
Številka: XX/2005X. mesec 2005

2/2019

Številka: 2/201930. januar 2019

Mestna občina Velenje - ŽUPAN 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo) 

OBJAVLJAM
naslednje akte Mestne občine Velenje: 

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

MESTNA OBČINA VELENJE - KOMISIJA ZA STATUTARNO-PRAVNA 
VPRAŠANJA:
1. Statut Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje 
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
- uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. 
US, 40/12 – ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 
30/18) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/16 
– uradno prečiščeno besedilo) je Svet Mestne občine Velenje na 2. seji, dne 29. 
januarja 2019 sprejel

SKLEP
O IMENOVANJU ČLANA V ODBOR ZA 

GOSPODARSTVO

I.
V Odbor za gospodarstvo se imenuje:
1. Matej Jenko, član.  

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

Številka: 032-03-0001/2018
Datum: 29. januar 2019   
                                                                       

                                     župan Mestne občine Velenje             
                                                        Bojan KONTIČ, l.r.

79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. 
US, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18), 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MOV, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) in 6. člena Zakona 
o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17 in 21/18 - ZNOrg) je Svet Mestne 
občine Velenje na 2. seji, dne 29. januarja 2019 sprejel

SKLEP
O IMENOVANJU ČLANA V SVET ZA 

PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM 
PROMETU

I.
V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se 
imenuje:
1. Klavdija Šeruga, članica.

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

Številka: 032-03-0001/2018
Datum: 29. januar 2019   

  župan Mestne občine Velenje                                                
                     Bojan KONTIČ, l.r.

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
- uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. 
US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 
30/18), 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/16 
– uradno prečiščeno besedilo) in 7. člena Odloka o mladinskem delu v Mestni 
občini Velenje (Ur. vestnik MOV, št. 13/07 in 4/15) je Svet Mestne občine Velenje 
na 2. seji, dne 29. januarja 2019 sprejel

SKLEP
O IMENOVANJU ČLANA V KOMISIJO ZA 

MLADINSKA VPRAŠANJA

I.
V Komisijo za mladinska vprašanja se imenuje:
1. Dimitrij Amon, član.

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

Številka: 032-03-0001/2018
Datum: 29. januar 2019   

    župan Mestne občine Velenje                                              
                       Bojan KONTIČ, l.r.

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 
- uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. 
US in 40/12 - ZUJF), 136. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 
69/03, 18/04 - ZVKSES, 47/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 90/09 - Odl. US, 
56/11 - Odl. US, 87/11, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/17 - 
odl. US, 27/17) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, 
št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Svet Mestne občine Velenje na 2. seji, 
dne 29. januarja 2019 sprejel

SKLEP
O IMENOVANJU ČLANA V SVET ZA 

VARSTVO PRAVIC NAJEMNIKOV 
STANOVANJ

I.
V Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj se imenuje:
1. Suzana Veber, članica.

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

Številka: 032-03-0001/2018
Datum: 29. januar 2019   

  župan Mestne občine Velenje                                                
                     Bojan KONTIČ, l.r.
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - 
uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 
40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18), 
24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/16 – uradno 
prečiščeno besedilo) in Sklepa o ustanovitvi Centra za socialno delo Savinjsko-
Šaleška (Ur. l. RS, št. 30/18) je Svet Mestne občine Velenje na 2. seji, dne 29. 
januarja 2019 sprejel naslednji

SKLEP
O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA V SVET 

LOKALNIH SKUPNOSTI
CENTRA ZA SOCIALNO DELO 

SAVINJSKO-ŠALEŠKA

I.
Za predstavnika v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno 
delo Savinjsko-Šaleška se imenuje:
1. Drago Kolar.

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

Številka: 032-03-0001/2018
Datum: 29. januar 2019   

župan Mestne občine Velenje                                                    
                 Bojan KONTIČ, l.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 34. člena Odloka o pokopališkem 
redu (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 3/2000) in 24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 1/16 – uradno 
prečiščeno besedilo) na 2. seji, dne 29. januarja 2019 sprejel naslednji

SKLEP
o imenovanju govornikov na pogrebih na 

območju Mestne občine Velenje 

1. člen
Kot govorniki, ki se v imenu lokalne skupnosti poslovijo od umrlih 
občanov in občank Mestne občine Velenje, se imenujejo:
1. Rafael GORŠEK
2. Marko JEVŠNIK
3. Drago KOLAR
�. Samo KOPUŠAR
5. Rudolf LEMEŽ
6. Bojan PUSTINEK
7. Magda STVARNIK
8. Franc VEDENIK
9. Vladimir VIDEMŠEK

2. člen
Pogrebne govore lahko imajo v imenu Mestne občine Velenje 
tudi drugi govorniki, če je to želja svojcev.

3. člen
Za pogrebni govor prejme govornik plačilo v višini 34,27 EUR 
neto. Višina zneska se letno revalorizira z indeksom rasti cen 
življenjskih potrebščin. Govornikom, ki se poslovijo od občank in 
občanov Mestne občine Velenje na pokopališčih izven Mestne 
občine Velenje, se plačajo prevozni stroški v višini stroškov 
javnega prevoza.

4. člen
Govorniki na pogrebih so imenovani za obdobje štirih let in so 
lahko ponovno imenovani. Spisek govornikov se pošlje vsem 
krajevnim skupnostim in mestnim četrtim.

5. člen
Z dnem podpisa tega sklepa preneha veljati Sklep o imenovanju 
govornikov na pogrebih umrlih občank in občanov Mestne občine 
Velenje za obdobje od 2015 do 2018, št. 142-05-0003/2015-
590 z dne 26. 5. 2015 (Uradni vestnik, št. 08/2015).

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

Številka: 142-05-0016/2018-590
Datum: 29. januar 2019
                                                                                                            

župan Mestne občine Velenje                                                    
                 Bojan KONTIČ, l.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi določil 43., 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 
- uradno prečiščeno besedilo, 23/07, 41/07, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - 
ZUPJS-A, 40/11 - ZSVarPre-A, 57/12, 39/16, 15/17 - DZ, 29/17, 52/16 - ZPPreb-1, 21/18 - ZNOrg, 54/17 in 31/18 - ZOA-
A), 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 
51/08, 5/09 in 6/12), Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 
104/11, 111/13, 102/15 in 76/17) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/16 - uradno 
prečiščeno besedilo) na 2. seji, dne 29. januarja 2019 sprejel 

SKLEP 
o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni 

občini Velenje  
 
 

1. člen 
Mestna občina Velenje daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je 
predlagal Center za socialno delo Savinjsko – Šaleška za delovne dni 19,27 eur/uro, v nedeljskem času 23,86 
eur/uro, za praznične dni 2�,01 eur/uro. 

2. člen 
Cena storitve se zmanjša za zakonsko določeno subvencijo občine za delovne dni 10,08 eur/uro, v 
nedeljskem času za 12,38 eur/uro, za praznične dni 12,95 eur/uro. Subvencija zajema 100 % pokrivanja 
stroškov za strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora, 50 % pokrivanja stroškov za vodenje in 
koordiniranja in �0 % pokrivanja stroškov za neposredno socialno oskrbo. Tako znaša cena storitve, ki jo 
plača upravičenec ali zavezanec za delovne dni 9,19 eur/uro, v nedeljskem času 11,49 eur/uro, za praznične 
dni 12,06 eur/uro. 
 

3. člen 
Mestna občina Velenje bo namenila dodatno subvencijo k ceni storitve, ki jo je dolžan plačati upravičenec ali 
zavezanec na podlagi lestvice, ki upravičence razvršča v plačilne razrede. V posameznem plačilnem razredu 
plačajo upravičenci ali zavezanci določen odstotek cene storitve in sicer: 

Plačilni 
razred 

Dohodkovni razred 
Delež neto mesečnega 

doh./druž.čl. v primerjavi s 
povprečno plačo v RS za 

obdobje I. – X. 

Mesečni neto dohodek na 
družinskega člana v letu 2018      

(v eur) 

Plačilo v % od 
cene 

Cena za uporabnika v 
letu 2019 

(v eur, na delovni dan) 

  Oprostitev po zakonu 0 0,00 
1 do 45 % do 484,24 10 0,92 
2 nad 45 % do 50 % nad 484,24 do 538,04 20 1,84 
3 od 50 % do 55 % nad 538,04 do 591,84 30 2,76 
� nad 55 % do 60 % nad 591,84 do 645,65 40 3,68 
� nad 60 % do 65 % nad 6��,6� do 699,�� 50 4,59 
6 nad 65 % do 70 % nad 699,�� do 7�3,2� 60 5,51 
7 nad 70 % do 80 % nad 753,25 do 860,86 70 6,43 
8 nad 80 % do 90 % nad 860,86 do 968,47 80 7,35 
9 nad 90 % do 105 % nad 968,47 do 1.129,88 90 8,27 
10 nad 105 % nad 1.129,88 100 9,19 

 
�. člen 

MO Velenje bo pri rednih mesečnih zahtevkih zagotovila tudi financiranje razlike v prevoznih stroških, ki se ne 
pokrivajo iz 15 % materialnih stroškov. 
 

�. člen 
Z dnem začetka uporabe tega sklepa, preneha veljati Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve 
pomoč družini na domu v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik, št. 21/17). 
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6. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, cene pa se 
pričnejo uporabljati od 1. 2. 2019 dalje. 
 
 
 
 
Številka: 1�0-01-0001/2019-�90          
Datum: 29. januar 2019    
 
 
 
 

                                                                                      župan Mestne občine Velenje                                                            
                                              Bojan KONTIČ, l.r. 
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 28., 28. b in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12-ZUJF, 14/15-
ZUUJFO in 55/17), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - 
ZPCP-2D, 3/13 - ZŠolPre-1, 14/13, 56/13 - ZŠtip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 69/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - 
odl. US, 88/16 - ZSVarPre-E, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 64/18 in 77/18), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni 
list RS, št. 40/12, 96/12 - ZPIZ-2, 104/12 - ZIPRS1314, 105/12, 8/13, 25/13 - odl. US, 46/13 - ZIPRS1314-A, 47/13 - 
ZOPRZUJF, 56/13 - ZŠtip-1, 63/13 - ZOsn-I, 63/13 - ZJAKRS-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 63/13, 99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - 
ZSVarPre-C, 101/13 - ZIPRS1415, 107/13 - odl. US, 101/13 - ZDavNepr, 32/14 - ZVV-D, 55/14, 85/14, 95/14, 16/15 - odl. 
US, 24/15 - odl. US, 57/15, 69/15, 90/15, 102/15, 104/15, 66/16, 55/16, 63/16 - ZDoh-2R, 27/17 in 77/17-ZMVN-1), 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), Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) na svoji 2. seji, dne 29. 
1. 2019 sprejel naslednji 
  

 
SKLEP 

o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje 
 

1. člen 
Cene storitev na otroka v Vrtcu Velenje po posameznih programih mesečno znašajo: 
 
Programi in oddelki          Cene programov 
Dnevni program prvega starostnega obdobja               469,17 EUR 
Kombinirani oddelek ter oddelki otrok starih 3-4 leta                              367,02 EUR  
Dnevni program drugega starostnega obdobja       348,37 EUR  
Poldnevni program drugega starostnega obdobja       298,43 EUR 
Poldnevni program drugega starostnega obdobja – Cirkovce     263,96 EUR  
Krajši programi          106,86 EUR   
Razvojni oddelek                                             845,37 EUR 
 
Ekonomska cena je odvisna od vrste oddelka, v katerega je otrok razporejen.  
 

2. člen 
Mesečni strošek živil za otroke v cenah programov je 30,03 EUR. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje 
vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Vrtec staršem pri izstavitvi računa odšteje strošek 
neporabljenih živil za vsak vnaprej javljeni dan odsotnosti. Mesečni znesek stroškov materiala in storitev znaša 
povprečno 80,60 EUR. 
   

3. člen 
V času od 1. julija do 31. avgusta lahko starši za svojega otroka uveljavljajo rezervacijo ali začasni izpis zaradi 
počitniške odsotnosti otroka za najmanj en in največ dva koledarska meseca, ter ga plačajo v višini 50 % od 
plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca, zmanjšanega za ustrezni delež živil. V 
primeru, da je otrok prisoten neprekinjeno do 5 dni v juliju ali v avgustu, starši plačajo 65 % zneska za posamezni 
mesec, določenega z odločbo o višini plačila staršev, zmanjšanega za ustrezni delež živil. Plačilo rezervacije 
za en počitniški mesec lahko starši uveljavljajo enkrat letno tudi v primeru, ko v obeh počitniških mesecih 
prisotnost otroka ne preseže 21 delovnih dni. Starši morajo rezervacijo oziroma začasni izpis napovedati v pisni 
obliki, najkasneje do 10. junija. V primeru izpisa, ki presega čas počitniških mesecev, se otroka pri ponovnem 
vpisu razporedi v enoto in oddelek, kjer so še razpoložljiva prosta mesta. 
 

4. člen  
Med šolskim letom vrtec vključuje otroke le na prosta mesta in rezervacije niso mogoče. Starši lahko otroka 
vključijo v vrtec, ko dopolni starost najmanj 11 mesecev, pod pogojem, če starši ne uveljavljajo več pravice do 
starševskega nadomestila v obliki polne odsotnosti z dela (20. čl. Zakona o vrtcih). Oddaja vpisne 
dokumentacije med šolskim letom je možna največ mesec dni pred želenim vstopom otroka v vrtec. 
 

5. člen 
Če je otrok odsoten zaradi bolezni neprekinjeno 30 koledarskih dni ali več, vrtec obračuna ob predložitvi obrazca 
»Vloga za uveljavitev pravice do znižanja oziroma oprostitve plačila vrtca za čas odsotnosti otroka iz vrtca zaradi 
bolezni« plačilo staršev na podlagi cene, ki je poleg stroškov za živila še dodatno znižana. Starši tako plačajo 
50% oskrbnine, ki jim je bila določena z odločbo o višini plačila za program vrtca, pri čemer je osnova za obračun 
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oskrbnine cena, znižana za stroške neporabljenih živil. Znižanje oskrbnine na podlagi obrazca »Vloga za 
uveljavitev pravice do znižanja oziroma oprostitve plačila vrtca za čas odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni« 
se upošteva prvi dan naslednjega meseca, ko starši prinesejo potrdilo oziroma pri naslednjem obračunu 
oskrbnine.  
 

6. člen 
Če je otrok s posebnimi potrebami odsoten zaradi bolezni, vrtec staršem na osnovi predložitve obrazca »Vloga 
za uveljavitev pravice do znižanja oziroma oprostitve plačila vrtca za čas odsotnosti otroka iz vrtca zaradi 
bolezni« v celoti oprosti plačilo prispevka za dneve opravičene odsotnosti. Ta olajšava velja tako za otroke 
vključene v razvojni oddelek kot tudi za otroke, ki so vključeni v redne oddelke in so v skladu z Zakonom o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, z odločbo komisije za razvrščanje pri Zavodu za šolstvo Republike 
Slovenije, usmerjeni v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.  

7. člen 
Določila iz 3., 5., in 6. člena veljajo samo za starše otrok, za katere je Mestna občina Velenje po veljavnih 
predpisih dolžna kriti del cene programa, za druge starše pa samo v soglasju z občino, zavezanko za plačilo 
razlike med ceno programa in plačilom staršev. Obračun oskrbnine za odsotnost zaradi počitniške rezervacije 
in začasnega izpisa se opravi za vsak mesec posebej.  
 

8. člen 
V primeru vpisa otroka sredi meseca, se plačilo staršev določi za ves mesec, če je vpisan več kot pol meseca, 
ter za 11 dni, če je vpisan manj kot pol meseca, v mesecu vpisa.  
 

9. člen 
Cene programov so podlaga za izračun plačila staršev in izračun razlike med ceno programa in plačilom staršev, 
ki jo je vrtcu v skladu z 28. členom Zakona o vrtcih dolžna zagotavljati lokalna skupnost za otroka, vključenega 
v izbran program predšolske vzgoje. 
 

10. člen 
Vrtec Velenje zaračuna staršem za vsako dodatno uro, ki presega program, v katerega je vključen otrok, 2 % 
od cene dnevnega programa prvega starostnega obdobja. Ta znesek ni subvencioniran.  

 
11. člen 

Zbirne račune za plačilo razlike med ceno programov Vrtca Velenje in plačilom staršev, ki imajo stalno 
prebivališče v drugih občinah, izstavlja tem občinam na podlagi obračunov Vrtca Velenje pristojni organ Mestne 
občine Velenje.  
 

12. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje, z dne 27. 9. 
2017, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 18/17. 
 

13. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, cene pa se pričnejo 
uporabljati od 1. februarja 2019 dalje. 
 
Številka: 640-01-0003/201�-�30 
Datum: 29. januar 2019    

                                                                                                          župan Mestne občine Velenje                                                                                     
                                              Bojan KONTIČ, l.r. 
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  88. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/11 - 
ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-
A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 
71/17 - ZIPRS1819 in 13/18), 10g. člena Zakona o financiranju občin  (Uradni list 
RS, št. 123/06, 101/07 - odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 - 
ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - ZIPRS1415-D, 14/15 - ZUUJFO, 96/15 
- ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 in 21/18 - popr.),  20. člena Odloka o 
proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 (Uradni vestnik MOV, št. 28/17) 
in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 
– uradno prečiščeno besedilo) na 2. seji, dne 29. januarja 2019 sprejel

SKLEP
o soglasju k zadolžitvi javnega zavoda 

Knjižnica Velenje v letu 2019

1. člen
Svet Mestne občine Velenje izdaja soglasje k zadolžitvi javnega 
zavoda Knjižnica Velenje s sedežem v Velenju, Šaleška cesta 
21, do višine 10.946,91 EUR za nakup službenega vozila, pri 
čemer višina anuitet v posameznem letu odplačila ne sme 
preseči 3.500,00 EUR.

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

Številka: 670-01-0001/2015  
Datum: 29. januar 2019   

župan Mestne občine Velenje                                                    
                 Bojan KONTIČ, l.r.

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 in 30/18) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik Mo Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo), na 2. seji, dne 29. 
januarja 2019 sprejel

SKLEP
o izvzemu nepremičnine v k. o. 950 Plešivec iz 

javnega dobra 
(ID znak parcela 950 1094/4)

1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine ID 
znak parcela 950 1094/4, v izmeri 25 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:  350-07-0106/2017
Datum: 29. januar 2019   

župan Mestne občine Velenje                                                    
                 Bojan KONTIČ, l.r.

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 in 30/18) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik Mo Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo), na 2. seji, dne 29. 
januarja 2019 sprejel

SKLEP
o izvzemu nepremičnine v k. o. 950 Plešivec iz 

javnega dobra
(ID znak parcela 950 1094/26)

1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine ID 
znak parcela 950 1094/26, v izmeri 82 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:  350-07-0106/2017
Datum: 29. januar 2019   
 

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

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 in 30/18) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik Mo Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo), na 2. seji, dne 29. 
januarja 2019 sprejel

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

javnega dobra 
(ID znak parcela 967 442/4)

1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine ID 
znak parcela 967 442/4, v izmeri 17 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:  465-05-0011/2018
Datum: 29. januar 2019   

župan Mestne občine Velenje                                                    
                 Bojan KONTIČ, l.r.
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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 in 30/18) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik Mo Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo), na 2. seji, dne 29. 
januarja 2019 sprejel

SKLEP
o izvzemu nepremičnine v k. o. 950 Plešivec iz 

javnega dobra
(ID znak parcela 950 1094/23)

1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine ID 
znak parcela 950 1094/23, v izmeri 289 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:  350-07-0106/2017
Datum: 29. januar 2019   
 

župan Mestne občine Velenje                                                    
                 Bojan KONTIČ, l.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 12. in 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 27. člena 
Zakona o spremembah zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 
7/18) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/16 
- uradno prečiščeno besedilo na 2. seji, dne 29. januarja 2019 sprejel

SKLEP
o uskladitvi mej Mestne občine Velenje z 

mejami zemljiških parcel

1. člen
Svet Mestne občine Velenje se seznani s predlaganim potekom 
meje Mestne občine Velenje, ki ga je pripravila Geodetska 
uprava Republike Slovenije na podlagi 27. člena Zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o evidentiranju nepremičnin 
(Ur. l. RS, št. 7/18).

2. člen
Svet Mestne občine Velenje soglaša z uskladitvijo poteka meje 
med Mestno občino Velenje in Mestno občino Slovenj Gradec 
po predlogu kot je razviden iz obrazca »Spremembe občinske 
meje«.
Obrazec »Spremembe občinske meje« je priloga tega sklepa.

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

Številka: 465-06-0001/2018         
Datum: 29. januar 2019   

župan Mestne občine Velenje                                                    
                 Bojan KONTIČ, l.r.
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Obrazec 1 (ZEN-A – 27. člen) 
Številka: 133_112-1 
Datum: 17.1.2019  
 
 

Spremembe občinske meje 
 
 
Ime občine, ki je poslala spremembe: Velenje 
OB_ID občine, ki je poslala spremembe: 133 
Datum prejema elektronskega sporočila s slojem sprememb: 3.1.2019 
 
 
Občine, ki so uskladile spremembe medsebojne meje: 
 

Ime občine OB_ID občine 
Velenje 133 
Slovenj Gradec 112 

 
 
Seznam parcel, ki se jih v celoti prenese v drugo občino: 
 
Parcela Prvotna občina Nova občina 
K.O. Štev. parcele Ime OB_ID Ime OB_ID 
858 440/10 Slovenj Gradec 112 Velenje 133 
858 440/7 Slovenj Gradec 112 Velenje 133 
858 539/4 Slovenj Gradec 112 Velenje 133 

 
 
Seznam parcel, ki se jih deloma prenese v drugo občino: 
 
Parcela Prvotna občina Nova občina 
K.O. Štev. parcele Ime OB_ID Ime OB_ID 
Ni sprememb 

 
 
 
Obrazec je pripravljen kot priloga k aktu, ki ga potrdijo pristojni organi udeleženih občin. 
 
V nadaljevanju so podane pregledna skica in skice posameznih sprememb. 
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Svet MO Velenje je na podlagi 9. člena Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih 
finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe 
stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje v obdobju 2018 do vključno 2021 
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 1/2018), 37. in 24. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) na 2. 
seji, dne 29. januarja 2019 sprejel

SKLEP
o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih 

finančnih sredstev za izgradnjo 
malih komunalnih čistilnih naprav za 

obstoječe stanovanjske objekte 
v Mestni občini Velenje za leto 2019

1. člen
Svet Mestne občine Velenje sprejme sklep, da je v letu 2019 
višina dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo 
malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske 
objekte v Mestni občini Velenje 1.000,00 € na obstoječi 
stanovanjski objekt.

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

Številka: 353-06-0001/2019
Datum: 29. januar 2019   

župan Mestne občine Velenje                                                    
                 Bojan KONTIČ, l.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 
- ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 – ZPDZC 
in 127/06 - ZJZP), 40., 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 118/06 
- ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 
- ZPCP-2D, 2/15 - odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 - popr. in 25/17 - ZVaj)) in 24. 
člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, 1/16 
– uradno prečiščeno besedilo) na 2. seji, dne 29. januarja 2019 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o 

ustanovitvi 
Andragoškega zavoda Ljudska univerza 

Velenje

1. člen
V Odloku o ustanovitvi Andragoškega zavoda Ljudska univerza 
Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 20/16 – 
uradno prečiščeno besedilo) se prvi odstavek 9. člena spremeni 
tako, da se glasi:
»Dejavnost zavoda po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) je:

85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in 
usposabljanje – glavna dejavnost
85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
85.310 Srednješolsko splošno izobraževanje
85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
85.410 Posrednješolsko neterciarno izobraževanje
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na 
področju športa in rekreacije
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na 
področju kulture in umetnosti
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
01.240 Gojenje pečkatega in koščičastega sadja
01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo
16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
62.010 Računalniško programiranje
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi 
storitvami povezane dejavnosti
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih 
naravoslovja in tehnologije
72.200 Raziskovalna In razvojna dejavnost na področju 
družboslovja in humanistike
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.300 Prevajanje in tolmačenje
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in 
invalidne osebe
88.910 Dnevno varstvo otrok
88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez 
nastanitve
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90.010 Umetniško uprizarjanje
90.030 Umetniško ustvarjanje
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
94.991 Dejavnost invalidskih organizacij
94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij«.

2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 015-02-0001/2019
Datum: 29. januar 2019   
                                    

župan Mestne občine Velenje                                                    
                 Bojan KONTIČ, l.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 268. in 273. člena Zakona o urejanju 
prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/2017) ter na podlagi 24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 1/2016-UPB) 
na 2. seji, dne 29. januarja 2019 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

občinskem lokacijskem načrtu Vinska Gora 2

1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem 
lokacijskem načrtu Vinska Gora 2 (Odlok je objavljen v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje, št. 11/2007) – v nadaljevanju 
kratko: Odlok o LN.

2. člen
Za 3. členom Odloka o LN se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»Sestavni del LN je tudi projekt Spremembe in dopolnitve 
lokacijskega načrta Vinska Gora 2 – strokovne podlage, številka 
projekta 04/18, ki ga je izdelal VURB, Špela Vučina, s. p., Šalek 
97, 3320 Velenje, novembra 2018. Projekt določa pogoje za 
gradnjo predvidenega stanovanjskega objekta s pripadajočo 
zunanjo ureditvijo na parceli št. 527/1, k. o. 975 Vinska Gora.«

3. člen
(1) V 7. členu Odloka o LN se v prvem poglavju z naslovom 
»Območje A« spremeni peti odstavek, ki se na novo glasi:

»Dopustna je sprememba zasnove poselitve za posamezno 
prostorsko enoto. V teh izjemnih primerih je potrebno za 
spremembe zasnove poselitve izdelati strokovne podlage, v 
katerih so obvezni grafični prikazi odstopanja od LN, grafični 
prikaz vplivnega območja in lokacijski podatki z opisi in grafičnimi 
prikazi spremenjenih ureditev. K strokovnim podlagam in k 
dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja, je v primeru 
odstopanja od LN, potrebno pridobiti pozitivno mnenje Mestne 
občine Velenje.«

(2) v 7. členu odloka o LN se v prvem poglavju z naslovom 
»Območje A« spremeni  deveti odstavek, ki se na novo glasi:

»Ostale površine ob stanovanjskih objektih ostajajo zelene 
(travnik, sadovnjak ali vrt). Na pripadajočih gradbenih 
parcelah k stanovanjskim objektom je dopustna postavitev 
enostavnih objektov, ki po namembnosti služijo kot pomožni 
objekti stanovanjskemu objektu in nadstrešnic za parkiranje 
avtomobilov (kot enostavni ali nezahtevni objekt).«

(3) V 7. členu Odloka o LN se v drugem poglavju z naslovom 
»Območje B« spremeni zadnji šesti odstavek, ki se na novo 
glasi:

»Dopustna je sprememba zasnove poselitve za posamezno 
prostorsko enoto ali za celotno območje. V teh izjemnih primerih 
je potrebno za spremembe zasnove poselitve izdelati strokovne 
podlage, v katerih so obvezni grafični prikazi odstopanja od LN, 
grafični prikaz vplivnega območja in lokacijski podatki z opisi in 
grafičnimi prikazi spremenjenih ureditev. K strokovnim podlagam 
in k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja, je v 
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primeru odstopanja od LN, potrebno pridobiti pozitivno mnenje 
Mestne občine Velenje.«

4. člen
(1) V 8. členu Odloka o LN se v prvem poglavju z naslovom 
»Območje A« spremeni sedmi odstavek, ki se na novo glasi:

»Oporne zidove višine nad 1,00 m je dopustno postaviti le 
kadar se premošča višina med pritlično in kletno etažo in se 
varuje višje postavljeno parkirišče, dvorišče, uvoz v garažo ali 
drugi sestavni deli predvidenega objekta.«

(2) V 8. členu Odloka o LN se v prvem poglavju z naslovom 
»Območje A« spremeni zadnji stavek, ki se na novo glasi:

»Za fasade ni dopustna uporaba intenzivnih barvnih tonov. 
Fasade so lahko v poljubnih materialih. Priporočena je bela 
barva fasad.«

(3) V 8. členu Odloka o LN se v prvem poglavju z naslovom 
»Območje A« na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:

»Za predvideno stanovanjsko hišo z oznako L11, na parceli 
številka 527/1, k. o. 975 Vinska Gora se upoštevajo lokacijski 
pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo, določeni v 
projektu iz 3.a člena tega odloka.«

5. člen
V celoti se spremeni 9. člen Odloka o LN, ki se na novo glasi:

»9. člen
(usmeritve in pogoji za postavitev enostavnih in nezahtevnih 
objektov)

Za razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje (enostavni 
in nezahtevni objekti) se upoštevajo podzakonski predpisi za 
razvrščanje objektov.

Postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov kot pomožnih 
objektov k stanovanjski hiši je dopustna le na gradbenih 
parcelah, na katerih je že zgrajen objekt, ki ima uporabno ali 
gradbeno dovoljenje, oziroma je za predviden objekt že izdano 
pravnomočno gradbeno dovoljenje. To določilo ne velja za 
enostavne in nezahtevne objekte, kot so ograje, oporni zidovi 
in manjši infrastrukturni objekti.
 
Na dopustnih gabaritih dvorišča je dopustna postavitev, s treh 
strani odprte nadstrešnice, kot enostavnega ali nezahtevnega 
objekta, oziroma prekritje parkirišča in ureditev (ograditev) 
prostora za smetnjake.

Enostavni in nezahtevni objekti in ostale zunanje ureditve naj 
bodo odmaknjeni najmanj 1,50 m od sosednje parcele. Odmik 
je lahko manjši ob soglasju lastnika sosednje parcele, a ne 
manjši od 0,50 m.
Dopustna je postavitev vkopanega plinohrama. V smeri ceste 
plašč vkopanega plinohrama ne sme presegati dopustne 
linije ureditve dvorišča, v smeri sosednje parcele pa naj bo 
odmaknjen najmanj 1,�0 m.

Dopustna je ograditev parcel z ograjo, zaželena je zasaditev 
žive meje. Medposestna ograja ali živa meja se lahko postavi v 
dogovoru med sosedi na parcelno mejo, sicer pa najmanj 0,50 
m od parcelne meje (pri živih meja se šteje odmik od rezane 
žive meje). Ograje so lahko visoke do 2,20 m, razen vzdolž 
dovoznih cest, kjer je dovoljena postavitev ograje v razdalji 
1,00 m od ceste oziroma 0,50 m od pločnika in do višine, ki 
omogoča zadostno preglednost pri vključevanju osebnega 
vozila z dvorišča na dovozno cesto.«

6. člen
(1) V 11. členu Odloka o LN se v prvem poglavju z naslovom 
»Vodovod (1)« na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:

»Za priključitev predvidenega objekta L11 na vodovodno 
omrežje veljajo pogoji predpisani v projektu iz 3.a člena tega 
odloka.«

(2) V 11. členu Odloka o LN se v drugem poglavju z naslovom 
»Kanalizacijsko omrežje in čistilna naprava (2)« na koncu doda 
nov odstavek, ki se glasi:

»Za priključitev predvidenega objekta L11 na kanalizacijsko 
omrežje veljajo pogoji predpisani v projektu iz 3.a člena tega 
odloka.«

7. člen
Ta odlok začne veljati osmi (8) dan po objavi v uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka:  350-03-0002/2005-300
Datum: 29. januar 2019   

župan Mestne občine Velenje                                                    
                 Bojan KONTIČ, l.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 
11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/16 - uradno prečiščeno 
besedilo) na svoji 2. seji, dne 29. januarja 2019 sprejel naslednji 

 
 

PROGRAM ZA IZBOLJŠANJE ŽIVLJENJA INVALIDOV V MESTNI OBČINI VELENJE 
 ZA OBDOBJE OD 2018 DO 2021 

 

Sodobni pogled na položaj invalidov temelji na zagotavljanju enakih možnosti, človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin za vse ter boja proti diskriminaciji, predsodkom in stereotipom. 
 
V 1. členu Zakona o ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov iz dne 2. 4. 2008 je zapisano, da so invalidi 
»ljudje z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzornimi okvarami (mednje se uvrščajo slepi, 
slabovidni, gluhi, naglušni in gluhoslepi), ki jih v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot 
drugi polno in učinkovito sodelovali v družbi«. Iz Ustave Republike Slovenije (14. člen) izhaja, da invalidnost ne 
sme vplivati na preprečevanje instituta varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, niti ne na enakost 
pred zakonom vseh državljank in državljanov. Pomembno pravno podlago za preprečevanje in odpravljanje 
diskriminacije invalidov ter ustvarjanje pogojev za enake možnosti na vseh področjih življenja uvaja tudi Zakon 
o izenačevanju možnosti invalidov. 
 
Mestna občina Velenje (v nadaljevanju: MOV) je v okviru zagotavljanja čim bolj ugodnih razmer za vsestransko 
dobrobit njenih občank in občanov pri načrtovanju in izvajanju svojih nalog zavezana k iskanju vključujočih 
rešitev, kar pomeni, da je posebna skrb namenjena prav občankam in občanom, ki bi zaradi različnih življenjskih 
okoliščin utegnili biti prikrajšani (med drugim tudi invalidom).  
Z namenom širše kampanje osveščanja o težavah in intenziviranja konkretnih aktivnosti v smeri odpravljanja 
raznovrstnih ovir, s katerimi se srečujejo invalidi v Velenju, je MOV leta 2003 pristopila k projektu Občina po 
meri invalidov in leta 2004 listino Občina po meri invalidov tudi prejela.  
 
Svet MOV je leta 2005 sprejel Sklep o ustanovitvi in nalogah Sveta za invalide MOV. Svet za invalide MOV je 
strokovno in posvetovalno telo, ki povezuje in usklajuje delo ter aktivnosti vseh, ki se ukvarjajo z invalidi na 
območju MOV. S svojim delom zagotavlja celovit pristop obravnavanja in urejanja področja invalidov v občini.  
 
Prvi strateški dokument MOV za uresničevanje skupne naloge zagotavljanja dostopnosti grajenega okolja, 
javnih prevozov, informacij ter raznovrstnih storitev in programov invalidnim osebam smo naslovili Program za 
izboljšanje življenja invalidov v MOV za obdobje 2005-2009. Po izteku prvega sta bila pripravljena nova 
Programa za izboljšanje življenja invalidov v MOV za obdobje 2010-2013 in za obdobje 201�-2017.  
 
S pripravo Programa za izboljšanje življenja invalidov v MOV za obdobje od 2018 do 2021 nadaljujemo z 
uspešno in ustaljeno prakso sistematičnega načrtovanja ukrepov na področju zagotavljanja dostopnosti. 
Program vsebuje nabor ukrepov, razvrščenih pod sedemnajst ključnih ciljev, in sicer: 
 

1. Osveščanje in informiranje javnosti o invalidski problematiki 
2. Zdravstveno varstvo  
3. Rehabilitacijski programi 
�. Strokovno-podporne storitve in programi 
�. Dostopnost grajenega okolja, informacij in prevozov 
6. Vzgoja in izobraževanje 
7. Delo in zaposlitev 
8. Materialna in socialna varnost 
9. Družinsko življenje in spoštovanje osebne integritete 
10. Kultura 
11. Rekreacija in šport 
12. Vera in duhovna oskrba 
13. Vključenost invalidov v oblikovanje politike in načrtovanje invalidskega varstva 
1�. Podpora delovanju invalidskih organizacij  
1�. Usposabljanje strokovnega kadra za komuniciranje in neposredno delo z osebami s posebnimi 

potrebami 
16. Spremljanje in ugotavljanje učinkov sprejetih ukrepov za osebe s posebnimi potrebami 
17. Mednarodno sodelovanje  
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Ena izmed prioritetnih nalog v MOV je stalen pretok informacij in vsebin s področja zagotavljanja enakih 
možnosti in krepitve socialne vključenosti invalidnih oseb v življenje lokalne skupnosti. Zavedamo se, kako 
pomembna je dostopnost  grajenega  okolja,  informacij  in  prevozov  kot  temeljnega  pogoja  za uresničevanje 
pravice do enakih možnosti invalidnih oseb. Zagotoviti želimo še kontinuirano izvajanje programov in storitev s 
področij športa in rekreacije, kulture, vzgoje in izobraževanja ter zdravja, socialnega varstva in zaposlovanja za 
aktivno vključevanje invalidnih oseb v vsakdanje življenje lokalne skupnosti. Z ukrepi programa za zagotavljanje 
neoviranega dostopa do grajenega okolja, javnih prevozov, informacij ter raznovrstnih storitev in programov v 
MOV so predvidene aktivnosti, k izvedbi katerih se lahko zaveže lokalna skupnost, ob upoštevanju zakonskih 
pristojnosti ter v okviru sprejetih finančnih načrtov posameznih nosilcev. 
Nosilci ukrepov so organi MOV ter posamezni javni zavodi, javna podjetja, društva in druge institucije v MOV. 
Ukrepi so oblikovani bodisi kot njihove redne naloge (ki jih ti izvajajo kot zakonsko obvezo ali v okviru osnovnega 
poslanstva oziroma dejavnosti), bodisi kot ukrepi projektne narave (enkratna izvedba). V prihodnjih štirih letih 
si bomo še naprej prizadevali za ohranitev vseh državnih javnih institucij, ki se ukvarjajo z invalidsko 
problematiko, saj želimo še naprej zagotavljati vse storitve občanom v MOV. Drugačna organizacija institucij bi 
lahko zmanjšala pristojnosti na območju MOV in tako oddaljila izvajalce in uporabnike storitev.  
 
Izhodišča za pripravo Programa za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za obdobje 2018-2021:  
 

- Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS/I, št. 33/91, Uradni list RS, št. 42/97 - UZS68, 66/00 - UZ80, 
2�/03 - UZ3a, 47, 68, 69/04 - UZ1�, 69/0� - UZ�3, 69/0� - UZ50, 68/06 - UZ121,1�0,1�3, �7/13, �7/13 
in 7�/16 - UZ70a), 

- Standardna pravila za izenačevanje možnosti invalidov Generalne skupščine Združenih narodov 
(Resolucija 48/96) iz dne 20. 12. 1993, 

- Zakon o ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov (Ur. list RS – Mednarodne pogodbe, št. 10/08), 
- Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/10, 50/14 in 32/17), 
- Akcijski program za invalide 201�-2021 (sprejela Vlada RS dne 9. 1. 2014), 
- Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS 41/18), 
- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 - ZVKSES, �7/06 - ZEN, 45/08 - ZVEtL, 57/08, 

90/09 - odl. US, 56/11 - odl. US, 87/11, 62/10 - ZUPJS, �0/11 - ZUPJS-A, �0/12 - ZUJF, 14/17 - odl. 
US in 27/17), 

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 - popr., �1/07 
- popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10-ZUPJS, �7/12, 39/16, 1�/17 - DZ, 29/17, �2/16 - ZPPreb-1, 21/18 - 
ZNOrg, 54/17 in 31/18 - ZOA-A),  

- Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 - ZPIZ-2 in 98/14), 

- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11, 40/12 - ZUJF, 90/12 in 41/17 
- ZOPOPP),  

- Zakon 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), 

- Statut Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo),  
- Pravilnik o pridobitvi listine Občina po meri invalidov, z dne 22. 10. 2008, ki ga je na 1. redni seji sprejel 

Upravni odbor ZDIS z dopolnitvami na sejah dne 10. 11. 2008, 14. 12. 2009, 12. 11. 2010 in 7. 11. 
2013, 

- Razpis za pridobitev listine Občina po meri invalidov za leto 2003 Zveze delovnih invalidov Slovenije.  
 

1.OSVEŠČANJE IN IFORMIRANJE JAVNOSTI O INVALIDSKI PROBLEMATIKI 
UKREP ODGOVORNI NOSILEC  ČASOVNI 

OKVIR 
Podpora akcijam na lokalni ravni, ki imajo za cilj 
osveščanje javnosti o položaju invalidov v družbi. 

MOV Redna 
naloga 

Osveščanje javnosti o potrebah invalidov, opravljanje 
dejavnosti za ozaveščanje javnosti o invalidih in 
osveščanje o dobrih praksah na vseh področjih 
družbenega delovanja osveščanje o dobrih praksah na 
vseh področjih družbenega delovanja (preko medijev, 
konferenc, s posveti, z akcijami ozaveščanja, 
zgibankami, delavnicami, predavanji, ipd. ). 

MOV- Urad za družbene 
dejavnosti v sodelovanju z 
invalidskimi in nevladnimi 
organizacijami, vrtci, 
šolami, mediji 

Redna 
naloga 
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Predstavitev projekta Občina po meri invalidov na spletni 
strani MOV in zagotavljanje informacij o aktivnostih na 
področju izboljšanja življenja invalidov v MOV. 

MOV- Urad za družbene 
dejavnosti 

Redna 
naloga 

Informacije o lokacijah slušnih zank in defibrilatorjev na 
spletni strani MOV. 

MOV Redna 
naloga 

Predlog, da se osnovne informacije na spletnih straneh 
(MOV, Upravne enote, CSD, Knjižnice Velenje, Galerije 
Velenje, Festivala Velenje)  prilagodijo gluhim – video 
tolmačenje. 

MOV – Urad za družbene 
dejavnosti, Medobčinsko 
društvo gluhih in naglušnih 
Velenje 

2018-2019 

Delovanje Sveta za invalide (posvetovalno telo župana) z 
nalogo opozarjanja in podajanja pobud za odpravo vseh 
vrst ovir in nefunkcionalnih rešitev v grajenem in 
družbenem okolju ter informiranja javnosti o aktivnostih in 
problemih, s katerimi se soočajo invalidi. 

MOV- Urad za družbene 
dejavnosti, Svet za invalide 
MOV 

Redna 
naloga 

Svet za invalide MOV enkrat letno občinskemu svetu 
poroča in ga seznanja o svojem delu. 

MOV- Urad za družbene 
dejavnosti, Svet za invalide 
MOV 

Redna 
naloga 

Županov sprejem članov invalidskih organizacij ob 
svetovnem dnevu invalidov (3. 12.). 

MOV Redna 
naloga 

Predavanje o pravicah in možnostih oseb z izgubo sluha. MOV – Urad za družbene 
dejavnosti, Medobčinsko 
društvo gluhih in naglušnih 
Velenje 

2018 

Predstavitev evropske kartice ugodnosti za invalide. 
 

MOV – Urad za družbene 
dejavnosti, Upravna enota 
Velenje 

2018 

Informiranje javnosti o dveh novih aktih: Pravilnik o EU 
kartici ugodnosti za invalide in Pravilnik o tehničnih 
pripomočkih in prilagoditvi vozila. 

Upravna enota Velenje Redna 
naloga 

Informiranje o obstoječih možnostih uveljavljanja 
posameznih pravic za invalidne osebe (pravica do izbire 
družinskega pomočnika, pravice iz javnih sredstev, 
pomoč na domu,  idr.). 

MOV – Urad za družbene 
dejavnosti, Center za 
socialno delo Velenje 

Redna 
naloga 

Informiranje o novih možnostih uveljavljanja posameznih 
pravic za invalidne osebe, ki jih omogočata Zakon o 
socialnem vključevanju invalidov in Zakon o osebni 
asistenci. 

MOV – Urad za družbene 
dejavnosti, Center za 
socialno delo Velenje 

2018-2019 

Osveščanje in informiranje delodajalcev o zakonodaji s 
področja zaposlovanja invalidov, o strokovni podpori in 
finančnih spodbudah pri usposabljanju in zaposlovanju 
invalidov. 

Zavod RS za zaposlovanje, 
Območna služba Velenje 

Redna 
naloga 

Informiranje invalidov o trgu dela v lokalnem okolju in 
individualna psihosocialna pomoč. 
 

Zavod RS za zaposlovanje, 
Območna služba Velenje 

Redna 
naloga 

Tekoče informiranje in obveščanje javnosti glede 
izvajanja obveznega invalidskega zavarovanja, 
zakonodaje s tega področja, o predvidenih spremembah 
(informacije v obliki zloženk, brošur, na spletnih straneh, 
v medijih, sodelovanja in predstavitve zainteresirani 
javnosti, društvom …). 

Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje 
Slovenije, Območna enota 
Ravne na Koroškem, 
Izpostava Velenje 

Redna 
naloga 

Svetovanje invalidom in njihovim svojcem (svetovanje pri 
pogojih pridobivanja in uveljavljanja pravic, pogojih 
vključevanja v rehabilitacijske in druge integracijske 
programe, informiranje in svetovanje pri vključevanju v trg 
dela in invalidom prilagojena delovna okolja). 

Integra Inštitut Redna 
naloga 

Anketa o potrebah za življenje in delo invalidnih oseb in 
njihovih pričakovanjih. 

Integra Inštitut 2018-2020 
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Učeča se skupnost – osveščanje in izobraževanje 
javnosti o invalidnosti (konferenca Skupnost po meri 
invalidov, mednarodni dan slepih, strokovna omizja). 

Integra Inštitut v 
sodelovanju z društvi 

Redna 
naloga 

Informiranje občank in občanov ter turistk in turistov o 
dostopnosti turističnih znamenitosti v Velenju preko 
Turistično informacijskega centra – TIC. 

TIC Velenje Redna 
naloga 

Predavanje o bolezni sodobnega časa – demenci. MOV – Urad za družbene 
dejavnosti, Dom za varstvo 
odraslih Velenje 

2018 

Informiranje, neformalno druženje in vključevanje 
invalidov v različne aktivnosti Večgeneracijskega centra 
Planet generacij (predavanja, delavnice, pogovorne 
skupine), z namenom preprečevanja socialne 
izključenosti in zdrsa v revščino. 

Andragoški zavod Ljudska 
univerza Velenje 

Redna 
naloga 

Pedagoška akcija (ozaveščanje o invalidnosti) – 
ustvarjanje na temo invalidnosti. 

MOV – Urad za družbene 
dejavnosti, Vrtec Velenje, 
osnovne šole 

2018-2021 

Svetovalno središče Velenje – brezplačno svetovanje in 
informiranje o vseh izobraževalnih možnostih v širšem 
okolju. 

Andragoški zavod Ljudska 
univerza Velenje 

Redna 
naloga 

Informiranje o spremembah na področju invalidske 
zakonodaje in novosti v internem glasilu Premogovnika 
Velenje, Rudar.  

Premogovnik Velenje Redna 
naloga 

Objava letaka o pravicah potnikov v avtobusnem prometu 
na Avtobusni postaji Velenje. 

Nomago d.o.o. 
 

Redna 
naloga 

Predlog za osveščanje ljudi glede psov vodnikov, ki se 
lahko ob dotikanju in ogovarjanju mimoidočih zmedejo. 

MOV 2018-2021 

 
 

2.ZDRAVSTVENO VARSTVO 
UKREP ODGOVORNI NOSILEC  ČASOVNI 

OKVIR 
Zagotavljanje plačila prispevka za obvezno zdravstveno 
zavarovanje brezposelnim občankam in občanom MOV, 
ki so prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje.  

MOV – Urad za družbene 
dejavnosti 

Redna 
naloga 

Izvajanje predavanj, izobraževanj in okroglih miz s 
področja zdravstvenega varstva z namenom, da bi se z 
osveščanjem zmanjšalo število hujših bolezni, ki se lahko 
stopnjujejo do invalidnosti oz. zmanjševanje kvalitete 
življenja. 

Zdravstveni dom Velenje, 
MOV 

Redna 
naloga 

Dostopnost do telefonskih naročil pri zdravnikih po SMS 
sporočilu za naglušne in možnost e-naročanja v 
specialističnih ambulantah. 

Zdravstveni dom Velenje Redna 
naloga 

Dostopnost do lekarniških storitev (zdravil, medicinskih 
pripomočkov in ostalih izdelkov). 

Lekarna Velenje Redna 
naloga 

Izvajanje predavanj, izobraževanj in okroglih miz s 
področja duševnega zdravja in osebnostnega razvoja, z 
osveščanjem zmanjševanja rizičnosti duševnih obolenj, 
oz. zmanjšanja kvalitete življenja. 

Integra Inštitut Redna 
naloga 

Predavanja o zdravem načinu življenja, meritve krvnega 
tlaka, krvnega sladkorja, holesterola, trigliceridov, itd. 

Rdeči Križ Slovenije, 
Območno združenje 
Velenje 

Redna 
naloga 

Pomoč invalid – invalidu: obiski na domu invalida, 
nudenje neposredne pomoči, pogovori in iskanje 
strokovne pomoči. Različne oblike pomoči v večini 
primerov preidejo v različne oblike osebne asistence. 

Društvo Invalid Konovo Redna 
naloga 

Usposabljanje gibalno oviranih invalidov. Z udeležbo v 
programu je dosežen namen, da posameznik za lajšanje 
zdravstvenih težav naredi sam zase največ 

Društvo Invalid Konovo Redna 
naloga 
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(fizioterapevtske vaje, magnetna terapija, nordijska hoja, 
vadba v vodi). 
 
3.REHABILITACIJSKI PROGRAMI 
UKREP ODGOVORNI NOSILEC  ČASOVNI 

OKVIR 
Vključevanje brezposelnih invalidov prijavljenih v 
evidencah ZRSZ ter oseb z omejitvami in ovirami v 
postopke zaposlitvene rehabilitacije (vključitev v 
postopek pridobitve statusa invalida po ZZRZI, vključitev 
v storitve zaposlitvene rehabilitacije …). 

Zavod RS za zaposlovanje, 
Območna služba Velenje 

Redna 
naloga 

Možnosti uveljavljanja pravice do poklicne rehabilitacije 
čim večjemu številu delovnih invalidov pri ZPIZ in 
promoviranje te pravice zavarovancem, delodajalcem in 
drugi zainteresirani javnosti (poklicna rehabilitacija v 
obliki usposabljanja na delovnem mestu ali prilagoditvi 
delovnega mesta in poklicna rehabilitacija v obliki šolanja 
za pridobitev ustrezne strokovne izobrazbe). 

Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, 
Območna enota Ravne na 
Koroškem, Izpostava 
Velenje 

Redna 
naloga 

Izvajanje storitev zaposlitvene in poklicne rehabilitacije 
invalidov (skladno s strokovnimi standardi ZZZRI). 

Integra Inštitut Redna 
naloga 

Program socialne in delovne vključenosti invalidov (z 
ustrezno določbo ZRSZ in/ali ZPIZ), namenjen ohranjanju 
socialnih in delovnih veščin ter aktivacijski programi 
namenjeni izboljšanju zaposlitvenih možnosti invalidov.  

Integra Inštitut Redna 
naloga 

Psihosocialna pomoč osebam s težavami v duševnem 
zdravju in njihovim svojcem. 

Integra Inštitut 2019 

Prehod mladih iz šole na trg dela – naročnik MDDSZEM. Integra Inštitut 2018 
Rehabilitacijsko-svetovalno delo, v katero so zajeti 
vodenje invalidskih postopkov za zaposlene, 
zaposlovanje in zaposlitvena rehabilitacija, svetovanje 
uporabnikom storitev na področju invalidnosti, celostna 
obravnava invalidov, psihološko svetovanje, preventivni 
ukrepi v okviru različnih programov za zniževanje nezgod 
pri delu ter bolniškega staleža, za krepitev kostno-
mišičnega sistema ter programa preventivne rekreacije in 
zdravstvene preventive. 

Premogovnik Velenje in 
ostala invalidska podjetja 

Redna 
naloga 

 
4.STROKOVNO-PODPORNE STORITVE IN PROGRAMI 
UKREP ODGOVORNI NOSILEC  ČASOVNI 

OKVIR 
Izvajanje programov in ukrepov s področja socialnega 
varstva. Poleg izpolnjevanja zakonskih obveznosti 
lokalne skupnosti (plačilo/doplačilo socialnovarstvenih 
storitev) tudi spodbujanje in vzpostavitev dopolnilnih, 
novih programov v lokalni skupnosti, po katerih se 
izkazuje potreba. 

MOV – Urad za družbene 
dejavnosti, javne institucije, 
društva 

Redna 
naloga 

(Do)plačevanje stroškov oskrbe za bivanje v 
stanovanjskih skupinah za osebe s težavami  v 
duševnem zdravju. 

MOV – Urad za družbene 
dejavnosti 

Redna 
naloga 

(Do)plačevanje oskrbe in bivanja občankam in občanom 
MOV, ki so vključeni v institucionalno varstvo v splošnih, 
posebnih socialnovarstvenih zavodih in VDC domsko 
varstvo po Zakonu o socialnem varstvu, mesečno v 
povprečju 94 občankam in občanom MOV. 

MOV – Urad za družbene 
dejavnosti 

Redna 
naloga 

Financiranje pravice do izbire družinskega  pomočnika 
oziroma družinske  pomočnice po Zakonu o socialnem 
varstvu, letno v povprečju 20 upravičenkam in 
upravičencem. 

MOV – Urad za družbene 
dejavnosti 

Redna 
naloga 
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Sofinanciranje pomoči na domu (PND) v okviru 
socialnovarstvene storitve pomoč družini po Zakonu o 
socialnem varstvu. PND obsega socialno oskrbo oseb z 
oviranostmi, starejših in drugih oseb, ki se jim s tako 
oskrbo lahko nadomesti vključitev v institucionalno 
varstvo. 

MOV – Urad za družbene 
dejavnosti 

Redna 
naloga 

Sofinanciranje programa Osebna asistenca. MOV – Urad za družbene 
dejavnosti 

2018 

Izvajanje zakonskih možnosti uveljavljanja pravic za 
invalidne osebe, ki jih omogočata nova zakona: Zakon o 
socialnem vključevanju invalidov in Zakon o osebni 
asistenci. 

Center za socialno delo 
Velenje 

2019 

Osebna asistenca za invalide doma, na delovnem mestu, 
pri izobraževanju in pri vključevanju v okolje. 

Center za socialno delo 
Velenje 

Od  
1. 1. 2019 

Strokovna pomoč pri pridobivanju EU kartice ugodnosti 
za invalide. 

Upravna enota Velenje Redna 
naloga 

Vključevanje brezposelnih invalidov, prijavljenih v 
evidencah ZRSZ, v poglobljeno karierno svetovanje, v 
zdravstveno zaposlitveno svetovanje in v rehabilitacijsko 
svetovanje. 
 

Zavod RS za zaposlovanje, 
Območna služba Velenje 

Redna 
naloga 

Odprtje prve demenci prijazne točke v Savinjsko-Šaleški 
regiji. 

Dom za varstvo odraslih 
Velenje 

2018 

Strokovno izobraževanje o demenci. MOV – Urad za družbene 
dejavnosti, Dom za varstvo 
odraslih Velenje 

2018-2019 

Stanovanjska skupina za osebe s težavami v duševnem 
zdravju. 

Integra Inštitut 2019 

Središče za samostojno učenje Velenje – brezplačna 
učna mesta, opremljena s potrebno multimedijsko 
opremo za samostojno učenje. Za svetovanje in pomoč 
pri uporabi učne tehnologije ter učnih programov je ves 
čas prisoten mentor. 

Andragoški zavod Ljudska 
univerza Velenje 

Redna 
naloga 

Izvajanje programov vseživljenjskega učenja oseb z 
motnjami v duševnem zdravju tj. usposabljanje in 
izobraževanje odraslih oseb za aktivno življenje in delo. 

Društvo Sožitje Redna 
naloga 

 
5.DOSTOPNOST GRAJENEGA OKOLJA, INFORMACIJ IN PREVOZOV 
UKREP ODGOVORNI NOSILEC  ČASOVNI 

OKVIR 
Konkretne pobude k odpravi arhitektonskih ovir. MOV - Svet za invalide, 

invalidske organizacije, 
društva, občanke in občani 
MOV 

Redna 
naloga 

Skrb za vzdrževanje in preglednost cest, zagotavljanje 
pretočnosti prometa. 

MOV – Urad za komunalne 
dejavnosti 

Redna 
naloga 

Skrb za urejene ceste in druge prometne površine (ceste, 
pločniki, avtobusne postaje, …). 

MOV – Urad za komunalne 
dejavnosti 

Redna 
naloga 

Ureditev pločnikov v KS Šmartno. MOV – Urad za komunalne 
dejavnosti 

2018-2019 

Ureditev pločnika ob Jurčičevi cesti. MOV – Urad za komunalne 
dejavnosti 

2018 

Izgradnja pločnika proti Podkraju – ob cesti LC 450 141 
Staro Velenje – Podkraj. 

MOV – Urad za komunalne 
dejavnosti 

2019 

Izgradnja pločnika na Konovem pri Kumru – ob cesti LC 
452 121 Kajuhova – Konovska. 

MOV – Urad za komunalne 
dejavnosti 

2019-2020 

Skrb za: 
urejene ostale javne površine (pešpoti, trgi, 
modre cone, zelenice, …), 

MOV – Urad za komunalne 
dejavnosti 

Redna 
naloga 
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zagotavljanje urbane opreme (koši, klopi, …), 
primerno široke pločnike, 
zadostno število in dostopnost do parkirnih mest 
(garažne hiše, časovno omejeno parkiranje) in 
skrb za nadzor nad spoštovanjem cestno 
prometne ureditve ter nad upravičenostjo 
uporabe parkirnih mest.  

Ureditev klančin na vseh pločnikih, kjer še niso urejene in 
izgradnja pločnikov s klančinami prirejenimi za ljudi s 
posebnimi potrebami ob vseh novo načrtovanih cestah.   

MOV – Urad za komunalne 
dejavnosti 

Redna 
naloga 

Predlog za ureditev klančin pri naslednjih objektih Vrtca 
Velenje: 

vrtec Najdihojca, 
vrtec Jakec (Pesje), 
vrtec Jurček (Škale), 
vrtec Tinkara. 

MOV – Urad za komunalne 
dejavnosti 

2018 

Ureditev klančine pri vhodu v Glasbeno šolo Velenje. MOV, Glasbena šola 
Velenje 

2018-2019 

Prenosna klančina za dostop v dvorano OŠ Plešivec. MOV 2018 
Preučiti predlog za dostop na strelišče, Kopališka c. 3. MOV – Urad za komunalne 

dejavnosti 
2018-2019 

Preučiti predlog za ureditev klančine ob stopnicah od 
Tomšičeve ceste do objekta CVIU. 

MOV – Urad za komunalne 
dejavnosti 

2018-2019 

Preučiti predlog za ureditev klančine na mostu pri 
Gasilskem domu v Šaleku. 

MOV – Urad za komunalne 
dejavnosti 

2018-2019 

Predlog za ureditev dostopa v objekt Policijske postaje 
Velenje. 

MOV – Urad za komunalne 
dejavnosti, Policijska 
postaja Velenje 

2018-2019 

Zagotovitev dostopnosti do objektov (poslopja so dobro 
označena z napisi tako na fasadi kot v notranjosti, imajo 
dovolj sedežev in toalet, dostopna dvigala, klančine, 
ograje in stopnice ter nespolzka tla).   

MOV – Urad za komunalne 
dejavnosti 

Redna 
naloga 

Ureditev javnih površin v centru mesta za slepe in 
slabovidne ter za gibalno ovirane osebe – izvedbe 
klančin, nižanje robnikov, označevanje rezerviranih 
parkirnih mest za invalide  s prometno signalizacijo, 
nameščanje zvočne in svetlobne signalizacije na cestnih 
prehodih. 

MOV – Urad za komunalne 
dejavnosti 

Redna 
naloga 

Označitev javnih stopnic z rumenimi trakovi. MOV – Urad za komunalne 
dejavnosti 

Redna 
naloga 

Skrb za urejenost in dostopnost do javnih stranišč. MOV – Urad za komunalne 
dejavnosti 

Redna 
naloga 

Javne sanitarije (garažna hiša pri Zdravstvenem domu 
Velenje, Center Nova Velenje, Avtobusna postaja 
Velenje), namenjene tudi osebam z oviranostmi, 
opremljene z evro ključavnicami, ki se odpirajo z evro 
ključem. 

MOV – Urad za komunalne 
dejavnosti 

2018 

Predlog za ureditev javne previjalnice za invalidne osebe, 
starejše od 6. let. 

MOV – Urad za komunalne 
dejavnosti 

2018-2021 

Zagotavljanje: 
dostopnosti, varnosti, vzdrževanja, čistosti, in 
osvetlitve postaj in postajališč, 
informacij o linijah, voznem redu in uporabnosti 
za osebe s posebnimi potrebami. 

MOV – Urad za komunalne 
dejavnosti 

Redna 
naloga 

Strateško načrtovanje dostopnosti za invalide in druge 
osebe z oviranostmi. Načrt vsebuje smernice in ukrepe za 
izboljšanje dostopnosti peš površin, pomemben del 
načrta pa je tudi dostop do informacij, kar je predvsem 
pomembno za izboljšanje dostopnosti javno potniškega 

MOV – Urad za urejanje 
prostora 

2018-2021 
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prometa za vse uporabnike (Celostna prometna 
strategija). 
Prilagoditev avtobusnih postajališč gibalno in senzorično 
oviranim osebam tako, da bodo ustrezala nizkopodnim 
avtobusom, informacije bodo prikazane tudi v pisavi za 
slepe in slabovidne, dodane bodo taktilne oznake, kot bo 
določeno v strateškem načrtu dostopnosti za ljudi z 
okvaro vida. Prenova se bo izvajala fazno glede na število 
potnikov ter prisotnost različnih oblik omejene mobilnosti 
na posameznih postajališčih. 

MOV – Urad komunalne 
dejavnosti 

2018-2021 

Zagotavljanje brezplačnega javnega prevoza (Lokalc) 
tudi za osebe s posebnimi potrebami (rampa za invalide). 

MOV – Urad za komunalne 
dejavnosti 

Redna 
naloga 

Prilagoditev voznega parka Lokalca gibalno in senzorično 
oviranim osebam ter prevozu koles. Vozni park bo 
prilagojen tako, da bodo vsi avtobusi nizkopodni, da bodo 
imeli zvočna oznanila ter informacijske ekrane. Poleg 
tega se bo vzpostavil tudi sistem za prevoz koles na 
avtobusih.  

MOV – Urad za komunalne 
dejavnosti 

2021 

Informatizacija mestnega javno potniškega prometa 
Lokalc - uvedba prikazovalnikov časov prihodov 
avtobusov na postajališčih. 

MOV – Urad za komunalne 
dejavnosti 

2018-2021 

Skrb za: 
urejenost in vzdrževanje prometne signalizacije, 
zvočne signale na vseh semaforjih v MOV, da so 
vedno delujoči. 

MOV – Urad za komunalne 
dejavnosti 

Redna 
naloga 

Upoštevanje predlogov po dodatnih parkirnih mestih za 
invalide in označitev le teh, v kolikor se pojavi potreba. 

MOV – Urad za komunalne 
dejavnosti 

Redna 
naloga 

Nadzor nad uporabo parkirnih mest, rezerviranih za 
osebe z oviranostmi, ukrepanje ob ugotovitvenih kršitvah 
in zagotavljanje prehodnosti javnih površin za nemoteno 
gibanje. 

MOV – Medobčinska 
inšpekcija, redarstvo in 
varstvo okolja 

Redna 
naloga 

Preučiti predlog, da se parkirna mesta za invalide 
opremijo z opozorilnimi tablami (npr. Zasedli ste moje 
parkirno mesto, prevzamete tudi mojo invalidnost?). V 
okolici vrtcev bi lahko takšna opozorila izdelali otroci. 

MOV – Urad za komunalne 
dejavnosti, Vrtec Velenje 

2018 

Brezplačno posredovanje prevozov starejšim osebam in 
osebam s posebnimi potrebami, ki so materialno ogroženi 
ali nimajo svojcev. 

MOV – Urad za družbene 
dejavnosti, Mladinski center 
Velenje 

2018 

Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. V 
točkovalnem zapisniku za  uvrstitev na prednostno listo je 
upoštevano dodatno število točk za invalide. 

MOV – Urad za razvoj in 
investicije 

2018 

V okviru možnosti zagotavljanje menjave stanovanj 
gibalno oviranim osebam, ki bodo prosili za zamenjavo 
ustrezne stanovanjske enote. 

MOV – Urad za razvoj in 
investicije 

2018 

Gradnja oskrbovanih stanovanj. Vsa stanovanja v objektu 
so zasnovana na način, da jih bodo lahko uporabljale 
invalidne osebe, če bodo izpolnjevale pogoje za dodelitev 
oskrbovanih stanovanj v najem. 

MOV – Urad za razvoj in 
investicije 

2018-2019 

Dozidava pri objektu CVIU Velenje. MOV 2020 
Izgradnja bivalne enote za celodnevno varstvo oseb z 
motnjami v duševnem razvoju. 

VDC Saša 
 

2020 

Izgradnja prostorov namenjenih potrebam uporabnikov 
Večgeneracijskega centra Planet generacij z ustreznimi 
pogoji in dostopom za vključevanje invalidov v različne 
aktivnosti. 

MOV 2018-2021 

Upoštevanje potreb invalidnih oseb (gibalno, senzorno) 
pri revitalizaciji parka. Evropski projekt Hicaps (HIstorical 
CAstle ParkS – zgodovinski grajski vrtovi) se osredotoča 
na revitalizacijo in vrednotenje grajskih parkov. Namen 

MOV – Urad za razvoj in 
investicije 

2018-2020 
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projekta je oživitev in dvig zavesti o pomenu grajskih 
parkov ter revitalizacija identificiranih območij. 
Evropski projekt AgriGo4Cities (Urbano vrtičkarstvo za 
spreminjanje mest: upravljavski modeli za boljše 
institucionalne zmogljivosti in družbeno vključenost) se 
bo posvečal participativnemu mestnemu in 
predmestnemu vrtičkarstvu kot učinkoviti metodi za 
izboljšanje javnih institucionalnih zmogljivosti predvsem 
pri odpravljanju družbeno-ekonomske izključenosti 
ranljivih skupin in pri spodbujanju trajnostnega urbanega 
razvoja v Podonavju. 

MOV – Urad za razvoj in 
investicije, Urad za urejanje 
prostora 

2018-2019 

Prenova čakalnice in sanitarnih prostorov v laboratoriju. Zdravstveni dom Velenje 2018 
Izvedba presoje ustreznosti objektov in komunikacijskih 
ukrepov za osebe z gibalno in senzorično oviranostjo – 
odstranjevanje ovir pri uporabi zdravstvenih storitev za 
ranljive skupine prebivalstva, strokovni pregled in 
evalvacija prilagojenosti javnih objektov primarnega 
zdravstvenega varstva za uporabnike z oviranostmi 
(projekt Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter 
njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in 
lokalnih skupnostih). 

Zdravstveni dom Velenje 2018-2019 

Izgradnja dvigala ob objektu stavbe C v Šolskem centru 
Velenje. 

ŠCV, MOV 2019 

Umestitev dvigala za dostop v prvo nadstropje Glasbene 
šole Velenje. 

MOV, Glasbena šola 
Velenje 

2018-2019 

Predlog za ureditev dvigala za dostop v igralnico v 1. 
nadstropju in dostop do uprave Vrtca Velenje v 2. 
nadstropju (Šlandrova 11a). 

MOV, Vrtec Velenje 2018-2019 

Izdelava nadstreška pri ruskem kegljišču pri objektu KS v 
KS Konovo. 

MOV 2018 

Preučiti predlog za pokrito balinišče v Sončnem parku. MOV – Urad za komunale 
dejavnosti, Urad za razvoj 
in investicije 

2018-2019 

Preveriti dostopnosti šolskih športnih prostorov 
(garderobe, telovadnice, igrišča) za osebe na invalidskih 
vozičkih.  

MOV – Urad za družbene 
dejavnosti 

2018-2019 

Preveriti možnost opreme vrtcev s kontrastnimi talnimi in 
stenskimi oznakami za slabovidne otroke in izdelava 
stenskih tipank za slepe otroke ter izdelava čutnih poti. 

MOV – Urad za družbene 
dejavnosti, Vrtec Velenje 

2018-2019 

Predlog, da se v prostore KS Staro Velenje (1. 
nadstropje) umesti domofon in zagotovi pritlični prostor za 
sprejem in obravnavo nepokretnih krajanov. 

MOV 2018-2019 

 
6.VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE 
UKREP ODGOVORNI NOSILEC  ČASOVNI 

OKVIR 
Osveščanje otrok in mladine o invalidski problematiki 
preko delavnic, predavanj, zloženk, dodatnih vzgojnih in 
izobraževalnih vsebin. 
 

Vzgojni in izobraževalni 
zavodi v MOV, invalidske 
organizacije, društva 

Redna  
naloga 

Sofinanciranje in podpora projektom/programom, ki se 
odvijajo v vrtcih, šolah, na javnih mestih in v nevladnih 
organizacijah ter spodbujajo samostojno odločanje in 
aktivno participacijo mladih z različnimi oblikami 
oviranosti (preko javnih razpisov za lokalne in 
mednarodne mladinske in otroške projekte/ programe). 

MOV – Urad za družbene 
dejavnosti 

Redna  
naloga 

Financiranje prevoza v šolo in iz šole za učence iz MOV, 
ki imajo odločbe o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo in 
obiskujejo pouk v Centru za vzgojo, izobraževanje in 

MOV – Urad za družbene 
dejavnosti 

Redna  
naloga 
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usposabljanje Velenje, Zavodu za gluhe in naglušne, 
Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje 
Kamnik in Zavodu Dobrna (oziroma glede na potrebe). 
Financiranje prevoza v šolo in iz šole za dijake iz ŠCV, ki 
imajo odločbe o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo in 
obiskujejo pouk v ŠCV. 

ŠCV, Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in 
šport 

Redna  
naloga 

Financiranje spremljevalcev predšolskih in 
osnovnošolskih otrok s posebnimi potrebami v skladu z 
Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 
zagotavljanje dodatne strokovne pomoči za otroke s 
posebnimi potrebami, vključene v redne oddelke vrtcev in 
osnovnih šol, zagotavljanje spremljevalk in 
spremljevalcev otrokom s posebnimi potrebami v času 
zimovanj in letovanj. 

MOV – Urad za družbene 
dejavnosti 

Redna  
naloga 

Učna pomoč invalidnim osebam v času izobraževanja in 
financiranje spremljevalcev predšolskih in 
osnovnošolskih otrok s posebnimi potrebami. 
Zagotavljanje individualne učne pomoči na vseh nivojih 
izobraževanja na podlagi odločitve Komisije za 
usmerjanje, financiranje spremljevalcev predšolskih in 
osnovnošolskih otrok s posebnimi potrebami v skladu z 
Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. 

MOV – Urad za družbene 
dejavnosti, vzgojni in 
izobraževalni zavodi v MOV 

Redna  
naloga 

Aktivnosti za integracijo otrok, mladostnikov in mladostnic 
z oviranostmi v sistem redne vzgoje in izobraževanja. 
Zagotavljanje predšolske vzgoje in varstva v vrtcih ter 
delovanje osnovnošolskega izobraževanja, ki zagotavlja 
otrokom in mladostnicam in mladostnikom z oviranostmi 
prilagojeno izvajanje programov in dodatno strokovno 
pomoč (v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s 
posebnimi potrebami) ter aktivnosti, ki niso zakonske 
obveznosti. 

Vzgojni in izobraževalni 
zavodi v MOV   
 

Redna  
naloga 

Izvajanje aktivnosti, ki prispevajo k integraciji ter 
razvijanju in ohranjanju pozitivnega odnosa do različnosti 
in invalidnosti tako pri dijakih na Šolskem centru Velenje 
kot pri zaposlenih in drugih, ki vstopajo v vzgojno 
izobraževalni proces. 

ŠCV 
 

Redna  
naloga 

Zagotavljanje dodatne strokovne pomoči, prilagoditev ter 
pripomočkov na Šolskemu centru Velenje v skladu z 
odločbo o usmeritvi in smernicami za delo z dijaki s 
posebnimi potrebami. Povezovanje z MOV in ostalimi 
organizacijami za izvedbo le-tega (financiranje pogojev in 
dodatnih pripomočkov za lažjo izvedbo vzgojno 
izobraževalnega procesa in programa tudi za gibalno 
ovirane dijake in zaposlene). 

ŠCV, MOV – Urad za 
družbene dejavnosti 

Redna  
naloga  
(po potrebi) 

Sodelovanje in povezovanje Šolskega centra Velenje z 
organizacijami v lokalnem okolju, ki vključujejo 
uporabnike s posebnimi potrebami oziroma so 
namenjene ljudem s posebnimi potrebami v okviru 
projekta prostovoljno delo, projektnih dni za dijake in 
podobnih aktivnosti (na Šolskem centru Velenje bodo 
zagotovili strokovno podporo projektu prostovoljno, MOV 
pa bo finančno podprla dodatne aktivnosti in projekte). 

ŠCV 
 

Redna  
naloga 

Izobraževalni programi za odrasle invalide. Vsako leto 
vsaj 120-urni izobraževalni program Usposabljanje za 
življenjsko uspešnost – Moj korak. 

Andragoški zavod Ljudska 
univerza Velenje 

2018 

Vključevanje invalidov v različne izobraževalne oblike 
(seminarji, tečaji, usposabljanja s praktičnim delom na 
konkretnem delovnem mestu, v okviru katerih bodo 
invalidi pridobili tista znanja ter navade, ki jih za življenje 
nujno potrebujejo, in znanja ter navade, ki jih potrebujejo 

Premogovnik Velenje 
 

Redna  
naloga 
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za opravljanje določenega poklicnega dela) in 
organizacija izobraževanja za vodilne delavce ter 
mentorje (v kontekstu komuniciranja, vodenja, motiviranja 
in razgovorov z invalidnimi osebami). Vključitev vseh 
strokovnih delavcev REHA tima v letne programe 
usposabljanj, namenjenih izvajalcem storitev 
zaposlitvene rehabilitacije. 
Usposabljanje voznikov in uslužbencev, ki prihajajo v 
osebne kontakte s potniki tako, da bodo znali 
nediskriminatorno obravnavati invalidne osebe. 

Nomago d.o.o. Redna  
naloga 

 
 

7.DELO IN ZAPOSLITEV 
UKREP ODGOVORNI NOSILEC  ČASOVNI 

OKVIR 
Opozarjanje pristojnih služb na ovire pri zaposlovanju, 
spremljanje aktualne problematike na področju 
zaposlovanja in opozarjanje na ovire. 

Zavod RS za zaposlovanje, 
Območna služba Velenje, 
MOV, Svet za invalide MOV  

Redna 
naloga 

Zaposlovanje invalidov oziroma oseb z odločbo o priznani 
invalidnosti v občinski upravi in javnih zavodih, katerih 
(so)ustanoviteljica je MOV, uresničevanje obveznosti 
kvotnega zaposlovanja invalidov, ki jo delodajalcem 
nalaga Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 
invalidov. 

MOV Redna 
naloga 

Sodelovanje pri zagotavljanju pogojev za izvedbo 
programov javnih del in drugih programov aktivne politike 
zaposlovanja (MOV kot naročnica programov z izjavo o 
izvajanju programa v javnem interesu in/ali MOV kot 
naročnica programov z zagotavljanjem sredstev za kritje 
deleža  stroškov zaposlitev v okviru programov javnih 
del). 

MOV v sodelovanju z 
Zavodom RS za 
zaposlovanje in izbranimi 
izvajalci programov javnih 
del 

Redna 
naloga 

Krepitev sodelovanja organizacij v lokalnem okolju pri 
reševanju dolgotrajno brezposelnih oseb in drugih 
ranljivih skupin (invalidi) ter sodelovanje s potencialnimi 
delodajalci za povečane možnosti zaposlovanja 
brezposelnih invalidov. 

Zavod RS za zaposlovanje, 
Območna služba Velenje 

Redna 
naloga 

Vključevanje brezposelnih invalidov, prijavljenih v 
evidencah ZRSZ, v ukrepe aktivne politike zaposlovanja 
(subvencije, javna dela …) in sodelovanje na 
zaposlitvenih razgovorih brezposelnih invalidov pri 
potencialnih delodajalcih v lokalnem okolju. 

Zavod RS za zaposlovanje, 
Območna služba Velenje 

Redna 
naloga 

Zagotavljanje delovnih mest, primernih za produktivno 
zaposlovanje (zaposlovanje pri delih, ki so obvezna za 
nemoten potek proizvodnje) invalidov v invalidskem 
podjetju HTZ in iskanje zdravju primernih delovnih mest v 
okviru delovnega okolja, ki ga je invalid navajen. 

Premogovnik Velenje Redna 
naloga 

Center za usposabljanje in izobraževanje, v okviru 
katerega se na podlagi lastnih programov usposabljanja 
in pod strokovnim vodstvom mentorja izvajajo interna 
usposabljanja na konkretnem delovnem mestu. 

Premogovnik Velenje Redna 
naloga 

Skrb za ergonomsko, ekološko in zdravstveno ureditev 
delovnih mest ter posodobitev ocene tveganja delovnih 
mest, katera predstavlja osnovo za odločanje o 
invalidnosti na invalidski komisiji. 

Premogovnik Velenje Redna 
naloga 

Merjenje organizacijske klime (periodično, na tri leta), z 
namenom ugotoviti njene značilne dimenzije, vzroke za 
njen nastanek in posledice, ki jih ima na vedenje ljudi. Pri 
čemer bodo vključeni vidiki delovnega okolja: postopki, 
pravila, načini dela, vodenja, posredovanja informacij, 
komuniciranja, odnosi med sodelavci in z nadrejenimi.   

Premogovnik Velenje Redna 
naloga 
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Sodelovanje pri usposabljanju na delovnem mestu in 
socialni vključenosti oseb z oviranostmi. 

Integra Inštitut Redna 
naloga 

 
1. MATERIALNA IN SOCIALNA VARNOST 

UKREP ODGOVORNI NOSILEC  ČASOVNI 
OKVIR 

Sodelovanje z ustanovami in organizacijami za 
premostitev materialnih in socialnih stisk občank in 
občanov MOV. 

MOV, ustanove, 
organizacije in društva iz 
področja socialnega 
varstva 

Redna 
naloga 

Zagotavljanje enkratne izredne denarne pomoči 
materialno ogroženim občankam in občanom MOV. 

MOV - Urad za družbene 
dejavnosti 

Redna 
naloga 

Zagotavljanje brezplačnega toplega obroka za materialno 
ogrožene občanke in občane MOV (javna kuhinja). 

MOV - Urad za družbene 
dejavnosti, Dom za varstvo 
odraslih Velenje 

Redna 
naloga 

Zagotavljanje zavetišča za brezdomne. MOV - Urad za družbene 
dejavnosti, Društvo Hiša 

Redna 
naloga 

Humanitarna dejavnost v projektu Donirana hrana – 
razdeljevanje podarjene hrane. 

MOV, Lions klub Velenje, 
Rotary klub Velenje, 
Strokovni svet za socialna 
vprašanja pri Območni 
organizaciji SD Velenje, 
Rdeči Križ Slovenije, 
Območno združenje 
Velenje, Društvo Invalid 
Konovo, Medobčinsko 
društvo invalidov Šaleške 
doline Velenje, Društvo 
upokojencev Velenje 

Redna 
naloga 

Humanitarna dejavnost. Organizacije in društva Redna 
naloga 

Zagotavljanje prostovoljskega dela (medgeneracijsko 
druženje, pomoč na domu, sprehod…). 

MOV, organizacije in 
društva, ŠCV, Udarnik 
Mladinski center Velenje 

Redna 
naloga 

 
8.DRUŽINSKO ŽIVLJENJE IN SPOŠTOVANJE OSEBNE INTEGRITETE 
UKREP ODGOVORNI NOSILEC  ČASOVNI 

OKVIR 
Osveščanje javnosti o družinskem življenju invalidov: 
spodbujanje pozitivnega stališča do poroke, starševstva 
in spolnosti oseb s posebnimi potrebami. 

MOV, Svet za invalide 
MOV, invalidske 
organizacije, društva, 
mediji 

Redna 
naloga 

Spodbujanje samostojnosti invalidov – pomoč pri 
zagotavljanju dostopnih stanovanjskih namestitev. 

MOV – Urad za razvoj in 
investicije 

Redna 
naloga 

Izvajanje različnih aktivnosti oz. programov za 
usposabljanje, razbremenjevanje in ohranjanje 
psihofizičnega zdravja v družinah z osebami z motnjo v 
duševnem razvoju. 

Društvo Sožitje Velenje Redna 
naloga 

 
9.KULTURA 
UKREP ODGOVORNI NOSILEC  ČASOVNI 

OKVIR 
Arhitekturna dostopnost – zagotavljanje ustreznih 
arhitekturnih rešitev v okviru prihodnjih sanacij in/ali 
rekonstrukcij kulturnih objektov javnih zavodov, katerih 
(so)ustanoviteljica je MOV. 

MOV, izvajalci kulturnih 
dejavnosti 

Redna 
naloga 

Dostopnost do kulturnih prireditev za invalide – 
organizatorji kulturnih prireditev (koncerti, gledališke 

izvajalci kulturnih 
dejavnosti, invalidske 
organizacije, društva 

Redna 
naloga 
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predstave, proslave) morajo zagotavljati pogoje za 
udeležbo ogledov teh dogodkov za invalide. 
Omogočanje prostorov ter podpora invalidskim 
organizacijam pri organiziranju in izvedbi knjižnih razstav 
in drugih prireditev. 

Knjižnica Velenje Redna 
naloga 

Zagotavljanje servisa Knjiga na dom - članicam in članom 
Knjižnice Velenje, ki zaradi ostarelosti, dolgotrajne 
bolezni ali oviranosti ne morejo obiskati knjižnice, je 
omogočena brezplačna dostava in prevzem knjižničnega 
gradiva na domu. 

Knjižnica Velenje Redna 
naloga 

Brezplačen ogled muzejskih in galerijskih zbirk Muzeja 
Velenje vsem skupinam invalidov (razen skupinam 
delovnih invalidov) in njihovim spremljevalcem. 

Muzej Velenje Redna 
naloga 

Zagotavljanje prostora za počitek za starejše, invalide. Festival Velenje, enota 
Galerija Velenje, Festival 
Velenje 

Redna 
naloga 

Vključevanje oseb s posebnimi potrebami pri načrtovanju 
in izvajanju programov. 

Festival Velenje, enota 
Galerija Velenje 

Redna 
naloga 

Izboljšanje dostopnosti stalne zbirke na Velenjskem 
gradu in razstav v Galeriji Velenje za osebe s posebnimi 
potrebami.  
 

Muzej Velenje, Festival 
Velenje, enota Galerija 
Velenje 

Redna 
naloga 

Prilagoditve pri postavitvah razstav (višina, podnapisi, 
kontrasti, osvetljava, ...). 
 

Muzej Velenje, Festival 
Velenje, enota Galerija 
Velenje 

Redna 
naloga 

Predstavitev muzejske razstave s filmi, ki so opremljeni z 
zvokom in podnapisi. 

Muzej Velenje Redna 
naloga 

Dostopnost avdiovizualnih vsebin za gluhe in naglušne 
ter slepe in slabovidne osebe. 

Festival Velenje, enota 
Galerija Velenje 

Redna 
naloga 

Namestitev indukcijske zanke v Galeriji Velenje. Festival Velenje, enota 
Galerija Velenje 

2018-2021 

Tolmač po predhodni najavi za ogled zbirk v Muzeju 
Velenje. 

Muzej Velenje Redna 
naloga 

Zagotavljanje tolmačev pri pomembnih kulturnih 
prireditvah in fizične pomoči ob obiskih na prireditvah. 

MOV, Festival Velenje Redna 
naloga 

Stran za slepe in slabovidne na spletni strani. Festival Velenje, Festival 
Velenje, enota Galerija 
Velenje 

2018-2020 

Namestitev informacijske table s tipnim tlorisom galerije 
za slepe in slabovidne osebe. 

Festival Velenje, enota 
Galerija Velenje 

2018-2021 

Podnapisi k eksponatom v zbirki na Velenjskem gradu za 
slepe in slabovidne. 

Muzej Velenje Redna 
naloga 

Tipni tlorisi in muzejski predmeti oziroma replike 
muzejskih predmetov namenjeni tipanju v galerijski zbirki 
na Velenjskem gradu ter opisi prostorov za slepe in 
slabovidne v Galeriji Velenje.  

Muzej Velenje, Festival 
Velenje, enota Galerija 
Velenje 

Redna 
naloga 

Podati predlog za tipalne oznake, ki bi bile vsebinsko 
primerne, razumljive in zanimive otrokom. 

MOV – Urad za družbene 
dejavnosti, Vrtec Velenje, 
Medobčinsko društvo slepih 
in slabovidnih Celje 

2018-2019 

Napisi v brajlici in napisi prilagojeni slabovidnim pri vhodih 
v grajsko stavbo in v vse stalne postavitve Muzeja Velenje 
na Velenjskem gradu. 

Muzej Velenje Redna 
naloga 

Namestitev taktilnih oznak od vhoda do velike dvorane 
Doma kulture Velenje, pri prenovi zunanje ploščadi. 

Festival Velenje 2019 

Zagotavljanje izposoje gradiv, prilagojenih osebam z 
okvarami vida in možnost uporabe pripomočkov  za  
branje:  povečan  tisk,  zvočne  knjige  na  avdiokasetah  
in  zgoščenkah,  elektronski bralniki z naloženimi  

Knjižnica Velenje Redna 
naloga 



30. januar 2019URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJEstran 30  / Številka 2-2019

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

elektronskimi knjigami (bralniki so lažji od knjig in imajo 
možnost poljubne povečave črk), lupe za uporabo v 
knjižnici. 
Namestitev taktilnih oznak od vhoda knjižnice do pulta za 
izposojo. 

Knjižnica Velenje 2018 

Zagotavljanje servisa »Knjiga na dom« - članicam in 
članom Knjižnice Velenje, ki zaradi ostarelosti, 
dolgotrajne bolezni ali oviranosti ne morejo obiskati 
knjižnice, je omogočena brezplačna dostava in prevzem 
knjižničnega gradiva na domu. 

Knjižnica Velenje Redna 
naloga 

Ustvarjalne delavnice – usposabljanje za aktivno 
življenje. 

Društvo Invalid Konovo Redna 
naloga 

Organizacija delavnic s ciljem spodbujanja in izvajanja 
kulturne dejavnosti ter možnost druženja oseb z motnjami 
v duševnem razvoju. 

Društvo Sožitje Redna 
naloga 

 
10.REKREACIJA IN ŠPORT 
UKREP ODGOVORNI NOSILEC  ČASOVNI 

OKVIR 
Arhitekturna dostopnost: zagotavljanje ustreznih 
arhitekturnih rešitev v okviru prihodnjih sanacij in/ali 
rekonstrukcij športnih objektov javnih zavodov, katerih 
(so)ustanoviteljica je MOV. 

MOV, izvajalci športnih 
aktivnosti 

Redna 
naloga 

Prilagoditve športnih vsebin: osveščanje športnih 
delavcev o potrebah oseb s posebnimi potrebami in o 
možnih prilagoditvah ter spodbujanje športnega 
udejstvovanja invalidov (posebni termini, popusti …). 

MOV, invalidske 
organizacije, društva  
 

Redna 
naloga 

Izvajanje invalidom prirejenih športnih in rekreativnih 
programov. 

Invalidska društva in 
organizacije 

Redna 
naloga 

Plavanje in vadba v vodi za otroke in odrasle osebe s 
posebnimi potrebami. 

Plavalni klub Velenje Redna 
naloga 

 
11.VERA IN DUHOVNA OSKRBA 
UKREP ODGOVORNI NOSILEC  ČASOVNI 

OKVIR 
Zagotavljanje dostopnosti do duhovne oskrbe in 
spodbujanje enakih pravic do veroizpovedi ne glede na 
vrsto invalidnosti. 

Verske ustanove, 
invalidske organizacije, 
društva 

Redna 
naloga 

Dostopnost do cerkvenih objektov ter zagotavljanje 
ustreznih arhitekturnih rešitev v okviru prihodnjih sanacij 
in/ali rekonstrukcij cerkvenih objektov. 

Verske ustanove Redna 
naloga 

 
 
12.VKLUČENOST INVALIDOV V OBLIKOVANJE POLITIKE IN NAČRTOVANJE INVALIDSKEGA 
VARSTVA 

 
UKREP ODGOVORNI NOSILEC  ČASOVNI 

OKVIR 
Zagotavljanje možnosti svobodne oddaje volilnega glasu: 
zagotovitev prilagojenih volilnih mest za gibalno ovirane 
osebe, pravočasno obveščanje o dostopnih voliščih v 
skladu z veljavno zakonodajo. 

Republika Slovenija, MOV Redna 
naloga 

Spodbujanje in zagotavljanje sodelovanja pri pripravi 
občinskih dokumentov, ki se tičejo tudi področja invalidov. 

MOV, Svet za invalide MOV, 
invalidske organizacije in 
društva 

Redna 
naloga 

Povezovanje predstavnika invalidov v MOV Velenje s 
predsedniki in sekretarji posameznih društev in vsemi 
invalidi, ki jih nato zastopa na občinski ravni. 

MOV – Urad za družbene 
dejavnosti 

Redna 
naloga 
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Sodelovanje pri pripravi Programa za izboljšanje življenja 
invalidov v MOV za obdobje 2018-2021. 
 

MOV – Urad za družbene 
dejavnosti, Svet za invalide 
MOV, ustanove, invalidska 
društva in organizacije 

Redna 
naloga 

Sodelovanje pri pripravi letnega poročila o izvajanju 
programa za izboljšanje življenja invalidov v MOV. 

MOV – Urad za družbene 
dejavnosti, Svet za invalide 
MOV, ustanove, invalidska 
društva in organizacije 

Redna 
naloga 

 
13. PODPORA DELOVANJU INVALIDSKIH ORGANIZACIJ 
UKREP ODGOVORNI NOSILEC  ČASOVNI 

OKVIR 
Zagotavljanje brezplačne uporabe prostorov oziroma 
večnamenskih dvoran v občinski lasti za namen 
prireditev, okroglih miz, predavanj, razstav v organizaciji 
invalidskih organizacij, društev. 

MOV, invalidske 
organizacije in društva 

Redna 
naloga 

Sofinanciranje programov in projektov s področja 
socialnega varstva. 

MOV – Urad za družbene 
dejavnosti 

Redna 
naloga 

Sofinanciranje programov in projektov s področja športa 
invalidov. 

MOV – Urad za družbene 
dejavnosti 

Redna 
naloga 

Sofinanciranje zaposlitev invalidov preko javnih del. Zavod RS za zaposlovanje, 
MOV  

Redna 
naloga 

Zagotavljanje brezplačnega najema poslovnih prostorov 
v lasti MOV s financiranjem najemnine ali obratovalnih 
stroškov za delovanje invalidskih društev. 

MOV – Urad  za razvoj in 
investicije 

Redna 
naloga 

Sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso 
predmet drugih financiranj iz proračuna MOV. 

MOV – Kabinet župana Redna 
naloga 

Izplačevanje subvencij za najemnine najemnikom 
neprofitnih stanovanj iz proračuna MOV in najemnikom 
tržnih stanovanj (neprofitni del iz proračuna MOV, tržni 
del se deli na  50% MOV in 50% iz državnega proračuna). 

MOV – Urad za razvoj in 
investicije v sodelovanju s 
Centrom za socialno delo 
Velenje 

Redna 
naloga 

 
14.USPOSABLJANJE STROKOVNEGA KADRA ZA KOMUNICIRANJE IN NEPOSREDNO DELO Z 
OSEBAMI S POSEBNIMI POTREBAMI 
UKREP ODGOVORNI NOSILEC  ČASOVNI 

OKVIR 
Osveščanje in usposabljanje strokovnega kadra po 
posameznih področjih za delo z osebami s posebnimi 
potrebami (npr. zdravstvenega osebja, kulturnih 
delavcev, športnih delavcev …). 

državne in lokalne 
ustanove, zavodi 

Redna 
naloga 

Iskanje možnosti dodatnih izobraževanj v ustanovah. MOV Redna 
naloga 

Usposabljanje lokalnih turističnih vodnikov in zaposlenih 
v muzejih ter galeriji za delo z osebami s posebnimi 
potrebami. 

TIC Velenje, Muzej Velenje, 
Festival Velenje, enota 
Galerija Velenje 

Redna 
naloga 

Prilagojena vodstva za osebe s posebnimi potrebami: 
turistično vodenje in razstave. 

TIC Velenje, Muzej Velenje, 
Festival Velenje, enota 
Galerija Velenje 

Redna 
naloga 

Predlog za ponovitev tečaja slovenskega znakovnega 
jezika za zaposlene v javnih ustanovah. 

MOV – Urad za družbene 
dejavnosti, Medobčinsko 
društvo gluhih in naglušnih 
Velenje 

2018-2021 

 
15.SPREMLJANJE IN UGOTAVLJANJE UČINKOV SPREJETIH UKREPOV ZA OSEBE S POSEBNIMI 
POTREBAMI 
UKREP ODGOVORNI NOSILEC  ČASOVNI 

OKVIR 
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Spremljanje izvajanja projekta. Po potrebi obveščanje 
Sveta za invalide MOV, občinskih uradov. 

MOV, državne in lokalne 
ustanove, organizacije, 
društva 

Redna 
naloga 

Spremljanje izvedenih ukrepov iz akcijskega načrta in 
priprava poročil. 

MOV – Urad za družbene 
dejavnosti 

Redna 
naloga 

Spremljanje poročil o izvajanju programov. MOV, ustanove, invalidske 
organizacije in društva, 
podjetja 

Redna 
naloga 

Spremljanje poročil o porabi sredstev iz občinskih 
razpisov. 

MOV Redna 
naloga 

Sprejemanje pobud, pripomb. MOV, Svet za invalide 
MOV, spletna stran 
www.starostiprijazno.si 

Redna 
naloga 

 
 
16.MEDNARODNO SODELOVANJE 
UKREP ODGOVORNI NOSILEC  ČASOVNI 

OKVIR 
Spodbujanje izmenjave dobrih praks na različnih 
področjih in sodelovanje z različnimi organizacijami - 
evropska projekta AgriGo4Cities in Hicaps. 

MOV – Urad za razvoj in 
investicije, Urad za urejanje 
prostora 

2018-2020 

Spodbujanje izmenjave dobrih praks na različnih 
področjih in sodelovanje z različnimi organizacijami. 

Ustanove, invalidske 
organizacije in društva 

Redna 
naloga 

 
Ta program začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
 
Številka: 025-03-0001/2019-�0� 
Datum: 29. januar 2019    

 
 
 
 

                                                                                                          župan Mestne občine Velenje                                                                                                  
                                              Bojan KONTIČ, l.r. 
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/2016- uradno 
prečiščeno besedilo) in 42. ter 97. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 3/2016-uradno 
prečiščeno besedilo in 7/2017) na 2. seji, dne 29. januarja 2019 sprejel 

OKVIRNI PROGRAM DELA 
Sveta Mestne občine Velenje v letu 2019 

 
Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje v letu 2019 je naslednji: 

 
2. SEJA –  29. januar 2019: 

NASLOV AKTA PREDLAGATELJ FAZA 
Predlog Sklepa o imenovanju člana v Odbor za gospodarstvo KMVVI predlog 
Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu KMVVI predlog 
Predlog Sklepa o imenovanju člana v Komisijo za mladinska 
vprašanja KMVVI predlog 
Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet za varstvo pravic 
najemnikov stanovanj KMVVI predlog 
Sklep o imenovanju predstavnika v Svet lokalnih skupnosti 
Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška KMVVI predlog 
Sklep o imenovanju govornikov na pogrebih na območju 
Mestne občine Velenje župan predlog 
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč 
k družini na domu v Mestni občini Velenje  župan predlog 
Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje župan predlog 
Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. Plešivec iz javnega dobra 
9�0 109�/� župan predlog 
Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. Plešivec iz javnega dobra 
9�0 109�/26 župan predlog 
Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 967 Kavče iz javnega 
dobra 967 ��2/� župan predlog 
Sklep o soglasju k zadolžitvi javnega zavoda Zavod za turizem 
Šaleške doline v letu 2019 župan predlog 
Sklep o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih 
sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za 
obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 
2019 župan predlog 
Program za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini 
Velenje za obdobje 2018-2021 župan predlog 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem 
načrtu Vinska gora 2 župan osnutek 

Poročilo o izvedenih aktivnostih za izboljšanje kakovosti 
življenja starejših v MOV za leto 2018     
Poročilo o delu Odbora za pomoč občankam in občanom MOV 
v letu 2018     
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja 
letnega programa športa v MO Velenje za leto 2018     
Poročilo o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev na podlagi 
javnega razpisa za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav 
za obstoječa stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za 
leto 2018     
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov 
in projektov na področju turizma v MOV za leto 2018     
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Poročilo o dodeljenih sredstvih za spodbujanje podjetništva v 
Mestni občini Velenje za leto 2018     
Poročilo o izvedbi počitniškega dela mestne občine Velenje 
"Čisto moje Velenje 2018"     
Poročilo letnega in zimskega vzdrževanja ter obnov cest v 
Mestni občini Velenje za leto 2018     
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za izbiro letnih programov 
veteranskih in častniških organizacij ter projektov 
gasilskih organizacij v Mestni občini Velenje, ki jih je Mestna 
občina Velenje v letu 2018 sofinancirala iz proračuna     
Poročilo o delu prostovoljnih gasilskih društev v mestni občini 
Velenje za leto 2018     

Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2019 župan predlog 
 

3. SEJA – 9. april 2019:  
NASLOV AKTA PREDLAGATELJ FAZA 

Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Zdravstveni 
dom Velenje KMVVI predlog 
Sklep o uskladitvi mej Mestne občine Velenje z mejami 
zemljiških parcel župan predlog 
Sklep o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih 
sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za 
obstoječa stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 
2019 župan predlog 
Sklep o sprejemu ocene izvajanja občinskega programa 
varnosti Mestne občine Velenje župan predlog 

Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje 
za leto 2018 župan predlog 

Spremembe in dopolnitve Statuta MOV  župan predlog 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem 
načrtu Vinska gora 2 župan predlog 
Akcijski načrt za enakost spolov v MOV  župan predlog 
Pravilnik o oddaji oskrbovanih stanovanj Mestne občine 
Velenje v najem župan predlog 
Pravilnik o oddajanju parkirnih mest v garažah v najem župan predlog 
Spremembe in dopolnitve Statuta MOV  župan osnutek 

Program obnove in vzdrževanja javne razsvetljave v letu 2019 župan predlog 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka ureditvenega 
načrta za centralne predele mesta Velenje župan osnutek 

Odlok o pokopališkem redu župan osnutek 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi 
cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega 
pomena v Mestni občini Velenje župan osnutek 
Letno poročilo Lekarne Velenje za leto 2018     
Poročilo o izvedbi Javnega razpisa za sofinanciranje 
programov in/ali projektov na področju socialnega in 
zdravstvenega varstva za leto 2018 

    

Letno poročilo pomoč na domu za leto 2018     
Letno poročilo Vrtca Velenje za leto 2018 - povzetek     
Poročilo o delu Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje 
za leto 2018     

Poročilo o delu Medobčinske lokalne akcijske skupine za 
preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje za leto 2018     

Poročilo o delu Policijske postaje Velenje za leto 2018     
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Poročilo o delu Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva 
okolja za leto 2018     

Poročilo o delu Rdeče dvorane za leto 2018     
Poročilo o delu  Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu MOV za leto 2018     

Poročilo o delu Zavoda za turizem ŠD za leto 2018     
Poročilo o izvajanju programa za izboljšanje življenja invalidov 
v MOV za leto 2018     

Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh v kmetijstvu v letu 
2018     

Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih 
programov in projektov v Mestni občini Velenje za leto 2018     

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

    

Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje projektov 
mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja 
delovanja mladih v Mestni občini Velenje za leto 2018 

    

Poročilo o izvajanju izbirne gospodarske javne službe javnega 
mestnega prevoza in integriranega posebnega linijskega 
prevoza učencev v MO Velenje od 1.9.2017 do 31.8.2018 

    

Poročilo o poslovanju modrih con v letu 2018     
Poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta MOV za 
leto 2018     

Poročilo o delovanju Zavoda Energetska agencija za 
Savinjsko, Šaleško in Koroško za obdobje od 1.1.2018 do 
31.12.2018 

    

Poročilo o delu osnovnih šol v Mestni občini Velenje za šolsko 
leto 2017/2018     

Poročilo o delu Andragoškega zavoda Ljudska univerza 
Velenje v šolskem letu 2017/2018     

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

    

 
 

4. SEJA – 18. junij 2019: 
NASLOV AKTA PREDLAGATELJ FAZA 

Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2019 Komisija za priznanja predlog 
Sklep o imenovanju članov v Komisijo za štipendiranje 
proračunskega štipendijskega sklada Mestne občine Velenje. KMVVI predlog 
Sklep o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda 
Lekarna Velenje KMVVI predlog 
Sklep o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 
31.12.2018 župan predlog 

Sklep o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca 
Velenje za šolsko leto 2019/20 župan predlog 

Sklep o določitvi nižjega normativa v enoti Cirkovce Vrtca 
Velenje za šolsko leto 2019/20 župan predlog 

Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v 
Vrtcu Velenje za šolski leti  2019/20 in 2020/21 župan predlog 

Sklep o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne 
službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine 
Velenje za leto 2019 župan predlog 
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Sklep o sprejemu poslovnega načrta lokalne gospodarske 
javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in 
koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v 
Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob 
Paki za leto 2019 župan predlog 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju 
nepremičnin v lasti MOV s služnostnimi pravicami ter oddaji v 
najem in zakup  župan  predlog 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oddajanju 
poslovnih prostorov v najem  župan  predlog 
Odlok o postopku za sofinanciranje letnega programa športa v 
Mestni občini Velenje župan  predlog 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka ureditvenega 
načrta za centralne predele mesta Velenje župan predlog 
Odlok o pokopališkem redu župan  predlog  
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi 
cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega 
pomena v Mestni občini Velenje župan predlog 
Spremembe in dopolnitve Statuta MOV  župan predlog 
Odlok o Občinskem prostorskem načrtu MOV župan osnutek 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju 
nepremičnin v lasti MOV s služnostnimi pravicami ter oddaji v 
najem in zakup  župan  osnutek 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oddajanju 
poslovnih prostorov v najem  župan  osnutek 
Odlok o postopku za sofinanciranje letnega programa športa v 
Mestni občini Velenje župan  osnutek 
Onesnaževala v zraku - rezultati meritev EIS in obveščanje 
javnosti v letu 2018      

Poročilo o delu Festivala Velenje za leto 2018     
Poročilo o delu Knjižnice Velenje za leto 2018     
Poročilo o delu Mladinskega centra Velenje za leto 2018     
Poročilo o delu Muzeja Velenje za leto 2018     
Letno poročilo Zdravstvenega doma Velenje za leto 2018     
Letno poročilo Rdečega križa Območnega združenja Velenje 
za leto 2018     

Poročilo o delu Ustanove Velenjska knjižna fundacija za leto 
2018     

Poročilo o delu Zveze kulturnih društev Šaleške doline za leto 
2018     

Poročilo Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., za leto 2018     
Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov iz 
Mestne občine Velenje za leto 2018 

    

Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in 
prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje 
področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini 
Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 
2018 

    

 
 
 
 

5. SEJA – 12. november 2019: 
NASLOV AKTA PREDLAGATELJ FAZA 

Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Rdeča 
dvorana Športno rekreacijski zavod KMVVI predlog 
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Sklep o imenovanju člana v Svet zavoda Energetska agencija 
za Savinjsko, Šaleško in Koroško KMVVI predlog 

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu MOV župan predlog 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 
Mestne občine Velenje za leto 2019 župan predlog 

Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno 
opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za 
območje MOV 

župan predlog 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero 
komunalnega prispevka za območje Stara vas - zahod 
(Tehnološki park Velenje) 

župan predlog 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju 
nepremičnin v lasti MOV s služnostnimi pravicami ter oddaji v 
najem in zakup  župan  predlog 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oddajanju 
poslovnih prostorov v najem  župan  predlog 
Odlok o postopku za sofinanciranje letnega programa športa v 
Mestni občini Velenje župan  predlog 
Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2020 župan osnutek 
Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno 
opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za 
območje MOV 

župan osnutek 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero 
komunalnega prispevka za območje Stara vas - zahod 
(Tehnološki park Velenje) 

župan osnutek 

Poročilo o delu osnovnih šol v Mestni občini Velenje za šolsko 
leto 2018/2019     

Poročilo o delu Andragoškega zavoda Ljudska univerza 
Velenje v šolskem letu 2018/2019     

Poročilo o delu Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje za 
leto 2018     

 
 

6. SEJA – 17. december 2019: 
NASLOV AKTA PREDLAGATELJ FAZA 

Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2020 župan predlog 
Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2020  župan predlog 
Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno 
opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za 
območje MOV 

župan predlog 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu 
opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero 
komunalnega prispevka za območje Stara vas - zahod 
(Tehnološki park Velenje) 

župan predlog 

Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 
2020 župan predlog 

 
 
PO POTREBI OZIROMA OSTALO: 

 spremembe in dopolnitve ostalih prostorskih aktov, čistopisi prostorskih aktov; 
 spremembe in dopolnitve ustanovitvenih aktov; 
 razvojni programi posameznih področij; 
 pravilniki o finančnih intervencijah; 
 akti o ustanovitvi javno-zasebnega partnerstva; 
 spremembe statuta občine in poslovnika občinskega sveta; 
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 poročila Nadzornega odbora MOV; 
 sklepi o imenovanjih ali soglasjih k imenovanju; 
 sklepi o prenehanju statusa javnega dobra; 
 spremembe in dopolnitve Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MO 

Velenje za 2019;  
 spremembe in dopolnitve odlokov zaradi prilagoditve spremembam zakonodaje. 

 
 
SEZNANITEV S:  

 Poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje v obdobju od 1. januarja 2018 do 30. junija 
2019; 

 Poročilom o izvrševanju načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MO Velenje za 
leto 2018; 

 Poročila o izvrševanju posameznih projektov.  

II. 
Seje Sveta Mestne občine Velenje bodo predvidoma potekale ob torkih, z začetkom ob 8. uri zjutraj v sejni 
dvorani Mestne občine Velenje: 
 

Zap. št. Datum 

2. seja 29. januar 2019 

3. seja 9. april 2019 

�. seja 18. junij 2019 

�. seja 12. november 2019 

6. seja 17. december 2019 
 

III. 
Okvirni program začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
Številka: 032-01-0012/2019     
Datum: 29. januar 2019    
 
 
                                                                                                  župan Mestne občine Velenje                                                                                                         

                                              Bojan KONTIČ, l.r. 
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Komisija za statutarno-pravna vprašanja je na podlagi 71. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 3/2016 - uradno prečiščeno besedilo in 7/2017) na svoji 1. seji dne 23. 1. 2019 
sprejela  
 

SKLEP 
o soglasju k Statutu Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje 

 
Komisija za statutarno-pravna vprašanja v svojstvu ustanovitelja daje soglasje k Statutu Javnega zavoda 
Zdravstveni dom Velenje, št. 2288/18 z dne 18. 9. 2018, ki se glasi: 
 
Na podlagi 45. 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) in 4. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje (Uradni vestnik MO 
Velenje, št. 3/16 - uradno prečiščeno besedilo, 26/17 in 10/18) svet Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje 
na 15. seji z dne 18. 9. 2018 sprejme 
  
 

STATUT  
  JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM VELENJE 

  
 

 
I.  TEMELJNE DOLOČBE 

 
1. člen 

Javni zavod Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova 1, Velenje (v nadaljevanju: zavod) je bil ustanovljen 
na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, 
št. 3/2016 - uradno prečiščeno besedilo, 4/2017 in 10/2018; v nadaljevanju: odlok). 

 
2. člen 

Ime zavoda je: Zdravstveni dom Velenje.  
Skrajšano ime zavoda je: ZD Velenje.  
Sedež zavoda je v Velenju, Vodnikova 1.  
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju pod registrsko številko SRG 96/01168, 
vložna številka 1/06218/00. 

 
3. člen 

Zavod je javni zdravstveni zavod, ki opravlja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni ter 
druge dejavnosti skladno s predpisi.  
 
Dejavnost zavoda je javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. 

 
�. člen 

Zavod ima žig okrogle oblike, ki meri v premeru 30 mm z besedilom: Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova 1.  
 

�. člen 
Za spremembo imena in sedeža je potrebno soglasje ustanovitelja. 
 

6. člen 
S tem statutom se urejajo:  

- ime in sedež zavoda,  
- dejavnost zavoda,  
- organizacija zavoda,  
- organi zavoda,  
- organi, njihove pristojnosti in način odločanja,  
- druge določbe, pomembne za zakonito poslovanje zavoda.  

 
Statut zavoda je v skladu z odlokom. Splošni akti zavoda morajo biti v skladu s tem statutom.  
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II.  DEJAVNOST IN ORGANIZACIJA ZAVODA 
 

7. člen 
Zavod opravlja naslednje dejavnosti:  
86.210 Osnovno zdravstveno dejavnost, kamor spada:  

- svetovanje, diagnostika in zdravljenje, ki ga opravljajo zdravniki splošne medicine,  
- dejavnost splošnih ambulant, ki se lahko opravlja v zdravstvenih domovih, v prostorih podjetij, 

zasebnih ordinacijah, ustanovah za socialno varstvo ipd., kot tudi na bolnikovem domu.  
 

 
86.220 Specialistično ambulantno dejavnost, kamor spada:  

- specialistično svetovanje, diagnostika in zdravljenje,  
- dejavnost specialističnih ambulant, ki jo opravljajo zdravniki specialisti. Dejavnost se lahko 

opravlja v zdravstvenih domovih, v prostorih podjetij, zasebnih ordinacijah, ustanovah za 
socialno varstvo ipd. kot tudi na bolnikovem domu. Dejavnost obsega ambulantno obravnavo 
nehospitaliziranih bolnikov.  

 
86.230 Zobozdravstveno dejavnost, kamor spada:  

- splošna ali specialistična zobozdravstvena dejavnost, ki jo opravljajo zobozdravniki in 
zobozdravniki specialisti in vključuje zobozdravstveno preventivo in zdravljenje. Lahko se 
opravlja v zasebnih ordinacijah, v zdravstvenih domovih ali v zobnih ambulantah šol, podjetij, 
ustanov ipd.,  

- ortodontska dejavnost,  
- zobozdravstvena kirurška dejavnost.  

 
86.909 Druge zdravstvene dejavnosti, kamor spada:  

- zdravstvena nega,  
- dejavnost babic,  
- fizioterapija in medicinska masaža,  
- delovna terapija,  
- optometrija,  
- logopedija,  
- dietetika,  
- psihoterapija,  
- dejavnost zobnih higienikov,  
- dejavnost medicinskih laboratorijev in radiološke tehnike,  
- dejavnost krvnih, spermalnih bank in bank organov,  
- dejavnost reševalnih postaj, prevoz z reševalnimi avtomobili, letali, helikopterji ali drugimi 

vozili, z zdravstvenim osebjem ali brez njega.  
 
72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije, kamor   
spada:  

- DNK/RNK (genomika, farmakogenomika, genske sonde, genski preizkusi, 
sekvencioniranje/sinteza/podvojevanje, transkripcija, translacija DNK, genski inženiring),  

- proteinov in drugih molekul (sekvencioniranje/sinteza/inženiring proteinov in peptidov, tudi 
hormonov, lipidni/proteinski/gliko inženiring, proteomika, izolacija in čiščenje proteinov, 
identifikacija celičnih receptorjev),  

- celičnih in tkivnih kultur in inženiringa (tkivni elementi, biomedicinski inženiring, celična fuzija, 
vakcinalni/imunski stimulansi, manipulacija z embriji),  

- biotehnoloških tehnik (fermentacija z uporabo bioreaktorjev, bioprocesiranje, bioluženje, 
biorazžvepljevanje, biorazvlaknjevanje, biofiltracija, bioremediacija, fitoremediacija),  

- genov in vektorjev RNK (genska terapija, virusni vektorji),  
- bioinformatike (izgradnja genskih podatkovnih baz, proteinskih sekvenc, modeliranje bioloških 

procesov, vključujoč sistematsko biologijo),  
- nanobiotehnologije (uporaba orodij in procesov nanotehnologije za izgradnjo mehanizmov za 

preučevanje biosistemov, rabo v farmaciji, diagnostiki ipd.).  
 
53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost.  
 
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi.  
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81.210 Splošno čiščenje stavb.  
 
81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme.  
 
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti.  
 
96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.  
 
Zavod lahko spremeni ali razširi svojo dejavnost po predhodnem soglasju ustanovitelja.  
 

8. člen 
Zavod opravlja osnovne (splošne in zobozdravstvene) in specialistične (zdravstvene in zobozdravstvene) 
dejavnosti na območju Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj, Občine Šmartno ob Paki v organizacijskih in 
delovnih enotah, ki se določijo s posebnim notranjim aktom.  
 

9. člen 
Organizacijska enota (v nadaljevanju: OE) je zaokrožena organizacijska poslovna enota, ki v okviru enote 
samostojno posluje in spremlja poslovne rezultate.  
Obseg pristojnosti in pooblastil v pravnem prometu za OE določi direktor zavoda. OE izvršuje pooblastila v 
imenu in za račun zavoda.  
 
Delovna enota (v nadaljevanju: DE) predstavlja osnovno organizacijsko obliko izvajanja dejavnosti na 
posameznem strokovnem področju. DE nimajo samostojnih pooblastil v pravnem prometu.  
 
Delo in organizacijo, poslovanje in strokovnost dela v posamezni OE in DE vodi vodja, ki ga imenuje direktor 
zavoda. 

10. člen 
Notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest določi direktor s posebnim splošnim aktom. 

 
11. člen 

O uvajanju novih dejavnosti ali ukinitvi obstoječih ter o spremembi lokacije izvajanja dejavnosti zavoda odloča 
na predlog direktorja svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem. 
 
 

III. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE ZAVODA 
 

12. člen 
Zavod zastopa in predstavlja direktor v okviru pooblastil, ki jih ima zavod v pravnem prometu in to neomejeno, 
razen pri sklepanju pravnih poslov v zvezi z nakupom in prodajo nepremičnin, za kar mora pridobiti predhodno 
soglasje ustanovitelja.  
 
Za zavod podpisuje listine direktor. Za zavod lahko podpisujejo tudi delavci zavoda, ki so pooblaščeni s strani 
direktorja, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravlja.  
 
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec zavoda, ki ga direktor pooblasti za zastopanje in 
predstavljanje zavoda, pri čemer določi obseg, vsebino in trajanje pooblastila.  
 
 

IV. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 
 

13. člen 
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. 
 

1�. člen 
Premoženje zavoda je last ustanovitelja, s katerim upravlja zavod. Zavod lahko razpolaga s premičnim 
premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja. 
 
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju. 
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Zavod je dolžan poslovati po načelih dobrega gospodarja in je odgovoren za zakonitost poslovanja. 
 

Zavod je za svoje obveznosti odgovoren z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga. 
 
 

V. PLANIRANJE DELA IN RAZVOJA 
 

1�. člen 
Zavod planira svoje delo in razvoj v skladu s sprejetim planom zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji ter 
v skladu s planskimi usmeritvami ustanovitelja. 
 
Pri pripravi planov dela in razvoja upošteva zavod možnosti pridobivanja sredstev za svoje delo na podlagi 
pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in možnosti prodaje svojih storitev na trgu. 
 
Planske akte sprejema svet zavoda v rokih, določenih z zakonom. 
 
 
VI.  SREDSTVA ZAVODA 

 
16. člen 

Zavod pridobiva sredstva za delo in razvoj:  
1. Iz sredstev ustanovitelja za:  

- amortizacijo objektov in opreme ter investicije, če je to določeno z občinskim proračunom za tekoče 
leto,  

- mrliško pregledno službo.  
2. S plačili za storitve, opravljene na podlagi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje  Slovenije.  
3. S plačili za storitve, opravljene na podlagi pogodb s podjetji in drugimi fizičnimi in pravnimi osebami.  
�. Po pogodbi z Ministrstvom, pristojnim za zdravstvo, za naloge, ki se na podlagi zakona financirajo iz 

republiškega proračuna.  
�. S prodajo blaga in storitev na trgu.  
6. Iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in aktom o ustanovitvi. 

 
17. člen 

Ustanovitelj zavoda zagotavlja sredstva za investicije in za druge obveznosti, določene z zakonom in z aktom 
o ustanovitvi zavoda. 
 

18. člen 
Presežke prihodkov nad odhodki, ki jih zavod doseže pri opravljanju svoje dejavnosti kot javne službe, ki se 
financira ali sofinancira iz javnih sredstev, sme zavod uporabljati le za opravljanje in razvoj te dejavnosti, po 
predhodnem soglasju ustanovitelja. 
 
Z ostalimi presežki, ki jih zavod pridobi na drug način, sme zavod samostojno razpolagati v soglasju z 
ustanoviteljem. 
 

19. člen  
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda, ki so nastale ob opravljanju dejavnosti kot javne službe s sredstvi, 
ki so v občinskem proračunu za tekoče leto namenjena za dejavnost zavoda. Za obveznosti zavoda, nastale iz 
drugih pravnih poslov, ustanovitelj ne odgovarja. 
 

20. člen  
Primanjkljaj, ki nastane zavodu pri uresničevanju s planom sprejetih odločitev v zvezi z vzdrževanjem in nabavo 
medicinske opreme ter z izvajanjem sprejetih investicij, krije v skladu z zakonom ustanovitelj. 
 
Za primanjkljaj, ki nastane zavodu iz drugih poslov, odgovarja zavod samostojno. 
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VII. ORGANI ZAVODA 
 

21. člen  
Organi zavoda so: 

- svet zavoda, 
- direktor, 
- strokovni vodja, 
- strokovni svet. 

 
1. Svet zavoda 

22. člen  
 
Svet zavoda je organ upravljanja zavoda, ki ima 7 članov. svet zavoda sestavljajo:  

- predstavniki ustanovitelja (4 člani), od katerih imenuje dva Mestna občina Velenje,  po enega pa občina 
Šoštanj in občina Šmartno ob Paki; 

- predstavniki delavcev zavoda (2 člana), ki jih neposredno izvolijo delavci zavoda,  
- predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti (1 član), ki ga imenuje Zavod za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije.  
 
Svet zavoda ima predsednika in namestnika predsednika, ki ju izmed sebe izvolijo člani sveta zavoda. 
 

23. člen 
Predstavnike zavoda se voli izmed zdravnikov in zobozdravnikov, ostalih zdravstvenih delavcev in sodelavcev 
ter drugih delavcev zavoda na neposrednih volitvah.  
 
Člani sveta zavoda se izvolijo oz. imenujejo za mandatno obdobje �-ih let in so lahko ponovno izvoljeni oz. 
imenovani za to funkcijo. 
 
Način imenovanja in odpoklica članov sveta zavoda, predstavnikov ustanovitelja, oz. uporabnikov, določijo v 
svojih aktih ustanovitelj ter Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 
 

2�. člen  
Kandidata za člane sveta zavoda, predstavnike delavcev, določijo delavci zavoda v skladu s Sklepom o volitvah 
predstavnikov delavcev za člane sveta zavoda, ki ga je sprejel direktor zavoda in velja le ob prvih volitvah v 
svet zavoda. 
 

2�. člen 
Direktor zavoda ne more biti član sveta zavoda. 

 
26. člen  

Svet zavoda ima naslednje pristojnosti: 
- sprejema statut in druge splošne akte zavoda,  
- sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje, 
- določa finančni načrt, odloča o načrtu razporejanja sredstev in sprejema zaključni račun zavoda, 
- predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti, 
- daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih, 
- obravnava polletno in letno poročilo o izvajanju zdravstvene dejavnosti, 
- v soglasju z ustanoviteljem imenuje direktorja zavoda, 
- na predlog direktorja imenuje in razrešuje strokovnega vodjo, 
- imenuje posebne priložnostne ad hoc komisije in druga delovna telesa, določi njihove naloge, 

pristojnosti in sestavo, 
- opravlja druge z zakonom, aktom o ustanovitvi in statutom zavoda določene naloge. 

 
27. člen  

Svet zavoda je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica članov. Svet sprejema sklepe z večino glasov 
vseh na sejah prisotnih članov z javnim glasovanjem. 

 
Pri glasovanju z neodločenim rezultatom je sprejet sklep, za katerega je glasoval predsednik Sveta zavoda. Z 
dvotretjinsko večino glasov na seji prisotnih članov sveta zavoda sprejema sklepe: 

- o dopolnitvah in spremembah statuta, 
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- o spremembi, razširitvi in ukinitvi posameznih dejavnosti. 
 

Tajno se glasuje o konkretnem vprašanju, če se tako odloči večina prisotnih članov sveta zavoda. 
 
Svet zavoda lahko sprejema odločitve tudi na dopisnih sejah. V nujnih primerih, ko je potrebno sprejeti odločitve 
v krajšem času kot je mogoče sklicati sejo sveta zavoda, lahko svet zavoda na predlog predsednika sveta 
zavoda odloči o posameznem vprašanju z dopisno sejo. Morebitno gradivo za dopisno sejo se pošlje vsem 
članom sveta zavoda tako, da ima član sveta zavoda vsaj štiri ure časa za odločitev. Če se več kot polovica 
članov sveta zavoda s predlogom za izvedbo dopisne seje ne strinja in zahteva sklic seje, mora predsednik 
sveta zavoda sklicati sejo sveta zavoda. 
 

28. člen  
Seje sveta zavoda so javne. Udeležiti se jih morajo direktor in tisti strokovni delavci, ki bodo obrazložili 
posamezne točke dnevnega reda. 
 
 
2. Direktor 

29. člen  
 

Poslovodni organ zavoda je direktor. 
 
Direktor zastopa in predstavlja zavod, organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, vodi tudi strokovno delo 
zavoda in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda. 
 
Direktor ureja vprašanja iz svoje pristojnosti s splošnimi pravnimi akti (pravilniki, poslovniki, navodili) in 
posamičnimi pravnimi akti (sklepi, odločbami, odredbami, ipd.).  
 
Direktor zavoda odloča o posamičnih pravicah in obveznostih zavoda v skladu z zakoni, kolektivnimi pogodbami 
in splošnimi akti zavoda.    
 

30. člen 
V okviru pravic in dolžnosti direktor zlasti: 

- predlaga poslovno politiko, delovni program in razvojni plan ter sprejema ukrepe za njihovo izvajanje, 
- izvaja sklepe organov zavoda in ustanovitelja, 
- odloča o sklenitvi delovnega razmerja, prenehanju delovnega razmerja, o razporejanju delavcev, 

organizaciji dela, delovnih obveznostih, delovnem času ter o uresničevanju posamičnih pravic in 
odgovornosti delavcev v skladu z zakoni, kolektivnimi pogodbami in splošnimi akti, 

- v okviru prostega razpoložljivega časa opravlja delo s svojega strokovnega področja (v kolikor ima 
direktor izobrazbo, skladno z 2. odstavkom 33. členom tega statuta), 

- organizira in usklajuje delovni proces, 
- pripravlja predloge splošnih aktov zavoda, ki jih sprejema svet zavoda, 
- sprejema splošne akte, za katere ni pristojen drug organ po zakonu ali tem statutu, 
- odloča o posamičnih pravicah in obveznostih delavcev, 
- odloča o disciplinski odgovornosti delavcev, 
- je odgovoren za izvajanje ukrepov varstva pri delu in za varovanje zdravja, varstva pred požarom in 

varstva okolja, 
- skrbi za obveščanje javnosti, 
- predlaga imenovanje in razrešitev strokovnega vodje zavoda, 
- imenuje vodje programov dejavnosti, vodje OE in vodje DE, opravlja druga dela in naloge, določene z 

zakonom, splošnimi in posamičnimi pravnimi akti zavoda. 
 

31.a člen 
Direktor zavoda sprejema splošne akte zlasti za urejanje naslednjih vprašanj: 

- organizacije dela in sistemizacije delovnih mest, 
- metodologije za določitev osnovne plače, delovne uspešnosti in poslovne uspešnosti ter drugih 

prejemkov delavcev, 
- finančnega poslovanja, računovodstva in revidiranja, 
- popisa stvarnega premoženja in sredstev v upravljanju, 
- varstva osebnih podatkov in varovanja poslovnih tajnosti, odnosov zavoda z javnostjo, 
- pritožbenih postopkov pacientov, 
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- uporabe službenih vozil, 
- hišnega reda, 
- evidentiranja delovnega časa, 
- varnosti in varovanja zdravja pri delu ter varstva pred požarom, 
- drugih vprašanj v skladu z veljavno zakonodajo. 

 
Direktor odloča o posamičnih pravicah in obveznostih zaposlenih v skladu z zakoni, kolektivnimi pogodbami, 
splošnimi in posamičnimi akti zavoda. 
 

32. člen 
Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa s soglasjem ustanovitelja. Mandat 
direktorja traja 4 leta in je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan. 

 
Mandat direktorja začne teči z dnem, ko izda soglasje k njegovemu imenovanju ustanoviteljica oz. naslednji 
dan po preteku prejšnjega mandata, če je bilo soglasje ustanoviteljice izdano prej. 
 

33. člen 
Za direktorja je lahko na podlagi javnega razpisa imenovana oseba, ki poleg pogojev, predpisanih z zakonom, 
izpolnjuje še naslednje pogoje: 

- da ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje zdravstvene, pravne, 
ekonomske ali druge družboslovne smeri ali raven izobrazbe, ki v sladu z zakonom ustreza izobrazbi 
zdravstvene, pravne, ekonomske ali druge družboslovne smeri in 

- da ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih. 
 
Če je za direktorja izbran kandidat, ki ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje 
zdravstvene smeri ali raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza visoki izobrazbi ustrezne zdravstvene 
smeri in izpolnjuje druge, s tem statutom in zakonom določene pogoje, sta poslovodna funkcija in funkcija 
vodenja strokovnega dela v zavodu združeni. V tem primeru se za izvajanje poslovodne funkcije sklene 
pogodba o zaposlitvi za določen čas - za čas trajanja mandata in za polni delovni čas. V pogodbi o zaposlitvi 
se posebej uredijo tudi pravice, obveznosti in odgovornosti v skladu z delovnopravno zakonodajo. 
 

33.a člen 
V primeru, ko direktor iz kateregakoli razloga ni imenovan do izteka mandata sedanjemu direktorju, svet zavoda 
imenuje vršilca dolžnosti direktorja za čas do imenovanja direktorja, vendar najdlje za eno leto, in ponovi razpis 
za imenovanje direktorja. 
 

33.b člen 
Direktor je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan. Svet zavoda razrešuje direktorja v 
primerih in po postopku, določenim z Zakonom o zavodih in tem statutom. 
 

33.c člen 
Svet zavoda je dolžan razrešiti direktorja zavoda v naslednjih primerih: 

- če direktor sam zahteva razrešitev, 
- če nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po 

samem zakonu, 
- če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje 

sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi, 
- če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali 

malomarno opravlja svoje dolžnosti tako, da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju 
dejavnosti zavoda. 

33.e člena 
Zoper sklep o razrešitvi ima prizadeti pravico zahtevati sodno varstvo, če meni, da je bil kršen za razrešitev 
določeni postopek in da je ta kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev ali da niso podani razlogi za razrešitev, 
določeni v prejšnjem členu tega Statuta. 
 
Zahteva za sodno varstvo se vloži v petnajstih dneh po prejemu sklepa o razrešitvi pri pristojnem delovnem 
sodišču. 
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3. Strokovni vodja 
 

34. člen 
Če je za direktorja izbran kandidat, ki nima najmanj izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje 
zdravstvene smeri ali raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi zdravstvene smeri, vodi 
strokovno delo zavoda strokovni vodja. 
 
Za strokovnega vodjo je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

- da ima najmanj univerzitetno izobrazbo zdravstvene smeri, pridobljeno po študijskih programih druge 
stopnje zdravstvene smeri ali raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje 
zdravstvene smeri, 

- da ima opravljen specialistični izpit iz splošne-družinske medicine ali specialistični izpit iz druge 
medicinske dejavnosti, ki jo izvaja zavod ter 

- da ima najmanj pet let delovnih izkušenj. 
 
V primeru iz prvega odstavka tega člena, sta poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela v zavodu, 
ločeni. Strokovni vodja sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas za čas trajanja mandata direktorja in v 
obsegu 20 ur na teden. 
 

35. člen 
Strokovnega vodjo imenuje in razrešuje svet zavoda na predlog direktorja izmed zaposlenih v zavodu. 
 
Strokovni vodja ima naslednje pristojnosti in odgovornosti: 

- vodi strokovno delo in je odgovoren za strokovnost dela in strokovni razvoj zavoda, 
- predlaga svetu zavoda letni načrt strokovnega dela, 
- vodi in koordinira delo strokovnega sveta in njegovih komisij, 
- usklajuje strokovno delo znotraj programov dejavnosti in delovnih enot, 
- za področje strokovno medicinskega dela predlaga direktorju organizacijo dela, organiziranost zavoda, 

sistemizacijo delovnih mest in opise del in nalog, 
- daje direktorju predloge za imenovanje in razrešitev vodij organizacijskih enot in predstojnikov delovnih 

enot, 
- sodeluje pri pogajanjih za sklepanje pogodb z ZZZS, 
- skrbi, predlaga in usklajuje strokovno izobraževanje in usposabljanje zdravstvenih delavcev in 

sodelavcev ter zdravstvene administracije in izdela letni načrt strokovnega izobraževanja, 
- direktorju predlaga smernice kadrovske politike in plana kadra zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter 

zdravstvene administracije, 
- imenuje komisijo za interni strokovni nadzor in komisijo za izredni strokovni nadzor, 
- nadzira izpolnjevanje standardov kakovosti strokovno medicinskega dela in sprejema ukrepe ob 

njihovem neizpolnjevanju, 
- skrbi za strokovno povezovanje z drugimi zdravstvenimi, izobraževalnimi in znanstveno raziskovalnimi 

ustanovami, 
- poroča svetu zavoda, Ministrstvu za zdravje in drugim strokovnim organom na državni ravni o 

uresničevanju strokovnih nalog zavoda, 
- odloča o drugih zadevah s področja strokovnega dela, za katerega ga pooblasti direktor, svet zavoda 

in strokovni svet zavoda. 
 

V kolikor ima odločitev strokovnega vodje neposredne finančne posledice, le-to sprejme v soglasju z direktorjem 
zavoda. 
 
Glede imenovanja in razrešitve strokovnega vodje zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega statuta, ki 
veljajo za direktorja zavoda. Postopek imenovanja se izvede na podlagi internega razpisa. Sklep o internem 
razpisu sprejme svet zavoda, ki imenuje razpisno komisijo, v kateri mora biti zagotovljena ustrezna zastopanost 
posameznih strok v zavodu.  
 
Strokovnega vodjo v času njegove odsotnosti nadomešča zdravnik specialist, član strokovnega sveta, ki ga za 
to pisno pooblasti strokovni vodja. 
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�. Strokovni svet 
 

36. člen 
Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda 
za področje medicine. 
Po svoji funkciji ga sestavljajo vodje OE.  
 
Mandat članov strokovnega sveta traja do izteka mandata direktorja. 
 
Strokovni svet odloča z večino glasov vseh članov. 
 
Kadar strokovni svet odloča o strokovnih vprašanjih, ki imajo finančne posledice za zavod, sprejema odločitve 
v soglasju z direktorjem. 
 
Pri obravnavi zadev iz dejavnosti posameznega programa dela mora biti na seji prisoten član strokovnega sveta, 
ki pokriva ta program dejavnosti. 
 
Pri obravnavi ožjih strokovnih vprašanj se po potrebi vabi na sejo še druge ustrezne strokovne delavce zavoda 
ali zunanje strokovnjake. 

 
Strokovni svet se sestaja po potrebi, vendar najmanj štirikrat letno. 
 

37. člen 
Strokovni svet ima naslednje pristojnosti: 

- obravnava vprašanja s področja medicinskega strokovnega dela zavoda, 
- na predlog direktorja oz. sveta zavoda odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v 

statutu, 
- določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda, 
- daje svetu zavoda in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj 

dejavnosti zavoda, 
- predlaga direktorju zavoda izhodišča za plan izobraževanja in izpopolnjevanja ter določa kriterije za 

udeležbo zaposlenih na strokovnih izpopolnjevanjih, 
- obravnava pritožbe uporabnikov za delo zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev ter predlaga 

rešitve, 
- odloča o vseh drugih zadevah, za katere ga pooblasti direktor, 
- opravlja druge z zakonom ali splošnimi akti določene naloge, 
- predlaga načrt nabave medicinske opreme. 

 
38. člen 

Svet zavoda lahko za proučevanje zadev, ki so skupnega pomena, imenuje posebne priložnostne ad hoc 
komisije in druga delovna telesa, katerim določi njihove naloge, pooblastila in sestav. Ko komisija oz. delovno 
telo zaključi nalogo, za katero je bila ustanovljena, preneha delati. 
 
 

VIII. OBRAMBA IN ZAŠČITA 
 

39. člen 
Zavod določa ukrepe za obrambo in zaščito z obrambnim načrtom zavoda, v skladu z zakonom. 
 
Direktor je vodja obrambnih priprav in sprejema obrambni načrt. Skrbi za strokovno izvajanje obrambnih priprav 
ter priprav za zaščito in reševanje ter je odgovoren za njihovo stanje. 
 
Zavod je dolžan zagotoviti v skladu z določili in smernicami pristojnih občinskih in republiških organov izvajanje 
nalog za opravljanje storitev v vojni. 
 

40. člen 
Zavod je dolžan na podlagi sklepov pristojnih družbenopolitičnih skupnosti in v skladu z zakonom organizirati 
civilno zaščito. 
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IX. VARSTVO IN IZBOLJŠEVANJE DELOVNEGA OKOLJA 
 

41. člen 
Zavod je dolžan v skladu z zakonom zagotavljati varstvo delavcev pri delu, predvsem pa zagotavljati vsem 
delavcem v skladu s predpisi: 

- ustrezno opremljenost delovnih mest za opravljanje varnega dela, 
- preventivne zdravstvene preglede, 
- osebna zaščitna sredstva, 
- stalno izobraževanje s področja varstva pri delu in seznanjanje z nevarnostmi na  posameznih delovnih 

mestih, 
- ostale pravice v skladu s posebnimi predpisi in splošnimi akti zavoda. 

 
42. člen 

Zavod je dolžan zagotavljati takšen način opravljanja svoje dejavnosti, ki ne ogroža človekovega življenjskega 
okolja. 
 
 

IX. POSLOVNA TAJNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 
 

43. člen 
Zaposleni v zavodu so dolžni varovati kot tajnost podatke o poslovni in poklicni skrivnosti. Kršitev določil o 
varovanju tajnosti podatkov pomeni hujšo kršitev delovne obveznosti.  
 

44. člen 
Za poslovno in poklicno skrivnost se smatrajo listine in podatki, ki predstavljajo poslovno, medicinsko in 
znanstveno raziskovalno delo ter listine in podatki, katerih sporočanje bi bilo zaradi njihove narave in pomena 
v nasprotju z interesi zavoda ali če so označeni s stopnjo zaupnosti. 
 
Za poslovno skrivnost se štejejo: 

- podatki, listine in informacije, ki jih kot skrivnost določi direktor, 
- rezultati raziskovanj, ki še niso verificirani,  
- podatki in listine, ki vsebujejo ponudbo in povpraševanje poslovnih partnerjev, ali za razpis ali javni 

natečaj, do objave rezultatov natečaja ali javnega razpisa,  
- elementi dogovorov o poslovno - tehničnem sodelovanju z drugimi zavodi, podjetji in drugimi pravnimi 

osebami,  
- plan finančno - tehničnega zavarovanja objektov in premoženja, 
- podatki o izplačilih zaposlenim (plače, pogodbe o delu, avtorski honorarji) 
- bilančni podatki, razen tistih, ki jih vodstvo zavoda nameni kot informacijo internim in eksternim 

javnostim,  
- podatki, namenjeni davčni upravi,  
- podatki o davčnih obveznostih,  
- informacije o finančni boniteti firme, razen tistih, ki jih vodstvo zavoda nameni kot informacijo internim 

in eksternim javnostim,  
- informacije o pogojih prejetih in danih kratkoročnih in dolgoročnih kreditov, razen tistih, ki jih vodstvo 

zavoda nameni kot informacijo internim in eksternim javnostim,  
- informacije o načinu dostopa v katerikoli del informacijskega sistema zavoda, 
- informacije o načinu dostopa v varovane objekte zavoda. 

 
45. člen 

Za poklicno skrivnost se štejejo vse diagnoze in prognoze v zvezi z zdravljenjem in zdravstvenim stanjem 
bolnikov ter podatki njihovih osebnih in družinskih zadev, do katerih pridejo zdravstveni delavci in zdravstveni 
sodelavci ter drugi delavci pri opravljanju svojega dela. 
 

46. člen 
Dolžnost varovanja tajnosti podatkov ne preneha s prenehanjem zaposlitve v zavodu. 
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XI.  DELOVANJE SINDIKATA 
 

47. člen 
Delavci zavoda se svobodno organizirajo v sindikatih v skladu z zakonom. 
 
Zavod zagotavlja pogoje za delo sindikatov v skladu z zakonom in pogodbo. Odnose s sindikati ureja direktor. 
 
 
XII.  OBVEŠČANJE ZAVODA 
 

48. člen 
Organi zavoda so dolžni obveščati delavce o vseh zadevah, ki vplivajo na socialno ekonomski položaj in pravice 
ter obveznosti delavcev. 
 
Obveščanje se opravlja z objavami na oglasnih deskah ali pisnimi informacijami, ki so dostopne vsem delavcem. 
 
Na oglasnih deskah se objavljajo obvestila o sejah sveta in drugih organov zavoda ter zapisniki sej ali sklepi 
sej. 
 
 
XIII.  KONČNA DOLOČBA 
 

49. člen 
Statut je sprejet, ko zanj glasuje več kot dvotretjinska večina na seji prisotnih članov sveta zavoda in po 
pridobitvi soglasja ustanoviteljice. 
 
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje (Uradni vestnik 
MO Velenje, št. 15/1994 z dne 19. 10. 1994, Spremembe in dopolnitve Statuta Javnega zavoda Zdravstveni 
dom Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 4/2000 z dne 16. 5. 2000) in Spremembe in dopolnitve Statuta 
Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 4/2015 z dne 25. 3. 2015).  
 
 
Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku MO Velenje in se objavi na oglasnih deskah 
zavoda. 
 
 
Številka: 2288/18 
Datum: 18. 9. 2018    
                                                          

Predsednica sveta Javnega zavoda 
Zdravstveni dom Velenje 

Tadeja Lesnjak Cizej, l.r. 
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