja pa 
jim, da bodo vsa posekana drevesa ustrezno nadomestili, prav 
tako se bodo pred tem posvetovali z ustreznimi službami. 

Član sveta Klemen ARLIČ: Kolikor mu je znano, je bilo v četrtek, 
18. junija, ob 9. uri, v Podjetniškem centru Standard skupaj s 
Savinjsko-šaleško gospodarsko zbornico organizirano delovno 
srečanje predstavnikov gospodarstva in podjetništva v SAŠA 
regiji. Glede na trenutno rahlo negotovo situacijo na trgu ga 
zanima, kakšni so bili zaključki tega srečanja.

Odgovor podžupana Petra DERMOLA: Dejal je, da so res 
organizirali to srečanje, ker je gospodarska slika zaradi korone 
zelo negotova. Zato se mu je zdelo prav, da poda pobudo za to 
srečanje. Namen je bil, da s strani lokalne skupnosti predstavijo, 
kaj se v tem trenutku na področju razvoja regije, posredno tudi 
gospodarstva, dogaja. Predstavljene so bile aktivnosti vezane 
na pripravo operativnega programa za obdobje 2021-2027, 
ki sodi v naslednjo finančno perspektivo in bo pomemben za 
črpanje nepovratnih finančnih sredstev. Predstavljene so bile 
aktivnosti na področju prestrukturiranja regij, kjer želijo imeti 
tudi vodilno vlogo. V povojih pa je tudi pobuda, kjer se pripravlja 

projektni team, ki bi delal na področju privabljanja investitiorjev 
v to regijo in bo tesneje sodeloval s pristojnimi državnimi 
organi in tujino. Zaključki so bili, da so tovrstna srečanja zelo 
dobra in učinkovita in da je potrebno z njimi nadaljevati ter da 
gospodarska slika ni tako črna, kot je sprva izgledalo in kot se 
je napovedovalo. Ugotovili so tudi, da bodo določeni poslovni 
subjekti v letošnjem letu zaposlovali, da se s tem dogodkom 
tudi vzpostavi način komunikacije med vsemi deležniki, da se je 
pripravil predlog dodatnih ukrepov, ki bodo preko gospodarske 
in obrtne zbornice posredovani tistim, ki pripravljajo ustrezne 
ukrepe za spodbujanje podjetništva in za razvoj gospodarstva. 
Lokalne skupnosti so pozvali, da se vključijo v projekt 
privabljanja investitorjev v SAŠA regijo in da jim podjetja tudi 
posredujejo proste kapacitete za mlada podjetja, podjetja pa 
so tudi spodbudili, da se vključujejo v programe zavoda za 
zaposlovanje, ki so jih tudi predstavili. Prav tako so sklenili, da 
bodo skušali znotraj SAŠA regije identificirati vse projekte, ki 
bodo šli v razvoj regije, v odpiranje novih delovnih mest in ki 
jih bodo lahko v fazi prestrukturiranja tudi uspešno realizirali. 
Na načelni ravni pa je bilo dogovorjeno, da skupaj podprejo 3. 
razvojno os, da pričakujejo, da se pove, do kdaj bo obratoval 
Premogovnik Velenje, da se speljejo vsi potrebni postopki, da 
se zakon o postopnem zapiranju premogovnika čim hitreje 
sprejme, prav tako pričakujejo od vladne ravni tudi, da se 
pričnejo olajševati procesi pridobivanja gradbenih dovoljenj in 
podobnega, da ne bodo več tako komplicirani. 

Članica sveta Veronika JUVAN: Postavila je naslednja vprašanja 
glede objekta ob igrišču na Konovem:
- Kdo je lastnik zemljišča oziroma objekta?
- Kakšen je namen objekta ter ali bo to morda gostinski 
objekt?
- Kako je časovno z gradnjo, saj se tam podira, gradi, pa zopet 
podira in gradi?
- Kaj je z dovoljenjem ter ali drži, da bi naj pridobivali novo 
dovoljenje zaradi velikosti objekta, ker naj bi bil večji od 
predvidenega? 

Odgovor Draga MARTINŠKA: Dejal je, da tudi njega zanima, kaj 
se tam dogaja. Športni park Konovo se je v letu 2014 izgradil 
in konec oktobra pridobil uporabno dovoljenje. Samo gradbeno 
dovoljenje je omogočalo poleg športnega igrišča tudi izgradnjo 
spremljajočega objekta. Takrat so se s krajevno skupnostjo 
veliko pogovarjali okoli tega in se odločili skupno, da objavijo 
razpis za prodajo tega zemljišča, kjer je bil nekoč Saloon. Na 
prvi razpis se ni prijavil nihče, na drugega v novembru 2014 
pa se je prijavilo podjetje MA&DA d.o.o., lastnik je Damjan 
Lesjak, ki je torej tudi sedaj lastnik. Lastnik ostalega, torej 
parkirišča, igrišča itd., pa je še vedno MOV in bo to tudi ostala. 
Glede namena objekta je dejal, da je bilo sprva rečeno, da 
bo namenjen za garderobe in sanitarije v pritličju, zgoraj pa 
so predvideni prostori za društva in poslovni najem. Glavnina 
objekta je bila namenjena za slaščičarsko-gostinsko dejavnost, 
v nadgrajenem delu pa je po sedanji dokumentaciji predvideno 
stanovanje. Glede časa gradnje je dejal, da lastnik že zelo dolgo 
gradi ta objekt, spreminjal je tudi gradbena dovoljenja oziroma 
je v fazi spremembe gradbenega dovoljenja. Ima pa menda 
težave s finančnimi sredstvi. V tej fazi torej lastnik spreminja 
gradbeno dovoljenje zaradi povečanja tlorisa in zaradi tega, 
ker želi odkupiti potrebno zemljišče od MOV, kar je še v fazi 
obravnave na Upravni enoti Velenje ter na MOV. Sam se strinja, 
da gradnja predolgo traja, ampak takrat je bil to edini ponudnik, 
sklenjena je bila pogodba, zadeva pa se je sedaj zavlekla. Po 
drugi strani pa meni, da bo ta objekt neka dodana vrednost k 
sami infrastrukturi Konovega. 
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Članica sveta Janja REDNJAK: Na Strokovni svet za socialna 
in zdravstvena vprašanja SD Velenje se je obrnila zaposlena 
obrata I.P.C. Velenje  s prošnjo, da seznanijo svetnice 
in svetnike z oddajo anonimne prijave zoper delodajalca 
Gorenje kuhalni aparati.  Želijo jih seznaniti s kršitvijo delovne 
zakonodaje zaposlenih invalidov. Kljub temu da so v tem obratu 
zaposlene osebe z odločbo invalidske komisije, jim delodajalec 
odreja delovne sobote, ki se vrstijo ena za drugo. Obvestila 
o delovni soboti dobijo le en delovni dan prej okoli 11. ure. 
Na zaposlene vršijo velike pritiske s prevelikimi normami, 
ki jih kot invalidne osebe le stežka dosežejo.  Grozijo jim z 
odpuščanji, kljub temu da imajo povečan obseg dela.  Že več 
kot mesec dni niso imeli kontakta z odgovornimi vodilnimi, ki 
so jim obljubili, da se bodo z njimi sestali in poiskali skupno 
rešitev. Na zaposlene izvajajo psihične pritiske, zato so v tem 
trenutku na koncu svojih delovnih moči, izmučeni in psihično 
oslabljeni. Meni, da je njihova dolžnost razumeti in slišati stisko 
zaposlenih. Dejala je, da so zaposlenim na voljo v  Strokovnem 
svetu za socialna in zdravstvena vprašanja SD in Strokovnem 
svetu za gospodarstvo občinske organizacije SD Velenje, kjer 
jih lahko obiščejo vsak ponedeljek  v prostorih SD, Prešernova 
1, Velenje, med 17. in 18. uro. Upravo MOV je vprašala, na 
koga se lahko delavci obrnejo in kako jim lahko MOV v tem 
primeru pomaga.

Odgovor Draga MARTINŠKA: Dejal je, da je bilo že dolgo nazaj na 
MOV ustanovljeno brezplačno pravno svetovanje, kjer se lahko 
posamezniki najavijo in pogovorijo s pravno strokovnjakinjo. V 
tej državi so tudi ustrezne inšpekcijske službe za takšne kršitve. 
Če se to dogaja, potem predlaga, da se te kršitve ustrezno 
prijavijo. V skrajnem primeru so tu tudi inštrumenti socialne 
pomoči. Enoznačnega odgovora torej ni, lahko pa občina na 
take načine pomaga. 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet javnega zavoda 
Festival Velenje

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA.

Član sveta Matej JENKO je dejal, da načelno podpira vse 
kandidate, vendar bo glasoval proti, saj svetnice in svetniki 
še vedno nimajo jasnega odgovora župana, direktorja mestne 
uprave in predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja, kakšna pravila so pri upoštevanju razrezov 
funkcij in položajev znotraj delovnih teles MOV ter kakšna 
pravila se upoštevajo pri določanju predstavnikov, ki jih ima 
MOV pri predlogih za delovna telesa v različne organizacije. 
Meni, da je to skrajno nekorektno, žaljivo in kot predstavnik 
svetniške skupine Dobra država ne bo do nadaljnega delal 
nobenih predlogov na njihove pozive, ker nimajo odgovorov, ki 
jih iščejo že več let, vendar jih ne dobijo. Tudi ostale svetniške 
skupine nimajo teh odgovorov. Vprašanja so naslovili tudi 
na Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 
poslala jih je gospa Kavaš s strani stranke SDS, vendar tudi 
ona odgovorov ni dobila, zato bo glasoval proti. 

Podžupan Peter DERMOL je dejal, da mu župan teh odgovorov 
zagotovo ne bo dal, ker je to politično vprašanje, stvar 
medsebojnih odnosov, ki jih imajo svetniške skupine. 

Prisotnih je bilo 30 članov sveta.
8. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o 
imenovanju članov v Svet javnega zavoda Festival Velenje.
 
Za predlog je glasovalo 29 članov sveta, 1 je bil proti.
Predlog je bil sprejet.

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog  Sklepa  o   imenovanju  članov  v  
Svet   javnega  zavoda  Center   za  razvoj   
terciarnega   izobraževanja SAŠA Velenje

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA.

Član sveta Matej JENKO je ponovno dejal, da načeloma nima nič 
proti predlaganim kandidatom, vendar bo glasoval proti. Župan, 
direktor in predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja bi morali upoštevati tudi politične razreze. Teh 
razrezov za funkcije znotraj delovnih teles niso dobili, prav tako 
še danes ne vedo, kako se določa predstavnike MOV v telesa 
in različne organizacije. Glasoval bo torej proti. 

Podžupan Peter DERMOL je dejal, da se kandidati izberejo preko 
prijav preko razpisa, KVIAZ o tem glasuje in ta predlog pride na 
Svet MOV. Politiko se je potrebno znati iti.

Prisotnih je bilo 30 članov sveta.
9. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu  Sklepa  o   
imenovanju  članov  v  Svet   javnega  zavoda  Center   za  
razvoj   terciarnega   izobraževanja SAŠA Velenje.

Za predlog je glasovalo 29 članov sveta, 1 je bil proti.
Predlog je bil sprejet.

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet 

zavoda OŠ Šalek

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA.

Član sveta Matej JENKO je dejal, da nima nič prot kolegici, 
ampak bo glasoval proti. Ponovil je, da zato, ker do sedaj 
njihova vprašanja niso bila upoštevana, niso dobili odgovorov 
in ne vedo, kako se določa, kdaj lahko opozicija predlaga svoje 
kandidate, ker jim jih v končni fazi vedno preglasuje stranka SD. 
Zato ne bodo glasovali pri teh zgodbah, ker nimajo korektnih 
odgovorov. Dejal je še, da je politika politika in se jo vsak gre, 
kot želi. Podžupan ne more govoriti, kdo se zna iti politiko in 
kdo ne. O tem odločajo volivci. 
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Podžupan Peter DERMOL je dejal, da je to res in rezultat na volitvah 
je tudi pokazal, kdo se zna iti politiko in kdo ne. 

Članica sveta Breda KOLAR je dejala, da bo glasovala za sklep, 
saj je ravno ta sklep s predlagano kandidatko odraz tega, da 
se v komisiji upošteva tudi opozicija, in ne razume, da nekateri 
svetniki po vseh teh letih še sedaj ne vedo, kako se na začetku 
mandata dogovorijo stvari. Meni, da je to izsiljevanje. 

Članica sveta Veronika JUVAN je dejala, da ji je vse skupaj 
smešno. Prvi madnat je svetnica in je zelo ponosna, da deluje v 
treh delovnih telesih, v enem je tudi predsednica. To, da opozicija 
nima besede oziroma da ni izvoljena, ni res. Zavrača torej vse 
očitke gospoda Jenka, čeprav ga spoštuje kot svetnika. 

Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
10. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o 
imenovanju člana v Svet zavoda OŠ Šalek.

Za predlog je glasovalo 30 članov sveta, nihče ni bil proti. 
Predlog je bil sprejet.

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet 

zavoda OŠ Gustava Šiliha Velenje

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA.

Član sveta Matej JENKO je ponovil, da nima načeloma nič proti 
predlagani kandidatki, vendar ne bo glasoval za, ker še vedno ne 
vedo, kakšno pravilo se upošteva pri razrezu funkcij in položajev 
znotraj delovnih teles MOV in kakšno pravilo se upošteva 
pri določanju predstavnikov, ki jih ima MOV in jih predlaga v 
telesa in organe različnih organizacij. Zato bo glasoval proti in 
pri tem ne bo sodeloval, dokler se ne upošteva politični razrez 
po rezultatih na volitvah. Gospe Juvan je dejal, da je vesel, 
ker sodeluje, vendar so bili njihovi rezultati na volitvah slabši 
od Dobre države, zasedajo pa bistveno več položajev kot pa 
Dobra država, kar  ni v skladu z normalno demokracijo. 

Član sveta Sebastjan APAT je dejal, da bo predlog podprl. Opozoril 
je na pomoto v zapisniku z dne 25.5. na sklep št. 9 te komisije. 

Član sveta Bojan ŠKARJA je dejal, da bo glasoval za predlog. V 
svetu zavoda so trije predstavniki s strani ustanovitelja in od teh 
treh je eden od opozicije v vseh osnovnih šolah. Kandidaturo 
je prijavil gospod Jože Hribar s svojo svetniško skupino in je 
komisija tudi sprejela ta sklep. 

Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
11. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o 
imenovanju člana v Svet zavoda OŠ Gustava Šiliha Velenje.

Za predlog je glasovalo 30 članov sveta, 1 je bil proti.
Predlog je bil sprejet.

K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju 
direktorja zavoda Energetska agencija za 

Savinjsko, Šaleško in Koroško

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA.

Član sveta Matej JENKO je dejal, da verjame, da je tole marsikomu 
v dvorani že tečno, tako tečno je tudi njim. Še enkrat je ponovil, 
da nima nič proti kolegu Krajncu, vendar bo glasoval proti, 
čeprav bi sicer glasoval za, in sicer dokler ne bodo izvedeli, 
kakšno pravilo se upošteva pri razrezu funkcij in položajev 
znotraj delovnih teles MOV in kakšno pravilo se upošteva 
pri določanju predstavnikov, ki jih ima MOV in jih predlaga v 
telesa in organe različnih organizacij. V Dobri državi ne bodo 
sodelovali, dokler odgovora ni in dokler se ne upošteva razreza, 
kot so ga podali rezultati volitev. Dejal je, da gre za izigravanje 
in za onemogočanje dela političnega dela v mestnem svetu.

Član sveta Bojan VOH je dejal, da bo glasoval za. Samo ena 
stranka v Svetu MOV pa ne ve, kdaj lahko vloži, kaj ne more 
vložiti, kako se glasuje. Nekaj je narobe z vsem tem. Če se pa 
dotakne samo te točke, pa je bil to javni razpis za direktorja. 
To ni nič politično. Kdor se prijavi za mesto direktorja, o tistem 
se potem glasuje in ni ga dala ne SD ne SDS in ne Dobra 
država. Gospod Krajnc se je prijavil na razpis in komisija ga 
je izglasovala za najboljšega kandidata izmed vseh, ki so se 
prijavili, vendar pa njihove vloge niso bile popolne, zato o njih 
niso razpravljali. Nikakor tu ni nekih političnih igric. Te se gre 
samo ena stranka, ki govori celo v množini, imajo pa enega 
predstavnika. 

Članica sveta Breda KOLAR je dejala, da bo predlog podprla, 
ker se je gospod Boštjan Krajnc s svojim delom v prejšnjem 
mandatu izkazal, uspešno je vodil Zavod KSSENA in si zasluži, 
da mu podelijo še en mandat. 

Član sveta dr. Adnan GLOTIĆ je dejal, da bo glasoval za. 
Direktorja je izbral svet zavoda in ustanovitelji morajo dati 
soglasje k imenovanju. Ne gre torej za to, o čemer je govoril 
gospod Jenko. 

Član sveta Matej JENKO je dejal, da se proceduralno vprašanje 
oziroma replika lahko uporabi takrat, ko nekdo koga izzove in 
gospod Glotić je izzval njega direktno in na to lahko odgovori. 

Podžupan Peter DERMOL je svetnika Mateja Jenka opozoril, da 
nima replike. Če ima proceduralni predlog, pa naj ga poda. 

Član sveta Matej JENKO je dejal, da je proceduralni predlog to, 
da lahko njemu pove odgovor nazaj. 

Podžupan Peter DERMOL je dejal, da to ni v skladu s 
poslovnikom. 
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12. seja Sveta Mestne občine Velenje

Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
12. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o 
soglasju k imenovanju direktorja zavoda Energetska agencija 
za Savinjsko, Šaleško in Koroško.

Za predlog je glasovalo 30 članov sveta, nihče ni bil proti.
Predlog je bil sprejet.

K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o premoženjski bilanci Mestne 

občine Velenje na dan 31.12.2019

Obrazložitev predloga je podala Amra KADRIĆ.

Član sveta Matej JENKO je dejal, da bo glasoval za. V premoženje 
MOV sta se vključila dva objekta, in sicer Vila Herberstein in 
avtobusna postaja. Prosi za odgovor, kdaj so v Svetu MOV 
sprejeli ta sklep glede teh dveh objektov. 

Podžupan Peter DERMOL je svetniku Jenku odgovoril, da je ta 
odgovor že prejel po elektronski pošti, nahaja pa se tudi na 
spletnem portalu velenje.si.

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
13. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa 
o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 
31.12.2019.

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

K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne 

občine Velenje v letu 2020

Obrazložitev predloga je podala Aleksandra VASILJEVIĆ.

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
14. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o 
podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2020.

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

K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o začasnem prenehanju 

delovanja podružnice Osnovne šole Livada v 
Cirkovcah

Obrazložitev predloga je podal Drago MARTINŠEK.

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
15. 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 11. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o določitvi fleksibilnega 

normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko 
leto 2020/2021 in za prihodnja šolska leta do 

preklica

Obrazložitev predloga je podal Drago MARTINŠEK.

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
16. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o 
določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za 
šolsko leto 2020/2021 in za prihodnja šolska leta do preklica.
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o določitvi nižjega normativa 

v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za 
šolsko leto 2020/2021

Obrazložitev predloga je podal Drago MARTINŠEK.

Član sveta Matej JENKO je dejal, da predlog podpira. Podal je 
predlog, da bi predlagali vrtcu, da se za program v Cirkovcah 
najde kakšna rešitev v smislu drugačnega programa, ki bi 
pritegnil ljudi iz mesta v Cirkovce. Ljudje so pripravljeni za 
dober program peljati otroke drugam. Predlaga torej, da se to 
posreduje direktorici vrtca, da razmislijo o tem. 

Članica sveta Tjaša ODERLAP je dejala, da je sama iz vasi in ve, 
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kako zelo pomembno je, da imaš otroka v družbi sovrstnikov, 
sosedov, zato podpira vse, kar se tiče šol in vrtcev, da ti ostanejo 
v vaseh in da se tam ohranja življenje. Zanima pa jo, ali so 
kakšne možnosti glede podaljšanja delovnega časa vrtcev na 
podeželju v prihodnje, saj so odprti krajši čas, starši pa delajo 
dlje kot do 13. ure. Mogoče bi se potem tudi kakšen starš več 
odločil in dal otroka v vrtec na vas. 

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
17. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o 
določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca 
Velenje za šolsko leto 2020/2021.

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

K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. 

o. 953 Paka iz javnega dobra (ID znak parcela 
953 566/13)

Obrazložitev predloga je podala mag. Branka GRADIŠNIK.

Prisotnih je bilo 30 članov sveta.
18. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o 
izvzemu nepremičnine v k. o. 953 Paka iz javnega dobra (ID 
znak parcela 953 566/13.)

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

K 14. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 
964 Velenje iz javnega dobra (ID znak parcela 

964 2035/2)

Obrazložitev predloga je podala mag. Branka GRADIŠNIK.

Prisotnih je bilo 30 članov sveta.
19. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o 
izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (ID 
znak parcela 964 2035/2).
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.
 

K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o oceni izvajanja občinskega 

programa varnosti Mestne občine Velenje

Obrazložitev predloga je podala Sonja GLAŽER.

Prisotnih je bilo 30 članov sveta.
20. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o 
oceni izvajanja občinskega programa varnosti Mestne občine 
Velenje.
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 16. TOČKI DNEVNEGA REDA
Osnutek Odloka o koncesiji za izvajanje 

lokalne gospodarske javne službe urejanja 
in čiščenja javnih površin v Mestni občini 

Velenje

Obrazložitev predloga so podali Anton BRODNIK, Katja HODOŠČEK 
(Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak) in Dejan 
PODHRAŠKI (Podjetje ROC d.o.o.). 

Član sveta dr. Franc ŽERDIN je dejal, da bo glasoval za sprejetje 
osnutka odloka na podlagi ugotovitve, da je pripravljen 
strokovno, in pa na podlagi dobrih izkušenj, ki so jih s koncesijo 
v MOV imeli v zadnjih 10 letih. O odloku je razpravljal tudi 
Odbor za gospodarske javne službe in ga potrdil. Odbor ga je 
pooblastil, da poda na današnji seji tudi pobudo, da osnutek 
prekvalificirajo v predlog in o njem glasujejo, saj je v interesu 
občanov,  da se postopek razpisa koncesije izteče čim prej in 
se ne čaka na jesensko sejo. 

Član sveta Matej JENKO je dejal, da mu je žal, da ni seznanjen 
s tem, kako so prišli do rezultatov, torej zakaj je bolj smiselno, 
da se da v koncesijo in ne v sklop javnega podjetja. Če so prišli 
do te ugotovitve, potem so prišli na osnovi tega, da naša javna 
podjetja tega niso sposobna narediti za tako ceno. Zanima ga, 
ali to pomeni, da naša javna podjetja delajo slabo, ali pa je 
razlog kje drugje. Verjetno so analizirali tudi opremo, ki jo ima 
recimo komunala in imajo neke primerjalne podatke in prosi, 
če lahko to predstavijo. Podali so tudi oceno, da pride okoli 
30 EUR na prebivalca. Zanima ga, ali je to na leto. Torej je 
za gospodinjstvo s 4 člani 120 EUR. Zanima ga, kakšna je ta 
vrednost do danes, tega podatka namreč ni zasledil. V odlok pa 
bi dal tudi predlog, da se ohrani število dreves in pa m2 zelenic v 
strogem mestu, da se kvaliteta po tej plati ne bi zmanjševala. 
Član sveta Sebastjan APAT je dejal, da bo ta osnutek podprl. 
Rečeno je, da se bo sklenila koncesija za obdobje največ 11 
let. Zanima ga, na podlagi česa so prišli do tega obdobja. Pri 1. 
odstavku 46. člena glede spremenjenih okoliščin je predlagal, 
da se črta del »na način, da se ustrezni pogodbeni pogoji 
pravično spremenijo«, ker se mu zdi nepotreben, ker morata 
tako in tako biti obe strani vezani na to, kako bosta to uredili.  
Članica sveta Breda KOLAR je dejala, da so zagotovo strokovne 
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podlage za ta odlok bile izven pristojnosti njih svetnikov, ker 
meni, da to ni njihova naloga, da o tem razpravljajo in pri tem 
sodelujejo. Vsekakor pa so oni tisti, ki razpravljajo o samem 
predlogu odloka in sama je prepričana, da so vsi tisti, ki so 
sodelovali pri pripravi, svoj del odlično opravili in da vse rešitve 
temeljijo na strokovnih podlagah in smiselno je, da ta odlok 
čim prej sprejmejo, da lahko še naprej v MOV zagotavljajo 
tak standard vzdrževanja javnih površin, kot je predvideno v 
samem odloku. Odlok bo podprla. 

Anton BRODNIK je dejal, da je sestavni del odloka tudi pravilnik, 
kjer je določeno, na kakšen način morajo drevnine in zelenice 
vzdrževati. Zagotavljajo, da bodo te zelene površine ostale, 
drevnin pa imamo celo več, kot smo jih imeli do sedaj. Stroka in 
vsi, ki so vključeni, težijo k temu, da bodo imeli več drevnin in 
zelenih površin. Ta koncesija bo to zagotavljala. 

Dejan PODHRAŠKI je dejal, da so pogledali, kako imajo to urejeno 
v drugih občinah. V Celju recimo imajo režijski obrat. Tudi 
oni so naredili analizo režijskega obrata. Problem režijskega 
obrata je, da si ne morejo odbijati DDVja. Vse je z DDVjem in 
celotna investicija pomeni 22% več kot pa za zasebnika in to 
se potem neposredno prenese v ceno na prebivalca. Gledali so 
tudi za ustanovitev javnega podjetja in novo podjetje bi bilo že 
v osnovi nerentabilno. Edina varianta je bila, da se ta dejavnost 
priključi obstoječemu javnemu podjetju. Je pa to dražje, in sicer 
je razlog v zimski službi. Ne gre torej za to, da bi javno podjetje 
bilo neučinkovito v smislu tega, da bi slabše delalo, ampak so 
glavne razlike izhajale iz manjše izkoriščenosti opreme. 

Katja HODOŠČEK je glede 46. člena dejala, da je poudarek na 
»pravično«. Pomembno je, da je to določeno že v odloku, da je 
potem to tudi podlaga za nadaljne dialoge s koncesionarjem. 

Član sveta Matej JENKO je postavil vprašanje, kje je danes viden 
strošek na položnici za urejanje mesta, torej kakšen je 
strošek na prebivalca. Tega odgovora ni dobil. Strinja se, da 
so določeni stroji v zimskih službah, ki so specifični, ampak 
ene stvari se kupi na zalogo, če imaš koncesijo, in jih lahko 
amortiziraš skozi določeno obdobje, ker že to všteješ, da lahko 
uporabljaš določene stvari samo v določenem obdobju. Zanima 
ga, kaj je prevladalo, da se niso odločili, da bi dali koncesionarja 
samo za zimsko službo, ostalo pa bi imeli v javni službi. 

Član sveta Bojan VOH je dejal, da bo osnutek odloka podprl in 
tudi podpira predlog, da se osnutek prekvalificira v predlog. 
Glede 46. člena je dejal, da so imeli leta 2012 ali 2013 velike 
probleme s koncesijo glede popravila cestišč, ko je koncesionar 
prišel v hudo finančno stisko, ampak ne po svoji krivdi, in takrat 
je MOV pristopila k temu, da so si te težave porazdelili in to je 
ravno v tem 1. odstavku združeno in je to neka varovalka za 
takšne primere. Tega 1. odstavka ne bi spreminjal. 

Anton BRODNIK je gospodu Jenku odgovoril, da gre tu za 
proračunska sredstva in to ni tako kot pri plačilu vode ali smeti, 
ko imajo na položnici specifiko, koliko je. Vse analize ekonomske 
upravičenosti so pokazale, da je koncesija najbolj idealna. Ne 
gre samo za zimsko službo, gre tudi za recimo kosilnice, 8 
specialnih kosilnic. Daleč od tega, da komunalno podjetje tega 
ne bi bilo sposobno opravljati, seveda bi bilo, ampak bi morali 
določene stvari na novo nabaviti, od kosilnic naprej. Veliko 
mehanizacije bi bilo potrebno kupiti na novo. Seveda obstaja 
možnost, da bi to razdelili, vendar se je pokazalo, da je z vidika 
nadzora, hitrosti, racionalnosti in manjših stroškov to, kar so 

naredili, najbolj racionalno in tudi najbolj uspešno. V preteklosti 
se je pokazalo, da so dobro delali in dobre prakse se ne 
menja. Res pa bo potrebno narediti javni razpis in izbrati bodo 
morali tistega, ki bo najcenejši, čeprav najcenejši ni vedno tudi 
najboljši, ampak zakonodajo je potrebno spoštovati. 

Dejan PODHRAŠKI je dejal, da so se pri oceni trajanja koncesije 
po eni strani zgledovali po sedanji ureditvi, ki je bila uspešna, 
po drugi strani pa je ekonomsko gledano 15 let malo predolga 
doba, 5 let pa vseeno nekoliko prekratka. Dejal je, da je ena 
izmed alternativ v prihodnosti seveda, da se to prestavi na 
javno podjetje, ampak potem se pojavi vprašanje drobljenja 
koncesij, ker bo moral nekdo prevzeti zimsko službo. Se je 
pa zdajšnja ureditev izkazala kot dobra in zato se strinja z 
gospodom Brodnikom, da nima smisla menjavati in spreminjati, 
če je ta ureditev najcenejša in dobro funkcionira. 

Član sveta Matej JENKO je dejal, da ni dobil odgovora, koliko je 
danes strošek na uporabnika. Nobenega ni tudi napadel, da 
je to, kar je bilo sedaj, slabo. Če želi konstruktivno delati, ne 
more le hvaliti. Tudi okoli nakupa opreme je dejal, da je bilo 
rečeno, da koncesija 10 let tudi zato, ker je potrebno določeno 
opremo kupiti. Sam to ve, zato je to tudi izpostavil, na začetku 
pa je izgledalo, kot da je to vse samoumevno in da ima privatnik 
vse to že vnaprej nabavljeno. Manjkajo mu argumetni. Ni proti 
koncesiji, ampak niso ga prepričali, ker mu niso dali argumentov 
in izračunov. Res pa je tudi, da ni bil na odboru, kjer bi lahko 
te informacije dobil. Ni proti koncesiji, išče pa odgovore, ali je 
to res optimalno. In tudi javne službe bi lahko torej glede na 
povedano stvari zagotavljale z enakimi stroški dolgoročno. 

Članica sveta mag. Dragica POVH je gospodu Jenku dejala, da 
privatno podjetje nabavi določene stroje in opremo in lahko 
mimo koncesije oziroma poleg koncesije za občino freza in čisti 
tudi po vseh drugih občinah, če ima ponudbo, medtem ko javno 
podjetje tega ne more, ker bi moralo imeti dovoljenje občine itd. 
Javno podjetje ne more biti enako na trgu kot zasebnik. Privatna 
podjetja so veliko bolj fleksibilna in tudi bolj uspešna, ker javna 
podjetja imajo določene omejitve in tu je tisti prihranek. 

Podžupan Peter DERMOL je dejal, da je cena približno enaka kot 
danes, torej se ne povečuje. 

Dejan PODHRAŠKI je dejal, da je cena sedaj približno 28,90 EUR, 
nova cena bo podobna. Morda pa bo konkurenca še znižala 
ceno. Glavna razlika med zasebnikom in javnim podjetjem 
izhaja zlasti iz boljše izkoriščenosti sredstev pri zasebniku.

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
21. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Osnutku Odloka 
o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe 
urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje.
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

Ker na osnutek odloka ni bilo podanih bistvenih pripomb, 
je podžupan Peter DERMOL predlagal, da se osnutek odloka 
prekvalificira v predlog.
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Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
22. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se 
Osnutek Odloka o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske 
javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini 
Velenje prekvalificira v predlog.
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
23. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka 
o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne službe 
urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje.
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 17. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Pravilnika o standardih storitev 

izvajanja lokalne gospodarske javne službe 
urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni 

občini Velenje

Obrazložitev predloga je podal Anton BRODNIK.

Član sveta Franc KOS je dejal, da na sam pravilnik nima nekih 
pripomb, ima pa jih na samo izvajanje del, ki jih opisuje ta 
pravilnik. Glede cest je omenil Kidričevo cesto in znak, ki tam 
stoji že eno leto. Velikokrat je že opozoril, da se to odstrani, 
vendar se ni. Dva takšna znaka sta tudi pred občino. Moti ga, 
da to že celo leto stoji. Ima občutek, da je pri nas tako narejeno, 
da takoj postavijo znake, ko se kaj uniči. Opozoril je tudi na 
Šaleško cesto pri podhodu na otroško igrišče, kjer je betonska 
plošča. Tam se je cesta malo posedla in ko pride težji tovornjak, 
se vse strese, kot bi bil potres, pa tudi močno ropota. Na to so 
ga opozorili tamkajšnji stanovalci. Pri Skalci, kjer je prehod za 
invalide, pa je tako, da tam nikakor invalid z vozičkom ne more 
priti. Glede na to, da smo občina po meri invalidov, je prosil, da 
se to uredi, da bo tudi tam lahko invalid šel in mu ne bo potrebno 
iti na cesto. Glede prejšnje točke je dejal, da se je veliko govorilo 
o tem, koliko novih dreves se je zasadilo. Ko so pri OŠ Šalek 
urejali pločnike in centralno, so podrli precej dreves. Tam bi bilo 
še prostora za nekaj dreves, da se jih zasadi nazaj. Od krožišča 
naprej proti Intersparu pa je pol luči že čisto v drevesih, da  nič 
več ne svetijo. Zanima ga, kako to obrezujejo. Podal je pobudo, 
da se zadolženega za obrezovanje na to opozori. Ob vsem tem 
se sprašuje, če koncesionar opravlja delo tako, kot ga določa 
7. člen. Prosil je, da se uredi to, kar je navedel, sicer pa obljubi, 
da bo to dal v časopis, ker je že večkrat opozoril, pa se ni nič 
spremenilo. 

Članica sveta Breda KOLAR je dejala, da jo pravilnik navdaja z 
velikim optimizmom, sploh ko gleda, kako je urejeno čiščenje 

in urejanje zelenih površin ter kako se rešujejo novo sajenje in 
zasaditve. Pohvalila je vse, ki so pripravili ta pravilnik. Glasovala 
bo za. Opozorila je, da pa lahko imamo dobre rešitve napisane 
na papirju, vendar če koncesionar nima strokovno izobražene 
ekipe, ki dela na terenu s tem drevjem, grmovnicami, zagotovo 
ne bo dosegel rezultatov, kot si jih želijo. Predalagala je, da se 
pripravi in izobrazi koncesionarja oziroma njegove delavce, na 
kak način se strokovno obrezuje in neguje rastlinje v mestu. 

Član sveta Matej JENKO je dejal, da se strinja glede pregledniške 
službe z gospodom Kosom in je tudi potrdil njegove navedbe. 
Morda bi bilo smiselno, da pregledniška služba opravlja 
preglede tudi na cestah, ki so državnega pomena. Gre za 
preglede, ne za delo. Gre za to, da se pravočasno ugotovijo 
napake ter da občina pravočasno opozori na to državo. Dejal 
je, da ko pripelje naložen kamion po cesti pri podhodu, se vse 
trese in ropota, zatrese se cela hiša. Tam živi, zato lahko to 
potrdi. Na to je potrebno nemudoma opozoriti, da se to popravi. 
Predlagal je torej, da se dopolni člen pri pregledniški službi, da 
bo ta opravljala preglede tudi na javnih cestah oziroma državnih 
cestah. 

Anton BRODNIK je dejal, da se glede pripomb gospoda Kosa le 
ena stvar nanaša na občinsko cesto, to je poglobitev robnikov 
zaradi invalidov pri Skalci, vse ostalo se nanaša na državne 
ceste. Oni so dvakrat pisali gospe Lili Herga z Direkcije za 
infrastrukturo, z njo se zelo dobro razumejo, vendar problem 
je v njihovih finančnih sredstvih. Pred tednom dni so imeli tukaj 
tudi nadzornega in so si pogledali odsek, o katerem je govoril 
tudi gospod Jenko, torej na Šaleški cesti. Sedaj so se iz države 
odzvali in upa, da bo padlo na plodna tla. Imamo 14 jaškov 
na državnih cestah, ki so neprimerni in pokajo in izposlovali 
so 6 jaškov in vse te znake, ki so gor, bodo odstranili. To je 
bilo obljubljeno, da bo urejeno do konca tega meseca. Upa, da 
bo to držalo. Vendar pa so stvari, o katerih je govoril gospod 
Kos, iz cestnega področja in niso del tega pravilnika. Za to 
imajo koncesionarja PUP Saubermacher. Kar pa je predlagal 
gospod Jenko, pa je nemogoče zapisati v pravilnik, ker nimajo 
kompetenc nad državo, da bodo delali njihovo pregledniško 
službo. Je pa njihova naloga, da te napake prepoznajo in 
opozorijo naprej, kar pa že delajo in bodo delali še naprej. 
Garantira, da bodo odpravili napake, ki se tičejo občinskih cest. 
Kar se pa države tiče, pa lahko le garantira, da jo bodo ustrezno 
obveščali. 

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
24. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Pravilnika o 
standardih storitev izvajanja lokalne gospodarske javne službe 
urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje.
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.



      13. oktober 2020GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 1�  / Številka 13

12. seja Sveta Mestne občine Velenje

K 18. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o občinskem prostorskem načrtu 
Mestne občine Velenje

Obrazložitev predloga je podala mag. Branka GRADIŠNIK. 

Prisotnih je bilo 23 članov sveta.
25. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Mestne občine Velenje.

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

K 19. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o organizaciji in o načinu izvajanja 
gospodarske javne službe mestnega 

avtobusnega prometa v Mestni občini Velenje 
in o organizaciji in načinu izvajanja šolskih 

prevozov

Obrazložitev predloga je podal Anton BRODNIK. 

Član sveta Klemen ARLIČ je dejal, da bo predlog podprl. Kar 
nekaj pa je že bilo govora o avtobusnem prometu na vodikov 
pogon. Zanima ga, kakšna je trenutna situacija na tem področju, 
torej na kakšni točki je ta projekt, kako je s polnilnico, ali je kaj 
napredka na področju pridobivanja evropskih sredstev za ta 
projekt in v kakšnem času lahko pričakujemo to zeleno rešitev. 

Podžupan Peter DERMOL je dejal, da so bili uspešni pri pridobivanju 
nepovratnih finančnih sredstev za nakup avtobusov na vodik. 
Pogoj, da se ta projekt izvede, pa je seveda celoviti pristop, 
kar pomeni, da pričakujejo, da bomo imeli na tej lokaciji tudi 
polnilnico. Za avtobus so torej sredstva zagotovljena tudi v 
proračunu MOV, zatika pa se pri nabavi ustrezne polnilnice. 
Delajo v konzorciju s HSE ter TEŠ, kjer vodik proizvajajo in 
je bila ideja, da ta polnilnica zato stoji na lokaciji TEŠ. Za to bi 
bilo potrebno pridobiti še dodatna sredstva s strani države. Bili 
so dogovori, da bo iz operativnega programa letošnjega leta 
mogoče pridobiti ta sredstva za nakup polnilnice. Po neuradnih 
informacijah, ki jih imajo, pa v tem trenutku vlada spreminja 
operativni program in bi ga naj spremenila tudi na način, da te 
polnilnice ne bi bilo mogoče prijavljati na ta sredstva, kar seveda 
pomeni, da tukaj izpademo iz tekme za pridobitev sredstev 
za namen polnilnice in posledično pride tudi do ogrožanja 
nadaljevanja projekta. Z njihove strani bodo zagotovo pozivi, da 
operativni program omogoča prijavo tega projekta. Če pa bodo 
spremenili operativni program, to ne bo več mogoče in verjetno 
bodo takrat morali imeti diskusijo o tem, ali projekt nadaljevati 
po kakšni drugi poti ali pa ga ustaviti. 

Prisotnih je bilo 27 članov sveta.
26. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in o načinu 
izvajanja gospodarske javne službe mestnega avtobusnega 
prometa v Mestni občini Velenje in o organizaciji in načinu 
izvajanja šolskih prevozov.
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 20. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu 

prometnih površin posebnega pomena v 
Mestni občini Velenje

Obrazložitev predloga je podal Anton BRODNIK. 

Članica sveta Veronika JUVAN je dejala, da ta predlog podpira. 
Vesela je, da se je ta garažna hiša končno uredila, saj je bil že 
skrajni čas. Veseli jo tudi, da se je našel prostor za motoriste. 
Zanima pa jo, kako je z ljudmi, ki dnevno tam parkirajo, torej ali 
bodo dobili kartice za izhod in kako bodo prehajali skozi vrata. 

Podžupan Peter DERMOL je dejal, da je za te enodnevne 1. etaža, 
kjer ne potrebujejo kartice, ampak veljajo modre cone. 

Član sveta dr. Adnan GLOTIĆ je dejal, da predlog podpira. Veseli 
ga, da se v centralnem delu mesta odpirajo nove kapacitete. 
Zanima pa ga, kako je z varovanjem ter kdaj bo občankam in 
občanom omogočen nakup in dejansko parkiranje v tej garažni 
hiši. 

Anton BRODNIK je dejal, da imajo varovalno službo. Iščejo pa 
ponudbe, da bi tudi s kamerami opremili celotno 2. in 3 etažo pa 
tudi 1. ter jih povezali s komunalnim podjetjem, ki pokriva modre 
cone. Sedaj iščejo najugodnejšega ponudnika in pa kvalitetne 
kamere, kar bodo zagotovili v roku meseca ali meseca in pol. 
Glede uporabe pa je odgovoril, da gredo z današnjim dnem, ko 
to potrdijo, kartice v prodajo. Nekako pa realno računajo s 1. 
julijem, da bo stekla ta prodaja. 

Prisotnih je bilo 30 članov sveta.
27. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega 
prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v 
Mestni občini Velenje.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.
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K 21. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o podlagah za odmero 
komunalnega prispevka za obstoječo 

komunalno opremo na območju Mestne 
občine Velenje

Obrazložitev predloga je podala mag. Branka GRADIŠNIK. 

Prisotnih je bilo 30 članov sveta.
28. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka 
o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo 
komunalno opremo na območju Mestne občine Velenje.

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

K 22. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o izvajanju lokalne gospodarske 

javne službe zbiranja in prevoza komunalnih 
odpadkov in koncesije gradnje področnega 

centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini 
Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob 

Paki za leto 2019

Poročilo je predstavil direktor podjetja PUP Janez HERODEŽ. 

Član sveta Matej JENKO je postavil vprašanje, ali so točki 22. in 
23. združili. Prosil je, da se gre po poslovniku. 

Podžupan Peter DERMOL je dejal, da se strinja z gospodom 
Jenkom in je predlagal, da se točki obravnavata ločeno, kot je 
določeno s poslovnikom. 

Član sveta Dimitrij AMON je pohvalil poročilo, ki je dobro 
pripravljeno. Pohvalil je tudi anketo, ki so jo izvedli. Rezultati so 
pozitivni. Zahvalil se je njihovemu podjetju in zaposlenim, ki so 
jim aktivno pomagali pri pripravi zero waste Pikinega festivala 
v lanskem letu. Zahvalil se je tudi za postavitev novih pokritih 
kontejnerjev. Pohvalil je skoraj vsakoletno izdajo zloženke o 
ravnanju z odpadki, ki jih razpošljejo v gospodinjstva, vemo pa, 
da imamo ljudje sami pri sebi največ težav. Ko ne veš, kam nekaj 
gre, je pač najlažje vreči v črno kanto. Če je prav zasledil, pa 
se je kar veliko povečala količina pri mešani embalaži. Zanima 
ga, ali morda vedo, kje so razlogi za to. Zanima ga tudi, ali 
v podjetju skupaj z lokalno skupnostjo razmišljajo o postavitvi 
podzemnih zbiralnikov. Na koncu se je dotaknil še ekoloških 
otokov, ki so takšni, kot so, ker ljudje ne skrbimo za njih. Kar 
nekaj je takih, ki so kritični otoki. Zanima ga, ali vodijo evidenco 
teh kritičnih otokov ter koliko so jih imeli na dan 31.12., koliko 
jih je bilo v lanskem letu odstranjenih, koliko jih je bilo na novo 
postavljenih. Zbiralnica v Paki je bila odstranjena. Zanima ga, 
ali skupaj s krajevno skupnostjo in občino iščejo možnosti za 
postavitev nadomestne zbiralnice, saj morajo krajani voziti 

odpadke v OC Paka. Prav tako ga zanima, ali opravljajo stalni 
nadzor nad kritičnimi ekološkimi otoki ter ali jih čistijo na poziv. 
Pohvalil je tudi odzivnost njihove službe, saj vedno, ko pokliče, 
živi namreč zraven ekološkega otoka, pridejo v najkrajšem 
možnem času. Podal je še pripombo, da se Mestna občina 
Velenje piše z veliko začetnico. V poročilu je namreč zapisana 
z malo. 

Član sveta dr. Franc ŽERDIN je dejal, da je poročilo lepo 
sestavljeno. Meni pa, da samo osveščanje občanov ni dovolj 
uspešno izvedeno. To kaže tudi sortirna analiza, ki ni dobra. 
Razviden je tudi slab odnos občanov do ločevanja odpadkov 
po posameznih zabojnikih. Trendi tukaj niso dobri. Predvsem 
so problem blokovska naselja. Meni, da so tam stvari slabe 
in bi se bilo potrebno skupaj vsesti z upravniki in predstavniki 
stanovalcev v bloku. Treba je razmisliti, kako ustrezno pristopiti 
k osveščanju teh prebivalcev. Morda tudi v smeri, da se pogleda 
kakšno kanto. Ve se, kdo v tisto kanto odlaga smeti in mogoče 
je tudi zagroziti z grožnjo o povečani ceni na položnici. To delajo 
tudi v drugih občinah in ustrezno sankcionirajo tiste, ki se tega 
ne držijo. 

Član sveta Matej JENKO je dejal, da se z določenimi stvarmi, 
ki sta jih povedala kolega Amon in Žerdin, strinja, s tem da 
se tudi pri nas odpirajo zabojniki in se preglejuje smeti in se 
tudi sankcionira. Se pa strinja, da je vedno vredno narediti 
kaj več pri osveščanju. Predvsem je ponovno poudaril projekt 
zero waste, da se čim bolj približamo ničelni točki. Postavil 
je vprašanje, kaj se dogaja z bio odpadki. Dober projekt zero 
waste imajo na Vrhniki, ko dobijo kompost iz bio odpadkov 
občani. Zanima ga, ali kaj razmišljajo v tej smeri. Predlagal 
je še, da bi se na ekološke otoke dala telefonska številka, 
kamor se lahko pokliče. Izpostavil je ekološki otok pri Šaleški 
cesti, kjer je podhod za otroško igrišče. Nenehno opozarjajo 
na težavo s smetmi na tem otoku, kjer je situacija res kritična. 
Zanima ga, kdaj se predvidevajo potopni jaški oziroma kako bo 
to izvedeno. Predlagal je, da se to naredi čim prej. Vseeno pa 
se mu zdi bolje, da pripeljejo ljudje od drugod smeti na otoke, 
kot pa da jih vržejo v gozd. 

Član sveta Franc KOS je podal priporočilo, da bi v poletnih 
mesecih kante za bio odpadke večkrat oprali. Prav tako je 
predlagal, da bi tisti, ki vozijo, morali malo pogledati razmerje 
po kantah, saj sta dve kanti čisto polni, 5 pa jih je praznih. 

Janez HERODEŽ je glede mešane embalaže dejal, da res opažajo 
rast. To je verjetno posledica gospodarske rasti v letu 2019, 
ko je bila potrošnja višja. Glede kritičnih ekoloških otokov je 
dejal, da imamo v Velenju 205 ekoloških otokov, kar je več, 
kot bi bilo potrebno, in meni, da je prav tako. Je pa res, da 
so določene ekološke otoke ukinili, ker so ocenjevali, da se tja 
vozi iz različnih lokacij in zadev ni bilo mogoče nadzorovati. 
Ne zna pa iz glave povedati natančno, kje. Trendi odpadkov 
pa govorijo o tem, da ti naraščajo. Leta 2019 se je to lepo 
videlo. Glede osveščanja je dejal, da se strinja, da bi se dalo 
narediti več. Dejal pa je, da oni ne morejo sankcionirati, lahko le 
opozarjajo in gledajo v zabojnike, kar tudi počnejo. Uporabnike 
tudi obveščajo o ugotovitvah. So tudi v dosti močni povezavi 
z inšpekcijo in izvajajo se inšpekcijski ogledi na terenu. Meni, 
da tu aktivnosti izvajajo, vendar ima tudi inšpekcija omejene 
kapacitete, se pa strinja, da je treba več osveščati in opozarjati. 
Vpliva na višino položnice pa nimajo, lahko pa dobijo mandatno 
kazen. Dejal je, da skladno s koncesijsko pogodbo bio odpadke 
vozijo v Celje. Občanom pa tega, kar zberejo, ne morejo dati 
nazaj, saj nimajo nobene obdelave, so le zbiralci in prevozniki. 
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V Celju pa ta možnost je in morda bo kolegica povedala kaj 
več. 

Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom. 

K 23. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o sprejemu poslovnega načrta 
lokalne gospodarske javne službe zbiranja in 
prevoza komunalnih odpadkov in koncesije 

gradnje področnega centra za ravnanje z 
odpadki v Mestni občini Velenje, Občini 

Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 
2020

Obrazložitev predloga sta podala Anton BRODNIK in Janez 
HERODEŽ.

Prisotnih je bilo 28 članov sveta.
29. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa 
o sprejemu poslovnega načrta lokalne gospodarske javne 
službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije 
gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni 
občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za 
leto 2020.
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 24. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o izvajanju gospodarske javne 
službe odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov iz 

Mestne občine Velenje za leto 2019

Poročilo je predstavila Tina KRAMER (podjetje Simbio). 

Član sveta Matej JENKO je ponovno postavil vprašanje glede 
bio odpadkov, torej ali je možno, da pripeljejo nazaj humus 
in  ga razdelijo občanom. Glede na to, da se TEŠ pripravlja 
na kurjenje odpadkov, ga zanima, ali zbirajo surovino za SRF 
odpadke. 

Tina KRAMER je odgovorila, da je na vsak način mogoče, da 
se kompost 1. razreda prevzame tudi s strani občanov MOV. 
Zbiranje in odvoz v MOV pa opravlja PUP Saubermacher, kar 
pomeni, da lahko le njihov tovornjak to tudi odpelje, potem ko 
pripelje bio odpadke. Potrebno bi se bilo torej dogovoriti, imajo 
tripartitno pogodbo, v kolikor bi bil interes. Z njihove strani je 
torej prevzem možen, je pa potrebno voditi evidenco, ker je 
možen le manjši prevzem, torej ena prikolica na občana. Glede 
lahkih frakcij je dejala, da jih ne le zbirajo, ampak jih v Celju že 
več let tudi pripravljajo v postopku MBO in imajo tudi edini v 
Sloveniji rešeno termično obdelavo.

Podžupan Peter DERMOL je postavil vprašanje, ali je prevzem 
humusa brezplačen. 

Tina KRAMER je odgovorila, da je brezplačen. 

Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.

K 25. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog  Sklepa  o   sprejemu   programa  

izvajanja   gospodarske  javne   službe  
odlaganja   ostankov  predelave  ali 

odstranjevanja komunalnih odpadkov, 
nastalih na območju Mestne občine Velenje za 

leto 2020

Obrazložitev predloga sta podala Tina KRAMER in Anton 
BRODNIK. 

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
30. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu  Sklepa  o   
sprejemu   programa  izvajanja   gospodarske  javne   službe  
odlaganja   ostankov  predelave  ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 
2020.

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

K 26. TOČKI DNEVNEGA REDA
Letni program dela Nadzornega odbora MOV 

za leto 2020

Poročilo je predstavila Vlasta GLOBAČNIK.  

Svetnice in svetniki so se seznanili z letnim programom.

K 27. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo Komunalnega podjetja Velenje, d. o. 

o., za leto 2019

Poročilo je predstavil direktor Gašper ŠKARJA.  

Član sveta dr. Adnan GLOTIĆ je dejal, da je iz poročila razvidno, 
da je največji delež med dejanskimi stroški strošek toplote. K 
temu prispevajo tudi visoke cene emisijskih kuponov, ki imajo v 
zadnjem obdobju tendenco rasti. Zanima ga, kakšne aktivnosti 
so na KP Velenje v preteklosti izvajali s ciljem razbremenitve 
teh cenovnih pritiskov ter kakšne načrte imajo v zvezi s tem v 
prihodnje. 

Član sveta Matej JENKO je dejal, da mu v poročilu manjka 
podatek, kot že večkrat zadnja leta, kakšno izgubo prinaša 
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ohlajevalnik občine in DURSa. Gre za objekt na otroškem 
igrišču. Čeprav že dolga leta prinaša izgube, še vedno 
obratuje. Zanima ga, kakšno imajo razmerje fiksnih stroškov 
glede na dejansko porabo na strani porabnika. Predvsem je 
obremenjujoča nabavna cena toplotne energije v TEŠu. Če je 
zima bolj topla, bi moralo biti izgube manj, ker je potrebno od 
TEŠ odkupiti manj toplotne energije. Dejal je, da brezplačnih 
CO2 kuponov ni več že nekaj časa. Potrebno jih je kupovati, 
kupuje pa jih TEŠ. Zanima ga, kakšen vpliv imajo na to, kdaj te 
kupone kupiti. Če je prav razumel, bodo šli v nakup poslovne 
zgradbe, v kateri so. Zanima ga, kako je s tem.

Gašper ŠKARJA je odgovoril, da so brezplačne emisijske kupone 
v letošnjem letu še imeli na voljo, od leta 2021 naprej pa ne več. 
Kljub temu si z občinama in tudi s TEŠem prizadevajo, da bi se 
podaljšalo obdobje brezplačnih kuponov. Prav tako so skupaj 
z Mestno občino Ljubljana podali pobudo, da bi v letu 2020 
zaradi epidemije bili oproščeni plačila teh kuponov. Prav tako 
so pripravili nabor projektov, ki bi jih bilo možno financirati iz 
eko sklada in bi potem to najemnino lahko v večji meri namenili 
za subvencije cene, vendar so vsi ti predlogi in ukrepi zaenkrat 
še neuslišani, bodo pa s tem nadaljevali. Emisijske kupone 
res kupuje TEŠ in jih je tudi v preteklosti po mesečni količini, 
torej po dvanajstinah, kar pa je bilo za njih neugodno, ker so se 
lahko kupovali tudi takrat, ko je bila cena zelo visoka, zato so 
vseskozi pritiskali in si prizadevali ter končno uspeli v letošnjem 
letu podpisati dogovor, kjer na njihov poziv TEŠ potem kupuje 
kupone. Tako so v letošnjem letu izkoristili padec cen zaradi 
Covid-a in so uspeli velik del kuponov za letošnje leto kupiti 
pod vrednostjo, ki je bila planirana. Glede hladu je dejal, da se 
izguba vsako leto znižuje in je v rangu 10.000 EUR. Vse napore 
vlagajo v to, da bi na tem ožjem področju pridobili še kakšnega 
uporabnika. Kar se tiče fiksnih stroškov pa ni res, da se ob 
manjšem nakupu in prodaji ta izguba niža. Treba je vedeti, da 
imajo v planiranih količinah zajete tudi fiksne stroške in v kolikor 
so te količine prodane pod planiranimi, ne pokrivajo teh fiksnih 
stroškov. Če pa bi v planu predvideli manjšo prodajo toplote, 
bi na koncu bila cena za uporabnika višja. Dejal je še, da so 
v postopku prodaje upravne stavbe. Javna objava o prodaji te 
stavbe je bila v začetku meseca in v kolikor bi uspeli to stavbo 
prodati, bi se potem vsi preselili v spodnjo enoto. 

Podžupan Peter DERMOL je dejal, da so glede na poslovni izid 
predstavniki vseh treh občin, ki so lastnice KP Velenje, izrazili 
pričakovanja od vodstva podjetja, da pripravi nabor ukrepov 
za optimizacijo poslovanja. Lahko reče, da se ta nabor v tem 
trenutku pripravlja. Kot vodja pogajalske skupine s HSEjem in 
TEŠem pa je dejal, da so bili uspešni pri znižanju fiksnega dela 
stroškov glede na pretekla dogajanja. Ta razlika je približno 
300.000 EUR. Težava pa so seveda CO2 kuponi. Brezplačnih 
je iz leta v leto manj, cena kuponov pa se iz leta v leto 
dviguje. Z njihove strani je bil tako že nekajkrat podan dopis, 
da pričakujejo s strani države, da so kuponi za proizvodnjo 
toplotne energije brezplačni tudi v prihodnje in da mora država 
to izpogajati. Predlog je bil tudi, kot je povedal že direktor, da 
se jih oprosti plačila CO2 kuponov, vendar ni bilo posluha, bodo 
pa te aktivnosti peljali naprej. Dolgoročno je ena izmed rešitev 
tudi ta, da poskušajo s spremembo zakonodaje priti do tega, da 
se v našo dolino zaradi degradacije okoja vračajo sredstva iz 
podnebnega sklada, ta sredstva pa bi lahko potem vlagali tudi 
v obnovo komunalne infrastrukture. 

Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.

K 28. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o delu SAŠA inkubatorja za leto 2019

Poročilo je predstavila direktorica Karla SITAR.   

Članica sveta Veronika JUVAN je pohvalila poročilo. Veseli jo, da 
se tudi v Gorenju v praznih prostorih nekaj dogaja, pa vendarle 
premalo. Sploh razstavni salon tam stoji kot spomenik žalosti. 
Videli so tudi 81 novih delovnih mest. Nekaj je, ampak vseeno 
bistveno premalo in se bodo skupaj trudili za več delovnih 
mest. 

Član sveta dr. Franc ŽERDIN je dejal, da je zelo vesel in ponosen, 
da imamo tako uspešen inkubator. Vložek MOV v ta projekt res 
ni bil zaman. Direktorici in zaposlenim je čestital in jim zaželel 
uspešno delo tudi naprej. Rečeno je bilo, da zelo dobro sodelujejo 
z dijaki iz ŠCVja. Imamo pa tudi eno fakulteto, eno visoko šolo 
in kar nekaj višjih šol. Kolikor ve, je bilo nekaj sodelovanja tudi 
z njimi. Zanima ga, ali so bili poizkusi za povečanje kontaktov 
med visokošolskimi zavodi in pa SAŠA inkubatorjem ter kje so 
videli ovire. Predlagal je, da se vsedejo in si pogledajo, kako 
te trende izboljšati. Tisti, ki delajo na področju prestrukturiranja 
SAŠA regije in na poštenem prehodu premogovništva računajo 
na zelo intenzivno sodelovanje s SAŠA inkubatorjem. Predlagal 
je, da letos enkrat najdejo čas, da se na tem področju malo 
vsedejo in pripravijo nek operativni strateški načrt, kako narediti 
preboj in doseči neke učinke. 

Članica sveta Tjaša ODERLAP je dejala, da je 11 novih podjetij 
in 16 novih delovnih mest vsekakor spodbudno. Smo v času, 
ko je pomembno prav vsako delovno mesto. Dejala je, da so 
preračunano imeli v inkubatorju na vsakih 5 dni en dogodek, 
kar se ji zdi zelo pohvalno za majhno ekipo ljudi. Pohvalila je 
ekipo, da so bili sposobni in pripravljeni narediti vsakih nekaj dni 
en dogodek. Meni, da so lahko naši mladi podjetniki zelo veseli, 
da imajo takšno podporo in spodbudo, kako začeti. Lahko smo 
ponosni, da imamo to v dolini. Veseli jo, da se vključujejo tudi 
dijaki in osnovne šole. Strinja pa se z gospodom Žerdinom, da 
imamo v Velenju tudi študente, ki imajo tudi ideje. 

Član sveta Matej JENKO je dejal, da je precej reden gost na 
njihovih dogodkih. Pohvalil je stvari, ki se tam dogajajo. 
Veseli ga, da imajo novo kolegico s področja marketinga. To 
je bila njegova ideja že od samega začetka, torej vključevanje 
strokovnjakov. Seveda tu manjkajo še nekateri drugi kadri, PR, 
razvoj idej, plasiranje na trg itd. Strinja se, da bi lahko bilo novih 
delovnih mest več, ampak to so živa podjetja, marsikatera 
ideja propade še predno zaživi in temu številu ne bi dajal 
večjega pomena. Kljub vsemu pa so te številke uspeh. Veseli 
ga, da imajo vedno več udeležencev, vedno več sponzorjev, 
mentorjev itd. Opazil pa je, da od MOV dobijo manj sredstev. 
Predlagal je, da se ta sredstva povečujejo in bi mogoče z 
njimi kreirali sklad za investicije v perspektivna podjetja. Tako 
lahko oni podprejo neko idejo in jo plasirajo na trg, seveda z 
določenimi pogodbenimi zavezami. Predlagal je ponovno še 
več strokovnjakov za posamezna področja. Predlagal je, da se 
s pomočjo MOV in stanovanjskega sklada ponudi tem ljudem, 
ki so specialisti, tudi kakšno dodatno ugodnost kot je recimo 
stanovanje. Predlagal je tudi, da se še bolj odprejo malim in 
velikim ter srednje velikim podjetjem s svojimi predavanji in 
delavnicami, da lahko nadgradijo tudi že obstoječa podjetja 
svoje delovanje in da dobijo kakšno novo idejo. 
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Podžupan Peter DERMOL je glede razpolaganja z javnimi sredstvi 
dejal, da veljajo neka zakonska določila, mimo katerih ne 
morejo in tudi ni mogoče kar tako nekomu dajati sredstev. 

Karla SITAR je dejala, da nimajo samo strokovnjaka za prodajo, 
ampak tudi za marketing, za prijave na razpise, pri njih je 
zaposlena tudi bivša finančna direktorica enega podjetja, tako 
da se je pri njih nakopičilo kar nekaj znanja. Res pa je, da je ekip 
vedno več in včasih že težko sami vse podelajo. Imajo tudi mrežo 
zunanjih mentorjev in so odprti za sodelovanje. Glede podpore 
še ostalim podjetjem je odgovorila, da so SIO, kar pomeni, da 
so subjekt inovativnega okolja in primarno delajo z inovativnimi 
podjetji, tako da so tukaj malo omejeni, so pa dogodki in delavnice 
odprti za vse in so brezplačni. Glede prestrukturiranja je dejala, 
da so seveda odprti za sodelovanje, sama je tudi vključena v 
ekipo za pripravo območnega razvojnega programa, tako da se 
veseli sodelovanja. Glede dijakov in študentov pa je odgovorila, 
da so veliko programov delali samo za študente, ampak so 
ugotovili, da večina študentov hodi domov za vikende spat ali 
žurat in se niso bili pripravljeni vključevati v njihove dogodke, 
zato so več energije usmerili v dijake, kar se tudi že obrestuje. 
S študenti Fakultete za energetiko ter Visoke šole za varstvo 
okolja pa so začeli sedaj bolj aktivno delati, interes pa je večji 
pri študentih VŠVOja. Uspeli so pridobiti tudi financiranje za 
naslednja 3 leta, kar je izjemno pomembno in so v to vložili 
veliko truda. Marsikateri inkubator tega razpisa ni uspel dobiti. 
Glede sklada in dodatnih sredstev pa je dejala, da to seveda 
takoj podpiše. 

Podžupan Peter DERMOL je glede zmanjšanja sredstev dejal, da 
je to tudi posledica dobrega poslovanja SAŠA inkubatorja. Ko si 
je inkubator sam začel zagotavljati neka sredstva, so se potem 
obveznosti lokalne skupnosti zmanjšale. Veseli bodo, ko bo 
občina dala 0 EUR za njihove plače. Prav pa je, da podpirajo 
programe in podobno in to bodo počeli še naprej. Dejal je še, 
da ima SAŠA inkubator pod sabo tudi Rudarski dom, kjer so 
doma podjetja, ki so sedaj stara že 6, 7 let. Tem podjetjem so 
pripravljeni te prostore odprodati in potem bi ta sredstva vložili 
v neko novo infrastrukturo za mlada podjetja. Te aktivnosti že 
tečejo. 

Karla SITAR je dejala, da bi si tudi sama želela, da bi bila zadaj 
še kakšna ničla pri številu novih delovnih mest, ampak priznati 
je potrebno, da v Velenju ni bilo tradicionalne podjetniške 
miselnosti, saj smo potomci delovnega razreda in v preteklosti 
ni bilo potrebe po razvoju malega podjetništva. Situacija pa se 
sedaj spreminja, spreminja se miselnost mladih in verjame, da 
bodo glede tega v prihodnosti rezultati boljši. 

Član sveta Matej JENKO je podal pobudo, da se sredstva kljub 
povedanemu vrnejo nazaj na 130.000 EUR, saj jih dobro 
plemenitijo in je to dobra naložba. Meni, da je v tem trenutku še 
prezgodaj, da bi se jim sredstva odtegovala. 
Podžupan Peter DERMOL je odgovoril, da sredstev ne 
zmanjšuje MOV, ampak si jih sami zmanjšujejo z dobrim 
delovanjem. Sredstva proračuna MOV pa se morajo uporabljati 
skladno z zakonom in ni mogoče kar tako nekih sredstev 
nekomu dajati in je to potrebno upravičevati. 

Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.

K 29. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o delu Razvojne agencije Savinjsko-

šaleške regije, d. o. o., za leto 2019
Poročilo je predstavila direktorica Biljana ŠKARJA.   

Članica sveta Aleksandra VASILJEVIĆ je dejala, da je nabor in 
obseg njihovega dela zelo širok. Nemalo izzivov so uspešno 
obvladovali v lanskem letu. Ključno nalogo pa prepoznava 
predvsem v spodbujanju podjetništva in pa tudi turizma. Napore 
vlagajo tudi v pripravo nacionalne strategije za prestrukturiranje 
in tudi v projekte, ki segajo v našo prihodnost in so strateškega 
pomena za celotno regijo. Želi si, da ohranijo ta elan in energijo 
ter zavzetost pri vseh projektih. 

Član sveta Matej JENKO je dejal, da je bil neverjetno presenečen, 
ker so tako pomembno točko slišali na koncu. Govorimo o pol 
milijarde sredstev, ki se jih bo razporedilo na območju Šaleške 
doline, govorimo o sredstvih, ki so namenjena prestrukturiranju 
doline in je to torej naša prihodnost. Skrbi ga, da Velenje nima 
vizije. Pol milijarde evrov pride na naše področje in če s tem 
denarjem ne bomo znali postaviti perspektive Velenja, bomo 
hitro tu dobili nove milijonarje, ki bodo financirani v skladu s 
pravičnim prehodom. Nimamo ciljev. Zanima ga, kdaj bomo v 
Velenju dobili cilje, vizijo. 

Podžupan Peter DERMOL je svetnika Jenka opozoril, da je ta pri 
napačni točki. 

Član sveta Matej JENKO je dejal, da s takimi sredstvi ni enostavno 
ravnati in za eno agencijo, kot so oni, je to precej težek posel. 
12.000 EUR imajo osnovnega kapitala, promet imajo večinoma 
s sredstvi, ki jih dobijo z občin in nekaj iz Evrope. Zanima ga, pri 
koliko projektih so vodilni partner in kakšen promet tu ustvarjajo. 
Pomembno je namreč, da vedo, kdo vodi prihodnost, v katero 
se bo vložilo pol milijarde evrov. Presenečen je, da na MOV 
niso pripravili posebej točke o prestrukturiranju, ker če ne bodo 
imeli skupnih ciljev in vizije, bo to razpršeno in se bo razmetaval 
denar vse naokorog in iz tega denarja ne bo pametnih stvari. 
Prosi torej, da malo bolj obrazložijo, ali so sposobni te stvari 
izpeljati. Papir veliko prenese in zanima ga, kje so uspeli do 
sedaj in koliko prihodkov so imeli s projekti. Poleg tega je prosil, 
da se na naslednji seji pričnejo pogovarjati o teh sredstvih, torej 
na kak način se bo ta denar porabil. 

Podžupan Peter DERMOL je dejal, da ko bo predlog oblikovan, 
ga bodo dobili na mizo. Vizija in strategija pa so dokumenti, ki 
jih imamo v naši lokalni skupnosti sprejete. Dejal je, da so vse 
točke dnevnega reda pomembne, od prve do zadnje. Danes ne 
govorijo o tem, kam bodo dali, kot je mnenje gospoda Jenka, pol 
milijona evrov, ali kolikor je pač gospod Jenko izračunal, ampak 
je namen današnje točke, da obravnavajo poročilo za lansko 
leto. Svetnika Jenka je opozoril, naj se torej drži poslovnika. 
Biljana ŠKARJA je dejala, da je trenutno predlog 538 milijonov 
EUR, ki še vedno ni sprejet. Ta sklad pa ni več namenjen le 
premogovnim regijam, ampak se je sklad nadgradil in zagotovo 
ta sredstva ne bodo namenjena samo premogovnim regijam. 
So pa v veliki prednosti, ker so pridobili tehnično pomoč za 
administracijo in vse ostalo za črpanje sredstev. Glede ciljev 
in vizije je dejala, da si dosti obetajo tudi s pomočjo priprave, 
tako da bodo najprej opredelili razvojne priložnosti, njihove 
potenciale, naredila se bo dobra analiza, in iz tega bodo 
pripravili razvojne ukrepe, ki jim bodo na dolgi rok prinesli vse 
to, kar si želijo. Glede sklada za pravični prehod je dejala, da 
mora 1,5 do 3 kratnik biti tudi iz evropske kohezijske politike. 
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Danes še vedno ne vedo, kako bodo ta sredstva šla. Vsekakor 
se bodo borili za čim več teh sredstev. V sklopu strategije so 
jasno opredelili, da hočejo imeti tudi zakon o prestrukturiranju. 
Dejala je še, da so vodilni partner pri projektu SAŠA turizem. 
Projekt je bil vreden 125.000 EUR+DDV. Drugi projekt iz 
evropske kohezijske politike je Vodilna destinacija Zgornja 
Savinjska dolina. Projekt je bil 220.000 EUR, celotna vrednost 
250.000 EUR, ta sredstva so uspešno počrpali. Partner, vendar 
ne vodilni, so tudi pri projektu SPOT. Sedaj so se prijavili tudi 
na projekt Vodilna destinacija Zgornja Savinjska dolina za 
naslednje obdobje, vrednost projekta je nekaj čez 300.000 
EUR z DDVjem. 

Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.

K 30. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o rezultatih meritev onesnaževal v 

zraku in obveščanje javnosti v letu 2019

Poročilo je predstavila Sonja GLAŽER. 

Član sveta Matej JENKO je dejal, da ga veseli, ker so se 
te meritve izvedle. Prosil je za podatek, kje točno so bile te 
meritve na otroškem igrišču, ker sam tega ni opazil, vendar 
ga zanima. Dejal je še, da pozna zgodbo s Šmartnim ob 
Paki, se mu zdi pa smiselno, da bi se 1 leto merilo, ker meni, 
da je precej onesnaževanja. Verjetno so bile te meritve na 
ponesrečeni lokaciji, primerna pozicija bi verjetno pokazala 
višje onesnaženje.

Članica sveta Milena MRAZ je dejala, da si želi za naše občane 
čim manj onesnaženega zraka. 

Sonja GLAŽER je dejala, da je bila mobilna enota postavljena na 
otroškem igrišču blizu hiške. Bila je postavljena na avtomobilski 
prikolici, mora pa biti pod elektriko in varovana in ob cesto na 
pločnik je nikakor ne morejo postaviti. Bili pa so idealni pogoji 
za meritve, ker je bila zima suha, ni bilo veliko padavin. So bile 
prekoračene koncentracije, ampak v primerjavi s ostalimi mesti 
v Sloveniji smo vredu. 

Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.

Seja se je zaključila ob 13.45 uri. 

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

župan Mestne občine Velenje
Bojan Kontič

po pooblastilu podžupan Mestne občine Velenje 
Peter Dermol

PREDLOG

ZAPISNIK 2. DOPISNE SEJE 
Sveta Mestne občine Velenje

Seja je potekala s telefonskim glasovanjem ali po elektronski 
pošti v ponedeljek, 10. 8. 2020.  

Člani sveta so za 2. dopisno sejo Sveta Mestne občine Velenje 
prejeli naslednje gradivo:
1. Predlog Ugotovitvenega sklepa o predčasnem prenehanju 
mandata župana Mestne občine Velenje;
2. Predlog Sklepa o potrditvi podžupana Petra Dermola o 
začasnem upravljanju funkcije župana Mestne občine Velenje.

I.
Po pooblastilu je podžupan Mestne občine Velenje članom 
Sveta Mestne občine Velenje  (v nadaljevanju: člani Sveta 
MOV) predlagal, da sprejmejo:
1. Predlog Ugotovitvenega sklepa o predčasnem prenehanju 
mandata župana Mestne občine Velenje;
2. Predlog Sklepa o potrditvi podžupana Petra Dermola o 
začasnem upravljanju funkcije župana Mestne občine Velenje

II.
Gradivo so člani Sveta MOV prejeli po elektronski pošti, ki je 
bila poslano v petek, 7. avgusta 2020, in  objavljeno na spletni 
strani Mestne občine Velenje www.velenje.si.

Predlagatelj:                                                                               Faza: PREDLOG 
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 
VOLITVE IN IMENOVANJA 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 37a. 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. in 44 člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo in 
17/19) na ____seji, dne _________ sprejel

UGOTOVITVENI SKLEP
o predčasnem prenehanju mandata županu 

Mestne občine Velenje

I.
Županu Mestne občine Velenje Bojanu Kontiču preneha mandat 
zaradi smrti.

II.
Občinska volilna komisija najpozneje v 15 dneh po ugotovitvi 
občinskega sveta o prenehanju mandata razpiše nadomestne 
volitve za izvolitev župana Mestne občine Velenje. 
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III.
Sklep velja z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 032-03-1/2018
Datum:       
                                                                                                   

          Mestna občina Velenje
                                                                      po pooblastilu,

 št. 080-04-0001/201 z dne 23. 4. 2019

                                                    Peter DERMOL, podžupan

OBRAZLOŽITEV:
Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je dne 2. 8. 2020 
preminil. Občinska volilna komisija najpozneje v 15 dneh po 
ugotovitvi občinskega sveta o prenehanju mandata razpiše 
nadomestne volitve za izvolitev župana Mestne občine 
Velenje.

Velenje, 5. 8. 2020

Pripravila: 
Nina Blažič                                                        

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  
Na podlagi 32. in 44. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik 
MO Velenje, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo in 17/19) predlagam 
svetu, da ta sklep sprejme. 
                                                                                                   

                      predsednik komisije                                              
                                                                           Bojan Škarja   

IN

Predlagatelj:                                                                Faza: PREDLOG 
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 
VOLITVE IN IMENOVANJA 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 33. a in 37. a člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - 
odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18) in 24. in 41. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo in 
17/19) na ____seji, dne _________ sprejel

SKLEP
o potrditvi podžupana Petra Dermola o 

začasnem opravljanju funkcije župana Mestne 
občine Velenje

I.
Funkcijo opravljanja nalog iz pristojnosti župana kot občinskega 
organa, predstojnika občinske uprave in zakonitega zastopnika 
občine s polnim pooblastilom začasno opravlja podžupan Peter 
Dermol.

II.
Podžupan Peter Dermol opravlja začasno funkcijo župana od 
sprejema ugotovitvenega sklepa o predčasnem prenehanju 
mandata župana Bojana Kontiča do izvolitve novega župana.

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

Številka: 032-03-1/2018
Datum:          
                                                                                                   
          
         Mestna občina Velenje                                
                                           po pooblastilu,

 št. 080-04-0001/201 z dne 23. 4. 2019

                                                    Peter DERMOL, podžupan

OBRAZLOŽITEV:
Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je dne 2. 8. 2020 
preminil. Na podlagi 33. a člena Zakona o lokalni samoupravi 
in 41. člena Statuta Mestne občine Velenje opravlja funkcijo 
župana do nastopa mandata novoizvoljenega župana podžupan 
Peter Dermol. 

Velenje, 5. 8. 2020

Pripravila: 
Nina Blažič                                                    

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  
Na podlagi 32. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik 
MO Velenje, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo in 17/19) predlagam 
svetu, da ta sklep sprejme. 
                                                                                                   

                   predsednik komisije
                                              Bojan Škarja   
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III.
Dosegljivih je bilo 32 svetnic in svetnikov. Podžupan v začasnem 
opravljanju funkcije župana je glasoval zadnji. Odločal je lahko 
le o prvem sklepu dnevnega reda. 

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Ugotovitvenega sklepa o predčasnem 
prenehanju mandata župana Mestne občine 

Velenje

1. SKLEP
Predlog   
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu 
Ugotovitvenega sklepa o predčasnem prenehanju mandata 
župana Mestne občine Velenje.

Za predlog sklepa je glasovalo 32 članov sveta.  
Predlog je bil sprejet. 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o potrditvi podžupana Petra 
Dermola o začasnem opravljanju funkcije 

župana Mestne občine Velenje

2. SKLEP
Predlog   
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlog Sklepa o 
začasnem upravljanju funkcije župana Mestne občine Velenje.

Za predlog sklepa je glasovalo 29 članov sveta, 2 člana sveta 
sta bila vzdržana. 
Predlog je bil sprejet. 

Velenje, 10. avgust 2020
    
Pripravila:
Aleksandra Forštner, univ. dipl. pol., l.r.
                                                                                                   

            Mestna občina Velenje
                                                                      po pooblastilu,

 št. 080-04-0001/201 z dne 23. 4. 2019

                                                    Peter DERMOL, podžupan

PREDLOG

ZAPISNIK 2. IZREDNE SEJE
Sveta Mestne občine Velenje

Seja je potekala v sejni dvorani Mestne občine Velenje, dne 10. 
9. 2020, s pričetkom ob 17. uri in zaključkom ob 17. 45.

Sejo je vodil predsedujoči Svetu MOV Peter DERMOL. Ta je 
otvoril sejo in ugotovil, da je od skupnega števila 33 članov 
sveta prisotnih 24 članov in je svet sklepčen. 

Opravičili so se naslednji člani sveta: dr. Adnan GLOTIĆ, Janja 
REDNJAK, Sebastjan APAT, Franc KOS, Maja NARAGLAV in 
Iva LILIJA.

Člani sveta so za 2. izredno sejo Sveta Mestne občine Velenje 
prejeli naslednje gradivo:
- Seznam kandidatov za predstavnike v volilno telo za volitve 
člana državnega sveta 
- Zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja

Za 2. izredno sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1. Predlog Sklepa o izvolitvi predstavnikov v volilno telo za 
volitve člana državnega sveta
2. Predlog Sklepa o določitvi kandidata za člana državnega 
sveta

Predsedujoči Svetu MOV Peter DERMOL je predlagal, da se iz 
dnevnega reda umakne Predlog Sklepa o določitvi kandidata 
za člana državnega sveta, saj ni prispel noben predlog za 
kandidata za člana državnega sveta – predstavnika lokalnih 
interesov iz 6. volilne enote.

Član sveta Matej JENKO je dejal, da mora biti izredna seja 
napovedana vnaprej s točno določenim dnevnim redom. 
Zanima ga, ali je torej možno spreminjati dnevni red ali ne. 

Predsedujoči Svetu MOV Peter DERMOL je odgovoril, da lahko 
sicer to točko obravnavajo, ampak nimajo kaj obravnavati, 
zato predlaga, da se ta točka umakne, ker nimajo kandidata, o 
katerem bi razpravljali. Po poslovniku pa predsedujoči predlog 
lahko umakne brez razprave.

Prisotnih je bilo 25 članov sveta.
1. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki 
se je glasil: 2. izredna seja Sveta Mestne občine Velenje bo 
potekala po naslednjem DNEVNEM REDU:
1. Predlog Sklepa o izvolitvi predstavnikov v volilno telo za 
volitve člana državnega sveta
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Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet.

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o izvolitvi predstavnikov v 

volilno telo za volitve člana državnega sveta

Obrazložitev predloga je podal predsednik Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  Bojan Škarja.

Predsedujoči Svetu MOV Peter DERMOL je dejal, da skladno s 
1. odstavkom 7. člena in 1. odstavkom 8. člena Pravil za izvolitev 
predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta 
(Ur. vestnik MOV, št. 12/97; v nadaljevanju: Pravila) svet voli 
elektorje na seji s tajnim glasovanjem. Na podlagi 2. odstavka 
7. člena Pravil tajno glasovanje vodi komisija, sestavljena iz 
predsednika sveta in predstavnikov predlagateljev kandidatov 
za elektorje. 

Predlagal je komisijo v naslednji sestavi:
- Peter DERMOL, predsednik                       
- Anita LEMEŽ KLJAJIČ, članica             
- mag. Karmen GRABANT, članica        
- Marjana Marija KOREN, članica          
- Jože HRIBAR, član                         
- Joviša KRALJEVIĆ, član                 
- Majda GABERŠEK, članica                
- Maja NARAGLAV, članica                   

Predsedujoči Svetu MOV Peter DERMOL je dejal, da brez Maje 
NARAGLAV, ker ni prisotna na seji. 

Prisotnih je bilo 25 članov sveta.
2. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu komisije v 
naslednji sestavi:
- Peter DERMOL, predsednik                       
- Anita LEMEŽ KLJAJIČ, članica             
- mag. Karmen GRABANT, članica        
- Marjana Marija KOREN, članica          
- Jože HRIBAR, član                         
- Joviša KRALJEVIĆ, član                 
- Majda GABERŠEK, članica                
             
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 

Predsednik komisije Peter DERMOL je nato članom sveta 
razložil pravila glasovanja. Na glasovnici za volitve elektorjev 
v volilno telo je devet (9) kandidatov za elektorje, ki so zapisani 
po abecednem vrstnem redu. Vsak član sveta lahko glasuje 
največ za tri kandidate, tako da obkroži zaporedne številke pred 

kandidati. Za elektorje je izvoljenih prvih sedem (7) kandidatov 
po prejetem številu glasov. V primeru, da je za manjkajoče 
število elektorjev več kandidatov prejelo enako število glasov, 
se manjkajoči elektorji določijo z žrebom, ki se opravi takoj na 
seji sveta.

Član sveta Matej JENKO je dejal, da ene članice komisije ni. 
Zanima ga, ali je določeno, koliko mora biti predstavnikov v 
komisiji. Če je določeno, potem je potrebno dodati v komisijo 
nadomestnega člana. Če pa ni, pa je vredu. 

Predsednik komisije Peter DERMOL je odgovoril, da ni določeno. 
Število je poljubno. 

Član sveta Bojan ŠKARJA je dejal, da so našteti predstavniki v 
komisijo predlagatelji posameznih kandidatov za elektorje. 

Predsednik komisije Peter DERMOL je bral po poimenskem 
seznamu člane sveta, da so lahko prišli po glasovnice za volitve 
kandidatov za elektorje in glasovali.

Predsednik komisije Peter DERMOL je dejal, da bodo rezultate 
glasovanja razglasili po odmoru, ko bo komisija naredila 
zapisnik glasovanja. Predlagal je 20 minutni odmor, da komisija 
lahko opravi svoje delo.

Sledil je odmor.

Predsednik komisije Peter DERMOL je po odmoru obrazložil 
rezultate glasovanja volitev predstavnikov v volilno telo za 
volitve člana državnega sveta. Razdeljenih je bilo 25 glasovnic, 
oddanih je bilo 25 glasovnic, 0 glasovnic je bilo neveljavnih, 25 
je bilo veljavnih. Posamezni kandidati za predstavnike v volilno 
telo - elektorje - so prejeli naslednje število glasov:
- Veronika JUVAN, število glasov: 4
- Suzana KAVAŠ, število glasov: 8
- Darinka MRAVLJAK, število glasov: 9
- mag. Dragica POVH, število glasov: 9
- Janja REDNJAK, število glasov: 9
- Bojan ŠKARJA, število glasov: 9
- Brigita TRETJAK, število glasov: 3
- Aleksandra VASILJEVIĆ, število glasov: 10
- Bojan VOH, število glasov: 10

Na podlagi preštetih glasovnic na seji sveta so člani komisije 
sprejeli naslednji 

SKLEP ŠT. 1:
Članice in člani Sveta Mestne občine Velenje so izvolili 
naslednje predstavnike v volilno telo za volitve člana državnega 
sveta – predstavnika lokalnih interesov iz 6. volilne enote:
1. Suzana KAVAŠ
2. Darinka MRAVLJAK
3. mag. Dragica POVH
4. Janja REDNJAK
5. Bojan ŠKARJA
6. Aleksandra VASILJEVIĆ 
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7. Bojan VOH

Sklep se predstavi na seji Sveta Mestne občine Velenje.

Izredna seja se je zaključila ob 16.45. 

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

Peter Dermol,  
podžupan v začasnem opravljanju funkcije 

župana Mestne občine Velenje

PREDLOG

ZAPISNIK 3. DOPISNE SEJE 
Sveta Mestne občine Velenje

Seja je potekala s telefonskim glasovanjem ali po elektronski 
pošti v torek, 15. 9. 2020, od 8. do 14. ure.  

Člani sveta so za 3. dopisno sejo Sveta Mestne občine Velenje 
prejeli naslednje gradivo:
1. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu 
Občinske volilne komisije;
2. Predlog Sklepa o imenovanju člana Občinske volilne komisije 
Mestne občine Velenje;
3. Predlog Sklepa o potrditvi bistvenih sprememb in uvedb linij 
posebnega linijskega prevoza učencev na območju Mestne 
občine Velenje;
4. Predlog Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA 
regije.

I.
Podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Mestne 
občine Velenje je članom Sveta Mestne občine Velenje (v 
nadaljevanju: člani Sveta MOV) predlagal, da sprejmejo:
1. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu 
Občinske volilne komisije;
2. Predlog Sklepa o imenovanju člana Občinske volilne komisije 
Mestne občine Velenje;
3. Predlog Sklepa o potrditvi bistvenih sprememb in uvedb linij 
posebnega linijskega prevoza učencev na območju Mestne 
občine Velenje;
4. Predlog Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA 
regije.

II.
Gradivo so člani Sveta MOV prejeli po elektronski pošti, ki je 
bila poslana v petek, 11. septembra 2020;  objavljeno je tudi na 
spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si.

Predlagatelj:                                          Faza: PREDLOG 
 
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo, 17/19) na 
____seji, dne _________ sprejel

UGOTOVITVENI SKLEP

O PRENEHANJU MANDATA ČLANU 
OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE
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I.
Branko Balič je podal pisno izjavo, da odstopa kot član Občinske 
volilne komisije, zato mu preneha mandat. 

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

Številka: 032-03-01/2018
Datum: 

  Peter Dermol,  
podžupan v začasnem opravljanju funkcije 

župana Mestne občine Velenje
                                                                                                 

         

OBRAZLOŽITEV:
Svet MO Velenje je na svoji 5. seji dne 18. 6. 2019 sprejel Sklep 
o imenovanju člana Občinske volilne komisije Mestne občine 
Velenje. Za člana Občinske volilne komisije se je do izteka 
mandata komisije imenoval Branko Balič, ki je 21. 8. 2020 podal 
izjavo o odstopu s funkcije člana Občinske volilne komisije. 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 24. 
dopisni seji dne 27. 8. 2020 oblikovala predlog Ugotovitvenega 
sklepa o prenehanju mandata članu Občinske volilne komisije 
in predlaga Svetu Mestne občine Velenje, da ga sprejme.

Velenje, 27. 8. 2020

Pripravila:
Sedina Sarajlić, l.r.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi 32. 
člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 
– uradno prečiščeno besedilo in 17/19) predlagam svetu, da ta sklep 
sprejme. 
                                                                                                   

        Predsednik komisije                                                           
                                                 Bojan ŠKARJA, l.r. 

IN

Predlagatelj:        Faza: PREDLOG 
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 
VOLITVE IN IMENOVANJA 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in 
17/19) na svoji 3. dopisni seji, dne 15. 9. 2020 sprejel

SKLEP
O IMENOVANJU ČLANA OBČINSKE 

VOLILNE KOMISIJE
MESTNE OBČINE VELENJE

I.
Za člana Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje se 
do izteka mandata komisije imenuje 
- Branko PRESEČNIK.

II.
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Mestne 
občine Velenje.

Številka: 032-03-1/2018
Datum:                                                                                      
                                           

   Peter Dermol,  
podžupan v začasnem opravljanju funkcije 

župana Mestne občine Velenje
                                                                                                 
OBRAZLOŽITEV: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je 26. 
8. 2020 prejela pisno izjavo Branka Baliča, da odstopa kot član 
Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje (v nadaljevanju: 
OVK). Komisija je zadevo obravnavala na svoji 24. dopisni seji 
dne 27. 8. 2020 in sprejela predlog Ugotovitvenega sklepa, 
da Branku Baliču preneha mandat kot članu OVK ter Sklep o 
začetku kandidacijskega postopka za predlaganje člana OVK 
in javno pozvala politične stranke, druge organizacije občanov 
v občini in občane, da do četrtka, 10. 9. 2020, posredujejo 
predlog svojega kandidata/-ke za novega člana OVK. 
V postopku zbiranja predlogov kandidatur so bile na komisijo 
pravočasno vložene naslednje kandidature:
1. članica sveta Suzana Kavaš je vložila kandidaturo in soglasje 
za kandidata Branka Presečnika,
2. članica sveta Veronika Juvan je vložila kandidaturo in 
soglasje za kandidatko Brigito Tretjak,
3. MO SDS Velenje – Alenka Gortan je vložila kandidaturo in 
soglasje za kandidatko Darinko Vrabič.
Člani komisije so o kandidaturah glasovali na naslednji način: 
Bojan Škarja, Marjana Marija Koren, Bojan Voh, Suzana Kavaš 
in Darinka Mravljak so glasovali za Branka Presečnika; Jože 
Hribar je glasoval za Brigito Tretjak in z večino odločili kot je 
navedeno v predlogu sklepa.

Velenje, dne 11. 9. 2020
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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja -
Na podlagi 32. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik 
MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in 17/19) predlagam 
svetu, da ta sklep sprejme.  
               

 Predsednik komisije                                                                  
                                          Bojan ŠKARJA, l.r. 

IN

Faza:PREDLOG 
 
Predlagatelj: Podžupan Peter Dermol v začasnem opravljanju funkcije župana 
Mestne občine Velenje na podlagi Sklepa o potrditvi podžupana (Uradni vestnik 
MO Velenje, št. 9/20) 
 
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 št. 17/2019) 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 korespondenčni seji, dne 
__. __. 2020  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 in zaradi nevarne poti 
podaljšanje treh podrelacija:
- podrelacija 1.2  Šalek – P. Kozjak Klinc – Šalek (še en 
odvoz); 
- podrelacija 1.5  Šalek – Zgornji Šalek - Šalek (2x) in
- podrelacija 2.5 Andraž – AA – Andraž – podaljšanje poti.

3. člen
Zaradi dodanih podrelacij iz 2. člena tega sklepa se spreminja 
obseg prevozov za več kot 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:                                                                                      
                    

   Peter Dermol,  
podžupan v začasnem opravljanju funkcije 

župana 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).

Dne 27. 5. 2019 sklenjen aneks št. 2, k koncesijski pogodbi 
POG-0992/2018 s katerim sta bili na novo uvedeni dve 
podrelaciji.

Dne 27. 7. 2020 sklenjen aneks št. 3, k koncesijski pogodbi 
POG-0992/2018 s katerim se je spremenila cena zaradi 
znižanja cene pogonskega goriva.

Dne 25. 8. 2020 sklenjen aneks št. 4, k koncesijski pogodbi POG-
0992/2018 s katerim smo podaljšali veljavnost koncesijskega 
razmerja.

Zaradi povečanega števila učencev v času trajanja koncesijske 
pogodbe (od leta 2012) se je tudi v letu 2020 spremenila potreba 
po relacijah za avtobusni prevoz učencev osnovnih šol v Mestni 
občini Velenje, in sicer sta dodani dve novi in tri podaljšane 
podrelacije:

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.

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 
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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 (1.2  Šalek – P. Kozjaj Klinc – Šalek, 
1.5 Šalek – Zgornji Šalek- Šalek in 2.5.Andraž – OŠ AA – 
Andraž) se spreminja obseg prevozov, in sicer iz 263.530 km / 
leto na : 287.907 km / leto, kar predstavlja  za 9 % 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 3.212 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 je potrebno novo vozilo z voznikom.

OCENA FINANČNIH POSLEDIC:
Ocena dodatnih stroškov na leto znaša: 38.368,50 EUR z 
DDV.

V Velenju, dne ___.____.2020

Pripravila:
Peter Kovač, l.r.
Petra Meža, 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.

  Peter Dermol, l.r.  
podžupan v začasnem opravljanju funkcije 

župana Mestne občine Velenje

IN

Predlagatelj: PODŽUPAN V ZAČASNEM OPRAVLJANJU FUNKCIJE ŽUPANA    
                 Faza: PREDLOG                                                                                                                
 
Na podlagi 29., 49. a, 49. b 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 61/20 - ZIUZEOP-A), 26. člena Zakona 
o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 - odl. US, 57/08, 
94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 
14/15 - ZIPRS1415-D, 14/15 - ZUUJFO, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - 
ZIPRS1718, 71/17, 21/18 - popr., 61/20 - ZDLGPE in 80/20 - ZIUOOPE) je: 
- Občinski svet  občine Gornji Grad na podlagi 1. člena Odloka  o organizaciji 
in delovnem področju občinske uprave občine Gornji Grad (Uradno glasilo 
ZSO, št. 4/99) in 16. člena Statuta občine Gornji Grad (Uradno glasilo ZSO, št. 
14/07 - uradno prečiščeno besedilo) na ____. seji, dne ___________ sprejel 
- Občinski svet občine Ljubno na podlagi 6. člena Odloka o organizaciji in delovnem 
področju občinske uprave občine Ljubno (Uradni list RS, št. 22/08) in 53. člena Statuta 
občine Ljubno (Uradni list RS,          št.  65/17) na ___. seji, dne ________ sprejel,   

- Občinski svet občine Luče na podlagi 3. člena Odloka o organizaciji 
in delovnem področju občinske uprave občine Luče (Uradno glasilo 
Zgornjesavinjskih občin, št. 2/99) in 17. člena Statuta občine Luče 
(Uradni list RS, 103/07) na ___. seji, dne __________ sprejel, 
- Občinski svet občine Mozirje na podlagi 16. člena Statuta občine 
Mozirje (Uradni list RS, št. 11/07) na __. seji, dne ________ sprejel, 
- Občinski svet občine Nazarje na podlagi 3. člena Odloka o organizaciji 
in delovnem področju občinske uprave občine Nazarje (Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 53/17) in 17. člena Statuta občine Nazarje 
(Uradno glasilo SO, št. 59/17) na __. seji, dne _________ sprejel), 
- Občinski svet občine Prebold na podlagi 15. člena Statuta občine Prebold 
(Uradni list RS, št. 52/13, 45/14) na 16. seji, dne 23. 7. 2020  sprejel, 
- Občinski svet občine Rečica ob Savinji na podlagi 7. člena Odloka o 
ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rečica 
ob Savinji (Uradni list RS, št. 26/07 in 36/16) in 15. člena Statuta Občine Rečica 
ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16), na ___. seji, dne _________ sprejel, 
- Občinski svet občine Solčava 15. člena Statuta občine Solčava (Uradno 
glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 7/09, na ____. seji, dne __________ sprejel, 
- Občinski svet občine Šmartno ob Paki na podlagi 11. člena Odloka o 
organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Šmartno ob Paki 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/01) in 16. člena Statuta občine Šmartno ob Paki 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 7/15) na ___. seji, dne ____________ sprejel, 
- Občinski svet  občine Šoštanj na podlagi 16. člena Statuta 
občine Šoštanj (Uradni list občine Šoštanj, št. 14/08 - uradno 
prečiščeno besedilo) __. na seji, dne ___________ sprejel in 
- Občinski svet Mestne občine Velenje na podlagi 24. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo 
in 17/19) na ____. seji, dne _______, sprejel

ODLOK
o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA 

regije

I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen

S tem odlokom se ustanovi skupna občinska uprava, določi 
njen naziv in sedež, področja dela, naloge, organizacija dela, 
zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njeno delo. 
S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin 
ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne uprave 
in v medsebojnih razmerjih. 
V tem odloku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so 
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
ženski in moški spol. 

2. člen
Skupna občinska uprava SAŠA regije (v nadaljevanju: SOU 
SAŠA) opravlja upravne, strokovne in pospeševalne naloge 
občinskih uprav občin ustanoviteljic in naloge v zvezi z 
zagotavljanjem javnih služb, in sicer s področja:
- občinskega inšpekcijskega nadzorstva (v nadaljevanju: 
medobčinska inšpekcija),
- občinskega redarstva (v nadaljevanju: medobčinsko 
redarstvo),
- pravne službe,
- občinskega odvetništva,
- notranje revizije,
- proračunskega računovodstva,
- varstva okolja,
- urejanje prostora,
- civilne zaščite,
- požarnega varstva in
- urejanja prometa, 
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in sicer za naslednje občine ustanoviteljice:
- Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad,
- Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji,
- Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče,
- Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje,
- Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje,
- Občina Prebold, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold, 
- Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica 
ob  Savinji, 
- Občina Solčava, Solčava 29, 3335 Solčava,
- Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno 
ob Paki,
- Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj in
- Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.

3. člen
Sedež SOU SAŠA je v Mestni občini Velenje, Titov trg 1, 3320 
Velenje. SOU SAŠA ima lahko prostore tudi na dislociranih 
enotah.
        
SOU SAŠA uporablja žig okrogle oblike. Na zunanjem robu 
omejuje žig dvojna krožnica. V zgornji polovici zunanjega kroga 
je umeščen polkrožni napis »SOU SAŠA«, v spodnji polovici 
zunanjega roba pa je umeščen polkrožni napis »Skupna 
občinska uprava«. V sredini žiga je odtisnjen znak SOU 
SAŠA.  

4. člen
Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in 
dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev 
za delovanje skupne uprave, za kar so pristojni občinski sveti, 
izvršujejo župani občin ustanoviteljic.

Župani občin ustanoviteljic potrdijo predlaganega kandidata 
za imenovanje in razreševanje vodje SOU SAŠA, sprejmejo 
program dela, nadzorujejo delo SOU SAŠA ter dajejo skupne 
usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja 
SOU SAŠA.

2. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA
5. člen

Naloge opravlja SOU SAŠA v skladu z veljavnimi predpisi in 
splošnimi pravnimi akti občin ustanoviteljic.

SOU SAŠA lahko ustanovi notranje organizacijske enote, ki so 
sestavni del SOU SAŠA.

SOU SAŠA ima dva prekrškovna organa, in sicer medobčinsko 
inšpekcijo in medobčinsko redarstvo.

Plačane globe za prekrške, ki jih izreče SOU SAŠA, so prihodek 
proračuna občine ustanoviteljice, na območju katere je bil 
prekršek storjen, oziroma katere predpis je bil kršen.

6. člen
Pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti 
nastopa SOU SAŠA kot organ tiste občine ustanoviteljice, v 

katere krajevno pristojnost zadeva spada.

SOU SAŠA mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po 
usmeritvah župana in nalogah direktorja občinske uprave 
občine ustanoviteljice, v katero krajevno pristojnost zadeva 
spada, oziroma za katero izvršuje nalogo.

O morebitni izločitvi vodje SOU SAŠA iz postopkov odločanja 
v upravnih zadevah oziroma opravljanje dejanj v postopkih 
iz pristojnosti SOU SAŠA odloča direktor občinske uprave 
sedežne občine ustanoviteljice. 

O morebitni izločitvi zaposlenega v SOU SAŠA iz postopkov 
odločanja v upravnih zadevah oziroma opravljanje dejanj v 
postopkih iz pristojnosti SOU SAŠA odloča direktor občinske 
uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. 

Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v 
SOU SAŠA, odgovarjajo občine ustanoviteljice solidarno.

Javni uslužbenec v SOU SAŠA je odškodninsko odgovoren za 
škodo, ki jo protipravno povzroči pri delu ali v zvezi z delom 
naklepno ali iz hude malomarnosti. Za škodo, ki jo na delu ali 
v zvezi z delom protipravno povzroči javni uslužbenec v SOU 
SAŠA tretji osebi, so nasproti tej osebi odškodninsko solidarno 
odgovorne občine ustanoviteljice, v imenu katerih je bilo delo 
opravljeno, in sicer v pripadajočem deležu, preračunanem v 
skladu z letnim programom dela in finančnim načrtom občin 
ustanoviteljic. 

7. člen
SOU SAŠA vodi vodja, imenovan v skladu z Zakonom o javnih 
uslužbencih. 

Vodja SOU SAŠA ima status uradnika na položaju. Pogoji za 
zasedbo delovnega mesta, delovne naloge in odgovornosti 
vodje SOU SAŠA se opredelijo v dogovoru o medsebojnih 
razmerjih (v nadaljevanju: dogovor) in aktu o sistemizaciji 
delovnih mest.

Posamezne notranje organizacijske enote SOU SAŠA vodi 
vodja, ki ga imenuje in razrešuje župan sedežne občine 
ustanoviteljice.

Vodja posamezne organizacijske enote ima status javnega 
uslužbenca. Pogoji za zasedbo delovnega mesta, delovne 
naloge in odgovornosti vodje organizacijske enote SOU SAŠA 
se opredelijo v aktu o sistemizaciji delovnih mest.

Občine ustanoviteljice morajo za zaposlene, ki delovne naloge 
opravljajo oz. bodo opravljali na sedežu njihove občine, podati 
pisno soglasje in odločitev za zaposlitev oz. premestitev. 

8. člen
Javni uslužbenci, ki so zaposleni v SOU SAŠA, sklenejo delovno 
razmerje s sedežno občino ustanoviteljico. Pogoji za zasedbo 
posameznih delovnih mest, delovne naloge in odgovornosti 
javnih uslužbencev se opredelijo v aktu o sistemizaciji delovnih 
mest.
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Akt o sistemizaciji delovnih mest sprejme župan sedežne 
občine ustanoviteljice na predlog in glede na dejanske potrebe 
občin ustanoviteljic oz. na predlog vodje SOU SAŠA.

Pravice in dolžnosti delodajalca izvršujejo župani občin 
ustanoviteljic, oziroma vodja SOU SAŠA na podlagi njihovega 
pisnega pooblastila.

3. SREDSTVA ZA DELO
9. člen

Sredstva za delo in druge materialne pogoje zagotavljajo občine 
ustanoviteljice v razmerju števila prebivalcev posamezne 
občine do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic.

Sredstva za delovanje in druge materialne pogoje se izračunajo 
vezano na naloge, posamezno delovno mesto in zaposlenega, 
ter se delijo samo med tiste občine, za katere zaposleni na 
delovnem mestu naloge opravljajo. 
Način delitve potrebnih sredstev občine ustanoviteljice za vsako 
proračunsko leto posebej določijo na podlagi kadrovskega 
načrta, v finančnem načrtu in letnem programu dela, ki vsebuje 
delitev stroškov po posameznih nalogah in posameznih občinah 
ustanoviteljicah. 

Osnova za obračun višine sredstev za delovanje SOU SAŠA 
se spremeni v primeru zmanjšanja oziroma povečanja delovnih 
področij, obsega dela posameznih občin ustanoviteljic, 
morebitnega izstopa občine ustanoviteljice iz SOU SAŠA in 
morebitnega vstopa nove občine ustanoviteljice v SOU SAŠA.

10. člen
SOU SAŠA je neposredni uporabnik proračuna sedežne občine 
ustanoviteljice. 

Finančni načrt SOU SAŠA je sestavni del proračuna sedežne 
občine ustanoviteljice. 

Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za delovanje SOU 
SAŠA v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni 
proračunski postavki. 

Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta SOU SAŠA je 
njen vodja oziroma od njega pooblaščena oseba.

4. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI OBČIN 
USTANOVITELJIC

11. člen
V dogovorih, ki jih sprejmejo župani občin ustanoviteljic, 
se opredeli, katera delovna področja se opravljajo v SOU 
SAŠA za posamezno občino ustanoviteljico, določijo naloge 
posameznega področja ter način izvrševanja pravic in 
obveznosti med občinami in v razmerju do SOU SAŠA.

12. člen
Občine ustanoviteljice SOU SAŠA morajo soglašati v primerih: 
- pristopa nove občine, 
- zmanjšanja ali povečanja obsega delovnih področij in
- sprememb v obsegu dela posameznih občin ustanoviteljic v 
SOU SAŠA.

Odobritev pristopa nove občine v SOU SAŠA je odvisna od 
zagotovitve ustrezne kadrovske zasedbe v SOU SAŠA. 

SOU SAŠA preneha s sporazumno odločitvijo občin 
ustanoviteljic.

13. člen
V kolikor občina ustanoviteljica izrazi interes za izstop iz SOU 
SAŠA, mora podati pisno izjavo o izstopu vodji SOU SAŠA 
najmanj 6 mesecev pred iztekom proračunskega leta. 

Občina ustanoviteljica je pred izstopom dolžna zagotavljati 
sredstva za delovanje SOU SAŠA v ustreznem deležu za 
vse obveznosti, ki nastanejo do izteka proračunskega leta, v 
katerem je podala izjavo o izstopu skladno s prvim odstavkom 
tega člena, in v enakem deležu pokriti stroške morebitnih 
presežnih delavcev.

Vodja SOU SAŠA opravi preračun potrebnih sredstev za delo 
SOU SAŠA. 

Če posamezna  občina ustanoviteljica izstopi in če se 
druge občine ustanoviteljice strinjajo, da ostane število 
javnih uslužbencev v SOU SAŠA nespremenjeno, občina 
ustanoviteljica, ki izstopi, po poteku proračunskega leta, v 
katerem je podala izjavo o izstopu, nima obveznosti niti pravic 
do javnih uslužbencev. 

Če ena občina ustanoviteljica izstopi in se preostale občine 
ustanoviteljice strinjajo, da ostane število javnih uslužbencev 
v SOU SAŠA nespremenjeno, se lahko preostale občine 
ustanoviteljice dogovorijo, da se javni uslužbenci v SOU SAŠA 
prevzamejo takoj in ne šele po poteku proračunskega leta. 
V primeru takšnega pisnega dogovora je občina ustanoviteljica, 
ki izstopa skladno s prvim odstavkom tega člena, dolžna 
poravnati vse obveznosti do tistega roka, ki ga določijo preostale 
občine ustanoviteljice.
 
V primeru, da število javnih uslužbencev v SOU SAŠA presega 
potrebe preostalih občin ustanoviteljic, se izvedejo postopki 
v skladu z delovnopravno zakonodajo, in sicer posamezna 
občina ustanoviteljica zagotovi pravice javnih uslužbencev v 
SOU SAŠA v deležu, ki velja glede na vključenost posamezne 
občine ustanoviteljice v trenutku, ko javni uslužbenec v SOU 
SAŠA velja za presežnega. 

Občina ustanoviteljica lahko izstopi, ko poravna vse obveznosti, 
ki so nastale do izteka proračunskega leta, v katerem je 
podala izjavo o izstopu skladno s prvim odstavkom tega člena, 
oziroma, ko poravna vse obveznosti, ki so nastale do roka, ki ga 
preostale občine ustanoviteljice določijo v dogovoru iz petega 
odstavka tega člena, in ko pokrije stroške morebitnih presežnih 
javnih uslužbencev v SOU SAŠA.

Vsaka sprememba ustanoviteljstva lahko ima za posledico 
spremembo odloka.
                                
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

14. člen
SOU SAŠA nadaljuje s svojim delom na področju medobčinske 
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inšpekcije, medobčinskega redarstva, urejanje prostora in 
varstva okolja nemoteno naprej, razen na področju pravne 
službe, občinskega odvetništva, notranje revizije, proračunskega 
računovodstva, civilne zaščite, požarnega varstva in urejanja 
prometa, ki začne z delom, ko posamezna občina ustanoviteljica 
sklene dogovor s sedežno občino ustanoviteljico, ki mora biti 
usklajen s splošnimi in posamičnimi pravnimi akti sedežne 
občine ustanoviteljice.

SOU SAŠA prevzame javne uslužbence, zaposlene v občinskih 
upravah občin ustanoviteljic, ki so razporejeni na uradniška 
ali strokovno tehnična delovna mesta, najkasneje do dne, ko 
začnejo izvajati naloge skupne občinske uprave na posameznih 
delovnih področjih.

Javnim uslužbencem, zaposlenim v SOU SAŠA, se ne sme 
poslabšati delovnopravni položaj glede na položaj, ki so ga 
imeli v občinski upravi posamezne občine ustanoviteljice, 
Medobčinski inšpekciji, redarstvu in varstvu okolja in Uradu za 
okolje in prostor SAŠA regije.

Občine ustanoviteljice morajo svojo organizacijo uskladiti s 
tem odlokom najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve tega 
odloka. 

15. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka, preneha veljati Odlok o 
ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije (Uradni list 
RS, št. 76/19, Uradni vestnik MO Velenje, št. 14/19 in 15/19, 
Uradni list Občine Šoštanj, št. 6/19, Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 55/19 in Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 
6/19).

16. člen
Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah 
ustanoviteljicah in objavi v uradnih glasilih občin ustanoviteljic 
najkasneje do novembra 2020.

17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v zadnjem od 
uradnih glasil občin ustanoviteljic, uporabljati pa se začne 1. 
januarja 2021.

Številka: 015-02-0001/2020
Velenje, dne: 

  Občinski svet Mestne občine Velenje
podžupan v začasnem opravljanju funkcije  župana

     Peter Dermol

Številka: 
Gornji Grad, dne:      
 

Občinski svet Občine Gornji Grad 
 župan
 Anton Špeh

Številka: 
Ljubno, dne:      
 

Občinski svet Občine Ljubno
 župan
 Franjo Naraločnik

Številka: 
Luče, dne:      
  

Občinski svet Občine Luče
 župan
 Ciril Rosc
Številka: 
Mozirje, dne: 

Občinski svet Občine Mozirje
 župan
 Ivan Suhoveršnik

Številka: 
Nazarje, dne: 

Občinski svet Občine Nazarje
 župan
 Matej Pečovnik
Številka: 
Prebold, dne: 

Občinski svet Občine Prebold
 župan
 Vinko Debelak

Številka: 
Rečica ob Savinji, dne: 

Občinski svet Občine Rečica ob Savinji 
 županja
 Ana Rebernik

Številka: 
Solčava, dne: 

Občinski svet Občine Solčava
 županja
 Katarina Prelesnik

Številka: 
Šmartno ob Paki, dne: 

Občinski svet Občine Šmartno ob Paki  
 župan
      Janko Kopušar



      13. oktober 2020GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran �0  / Številka 13

12. seja Sveta Mestne občine Velenje

Številka: 
Šoštanj, dne: 

Občinski svet Občine Šoštanj
 župan
 Darko Menih

Obrazložitev:
1. PRAVNA PODLAGA:
Pravna podlaga za sprejem odloka so soglasja županov občin 
ustanoviteljic za pristop Občine Prebold k SOU SAŠA, Sklep 
sveta Občine Prebold o sprejemu Odloka o ustanovitvi skupne 
občinske uprave SAŠA regije,         št. 200/16, sprejet na 16. 
redni seji sveta Občine Prebold dne 23. 7. 2020 in Odlok o 
ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije (Uradni list 
RS, št. 116/20). 

2. RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA PO SKRAJŠANEM 
POSTOPKU:
Ker gre zgolj za pristop Občine Prebold k SOU SAŠA in gre 
za manj zahtevno dopolnitev odloka, predlagamo, v skladu 
s prvo alinejo prvega odstavka 99. člena Poslovnika Sveta 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 3/16 - 
uradno prečiščeno besedilo in 7/17), da se odlok obravnava po 
skrajšanem postopku. 

V Velenju,

Pripravili:
Nina BLAŽIČ, univ. dipl. prav., l.r. 

višji svetovalec - za pravne zadeve

Sonja GLAŽER, dipl. san. inž., l.r.
vodja Skupne občinske uprave SAŠA regije

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

PODŽUPAN V ZAČASNEM OPRAVLJANJU FUNKCIJE ŽUPANA:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO 
Velenje, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo in 17/19) predlagam svetu 
Mestne občine Velenje, da ta odlok sprejme.
                                                                                                   

                                          Peter Dermol, l.r.  
podžupan v začasnem opravljanju funkcije 

župana Mestne občine Velenje

III.
Dosegljivih je bilo 28 svetnic in svetnikov. 

Svetnik Matej Jenko se ne strinja z dopisno sejo, zato o sklepih 
ne more odločati. Zapisal je: »Brez težav smo v prejšnjem tednu 
imeli izredno sejo, pred tem 10. 8. pa že eno dopisno sejo. Torej 
bi lahko imeli tudi redno sejo. Skličite redno sejo, da se bomo 
lahko o tem pogovorili in argumentirali odgovore.«

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju 

mandata članu Občinske volilne komisije

1. SKLEP
Predlog   
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlog Ugotovitvenega 
sklepa o prenehanju mandata članu Občinske volilne komisije.

Za predlog sklepa je glasovalo 27 članov sveta.  
Predlog je bil sprejet. 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o imenovanju člana Občinske 

volilne komisije Mestne občine Velenje

2. SKLEP
Predlog   
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlog Sklepa o 
imenovanju člana Občinske volilne komisije Mestne občine 
Velenje.

Za predlog sklepa je glasovalo 26 članov sveta, 1 član je bil 
proti. 
Predlog je bil sprejet. 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o potrditvi bistvenih sprememb 

in uvedb linij posebnega linijskega prevoza 
učencev na območju Mestne občine Velenje

3. SKLEP
Predlog   
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlog Sklepa o 
potrditvi bistvenih sprememb in uvedb linij posebnega linijskega 
prevoza učencev na območju Mestne občine Velenje.

Za predlog sklepa je glasovalo 27 članov sveta.  
Predlog je bil sprejet. 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o ustanovitvi skupne občinske 

uprave SAŠA regije

4. SKLEP
Predlog   
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlog Odloka o 
ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije.
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Za predlog sklepa je glasovalo 27 članov sveta. 
Predlog je bil sprejet. 

Velenje, 15. avgust 2020
    
Pripravila:
Aleksandra Forštner, univ. dipl. pol., l.r.
                                                                                                  
      

  Peter Dermol
podžupan v začasnem opravljanju funkcije 

župana Mestne občine Velenje
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Predlagatelj: ŽUPAN                              Faza: PREDLOG 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 
46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 
- ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 
- ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20)  
in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 
– uradno prečiščeno besedilo in 17/19) na svoji ____ seji, dne ______________ 
sprejel naslednji

SKLEP
o seznanitvi s poročilom o izvrševanju 

proračuna Mestne občine Velenje za leto 2020 
v obdobju od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020

1. člen
Svet Mestne občine Velenje se je seznanil s Poročilom o 
izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje za leto 2020 v 
obdobju od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.
 
Številka: 403-05-0001/2020-211
Datum: 

Peter Dermol,  
podžupan v začasnem opravljanju funkcije 

župana Mestne občine Velenje

OBRAZLOŽITEV:
Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje za leto 
2020 v obdobju od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 je objavljeno v 
gradivu Glasilo Sveta Mestne občine Velenje, št. 12/2020 z dne 
31. 7. 2020.

V Velenju, 31. 7. 2020

Pripravila:
Judita ZAGER,  l.r.

vodja Službe za finance in proračun
      

                                                                      Amra KADRIĆ, l.r.
         vodja Urada za javne finance in splošne zadeve 
   

ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik 
MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in 17/19) predlagam 
svetu, da ta sklep sprejme.

Peter Dermol, l.r.  
podžupan v začasnem opravljanju funkcije 

župana Mestne občine Velenje



13. oktober 2020 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE

            12. seja Sveta Mestne občine Velenje

stran ��  / Številka 13

Predlagatelj: ŽUPAN                                                                                                                      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, 30/18, 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in 17/19), na svoji _____ seji, dne 
______________ sprejel naslednji 

 
SKLEP 

o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za leto 201� in iz preteklih let 
 

1. člen 
Svet Mestne občine Velenje se je seznanil s poslovnimi rezultati javnih zavodov v letu 2019 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 

Višina presežka, 
oz. primanjkljaja 
iz leta 201� 
(EUR) 

Neporabljen 
presežek oz. 
primanjkljaj  iz 
preteklih let (EUR)   

Namen porabe presežka/način 
pokrivanja izgube 

Vrtec Velenje 10.402,89 178.910,84 

Presežek prihodkov nad odhodki  
in presežek iz preteklih let se 
porabi za: 
- stavbno pohištvo v enoti 
Čebelica, 
- montažo protivlomnega sistema 
na objektih vrtca, 
- menjavo strešnih kupol v enoti 
Vrtiljak, 
- večja vzdrževalna dela na 
objektih enot (Tinkara, Jurček, 
Jakec), 
- sanacijo vodovodnega sistema v 
enoti Cirkovce, 
- menjava oken enota Jurček, 
- manjša investicijska vzdrževanja 
objektov, 
- nabavo osnovnih sredstev in 
drobnega inventarja (igrala, 
pohištvo, kuhinjske aparate, 
opremo za vzdrževanje, 
uničevalec dokumentov, 
računalnik) . 
 

OŠ Šalek 38.582,92 61.974,28 

Presežek prihodkov nad odhodki  
se porabi za: 
- nakup manjkajoče opreme za 2. 
razred, 
- nakup opreme za 1. razred, 
- menjavo vrat v učilnicah v pritličju 
in kletnih prostorih,  
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- nakup novih stolov za 
računalniško učilnico,  
- vključitev v brezžični sistem 
učiteljev in učencev, nabava 
usmerjevalnika s filtrom internetnih 
vsebin in prilagoditev računalniške 
učilnice novi strukturi, 
- posodobitev opreme za kuhinjo, 
- nakup trampolina, zaščitne 
zadnje mreže in dveh mrež za gol, 
- učila, didaktične pripomočke, 
knjige, računalnike, 
- strokovna izobraževanja, 
- rezervirana sredstva za 
reševanje nepredvidenih urgentnih 
sredstev.   
 

OŠ Gorica 9.636,99 85,80 

Presežek prihodkov nad odhodki  
se porabi za: 
- nakup prenosnikov, 
- arhivske regale,  
- stavbno pohištvo.  
 

OŠ Antona 
Aškerca 8.357,73 9.121,60 

Presežek prihodkov nad odhodki  
se porabi za:                                                                                
- nabavo IKT opreme, 
- za investicije na centralni šoli, 
- za sanacijo strehe. 
 

OŠ Gustava Šiliha 34.684,47 2.540,86 

Presežek prihodkov nad odhodki  
se porabi za:                                                                                 
- nakup opreme za šolsko kuhinjo 
na matični šoli, 
- pohištvo za učilnico,  
- knjižne police za knjižnico, 
- nakup IKT opreme za matično in 
podružnično šolo, 
- nakup traktorske kosilnice, 
- nakup prenosnika, 
- sanacijo ogrevalnega sistema, 
-slušalke za pouk angleškega 
jezika,  
- električno ročno orodje za pouk 
tehnike in tehnologije.  

OŠ Livada 38.243,17 51.450,09 

Presežek prihodkov nad odhodki  
se porabi za izgradnjo prizidka k 
telovadnici (shramba orodja).                                                                 
 

OŠ MPT 25.229,54 5.531,38 

Presežek prihodkov nad odhodki   
se porabi za:                                                                                
- nabavo računalnikov, projektorjev 
in tiskalnikov, 
- nabavo opreme za učilnice,  
- nabavo garderobnih omaric, 
- ureditev parkirišča pri šoli.  
 

CVIU Velenje 4.906,77 514,68 
Presežek prihodkov nad odhodki  
se porabi za: 
- nakup novih knjig za knjižnico, 



13. oktober 2020 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE

            12. seja Sveta Mestne občine Velenje

stran ��  / Številka 13

- nakup peči za keramiko.  
 

Glasbena šola 
Fran Korun 
Koželjski 

29.249,64 4.968,56 

Presežek prihodkov nad odhodki 
se porabi za: 
- opremo snemalnega studia,  
- računalniško opremo, 
- instrumente (klavinova, pihala, 
trobila, godala). 
 

Ljudska univerza 1.426,71 0,00 

Presežek prihodkov nad odhodki 
se bo porabil za dejavnost Ljudske 
univerze Velenje.  
 

Lekarna Velenje 264.894,00 1.104.025,61 

Presežek prihodkov nad odhodki  
znaša 264.894,00 EUR, ki se v 
višini 88.285,66 EUR razporedi za 
investicije v letu 2020 in sicer za:  
- računalniško opremo,  
- video nadzor za varovanje 
upravnega območja in zamenjava 
video nadzornega sistema v eni od 
enot, 
- klimatski sistem na dveh enotah, 
- hladilnike za zdravila, 
- obnovo lekarniških svetlobnih 
napisov,  
- uničevalce dokumentacije, 
- sanacijo kletnih prostorov, 
obnovo svetlobnih jaškov in 
sanacijo stopnic ob Lekarni Center 
Velenje, 
- prenovo pisarne 
 
in 7.460,00 EUR za investicijsko 
vzdrževanje v letu 2020, kot so 
beljenje in razna mizarska dela. 
 
Presežek prihodkov nad odhodki 
za leto 2019 v višini 169.148,34 
EUR je Lekarna Velenje v skladu z 
odlokom nakazala v proračun MO 
Velenje. Presežek prihodkov iz 
preteklih let ostane nerazporejen. 
 

Zdravstveni dom 
Velenje 74.144.00 - 1.061.236,00 

Pozitivni rezultat tekočega leta 
zmanjšuje kumulativno izgubo, ki 
po stanju na dan 31.12.2019 
znaša 987.092,00 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. 
 

Knjižnica Velenje 19.989,97 -17.753,08 

Presežek prihodkov nad odhodki  
Knjižnica Velenje porabi za 
izvajanje in razvoj svoje 
dejavnosti: 
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- 17.753 EUR za pokritje izgube v 
letu 2018, 
- 2.237 EUR za nabavo 
informacijsko komunikacijske 
opreme. 
 

Muzej Velenje 35.192,00 0,00 

Presežek prihodkov nad odhodki 
Muzej Velenje porabi za povečanje 
dolgoročnih sredstev in sredstev v 
upravljanju in sicer za:                                                                                                                 
- prenovo razstavnih prostorov in 
postavitev nove stalne razstave o 
fosilnih trobčarjih iz Šaleške 
doline, 
- odkup pohištva in glasbil, ki so 
bila v lasti Frana Koruna 
Koželjskega (predvidena odkupna 
vrednost je 3.000 EUR.  
 

Festival Velenje 2.155,88 0,00 

Presežek prihodkov nad odhodki  
bo Festival Velenje namensko 
varčeval 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.  
                                                                                                                             

Rdeča dvorana 
Velenje 15.564,34 146.456,30 

Presežek prihodkov nad odhodki 
se je porabil za adaptacijo savna 
centra v bazenu Velenje.  
Presežek prihodkov nad odhodki iz 
preteklih let ostane nerazporejen. 
  

Mladinski center 
Velenje 8,11 62.848,42 

Presežek prihodkov nad odhodki 
in presežek preteklih let bo 
Mladinski center porabil za 
izvajanje in razvoj svoje 
dejavnosti:  
- 35.000 EUR za stroške materiala 
storitev in dela, 
- 20.000 EUR za stroške 
investicijskega vzdrževanja, 
skladno s planom investicijskega 
vzdrževanja za leto 2020. Znesek 
v višini 7.848,42 EUR ostane 
nerazporejen zaradi dvomljivih in 
neizterljivih terjatev, ki se planirajo 
odpisati v letu 2020.  
 

Kssena Velenje 20.859,00                   155.633,00 

Presežek prihodkov nad odhodki  
se bo uporabil za prerazporeditev 
sredstev za delo na tekočih 
evropskih projektih.  
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Zavod za turizem 9.577,30 21.346,12 

Presežek prihodkov nad odhodki  
bodo porabili za: 
- razvoj dejavnosti Zavoda za 
turizem ŠD (promocija, digitalni 
marketing, sejme, jumbo 
oglaševanje).   
 

CRTI SAŠA 5.615,88  
0,00 

Presežek prihodkov nad odhodki 
ostane nerazporejen in se porabi 
za tekoče izdatke iz poslovanja  v 
letu 2020.  

 
3. člen 

 
Vsi javni zavodi morajo ustanovitelju ali soustanovitelju Mestni občini Velenje podati poročilo o realizaciji 
porabe ob koncu poslovnega leta 2020.  

4. člen 
Ta sklep začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
Številka: 083-01-0005/2020 
Datum:   

 
Mestna občina Velenje      

         Peter DERMOL, podžupan v 
         začasnem opravljanju  
         funkcije župana Mestne 
         občine Velenje                                                                                                                             
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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 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 se presežek prihodkov nad odhodki 
ugotavlja in namenja skladno z zakonom.  
 
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 2019 je vseh 20 javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Mestna občina Velenje, poslovalo pozitivno.  
 
Vrtec Velenje je v letu 2019 ustvaril presežek prihodkov nad odhodki v višini 10.402,89 EUR. Po 
zaključnem poročilu na dan 31. 12. 2019 je Vrtec Velenje izkazal presežek prihodkov nad odhodki iz 
preteklih let, od leta 1999 do vključno leta 2019 v višini 189.313,73 EUR. S tem se presežek prihodkov 
nad odhodki iz leta 2019 in preteklih let nameni za stavbno pohištvo v enoti Čebelica, montažo 
protivlomnega sistema na objektih vrtca, menjavo strešnih kupol v enoti Vrtiljak, večja vzdrževalna dela 
na objektih enot Tinkara, Jurček, Jakec, sanacijo vodovodnega sistema v enoti Cirkovce, menjava oken 
enota Jurček, manjša investicijska vzdrževanja objektov ter nabavo osnovnih sredstev in drobnega 
inventarja (igrala, pohištvo, kuhinjske aparate, opremo za vzdrževanje, uničevalec dokumentov, 
računalnik). 

Osnovna šola Šalek je v letu 2019 ustvarila 38.582,92 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Svet 
zavoda predlaga, da se presežek prihodkov nad odhodki porabi za nakup manjkajoče opreme za 2. 
razred,  nakup opreme za 1. razred, menjavo vrat v učilnicah v pritličju in kletnih prostorih, nakup novih 
stolov za računalniško učilnico,  vključitev v brezžični sistem učiteljev in učencev, nabava usmerjevalnika 
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s filtrom internetnih vsebin in prilagoditev računalniške učilnice novi strukturi, posodobitev opreme za 
kuhinjo, nakup trampolina, zaščitne zadnje mreže in dveh mrež za gol, učila, didaktične pripomočke, 
knjige, računalnike, strokovna izobraževanja ter za rezervirana sredstva za reševanje nepredvidenih 
urgentnih sredstev.   

Osnovna šola Gorica je imela v letu 2019, 9.636,99 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Svet zavoda 
predlaga, da se presežek prihodkov nad odhodki porabi za nakup prenosnikov, arhivskih regalov in 
stavbnega pohištva.  
 
Osnovna šola Antona Aškerca je v letu 2019 ustvarila 8.357,73 EUR presežka prihodkov nad odhodki. 
Svet zavoda predlaga, da se presežek prihodkov nad odhodki porabi za nabavo IKT opreme, za 
investicije na centralni šoli, za sanacijo strehe. 
 
Osnovna šola Gustava Šiliha je imela v letu 2019 presežek prihodkov nad odhodki v višini 34.684,47 
EUR. Svet zavoda predlaga, da se presežek prihodkov nad odhodki porabi za nakup opreme za šolsko 
kuhinjo na matični šoli, pohištvo za učilnico, knjižne police za knjižnico, nakup IKT opreme za matično 
in podružnično šolo, nakup traktorske kosilnice, nakup prenosnika, sanacijo ogrevalnega sistema, 
nakup slušalke za pouk angleškega jezika, električno ročno orodje za pouk tehnike in tehnologije. 
 
Osnovna šola Livada je v letu 2019 ustvarila 38.243,17 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Svet 
zavoda predlaga, da se presežek prihodkov nad odhodki nameni za izgradnjo prizidka k telovadnici 
(shramba orodja).  
 
Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda je imela v letu 2019 presežek prihodkov nad odhodki v višini 
25.229,54 EUR. Svet zavoda predlaga, da se presežek prihodkov nad odhodki porabi za nabavo 
računalnikov, projektorjev in tiskalnikov, nabavo opreme za učilnice, nabavo garderobnih omaric, 
ureditev parkirišča pri šoli. 
 
Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje – CVIU je v letu 2019 ustvaril 4.906,77 EUR 
presežka prihodkov nad odhodki. Svet zavoda predlaga, da se presežek prihodkov nad odhodki leta 
2019 porabi za nakup novih knjig za knjižnico ter nakup peči za keramiko.  
 
Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje je imela v letu 2019 presežek prihodkov nad odhodki v 
višini 29.249,64 EUR. Svet zavoda predlaga, da se presežek prihodkov nad odhodki porabi za opremo 
snemalnega studia, računalniško opremo, instrumente (klavinova, pihala, trobila, godala).  

Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje je imela v letu 2019 presežek prihodkov nad odhodki v višini 
1.426,71 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki se bo porabil za dejavnost Ljudske univerze Velenje. 
 
Presežek prihodkov nad odhodki v Lekarni Velenje znaša 264.894,00 EUR, ki se v višini 88.285,66 EUR 
razporedi za investicije v letu 2020 in sicer za računalniško opremo, video nadzor za varovanje 
upravnega območja in zamenjavo video nadzornega sistema v eni od enot, klimatski sistem na dveh 
enotah, hladilnike za zdravila, obnovo lekarniških svetlobnih napisov, uničevalce dokumentacije, 
sanacijo kletnih prostorov, obnovo svetlobnih jaškov in sanacijo stopnic ob Lekarni Center Velenje, 
prenovo pisarne in 7.460,00 EUR za investicijsko vzdrževanje v letu 2020, kot so beljenje in razna 
mizarska dela. 
Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2019 v višini 169.148,34 EUR je Lekarna Velenje v skladu z 
odlokom nakazala v proračun MO Velenje. Presežek prihodkov iz preteklih let ostane nerazporejen. 
 
Zdravstveni dom Velenje je imel v letu 2019 presežek prihodkov nad odhodki v višini 74.144,00 EUR.  
Pozitivni rezultat tekočega leta zmanjšuje kumulativno izgubo, ki po stanju na dan 31.12.2019 znaša 
987.092,00 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 
 
Festival Velenje je ustvaril 2.156,00 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Presežek prihodkov nad 
odhodki za leto 2019 bo Festival Velenje namensko varčeval 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.                                                                                                                             
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Knjižnica Velenje je v letu 2019 imela 19.990,00 EUR presežka odhodkov nad prihodki. Presežek 
odhodkov nad prihodki za leto 2019 Knjižnica Velenje porabi za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti in 
sicer 17.753 EUR za pokritje izgube v letu 2018 ter 2.237 EUR za nabavo informacijsko komunikacijske 
opreme. 
 
Muzej Velenje je v letu 2019 ustvaril 35.192,00 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Predlagajo, da 
se presežek porabi za povečanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju, in sicer za                                                                                                                             
prenovo razstavnih prostorov in postavitev nove stalne razstave o fosilnih trobčarjih iz Šaleške doline 
ter za odkup pohištva in glasbil, ki so bila v lasti Frana Koruna Koželjskega (predvidena odkupna 
vrednost je 3.000 EUR). 
 
Mladinski center Velenje je v letu 2019 ustvaril presežek prihodkov nad odhodki v višini 8,11 EUR, 
neporabljen presežek iz preteklih let pa znaša 62.856,53 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki za leto 
2019 in iz preteklih let bo Mladinski center porabil za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti in sicer 35.000 
EUR za stroške materiala storitev in dela in 20.000 EUR za stroške investicijskega vzdrževanja, skladno 
s planom investicijskega vzdrževanja za leto 2020. Znesek v višini 7.848,42 EUR ostane nerazporejen 
zaradi dvomljivih in neizterljivih terjatev, ki se planirajo odpisati v letu 2020. 
 
Rdeča dvorana Velenje je v letu 2019 ustvarila presežek prihodkov nad odhodki v višini 15.564,34 EUR.  
Presežek prihodkov nad odhodki se je porabil za adaptacijo savna centra v bazenu Velenje.  Presežek 
prihodkov nad odhodki iz preteklih let ostane nerazporejen. 
  
Zavod Kssena je v letu 2019 ustvaril presežek prihodkov nad odhodki v višini 20.859,00 EUR. Presežek 
prihodkov nad odhodki za leto 2019 se bo uporabil za prerazporeditev sredstev za delo na tekočih 
evropskih projektih.   

Zavod za turizem Šaleške doline je ustvaril v letu 2019 presežek v vrednosti 9.577,30 EUR. Presežek 
prihodkov nad odhodki iz leto 2019 bodo namensko uporabili za razvoj dejavnosti Zavoda za turizem 
ŠD (promocija, digitalni marketing, sejme, jumbo oglaševanje).   

CRTI SAŠA je v letu 2019 ustvaril presežek prihodkov nad odhodki v višini 5.615,88 EUR.  Presežek 
prihodkov nad odhodki za leto 2019 ostane nerazporejen in se porabi za tekoče izdatke iz poslovanja  
v letu 2020. 
 
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.  
 
Za pripravo Sklepa o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za leto 2019 in iz preteklih let se je 
zaradi epidemije in nepredvidenih posledic počakalo, v dogovoru z vsemi javnimi zavodi. V času 
epidemije in posledično zmanjšanih programskih in materialnih stroškov javnih zavodov smo ocenili, da 
so sklepi Svetov javnih zavodov sprejemljivi in uresničljivi v letu 2020.    
 
V Velenju, 28. 9. 2020 
 

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 in 1�/1�) predlagam svetu Mestne občine Velenje, da ta sklep 
sprejme.  

    
    
 Mestna občina Velenje      

         Peter DERMOL, l.r.  
podžupan v začasnem opravljanju  

funkcije župana Mestne občine Velenje                                                                                                                             
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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 in 76/16 - odl. US) 
in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 
– uradno prečiščeno besedilo in 17/19), na seji…… dne…………..…… sprejel 

SKLEP
o izvzemu nepremičnin v k. o. 965 Laze iz 

javnega dobra 
(ID znak parcela 965 1383/6, 1385/4,1385/5, 

1386/6 ) 

1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnin, 
ID znak parcela 965 1383/6, 1385/4,1385/5, 1386/6  v skupni 
izmeri 957 m2 iz javnega dobra.

Nepremičnine postanejo po izvzemu iz javnega dobra last 
Mestne občine Velenje. 

2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje. 

Številka:  465-06-0001/2019
Datum: 
 
  Peter DERMOL

podžupan v začasnem  opravljanju funkcije     
župana Mestne občine Velenje

      

OBRAZLOŽITEV:
Nepremičnine ID znak parcela 965 1383/6, 1385/4,1385/5, 
1386/6 imajo status stavbnega zemljišča.

Upravljalec predmetnih nepremičnin je Mestna občine Velenje, 
Titov trg 1, Velenje (razvidno iz uradnih evidenc Geodetske 
uprave RS). Predmetne nepremičnine bi se zamenjale za 
zemljišča, ki v naravi predstavljajo kategorizirano lokalno cesto 
z oznako JP 950501 Povezava Sp. Laze. Zemljišča niso več v 
funkciji javnega dobra, s katero bi se zagotavljal dostop v korist 
vsakogar, zato je smiselno, da se predmetne nepremičnine 
izvzamejo iz javnega dobra in namenijo razpolaganju v pravnem 
prometu.

Predmetne nepremičnine bodo po izvzemu iz javnega dobra 
postale last Mestne občine Velenje, ki bo tudi upravljalec teh 
nepremičnin.

V Velenju, 11. 9. 2020

                                                                        Pripravila:           
                                                   Marina Krmpotič, svetovalka III, l.r. 
                         
                                                               mag. Branka Gradišnik, l.r.  
                   vodja Urada za urejanje prostora 

                       Anton Brodnik, l.r.         
vodja Urada komunalne dejavnosti 

ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik 
Mo Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in 17/19)  predlagam 
svetu Mestne občine Velenje, da ta sklep sprejme.

Peter DERMOL, l.r.
podžupan v začasnem  opravljanju funkcije     

župana Mestne občine Velenje
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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 in 76/16 - odl. US) 
in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 
– uradno prečiščeno besedilo in 17/19), na seji…… dne…………..…… sprejel 

SKLEP
o izvzemu nepremičnin v k. o. 965 Laze iz 

javnega dobra 
(ID znak parcela 965 1395/6, 1395/7, 1396/3) 

1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnin, ID 
znak parcela 965 1395/6, 1395/7, 1396/3 v skupni izmeri 177 
m2 iz javnega dobra.

Nepremičnine postanejo po izvzemu iz javnega dobra last 
Mestne občine Velenje. 

2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje. 

Številka:  465-05-0074/2020
Datum:  

  Peter DERMOL
podžupan v začasnem  opravljanju funkcije     

župana Mestne občine Velenje

OBRAZLOŽITEV:
Nepremičnine ID znak parcela 965 1395/6, 1395/7, 1396/3 
imajo status stavbnega zemljišča.

Upravljalec predmetnih nepremičnin je Mestna občine Velenje, 
Titov trg 1, Velenje (razvidno iz uradnih evidenc Geodetske 
uprave RS). Predmetne nepremičnine bi se zamenjale za 
zemljišča, ki v naravi predstavljajo kategorizirano lokalno cesto 
z oznako LC 450181 Zg. Laze – Sp. Laze. Zemljišča niso več v 
funkciji javnega dobra, s katero bi se zagotavljal dostop v korist 
vsakogar, zato je smiselno, da se predmetne nepremičnine 
izvzamejo iz javnega dobra in namenijo razpolaganju v pravnem 
prometu.

Predmetne nepremičnine bodo po izvzemu iz javnega dobra 
postale last Mestne občine Velenje, ki bo tudi upravljalec teh 
nepremičnin.

V Velenju, 11. 9. 2020

           Pripravila:                                                                          
                                                              Marina Krmpotič, svetovalka III, l.r. 
                         
                                                               mag. Branka Gradišnik, l.r.  
                   vodja Urada za urejanje prostora 

                       Anton Brodnik, l.r.         
vodja Urada komunalne dejavnosti 

ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik 
Mo Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in 17/19)  predlagam 
svetu Mestne občine Velenje, da ta sklep sprejme.

Peter DERMOL, l.r.
podžupan v začasnem  opravljanju funkcije     

župana Mestne občine Velenje
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            12. seja Sveta Mestne občine Velenje

stran ��  / Številka 13

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 in 76/16 - odl. US) 
in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 
– uradno prečiščeno besedilo in 17/19), na seji…… dne…………..…… sprejel 

SKLEP
o izvzemu nepremičnin v k. o. 974 Prelska iz 

javnega dobra 
(ID znak parcela 974 1074/1, 1072/31,1074/3) 

1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnin, ID 
znak parcela 974 1074/1, 1072/31, 1074/3  v skupni izmeri 385 
m2 iz javnega dobra.

Nepremičnine postanejo po izvzemu iz javnega dobra last 
Mestne občine Velenje. 

2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje. 

Številka:  344-04-0001/2016
Datum:      

  Peter DERMOL
podžupan v začasnem  opravljanju funkcije     

župana Mestne občine Velenje

OBRAZLOŽITEV:
Nepremične ID znak parcela 974 1074/1, 1072/31, 1074/3 
imajo status drugega kmetijskega zemljišča z oznako K2.

Upravljalec predmetnih nepremičnin je Mestna občine Velenje, 
Titov trg 1, Velenje (razvidno iz uradnih evidenc Geodetske 
uprave RS). Predmetne nepremičnine bi se zamenjale za 
zemljišča, ki v naravi predstavljajo kategorizirano lokalno 
cesto z oznako JP 950401 Blažek - Cvikl. Zemljišča niso več v 
funkciji javnega dobra, s katero bi se zagotavljal dostop v korist 
vsakogar, zato je smiselno, da se predmetne nepremičnine 
izvzamejo iz javnega dobra in namenijo razpolaganju v pravnem 
prometu.

Predmetne nepremičnine bodo po izvzemu iz javnega dobra 
postale last Mestne občine Velenje, ki bo tudi upravljalec teh 
nepremičnin.

V Velenju, 11. 9. 2020

Pripravila:                                                               
                                                              Marina Krmpotič, svetovalka III, l.r. 
                         
                                                               mag. Branka Gradišnik, l.r.  
                   vodja Urada za urejanje prostora 

                       Anton Brodnik, l.r.         
vodja Urada komunalne dejavnosti 

ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik 
Mo Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in 17/19)  predlagam 
svetu Mestne občine Velenje, da ta sklep sprejme.

Peter DERMOL, l.r.
podžupan v začasnem  opravljanju funkcije     

župana Mestne občine Velenje



      13. oktober 2020GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran ��  / Številka 13

12. seja Sveta Mestne občine Velenje

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 in 76/16 - odl. US) 
in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 
– uradno prečiščeno besedilo in 17/19), na seji…… dne…………..…… sprejel 

SKLEP
o izvzemu nepremičnin v k. o. 967 Kavče iz 

javnega dobra 
(ID znak parcela 967 441/8, 440/10, 441/5, 

441/10 ) 

1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnin, ID 
znak parcela 967 441/8, 440/10, 441/5, 441/10 v skupni izmeri 
263 m2 iz javnega dobra.

Nepremičnine postanejo po izvzemu iz javnega dobra last 
Mestne občine Velenje. 

2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje. 

Številka:  465-05-0061/2020
Datum: 
 
  Peter DERMOL

podžupan v začasnem  opravljanju funkcije     
župana Mestne občine Velenje

OBRAZLOŽITEV:
Nepremičnine ID znak parcela 967 441/8, 440/10, 441/5, 
441/10 imajo status stavbnega zemljišča.

Upravljalec predmetnih nepremičnin je Mestna občine Velenje, 
Titov trg 1, Velenje (razvidno iz uradnih evidenc Geodetske 
uprave RS). Predmetne nepremičnine bi se zamenjale za 
zemljišča, ki v naravi predstavljajo kategorizirano lokalno cesto 
z oznako LC 450151 Zg. Kavče – Sp. Kavče. Zemljišča niso 
več v funkciji javnega dobra, s katero bi se zagotavljal dostop v 
korist vsakogar, zato je smiselno, da se predmetne nepremičnine 
izvzamejo iz javnega dobra in namenijo razpolaganju v pravnem 
prometu.

Predmetne nepremičnine bodo po izvzemu iz javnega dobra 
postale last Mestne občine Velenje, ki bo tudi upravljalec teh 
nepremičnin.

V Velenju, 11. 9. 2020

Pripravila:                                                               
                                                              Marina Krmpotič, svetovalka III, l.r. 
                         
                                                               mag. Branka Gradišnik, l.r.  
                   vodja Urada za urejanje prostora 

                       Anton Brodnik, l.r.         
vodja Urada komunalne dejavnosti 

ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik 
Mo Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in 17/19)  predlagam 
svetu Mestne občine Velenje, da ta sklep sprejme.

Peter DERMOL, l.r.
podžupan v začasnem  opravljanju funkcije     

župana Mestne občine Velenje

      



13. oktober 2020 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE

            12. seja Sveta Mestne občine Velenje

stran ��  / Številka 13

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, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-
A in 80/20 – ZIUOOPE) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik Mo Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in 17/19), na seji…… 
dne…………..…… sprejel 

SKLEP
o izvzemu nepremičnine v k. o. 957 Škale iz 

javnega dobra 
(ID znak parcela 957 1253/2) 

1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine, ID 
znak parcela 957 1253/2 velikosti 103 m2 iz javnega dobra.

Nepremičnina postane po izvzemu iz javnega dobra last Mestne 
občine Velenje. 

2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje. 

Številka:  465-05-0026/2019
Datum: 
 
  Peter DERMOL

podžupan v začasnem  opravljanju funkcije     
župana Mestne občine Velenje

OBRAZLOŽITEV:
Nepremičnina ID znak parcela 957 1253/2 ima status stavbnega 
zemljišča.

Z izvzemom nepremičnine iz javnega dobra, ki poteka po 
dvorišču med stanovanjskim in gospodarskim objektom, bi se 
zaključil lastniški sklop zemljišč na tem delu.

Dostop do sosednjega lastniškega sklopa zemljišč je urejen po 
sosednji nepremičnini, ki v naravi predstavlja dovozno cesto,  ki 
pa ni v lasti Mestne občine Velenje.

Predmetna nepremičnina bo po izvzemu iz javnega dobra 
postala last MO Velenje in bo kot takšna v pravnem prometu 
ter se bo zamenjala za nepremičnino, kjer dejansko poteka 
dovozna cesta.

V Velenju, 14. 9. 2020

                                                                                     Pripravil: 
          Bojan Lipnik, l.r. 

svetovalec I
   

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

        

ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik 
Mo Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in 17/19)  predlagam 
svetu Mestne občine Velenje, da ta sklep sprejme.

       
        Peter DERMOL, l.r.

podžupan v začasnem  opravljanju funkcije     
župana Mestne občine Velenje
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12. seja Sveta Mestne občine Velenje

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, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-
A in 80/20 – ZIUOOPE) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik Mo Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in 17/19), na seji…… 
dne…………..…… sprejel 

SKLEP
o izvzemu nepremičnin v k. o. 975 Vinska 

Gora iz javnega dobra 
(ID znak parcela 975 848/21 in parcela 975 

848/22) 

1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnin 
ID znak parcela 975 848/21, velikosti 155 m2 in parcela  975 
848/22, velikosti 540 m2, iz javnega dobra.

Nepremičnini postaneta po izvzemu iz javnega dobra last 
Mestne občine Velenje. 

2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje. 

Številka:  465-05-0063/2020
Datum: 
 
  podžupan Mestne občine Velenje 

v začasnem opravljanju funkcije župana
 Peter DERMOL  

OBRAZLOŽITEV:
Nepremičnini ID znak parcela ID znak parcela 975 848/21 in 
parcela 975 848/22 imata status stavbnega zemljišča. 

Glede na to, da predmetni nepremičnini nista več v funkciji 
javnega dobra, s katero bi se zagotavljal dostop do površin na 
tem območju ali bi se z njo zagotavljala druga splošna raba 
v korist vsakogar, je smiselno, da se predmetni nepremičnini 
izvzameta iz javnega dobra. 

Predmetni nepremičnini bosta po izvzemu iz javnega dobra 
postala last MO Velenje in bosta kot takšni v pravnem 
prometu.

V Velenju, 25. 9. 2020

                                                                                     Pripravil: 
          Bojan Lipnik, l.r. 

svetovalec I
   

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

        

ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik 
Mo Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in 17/19)  predlagam 
svetu Mestne občine Velenje, da ta sklep sprejme.

       
        Peter DERMOL, l.r.

podžupan v začasnem  opravljanju funkcije     
župana Mestne občine Velenje
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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, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-
A in 80/20 – ZIUOOPE) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik Mo Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in 17/19), na seji…… 
dne…………..…… sprejel 

SKLEP
o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz 

javnega dobra 
(ID znak parcela 964 3479/5) 

1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine, ID 
znak parcela 964 3479/5 velikosti 21 m2 iz javnega dobra.

Nepremičnina postane po izvzemu iz javnega dobra last Mestne 
občine Velenje. 

2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje. 

Številka:  465-05-0077/2020
Datum: 
 
  Peter DERMOL

podžupan v začasnem  opravljanju funkcije     
župana Mestne občine Velenje

OBRAZLOŽITEV:
Nepremičnina ID znak parcela 964 3479/5 ima status stavbnega 
zemljišča.

Glede na to, da predmetna nepremičnina ni več v funkciji 
javnega dobra, s katero bi se zagotavljal dostop do površin na 
tem območju ali bi se z njo zagotavljala druga splošna raba v 
korist vsakogar, je smiselno, da se predmetna nepremičnina 
izvzame iz javnega dobra. 

Predmetna nepremičnina bo po izvzemu iz javnega dobra 
postala last MO Velenje in bo kot takšna v pravnem prometu.

V Velenju, 28. 9. 2020

                                                                                     Pripravil: 
          Bojan Lipnik, l.r. 

svetovalec I
   

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

        

ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik 
Mo Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in 17/19)  predlagam 
svetu Mestne občine Velenje, da ta sklep sprejme.

       
        Peter DERMOL, l.r.

podžupan v začasnem  opravljanju funkcije     
župana Mestne občine Velenje
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12. seja Sveta Mestne občine Velenje

Predlagatelj: ŽUPAN               Faza: PREDLOG 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 
in 79/18), 2. in 3. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 01/16-Uradno prečiščeno besedilo in 
17/19 ) dne ________  sprejel

SKLEP 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu 
ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne 

občine Velenje za leto 2020

1. člen
V Sklepu o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne 
občine Velenje za leto 2020 (Uradni vestnik MO Velenje, št. 
17/19 in 5/20; v nadaljevanju: sklep) se spremeni 2. odstavek 
2. člena tako, da se glasi:
»Razpolaganje z nepremičnim premoženjem v lasti občine se 
za leto 2020 načrtuje v orientacijski vrednosti 5.463.654,39 
EUR. 

2. člen
Ta sklep začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka:  460-02-0001/2019
Datum:         

Peter DERMOL
podžupan v začasnem  opravljanju funkcije     

župana Mestne občine Velenje

OBRAZLOŽITEV:
Pravna podlaga:
Skladno z 24. členom Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 
in 79/18, v nadaljevanju: ZSPDSLS-1), se načrt ravnanja, ki 
ga sprejme svet samoupravne lokalne skupnosti, na predlog 
župana, sestoji iz načrta pridobivanja nepremičnega premoženja 
in načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem. 

Tako ZSPDSLS-1 v 24. členu in hkrati 7. člen Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 31/18; v nadaljevanju: USPDSLS) določata, da načrt 
ravnanja z nepremičnim premoženjem vsebuje:
- načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in
- načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

Občinski svet sprejme letni načrt pridobivanja nepremičnega 

premoženja občine za nepremičnine v posamični vrednosti nad 
100.000,00 EUR ter letni načrt razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem, župan pa letni načrt pridobivanja nepremičnega 
premoženja občine za nepremičnine v posamični vrednosti do 
100.000,00 EUR.
Razlogi za sprejem načrta pridobivanja in razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem: 
Načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
je akt strateškega pomena, saj je skladno s 26. členom ZSPDSLS-
1 mogoče začeti postopek razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem samo, če je nepremično premoženje vključeno 
v letni načrt razpolaganja z nepremičninami samoupravne 
lokalne skupnosti, prav tako pa je odplačni način pridobitve 
lastninske pravice na nepremičninah v breme proračunskih 
sredstev mogoč samo na podlagi sprejetega letnega načrta 
pridobivanja nepremičnega premoženja. 

V skladu s 4. odstavkom 29. člena ZSPDSLS o pravnem poslu 
ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in takšen pravni posel 
tudi sklene župan (ali funkcionar oziroma javni uslužbenec, 
zaposlen v občinski upravi, ki ju za to pooblasti župan), pri 
čemer pa je potrebno upoštevati, da je pogoj za pridobivanje 
oziroma razpolaganje, vključenost posameznega stvarnega 
premoženja v letni načrt pridobivanja oziroma razpolaganja s 
stvarnim premoženjem občine.

Ocena sedanjega stanja:
Občinski svet sprejema na predlog župana letni načrt 
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
občine. Skladno s prvim odstavkom 27. člena ZSPDSLS-
1 lahko občinski svet med letom dopolni letni načrt ravnanja 
(pridobivanja in razpolaganja) z nepremičnim premoženjem, in 
sicer zaradi spremenjenih prostorskih potreb in spremenjenih 
drugih potreb upravljavcev stvarnega premoženja, ki jih 
ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem 
z nepremičnim premoženjem ni bilo mogoče določiti ali pa 
zaradi okoliščin na trgu, ki narekujejo hiter odziv. V Odloku o 
proračunu Mestne občine Velenje za leto 2020 je določeno, da 
občinski svet sprejema letni načrt pridobivanja nepremičnega 
premoženja občine za nepremičnine v posamični vrednosti 
nad 100.000,00 EUR, župan pa letni načrt pridobivanja 
nepremičnega premoženja občine za nepremičnine v posamični 
vrednosti do 100.000,00 EUR. 

Vsak začetni mesec tekočega proračunskega leta, najpozneje 
pa ob sprejetju zaključnega računa občinskega proračuna, pa 
župan občinskemu svetu v vednost predloži poročilo o realizaciji 
letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem za preteklo proračunsko leto. 

Cilji in načela načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem:
S sprejemom letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem za leto 2020 se zagotavljajo temeljna 
načela ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih 
lokalnih skupnosti, zlasti pa načelo transparentnosti oziroma 
preglednosti, saj je dolžnost upravljavca premoženja, da 
postopke ravnanja z nepremičnim premoženjem vodi na tak 
način, da je pri tem zagotovljena preglednost vodenja samih 
postopkov, kot tudi preglednost sprejemanja odločitev. S 
sprejemom predlaganega načrta pa se zasleduje tudi načelo 
javnosti, saj je ravnanje z nepremičnim premoženjem občine 
javno, razen v primerih, ko poseben zakon določa drugače.
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Hkrati je sprejem letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem načrta ključna faza v izvedbi vseh 
nadaljnjih postopkov prodaje.

Ocena finančnih in drugih posledic:
Ocenjeni obsegi razpolaganja z nepremičnim premoženjem so 
načrtovani v navedenih višinah:

Prihodki od prodaje zemljišč v letu 2020 se s tem letnim načrtom 
povečajo za 20.790,00 EUR in sedaj znašajo 4.534.254,39 
EUR.

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

- 2020 – Zemljišča: 
• pod zaporedno številko 44: se vključijo nepremičnine, ki jih bo 
MO Velenje z menjalno pogodbo zamenjala za zemljišča, ki v 
naravi predstavljajo kategorizirano lokalno cesto z oznako JP 
950323 Lipje-Bevče.
• pod zaporedno številko 45: se vključijo nepremičnine, ki jih bo 
MO Velenje z menjalno pogodbo zamenjala za zemljišča, ki v 
naravi predstavljajo kategorizirano lokalno cesto z oznako JP 
950261 Grabnar-Bošnak.
• pod zaporedno številko 46: se vključi nepremičnina, ki jo bo 
MO Velenje z menjalno pogodbo zamenjala za zemljišča, ki v 
naravi predstavlja kategorizirano lokalno cesto z oznako JP 
950821 Odcep Honorjev breg.
• pod zaporedno številko 47: se vključijo nepremičnine, ki jih bo 
MO Velenje z menjalno pogodbo zamenjala za zemljišča, ki v 
naravi predstavljajo kategorizirano lokalno cesto z oznako JP 
950773 Odcep Jerič.
• pod zaporedno številko 48: se vključi nepremičnina, ki jo bo 
MO Velenje prodala s kupoprodajno pogodbo. Zemljišče v 
naravi predstavlja travnik. Gre za zaokrožitev sklopa zemljišč 
lastnika sosednjih parcel.
•   pod zaporedno številko 49: se vključita nepremičnini, ki jih bo 
MO Velenje pridobila z menjalno pogodbo 
  zamenjala za zemljišča, ki v naravi predstavljajo kategorizirano 
lokalno cesto z oznako JP 950401 Blažek - Cvikl.
• pod zaporedno številko 50: se vključita nepremičnini, ki jih bo 
KS Šentilj brezplačno prenesla na MO Velenje za opravljanje 
pokopališke dejavnosti skladno z ZPPDej ter podzakonskimi 
predpisi s področja pokopališke in pogrebne dejavnosti.
     

V Velenju, dne 23. 9. 2020

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

                                                                                svetovalka I 
   

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

ŽUPAN
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO 
Velenje, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo, 17/19) predlagam svetu 
Mestne občine Velenje, da ta sklep sprejme.
                                                                                                  
  

Peter DERMOL, l.r.
podžupan v začasnem  opravljanju funkcije     

župana Mestne občine Velenje
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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, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 
61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE), 245. člena Zakona o urejanju prostora 
(Uradni list RS, št. 61/17), 3. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 
48/12, 36/14 - odl. US, 46/15 in 10/18), Odloka o kategorizaciji občinskih cest 
v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 11/16 in 17/2019) in 24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 - uradno 
prečiščeno besedilo in 17/19) na ___. seji, dne ____ sprejel naslednji 

SKLEP
o ustanovitvi grajenega javnega dobra 

lokalnega pomena 
v k. o. 964 Velenje, 968 Podkraj, 952 Cirkovce, 

951 Hrastovec in 975 Vinska Gora

1. člen
S tem sklepom se ustanovi grajeno javno dobro lokalnega 
pomena na zemljiščih v lasti Mestne občine Velenje:
a) katastrska občina 964 Velenje:
- ID znak parcela 964 787/5,
- ID znak parcela 964 787/6,
- ID znak parcela 964 1654/27, 
- ID znak parcela 964 1654/28, 
- ID znak parcela 964 786/4, 
- ID znak parcela 964 783/33,
- ID znak parcela 964 773/6,
- ID znak parcela 964 768/11

b) katastrska občina 968 Podkraj:
- ID znak parcela 968 361/2,
- ID znak parcela 968 361/1,
- ID znak parcela 968 347/47,
- ID znak parcela 968 347/44,
- ID znak parcela 968 347/43, 
- ID znak parcela 968 347/38,
- ID znak parcela 968 347/39,
- ID znak parcela 968 374/7,
- ID znak parcela 968 367/11,
- ID znak parcela 968 358/13,
- ID znak parcela 968 358/19,
- ID znak parcela 968 367/17.

c) katastrska občina 952 Cirkovce:
- ID znak parcela 952 115/9,
- ID znak parcela 952 101/7,
- ID znak parcela 952 117/10,
- ID znak parcela 952 101/6,
- ID znak parcela 952 77/6,
- ID znak parcela 952 84/20,

d) katastrska občina 951 Hrastovec:
- ID znak parcela 951 145/16, 
- ID znak parcela 951 136/17,
- ID znak parcela 951 136/19,
- ID znak parcela 951 136/23,
- ID znak parcela 951 136/21,
- ID znak parcela 951 133/12,
- ID znak parcela 951 179/20,
- ID znak parcela 951 179/21.

e) katastrska občina 975 Vinska Gora:
- ID znak parcela 975 534/41.

2. člen
Nepremičnine ID znak: parcela 964 787/5, parcela 964 787/6, 
parcela 964 1654/27, parcela 964 1654/28, parcela 964 786/4, 
parcela 964 783/33, parcela 964 773/6,  parcela 968 361/2, 
parcela 968 361/1, parcela 968 347/47, parcela 968 347/44, 
parcela 968 347/43, parcela 968 347/38, parcela 968 347/39, 
parcela 968 374/7, parcela 968 367/11, parcela 968 358/13, 
parcela 968 358/19, parcela 968 367/17, parcela 952 115/9, 
parcela 952 101/7, parcela 952 117/10, parcela 952 101/6, 
parcela 952 77/6, parcela 952 84/20, parcela 951 145/16, 
parcela 951 136/17, parcela 951 136/19, parcela 951 136/23, 
parcela 951 136/21, parcela 951 133/12, parcela 951 179/20, 
parcela 951 179/21 in parcela 975 534/41, imajo značaj 
grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

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

Številka: 465-05-0069/2011
Datum:   

Peter DERMOL
podžupan v začasnem  opravljanju funkcije     

župana Mestne občine Velenje

OBRAZLOŽITEV:
Grajeno javno dobro lokalnega pomena je grajeno javno dobro 
(GJD), ki sodi v omrežje gospodarske javne infrastrukture 
(GJI) lokalnega pomena in javna površina na njih, kakor tudi 
objekti ali deli objektov, katerih uporaba je pod enakimi pogoji 
namenjena vsem, kot so cesta, ulica, trg, pasaža in druga 
javna prometna površina lokalnega pomena, tržnica, igrišče, 
parkirišče, pokopališče, park, zelenica, športna oziroma 
rekreacijska površina in podobno.
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Nepremičnine ID znak: parcela 964 787/5, parcela 964 787/6, 
parcela 964 1654/27, parcela 964 1654/28, parcela 964 786/4, 
parcela 964 783/33, parcela 964 773/6,  parcela 968 361/2, 
parcela 968 361/1, parcela 968 347/47, parcela 968 347/44, 
parcela 968 347/43, parcela 968 347/38, parcela 968 347/39, 
parcela 968 374/7, parcela 968 367/11, parcela 968 358/13, 
parcela 968 358/19, parcela 968 367/17, parcela 952 115/9, 
parcela 952 101/7, parcela 952 117/10, parcela 952 101/6, 
parcela 952 77/6, parcela 952 84/20, parcela 951 145/16, 
parcela 951 136/17, parcela 951 136/19, parcela 951 136/23, 
parcela 951 136/21, parcela 951 133/12, parcela 951 179/20, 
parcela 951 179/21 in parcela 975 534/41, v naravi dejansko 
predstavljajo grajeno javno dobro lokalnega pomena, kot ga 
opredeljuje Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; 
v nadaljevanju: ZUreP-2). 

Po navedenih parcelah potekajo javne ceste – javne poti z 
oznako:
- JP 950 012 Sedovnik – Krhovnik (Cirkovce), 
- JP 950 024 Šubl – Črevar, 
- JP 950 474 Odcep Vinska Gora 63, 
- JP 950 793 Cesta v Tajni (Podkraj pri Velenje), 
- JP 950 794 Odcep za Podkraj pri Velenju 67H ter 
in mestne ceste:
-  LK 451 921 PC Stara vas I, 
- 451 922 PC Stara vas II in 
- LK 451 923 PC Stara vas III

Ceste so bile zgrajene oz. obnovljene med letoma 2017 in 2019, 
kot javne pa so bile kategorizirane z Odlokom o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni 
občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 17/2019). ZUreP-2 kot 
grajeno javno dobro lokalnega pomena opredeljuje omrežje 
gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in javne 
površine na njih. Tako lahko objekt ali del objekta, ki se po 
določbah omenjenega zakona lahko šteje za grajeno javno 
dobro, pridobi status grajenega javnega dobra lokalnega 
pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa 
pristojnega občinskega organa po uradni dolžnosti izda 
pristojna občinska uprava. 

V Velenju, 29. 9. 2020                                        

                                                                                     Pripravil:
                                                                    Gašper Koprivnikar, l.r.      
     višji referent I. za ožje dele občine 

             
 Anton BRODNIK, l.r.

         vodja Urada za komunalne dejavnosti
                                   
ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo 
Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in 17/19) predlagam svetu 
Mestne občine Velenje, da ta sklep sprejme.

      Peter DERMOL, l.r.
podžupan v začasnem  opravljanju funkcije     

župana Mestne občine Velenje

Predlagatelj:ŽUPAN                                        Faza: OSNUTEK  
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 55. člena Zakona o izvrševanju 
proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 
13/18 - ZJF-H, 83/18, 19/19, 75/19 - ZIPRS2021), VI. poglavja Zakona o stavbnih 
zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 - popr., 33/89, Uradni list RS, št. 
24/92 - odl. US, 29/95 - ZPDF, 44/97 - ZSZ, 101/13 - ZDavNepr, 22/14 - odl. 
US), 218. in 218.a do 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, 
št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 - odl. US, 92/05 - ZJC-B, 111/05 
- odl. US, 93/05 - ZVMS, 120/06 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10 
- ZRud-1A, 20/11 - odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 - ZDavNepr, 22/14 - odl. US, 
19/15, 66/17, 61/17 - GZ), 36. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, 
št. 123/06, 101/07 - odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 - 
ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - ZIPRS1415-D, 14/15 - ZUUJFO, 96/15 
- ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17, 21/18 - popr., 61/20 - ZDLGPE, 80/20 
- ZIUOOPE), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno 
prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 - odl. US, 92/14 - odl. US, 32/16, 15/17 
- odl. US, 27/17 - ZPro, 73/19 - odl. US) ter 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno 
besedilo in 17/19), na svoji ___. seji dne _______ sprejel

ODLOK
o dopolnitvah Odloka o nadomestilu za 

uporabo stavbnega zemljišča na območju 
Mestne občine Velenje

1. člen
V 16. členu Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča na območju Mestne občine Velenje (Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje, št. 17/19; v nadaljevanju: Odlok) se na 
koncu drugega odstavka doda besedilo, ki se glasi:

»Mesečna višina nadomestila = površina x (število točk 
komunalne opreme + število točk dejavnosti + faktor 
izkoriščenosti zemljišča (območje A 40 točk, območje B 20 
točk)) x vrednost točke. Letna višina nadomestila = mesečna 
višina nadomestila x 12.«

V 16. členu Odloka se na koncu tretjega odstavka doda 
besedilo, ki se glasi:

»Mesečna višina nadomestila = površina x število točk x 
vrednost točke. Letna višina nadomestila = mesečna višina 
nadomestila x 12.«

2. člen
Ti dopolnitvi Odloka začneta veljati petnajsti dan po objavi v 
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka:  130-01-0002/2018
Datum:    

Peter DERMOL
podžupan v začasnem  opravljanju funkcije     

župana Mestne občine Velenje
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OBRAZLOŽITEV:
1. Pravna podlaga za dopolnitev odloka
55. člen Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije 
za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 - ZJF-H, 
83/18, 19/19, 75/19 - ZIPRS2021; v nadaljevanju: ZIPRS1819) 
določa, da se v skladu s 3. točko odločbe Ustavnega sodišča št. 
U-I-313/13 z dne 21. 3. 2014 za uporabo VI. poglavja Zakona 
o stavbnih zemljiščih  (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 - popr., 
33/89, Uradni list RS, št. 24/92 - odl. US, 29/95 - ZPDF, 44/97 
- ZSZ, 101/13 - ZDavNepr, 22/14 - odl. US; v nadaljevanju: 
ZSZ) ter uporabo 218. člena in členov od 218.a do 218. d 
Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno 
prečiščeno besedilo, 14/05 - odl. US, 92/05 - ZJC-B, 111/05 - 
odl. US, 93/05 - ZVMS, 120/06 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 
- ZRud-1, 76/10 - ZRud-1A, 20/11 - odl. US, 57/12, 110/13, 
101/13 - ZDavNepr, 22/14 - odl. US, 19/15, 66/17, 61/17 - GZ; v 
nadaljevanju: ZGO-1) šteje tudi sprejemanje občinskih odlokov 
v skladu s VI. poglavjem ZSZ.

Skladno z določbo prvega odstavka 24. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 1/16 
– uradno prečiščeno besedilo in 17/19) občinski svet sprejema 
odloke in druge splošne akte občinskega sveta.

2. Razlogi in cilji odloka
Ker je s strani zavezancev prišlo do pobud oziroma vprašanj 
glede natančnega izračuna nadomestila, smo z dodanim 
besedilom v obliki formule še dodatno obrazložili način izračuna 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

3. Cilji in načela odloka
V predlaganih dopolnitvah Odloka sta natančneje, v obliki 
formule, opredeljeni definiciji določitve višine nadomestila za 
zazidano in nezazidano stavbno zemljišče.

4. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem 
odloka
Finančnih posledic zaradi dopolnitev Odloka ne bo.

V Velenju, dne 14. 9. 2020
                                                                                    Pripravili:  
   mag. Branka GRADIŠNIK, l.r.
 vodja Urada za urejanje prostora

Bojan Lipnik, l.r.
Antonija Tadić, l.r.

mag. Zdravka Vasiljević Rudonić, l.r.
Tjaša Zupančič Bastič, l.r.

Gašper Koprivnikar, l.r.
Judita Zager, l.r.

      
ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik 
MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in 17/19) predlagam 
svetu, da te dopolnitve Odloka sprejme.

     Peter DERMOL, l.r.
podžupan v začasnem  opravljanju funkcije     

župana Mestne občine Velenje

Predlagatelj: ŽUPAN                                                   Faza: OSNUTEK   
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 21. in 65 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, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE), 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 
14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 
38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 
80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - 
ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20), Pravilnika o postopkih izvrševanja proračuna RS 
(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 MOV, št. 1/16 
- uradno prečiščeno besedilo in 17/19) na svoji ______ seji, dne _____________ 
sprejel naslednji 

ODLOK
o sofinanciranju programov organizacij 

upokojencev v Mestni občini Velenje

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

S tem odlokom se določa upravičence, pogoje, upravičene in 
neupravičene stroške, postopek dodeljevanja sredstev, merila 
za sofinanciranje programov ter nadzor porabe sredstev za 
sofinanciranje programov organizacij, v katere so vključeni 
upokojenci Mestne občine Velenje (v nadaljevanju besedila: 
organizacije upokojencev).

Za organizacije upokojencev po tem odloku se štejejo 
upokojenska društva, njihova združenja in zveze. 

2. člen
S tem odlokom se na podlagi javnega razpisa sofinancira 
programe organizacij upokojencev, katerih vsebina bo 
predvsem:
- vključevala informiranje ter svetovanje svojim članom,
- vključevala prostovoljno delo,
- vključevala aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa,
- vključevala strokovno vzgojo članov,
- vključevala skrb za lastno zdravje,
- vključevala programe druženj,
- vključevala medgeneracijsko sodelovanje in
- spodbujala kulturno izražanje in kreativnost.

3. člen
Letni obseg razpoložljivih sredstev določa vsakoletni proračun 
Mestne občine Velenje (v nadaljevanju: MOV).

II. POGOJI ZA PRIJAVO NA SOFINANCIRANJE
4. člen

Prijavitelji morajo izpolnjevati vse naslednje pogoje:
- imajo sedež v MOV oziroma imajo v aktu o ustanovitvi 
določeno enoto na območju MOV, in delujejo na območju MOV 
najmanj tri leta,
- so registrirani za izvajanje programov na področju upokojenskih 
društev oziroma imajo izvajanje upokojenskih dejavnosti kot eno 
izmed dejavnosti opredeljeno v ustanovitvenem aktu oziroma 
statutu, ter jo med letom tudi dejansko izvajajo,
- imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi 
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predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
- imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske 
pogoje za izvedbo programa,
- program je neprofitne narave (višina prihodkov ne sme biti 
višja od višine odhodkov; priznani odhodki so lahko sestavljeni 
iz upravičenih stroškov),
- program mora biti pretežno izveden na območju MOV,
- vsebina programa mora ustrezati predmetu javnega razpisa,
- niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje kot en 
mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred dnevom odpiranja 
prijav,
- so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti do MOV na 
podlagi javnih razpisov na področju programov in projektov 
upokojenskih organizacij iz preteklih let, če so na njih sodelovali 
ali imajo sklenjene dogovore o vračilu sredstev ter sredstva v 
skladu z dogovorom tudi redno vračajo. Če prijavitelj obveznosti 
iz sklenjenih dogovorov ne izpolnjuje, se šteje, da ne izpolnjuje 
splošnega pogoja za prijavo,
- prijavitelj dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju in o 
prijavljenem programu z namenom objave rezultatov razpisa na 
spletni strani MOV, skladno s predpisi o dostopu do informacij 
javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov,
- prijavljeni programi morajo biti izvedeni v proračunskem letu za 
katerega je objavljen javni razpis (v primeru letnega razpisa).

V posameznem javnem razpisu se lahko določi tudi druge 
pogoje za sofinanciranje, ki ne smejo biti v nasprotju s tem 
odlokom.

III. UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI
5. člen

Upravičeni stroški za sofinanciranje s strani MOV so stroški:
- ki so potrebni za izvedbo programa in so vezani izključno 
na izvedbo prijavljenega programa na področju organizacij 
upokojencev v MOV,
- so opredeljeni v prijavi prijavitelja,
- ki so dejansko nastali,
- ki so prepoznavni in preverljivi ter podprti z izvirnimi dokazili 
(računi, pogodbe, potrdila o izvedenih plačilih in druga 
obračunska dokumentacija),
- ki niso financirani iz drugih sredstev in
- ki niso profitnega značaja.

Neupravičeni stroški za sofinanciranje s strani MOV so stroški:
- investicijsko vzdrževalna dela in investicije v prostore 
izvajalcev programa,
- aktivnosti, ki jih mora prijavitelj izvajati skladno z zakonskimi 
določili (delovanje organov itd.) ali pogodbene obveznosti, za 
katere imajo zagotovljena sredstva iz drugih virov,
- stroški bivanja upravičencev,
- stroški občnega zbora in ostalih, zakonsko predpisanih 
aktivnosti za prijavitelja,
- prostovoljnega dela, ki presegajo 20% vrednosti upravičenih 
stroškov letnega programa,
- stroški dela v programu (avtorski honorar, storitve, itd.), ki 
presegajo 30% vrednosti upravičenih stroškov programa,
- stroški alkohola,
- administrativni stroški delovanja prijavitelja, ki presegajo 10% 
vrednosti upravičenih stroškov programa in

- stroški prehrane, ki presegajo 10% vrednosti upravičenih 
stroškov programa.

Za projekte, ki predstavljajo del programa, se ne more pridobiti 
občinskih sredstev iz drugih razpisov.

IV. POSTOPEK ZA DODELJEVANJE SREDSTEV
6. člen

Sredstva za sofinanciranje programov organizacij upokojencev 
se dodeljujejo po postopku, določenim z veljavnimi predpisi ter 
na podlagi javnega razpisa, ki je lahko letni ali večletni.

V. MERILA ZA IZBOR PROGRAMOV
7. člen

Vloge prijaviteljev bodo ocenjene v skladu z naslednjimi merili:
- dostopnost programa,
- vsebina programa,
- izdelana organizacijska shema izvedbe programa in
- izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija izvedbe 
programa.

Programi bodo ocenjeni po zgoraj navedenih merilih in na 
način, ki je natančneje opredeljen v javnem razpisu.

VI. POGODBA
8. člen

Po dokončnosti sklepov o dodelitvi sredstev MOV s prejemniki 
sklene pogodbo o sofinanciranju. 

VII. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV 
9. člen

Nadzor nad izvajanjem programov in nad namensko porabo 
sredstev opravlja pristojni urad, pri čemer ima pravico do 
preverjanja vseh relevantnih podatkov in dejstev ter vpogleda 
v poslovanje in dokumentacijo prejemnika, ki se nanaša na 
sofinanciranje.

Prejemnik sredstev je dolžan obvestiti skrbnika pogodbe 
o spremembah, ki utegnejo vplivati na izpolnitev njegovih 
obveznosti, določenih v pogodbi takoj, ko je zanje izvedel. Na 
podlagi obvestila lahko MOV, ob upoštevanju vseh okoliščin 
posameznega primera, sklene s prejemnikom sredstev aneks k 
pogodbi ali odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev že izplačanih 
sredstev s pripadajočimi zamudnimi obrestmi.

Če MOV odstopi od pogodbe, mora prejemnik sredstev vrniti že 
izplačana sredstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 
dneva nakazila do dneva vračila v roku, določenim s pogodbo.

10. člen
Prejemnik sredstev izgubi pravico do sofinanciranja oziroma 
sorazmernega dela sofinanciranja, v kolikor v roku, določenim 
v pogodbi, ne realizira v celoti prijavljenega programa.

Prejemniki morajo najkasneje do roka, določenega v pogodbi, 
MOV predložiti:
- vsebinsko in finančno poročilo ter dokazila o izvedenih 
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programih, za katere so jim bila sredstva dodeljena in
- dokazila o namenski porabi sredstev.

Iz finančnega poročila mora biti razvidna poraba sredstev 
najmanj v višini odobrenih sredstev na javnem razpisu in 
sorazmernem deležu lastnih sredstev oziroma sredstev iz 
drugih virov, ki se določi na podlagi višine odobrenih sredstev.

11. člen
Prejemnik mora v občinski proračun vrniti prejeta sredstva 
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi:
- če dodeljena sredstva porabi nenamensko,
- če je v postopku javnega razpisa navajal lažne podatke, na 
podlagi katerih so mu bila sredstva dodeljena in
- v drugih primerih, določenih s pogodbo o sofinanciranju.

VIII. KONČNE DOLOČBE
12. člen

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

Številka: 015-02-0002/2020-590
Datum:      
           
                                                              

                          Peter DERMOL
podžupan v začasnem  opravljanju funkcije     

župana Mestne občine Velenje

              

                                                                                                  
                                                                                                 
                                                                                         
OBRAZLOŽITEV:
1. PRAVNA PODLAGA:
Pravno podlago za sprejem predlaganega odloka 
predstavljajo:
- 21. in 65 člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 
79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 
76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-
A, 80/20 - ZIUOOPE), 
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-
A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 
- ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - 
ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 
36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20), 
- Pravilnik o postopkih izvrševanja proračuna RS (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 MOV, 
št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo).

2. RAZLOGI IN CILJI ZA SPREJEM AKTA SO:
Razlogi za sprejem akta so naslednji:
Občina v okviru ustave in zakona samostojno ureja in opravlja 
naloge, določene v 21. členu Zakona o lokalni samoupravi, 
ter naloge, določene s predpisi občine na podlagi zakona. 
MOV je v Statutu med svoje naloge postavila tudi pomoč pri 
pospeševanju teh dejavnosti. MOV vestno izpolnjuje to nalogo, 
kar kažejo tudi vsakoletno objavljeni razpisi za sofinanciranje 
dotičnega področja. Sofinanciranje je izpeljano transparentno, 
kar zapoveduje sama Ustava Republike Slovenije.

V pravni državi morajo biti vsi odnosi pravno urejeni. Občina 
mora, kakor vsi ostali subjekti pravne države, slediti zakonodaji 
in ustavi, zato je potrebno odnose tudi in sploh pri delitvi 
sofinancerskih sredstev, urediti s pravno podlago.

MOV namenja starejšim občankam in občanom posebno 
pozornost, saj se ljudje zavedajo, da se je treba na to obdobje 
pripraviti. Starejši ljudje potrebujejo pomoč, zato MOV zanje 
ustvarja programe za varnejšo starost in omogoča aktivnosti, 
ki bodo naredile to obdobje varno in srečno. MOV se trudi, 
da imajo starostniki kar najboljše možnosti za zdravje, 
zato spodbuja aktivnosti staranja oz. sofinancira programe 
namenjene starejšim.

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC: 
Sprejem predlaganega Odloka predstavlja dodatne finančne 
posledice za občinski proračun.

V Velenju, 7. 10. 2020

Pripravili:                                                                                    
         Ines Gričar Ločnikar, univ. dipl. inž., l.r. 

Suzana Žinić, univ. dipl. prav., l.r.
Gabrijela Sušec, univ. dipl. ekon. , l.r.

 
Drago MARTINŠEK, univ. dipl. soc., l.r.

vodja Urada za družbene dejavnosti

ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik 
MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in 17/19) predlagam 
svetu, da ta odlok sprejme.

 
Peter DERMOL, l.r.

podžupan v začasnem  opravljanju funkcije     
župana Mestne občine Velenje
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Predlagatelj:                                              Faza: PREDLOG 
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 
VOLITVE IN IMENOVANJA 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (Uradni 
list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 
55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 
- ZPDZC in 127/06 - ZJZP), 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda 
Zavod za turizem Šaleške doline (Uradni vestnik MO Velenje št. 21/2015, Uradni 
list Občine Šoštanj št. 8/2015) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo, 17/19) na  
12. seji, dne 27. 10. 2020 sprejel

SKLEP
o soglasju k imenovanju direktorice Javnega 

zavoda 
Zavod za turizem Šaleške doline

  
I.

Svet Mestne občine Velenje daje soglasje k imenovanju Alenke 
Kikec za direktorico Javnega zavoda Zavod za turizem Šaleške 
doline.

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

Številka: 032-03-01/2018
Datum: 

          Peter DERMOL
podžupan v začasnem  opravljanju funkcije     

župana Mestne občine Velenje

OBRAZLOŽITEV:
V skladu z 32. členom Zakona o zavodih ter na podlagi 17. člena 
Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zavod za turizem Šaleške 
doline (Uradni vestnik MO Velenje, št. 21/15, Uradni list Občine 
Šoštanj št. 8/2015; v nadaljevanju odlok) si mora svet zavoda, ki 
imenuje direktorja javnega zavoda, pred imenovanjem pridobiti 
soglasje ustanovitelja oziroma ustanoviteljev. 
Na javni razpis za prosto delovno mesto direktorja Zavoda za 
turizem Šaleške doline je prispelo trinajst prijav kandidatov, in 
sicer so se prijavili: Andrej Skok, Tatjana Pavlič Rosulnik, Janina 
Goršek, Tina Cestnik, Barbara Kelher, Franci Lenart, Sabina 
Palir, Špela Menih Novak, Iztok Irmančnik, Alenka Kikec, 
Helena Saje, Mateja Kumer in Janko Urbanc. Svet zavoda je na 
svoji seji soglasno sprejel sklep, da se za direktorico Zavoda za 
turizem Šaleške doline predlaga Alenko Kikec. Svet zavoda je 
25. 9. 2020 podal ustanoviteljici Mestni občini Velenje predlog 
za podajo soglasja k imenovanju direktorice Zavoda za turizem 
Šaleške doline.
O kandidatki za direktorico Zavoda za turizem Šaleške doline 
je predhodno mnenje podal Urad za razvoj in investicije Mestne 
občine Velenje. Po pregledu dokumentacije je urad podal 
oceno, da bi Alenka Kikec ob pričakovanju zavzetega pristopa 
k delu in ob upoštevanju odgovornega ter strokovnega pristopa 
k vodenju javnega zavoda lahko uspešno opravljala naloge 
direktorice javnega zavoda. 

Kandidatka je k prijavi na razpis priložila zahtevano 
dokumentacijo, iz katere je razvidna njena strokovna 
usposobljenost. V dokumentaciji so opisane delovne izkušnje, 
ki si jih je pridobila pri dosedanjem delu, in sicer dolgoletne 
delovne izkušnje na področju vodenja gospodarske družbe 
(Abanka d.d.) ter program vodenja, delovanja in razvoja javnega 
zavoda Zavod za turizem Šaleške doline za mandatno obdobje 
2020 – 2024.
Na podlagi 24. člena Statuta MO Velenje je za izdajo soglasja 
pristojen Svet Mestne občine Velenje. Na osnovi 38. člena 
Poslovnika komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja je po proučitvi vloge, za pripravo predloga sklepa o 
soglasju pristojna komisija.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 
17. seji dne 6. 10. 2020 z večino glasov sprejela sklep, da daje 
soglasje k imenovanju Alenke Kikec za direktorico javnega 
zavoda Zavod za turizem Šaleške doline za mandatno obdobje 
2020 – 2024 in pripravila predlog sklepa o soglasju ter predlaga 
Svetu MO Velenje, da ga sprejme.

Velenje, dne 6. 10. 2020

Pripravila: 
Sedina Sarajlić, univ. dipl. prav., l.r.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja -
Na podlagi 32. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO 
Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo, 17/19) predlagam svetu, 
da ta sklep sprejme. 

                                                                                                   
                         predsednik komisije

                                                                      Bojan ŠKARJA, l.r.   
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VPRAŠANJA SVETNIC IN 
SVETNIKOV TER ODGOVORI 

UPRAVE MESTNE OBČINE 
VELENJE

pisni odgovori

28. september 2020
Zap. št. 76
Član sveta Matej JENKO je podal naslednje vprašanje:
Po dobljenih informacijah je bil izbran nov direktor Zavoda za turizem. 
Prosim da mi posredujete odgovor kdo je bil izbran. Prav tako vas 
prosim, da v mojem imenu (kot svetniku) pridobite naslednje informacije 
in dokumente:
- Kriterije po katerih se je izbiralo novega direktorja
- Kakšen je vizija  razvoja oz. program, ki ga je nov direktor predstavil 
(kopijo programa)
- Zanimajo me razlogi, zakaj o programu strokovni svet zavoda za 
turizem ni bil obveščen oz. se komisija, ki je obravnavala kandidate 
in se odločala o njih ni posvetovala z njimi, saj gre tudi za strokovno 
mnenje kaj in kako se bo razvijal turizem.
ODGOVOR:
Postopek za izbiro direktorja Zavoda za turizem Šaleške doline 
še poteka, in sicer v skladu z Zakonom 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) ter Odlokom 
o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Šaleške doline 
(Uradni vestnik MO Velenje št. 21/2015, Uradni list Občine 
Šoštanj št. 8/2015).
Postopek vodi Svet Zavoda za turizem Šaleške doline, ki bo 
novega direktorja imenoval po pridobitvi soglasja ustanoviteljev, 
to sta Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje in Občina 
Šoštanj, Trg Svobode 12, 3325 Šoštanj. 
Na podlagi 24. člena Statuta MO Velenje (Uradni vestnik MO 
Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo, 17/19) je za 
izdajo soglasja pristojen Svet Mestne občine Velenje.
Odgovor so pripravili v Uradu za javne finance in splošne 
zadeve.

14. september 2020
Zap. št. 75
Član sveta JOŽE HRIBAR je podal naslednje vprašanje:
Prosim za informacijo glede zadnjega odloka o zapiranju gostinskih 
lokalov.
Ker obratovalni čas je v domeni občine in ne države, ni pa razglašene 
epidemije, naravne nesreče ali vojne.
Zajeziti so želeli (ali želijo...), praznovanja v restavracijah, kjer se je 
zbiralo več kot 50 ljudi...zaprli pa mini bare in postrežna mesta Fresh 
na Petrolu, kjer se nikoli ne zadržuje veliko ljudi, še ti ki so tam, pa se 
med seboj ne poznajo in se torej tudi po 22.30 uri verjetno ne družijo in 
objemajo, ampak so tam mimogrede. 
V 7 mesecih, niti ena sama moja delavka ni dobila virusa, čeprav streže 
ljudem iz Nemčije, Avstrije, Italije, Kosovega, Srbije, Hrvaške, Romunije, 
Bolgarije...torej smo uspešno in dosledno upoštevali vsa priporočila 
NIJZ, kljub temu pa nas sedaj zapirajo, čeprav nimajo osnov za to.

Glede na zakon, ustavo in samo stanje, sem mnenja, da so gostinske 
lokale (bare...), predvsem te na bencinskih servisih, kjer ne sprejemamo 
nobenih zaključenih družb, rezervacij...ne organiziramo zabav, glasbenih 
dogodkov...zaprli neustavno in brez treznega premisleka. 
Zato , ker mi delovni čas odobri občina in sem mnenja, da država 
posega na območje, ki se jih ne tiče, me zanima pravno mnenje, ali je 
odlok glede na vsa dejstva in zakone ustaven. Ker je sam odlok v takšni 
obliki in stanju grobo poseganje v lokalno samoupravo.
ODGOVOR:
Prejeli smo vaše vprašanje o ustavnosti odloka, ki ga je 
sprejela Vlada RS. V zvezi s tem vam posredujemo naslednje 
pojasnilo:
Glede na to, da je odlok o omejitvah ponujanja in prodajanja 
blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji sprejela vlada 
Republike Slovenije, o skladnosti odloka z Ustavo Republike 
Slovenije oz. z zakoni odloča sodišče. 
Tako je glede začasne omejitve gibanja na občine presojalo 
ustavno sodišče, ko je ocenilo, da začasna omejitev gibanja 
na občine v prvem valu epidemije covida-19 ni bila v neskladju 
z ustavo. Po oceni ustavnega sodišča so izpodbijane določbe, 
ki so s prepovedjo gibanja izven občine prebivališča uveljavile 
poseg v pravico do svobode gibanja, zasledovale ustavno 
dopusten cilj in niso bile prekomerne. Je pa ustavno sodišče 
presojalo tudi, ali je bil uvedeni ukrep primeren, nujen in 
sorazmeren. Po navedbah ustavnega sodišča je poseg v 
svobodo gibanja z namenom preprečevanja širjenja nalezljivih 
bolezni ustavno dopusten, če oblast z razumnimi razlogi že 
v času uvedbe ukrepa izkaže upoštevno verjetnost, da bi 
tak poseg lahko zaznavno prispeval k preprečevanju širjenja 
nalezljive bolezni. Sodišče meni, da je bila izkazana upoštevna 
verjetnost, da bi - glede na takratne podatke - prepoved gibanja 
izven občine prebivališča lahko prispevala k zmanjševanju 
ali upočasnjevanju širjenja bolezni covid-19 - predvsem z 
zmanjševanjem števila dejanskih stikov med osebami, ki so 
prebivale na območjih z višjim številom okužb, in osebami na 
območjih z nižjim številom okužb ali celo brez njih.
Torej bi tudi v tem primeru ustavno sodišče presojalo, ali je 
ta ukrep vlade (»Ponujanje storitev neposredno potrošnikom 
v diskotekah in nočnih klubih je prepovedano. Opravljanje 
gostinske dejavnosti v gostinskih in nastanitvenih obratih je 
dovoljeno od 6. do 22.30 ure.«) primeren, nujen in sorazmeren 
ter bi lahko prispeval k preprečevanju širjenja nalezljivih 
bolezni. 
Na pridobljeno pisno soglasje občine za obratovanje v 
podaljšanem obratovalnem času se v tem trenutku ne morete 
sklicevati, saj je vlada z Odlokom o omejitvah ponujanja in 
prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS z namenom 
zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno 
omejila ponujanje in prodajanja blaga in storitev neposrednim 
potrošnikom na območju RS. Ko ta odlok ne bo več veljal oz. 
ko bo spremenjen v tem delu, ki določa opravljanje gostinske 
dejavnosti od 6. do 22.30 ure, boste lahko naprej obratovali v 
podaljšanem obratovalnem času v skladu s soglasjem občine.
Odgovor so pripravili v Pravni službi.

2. september 2020
Zap. št. 74
Član sveta MATEJ JENKO je podal naslednjo pobudo:
Ponovno sem bil opozorjen na težave s pasjimi iztrebki v sončnem 
parku. S strani več občanov. Glede na to, da se situacija v Sončnem 
parku ni popolnoma nič spremenila od situacije, ki sem jo pred časom 
opisal (glej spodaj) in da se otroci še vedno »igrajo« med in s pasjimi 
iztrebki (predvsem najmanjši), ker jih je park povsod poln,
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sprašujem:
- če in kaj se bo storilo, da se bo lastnike psov discipliniralo da bodo 
pobirali iztrebke za svojimi psi oz. da ne bodo dovolili svojim psom, da 
opravljajo potrebo po parku in otroškem igrišču.
Moja spodnja pobuda in predvsem vaš odgovor, ki ga prilagam ni rešil 
teh težav. Kako boste ukrepali?
Ps.
Nekateri okoliški prebivalci trdijo, da vse dokler pokojni župan ni imel 
svojega psa (ki ga je sprehajal po tem parku) je imel park označbo, da je 
po parku prepovedano sprehajanje s psom. Ali je to kakorkoli povezano 
z njim, sam ne vem. Morda pa bi bilo spet smiselno postaviti table nazaj 
vsaj na delu parka, kjer se gibljejo otroci, podobno kot je to na otroškem 
igrišču v centru Velenja.
ODGOVOR:
Medobčinsko redarstvo bo tako kot doslej opravljajo kontrole na 
območju celotnega Sončnega parka, še posebej bodo občinski 
redarji pozorni na območje kjer je otroško igrišče. V primeru 
zaznane kršitve bodo tudi ustrezno ukrepali.
Odgovor so pripravili na Skupni občinski upravi SAŠA regije.

30. avgust 2020
Zap. št. 73
Član sveta MERSAD DERVIŠEVIĆ je podal naslednjo 
pobudo:
V zadnjem času opažam da vedno več otrok skozi center mesta vozi 
motorje in z tem ogroža predvsem otroke, ki se igrajo. Dajem pobudo 
da se poostri kontrola z strani policije in mestnega radarstva. Tudi med 
vikendi.
ODGOVOR:
Hvala za vašo pobudo. Zavedamo se problematike mladih 
motoristov po našem mestu. Zaradi tega smo in še bomo delali 
kontrole na problematičnih lokacijah. Prav tako bomo o tem 
obvestili policijo.
Odgovor so pripravili na Skupni občinski Upravi SAŠA regije.

23. avgust 2020
Zap. št. 72
Član sveta MERSAD DERVIŠEVIĆ je podal naslednja vprašanja 
in pobude:
Velenje je lepo in urejeno mesto in je po tem prepoznavno v širši 
okolici.
Danes popoldan sem se sprehodil po mestnem središču in opazil kar 
nekaj stvari, ki so me zelo zmotile glede urejenosti:
1. V strogem centru sem opazil veliko s smetmi zabitih zabojnikov in 
smeti po tleh. Dajem pobudo da se uvede dodatno čiščenje in praznjenje 
zabojnikov tudi ob nedeljah.
ODGOVOR:
Koncesionar čisti koše za smeti v centru mesta vsako jutro, 
razen ob nedeljah. Mestna občina Velenje je pravkar v fazi 
razpisa za sklenitev novega koncesijskega razmerja in glede 
na to, da tudi mi opažamo povečano smetenje ob koncu 
tedna, bomo z novim koncesionarjem dogovorili tudi možnost 
praznjenja košev za smeti v poletnih mesecih tudi ob nedeljah 
in po prireditvah.
Za zbiralnice odpadkov skrbi koncesionar skladno s Tehničnim 
pravilnikom.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

2. Velenjska promenada je zelo umazana in zanemarjena zato dajem 

pobudo da se vsaj v poletnem času promenada cisti in pregleduje vsaj 
tedensko.
ODGOVOR:
Velenjska Promenada se s strani koncesionarja pregleduje 
in grobo očisti enkrat tedensko. Čiščenje z vodnim curkom 
se opravi po potrebi. Trenutno je čiščenje z vodnim curkom 
potrebno in je bilo to tudi naročeno koncesionarju. Možnost 
večkratnega čiščenja predvsem v poletnih mesecih bomo 
dogovorili z novim koncesionarjem.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

3. Korenine dreves na Cankarjevi so močno poškodovale zaščitne 
mreze, ki so že nevarne za mimoidoče.
ODGOVOR:
Koncesionar bo prioritetno opravil pregled in potrebno sanacijo 
poškodovanih zaščitnih mrež nad koreninami dreves na 
Cankarjevi. 
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

4. Na določenih mestih so plošče odlomljene in poškodovane.
Glede na videno dajem pobudo da se pregleda navedeno in uredi tako, 
da bo nase mesto ostalo se vedno najlepše in urejeno.
ODGOVOR:
Zadnja temeljita obnova Cankarjeve ulice je bila izvedena pred 
cca 30. leti in seveda je marsikaj že dotrajanega. Mestna občina 
Velenje se zaveda, da bo potrebno izvesti temeljito obnovo, kar 
predstavlja velik finančni zalogaj, ki ga bomo planirali v pripravi 
proračuna predvidoma v letu 2022. Letošnjo jesen imamo 
planirano obnovo stopnic pri Centru Nova.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

5. Kabli za ozemljitev na novih kolesarskih postajah so nepovezane.
ODGOVOR:
Dela na kolesarskem parkirišču še niso zaključena. Izvajalca 
smo opozorili na nevarnost in bo nemudoma pristopil k zaščiti 
kablov.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

18. avgust 2020
Zap. št. 71
Članica sveta SUZANA KAVAŠ je podala naslednje vprašanje:
1. Dnevno prejemam pisma, v katerih me najemniki neprofitnih stanovanj 
prosijo za pomoč. Za pomoč prosijo v zvezi z ureditvijo neprofitnih 
stanovanj, zaradi katerih jim je onemogočeno normalno bivanje v njih. 
Spodaj Vam  prilagam fotografije ene  najemnice neprofitnega stanovanja, 
ki v njem živi  skupaj z družino. Postavila bi pisno svetniško vprašanje 
in sicer kam oziroma na katero osebo se lahko obrnejo občani v takih 
primerih, ko potrebujejo pomoč v teh stanovanjih. Stanovanja niso v 
njihovI lasti, samo v posesti, zato ne morejo posegati v investicijska 
dela in obnovo teh nepremičnin.
ODGOVOR:
Najemniki stanovanj v lasti Mestne občine Velenje se lahko v 
primeru težav v stanovanju kadarkoli v času uradnih ur obrnejo 
na sodelavce stanovanjskega gospodarstva v uradu za razvoj 
in investicije. Prav tako so dosegljivi po elektronski pošti in 
telefonu. Kontaktne osebe so objavljene tudi na spletni strani 
občine. 
Konkretne fotografije so iz stanovanja, ob katerem je prejšnji 
najemnik sam postavil nadstrešek in ni del stanovanja, niti se 
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zanj ne plačuje najemnina in bi ga bilo potrebno odstraniti. 
Ostale pomanjkljivosti - razvidne iz fotografij, poskušamo čimbolj 
sproti odpravljati, v okviru (finančnih) zmožnostih in glede na 
nujnost za varno bivanje. Sicer pa smo za te konkretne napake 
že naročili upravniku ogled in odpravo napak.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.

17. junij 2020
Zap. št. 70
Članica sveta KARMEN GRABANT je podala naslednje 
vprašanje:
1. Občani MO Velenje, ki imajo svoj vrtiček pri Merkurju prosijo, če 
lahko na vrtičke postavite kemično stranišče kot predhodna leta. Že dalj 
časa pa opažajo, da se iz njihovih vrtov oz. gredic odtujuje pridelana 
zelenjava. Nepovabljeni “gostje” vrtov dobesedno izropajo gredice, 
naberejo vse kar v danem trenutno gredice ponujajo. Prosijo, če bi 
lahko montirali kamero, da bi odkrili nepridiprave. Občanke in občani 
svoje vrtičke zelo skrbno urejajo, se obnašajo samooskrbo, se tako 
rekreirajo in skrbijo za svoje psiho fizično zdravje; ni pa malo takšnih, ki 
imajo svoj vrtiček, da z zelenjavo, ki si jo pridelajo sami lažje premostijo 
mesec in jim pomeni veliko olajšanje skromnega mesečnega dogodka. 
V imenu občank in občanov vrtičkarjev se vam zahvaljujem za ugodno 
rešitev obeh težav. 
ODGOVOR:
Na območju vrtičkov ob železnici v bližini Merkurja je občina 
v letih 2012 in 2013 uredila 98 vrtičkov, ki pa niso zavarovani 
z ograjo (kot vrtički v Bevčah), saj se bo to območje zaradi 
izgradnje hitre ceste v nekaj letih moralo ukiniti. 
Že nekaj let e na tem območju pojavljajo težave zaradi 
povzročanja škode na vrtninah in odtujevanja pridelkov v 
glavni vrtičkarski sezoni. Vsako leto preko obvestil za javnost 
pozivamo vrtičkarje k odgovornemu ravnanju ter spoštovanju 
določil zakupne pogodbe v smislu, da s svojo dejavnostjo ne 
povzročajo nikakršne škode ostalim vrtičkarjem. Prav tako 
k odgovornemu obnašanju pozivamo tudi ostale občanke in 
občane, ki se zadržujejo na tem območju.
Vzpostavitev videonadzora na tem območju je zaradi novih 
pravil s področja varstva osebnih podatkov, predvsem pa 
zaradi stroškov same vzpostavite nadzora glede na začasnost 
območja vrtičkov, težje izvedljiva. Bomo pa preko obvestil za 
javnost poskušali  vplivati na zavest ljudi in odgovorno ravnanje 
občank in občanov, prav tako bomo povečali nadzor redarjev 
na tem območju.
Poskrbeli bomo tudi za postavitev kemičnega WC, ki ga zaradi 
epidemije nismo postavili že v začetku aprila, kot je bila praksa 
v preteklih letih.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

3. junij 2020
Zap. št. 69
Članica sveta SUZANA KAVAŠ je podala naslednje vprašanje:
1. S strani občanov sem prejela opozorilo, da bi se naj pri tej obnovi - 
Obnova odseka Prešernove ceste vgrajevala rabljene kocke iz območja 
Topolšice. Glede na to, bi opozorila, da se to preveri, saj to bistveno 
vpliva na samo kvaliteto izvajanja del.
ODGOVOR:
Na odseku Prešernove ceste v Velenju se v okviru Mestnega 
kolesarskega omrežja – center, izvaja na novo deniveliran otok 
med parkiriščem in voziščem. Po dogovoru z investitorjem 
se pohodna površina otoka izvaja z granitnimi kockami. Prav 
iz razloga vzdrževanja in tudi zaradi lepšega videza sta se 
investitor in izvajalec dogovorila, da se pri izvedbi investicije 

uporabijo granitne kocke. Zaradi smotrne uporabe gradbenih 
materialov in iz razloga gospodarnosti, je izvajalec predlagal 
ponovno uporabo že rabljenih granitnih kock ter seveda ponudil 
investitorju cenejšo izvedbo. Granitne kocke so namreč trajen 
gradbeni material, prav tako, pa se bodo pri predmetni investiciji 
uporabile le granitne kocke, ki so primerne za ponovno 
uporabo. 
K ponovni uporabi trajnih gradbenih materialov spodbuja tudi 
Uredba o zelenem javnem naročanju, katere uporaba zavezuje 
vse javne naročnike. S ponovno uporabo trajnih gradbenih 
materialov, se tako upoštevajo okoljski vidiki, kot je raba 
sekundarnih surovin in izdelkov, preprečevane zmanjševanja 
nastajanja odpadkov ter recikliranje gradbenih odpadkov. 
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.
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