
Spoštovani, 
na podlagi 26. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) in

22. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, 15/06-UPB1 in 22/08)

sklicujem

5. sejo Sveta Mestne občine Velenje, 
ki bo potekala v torek, 15. februarja 2011, ob 8. uri

v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje)

  župan Mestne občine Velenje

     Bojan KONTIČ s.r.

31. januar 2011 Številka: 03

glasilo št. 03
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Predlog

ZAPISNIK 4. SEJE
Sveta Mestne občine Velenje

Seja je potekala v sejni dvorani Mestne občine Velenje, dne 
21.12. 2010, s pričetkom ob 8. uri in zaključkom ob 9.20. 

Sejo je vodil župan Bojan KONTIČ, zapisnik je pripravila 
Brigita FUČIK.

Župan Bojan KONTIČ je otvoril sejo in ugotovil, da je od 
skupnega števila 33 članov sveta prisotnih 30 članov in je svet 
sklepčen. 

Člani sveta so za 4. sejo Sveta Mestne občine Velenje prejeli 
naslednje gradivo:
- Glasilo št. 2 in Priloge h glasilu št. 2/1, 2/2, 2/3 in 2/4
- Predlog dnevnega reda s poročevalci, kazalom in 

opombami;
- Obvestilo svetnicam in svetnikom Sveta MOV za 

posredovanje obrazca omejitve poslovanja Komisiji 
za preprečevanje korupcije ter obvestilo o vzpostavitvi 
nadzora nad lobiranjem;

- Organizacijska shema Mestne občine Velenje;
- Zapisnik Odbora za negospodarske javne službe;
- Zapisnik Odbora za gospodarske javne službe;
- Zapisnik Odbora za okolje in prostor;
- Zapisnik Odbora za gospodarstvo; 
- Zapisnik Komisije za pripravo statuta občine, poslovnika 

sveta in pravna vprašanja;
- Zapisnik Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja;
- Zapisnik seje Nadzornega odbora. 

Za 4. sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:

1.  Potrditev zapisnika 3. seje Sveta Mestne občine Velenje
2.  Vprašanja in pobude članov sveta
3.  Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata 

članici Komisije za pripravo statuta občine, poslovnika 
sveta in pravna vprašanja

4.  Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata 
članici Odbora za okolje in prostor 

5.  Predlog Sklepa o imenovanju člana v Odbor za področje 
negospodarskih javnih služb

6.  Predlog Sklepa o imenovanju članov v Komisijo za prošnje 
in pritožbe

7.  Predlog Sklepa o imenovanju člana v Komisijo za pripravo 
statuta občine, poslovnika sveta in pravna vprašanja

8.  Predlog Sklepa o imenovanju članov v Komisijo za 
mladinska vprašanja

9.  Predlog Sklepa o imenovanju člana v Nadzorni odbor 
Mestne občine Velenje

10.  Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet Javnega 
zavoda Zdravstveni dom Velenje

11.  Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet Javnega zavoda 
Knjižnica Velenje

12. Predlog Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 
2011 

13. Predlog Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 
2012 

14.  Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 
2011

15.  Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za 
leto  2012 

16. Predlog Odloka o organizaciji in delovnem področju 
občinske uprave Mestne občine Velenje

17. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko 
središče (skrajšani postopek) 

18.  Predlog Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektov
19.  Odgovori na pobude in vprašanja

Župan Bojan KONTIČ je predlagal, da se z dnevnega reda 
umakne naslednja točka:
- točka 18. - Predlog Pravilnika o vrednotenju mladinskih 
projektov

Župan Bojan KONTIČ je predlagal, da se dnevni red razširi 
tako, da se na dnevni red uvrsti: Predlog Ugotovitvenega 
sklepa o prenehanju mandata članici Sveta Centra za socialno 
delo Velenje.
Ostale točke se preštevilčijo.

Prisotnih je bilo 31 članov sveta
1. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se 
dnevni red razširi tako, da se: 
-  na 4. točko uvrsti predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju 
mandata članici Sveta Centra za socialno delo Velenje.

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

Župan Bojan KONTIČ je predlagal da se po skrajšanem 
postopku obravnava naslednja točka:
- 17. točka - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Regijsko višje in 
visokošolsko središče

Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
2. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se po 
skrajšanem postopku obravnava naslednja točka:
- 17. točka - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Regijsko višje in 
visokošolsko središče

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

Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
3. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se 
je glasil: 4. seja Sveta Mestne občine Velenje bo potekala po 
naslednjem DNEVNEM REDU:
1.  Potrditev zapisnika 3. seje Sveta Mestne občine Velenje 
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2.  Vprašanja in pobude članov sveta 
3.  Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata 

članici Komisije za pripravo statuta občine, poslovnika 
sveta in pravna vprašanja 

4.  Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata 
članici Sveta Centra za socialno delo Velenje 

5.  Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata 
članici Odbora za okolje in prostor 

6.  Predlog Sklepa o imenovanju člana v Odbor za področje 
negospodarskih javnih služb 

7.  Predlog Sklepa o imenovanju članov v Komisijo za prošnje 
in pritožbe 

8.  Predlog Sklepa o imenovanju člana v Komisijo za pripravo 
statuta občine, poslovnika sveta in pravna vprašanja 

9.  Predlog Sklepa o imenovanju članov v Komisijo za 
mladinska vprašanja 

10. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Nadzorni odbor 
Mestne občine Velenje 

11.  Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet Javnega 
zavoda Zdravstveni dom Velenje 

12.  Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet Javnega zavoda 
Knjižnica Velenje 

13. Predlog Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 
2011 

14. Predlog Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 
2012 

15.  Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 
2011 

16.  Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 
2012 

17. Predlog Odloka o organizaciji in delovnem področju 
občinske uprave Mestne občine Velenje 

18. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko 
središče 

19. Odgovori na pobude in vprašanja 

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

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA

Potrditev zapisnika 3. seje Sveta Mestne občine Velenje

Član sveta Anton DE COSTA je dejal, da pri njegovi razpravi o 
proračunu na str. 216 gradiva manjkajo številke. Glede realnosti 
finančnega plana je namreč govoril o razlikah v številkah, in 
sicer, leta 2008 je bil sprejet finančni plan 52 milijonov EUR za 
leto 2010, ocena za 2010 je 35 milijonov EUR in razlika je torej 
17 milijonov EUR. Prosi, da se to doda v zapisnik.
Dejal je, da glede Gaudeamusa ni izrazil skepse, ampak je 
govoril predvsem o spremljajočih objektih, torej športnih igriščih 
in parku v smislu kolidža.
Glede športnega parka je izrazil zaskrbljenost v tem smislu, da 
je v letu 2011 predvidenih 50.000 EUR, v letu 2012 100.000 
EUR, govora pa je o tem, da bi se že v letu 2012 zagotovila 
sredstva, ki bodo potrebna za izgradnjo, in sicer v vsoti 50 
milijonov EUR.

Član sveta Adnan GLOTIĆ je opozoril, da v zapisniku 3. seje 
med gradivom za sejo manjka zapisnik seje Sveta za varstvo 
uporabnikov javnih dobrin, ki so ga dobili pred sejo na klop.

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
4. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se 
glasi: Potrdi se zapisnik 3. seje Sveta Mestne občine Velenje s 
pripombami.

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

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA

Vprašanja in pobude članov sveta 

Zap. št. 25
Član sveta Franc SEVER je podal naslednja vprašanja in 
pobude:
1. Podal je pobudo, da bi se pri MIC-u naredilo postajališče 

za avtobus, nek objekt, v katerem bodo lahko dijaki in 
študentje čakali na avtobus.

2. Postavil je vprašanje, kaj bo MOV naredila s klasirnico. Ali 
jo namerava podreti?

3. Zanima ga, ali se bo ob izgradnji trgovsko-poslovne cone 
Trebuša (zraven policijske postaje v Velenju) uredil tudi 
vodotok Trebuša, ta namreč občasno poplavlja. Poleg tega 
je predlagal, da naj pristojne službe ob dežju pregledajo 
vodotok iz Kožlja, saj takrat pri Roškarju teče močan 
vodotok in predlaga, da bi se sedaj uredilo tudi to.

Zap. št. 26
Član sveta Ignac NOVAK je podal naslednja vprašanja:
1. Najprej se je občinski upravi zahvalil za odgovore na 

vprašanja glede mestne tržnice, ker pa so ti odgovori zelo 
splošni, prosi za dodatna pojasnila. Zanima ga, kakšni 
so bili kriteriji za izdelavo projekta mestne tržnice, koliko 
in kateri zainteresirani so se prijavili na razpis in kdaj bo 
župan sprejel branjevce na razgovor.

Zap. št. 27
Članica sveta Terezija JAKLIČ je podala naslednja vprašanja 
in pobude:
1. Glede na to, da potekajo razprave in predlogi za ureditev 

Sončnega parka že vrsto let, je predlagala, da se ponovno 
preuči študija oz. osnutek projektne naloge, ki jo je izdelal 
arhitekt Goran Semečnik leta 2001.

2. Postavila je vprašanje, kdaj in v katerem primeru lahko 
občina zakonito poseže v nepremičnino, ki je slabo 
vzdrževana, nevarna oz. kazi okolico. Nekaj takšnih 
razpadajočih objektov je tudi na področju pod gradom, 
izstopa pa polovica Starega trga.

3. Postavila je vprašanje, kdaj bo Stari trg dobil boljšo podobo. 
Gre predvsem za slabo zavarovane električne kable na 
zunanjih stenah hiš, npr. na stavbi KS. Poleg tega je dejala, 
da je že čas, da nekdo namesti žarnico v luč, ki osvetljuje 
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cesto nad KS Staro Velenje. 
4. Dejala je, da je ob dnevu samostojnosti priložnost, da 

se izobesijo zastave. Podala je pobudo, da se glasbeni 
šoli dodata poleg slovenske tudi evropska in velenjska 
zastava.

5. Postavila je vprašanje, kdaj se bo pričela gradnja prizidka 
vrtca Vrtiljak.

6. Postavila je vprašanje, zakaj se bo v letnem kinu postavilo 
plastično drsališče in ne naraven led.

Zap. št. 28
Član sveta Mihael LETONJE je podal naslednja vprašanja in 
pobude:
1. Dejal je, da je že na prejšnji seji izpostavil problematiko 

parkiranja na Kardeljevi ploščadi. Meni, da bi bilo dobro 
organizirati širši sestanek, v imenu stanovalcev pa 
postavlja naslednji vprašanji: MOV ima vpisan večinski 
delež funkcionalnih oz. pripadajočih zemljišč pod lastninsko 
pravico. Sprašuje, kakšna je pravna podlaga takšnih 
zemljiškoknjižnih vpisov. Poleg tega pa naj bi bila menda 
ustanovljena neka delovna skupina, ki naj bi preverjala 
delovanje teh parkirnih prostorov. Zanima ga, kdo so člani, 
kako deluje in kdaj. 

2. Postavil je vprašanje, zakaj vrtec na Kardeljevi ploščadi še 
ni odprt. Sprašuje, ali je res, da ni gradbenega dovoljenja.

3. Glede problematike parkirnih prostorov je postavil 
vprašanje, kaj je bilo narejenega v času od prejšnje seje 
glede parkirnih prostorov v  Mercator centru.

4. Postavil je vprašanje, zakaj se še ni začelo graditi garažne 
hiše na Gorici. Zanima ga, ali bo eno ali dvonadstropna, 
ali bo to drugo nadstropje sofinancirala občina in če je ta 
investicija zavedena v proračunu MOV.

5. Podal je pobudo, da bi se v MOV ustanovilo morda neko 
podjetje za celovito reševanje parkiranja v občini, namreč, 
če bodo parkirišča nekje plačljiva, nekje pa ne, bo prihajalo 
do velikega kaosa, zato daje pobudo, da se ustanovi 
neodvisna firma ali pa se da koncesijo za upravljanje 
parkiranja.

6. Član sveta Franc Sever je govoril o trgovsko-poslovni 
coni Trebuša in glede tega postavlja vprašanje, ali so že 
vse parcele tam denacionalizacijsko rešene in ali obstaja 
kakšna možnost, da bi se tam čim prej naredilo kaj glede 
industrijskih con, ker jih potrebujemo.

7. Podal je pobudo, da bi začeli razmišljati o tem, da bi del 
obale jezera pripravili za kopanje, torej, da se npr. postavijo 
tuši, ali pa se nekoliko zagradi.

8. Dejal je, da pri Centru Nova in njegovi okolici zdaj, ko so 
modre cone, ni več takšnega čiščenja kot prej. Podal je 
pobudo, da bi se glede tega pogovorilo s stanovalci in se 
nekako stvar uredilo.

9. Dejal je, da je Cesta na Vrtače zelo ozka, ker pa gre tam 
skozi veliko prometa, ga zanima, ali se bo ta cesta kaj 
rekonstruirala.

10. Pohvalil je dokaj hitro čiščenje snega ob prejšnjem sneženju 
in pa hitro odstranitev pokrovov odtokov v Pesju, zaradi 
česar je prišlo do takojšnje sanacije, ko je sneg skopnel.

Zap. št. 29
Član sveta Anton DE COSTA je podal naslednja vprašanja in 
pobude:
1. Postavil je vprašanje, kakšen je danes status SAŠA regije. 

Zanima ga, ali sploh še lahko govorimo o njej.

2. Opozoril je na problem pešpoti iz Gorice proti novi avtobusni 
postaji. Na njenem zaključku, kjer se cesta priključi Kopališki 
cesti, ob večjih nalivih izpod Herbersteina dere voda in ta 
voda zamrzne, kar seveda oteži ljudem hojo in ogroža 
njihovo varnost. Predlagal je, da bi se v sklopu urejevanja 
celotnega kompleksa rešilo tudi to.

Zap. št. 30
Član sveta Rolando KALIGARO je podal naslednja vprašanja 
in pobude:
1. Glede bistroja Saloon je postavil vprašanje, ali se bo ta 

objekt adaptiral ali odstranil in kdaj se bo to izvedlo.
2.  Ker se v poletnih mesecih veliko ljudi vozi na jezero z 

rolerji, je podal pobudo, da bi se asfaltirali pločniki v smeri 
proti jezeru ob industrijski cesti poleg Merkurja in pa od 
Muzeja premogovništva proti jezeru.

Zap. št. 31
Član sveta Jurij TERGLAV je podal naslednje vprašanje:
1. Postavil je vprašanje, ali ob rekonstrukcijah cest v MOV 

občina kaj sodeluje z Direkcijo za ceste RS in ali ima ob 
tem kakšen vpliv.

Zap. št. 32
Član sveta Stanislav VIDEMŠEK je podal naslednja vprašanja 
in pobude:
1. Dejal je, da čez vikend ni gorela javna razsvetljava ob 

Celjski cesti. Podal je pobudo, da se to čim prej uredi, ker 
je ta del zelo nevaren.

2. Postavil je vprašanje glede zemljišča gospoda Voduška v 
Vinski Gori. Zanima ga, če se menjava zemljišč z RS na 
tem mestu nadaljuje, ali pa je potrebno ponovno odpreti 
postopke.

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata 
članici Komisije za pripravo statuta občine, poslovnika 

sveta in pravna vprašanja

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA. 

Prisotnih je bilo 30 članov sveta.
4. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu 
Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici Komisije 
za pripravo statuta občine, poslovnika sveta in pravna 
vprašanja.

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

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata 
članici Sveta Centra za socialno delo Velenje

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA. 

Član sveta Franc SEVER je dejal, da bo predlog podprl, se 
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pa postavlja vprašanje o resnosti političnih strank. Meni, da 
je nesmiselno dvakrat imenovati isto osebo, z državnega in 
lokalnega nivoja.

Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
5. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu 
Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici Sveta 
Centra za socialno delo Velenje.

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

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata 
članici Odbora za okolje in prostor 

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA. 

Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
6. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu 
Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici Odbora 
za okolje in prostor.

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

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Sklepa o imenovanju člana v Odbor za 
področje negospodarskih javnih služb 

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA. 

Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
7. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
imenovanju člana v Odbor za področje negospodarskih javnih 
služb.

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

K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Sklepa o imenovanju članov v Komisijo za 
prošnje in pritožbe

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA. 

Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
8. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 

imenovanju članov v Komisijo za prošnje in pritožbe.
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 

K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Sklepa o imenovanju člana v Komisijo za 
pripravo statuta občine, poslovnika sveta in pravna 

vprašanja 

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA. 

Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
9. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa 
o imenovanju člana v Komisijo za pripravo statuta občine, 
poslovnika sveta in pravna vprašanja.

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

K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Sklepa o imenovanju članov v Komisijo za 
mladinska vprašanja

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA. 

Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
10. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
imenovanju članov v Komisijo za mladinska vprašanja.

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

K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Sklepa o imenovanju člana v Nadzorni odbor 
Mestne občine Velenje

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA. 

Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
11. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
imenovanju člana v Nadzorni odbor Mestne občine Velenje.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
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K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet Javnega 
zavoda Zdravstveni dom Velenje

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA. 

Član sveta Franc SEVER je dejal, da bo predlog podprl, vendar 
pa se sprašuje o združljivosti funkcij, saj bo direktorica občinske 
uprave hkrati tudi v članica v svetu zavoda. Želi točnejše 
informacije o združljivosti teh funkcij.

Član sveta Mihael LETONJE je dejal, da bo sicer podprl predlog, 
vendar se pridružuje mnenju Franca Severja, poleg tega pa se 
boji, da bo direktorica občinske uprave preobremenjena in ne 
bo zmogla opravljati vseh funkcij 100%.

Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
12. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
imenovanju članov v Svet Javnega zavoda Zdravstveni dom 
Velenje.

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

K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet Javnega 
zavoda Knjižnica Velenje

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA. 

Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
13. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
imenovanju člana v Svet Javnega zavoda Knjižnica Velenje.

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

K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja 
z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za 

leto 2011

Obrazložitev predloga je podal Tone BRODNIK. 

Član sveta Franc SEVER je dejal, da se mu postavlja generalno 
vprašanje, in sicer, zakaj so zemljišča na podeželju dražja kot 
v mestu, npr. na Trebušah ob glavni cesti plačamo 40 EUR 
za m², v Vinski Gori pa 50 EUR. Sprašuje se, ali je to dobra 
politika na tem področju. Poleg tega bi bilo dobro razmisliti, na 
katerem področju se bo katera stvar financirala iz proračuna 
kot infrastruktura, da ne bi bila potem cena m² prevelika za 
možnost nakupa.

Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
14. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Velenje za leto 2011.

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

K 14. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja 
z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za 

leto 2012

Obrazložitev predloga je podal Tone BRODNIK. 

Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
15. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Velenje za leto 2012.

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

K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za 
leto 2011 

Obrazložitev predloga je podala Amra KADRIČ. 

Član sveta Ludvik HRIBAR je dejal, da bo predlog podprl, 
vendar ima naslednje vprašanje. V obrazložitvi financiranja 
pokopališč sta navedeni dve pokopališči, vendar je v tekstu 
na str. 40 vključeno tudi urejanje pokopališč KS Škale. Tam 
vidimo, da je v letu 2010 navedeno samo 3000, v letu 2011 pa 
30.000 EUR. Zanima ga, ali je tu prišlo do tipkarske napake, saj 
v obrazložitvi tega ni.
Zahvalil se je sestavljalcem proračuna, ker so v drugi del 
investiranja prišle vse krajevne skupnosti, saj v prvem delu niso 
bile zajete vse. 

Član sveta Franc SEVER je dejal, da proračuna ne more 
podpreti takega kot je, saj nekatere pomembne stvari niso 
vključene, npr. sanacija plazu v Lipju. Meni, da ta proračun ne 
omogoča uravnoteženega razvoja podeželja in mesta in tudi 
infrastrukturnih standardov z njim ne dvigujemo. Pohvalil pa 
je preglednost proračuna, saj imamo sedaj za vsa leta nazaj 
navedeno porabo in se zdaj lahko temu proračunu sledi.
Dejal je, da v proračunu prav tako ne vidi, kako se bo končala 
investicija križišča pri Obircu, notri tudi ne vidi predvidenih 
sredstev za študije pločnikov, poleg tega pa meni, da bo 
potrebno resno razmisliti, kako se bo vlagalo v infrastrukturo 
na podeželju.
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Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
16. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Odloka o 
proračunu Mestne občine Velenje za leto 2011.

Za predlog je glasovalo 22 članov sveta, nihče ni bil proti. 
Predlog je bil sprejet. 

K 16. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za 
leto 2012

Obrazložitev predloga je podala Amra KADRIČ. 

Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
17. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Odloka o 
proračunu Mestne občine Velenje za leto 2012.

Za predlog je glasovalo 22 članov sveta, nihče ni bil proti. 
Predlog je bil sprejet. 

K 17. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Odloka o organizaciji in delovnem področju 
občinske uprave Mestne občine Velenje 

Obrazložitev predloga je podala Andreja KATIČ.

Član sveta Franc SEVER je dejal, da bo glasoval proti, ker 
je predlagal, da se razmisli o ustanovitvi službe za vodenje 
investicij, tega pa sedaj v predlogu odloka ni.

Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
18. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Odloka o 
organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne 
občine Velenje.

Za predlog je glasovalo 24 članov sveta, eden je bil proti.
Predlog je bil sprejet. 

K 18. TOČKI DNEVNEGA REDA

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi Javnega zavoda Regijsko višje in 

visokošolsko središče 

Obrazložitev predloga je podal Darko LIHTENEKER.

Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
19. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega 
zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče.

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

K 19. TOČKI DNEVNEGA REDA

Odgovori na pobude in vprašanja 

Odgovori na pobude in vprašanja bodo podani v pisni obliki.

Seja se je zaključila ob 9.20 minut.

Zapisnik pripravila Brigita Fučik.

Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

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

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 30. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-Odl. US, 76/08, 79/09 in 
51/10) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 
15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na ___ seji, dne _________ sprejel naslednji

SKLEP
o imenovanju člana v Odbor za okolje in 

prostor

I.
V Odbor za okolje in prostor se imenuje:

1. Dimitrij Amon, član.

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

Številka: 032-16-01/2010-284
Datum: 

                                                                                                   
           Župan Mestne občine Velenje

Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV:
V postopku zbiranja predlogov kandidatur je bila na komisijo 
vložena ena pravočasna in popolna  kandidatura:
Član sveta Bojan Škarja je vložil kandidaturo in soglasje za 
kandidata Dimitrija Amona.
Odbor ima 9 članov. Svet MO Velenje je na 2. seji dne 9. 11. 
2010 sprejel sklep o imenovanju Odbora za okolje in prostor. 
Imenovanih je bilo 9 članov, in sicer Franc Blatnik, predsednik 
in Ivan Gaber, Ludvik Hribar, Peter Dermol, Marija-Marjana 
Koren, Anton De Costa, Ignac Novak, Robert Bah in Franc 
Špegel kot člani.            
Članica Odbora za okolje in prostor MO Velenje Marija-Marjana 
Koren je dne 30. 11. 2010 na Mestno občino Velenje naslovila 
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odstopno izjavo, v kateri je navedla, da želi iz odbora odstopiti. 
Svet MO Velenje je na 4. seji dne 21. decembra 2010 sprejel 
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Mariji Marjani 
Koren. Za manjkajočega člana je bilo potrebno kandidacijski 
postopek ponoviti.
Člani komisiji so o vloženi kandidaturi glasovali in soglasno 
odločili kot je razvidno iz predloga sklepa.

Velenje, dne 17. 1. 2011

Pripravila: 
Irena H. Škoberne, s.r. 

 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja -
Na podlagi 32. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) 
predlagam svetu, da ta sklep sprejme. 

                                                                                                   
                       Predsednik komisije

Bojan Škarja, s. r.                                                                     
                                             

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

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 30. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-Odl. US, 76/08, 79/09 in 
51/10) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 
15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na ___ seji, dne _________ sprejel naslednji

SKLEP
o imenovanju člana v Komisijo za pripravo 
statuta občine, poslovnika sveta in pravna 

vprašanja

I.
V Komisijo za pripravo statuta občine, poslovnika sveta in 
pravna vprašanja se imenuje:

1. Bojan Voh, član.

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

Številka: 032-09-01/2010-284
Datum: 

        Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV:
V postopku zbiranja predlogov kandidatur je bila na komisijo 
vložena naslednja kandidatura:
Član sveta Bojan Škarja je vložil kandidaturo in soglasje za 
kandidata Bojana Voha.                        

Komisija ima 7 članov. Svet MO Velenje je na 2. seji dne 9. 11. 
2010 sprejel sklep o imenovanju Komisije za pripravo statuta 
občine, poslovnika sveta in pravna vprašanja. Imenovanih je bilo 
6 članov, in sicer: Maja Hostnik, predsednica in člani-ce: Helena 
Imperl, Drago Blagus, Mag. Dragica Povh, Željko Matanovič ter 
Mirko Lorger. Za manjkajočega člana je bilo potrebno ponoviti 
postopek. Na 4. seji Sveta MO Velenje dne 21. decembra 2010 
je bil tako imenovan za člana mag. Jurij Terglav.
Članica Komisije za pripravo statuta občine, poslovnika sveta 
in pravna vprašanja MO Velenje, Mag. Dragica Povh, je dne 30. 
11. 2010 na Mestno občino Velenje naslovila odstopno izjavo, v 
kateri je navedla, da želi iz komisije odstopiti. Svet MO Velenje 
je na 4. seji dne 21. decembra 2010 sprejel Ugotovitveni 
sklep o prenehanju mandata članici mag. Dragici Povh. Za 
manjkajočega člana je bilo potrebno kandidacijski postopek 
ponoviti.
Člani komisiji so o vloženi kandidaturi glasovali in soglasno 
odločili kot je razvidno iz predloga sklepa.

Velenje, dne 17. 1. 2011

Pripravila: 
Irena H. Škoberne, s.r. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja -
Na podlagi 32. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) 
predlagam svetu, da ta sklep sprejme. 

                                                                                                   
                       Predsednik komisije

Bojan Škarja, s. r.                                                                     

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

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na  _____ 
seji, dne _________ sprejel naslednji

SKLEP
o imenovanju člana v Svet Centra za socialno 

delo Velenje

I.
V Svet Centra za socialno delo Velenje se imenuje Drago 
Kolar.

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

Številka: 032-03-01/2010-284
Datum: 

 Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ
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OBRAZLOŽITEV:
V postopku zbiranja predlogov kandidatur sta bili na komisijo 
vloženi dve (2) pravočasni in popolni kandidaturi, in sicer:
1. Član sveta Bojan Škarja je vložil kandidaturo in soglasje za 

kandidata Draga Kolarja.
2. Član sveta Andrej Kuzman je vložil kandidaturo in soglasje 

za kandidatko Gabrijelo Fidler.                         
Člani komisije so o obeh kandidaturah glasovali in z večino 
glasov izglasovali kot je navedeno v predlogu sklepa.

Velenje, dne 17. 1. 2011

Pripravila: 
Irena H. Škoberne, s.r. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja -
Na podlagi 32. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) 
predlagam svetu, da ta sklep sprejme. 

                                                                                                   
                       Predsednik komisije

Bojan Škarja, s. r.                                                                     

Predlagatelj: ŽUPAN         Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list ZS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 
in 14/10 – odl. US) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik 
MO Velenje, št. 15/06 – UPB1, 26/07 in 18/08) na svoji _____________ seji dne 
__________sprejel 

SKLEP
o izvzemu nepremičnine v k.o. Lipje iz javnega 

dobra (Erič)

1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine 
parcela 1309/7, k.o. Lipje, 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: 465-05-0120/2007-282
Datum: 

        Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

Obrazložitev:
Nepremičnina parcela 1309/7, k.o. Lipje, dejansko leži ob 
obstoječi cesti v Lipju in v naravi predstavlja dovozno pot 
do stanovanjske hiše na sosednjem zemljišču v lasti fizičnih 
oseb.
Svet Mestne občine Velenje je s Sklepom o spremembah in 
dopolnitvah sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s 

stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2010 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 08/10) odobril menjavo 
predmetnih nepremičnin. 

Predmetno zemljišče bo po izvzemu iz javnega dobra postalo 
last MO Velenje. MO Velenje bo predmetno zemljišče menjala 
za zemljišče v lasti fizičnih oseb, ki leži ob zemljišču parcela 
1309/6 in je javno dobro, tako,  da bo MO Velenje pridobila 
parcelo 1161/2, k.o. Lipje. 
Mestna občina Velenje navedenega zemljišča ne potrebuje več, 
zato predlaga prenehanje statusa javnega dobra in menjavo 
zemljišča s fizično osebo.

Datum: 10.01.2011

Pripravila:
Janja Kastelic, s.r.

 
Župan:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06–UPB1, 26/07 in 18/08) 
predlagam svetu, da ta sklep sprejme.

Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.
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Predlagatelj: ŽUPAN        Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list ZS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 
in 14/10 – odl. US) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik 
MO Velenje, št. 15/06 – UPB1, 26/07 in 18/08) na svoji _____________ seji dne 
__________sprejel 

SKLEP
o izvzemu nepremičnine v k.o. Lipje iz javnega 

dobra (Ramšak)

1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine, 
parcela 1282/4, k.o. Lipje, 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: 465-05-0082/2010-282

Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

Obrazložitev:
Nepremičnina parcela 1282/4, k.o. Lipje v naravi predstavlja 
pašnik, ki ga že več let ureja lastnik sosednjega zemljišča, v 
dobri veri, da je zemljišče njegova last.

Svet Mestne občine Velenje je s sklepom o prodaji predmetne 
nepremičnine v letu 2002  odobril prodajo predmetne 
nepremičnine. 

Zemljišče bo po izvzemu iz javnega dobra postalo last MO 
Velenje. MO Velenje bo predmetno zemljišče menjala za 
zemljišče v lasti fizične osebe, ki je v naravi cesta, tako,  da bo 
MO Velenje pridobila parcelo 491/2, k.o. Lipje. 
Mestna občina Velenje navedenega zemljišča ne potrebuje več, 
zato predlaga prenehanje statusa javnega dobra in menjavo 
zemljišča s fizično osebo.
        
Datum: 21.01.2011

Pripravila:
Janja Kastelic, s.r.

 
Župan:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06–UPB1, 26/07 in 18/08) 
predlagam svetu, da ta sklep sprejme.

Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.
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Predlagatelj: ŽUPAN       Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list ZS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 
in 14/10 – odl. US) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik 
MO Velenje, št. 15/06 – UPB1, 26/07 in 18/08) na svoji _____________ seji dne 
__________sprejel 

SKLEP
o izvzemu nepremičnin v k.o. Ložnica iz 

javnega dobra (Pungartnik)

1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnin, 
parcela 1093, 1091/3, 1094/1, del 1096/7 v k.o. Ložnica, 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: 344-06-0014/2005-282
Datum:

Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

Obrazložitev:
Nepremičnine parcela 1093, 1091/3, 1094/1, del 1096/7 v k.o. 
Ložnica v naravi predstavljajo  travnik.

Svet Mestne občine Velenje je Sklepom o spremembah in 
dopolnitvah sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja 
s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 
2011 (Uradni vestnik MO Velenje, št. 03/11) odobril prodajo 
predmetne nepremičnine. 

Zemljišče bo po izvzemu iz javnega dobra postalo last MO 
Velenje. MO Velenje bo predmetno zemljišče menjala za 
zemljišče v lasti fizične osebe, ki je v naravi cesta, tako,  da 
bo MO Velenje pridobila parcele parc. št. 245/1, 245/2, 245/6, 
246/1, 251/1, 254/1, 269/1, 270/1, 271/1, 273/1, 274/4, 379/1, 
380/1, 381/1, 382/1, k.o. Ložnica.
Mestna občina Velenje navedenega zemljišča ne potrebuje več, 
zato predlaga prenehanje statusa javnega dobra in menjavo 
zemljišča s fizično osebo.

Datum: 21.01.2011

Pripravila:
Janja Kastelic, s.r.

Župan:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06–UPB1, 26/07 in 18/08) 
predlagam svetu, da ta sklep sprejme.

Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.
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Predlagatelj: ŽUPAN         Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list ZS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 
in 14/10 – odl. US) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik 
MO Velenje, št. 15/06 – UPB1, 26/07 in 18/08) na svoji _____________ seji dne 
__________sprejel 

SKLEP
o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje iz 

javnega dobra (Ameti)

1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine 
parcela 3562/8, k.o. Velenje 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: 464-04-0018/2009-282
Datum:

Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

Obrazložitev:
Na nepremičnini parcela 3562/8, k.o. Velenje je lastnik 
stanovanjske hiše zgradil stopnice. 

Svet Mestne občine Velenje je Sklepom o spremembah in 
dopolnitvah sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja 
s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 
2011 (Uradni vestnik MO Velenje, št. 03/11) odobril prodajo 
predmetne nepremičnine. 

Zemljišče bo po izvzemu iz javnega dobra postalo last MO 
Velenje. MO Velenje bo predmetno zemljišče prodala lastniku 
stanovanjske hiše, ki je stopnice zgradil, naročil odmero in 
poravnal stroške zanjo.
Mestna občina Velenje navedenega zemljišča ne potrebuje 
več, zato predlaga prenehanje statusa javnega dobra in prodajo 
zemljišča s fizično osebo.

Datum: 21.01.2011

Pripravila:
Janja Kastelic, s.r.

Župan:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06–UPB1, 26/07 in 18/08) 
predlagam svetu, da ta sklep sprejme.

Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.
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Predlagatelj: župan                                  Faza: predlog

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008-odl. US, 76/2008, 79/2009 in 
51/2010) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, 
št. 15/2006 - UPB1, 26/2007 in 18/2008) dne ____________ sprejel

SKLEP
o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje iz 

javnega dobra (Trebuša)

1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine 
parcela 3588/29, travnik, 148 m2, k.o. 964 Velenje, ki je vpisana 
v vl. št. 600, 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:  465-05-0132/2007-281
Datum:  

  župan Mestne občine Velenje
  Bojan KONTIČ

Obrazložitev:
Nepremičnina parcela 3588/29, travnik, v izmeri 148 m2, k.o. 
964 Velenje, je stavbno zemljišče znotraj ureditvenega območja 
naselij. Predmetna nepremičnina je vpisana v vl. št. 600, k.o. 
964 Velenje, kot nepremičnina v splošni rabi. 
Predmetna nepremičnina se nahaja vzporedno s Celjsko 
cesto. 
Parcela št. 3588/29, k.o. 964 Velenje, je del sklopa 
nepremičnin, ki se nahajajo v ZN Trebuša-varianta II in so 
namenjene prodaji na javnem razpisu z namenom realizacije 
navedenega prostorskega akta. Svet Mestne občine Velenje 
je prodajo nepremičnin na tem območju odobril s sprejemom 
Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2011 (Uradni 
vestnik Mo Velenje, št. 29/2010), pri čemer je za realizacijo 
prodaje potrebna tudi nepremičnina, glede katere se predlaga 
izvzem iz javnega dobra.  Mestna občina Velenje nepremičnine 
parcele št. 3588/29, k.o. 964 Velenje, ne potrebuje več.

V Velenju, dne 21.1.2011

Pripravila:
Zdravka VASILJEVIĆ, s.r.

                                       
ŽUPAN
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik Mo Velenje, št. 15/2006-UPB1, 26/2007 in 18/2008)  
predlagam svetu, da ta sklep sprejme.
       

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.
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Predlagatelj: ŽUPAN                          Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl. US, 76/2008, 79/2009 
in 51/2010), 4., 24., 111., 112. in 149.  člena Zakona o varstvu okolja(ZVO-1-
UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, 28/06-sklep US, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 
33/2007-ZP Načrt, 57/08-ZFO-1A in 70/08), 3., 4., 5., 7. in 12. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 30/98-ZZLPPO 
in 127/06-ZJZP), 9 in 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 17. člena Pravilnika 
o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe 
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vod (Uradni list RS št. 
109/2007 in 33/2008), 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik 
MOV, št. 15/2006-UPB1, 26/2007 in 18/2008) in 13. člena Odloka o odvajanju 
in čiščenju komunalne ter padavinske vode na območju Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MOV št. 8/2009), na svoji ________. seji dne ______________
____, sprejel

SKLEP
o potrditvi programa odvajanja in čiščenja 

odpadne in padavinske vode v Mestni občini 
Velenje za leto 2011

1. člen
Svet Mestne občine Velenje potrjuje program odvajanja in 
čiščenja odpadne in padavinske vode na območju Mestne 
občine Velenje za leto 2011.

2. člen
Sklep začne veljati s sprejemom in se objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka:  352-05-0003/2011
Datum:  

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV
PRAVNA PODLAGA
Pravna podlaga za sprejem so naslednji akti:
- 21. člen Zakona o lokalni samoupravi  (Uradni list RS, št. 

94/2007-UPB2, 27/2008 Odl. US, 76/2008, 79/2009 in 
51/2010), ki pravi, da občina samostojno opravlja lokalne 
zadeve javnega pomena, ter opredeljuje naloge za 
zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev;. 

- 29. člen Zakona o lokalni samoupravi  (Uradni list RS, št. 
94/2007-UPB2, 27/2008 Odl. US, 76/2008, 79/2009 in 
51/2010) - Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh 
zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. V okviru svojih 
pristojnosti občinski svet: sprejema odloke in druge občinske 
akte;

- 4. člen Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list 
RS, št. 39/06, 28/06-sklep US, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 
33/2007-ZP Načrt, 57/08-ZFO-1A in 70/08), ki pravi da mora 
občina pri sprejemanju zadev iz svoje pristojnosti upoštevati 
načelo trajnostnega razvoja;

- 24. člen Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list 
RS, št. 39/06, 28/06-sklep US, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. 
US, 33/2007-ZP Načrt, 57/08-ZFO-1A in 70/08); ki govori o 
sodelovanju občine z državo pri določitvi programov ukrepov 
za izboljšanje kakovosti okolja ali njegovih delov;

- 111. člen Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni 
list RS, št. 39/06, 28/06-sklep US, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. 
US, 33/2007-ZP Načrt, 57/08-ZFO-1A in 70/08); ki govori 
o načinih s katerimi lahko občina pospešuje in spodbuja 
doseganje ciljev varstva okolja;

- 112. člen Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni 
list RS, št. 39/06, 28/06-sklep US, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. 
US, 33/2007-ZP Načrt, 57/08-ZFO-1A in 70/08); ki govori 
o  tem, da občina podrobneje določi vrsto onesnaževanja, 
zavezance za posamezno okoljsko dajatev, njeno višino 
in način njenega obračunavanja, odmere ter plačevanja, 
oprostitve, zmanjšanja in vračilo plačila;

- 149. člen Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni 
list RS, št. 39/06, 28/06-sklep US, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. 
US, 33/2007-ZP Načrt, 57/08-ZFO-1A in 70/08); ki govori 
o obveznih občinskih gospodarskih javnih službah varstva 
okolja;

- 3. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list 
RS, št. 32/93, 30/98, 30/98-ZZLPPO in 127/06-ZJZP), ki 
govori o vrstah gospodarskih javnih služb;

- 4. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list 
RS, št. 32/93, 30/98, 30/98-ZZLPPO in 127/06-ZJZP), ki 
govori o uporabi zakona v drugih primerih;

- 5. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list 
RS, št. 32/93, 30/98, 30/98-ZZLPPO in 127/06-ZJZP), ki 
govori o uporabi javnih dobrin;

- 7. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list 
RS, št. 32/93, 30/98, 30/98-ZZLPPO in 127/06-ZJZP), ki 
govori o načinu opravljanja gospodarskih javnih služb;

- 12. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni 
list RS, št. 32/93, 30/98, 30/98-ZZLPPO in 127/06-ZJZP), 
ki govori o vrstah nalog na področju gospodarskih javnih 
služb;

- 9. člen Zakona o stvarnem premoženju države, in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 
ki govori o upravljavcih stvarnega premoženja;

- 11. člen Zakona o stvarnem premoženju države, in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 
ki govori o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem občine;

- 17. člen Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru 
obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vod (Uradni 
list RS št. 109/2007 in 33/2008), ki pravi, da se mora javna 
služba izvajati v skladu s programom odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne in padavinske vode, katere podatke 
mora vsebovati, kdo in do kdaj pripravi  program, komu 
ga posreduje v uskladitev in komu se posreduje usklajena 
uskladitev;

- 24. člen Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1-Uradni 
vestnik MOV, št. 15/2006, 26/2007 in 18/2008) - Občinski 
svet sprejema statut občine, odloke in druge splošne akte ter 
poslovnik občinskega sveta;

- 13. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne ter 
padavinske vode na območju Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MOV št. 8/2009), ki govori o obveznostih 
upravljavca.

RAZLOGI ZA SPREJEM
Program odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske vode 
je izdelan po zahtevah 17. člena Pravilnika o nalogah, ki se 
izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe 
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odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. 
Program odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske vode se 
izdela podobno kot Program oskrbe s pitno vodo po obrazcih, ki 
so prav tako podani na spletnih straneh Ministrstva za okolje in 
prostor, glede oddajanja pa veljajo popolnoma isti roki. Tudi ta 
program je potrebno oddati ministrstvu v elektronski obliki.
Program odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske vode 
zajema naslednja poglavja:

1.  Osnovni podatki (podatki o izvajalcu javne službe, območje 
izvajanja javne službe – seznam občin in seznam aglomeracij, 
predpisi, ki določajo način izvajanja javne službe);

2. Naselja in število prebivalcev, katerim se zagotavlja 
storitev javne službe (podatki o naseljih, podatki o številu 
prebivalcev);

3. Dolžina kanalizacijskega sistema (osnovne karakteristike 
sistema javne kanalizacije);

4. Komunalne čistilne naprave (komunalne čistilne naprave v 
upravljanju KP Velenje, opis prevzema blata iz komunalnih 
čistilnih naprav in malih komunalnih čistilnih naprav, opis 
postopka obdelave, predelave in odstranjevanja blata);

5. Greznice (podatki o nepretočnih greznicah, podatki o 
obstoječih greznicah, podatki o pogostosti praznjenja 
greznic in MKČN, načini obveščanja uporabnikov, opis vozil 
in opreme za praznjenje greznic)

6. Količina odpadne vode (podatki o količinah komunalne 
odpadne vode, ki nastaja na območju izvajanja javne 
službe, podatki o celotni količini industrijske odpadne vode, 
ki se odvaja v javno kanalizacijo, opis naprav, ki odvajajo 
industrijsko odpadno vodo v javno kanalizacijo)

7. Vzdrževanje in čiščenje kanalskih vodov (Opisni program 
vzdrževanja in čiščenja kanalskih vodov z okvirnim 
terminskim planom);

8. Ukrepi za zmanjševanje količin padavinske odpadne vode 
(Opis načrtovanih ukrepov v prihodnosti s katerimi bomo 
zagotovili izpolnjevanje zakonodaje);

9.  Predvideni stroški programa (kjer so poleg definiranih stroškov 
obratovanja, vzdrževanja ter plana obnov infrastrukture, 
podani tudi razvojni načrti – kohezija ter operativni program 
opremljanja). V programu je najprej prikazan plan potrebnih 
naložb v obnovo infrastrukture, ki bi bile potrebne z vidika 
dobrega gospodarjenja oziroma zaustavitve trenda 
nadaljnjega zmanjševanja vrednosti infrastrukture. Skupna 
vrednost tega programa obnov znaša  na področju odvajanja 
1.166.672 €. Izvedba tako obsežnega programa obnov 
v letu 2011 ni realna, saj je v letu 2011 nujna maksimalna 
likvidnostna in bilančna stabilizacija dejavnosti odvajanja, ki 
bo omogočala samo poplačilo zapadlih anuitet kreditov ter 
izvedbo nujnih, nepredvidenih obnov za zagotavljanje varne 
in nemotene oskrbe.  Vrednost tako zmanjšanega programa, 
zajetega v drugem seznamu, znaša 396.672 €. Na področju 
čiščenja odpadne vode znaša višina programa naložb iz 
vira najemnine 636.795 €, pri čemer znaša samo strošek 
odplačila anuitet kreditov 364.795 €.

10. Vzpostavljene evidence (Predstavitev evidenc v skladu 
z 18. členom Pravilnika o nalogah, ki se izvajajo v okviru 
obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode)

OPIS IN CILJI
Cilj programa, ki ga mora upravljavec oddati na Ministrstvo 
za okolje in prostor (MOP), je vzpostaviti enotne in primerljive 

evidence na nivoju celotne države. Z vsakoletnim programom 
oskrbe ter letnimi poročili, ki jih je upravljavec dolžan do 31. 
marca vsako leto poslati na MOP, država spremlja realizacijo iz 
nacionalnih operativnih ter izpolnjevanje zakonodajnih obvez.
V programu so predstavljene osnovne karakteristike sistema 
kot tudi delovanje le-teh.
Podrobneje so izdelani tudi plani naložb oziroma obnov sistema, 
ki temeljijo na izdelanih osnutkih poslovnega načrta KP Velenje 
za leto 2011. Pri tem je potrebno upoštevati da je realizacija 
predstavljenih planov naložb odvisna od razpoložljivih sredstev 
vira najemnine za uporabo infrastrukture. Tako kot lansko 
leto, tudi v letošnjem letu obstoječa cena komunalnih storitev 
ne omogoča pokrivanja 100 % najemnine (ki v pretežni meri 
predstavlja amortizacijo infrastrukture). Višina razpoložljive 
najemnine tako predstavlja samo preostanek prihodka iz 
osnovne cene storitve ter eksternih storitev na trgu, ki ostane po 
pokritju vseh stroškov obratovanja in vzdrževanja komunalnih 
sistemov za zagotavljanje nemotene in kvalitetne oskrbe.
OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC
Programi oskrbe se izdelujejo izključno za potrebe 
standardiziranega informiranja države in da to niso izvedbeni 
operativni načrti, zaradi česar njihova potrditev s strani lokalnih 
skupnosti nima nobenih finančnih posledic.

Program odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske vode 
na območju Mestne občine Velenje za leto 2011 je objavljen 
na spletnem naslovu www.velenje.si - Seje Sveta MOV (http://
www.velenje.si/796).

V Velenju, 7. 1. 2010

Izvleček iz programa pripravil:
Gašper KOPRIVNIKAR, s.r.

višji referent II. za ožje dele občine
  

ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MOV, št. 15/2006-UPB1, 26/2007 in 18/2008) 
predlagam svetu, da ta sklep sprejme.

Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.
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5. seja Sveta Mestne občine Velenje

Predlagatelj: ŽUPAN          Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl. US, 76/2008, 
79/2009 in 51/2010), 4., 24., 111., 112. in 149.  člena Zakona o varstvu 
okolja(ZVO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 39/06, 28/06-sklep US, 49/06-ZMetD, 
66/06-odl. US, 33/2007-ZP Načrt, 57/08-ZFO-1A in 70/08), 3., 4., 5., 7. in 12. 
člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 
30/98-ZZLPPO in 127/06-ZJZP), 9 in 11. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države, in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 28. člena 
Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS št. 35/2006, 41/2008), 24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/2006-UPB1, 26/2007 
in 18/2008) in 13. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne ter padavinske 
vode na območju Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV št. 8/2009), na 
svoji ________. seji dne __________________, sprejel

SKLEP
o potrditvi programa oskrbe s pitno vodo v 

Mestni občini Velenje za leto 2011

1. člen
Svet Mestne občine Velenje potrjuje program oskrbe s pitno 
vodo v Mestni občine Velenje za leto 2011.

2. člen
Sklep začne veljati s sprejemom in se objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

  
Številka:  352-05-0003/2011
Datum:  

župan Mestne občine Velenje
  Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV
PRAVNA PODLAGA
Pravna podlaga za sprejem so naslednji akti:
- 21. člen Zakona o lokalni samoupravi  (Uradni list RS, št. 

94/2007-UPB2, 27/2008 Odl. US, 76/2008, 79/2009 in 
51/2010), ki pravi, da občina samostojno opravlja lokalne 
zadeve javnega pomena, ter opredeljuje naloge za 
zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev;. 

- 29. člen Zakona o lokalni samoupravi  (Uradni list RS, št. 
94/2007-UPB2, 27/2008 Odl. US, 76/2008, 79/2009 in 
51/2010) - Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh 
zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. V okviru svojih 
pristojnosti občinski svet: sprejema odloke in druge občinske 
akte;

- 4. člen Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list 
RS, št. 39/06, 28/06-sklep US, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 
33/2007-ZP Načrt, 57/08-ZFO-1A in 70/08), ki pravi da mora 
občina pri sprejemanju zadev iz svoje pristojnosti upoštevati 
načelo trajnostnega razvoja;

- 24. člen Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni list 
RS, št. 39/06, 28/06-sklep US, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. 
US, 33/2007-ZP Načrt, 57/08-ZFO-1A in 70/08); ki govori o 
sodelovanju občine z državo pri določitvi programov ukrepov 
za izboljšanje kakovosti okolja ali njegovih delov;

- 111. člen Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni 
list RS, št. 39/06, 28/06-sklep US, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. 
US, 33/2007-ZP Načrt, 57/08-ZFO-1A in 70/08); ki govori 
o načinih s katerimi lahko občina pospešuje in spodbuja 

doseganje ciljev varstva okolja;
- 112. člen Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni 

list RS, št. 39/06, 28/06-sklep US, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. 
US, 33/2007-ZP Načrt, 57/08-ZFO-1A in 70/08); ki govori 
o  tem, da občina podrobneje določi vrsto onesnaževanja, 
zavezance za posamezno okoljsko dajatev, njeno višino 
in način njenega obračunavanja, odmere ter plačevanja, 
oprostitve, zmanjšanja in vračilo plačila;

- 149. člen Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1, Uradni 
list RS, št. 39/06, 28/06-sklep US, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. 
US, 33/2007-ZP Načrt, 57/08-ZFO-1A in 70/08); ki govori 
o obveznih občinskih gospodarskih javnih službah varstva 
okolja;

- 3. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list 
RS, št. 32/93, 30/98, 30/98-ZZLPPO in 127/06-ZJZP), ki 
govori o vrstah gospodarskih javnih služb;

- 4. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list 
RS, št. 32/93, 30/98, 30/98-ZZLPPO in 127/06-ZJZP), ki 
govori o uporabi zakona v drugih primerih;

- 5. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list 
RS, št. 32/93, 30/98, 30/98-ZZLPPO in 127/06-ZJZP), ki 
govori o uporabi javnih dobrin;

- 7. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list 
RS, št. 32/93, 30/98, 30/98-ZZLPPO in 127/06-ZJZP), ki 
govori o načinu opravljanja gospodarskih javnih služb;

- 12. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni 
list RS, št. 32/93, 30/98, 30/98-ZZLPPO in 127/06-ZJZP), 
ki govori o vrstah nalog na področju gospodarskih javnih 
služb;

- 9. člen Zakona o stvarnem premoženju države, in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 
ki govori o upravljavcih stvarnega premoženja;

- 11. člen Zakona o stvarnem premoženju države, in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 
ki govori o letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem občine;

- 28. člen Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS št. 
35/2006, 41/2008) - program oskrbe s pitno vodo; ki pravi, 
da se mora javna služba izvajati v skladu s programom 
oskrbe s pitno vodo, katere podatke mora program oskrbe 
s pitno vodo vsebovati, do kdaj se program oskrbe s pitno 
vodo pripravi za vsako naslednje leto, kdo ga pripravi, na 
katerih obrazcih, ter komu ga posreduje upravljavec javnega 
vodovoda;. 

- 24. člen Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1-Uradni 
vestnik MOV, št. 15/2006, 26/2007 in 18/2008) - Občinski 
svet sprejema statut občine, odloke in druge splošne akte ter 
poslovnik občinskega sveta;

RAZLOGI ZA SPREJEM
Skladno z 28. členom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo mora 
upravljavec javnega vodovoda pripraviti Program oskrbe s 
pitno vodo. Program je izdelan na osnovi obrazca oz. tipiziranih 
navodil, ki so bila podana s strani Ministrstva za okolje in 
prostor (MOP) in zahtevajo, da je obravnavani program 
razdelan na podpoglavja, ki so sestavni del tega obrazca, 
prav tako je podana oblika tabel z vsemi potrebnimi atributi, ki 
jih je potrebno navesti. Program oskrbe s pitno vodo se letos 
pripravlja že četrto leto. Po zahtevah Pravilnika o oskrbi s pitno 
vodo je Komunalno podjetje Velenje d.o.o. kot upravljavec 
javnega vodovoda, dolžno pripraviti ter posredovati v uskladitev 
občinam, z občinami usklajen program pa je potrebno oddati 
ministrstvu v elektronski obliki.
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Program oskrbe s pitno vodo zajema sledeče:
1.  Osnovni podatki (Sem sodijo osnovni podatki o 

upravljavcu, opis območja, na katerem vršimo vodooskrbo 
v obliki izvajanja gospodarskih javnih služb, ter navedba 
obstoječih predpisov, ki določajo način izvajanja javne 
službe.)

2. Javni sistemi za oskrbo s pitno vodo (V tem poglavju 
so navedene vse evidence, ki smo jih kot upravljavec 
javnega vodovoda dolžni voditi in jih dejansko tudi vodimo, 
predstavljeni pa so tudi vsi vodovodni sistemi v upravljanju 
KPV, vključujoč vse pomembnejše karakteristike sistema 
tako glede omrežja kot glede objektov in opreme vodovodnih 
sistemov. Hkrati je v tem poglavju zajet tudi plan naložb za 
leto 2011, kjer smo letos pripravili dva seznama obnov. 
Prvi seznam zajema program obnov, ki bi bile potrebne 
z vidika dobrega gospodarjenja oziroma zaustavitve 
trenda nadaljnjega zmanjševanja vrednosti infrastrukture. 
Skupna vrednost tega programa obnov znaša 3.469.740 
€. Izvedba tako obsežnega programa obnov v letu 2011 ni 
realna, saj je v letu 2011 nujna maksimalna likvidnostna 
in bilančna stabilizacija dejavnosti vodooskrbe, ki bo 
omogočala samo poplačilo zapadlih anuitet kreditov ter 
izvedbo nujnih, nepredvidenih obnov za zagotavljanje 
varne in nemotene oskrbe.  Vrednost tako oblikovanega 
programa, zajetega v drugem seznamu, znaša 613.695 
€.

3. Javno hidrantno omrežje in njegovo vzdrževanje (Gre za 
podrobnejši opis upravljanja in vzdrževanja hidrantnega 
omrežja, ki je del javnega vodovoda v Šaleški dolini. V 
prilogah je podan tudi situacijski prikaz lokacij hidrantov 
na omrežju, ki je v upravljanju KP Velenje, in sicer po 
posameznih vodovodnih sistemih.)

4. Vodni viri pitne vode (podane so osnovne karakteristike 
vodnih virov, ki se koristijo v okviru izvajanja javne 
vodooskrbe, hkrati pa so navedeni tudi predpisi, ki 
obravnavajo zaščito posameznega vodnega vira, dokler 
ne bodo za zaščito le-teh dokončno pripravljeni akti na 
državni ravni);

5. Zasebni vodovodi na območju občine (To poglavje zajema 
le podatke o nekaterih zasebnih vodovodih, medtem ko 
točnih evidenc o le-teh še nimamo, saj s strani posameznih 
občin še vedno niso bile pridobljene.)

6.  Zdravstvena ustreznost pitne vode v javnem vodovodnem 
sistemu (skladno s Pravilnikom o pitni vodi in z drugo 
zakonodajo, ki obravnava kvaliteto pitne vode kot živila, 
ter v okviru izvajanja notranjega nadzora po sistemu 
HACCP so navedeni ukrepi, ki se kontinuirano izvajajo pri 
vodooskrbi, da lahko zagotavljamo ustrezen nivo oskrbe s 
pitno vodo);

7. Obveščanje uporabnikov storitev javne službe o pogojih 
oskrbe s pitno vodo (predstavljeni so načini obveščanja 
uporabnikov v specifičnih razmerah.)

8. Načrt zmanjševanja vodnih izgub (v načrtu so podane 
količine zajete, distribuirane in prodane vode, podane so 
tehnološke izgube ter izračunane nenadzorovane izgube 
v sistemu, na podlagi česar je izdelan načrt zmanjševanja 
vodnih izgub.)

9.  Načrt zagotavljanja rezervnih vodnih virov (zagotavljanje 
rezervnih vodnih virov je podrobneje obdelano v prilogah)

10. Razvojni načrt javnega vodovoda (dolgoročni plan zajema 
strategijo razvoja sistema vodooskrbe do leta 2015.)

11. Program za obvladovanje kakovosti poslovanja izvajalca 

javne službe;
OPIS IN CILJI
Cilj programa, ki ga mora upravljavec oddati na Ministrstvo 
za okolje in prostor (MOP), je vzpostaviti enotne in primerljive 
evidence na nivoju celotne države. Z vsakoletnim programom 
oskrbe ter letnimi poročili, ki jih je upravljavec dolžan do 31. 
marca vsako leto poslati na MOP, država spremlja realizacijo iz 
nacionalnih operativnih ter izpolnjevanje zakonodajnih obvez.
V programu so predstavljene osnovne karakteristike sistema 
kot tudi delovanje le-teh.
Podrobneje so izdelani tudi plani naložb oziroma obnov sistema, 
ki temeljijo na izdelanih osnutkih poslovnega načrta KP Velenje 
za leto 2011. Pri tem je potrebno upoštevati da je realizacija 
predstavljenih planov naložb odvisna od razpoložljivih sredstev 
vira najemnine za uporabo infrastrukture. Tako kot lansko 
leto, tudi v letošnjem letu obstoječa cena komunalnih storitev 
ne omogoča pokrivanja 100 % najemnine (ki v pretežni meri 
predstavlja amortizacijo infrastrukture). Višina razpoložljive 
najemnine tako predstavlja samo preostanek prihodka iz 
osnovne cene storitve ter eksternih storitev na trgu, ki ostane po 
pokritju vseh stroškov obratovanja in vzdrževanja komunalnih 
sistemov za zagotavljanje nemotene in kvalitetne oskrbe.
OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC
Programi oskrbe se izdelujejo izključno za potrebe 
standardiziranega informiranja države in da to niso izvedbeni 
operativni načrti, zaradi česar njihova potrditev s strani lokalnih 
skupnosti nima nobenih finančnih posledic.

Program oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Velenje za leto 
2011 je objavljen na spletnem naslovu www.velenje.si - Seje 
Sveta MOV (http://www.velenje.si/796).

V Velenju, 7. 1. 2010

Izvleček iz programa pripravil:
Gašper KOPRIVNIKAR, s.r.

višji referent II. za ožje dele občine
  

ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MOV, št. 15/2006-UPB1, 26/2007 in 18/2008) 
predlagam svetu, da ta sklep sprejme.

Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.
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5. seja Sveta Mestne občine Velenje

Predlagatečj: župan           Faza: predlog

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 19. in 29. člena Zakona o volilni in 
referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007, 103/2007-ZPolS-D in 
105/2008-odl.US) in  24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik 
MOV, št. 15/2006-UPB1, 26/2007 in 18/2008) dne ____ sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

delnem povračilu stroškov za organiziranje 
volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni 

občini Velenje

1. člen
V 4. členu Odloka o delnem povračilu stroškov za organiziranje 
volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Velenje (Uradni 
vestnik Mo Velenje, št. 11/2002 in 10/2010; v nadaljevanju: 
odlok) se namesto besedila, ki se glasi: »revizijskega poročila 
računskega sodišča«, zapiše besedilo, ki se glasi: »poročila iz 
3. člena tega odloka«.

2. člen
V odloku se spremeni 6. člen tako, da se glasi:
“Organizatorju volilne kampanje za volitve župana ali za volitve 
v občinski svet se na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne 
kampanje iz občinskega proračuna 30. dan po predložitvi 
poročila iz 3. člena tega odloka občinskemu svetu in računskemu 
sodišču.”

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

Številka:  006-07-0001/2010-281
Datum:  

  župan Mestne občine Velenje
  Bojan KONTIČ

Obrazložitev:
Na podlagi Zakona o volilni in referendumski kampanji 
(Uradni list RS, št. 41/07, 103/07-ZPolS-D in 105/08-odl.US; 
v nadaljevanju: ZVRK) je bil sprejet Odlok o delnem povračilu 
stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve v 
Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 11/2002 in 
10/2010; v nadaljevanju: odlok).
Predlagane spremembe odloka so potrebne zgolj zaradi 
uskladitve z obstoječo zakonodajo, tj. z ZVRK.
Predlagana sprememba v 4. členu je potrebna zaradi uskladitve 
z določbo 3. odstavka 29. člena ZVRK, ki določa, da računsko 
sodišče ni dolžno opraviti revizijo pri organizatorjih volilne 
kampanje na volitvah za člane predstavniškega in individualno 
voljenega organa lokalne skupnosti, temveč jo zgolj lahko 
opravi. Glede na navedeno ni predpisana obligatornost revizije, 
zaradi česar tudi ni nujno, da bo izdelano dokončno poročilo 
računskega sodišča kot ga predvideva odlok in na predložitev 
katerega se navezuje tudi delno povračilo stroškov volilne 
kampanje. ZVRK pa v 18. členu natančno določa vsebino 
poročila, ki ga je organizator volilne kampanje dolžan predložiti 
občinskemu svetu in računskemu sodišču in iz katerega je 

razvidna (tudi) višina porabljenih sredstev. Glede na to, da so 
organizatorji volilne kampanje dolžni predložiti takšno poročilo 
na standardiziranem obrazcu in da so podatki preverljivi tudi 
brez revizijskega poročila računskega poročila, predlagamo, da 
se namesto besedila iz 4. člena odloka, ki se glasi: »revizijskega 
poročila računskega sodišča«, zapiše besedilo, ki se glasi: 
»poročila iz 3. člena tega odloka«.

V nadaljevanju predlagana sprememba 6. člena odloka se 
nanaša na uskladitev z 19 in 3. odstavkom 29. člena ZVRK. 
Sedaj veljavni 6. člen odloka določa, da se organizatorju 
volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve 
župana na njegovo zahtevo povrnejo stroški volilne kampanje 
iz občinskega proračuna v 30 dneh po predložitvi dokončnega 
poročila računskega sodišča občinskemu svetu. Iz zgornje 
obrazložitve izhaja, da računsko sodišče ni dolžno opraviti 
revizijo pri organizatorjih volilne kampanje na volitvah za člane 
občinskega sveta in župana, zaradi česar ni mogoče pogojevati 
delne povrnitve stroškov volilne kampanje z predložitvijo 
revizijskega poročila računskega sodišča, temveč z poročilom 
iz 18. oziroma 19. člena ZVRK. Slednja člena ZVRK nalagata 
organizatorjem volilne kampanje obveznost predložitve poročila 
z natančno predpisano vsebino. Skladno z 19. členom ZVRK 
so organizatorji volilne kampanje za člane v predstavniških 
in individualno voljenih organih lokalnih skupnosti dolžni 
v roku 15 dni po zaprtju transakcijskega računa predložiti 
predstavniškemu organu lokalne skupnosti (občinskemu svetu) 
in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in porabljenih 
sredstvih za volilno kampanjo. 
Besedilo členov, ki se spreminjata se glasi: 
-  4. člen: »Organizatorji volilne kampanje, katerim listam so 
pripadli mandati za člane občinskega sveta, imajo pravico 
do povrnitve stroškov volilne kampanje v višini 0,33 EUR na 
dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov 
ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz 
revizijskega poročila račinskega sodišča.«;
-  6. člen: »Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski 
svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrnejo 
stroški volilne kampanje iz občinskega proračuna najkasneje 
v 30 dneh po predložitvi dokončnega poročila računskega 
sodišča občinskemu svetu.«

Skladno z 99. členom Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/2006-UPB1 in 22/2008) 
predlagamo, da Svet Mestne občine Velenje sprejme odlok 
po skrajšanem postopku, saj gre zgolj za uskladitev odloka z 
ZVRK.

V Velenju, dne 19.1.2011
    

Pripravila:
      Zdravka Vasiljević, s.r. 
       višja svetovalka 

ŽUPAN
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08)        
predlagam svetu, da ta odlok sprejme.
  

Župan Mestne občine Velenje
 Bojan KONTIČ, s.r.              
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Predlagatelj: ŽUPAN                                                                                                           Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 27. člena Zakona o javnem interesu v 
mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/2010), 8., 12. in 18. člena Odloka o 
mladinskem delu v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, 
št. 13/2007), Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini 
Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 10/2010) in 24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006 – UPB1, 26/2007 
in 18/2008) na svoji ____. seji, dne ____________ sprejel

PRAVILNIK
o vrednotenju mladinskih projektnih 

aktivnosti in projektov lokalnega programa 
razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo 

iz proračuna Mestne občine Velenje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom so določeni pogoji, merila in postopki za 
vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za mladinske 
projektne aktivnosti ter za projekte lokalnega programa razvoja 
delovanja mladih (v nadaljevanju: lokalni program).

Mladinske projektne aktivnosti in projekte lokalnega programa 
(v nadaljevanju: mladinski projekti) iz javnih sredstev financira 
ali sofinancira Mestna občina Velenje.

2. člen
(So)financirajo se mladinski projekti, ki dokažejo vsebinsko 
upravičenost. 

Področja delovanja mladih v Mestni občini Velenje vzpodbujajo 
vrednote avtonomnosti, strpnosti ter solidarnosti in so predvsem 
naslednja:
- zastopanje in uveljavljanje interesov mladih;
- izobraževanja in usposabljanja za mlade, ki niso del 

formalnega izobraževanja;
- urbana mladinska kultura;
- šport za mlade;
- mladinsko-politične aktivnosti;
- informiranje in svetovanje za mlade;
- socialne in humanitarne aktivnosti za mlade;
- regionalno, nacionalno in mednarodno povezovanje ter
- druge aktivnosti, ki so v javnem interesu in so namenjene 

mladim.
Vsa področja delovanja mladih morajo biti dostopna vsem 
mladim v Mestni občini Velenje, ne glede na njihov družbeni 
položaj, starost, narodnost, jezik, raso, državljanstvo, spol, 
spolno usmerjenost, vrsto šolanja, veroizpoved in politično 
prepričanje ali katerokoli drugo osebno okoliščino.

3. člen
Sredstva za (so)financiranje mladinskih projektov se razdelijo 
na osnovi javnih razpisov, ki ju objavi župan. 

Višina sredstev za posamezni mladinski projekt se določi na 
osnovi vrednotenja mladinskih projektov v skladu z merili.

Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna vsako 
leto na osnovi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega 
števila točk ovrednotenih projektov. Komisija za izvedbo 

postopkov javnih razpisov (v nadaljevanju: komisija) lahko 
v primeru, ko je na javna razpisa prijavljenih več mladinskih 
projektov kot je na razpolago proračunskih sredstev, določi 
prioriteto za vrednotenje mladinskih projektov.

Od dneva objave javnih razpisov se pogoji in merila iz prejšnjega 
odstavka ne smejo spremeniti. 

II. POSTOPEK

4. člen
Pred objavo javnih razpisov sprejme župan sklep o pričetku 
postopka, s katerim določi vrsto postopka, datum objave in 
besedilo razpisov, ter sklep o imenovanju komisije.

Komisijo sestavljajo najmanj predsednik in štirje člani, ki ne 
smejo biti s prijaviteljem interesno povezani v smislu poslovne 
povezanosti, sorodstvenega razmerja, zakonske zveze ali na 
podlagi drugih razlogov, opredeljenih z veljavno zakonodajo. 
Interesna povezanost ne more biti izločitveni razlog v primeru, 
če komisije ni možno sestaviti drugače zaradi omejenega 
števila strokovnjakov na določenem področju. Član komisije, 
ki je interesno povezan s prijaviteljem, se pri ocenjevanju 
prijaviteljeve prijave izloči iz postopka.

Javna razpisa se objavita v Uradnem listu RS in na spletnih 
straneh Mestne občine Velenje.

Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in 
sprejemanju občinskega proračuna. 

5. člen
Besedilo javnega razpisa vsebuje: 
-  jasno navedbo, da gre za javni razpis za izbiro mladinskih 

projektov in da se sofinancirajo tisti, ki so ovrednoteni 
višje; 

-  področja mladinskih projektov, ki so predmet javnega 
razpisa; 

-  merila, po katerih se vrednotijo prijavljeni mladinski 
projekti; 

-  pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji; 
-  okvirno vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za 

predmet javnega razpisa; 
-  obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena 

sredstva; 
-  prijavni rok in način pošiljanja prijave; 
-  dokazila o izpolnjevanju pogojev; 
-  navedbo uslužbencev, pristojnih za dajanje informacij v 

zvezi z javnim razpisom in 
-  informacijo o morebitni razpisni dokumentaciji, ki je na 

razpolago. 
Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka se lahko objavijo tudi 
drugi podatki, glede na predmet javnega razpisa. Vsebina 
podrobnejše dokumentacije se posebej določi v besedilu 
javnega razpisa.
Razpisni rok ne sme biti krajši od enega meseca in ne daljši od 
dveh mesecev.

6. člen
Po poteku prijavnega roka, komisija pregleda prispele prijave 
ter ugotovi njihovo pravočasnost, popolnost in upravičenost 
prijavitelja. 
Prijava, ki je bila vložena po izteku razpisnega roka ali je ni 
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vložila upravičena oseba, se zavrže. 
Prijavitelja nepopolne prijave, ki je bila vložena v prijavnem roku, se povabi, da svojo prijavo dopolni v osmih dneh po prejemu 
tega povabila. Če prijava ni dopolnjena v predpisanem roku, se zavrže kot nepopolna.

7. člen
Pravočasne in popolne prijave se razvrstijo glede na vsebine ter se ovrednotijo v skladu s pogoji in merili, določenimi v javnem 
razpisu. 
Na podlagi ovrednotenja se sestavi zbirni seznam prijaviteljev, uvrščenih glede na doseženo število točk. Izid vrednotenja se 
evidentira na ocenjevalnem listu, ki je sestavni del zapisnika, v katerem se pojasnijo ugotovitve glede doseganja meril za vsako 
posamezno prijavo. 
Po zaključenem vrednotenju komisija pripravi predlog o izbiri upravičencev in deležu sredstev za sofinanciranje posameznega 
izbranega projekta. 
Prijavitelji imajo pravico vpogleda v razpisno dokumentacijo, ki se nanaša na postopek vrednotenja in izbire prijaviteljev.

8. člen
Na podlagi predloga o izbiri upravičencev in deležu sredstev za sofinanciranje posameznega izbranega projekta župan Mestne 
občine Velenje (v nadaljevanju: župan)  sprejme sklep o izbiri.

9. člen
Na podlagi sklepa o izbiri direktorica občinske uprave Mestne občine Velenje izda vsakemu prijavitelju odločbo, v kateri se določi 
upravičenost do pridobitve finančnih sredstev in njihov obseg glede na izbrani projekt. 
V upravnem sporu odpravljena ali razveljavljena odločba iz prejšnjega odstavka ne vpliva na že sklenjene pogodbe z drugimi 
upravičenci.

10. člen
Ko odločba postane izvršljiva, se z upravičencem sklene pogodba o sofinanciranju izbranega mladinskega projekta. 
S pogodbo se uredijo vsa medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem sredstev za (so)financiranje predmeta pogodbe, zlasti 
pa: 
- cilji, ki bodo realizirani v obdobju veljavnosti pogodbe, 
- merila, po katerih se bo spremljalo njihovo uresničevanje, 
- roki, v katerih morajo biti cilji doseženi, 
- obseg, roki in način izvrševanja pogodbenih obveznosti, 
- način nadzora nad namensko porabo sredstev in 
- druga vprašanja o predmetu pogodbe.

11. člen
Izbrani prijavitelji morajo po opravljenih nalogah oz. v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, predložiti dokazila o izpolnitvi 
prevzetih obveznosti v skladu s pogodbo. Izvajanje mladinskih projektov spremlja urad, pristojen za področje mladine. 

V kolikor izbrani prijavitelji ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim za ta del projekta ukinejo finančna sredstva, že 
prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi zamudnimi obrestmi.

III. VSEBINSKE DOLOČBE

12. člen
Po tem pravilniku Mestna občina Velenje izvede dva javna razpisa:
- javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti in
- javni razpis za (so)financiranje projektov, opredeljenih v lokalnem programu.

13. člen
Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti

Na osnovi javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti se sofinancirajo vse dejavnosti, ki so namenjene mladim 
in se izvajajo kot projekti članic mladinskega sveta lokalne skupnosti. Sofinancirajo se tudi mladinske dejavnosti posameznikov s 
stalnim prebivališčem v Mestni občini Velenje, ki se partnersko povezujejo s članicami mladinskega sveta lokalne skupnosti.

Mladinska projektna aktivnost je posamična aktivnost izvajalca – zaključen enkratni dogodek.

Predmet javnega razpisa niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostor ter opremo za mladinsko dejavnost.

Mladinske projektne aktivnosti se vrednotijo na osnovi naslednjih meril:
a) inovativnost, ustvarjalnost in kakovost projekta,
b) predviden doseg projekta
c) finančna konstrukcija projekta,
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d) izvedba projekta,
e) aktualnost projekta,
f) predviden način izvedbe projekta in
g) partnerstva v projektu.

4 

 
 Merila za ocenjevanje in vrednotenje Število točk 

A inovativnost, ustvarjalnost in kakovost projekta     do 40 točk 

B predviden doseg projekta do 10 točk 

C finančna konstrukcija projekta do 15 točk 
D izvedba projekta    do  8  točk 

E aktualnost projekta do 15 točk 
 F 

 
predviden način izvedbe projekta    do  7 točk 

G partnerstva v projektu    do  5 točk 

Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu, je 100. 

A)   Inovativnost, ustvarjalnost in kakovost predloženega projekta bo ocenjena na naslednji način: 

• jasnost postavljenih ciljev                                                            do 10 točk 

• reference na področju mladinskega dela izvajalca projekta       do 10 točk 

• inovativnost in odstopanje od ustaljenih okvirov                             do 20 točk 

Jasnost postavljenih ciljev bo ovrednotena na naslednji način: 
- zelo dobro 
- dobro 
- slabo 

10 
5 
0 

Reference izvajalca projekta bodo ovrednotene na naslednji način: 
- dva ali več izvedenih projektov 
- en izveden projekt 
- nobenih izvedenih projektov 

10 
5 
0 

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu A, je 
40.   

B)   Predviden doseg projekta bo ocenjen na naslednji način: 

1. za prireditve 

• do 20 obiskovalcev                                                                     2 točki 

• od 21 do 50 obiskovalcev                                                         5 točk 

• od 51 do 100 obiskovalcev                                                      8 točk 

• od 101 do 200 obiskovalcev                                                   10 točk 
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5 

2. za nosilce zvoka 
• do 50 izvodov                                                                         3 točke 

• do 100 izvodov                                                                       5 točk 

• nad 100 izvodov                                                                   10 točk 

3. za tiskane publikacije 
• do 200 izvodov                                                                      3 točke 

• do 300 izvodov                                                                      5 točk 

• nad 300 izvodov                                                                   10 točk 

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu B, je 
10. 

 
C)   Finančna konstrukcija projekta bo ocenjena na naslednji način: 

• projekt ima jasno opredeljene vire financiranja                                                     do 5 točk 

• projekt ima jasno opredeljene stroške in njihovo namembnost                            do 6 točk 

• pričakovana višina sofinanciranja projekta s strani MOV                                  do 4 točke 

Opredelitev  virov financiranja bo ovrednotena na naslednji način: 
- zelo dobro 
- dobro 
- slabo 

5 
3 
0 

Opredelitev stroškov in njihove namembnosti bo ovrednotena na naslednji način: 
- zelo dobro 
- dobro 
- slabo 

6 
3 
0 

Pričakovana višina sofinanciranja projekta s strani MOV bo ovrednotena na naslednji način: 
Delež pričakovanega sofinanciranja MOV Število točk 

od do 

 10% 4 

11% 30% 3 

31% 60% 2 

več kot 60%  0 

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu C, je 
15. 

D) Izvedba mladinske projektne aktivnosti na občinskem, regijskem, državnem ali mednarodnem 
nivoju bo ocenjena na naslednji način: 

• občinska ali regijska prireditev (lokalno omejena)                                   4 točke 

• državna prireditev                                                                                      6 točk 

• mednarodna prireditev                                                                              8 točk  

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu D, je 
8. 

 
E)  Aktualnost projekta bo ocenjena na naslednji način: 
• povezanost projekta z vsakoletnimi evropskimi smernicami                                       do 15 točk 

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu E, je 
15. 
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F)  Izvedba projekta bo ocenjena na naslednji način: 

• način izvedbe projekta (razstava, projekcija, katalog ...)                                               do 3 točke 

• število mladih posameznikov, ki sodelujejo pri pripravi in izvedbi projekta                do 4 točke 

Način izvedbe projekta bo ovrednoten na naslednji način: 
- en način (samo razstava ali projekcija …) 
- kombinacija različnih načinov (razstava, 

projekcija, katalog ...) 

1 
3 
 

Število mladih posameznikov, ki sodelujejo pri pripravi in izvedbi projekta bo ovrednoteno na naslednji 
način: 

- do 2 sodelujoča 
- do 5 sodelujočih 
- do 10 sodelujočih 
- nad 10 sodelujočih 

0 
2 
3 
4 

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu F, je 
7. 

G)  Partnerstva v projektu bodo ocenjena na naslednji način: 
• brez partnerjev                                                                                       0 točk 
• en ali več partnerjev                                                                                   5 točk 

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu G, 
je 5. 
 
V postopku bodo iz nadaljnje obravnave izločene prijave, ki bodo v skupnem seštevku po vseh merilih 
dosegle manj kot 50 odstotkov točk. 
 
Višina sredstev, ki jih bo prejel posamezen prijavitelj, bo izračunana na osnovi točk, ki jih bo v postopku 
ocenjevanja in na podlagi meril dobil posamezen prijavitelj. Vrednost 1 točke bo določena potem, ko bo 
znano, koliko točk so skupaj prejeli prijavitelji, ki so ostali v obravnavi po postopku ocenjevanja, saj se 
bodo sredstva, namenjena razpisu, delila z vsoto točk vseh obravnavanih prijav, ki niso bile izločene skladno 
s prejšnjim odstavkom tega člena. 

Strokovna komisija ima pravico, da v primeru večjega/manjšega števila prijav kot je na razpolago sredstev, 
rangira prijave glede na povprečno število pridobljenih točk.  
 
Dobljeno število točk je rezultat seštevka točk ocenjevalcev, pomnožen s pripadajočim količnikom glede na 
uvrstitev v razred kompleksnosti 1, 2 ali 3.  

1. razred kompleksnosti = od 92,6 % vseh možnih točk (v 1. razredu kompleksnosti je količnik za 
izračun 3) ; 

2. razred kompleksnosti = od 78,6 % do 92,5 % vseh možnih točk (v 2. razredu kompleksnosti je 
količnik za izračun 2);  

3. razred kompleksnosti = do 78,5 % vseh možnih točk (v 3. razredu kompleksnosti je količnik za 
izračun 1)  

V kolikor prijavitelj obrazcev ne bo izpolnil v delih, ki so pomembni pri ocenjevanju, in komisija tako ne 
bo mogla prijave oceniti po vseh merilih, bo pri teh merilih prijavitelj dobil 0 točk. 

Projekti izrazito komercialne narave ne bodo sofinancirani. 
 

14. člen 
Javni razpis za (so)financiranje projektov, opredeljenih v lokalnem programu 

 
Na javni razpis za (so)financiranje projektov, opredeljenih v lokalnem programu, se lahko prijavijo pravne 
in fizične osebe s stalnim prebivališčem v Mestni občini Velenje. Projekti, ki niso opredeljeni v lokalnem 
programu, niso predmet tega javnega razpisa. 
 
V primeru, da so v lokalni program vključena vzdrževalna dela in nakup opreme, so predmet tega 
pravilnika tudi vzdrževalna dela in nakup opreme. 
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7 

 
Projekti iz lokalnega programa se vrednotijo na osnovi naslednjih meril: 

a) jasnost postavljenih ciljev  
b) reference izvajalca projekta  
c) predviden doseg projekta 
d) finančna konstrukcija projekta 
e) predviden način izvedbe projekta 
f) število mladih posameznikov, ki sodelujejo pri projektu 
g) partnerstva v projektu 
h) povezanost projekta z varstvom okolja. 

 
 Merila za ocenjevanje in vrednotenje Število točk 

A jasnost postavljenih ciljev     do 15 točk 

B reference izvajalca projekta do 10 točk 

C predviden doseg projekta 
 

do 15 točk 
D finančna konstrukcija projekta 

izvedba projekta 
   do  30  točk 

E predviden način izvedbe projekta 
aktualnost projekta 

do 10 točk 
 F število mladih posameznikov, ki sodelujejo pri projektu do 10 točk 

 G partnerstva v projektu    do  5 točk 

H povezanost projekta z varstvom okolja do 5 točk 

Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu, je 100. 

A) Jasnost postavljenih ciljev bo ovrednotena na naslednji način: 
- zelo dobro 
- dobro 
- slabo 

15 
7 
0 

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu A, je 
15. 

B) Reference izvajalca projekta bodo ovrednotene na naslednji način: 
- dva ali več izvedenih projektov 
- en izveden projekt 
- nobenih izvedenih projektov 

10 
5 
0 

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu B, je 
10.   

C)   Predviden doseg projekta bo ocenjen na naslednji način: 

• do 20 obiskovalcev                                                                     2 točki 

• od 21 do 50 obiskovalcev                                                         5 točk 

• od 51 do 100 obiskovalcev                                                      8 točk 

• od 101 do 200 obiskovalcev                                                   15 točk 

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu C, je 

15. 
 
D)   Finančna konstrukcija projekta bo ocenjena na naslednji način: 

• projekt ima jasno opredeljene vire financiranja                                                       do 5 točk 

• projekt ima jasno opredeljene stroške in njihovo namembnost                              do 15 točk 

• realnost finančne konstrukcije                                                                                 do 10 točk 

Opredelitev  virov financiranja bo ovrednotena na naslednji način: 
- zelo dobro 
- dobro 
- slabo 

5 
2 
0 
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Opredelitev stroškov in njihove namembnosti bo ovrednotena na naslednji način: 
- zelo dobro 
- dobro 
- slabo 

15 
7 
0 

Realnost finančne konstrukcije bo ovrednotena na naslednji način: 
- priloženi predračuni oz. ustrezni dokumenti, ki 

utemeljujejo vrednost projekta 
- predračuni oz. ustrezni dokumenti niso priloženi 

 
10 
0 

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu D, je 

30. 

E) Način izvedbe projekta bo ovrednoten na naslednji način: 
- en način (samo razstava ali projekcija …) 
- kombinacija različnih načinov (razstava, 

projekcija, katalog ...) 

5 
10 
 

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu D, je 
10. 

F) Število mladih posameznikov, ki sodelujejo pri pripravi in izvedbi projekta bo ovrednoteno na 
naslednji način: 

- do 2 sodelujoča 
- do 5 sodelujočih 
- do 10 sodelujočih 
- nad 10 sodelujočih 

0 
3 
6 
10 

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu F, je 
10. 

G)  Partnerstva v projektu bodo ocenjena na naslednji način: 
• brez partnerjev                                                                                       0 točk 
• en ali več partnerjev                                                                                   5 točk 

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu G, 
je 5. 
 

H) Povezanost projekta z varstvom okolja: 
- zelo dobro 
- dobro 
- slabo 

5 
2 
0 

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu H, je 
5. 
 
V javnem razpisu se opredeli, kateri projekti bodo prioritetno podprti in v kakšnem deležu bodo 
(so)financirani. (So)financirajo se projekti, ki so najvišje ovrednoteni. 
 
V skladu z lokalnim programom se izbrani projekti (so)financirajo v višini 50 % ali 100 % vrednosti 
prijavljenega projekta. Na osnovi vrednotenja se pripravi seznam projektov, razvrščenih od najvišjega do 
najnižjega števila točk. Projekti se (so)financirajo po vrstnem redu do porabe sredstev. V primeru, da kateri 
od odobrenih projektov ni realiziran, se (so)financira naslednji projekt iz seznama. 
 
 
IV. KONČNE DOLOČBE 
 

15. člen 
 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti, 
ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2008). 
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16. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 660-04-0004/2007-550
Datum: 

Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV:
1. PRAVNA PODLAGA
Pravna podlaga za sprejem Pravilnika o vrednotenju mladinskih 
projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja 
delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne 
občine Velenje (v nadaljevanju: pravilnik) sta Zakon o javnem 
interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/2010) in 
Odlok o mladinskem delu v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje, št. 13/2007, v nadaljevanju: Odlok). 
Namen in cilj slednjega je celovito urediti položaj mladih v Mestni 
občini Velenje z zagotavljanjem pogojev za njihovo sodelovanje 
pri odločanju o za mlade pomembnih odločitvah, poimenovanju 
in sofinanciranju organizacij mladih, zagotavljanju javnega 
interesa pri dejavnostih za mlade ter izboljšanje sodelovanja 
med formalnimi in neformalnimi oblikami združevanja mladih. 
8. člen Odloka določa, da komisija za mladinska vprašanja 
pripravi in Svetu Mestne občine Velenje predlaga pravilnik o 
sofinanciranju mladinskih projektnih aktivnosti. 
Pravna podlaga za sprejem pravilnika je tudi Zakon o javnem 
interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/2010), ki 
opredeljuje postopek izvedbe javnega razpisa.

2. OCENA SEDANJEGA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
AKTA:
25. 5. 2010 je Svet Mestne občine Velenje na svoji 31. seji  
sprejel Lokalni program razvoja delovanja mladih v Mestni 
občini Velenje »Strategija za mlade MOV 2010-2015« (Uradni 
vestnik Mestne občine Velenje, št. 10/2010; v nadaljevanju: 
lokalni program), ki opredeljuje izvedbo javnega razpisa za 
(so)financiranje projektov, opredeljenih v lokalnem programu. 
Za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih 
projektnih aktivnosti, kamor se lahko prijavijo članice 
Mladinskega sveta Velenje in posamezniki, ki se partnersko 
povezujejo z omenjenimi članicami, smo v letu 2008 sprejeli 
Pravilnik o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti, ki se 
(so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 1/2008).
Tudi javni razpis za izvajanje lokalnega programa mora imeti 
svojo pravno podlago. Ker pravilnik iz leta 2008 potrebuje 
določene posodobitve, smo pripravili nov pravilnik, v katerega 
smo vključili tudi postopek izvedbe javnega razpisa za 
(so)financiranje projektov, opredeljenih v lokalnem programu. 

3. KRATKA VSEBINA AKTA
V pravilniku so določeni pogoji, merila in postopki za vrednotenje 
in razdelitev sredstev, namenjenih za mladinske projektne 
aktivnosti ter za projekte, opredeljene v lokalnem programu (v 
nadaljevanju: mladinski projekti).
Sredstva za (so)financiranje mladinskih projektov se razdelijo 

v skladu s sprejetimi merili na osnovi dveh javnih razpisov. Po 
pravilniku se (so)financirajo vse dejavnosti, ki so namenjene 
mladim in se izvajajo kot projekti članic mladinskega sveta 
lokalne skupnosti in posameznikov, ki se partnersko povezujejo 
s članicami mladinskega sveta lokalne skupnosti. Prav tako pa 
se sofinancirajo projekti iz sprejetega lokalnega programa.

4. OCENA FINANČNIH POSLEDIC
S sprejetjem pravilnika bodo omogočeni pogoji za izvedbo javnih 
razpisov za (so)financiranje mladinskih projektov. Za izvedbo 
javnega razpisa za (so)financiranje projektov, opredeljenih v 
lokalnem programu, je v  proračunu odprta nova postavka z 
nazivom Lokalni program razvoja delovanja mladih, na kateri 
so planirana sredstva v višini 35.000 €, za sofinanciranje 
mladinskih projektnih aktivnosti pa je na proračunski postavki 
Sofinanciranje mladinskih projektov zagotovljenih 10.600 €.

V Velenju, dne 18. januarja 2011

Pripravila:
Komisija za mladinska vprašanja Mestne občine Velenje

Melita KOVAČ
Mitja KONTIČ
Denis MUŠIĆ

Matej GORIŠEK
Janko URBANC

Barbara KELHER
Dimitrij AMON

ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 15/2006 – UPB1, 26/2007 in 18/2008) 
predlagam svetu, da ta pravilnik sprejme.

Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.
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Predlagatelj: ŽUPAN                                                                                                                  Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/06- UPB 1, 26/07 in 18/08) in 42. ter 97. člena 
Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/06-UPB1 in 22/08) na _____ seji, dne_______sprejel 

OKVIRNI PROGRAM DELA
Sveta Mestne občine Velenje v letu 2011

I.
Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje v letu 2011 je naslednji:

 

1. SEJA –  15. februar 2011: 

NAZIV AKTA PREDLAGATELJ FAZA 

Sklep o izvzemu nepremičnine v k.o. Lipje iz javnega dobra (Erič) župan predlog 

Sklep o izvzemu nepremičnine v k.o. Lipje iz javnega dobra (Ramšak)  župan predlog 

Sklep o izvzemu nepremičnin v k.o. Ložnica iz javnega dobra (Pungartnik) župan predlog 

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2011 

župan predlog 

Sklep o potrditvi programa oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Velenje za leto 2011 župan predlog 

Sklep o potrditvi programa odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske vode v 
Mestni občini Velenje za leto 2011 župan predlog 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvo 
javnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje (skrajšani postopek) župan predlog 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja 
Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o. (skrajšani 
postopek) župan predlog 

Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o delnem povračilu stroškov za 
organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Velenje župan predlog 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
območje urejanja S4/3, Šmartno–Velenje in del območja urejanja G4/3 župan osnutek 
Odlok o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja mestnega 
avtobusnega prometa v Mestni občini Velenje župan  osnutek 

Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2011 župan predlog 
Pravilnik o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega 
programa razvoja delovanja mladih župan predlog 

Program dela Nadzornega odbora Mestne občine Velenje za leto 2011 nadzorni odbor v vednost 

Letni program športa za leto 2011 župan predlog 

Poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta za leto 2010     
Poročilo o izvajanju koncesije za ceste v letu 2010 

    
Poročilo o izvajanju projekta "Brezplačno pravno svetovanje za občane Mestne 
občine Velenje v letu 2010"     

Poročilo o subvencioniranju najemnin za leto 2010     

Poročilo o poskusnem izvajanju prevoza potnikov  v mestnem prometu v Mestni 
občini Velenje-LOKALC   
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2. SEJA – 22 . marec 2011:  

NAZIV AKTA PREDLAGATELJ FAZA 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
območje urejanja S4/4, Nad Stanetovo cesto v Velenju župan osnutek 

Odlok o javnem redu in miru župan osnutek 

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Mestne občine Velenje župan osnutek 

Odlok o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja mestnega 
avtobusnega prometa v Mestni občini Velenje župan predlog 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za območje urejanja S4/9, za 
gradom v Velenju župan osnutek 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne 
predele mesta Velenje 

župan osnutek 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov na območju občine Velenje župan osnutek 

Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec 
Velenje (skrajšani postopek) župan predlog 

Predlog za odpis terjatev MOV župan predlog 

Letno poročilo Policijske postaje Velenje     

Poročilo o uresničevanju programa varnosti v cestnem prometu SPV Mestne občine 
Velenje za leto 2010     

Poročilo o delu Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstvo okolja za leto 2010     

Poročilo o delu za leto 2010 - Medobčinska LAS Velenje (lokalna akcijska skupina za 
preprečevanje zasvojenosti z drogami)     
Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh v kmetijstvu v letu 2010     

Poročilo o delu Zveze kulturnih društev Šaleške doline v letu 2010     
Poročilo o delu Ustanove Velenjska knjižna fundacija v letu 2010     
Poročilo o dobrodelnem računu Mestne občine Velenje     

 

 

3. SEJA – 19 . april 2011: 

NAZIV AKTA PREDLAGATELJ FAZA 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
območje urejanja S4/1, Konovo v Velenju župan osnutek 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
območje urejanja S4/6, v naselju Pesje v Velenju 

župan osnutek 
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas-zahod, Tehnološki park 
Velenje župan osnutek 
Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje Mestne občine Velenje 

župan osnutek 

Odlok o programu opremljanja in merilih za izračun komunalnega prispevka za 
gradnjo kanalizacije za odpadno vodo na območju Šalek - levi breg  župan osnutek 

Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka opremo 
na območju strnjene pozidave Šentilj župan osnutek 
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov na območju občine Velenje župan predlog 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne 
predele mesta Velenje župan predlog 
Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2010 župan predlog 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
območje urejanja S4/4, Nad Stanetovo cesto v Velenju župan predlog 

Odlok o javnem redu in miru župan predlog 

Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav na območju 
Mestne občine Velenje župan predlog 

Odlok o oskrbi s pitno vodo na področju Mestne občine Velenje župan predlog 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
območje urejanja S4/9, Za gradom v Velenju 

župan predlog 

Program Evropska prestolnica kulture 2012 župan predlog 

Lokalni program kulture župan predlog 

Poslovni načrt za ravnanje z odpadki in Poročilo za 2010     
Poslovni načrt za odlaganje odpadkov in Poročilo za 2010     

Poročilo o izvajanju Programa za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini 
Velenje za leto 2010     

Poročilo o delu Knjižnice Velenje v letu 2010     
Poročilo o delu Muzeja Velenje v letu 2010     

Poročilo o delu javnega zavoda KSSENA za leto 2010     
 

 

4. SEJA – 31. maj 2011: 

NAZIV AKTA PREDLAGATELJ FAZA 

Sklep o Premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31.12.2010 
župan predlog 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
Gorico v Velenju 

župan osnutek 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za Staro Velenje župan osnutek 

Odlok o lokalnem turističnem vodenju v Mestni občini Velenje župan osnutek 

Odlok o programu opremljanja in merlih za izračun komunalnega prispevka za 
gradnjo kanalizacije Kavče zahod župan osnutek 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
območje urejanja S4/1, Konovo v Velenju 

župan predlog 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
območje urejanja S4/6, v naselju Pesje v Velenju župan predlog 
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas-zahod, Tehnološki park 
Velenje župan predlog 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za 
leto 2011 župan predlog 

Odlok o programu opremljanja in merlih za izračun komunalnega prispevka za 
gradnjo komunalne infrastrukture Tajna župan predlog 

Odlok o programu opremljanja in merilih za izračun komunalnega prispevka za 
gradnjo kanalizacije za odpadno vodo na območju Šalek - levi breg  župan predlog 
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Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za 
komunalno opremo na območju strnjene pozidave Šentilj župan predlog 
Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje Mestne občine Velenje 

župan predlog 

Pravilnik o merilih za uvrstitev cest na seznam nekategoriziranih cest v primestnih 
krajevnih skupnosti župan predlog 

Poročilo o delu Festivala Velenje za leto 2010     

Poročilo o delu prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Velenje za leto 2010     
Poročilo o delu Mladinskega centra Velenje za leto 2010 

    
Poročilo o delu Galerije Velenje za leto 2010     

Poročilo o delu RD ŠRZ za leto 2010     

Letno poročilo Zdravstvenega doma Velenje     

Letno poročilo Lekarne Velenje     
Letno poročilo Območne organizacije Rdečega križa Velenje     
Poročilo o poslovanju Vrtca Velenje za leto 2010 

    
 

 

5. SEJA – 28 . junij 2011: 

NAZIV AKTA PREDLAGATELJ FAZA 

Sklep o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje župan predlog 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
Gorico v Velenju 

župan predlog 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje župan predlog 

Odlok o lokalnem turističnem vodenju v MO Velenje župan predlog 

Odlok o programu opremljanja in merlih za izračun komunalnega prispevka za 
gradnjo kanalizacije Kavče zahod župan predlog 

Odlok o programu opremljanja in merlih za odmero komunalnega prispevka za 
kanalizacijo območje Straža župan predlog 

Strategija razvoja športa v Mestni občini Velenje za obdobje 2010 -2015 župan predlog 
Poročilo Komunalnega podetja Velenje za leto 2010     

Poročilo o rezultatih meritev onesnaženosti zraka z v letu 2010      
Poročilo modre cone za leto 2010     

 

 

6. SEJA – 4. oktober 2011: 

NAZIV AKTA PREDLAGATELJ FAZA 
Odlok o programu opremljanja in merlih za izračun komunalnega prispevka za 
gradnjo  
kanalizacija Vinska Gora center župan osnutek 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne 
predele mesta Velenje 

župan predlog 

Odlok o programu opremljanja in merlih za izračun komunalnega prispevka za 
gradnjo kanalizacije Kavče zahod župan predlog 
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7. SEJA – 8. november 2011: 

NAZIV AKTA PREDLAGATELJ FAZA 

Odlok o programu opremljanja in merilih za izračun komunalnega prispevka za 
gradnjo kanalizacije Vinska Gora center župan predlog 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za 
leto 2012 župan predlog 

Letni program športa za leto 2012 župan predlog 

Poročilo o projektu počitniškega dela "Čisto moje Velenje"     
 

 

8. SEJA – 13 . december 2011: 

NAZIV AKTA PREDLAGATELJ FAZA 

Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2012 župan predlog 

Pravilnik o dodeljevanju bivalnih enot  župan predlog 
 
 
 
PO POTREBI OZIROMA OSTALO: 

· Spremembe in dopolnitve ostalih prostorskih aktov, čistopisi prostorskih aktov; 

· Strategija razvoja in prostorski red Mestne občine Velenje; 

· Spremembe in dopolnitve ustanovitvenih aktov; 

· Razvojni programi posameznih področij; 

· Pravilniki o finančnih intervencijah; 

· Akti o ustanovitvi javno - zasebnega partnerstva; 

· Spremembe statuta občine in poslovnika občinskega sveta; 

· Poročila Nadzornega odbora MOV ; 

· Sklepi o imenovanjih ali soglasjih k imenovanju; 

· Sklepi o prenehanju statusa javnega dobra; 

· Spremembe in dopolnitve sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MO Velenje za 
2010;  

· Poročila javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je občina, poročila drugih 
organizacij v Mestni občini Velenje ter poročila delovnih teles občine; 

· Spremembe in dopolnitve odlokov zaradi prilagoditve spremembam zakonodaje; 

· Akti o štipendiranju. 

 

SEZNANITEV Z:  

· Poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje v obdobju 1. januarja 2011 do 30. junija 2011; 

· Poročilom o izvrševanju načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MO Velenje za 2010; 

· Poročila o izvrševanju posameznih projektov (CČN, CERO Celje, …). 

 

II. 

Seje Sveta Mestne občine Velenje bodo predvidoma potekale ob torkih, ob 8. uri dopoldan v sejni dvorani Mestne 
občine Velenje: 

 



                 31. januar 2011GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 44  / Številka 03

5. seja Sveta Mestne občine Velenje

III.
Okvirni program začne veljati z dnem sprejema in se objavi v 
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 032 01 009/2010    
Datum:  

         Bojan KONTIČ
         župan  Mestne občine Velenje

OBRAZLOŽITEV:
Pravna podlaga je navedena v 97. in 42. členu Poslovnika Sveta 
MO Velenje. Poslovnik pravi, da se seje sklicujejo praviloma po 
okvirnem programu dela in dogovora župana z vodji svetniških 
skupin. 

V okvirnem programu dela se upošteva program župana in 
občinske uprave, predlogi delovnih teles ter drugi predlogi za 
razpravo in odločanje v svetu. 

V okvirnem programu so upoštevani tudi določeni nerealizirani 
predlogi iz preteklega obdobja sveta. 

V Velenju, 21. 1. 2011

Pripravila: 
Aleksandra Forštner,

                            univ. dipl. pol., s.r.
                                               

ŽUPAN
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MOV, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) predlagam 
svetu, da ta program sprejme.

                                                                    Bojan KONTIČ, s.r.
                                                    župan Mestne občine Velenje

Predlagatelj:  ŽUPAN                                                                                        Faza: OSNUTEK

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 57. in 97. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09 in 80/10-ZUPUDPP) 
ter na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na …. seji, dne ........... sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
urejanja S4/3, Šmartno-Velenje in del 

območja urejanja G4/3

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, 
Šmartno – Velenje in del območja urejanja G4/3  (Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje št. 22/06-UPB1 in 4/07), v nadaljevanju 
besedila: odlok o PUP  Šmartno.

2. člen
V celoti se črta 2. člen odloka o PUP Šmartno in se nadomesti 
z novim 2. členom, ki se glasi:

»Prostorski ureditveni pogoji določajo merila in pogoje za:
*    prostorsko urejanje območja za:
- novogradnje (stanovanjski, poslovni, obrtni, servisni 

objekti), 
- dozidave, nadzidave, adaptacije, rekonstrukcije obstoječih 

objektov, 
- postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov,
- spremembo namembnosti stavbnega fonda in nepozidanih 

površin,
- vzdrževanje stavbnega fonda,
- postavitev začasnih objektov ter naprav, urbane opreme,
- druge posege v prostor;

*    urbanistično in arhitektonsko oblikovanje novogradenj za:
- določanje gabaritov predvidenih objektov,
- določanje arhitekturnih in ambientalnih značilnosti posegov 

v prostor;

*  določanje in oblikovanje pripadajočih parcel k objektom;
*  komunalno urejanje stavbnih zemljišč;
*  poseganje v zavarovana območja infrastrukturnih objektov 

in naprav;
*  ohranjanje in razvijanje naravnih in z delom pridobljenih 

vrednot človekovega okolja.

Prostorski ureditveni pogoji so podlaga za pripravo projektne 
dokumentacije za posamezne objekte ali druge posege v 
prostor.«

3. člen
V celoti se črta 9. člen odloka o PUP Šmartno in se nadomesti 
z novim 9. členom, ki se glasi:

»Na celotnem območju PUP Šmartno so dovoljene rekonstrukcije 
obstoječih objektov. Rekonstrukcija objekta predstavlja izvedbo 
del, ki spreminjajo tehnične značilnosti obstoječega objekta in 
prilagajajo objekt spremenjeni namembnosti ali spremenjenim 
potrebam oziroma izvedba del, s katerimi se bistveno ne 

Zap. št. Datum 

1. seja 15. februar 2011 

 2. seja 22. marec 2011 

3. seja 19. april 2011 

4. seja  31. maj 2011 

5. seja 28. junij 2011 

6. seja  4. oktober 2011 

7. seja  8. november 2011 

8. seja  13. december 2011 
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spremeni velikost, spreminjajo pa se njegovi konstrukcijski 
elementi, zmogljivost ter izvedejo druge njegove izboljšave, 
pri čemer pri stavbah ne gre za bistveno sprememb v zvezi 
z velikostjo, če se njena prostornina ne spremeni za več kot 
10%.«

4. člen
V 10. členu odloka o PUP Šmartno se v celoti črta prvi stavek, 
ki se nadomesti z novim prvim stavkom, ki se glasi: 

»Novogradnje objektov, dozidave, nadzidave, rekonstrukcije in 
adaptacije obstoječih objektov ter preureditve stropno-strešnih 
konstrukcij so dopustne pod naslednjimi pogoji:«

5. člen
V celoti se črta 17. člen odloka o PUP Šmartno in se nadomesti 
z novim 17. členom, ki se glasi: 

»4. Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov

(1) Na celotnem območju PUP Šmartno je dovoljena gradnja 
nezahtevnih in enostavnih objektov, ob upoštevanju predpisanih 
odmikov predvidenih objektov od sosednjih parcel, kot jih 
predpisuje 36. člen tega odloka.

(2) Podrobnejše pogoje in merila za gradnjo oziroma postavitev 
nezahtevnih in enostavnih objektov določa Uredba o vrstah 
objektov glede na zahtevnost (Uradni list št. 37/2008) – v 
nadaljnjem besedilu odloka kratko: Uredba.

(3) Kadar se gradi garaža kot nezahteven objekt, je pri njenem 
lociranju v prostoru potrebno upoštevati načelo najkrajšega 
dostopa do obstoječega cestnega omrežja.

(4) Na varovanih območjih gozdnih zemljišč, je dopustna gradnja 
oziroma postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov skladno 
z določili 11., 12., 14., 15., 16., 18. in 19. člena Uredbe.«

6. člen
V celoti se črta 18. člen odloka o PUP Šmartno in se nadomesti 
z novim 18. členom, ki se glasi: 

»(1) Ograje se lahko gradijo oziroma postavljajo le skladno s 
pogoji in merili iz Uredbe iz drugega odstavka 17. člena tega 
odloka. Priporočajo se žive meje, do višine 1,50 m in minimalnim 
odmikom 0,50 m (od zunanjega roba obrezane žive meje) od 
vseh cest in dovozov do objektov, zaradi možnosti odriva snega 
v zimskem času. V križiščih posameznih cest mora biti odmik 
živih mej in drugih vrst ograj prilagojen preglednosti križišč, 
zaradi prometne varnosti na prometnicah na področju PUP 
Šmartno.

(2) Na območju PUP Šmartno so dovoljene tudi varovalne 
in protihrupne ograje do višine 2,20 m, ob upoštevanju vseh 
pogojev iz Uredbe iz drugega odstavka 17. člena tega odloka, 
ter ob upoštevanju določil glede odmikov iz določil 36. člena 
tega odloka.«

7. člen
(1) V celoti se črta šesti odstavek (f) 24. člena odloka o PUP 
Šmartno in se nadomesti z novim šestim odstavkom 24. člena, 
ki se glasi: 

»f.) Rekonstrukcije obstoječih objektov so dovoljene na 
celotnem območju PUP Šmartno, skladno z merili iz 9. člena 
tega odloka.«

(2) V osmem odstavku (h) 24. člena odloka o PUP Šmartno se 
besedna zveza »pomožnih objektov« črta in se nadomesti z 
novo besedno zvezo »nezahtevnih in enostavnih objektov.«

(3) V devetem odstavku (i) 24. člena odloka o PUP Šmartno 
se besedna zveza »pomožnih objektov« črta in se nadomesti z 
novo besedno zvezo »nezahtevnih in enostavnih objektov.«

8. člen
(1) V 36. členu odloka o PUP Šmartno, z naslovom »Lega 
objektov na zemljišču«, se v celoti črta prvi stavek, in se 
nadomesti z novim prvim stavkom, ki se glasi:

»Pogoji in merila lociranja novogradenj, dozidav, nadzidav, 
adaptacij, rekonstrukcij obstoječih objektov ter gradnja 
nezahtevnih in enostavnih objektov v območjih brez izrazite 
gradbene črte okoliških objektov so naslednji:«

(2) V 36. členu odloka o PUP Šmartno, z naslovom »Lega 
objekta na zemljišču«, se v  peti alineji črta naslednji tekst:

»V primeru nejasnosti teh določil, glede odmikov po načelu 
recipročnosti, si mora investitor objekta (novogradnje, 
nadomestne gradnje, dozidave ali postavitve enostavnih 
objektov) pridobiti soglasje Urada za okolje in prostor Mestne 
občine Velenje, ki temelji na sklepu Odbora za okolje in prostor 
Sveta Mestne občine Velenje.« 

(3) V 36. členu odloka o PUP Šmartno, z naslovom »Lega 
objekta na zemljišču«, se v celoti črta sedma alineja in se 
nadomesti z novo  sedmo alinejo, ki se glasi:

»- odmiki predvidenih objektov od objektov javne gospodarske 
infrastrukture in varovanih območij so opredeljeni v 46. in 47. 
členu tega odloka in jih je potrebno v celoti upoštevati;« 

(4) V 36. členu odloka o PUP Šmartno, z naslovom »Lega 
objekta na zemljišču«, se v deveti alineji na koncu doda 
naslednji tekst, ki se glasi:

»Minimalni odmik 1,00 m od sosednje parcele, za katerega 
ni potrebno soglasje lastnika sosednje parcele, velja tudi 
za gradnjo nepokritih parkirišč ob stanovanjskih in drugih 
objektih;«

(5) V 36. členu odloka o PUP Šmartno, z naslovom »Lega 
objekta na zemljišču«, se deseta alineja v celoti črta.

9. člen
V 37. členu odloka o PUP Šmartno, z naslovom »2. Horizontalni 
in vertikalni gabariti novogradenj, dozidav in enostavnih 
objektov«, se naslov v celoti črta in se nadomesti z novim 
naslovom, ki se glasi:

»Pogoji in merila glede gabaritov predvidenih objektov«

10. člen
V 43. členu odloka o PUP Šmartno se v vseh odstavkih besedna 
zveza »gradbena parcela«, nadomesti z novo besedno zvezo 
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»pripadajoče zemljišče«, v vseh sklonih obstoječega besedila 
tega člena.

11. člen
V 44. členu odloka o PUP Šmartno, se v prvem odstavku tega 
člena v celoti črta zadnji stavek tega odstavka.

12. člen
V celoti se črta 54. člen odloka o PUP Šmartno in se nadomesti 
z novim 54. členom, ki se glasi:

»Gradbeno dovoljenje je potrebno pridobiti za vsak poseg 
v prostor, razen za gradnjo objektov in opravljanje del, ki 
jih opredeljuje Uredba iz 17. člena tega odloka in veljavna 
prostorska in gradbena zakonodaja Republike Slovenije.«

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

Številka: 350-03-0012/2005-300                                      
Datum:   

župan Mestne občine Velenje
     Bojan KONTIČ, s.r.

Obrazložitev:
Ocena stanja in razlogi za spremembe in dopolnitve 
prostorskega akta
(1) Postopek sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno 
– Velenje in del območja urejanja G4/3 (odlok je objavljen v 
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje št. UPB-1, 22/06 
in 4/07) - v nadaljevanju kratko: PUP Šmartno, se je pričel s 
sprejetjem sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev 
Odloka o PUP Šmartno, ki ga je sprejel župan Mestne občine 
Velenje dne 04.05.2010 (sklep je bil objavljen v Uradnem 
vestniku MOV št. 08/10). 

(2) Dne 2.4.2010 je Mestna občina Velenje prejela dopis št. U-I-
81/10-3, s katerim nas je Ustavno sodišče Republike Slovenije 
seznanilo z zahtevo Vlade RS, za oceno ustavnosti in zakonitosti 
14. člena odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP 
Šmartno, ki ga je sprejel Svet Mestne občine Velenje na svoji 
3. seji, 6. 3. 2007, in je bil objavljen v Uradnem vestniku Mestne 
občine Velenje, št. 4/07 (v nadaljevanju: odlok). Vlagatelj 
zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti 14. člena odloka, 
Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije (MOP) je 
predlagalo, da Ustavno sodišče RS navedeni člen razveljavi, 
do končne odločitve pa zadrži njegovo izvajanje. V zgoraj 
omenjenem dopisu je Ustavno sodišče RS MOV pozvalo, da se 
izjavi o navedbah v zahtevi MOP v roku 30 dni. Glede navedb 
v zahtevi je MOV dne 30.04.2010 Ustavnemu sodišču RS 
podala odgovor. V odgovoru je MOV predlagala, da se zahteva 
Vlade RS za oceno ustavnosti in zakonitosti 14. člena odloka 
o PUP Šmartno kot neutemeljena zavrne v delu, ki se nanaša 
na besedilo prvega dela, drugega odstavka 14. člena odloka o 
PUP Šmartno, ki govori o načelu recipročnosti. Obenem pa je 
MOV predlagala, da se zahtevi Vlade RS za oceno ustavnosti 
in zakonitosti 14. člena odloka o PUP Šmartno ugodi zahtevi, 

ki se nanaša na besedilo drugega dela drugega odstavka 14. 
člena odloka, ki govori o vlogi Urada za okolje in prostor MOV. 
Prav zaradi zadnjega predloga MOV se predlaga, da se odlok 
o PUP Šmartno spremeni v določili drugega dela drugega 
odstavka 14. člena odloka o PUP Šmartno, kar je razlog za 
spremembe in dopolnitve odloka o PUP Šmartno.

(3) Drugo pobudo za spremembe in dopolnitve PUP Šmartno je 
podal Urad za okolje in prostor Mestne občine Velenje, zaradi 
prilagoditve obstoječega odloka o PUP Šmartno novi prostorski 
zakonodaji Republike Slovenije, sprejeti v letu 2007 in 2008. 
S sprejetjem Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost 
(Uradni list RS št. 37/2008) je prenehal veljati Pravilnik o vrstah 
zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za 
gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o 
vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni 
list RS št. 114/03 in 130/04 – v obstoječem odloku Pravilnik A), 
ki je določal merila in pogoje za gradnjo enostavnih objektov. 
S sprejetjem predlaganih sprememb in dopolnitev odloka o 
PUP Šmartno se ne več veljavni Pravilnik A nadomesti z novo 
uredbo, ki je prej enostavne objekte razdelila na enostavne in 
nezahtevne objekte. S sprejetjem teh sprememb in dopolnitev 
odloka o PUP Šmartno nova uredba o postavitvi enostavnih in 
nezahtevnih objektov nadomesti stari, ne več veljavni Pravilnik 
A, ki je opisan v nekaterih členih obstoječega odloka o PUP 
Šmartno. Predlagane so še nekatere manjše spremembe 
odloka o PUP Šmartno zaradi prilagoditve posameznih členov 
odloka o PUP Šmartno novi, spremenjeni prostorski zakonodaji 
Republike Slovenije. 

(4) Predvidene spremembe in dopolnitve odloka o PUP 
Šmartno ne spreminjajo namenske rabe zemljišč na območju 
PUP Šmartno, ampak so predvidene le manjše sprememb 
posameznih členov odloka o PUP Šmartno.

(5) Območje obravnave in meja veljavnega PUP Šmartno, se 
s predlaganimi spremembami in dopolnitvami odloka o PUP 
Šmartno ne spreminja.

Pravna podlaga in ureditveno območje
Obravnavano območje se prostorsko ureja s prostorskimi 
ureditvenimi pogoji za območje urejanja S4/3 Šmartno-Velenje 
in del območja urejanja G4/3 (UPB-1,Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje št. 22/06-UPB1 in 4/07).
Pravna podlaga za spremembe in dopolnitve odloka o PUP 
Šmartno je v Zakonu o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09 in 80/10-ZUPUDPP) ter v 24. 
členu Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08).
Spremembe in dopolnitve odloka o PUP Šmartno so predvidene 
za celotno območje, ki ga obravnava veljavni odlok o PUP 
Šmartno. 

Obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in dopolnitev 
odloka o PUP Šmartno

Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev odloka 
o PUP Šmartno je zagotovila Mestna občina Velenje, v svojem 
proračunu za leto 2010.

Postopek sprejemanja prostorskega akta
Postopek sprejemanja sprememb in dopolnitev odloka o 
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PUP Šmartno poteka skladno s sklepom o začetku priprave 
sprememb in dopolnitev odloka o PUP Šmartno, ki ga je sprejel 
župan Mestne občine Velenje dne 4.05.2010 in je bil objavljen v 
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje št. 08/10. 
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev odloka o PUP 
Šmartno je potekala od 21.12.2010 do 20.1.2011 v prostorih 
mestne občine Velenje in v prostorih Krajevne skupnosti 
Šmartno-Velenje. 
Javno obravnavo predlaganih sprememb in dopolnitev odloka 
o PUP Šmartno je Urad za okolje in prostor organiziral v času 
javne razgrnitve, dne 12. 1. 2010 ob 17 uri v Sejni dvorani Mestne 
občine Velenje. Vsebinskih pripomb na predlagan osnutek 
odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP Šmartno ni 
bilo, zato predlagamo Svetu MOV, da odlok sprejme.

Obrazložitev pripravil:
Vodja Urada za okolje in prostor MOV
Marko VUČINA, univ.dipl.inž.arh., s.r.

ŽUPAN
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MOV št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) predlagam 
Svetu, da osnutek odloka sprejme.

župan Mestne občine Velenje
         Bojan KONTIČ, s.r.

POROČILO 
o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta 

Mestne občine Velenje za leto 2010

0 UVOD

Uradna zakonska podlaga za izdelavo in izvedbo energetskega 
koncepta je zapisana v Energetskem zakonu, ki navaja, da so 
izvajalci energetskih dejavnosti in lokalne skupnosti dolžni v 
svojih razvojnih dokumentih načrtovati obseg rabe in obseg 
ter način oskrbe z energijo in te dokumente usklajevati z 
nacionalnim energetskim programom in energetsko politiko 
Republike Slovenije. 
Energetski zakon je bil dopolnjen leta 2004 (Zakon o 
spremembah in dopolnitvah energetskega zakona – Ur.l. RS, št. 
51/04), čistopis zakona je bil objavljen v letu 2007: Energetski 
zakon - Uradno prečiščeno besedilo (EZ-UPB2) (Uradni list RS, 
št. 27/2007). 
Nacionalni energetski program (NEP), sprejet leta 2004 (Ur.
l. RS, št. 57/04), navaja energetski koncept kot predpogoj za 
pridobitev sredstev za nekatere projekte izkoriščanja OVE in 
projekte s področja URE.

MO Velenje je že leta 1995 izdelala energetsko zasnovo občine, 
decembra leta 2004 pa je izdelala Novelacijo energetske 
zasnove MO Velenje. Novelacija je bila narejena po tedaj 
veljavni metodologiji za izdelavo energetskih zasnov, zato je 
bila tudi delno sofinancirana s strani Ministrstva RS za okolje, 
prostor in energijo; Agencije za učinkovito rabo energije in 
obnovljive vire energije. 
Sklep o sprejetju Novelacije energetske zasnove MO Velenje je 
bil objavljen v Uradnem vestniku MO Velenje št. 2/2005.
 
1.  NOVELACIJA ENERGETSKE ZASNOVE MESTNE OBČINE 
VELENJE

1.1 Vsebina Novelacije energetske zasnove MO Velenje
Vsebina Novelacije energetske zasnove MO Velenje, ki jo je 
izdelalo podjetje IBE, d.d. v decembru 2004, mestni svet občine 
Velenje pa jo je sprejel v začetku leta 2005, je bila vsebinsko 
izdelana po tedanjih normativih za izdelavo energetske 
zasnove in tako predstavlja popolnoma novo energetsko 
zasnovo v tistem času. Prav zaradi svoje vsebine in zadostitvi 
normativom, ki so tedaj veljali za energetske zasnove, je bila 
tudi 50 % sofinancirana s strani Ministrstva RS za okolje, prostor 
in energijo in Agencije za učinkovito rabo energije (AURE).

Vsebina energetske zasnove je zajemala :

1. POVZETEK ŠTUDIJE
2. PREGLED IN ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA:
- raba energije in poraba energentov,
- izkoriščanje in potenciali lokalnih obnovljivih virov energije
- obstoječa organiziranost energetske oskrbe,
- stanje obstoječih distribucijskih energetskih sistemov
- varčevalni potenciali na področju rabe energije,
- šibke točke obstoječe oskrbe in rabe energije.
3.  PREGLED UKREPOV, PROGRAMOV ALI PROJEKTOV
- splošni pregled možnih ukrepov, programov in projektov ter 
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možnih scenarijev bodoče energetske oskrbe,
- izbor konkretnih ukrepov in projektov ter najprimernejših scenarijev bodoče oskrbe z energijo.
4. AKCIJSKI PROGRAM IN NAPOTKI ZA SISTEMATIČNO IZVAJANJE ENERGETSKE ZASNOVE OBČINE

 1.2 Akcijski program in napotki za sistemati no izvajanje energetske 
zasnove ob ine

Akcijski program energetske zasnove iz leta 2005 je zajemal2:

Vrsta ukrepa oz. aktivnosti Zadolžen za 
izvedbo

Status aktivnosti 

1. Sprejetje energetske zasnove MO 
Velenje 

MOV Sprejeto januar 2005 

2. Vzpostavitev energetskega 
menedžmenta in imenovanje 
energetskega menedžerja 

MOV Vzpostavljeno december 
2006 (Ustanovitev 
energetske agencije 
KSSENA)

3. Vzpostavitev ciljnega spremljanja rabe 
energije v javnih objektih in stanovanjskih 
zgradbah 

MOV, KSSENA Vklju enih 35 javnih 
zgradb v MO Velenje: 
za etek april 2007, 
kontinuirana dejavnost 

4. Promocijska in prosvetljevalne aktivnosti 
o URE in OVE 

MOV, KSSENA Za etek 3. kvartal 2005, 
kontinuirana dejavnost 

5. Promocija aktivnega energetskega 
svetovanja za ob ane 

MOV, ENSVET Za etek 2006, 
kontinuirana dejavnost 

6. Opredelitev akterjev zadolženih za 
spodbujanje in rabo OVE (solarni sistemi, 
toplotne  rpalke, biomasa, deponijski 
plin, kogeneracija, trigeneracija) 

MOV, KSSENA, 
ENSVET

Za etek 2007, 
kontinuirana dejavnost 

7. Energetski pregledi javnih zgradb MOV, KSSENA Izvedenih 45 energetskih 
pregledov: za etek 2008, 
kontinuirana dejavnost 

8. Ureditev lastniškega razmerja in 
racionalizacija javne razsvetljave 

MOV, KSSENA V izvajanju, kontinuirana 
aktivnost 

9. Oblikovanje strategije organizacije in 
razvoja sistema daljinske oskrbe s toploto 

MOV, KP Velenje – 
PE Energetika 

V izvajanju, kontinuirana 
aktivnost 

10. Revizija kratkoro nih planov in 
oblikovanje strategije razvoja 
zemeljskega plina 

MOV, KP Velenje – 
PE Energetika 

V izvajanju, kontinuirana 
aktivnost 

11. Obnova sistema daljinskega ogrevanja 
(izolacije, cevovodi in armature, CEP, 
SPV), izgradnja novih vro evodov in 
plinovodov 

MOV, KP Velenje – 
PE Energetika 

V izvajanju, kontinuirana 
aktivnost 

12. Revizija in novelacija obstoje e tarifne in 
cenovne politike pri oskrbi s toploto in 
zemeljskim plinom 

MOV, KP Velenje – 
PE Energetika 

Za etek 2005, aktivnost 
je v izvajanju; 
kontinuirana aktivnost 

13. Prou itev in uskladitev poslovanja KP 
Velenje z zahtevami zakonodaje 
(Energetski zakon) 

MOV, KP Velenje – 
PE Energetika 

Za etek 2005, aktivnost 
je v izvajanju; 
kontinuirana aktivnost 

14. Energetski pregledi stanovanjskih zgradb MOV, KSSENA Za etek 2007, 
kontinuirana aktivnost 

15. Energetske sanacije objektov in 
energetske sanacije ogrevalnih sistemov, 
pogodbeno zagotavljanje prihrankov 
energije 

MOV, KSSENA, 
ENSVET

Za etek 2007, 
kontinuirana aktivnost 

16. Ve anje u inkovitosti DOT s tehni no
tehnološkimi inovacijami, posodobitvami, 
uvajanjem kogeneracij in trigeneracij 

KP Velenje – PE 
Energetika 

Kontinuirana aktivnost 

17. Spremljanje in nadzor delovanja kurilnih 
naprav, izvajanje predpisanih meritev in 
emisij iz ve jih virov 

MOV, dimnikarske 
službe 

Kontinuirana aktivnost 

18. Obveš anje javnosti o aktivnostih in 
doseženih rezultatih 

MOV, KSSENA Kontinuirana aktivnost 

2 Povzeto po Novelaciji energetske zasnove MO Velenje, izvajalec: IBE, d.d., December 2004 
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2. PORO ILO O IZVAJANJU ENERGETSKE ZASNOVE V 

LETU 2010 

Na podlagi Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih 
konceptov (Ur. l. RS št. 74/2009) je potrebno lokalni energetski koncept (leta 2005 se 
je uporabljal izraz zasnova) izdelati za obdobje desetih let. Najkasneje po petih letih 
ga je potrebno prirediti, dopolniti ali izboljšati oziroma izdelati nov koncept.  

Prav tako mora samoupravna lokalna skupnost enkrat letno poro ati o izvajanju 
lokalnega energetskega koncepta ministrstvu, pristojnemu za energijo, na obrazcu 
dolo enem v PRILOGI 2, ki je sestavni del pravilnika.
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PRILOGA 2: Obrazec letnega poro ila 

Letno poro ilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega na rta lokalnega energetskega koncepta 

(LEK) in njihovih u inkih (9., 10. in 11. alineja 3.  lena tega pravilnika) 

Samoupravna lokalna skupnost: Mestna Ob ina Velenje
Oseba za stike:    Alenka Rednjak, 03 8961 615,  
(ime in priimek, telefon, e-naslov) alenka.rednjak@velenje.si
Leto sprejema LEK-a:    2005  

Datum poro anja:    januar 2011 
 1. Ob ina Velenje IMA ob inskega energetskega upravljavca. 
 2. Ob ina Velenje JE vklju ena v lokalno energetsko agencijo. 
 3. !e JE, v katero: Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško - KSSENA 
 4. V preteklem letu so bile izvedene dejavnosti za: 

 u inkovito rabo energije, 

 uporabo obnovljivih virov energije ter 

 izboljšanje oskrbe z energijo, ki zajema proizvodnjo, prenos in distribucijo 

Izvedena dejavnost Investicijska 
vrednost oziroma 
strošek dejavnosti v 
EUR

Struktura
financiranja
izvedene dejavnosti 
glede na vir 
financiranja 

U inek dejavnosti3 Planirano v 
LEK/doseženo
v % 

U inkovita raba energije:

- Delna zamenjava 
stavbnega pohištva v OŠ 
Miha Pintar Toledo; 

47.564,03 € MO Velenje Ocena: okoli 10 MWh/leto DA 

- Sanacija stavbnega 
pohištva na podružni ni
OŠ Škale; 

41.452,04 € MO Velenje Ocenjen prihranek: okoli  
10 MWh/leto 

DA

- Sanacija ogrevalnega 
sistema (izvedba 
kogeneracije) na 
podružni ni OŠ Škale; 

98.000,00 € MO Velenje Ocenjen prihranek: okoli  
20 MWh/leto 

DA

- Delna sanacija stavbnega 
pohištva na podružni ni
OŠ Šentilj 

9.067,92 € MO Velenje Ocena: okoli 5 MWh/leto DA 

- Obnova fasade na objektu 
Gasilskega doma Bev e s 
prostori KS (izvedba 
fasade Demit s stiroporom
d= 12 cm)

17.834,40 € MO Velenje Ocena: okoli 5 MWh/leto DA 

- Sanacija toplotne 
podpostaje v objektu KS 
Kav e

5.790,00 € MO Velenje Ocena: okoli 2 MWh/leto DA 

- Sanacija fasade na južni 
strani objekta Objekt KS 
Plešivec

2.500,00 € MO Velenje Ocena: okoli 2 MWh/leto DA 

- Obnova podpostaje 8.000,00 € MO Velenje Ocena: okoli 1 MWh/leto DA 

3
Pri ukrepih za u inkovito rabo energije je treba opredeliti dosežen prihranek energije. Pri oskrbi z energijo je treba 

navesti delež energenta pri oskrbi lokalne skupnosti v %. Pri ukrepih zamenjave fosilnih goriv za obnovljive vire 
energije je treba navesti oceno zmanjšanja emisij ali navesti letno porabo goriva pred ukrepom (npr. letna koli ina
porabljenega ELKO) in porabo goriva po ukrepu (npr. koli ina porabljenih sekancev, pri  emer naj se opredeli tudi 
obdobje, na katero se ta koli ina nanaša).  



31. januar 2011 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 03/ stran 51

              5. seja Sveta Mestne občine Velenje

Gasilski dom Šalek s 
prostori KS Šalek 

- Sanacija prostorov v KS 
Škale Hrastovec 

8.000,00 € 
24.000,00 € 

MO Velenje 
KS Škale Hrastovec 

Ocena: okoli 2 MWh/leto DA 

Izboljšanje energetske u inkovitosti  javne razsvetljave:

- Integracija LED svetilk; 5.000 € MO Velenje, 
KSSENA

Ocenjen letni prihranek 
okoli 10.000 kWh 

DA

- Vgradnja optimizacijskih 
naprav »LEC A« 

15.000 € KSSENA U inka še ni možno oceniti DA 

Uporaba obnovljivih virov energije:

- Izgradnja MFE (18 kW) na 
strehi zgradbe MO 
Velenje;  

52.000 € MO Velenje Predvidena povpre na
letna proizvodnja okoli 
18.900 kWh 

DA

- Izgradnja MFE (46 kW) na 
strehi zgradbe OŠ Gustav 
Šilih;

160.000 € KSSENA Predvidena povpre na
letna proizvodnja okoli 
48.300 kWh 

DA

- Izgradnja MFE (49 kW) na 
strehi zgradbe OŠ Livada;  

162.000 € KSSENA Predvidena povpre na
letna proizvodnja okoli 
51.450 kWh 

DA

Izboljšanje oskrbe z energijo, ki zajema proizvodnjo, prenos in distribucijo:

- Obnova 2C 
priklju nega in 2C 
sekundarnega razvoda iz
TPP 416 , ter obnova 
naprav  v TPP 

85.000 € MO Velenje, 
Komunalno podjetje 
Velenje 

zmanjšane toplotne izgube 
40 MWh/l 

DA

- Obnova  2 C 
distribucijskega omrežja 
Šalek – Vemont (odsek pri 
dijaškem domu) z 
zamenjavo izolacij 

72.000 € MO Velenje, 
Komunalno podjetje 
Velenje 

zmanjšane toplotne izgube 
239 MWh/l 

DA

-Obnova 3C  omrežja 
severna veja 

15.000 € MO Velenje, 
Komunalno podjetje 
Velenje 

zmanjšane toplotne izgube 
94 MWh/l 

DA

- Rekonstrukcija  2C 
 rpališ a toplotne mo i 110 
MW  1. Faza  in 2. faza 

832.000 € MO Velenje, 
Komunalno podjetje 
Velenje 

Racionalnejša distribucija 
toplotne energije v MOV, 
znižana porabe elektri ne
energije bo razvidno šele v 
letu 2011 saj je bil 
opravljen poizkusni zagon 
šele  16.12.2010. 
Predvideno   znižanje rabe 
elektri ne energije za 
290.000 KWh/l. 

DA

(Vpišite tudi morebitne študije izvedljivosti, investicijske na rte, pridobivanje dokumentacije ipd. za pripravo izvedbe 
posameznih projektov) 
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V okviru projekta Ozaveš anje in izobraževanje širše javnosti in zaposlenih v ob ini Velenje 

na temo u inkovita raba energije in uporaba obnovljivih virov smo v preteklem letu izvedli te 

dejavnosti (navedite): 

  število objavljenih prispevkov v posameznih medijih in njihovi naslovi: 

 2  lanka o projektih u inkovite rabe energije in izkoriš anje obnovljivih virov energije, revija Razvoj, Oktober 
2010

  število pripravljenih in razdeljenih letakov, brošur, drugega predstavitvenega gradiva: 

V letu 2010 so izšle štiri številke  asopisa Sinenergija, ki ga izdaja Zavod energetska agencija KSSENA: 

 Sinenergija št. 1: Kopenhagen, 5.000 izvodov; 

 Sinenergija št. 2: Fotovoltaika, 5.000 izvodov; 

 Sinenergija št. 3: Prenos energije, 5.000 izvodov; 

 Sinenergija št. 4: Energetske izkaznice, 7.000 izvodov. 

  število organiziranih sre anj za širšo javnost, naslovi in kraji teh sre anj ter približno število 

udeležencev:

 Seminar: Ukrepi za zmanjšanje rabe energije v javnih zgradbah (Fakulteta za energetiko Velenje –), okoli 40 
udeležencev – april 2009; 

 MO Velenje je skupaj Univerzo v Mariboru, Fakulteto za energetiko sodelovala  pri organizaciji in izvedbi 
mednarodne konference ''Energetika in klimatske spremembe'' (EnRe), okoli 200 udeležencev, julij 2009; 

 Teden mobilnosti: prestavitev okolju prijaznih alternativ v prometu – Rudarska ulica v Velenju, okoli 1000 
udeležencev – september 2010; 

 Konferenca: Postavitev fotovoltai ne elektrarne: priprava in izvedba projekta, okoli 200 udeležencev – april 
2010;

 Mednarodna konferenca: Energetske izkaznice: naj vaše stavbe spregovorijo, okoli 120 udeležencev-oktober 
2010.

  število in naslovi delavnic in drugih sre anj na temo energetike, ki so se jih udeležili zaposleni 

vaše ob ine, in druge morebitne dejavnosti: 

 2 udeleženca: Konferenca: U inkovito upravljanje z javno razsvetljavo (Celje ), okoli 170 udeležencev – 

februar 2009 

 2 udeleženca: delavnice Zelene priložnosti za slovenske ob ine, Celje, oktober 2009 

 1 udeleženec: Konferenca Sredstva kohezijskega sklada za program ravnanja z odpadki, Velenje, september 
2009



31. januar 2011 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 03/ stran 53

              5. seja Sveta Mestne občine Velenje

Za naslednje leto na rtujemo izvedbo teh dejavnosti: 

Predvidena dejavnost Predvidena investicijska 
vrednost oziroma strošek 
dejavnosti v EUR

Predvidena struktura 
financiranja dejavnosti 
glede na vir financiranja

U inek dejavnosti1

Postavitev fotovoltai ne
elektrarne:skupna mo  320 
kWp

861.300,00 € Kredit Predvidena proizvodnja 320 
MWh

Rekonstrukcija infrastrukture 
javne razsvetljave 

100.000,00 € Lastna sredstva, nacionalni 
razpis 

Prihranek okoli 25 MWh 

Energetska sanacija javnih 
zgradb

150.000,00 € Lastna sredstva, nacionalni 
in drugi razpisi 

Prihranek okoli 40 MWh 

Prestavilo TPP 414 in 
priklju nih vodov 

255.000 € Amortizacija infrastrukture Racionalnejša distribucija 
toplotne, znižana poraba 
elektri ne energije, 
zmanjšane toplotne izgube 
na priklju nih vodih 

Izvedba II. faze projekta 
daljinskega hlajenja v MOV 

130.000 € Amortizacija infrastrukture Pove ana prodaja hladu, 
energetsko u inkovitejša 
proizvodnja hladu   

Tehnološka rekonstrukcija 
sistema v KS Topolšica 

1.000.000 Amortizacija infrastrukture Racionalnejša distribucija 
toplotne energije, znižanje 
toplotnih izgub zaradi 
znižanega temperaturnega 
režima,

Celovite sanacije vro evodov
po posameznih  odsekih 

1.100.000 Amortizacija infrastrukture Znižanje toplotnih izgub pri 
distribuciji, 

Prestavilo TPP 414 in 
priklju nih vodov 

250.000 Amortizacija infrastrukture Racionalnejša distribucija 
toplotne energije, znižanje 
toplotnih izgub, zmanjšanje 
porabe elektri ne energije, 

Izvedba II. faze projekta 
daljinskega hlajenja v MOV 

130.000 Amortizacija infrastrukture Pove ana prodaja hladu, 
energetsko u inkovitejša 
proizvodnja hladu   

(Vpišite tudi morebitne študije izvedljivosti, investicijske na rte, pridobivanje dokumentacije ipd. za 

pripravo izvedbe posameznih projektov)

POROČILO IZDELAL: 
Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško

Koroška 37/a
SI – 3320 Velenje

Slovenija

tel.:  +386 3 896 1 520
fax.: +386 3 896 1 522
www: www.kssena.si 

PRIPRAVIL:
Boštjan KRAJNC

direktor
tel.: +386 3 896 1 520

e-mail: bostjan.krajnc@kssena.velenje.eu
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Predlagatelj: ŽUPAN                                            Faza: DELOVNO GRADIVO

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 33. člena Zakona o prevozih v cestnem 
prometu (ZPCP-1, Uradni list RS, št. 26/2005 – UPB3, 131/2006 – ZPCP – 2 
(5/2007 popr.)), 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP, Uradni 
list RS, št 127/2006), 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah 
(ZGJS, Uradni list RS, št. 32/1993 30/1998-ZZLPPO, 127/2006 – ZJZP, 38/2010 
– ZUKN), Odlokom o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje 
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 18/2008) in 24. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/2006 – UPB1, 
26/2007 in 18/2008) na ……. seji dne _____________ sprejel

ODLOK
o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske 
javne službe urejanja mestnega avtobusnega 

prometa v Mestni občini Velenje

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
S tem odlokom se določa organizacija in način opravljanja izbirne 
gospodarske javne službe urejanja mestnega avtobusnega 
prometa.

2. člen
Mestni avtobusni promet je javni linijski prevoz na območju 
Mestne občine Velenje.

II. ORGANIZACIJA IN NAČIN UREJANJA MESTNEGA 
AVTOBUSNEGA PROMETA

3. člen
Izbirna gospodarska javna služba iz prvega in drugega člena 
tega odloka se zagotavlja s podelitvijo koncesije na podlagi 
tega odloka in s sklenitvijo koncesijske pogodbe.

S tem odlokom, kot koncesijskim aktom, Mestna občina Velenje 
kot koncedent (v nadaljevanju: koncedent) določa: predmet in 
območje izvajanja koncesije, uporabnike koncesije, pogoje, ki 
jih mora izpolnjevati koncesionar, splošne pogoje za izvajanje 
koncesije, obseg monopola, začetek in čas trajanja koncesije, 
vire financiranja koncesije, prenehanje koncesijskega razmerja in 
koncesijske pogodbe, prenos koncesije, nadzor nad izvajanjem 
koncesije, postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja ter 
postopek sklenitve in spremembe koncesijske pogodbe.

1. Predmet izvajanja koncesije

4. člen
Predmet koncesije je izvajanje izbirne gospodarske javne službe 
urejanja mestnega avtobusnega prometa (v nadaljevanju: 
koncesija).

2. Območje izvajanja koncesije

5. člen
Koncesija se izvaja na avtobusnih linijah na območju Mestne 
občine Velenje, ki jih določi župan s sklepom. Način oblikovanja 
in spreminjanja avtobusnih linij se podrobneje opredeli s 
koncesijsko pogodbo.

6. člen
Predlog voznega reda predloži koncesionar v potrditev občinski 
upravi. Način oblikovanja, potrjevanja in spreminjanja voznega 
reda se določi s koncesijsko pogodbo.

3. Uporabniki koncesije

7. člen
Uporabniki storitev koncesije so potniki. Potnik je fizična oseba, 
ki z izdano vozno karto pridobi pravico koristiti storitve izvajanja 
koncesije.

8. člen
Potniki smejo vstopati in izstopati v vozila samo pri tako 
označenih vratih. Ostalim potnikom za njim so dolžni omogočiti 
nemoten vstop s tem, da se pomikajo proti mestu izstopa iz 
vozila.

Potniki morajo dati prednost in odstopiti prostor predvsem 
slepim osebam in njihovim spremljevalcem, težko pokretnim in 
ostarelim osebam, invalidom, nosečnicam in materam z malimi 
otroki in jim omogočiti čim hitrejše vstopanje in izstopanje, če 
ti to želijo.

Ko je v vozilu doseženo dovoljeno število potnikov, je voznik 
dolžan zapreti vrata vozila.

9. člen
Potniki med vožnjo ne smejo odpirati vrat vozila.

V vozilih ni dovoljeno kaditi, uživati alkoholnih pijač, razgrajati in 
onesnaževati ter uničevati vozila in opreme. Povzročitelj škode 
je dolžan koncesionarju poravnati stroške popravila.

10. člen
Prevoz ročne prtljage je brezplačen. Za prtljago velikosti nad 50 
x 40 x 30 cm je potrebno plačati voznino po veljavnem ceniku.
Večje predmete, ki bi ovirali potnike, ni dovoljeno prinašati v 
vozilo.

Prepovedano je vnašati strupene, eksplozivne in vnetljive 
snovi, ki so lahko nevarne za življenje občanov in varstvo 
premoženja.

Prepovedan je vstop potnika s kotalkami, rolerji, smučarskimi 
čevlji (pancerji) in podobno. Smuči in palice je dovoljeno nositi 
v vozilo le v pokončnem položaju, ob telesu potnika. Smuči 
ni dovoljeno izpuščati v času trajanja vožnje, prav tako jih ni 
dovoljeno naslanjati na notranjo opremo vozila.

Prepovedan je vstop potnika z živalmi, razen za pse vodnike za 
slepe in male živali v kletkah.

Prepovedan je vstop potnika, ki se ob vstopu v vozilo hrani 
(krompirček, sladoled…ipd).

11. člen
Potnik mora na zahtevo voznika ali kontrolorja takoj zapustiti 
vozilo v primeru, če s svojim ravnanjem in obnašanjem krši 
določbe 8., 9. in 10. člena tega odloka.

4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar

12. člen
Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba, ki ima licenco, 
pridobljeno na podlagi veljavnega Zakona o prevozih v cestnem 
prometu, s katero pridobi pravico do opravljanja prevozov oseb 
v notranjem cestnem prometu.
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5. Splošni pogoji za izvajanje koncesije

13. člen
Izvajanje koncesije obsega:
1.  izvajanje mestnega prometa na avtobusnih linijah, ki so 

določene s sklepom koncedenta,
2.     zagotavljanje uporabe prevoznih storitev vsem uporabnikom 

pod enakimi pogoji in
3.   opremljanje avtobusnih postaj in postajališč z voznimi redi, 

potekom linij, obvestili ipd.

14. člen
Koncesionar mora za opravljanje koncesionirane dejavnosti 
izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
1.  da je registriran za opravljanje te dejavnosti;
2.  da koncesionar in vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor 

gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi 
kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena 
Zakona o javnem naročanju;

3.  da ima veljavno licenco za opravljanje te dejavnosti;
4.  da razpolaga z zadostnim številom usposobljenih 

strokovnih kadrov;
5.  da razpolaga z zadostnim številom vozil;
6.  da razpolaga z ustreznimi parkirnimi površinami;
7.  da je v zadnjih petih letih opravljal dejavnost javnih 

avtobusnih linijskih prevozov;
8.  da predloži finančen načrt, iz katerega so razvidni vsi 

stroški izvajanja koncesionirane dejavnosti ter da navede 
vire financiranja za pokritje predvidenih stroškov ;

9.  da izkaže, da je povprečje njegove prihodkovne realizacije 
v letih 2007, 2008 in 2009 znašalo vsaj 1 mio EUR. V 
primeru, da ponudnik v katerem izmed let še ni obstajal, se 
za to leto, ko še ni obstajal, upošteva realizacija 0 EUR. Pri 
partnerskih ponudbah se prihodkovna realizacija sešteva 
in korigira na naslednji način:

a)  v primeru partnerske ponudbe dveh partnerjev se 
prihodkovna realizacija obeh partnerjev sešteje in pomnoži 
s koeficientom 0,9 in se upošteva tako dobljena prihodkovna 
realizacija;

b) v primeru partnerske ponudbe treh partnerjev se prihodkovna 
realizacija vseh treh partnerjev sešteje in pomnoži s 
koeficientom 0,8 in se upošteva tako dobljena prihodkovna 
realizacija;

c) v primeru partnerske ponudbe štirih ali več partnerjev se 
prihodkovna realizacija vseh partnerjev sešteje in pomnoži 
s koeficientom 0,7 in se upošteva tako dobljena prihodkovna 
realizacija;

10.  da bo predložil ustrezen in ažuren obrazec BON iz katerega 
je razvidno, da je uvrščen vsaj v bonitetni razred SB5 ali 
boljše;

11.  da bo podal pisno izjavo, s katero se bo zavezal, da bo 
sklenil zavarovanje proti odgovornosti za škodo, ki jo pri 
opravljanju ali/in v zvezi z izvajanjem koncesije povzročijo 
pri koncesionarju zaposleni tretjim osebam, občini ali 
državi; 

12.  da bo podal pisno izjavo, s katero bo potrdil, da sprejema 
vse obveznosti, določene s tem odlokom, razpisno 
dokumentacijo in vzorcem koncesijske pogodbe; 

13. da bo podal pisno izjavo, s katero bo potrdil, da je 
sposoben zagotavljati izvajanje koncesionirane dejavnosti 
na kontinuiran in kakovosten način, ob upoštevanju 
tega odloka, predpisov, normativov in standardov ter ob 

upoštevanju krajevnih običajev.

Podrobnejšo vsebino pogojev in dokazil za izpolnjevanje pogojev 
bo koncedent določil v okviru javnega razpisa. Koncedent si 
pridržuje pravico, da v fazi javnega razpisa od ponudnikov 
zahteva, da predložijo dodatna pojasnila ali dokazila, s katerimi 
se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev za priznanje 
sposobnosti.

15. člen
Koncesionar, ki izvaja koncesijo mora:
1. v času trajanja koncesije opravljati javni avtobusni linijski 

prevoz potnikov nepretrgano v skladu z voznim redom na 
vseh linijah, določenih s koncesijsko pogodbo, ne glede na 
število potnikov;

2. v okviru stanja ceste in okoliščin prometa na njej zagotavljati 
čim večjo točnost voženj po voznem redu, pri čemer ne sme 
biti noben odhod s postaje in pomembnejšega postajališča 
pred uro in minuto, določeno s podrobnim voznim redom. 
Podrobneje se zahteve glede točnosti izvajanja voznega 
reda določijo v koncesijski pogodbi;

3. upoštevati predpisane strokovno-tehnične, organizacijske, 
stroškovne in druge normative in standarde, ki izhajajo iz 
občinskega razvojnega programa na tem področju;

4. svojo dejavnost usklajevati z razvojnimi programi, 
potrebami in interesi koncedenta;

5. zagotavljati uporabnikom zanesljivo, kontinuirano in 
kvalitetno izvajanje koncesije;

6. zagotoviti dostop in prostor za invalidske vozičke;
7. prilagajati svojo dejavnost predpisom in sodobnim 

standardom;
8. spoštovati predpise, ki urejajo to področje;
9. omogočati strokovni ter finančni nadzor in nadzor nad 

zakonitostjo dela v skladu s tem odlokom in koncesijsko 
pogodbo;

10. voditi poslovne knjige za podeljeno koncesijo v skladu 
s 67. členom Zakona o gospodarskih javnih službah 
in posredovati koncedentu računovodski izkaz v enem 
mesecu po zaključnem računu in dovoliti koncedentu 
vpogled v zaključni račun v času trajanja koncesije;

11. koncedenta samoiniciativno obveščati o dogodkih, ki so 
pomembni za izvajanje javne službe;

12.  zagotoviti, da bo vsa javna ali osebna lastnina, ki se 
poškoduje ob izvajanju koncesije, na njegove stroške 
vrnjena v prvotno stanje,

13. biti zavarovan proti odgovornosti za škodo, povzročeno 
premoženju ali ljudem pri izvajanju javne službe;

14. opravljati prevoze na način in pod pogoji, opredeljenimi s 
tem odlokom in koncesijsko pogodbo;

15. pri označevanju avtobusov in voznih redov uporabljati 
oblikovno rešitev in barve, ki jih določi koncedent;

16. zagotoviti, da so vozniki urejeni, uniformirani in opremljeni 
z napisi prevoznika in svojim imenom.

16. člen
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati 
koncesijo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi 
višje sile. V teh primerih ima koncesionar, ob dokazanih 
razlogih, pravico zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, 
ki so nastali zaradi opravljanja koncesije v nepredvidljivih 
okoliščinah, ki so posledica višje sile.
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Ob nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, mora koncesionar 
obvestiti koncedenta. Koncendent in koncesionar se dogovorita 
o izvajanju koncesije v pogojih višje sile.

Koncesionar mora o spremembi poteka linije, tarife, voznega 
reda, prekinitvi prevozov in podobno, redno obveščati javnost 
preko sredstev javnega obveščanja takoj, ko nastopijo 
okoliščine, ki bodo ali so povzročile spremembe oziroma 
prekinitev prevoza.

17. člen
Kot višja sila se ne šteje stavka pri koncesionarju zaposlenih 
delavcev. Koncesionar mora ob stavki svojih delavcev zagotoviti 
opravljanje koncesije tako, da potnikom zagotovi v najvišji 
možni meri nemoteno uporabo storitev izvajanja koncesije v 
okviru voznih redov.

Če koncesionar v primerih, ki so posledica stavke ali drugega 
ravnanja pri njem zaposlenih delavcev, ne zagotovi opravljanja 
koncesije, lahko njeno opravljanje zagotovi koncedent s 
prevzemom koncesije v režijo ali na drug način, določen v 
koncesijski pogodbi.

18. člen
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo 
pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem koncesije povzročijo 
pri njem zaposleni ljudje uporabnikom koncesije ali drugim 
osebam.

Koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornosti za škodo, 
ki jo lahko povzroči uporabnikom ali drugim osebam zaradi 
napak pri izvajanju svojih storitev, zaradi višje sile ter zaradi 
odtujitve.

Odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja se opredeli 
v koncesijski pogodbi.

6. Obseg monopola

19. člen
Koncedent zagotavlja koncesionarju izključno pravico opravljanja 
koncesionirane dejavnosti za čas trajanja koncesijske pogodbe 
na območju izvajanja koncesije, pravico do uporabe postajališč, 
ki so v lasti koncedenta in druge pravice, določene v koncesijski 
pogodbi v skladu s tem odlokom.

7. Začetek in čas trajanja koncesije

20. člen
Koncesija se podeli za obdobje osmih (8) let. 

Koncesijsko obdobje začne teči z dnem sklenitve koncesijske 
pogodbe. Koncesijsko razmerje lahko predčasno preneha iz 
razlogov, navedenih v tem odloku in koncesijski pogodbi.

21. člen
Koncesionar pridobi pravice in dolžnosti iz koncesijskega 
razmerja s sklenitvijo koncesijske pogodbe. Koncesijska 
pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta koncesionar in 
koncedent. 

8. Viri financiranja koncesije

22. člen
Način financiranja koncesionirane dejavnosti se opredeli z 
javnim razpisom ter koncesijsko pogodbo. 

Dolžnost koncedenta je zlasti, da zagotavlja stalnost 
dogovorjenega načina financiranja koncesionirane dejavnosti 
skozi celotno koncesijsko obdobje. 

23. člen
Koncesijska dejavnosti se lahko financira iz občinskega 
proračuna, plačil uporabnikov ter subvencij gospodarstva.

Koncedent si bo prizadeval oblikovati tak način financiranja 
koncesionirane dejavnosti, da bo ta za uporabnike predstavljal 
najmanjšo možno finančno obremenitev.

24. člen
Znesek letnih plačil koncedenta ne sme presegati zneska, 
potrebnega za pokrivanje upravičenih stroškov, ki so nastali 
pri izpolnjevanju obveznosti koncesionirane dejavnosti, ob 
upoštevanju ustreznih prihodkov in primernega dobička. 

Višina plačila se določi tako, da se stroškom, ki nastanejo z 
izvajanjem koncesionirane dejavnosti, prištejejo primeren 
dobiček in stroški financiranja ter odštejejo vsi prihodki, ki 
nastanejo pri izvajanju koncesionirane dejavnosti. Razlika 
predstavlja višino plačila. 

Primeren dobiček iz prvega odstavka tega člena predstavlja 
največ višino obrestne mere na državne vrednostne papirje 
primerljive ročnosti glede na koncesijsko pogodbo, povečano 
za največ 2%. 

Višina letnega plačila se določi na podlagi ponudbe na javnem 
razpisu izbranega ponudnika. Ponudba, ki bi bila podana v 
nasprotju s pravili iz tega člena, bo štela kot nesprejemljiva.

25. člen
Koncesionar mora za izvajanje koncesionirane dejavnosti voditi 
ločeno računovodstvo skladno z veljavno zakonodajo. 

9. Prenehanje koncesijskega razmerja

26. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem praviloma 
preneha s potekom časa za katerega je sklenjena koncesijska 
pogodba. Koncesijsko razmerje lahko preneha tudi iz razlogov, 
navedenih v 27. členu tega odloka.

Pogoji in način prenehanja koncesije se podrobneje uredijo s 
koncesijsko pogodbo.

10. Prenehanje koncesijske pogodbe

27. člen
Koncesijska pogodba preneha veljati:
1. po preteku časa, za katerega je sklenjena,
2. s sporazumno razvezo,
3. z odpovedjo oz. razdrtjem,
4. z odkupom,
5. z odvzemom in
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6. s prevzemom.

28. člen 
(odpoved oz. razdrtje koncesijske pogodbe)

Koncesijska pogodba lahko z (enostransko) koncedentovo 
odpovedjo/razdrtjem preneha:
a) če je proti koncesionarju uveden postopek prisilne 

poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek,
b) če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba 

zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih 
aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi katere 
utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnjega pravilnega 
izvajanja koncesije,

c) če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno, da je 
koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so 
vplivali na podelitev koncesije,

d) če koncesionar koncesijsko pogodbo krši tako, da je nastala 
ali bi lahko nastala večja škoda koncedentu, 

e) če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar v bistvenem 
delu ne bo izpolnil svoje obveznosti,

f) če koncesionar kljub pisnemu opozorilu koncedenta ne 
izpolnjuje prevzetih obveznosti na način, določen s tem 
odlokom in koncesijsko pogodbo. 

V primeru izpolnitve katerega izmed pogojev iz prve alinee  
prvega odstavka tega lahko začne koncedent s postopkom 
za enostransko razdrtje koncesijske pogodbe. Koncesijska 
pogodba se enostransko razdre po sodni poti po pravilih 
pravdnega postopka. Postopek za razdrtje koncesijske 
pogodbe koncedent ustavi (umik tožbe), če je predlog za 
začetek stečajnega postopka, postopka prisilne poravnave 
ali likvidacijskega postopka zavrnjen, če je prisilna poravnava 
sklenjena ali potrjena, v primeru prodaje ponudnika kot pravne 
osebe (v stečaju) ali vsake druge, z vidika izvajanja koncesijskega 
razmerja sorodne posledice. Pogoji iz druge oziroma tretje 
alinee prejšnjega odstavka tega člena, na podlagi katerih lahko 
začne koncedent postopek za enostransko razdrtje koncesijske 
pogodbe, so izpolnjeni v trenutku, ko postane sodna ali upravna 
odločba, s katero je bila koncesionarju izrečena kazenska ali 
upravna sankcija, pravnomočna. Obstoj razlogov iz četrte, pete 
in šeste alinee prejšnjega odstavka tega ćlena se podrobneje 
določi v koncesijski pogodbi.

Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno v 
primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanja utemeljevale, 
prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in nepremagljivih 
okoliščin. 

29. člen
(sporazumna razveza koncesije)

Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske pogodbe v 
primeru, da soglasno in v skladu s tem odlokom ugotovita, da 
je zaradi bistveno spremenjenih okoliščin ekonomskega ali 
sistemskega značaja oziroma drugih bistveno spremenjenih 
okoliščin nadaljnje opravljanje dejavnosti iz koncesijske 
pogodbe nesmotrno ali nemogoče. Podrobnejše pogoje ob 
razvezi pogodbe se določi sporazumno s pisnim aktom o 
razvezi.

Druge medsebojne pravice in obveznosti ob sporazumni razvezi  
pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi.

30. člen
(odkup koncesije)

Koncedent si pridržuje pravico predčasnega odkupa koncesije. 
Pogoji odkupa se določijo s koncesijsko pogodbo.

31. člen
(odvzem koncesije)

Koncesijsko razmerje preneha, če koncedent v skladu s tem 
odlokom koncesionarju koncesijo odvzame. 

Koncedent lahko odvzame koncesijo koncesionarju:
a) če ne začne z opravljanjem koncesionirane dejavnosti v za 

to, s koncesijsko pogodbo, določenem roku,
b) če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati 

kot koncesionirana dejavnost,
c) če dejavnosti ne izvaja redno, strokovno, pravočasno,  
d) zaradi ponavljajočih kršitev predpisov ali koncesijske 

pogodbe. 

Pogoji odvzema koncesije se določijo v koncesijski pogodbi. 
Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije izdati 
odločbo. Koncesijsko razmerje preneha z dnem pravnomočnosti 
odločbe o odvzemu koncesije.

V primeru odvzema iz druge točke drugega odstavka je 
koncesionar upravičen do odškodnine po splošnih pravilih 
odškodninskega prava.

32. člen
(prevzem koncesije)

Koncedent lahko prevzame koncesionirano gospodarsko javno 
službo v režijo.
Pogoji in način prevzema se določijo v koncesijski pogodbi.

33. člen
(začasen prevzem koncesije)

Če koncesionar v primerih, ki so posledica ravnanja pri 
njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi nemotenega opravljanja 
koncesionirane dejavnosti, lahko njeno opravljanje začasno 
zagotovi koncedent na način določen v koncesijski pogodbi.

11. Prenos koncesije

34. člen
Koncesionar ne sme brez pisnega soglasja koncedenta prenesti 
koncesije na tretjo osebo.

Koncesionar lahko izvajanje posameznih nalog iz koncesionirane 
dejavnosti prenese na podizvajalce le ob predhodnem pisnem 
soglasju koncedenta.

12. Nadzor nad izvajanjem koncesije

35. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe izvaja 
koncedent. 

Koncedent lahko za posamezna strokovna in druga opravila 
nadzora pooblasti pristojno strokovno službo ali drugo 
institucijo. 

Koncesionar mora koncedentu omogočiti nadzor, pregled 
objektov in naprav koncesije ter omogočiti vpogled v 
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dokumentacijo (letne računovodske izkaze …), v vodene zbirke 
podatkov, ki se nanašajo nanjo, ter nuditi zahtevane podatke in 
pojasnila. 

Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne 
dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v 
poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s 
pooblastilom koncedenta. 

O nadzoru se napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik 
koncesionarja in koncedenta oziroma koncedentov 
pooblaščenec.

36. člen
(dolžnost poročanja)

O izvajanju koncesionirane dejavnosti koncesionar redno 
mesečno poroča koncedentu.

Koncesionar mora najmanj enkrat letno izdelati skupno poročilo 
o izvajanju koncesionirane dejavnosti iz katerega je razvidno 
število prepeljanih potnikov po linijah in mesecih ter skupno 
število prepeljanih potnikov v tekočem letu. 

Koncesionar mora na zahtevo koncedenta pripraviti izredno 
pisno poročilo o stanju, opravljenih in potrebnih delih, potrebnih 
investicijah in organizacijskih ukrepih in kvaliteti izvajanja 
koncesije.

37. člen
(nadzorni ukrepi)

Če koncedent ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje obveznosti 
iz koncesijskega razmerja pravilno, mu lahko naloži izpolnitev 
teh obveznosti, oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz tega odloka 
ali koncesijske pogodbe.

13. Postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja

38. člen
Koncesionarja za izvajanje koncesije koncedent izbere na 
podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije, na portalu javnih naročil in v Uradnem glasilu EU ter 
na spletni strani koncedenta. 

Sklep o javnem razpisu sprejme župan.

Javni razpis se izvede ob smiselni uporabi določil: 
– Zakona o javno-zasebnem partnerstvu, 
– Zakona o gospodarskih javnih službah, 
– Zakona o javnem naročanju. 

V postopku izbire mora koncedent zagotoviti transparentno in 
enakopravno obravnavanje ponudnikov.

39. člen
Javni razpis mora vsebovati vsaj navedbe o:
-  predmetu in območju koncesije,
-  začetku in času trajanja koncesije,
-  pogojih, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
-  obveznih sestavinah prijave na razpis,
-  strokovnih referencah in drugih dokazilih, ki morajo biti 

predložena za ugotavljanje usposobljenosti prijavitelja,
-  merilih, ki bodo vplivala na izbiro koncesionarja,
-  roku in načinu predložitve prijave,

-  roku za izbor koncesionarja,
-  roku, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru 

koncesionarja,
-  odgovornih osebah za dajanje pisnih in ustnih informacij 

med razpisom.

40. člen
Koncedent mora v javnem razpisu oblikovati jasna in 
transparentna merila za izbor koncesionarja, ki bodo omogočila 
izbor ekonomsko najugodnejšega kandidata.

Merila za izbor koncesionarja so:
- skupna višina stroškov izvajanja koncesionirane dejavnosti,
- stalnost ponujenih cen;
- standard izvajanja koncesionirane dejavnosti.

Merila, po katerih koncedent izbira najugodnejšo ponudbo, 
morajo biti v razpisni dokumentaciji opisana in ovrednotena ter 
navedena v zgornjem vrstnem redu.

41.  člen
Za objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire 
koncesionarja in izbiro koncesionarja se pooblasti občinsko 
upravo. 

Za podpis koncesijske pogodbe ter ostala dejanja v postopku 
sklenitve in izvajanja koncesijskega razmerja se pooblasti 
župana.

42. člen
(strokovna komisija)

Za pripravo in izvedbo javnega razpisa, pregled in oceno 
prispelih vlog oziroma prijav ter za pripravo strokovnega 
poročila župan imenuje strokovno komisijo. 

Strokovna komisija ima predsednika in štiri člane. Predsednik in 
ostali člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko 
izobrazbo in ustrezne delovne izkušnje z delovnega področja, 
da lahko zagotovijo strokovno presojo vlog oziroma prijav. 

Predsednik in vsi člani strokovne komisije morajo izpolnjevati 
pogoj iz drugega odstavka 52. člena Zakona o javno-zasebnem 
partnerstvu, kar potrdijo s podpisom izjave o izpolnjevanju tega 
pogoja. Člana strokovne komisije, za katerega se ugotovi, 
da ne izpolnjuje postavljenega pogoja iz prejšnjega stavka, 
se nemudoma izloči iz strokovne komisije in se imenuje 
nadomestnega člana. 

Za izvedbo posameznih dejanj v postopku izvedbe javnega 
razpisa morajo biti navzoči najmanj trije člani strokovne 
komisije (npr. javno odpiranje prijav). Poročilo o ocenjevanju 
prispelih prijav oziroma ponudb pripravijo in podpišejo vsi člani 
strokovne komisije. 

Za strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v postopku priprave 
in izvedbe javnega razpisa lahko strokovna komisija uporabi 
strokovne službe koncedenta ali zunanje strokovnjake. Člani 
strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji strokovnjaki, 
ki razpolagajo s specifičnim znanjem, potrebnim za uspešno 
izbiro koncesionarja. 

Na podlagi poročila strokovne komisije in v imenu koncedenta 
o izboru koncesionarja z upravno odločbo odloči občinska 
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uprava. Poročilo se posreduje v vednost občinskemu svetu po 
pravnomočnosti akta izbire.

14. Sklenitev koncesijske pogodbe

43. člen
Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe, 
s katero se podrobneje uredi medsebojno razmerje med 
koncedentom in koncesionarjem.

Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan.

V primeru neskladja med tem odlokom in koncesijsko pogodbo 
veljajo določbe tega odloka.

15. Sprememba koncesijske pogodbe

44. člen
Koncedent lahko zahteva spremembo koncesijske pogodbe v 
primerih:
1.  spremembe zakonov in predpisov, ki vplivajo na spremembo 

določb koncesijske pogodbe,
2.  spremenjenih okoliščin, ki jih ni bilo možno predvideti ob 

podpisu koncesijske pogodbe, ali
3.  če je to potrebno, da se zavaruje javni interes.

III. KONČNE DOLOČBE

45. mčlen
(uporaba prava)

Za vse spore, ki izhajajo iz sklenjenega koncesijskega razmerja, 
se uporabi izključno pravo Republike Slovenije.

46. člen
(arbitražna klavzula)

S koncesijsko pogodbe se lahko dogovori, da je za odločanje 
o sporih med koncedentom in koncesionarjem pristojna 
arbitraža. 

47. člen
Z dnem uveljavite tega odloka preneha veljati Odlok o 
organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe 
urejanja mestnega avtobusnega prometa v Mestni občini 
Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 22/2006).

48. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 015-02-0001/2006
Datum: 

Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV:
1. Pravni temelj za sprejem odloka
Predlagan odlok se predlaga v sprejem na podlagi 33. člena 
Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-1, Uradni list RS, 
št. 26/2005 – UPB3, 131/2006 – ZPCP – 2 (5/2007 popr.)), 40. 
člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (ZJZP, Uradni list 
RS, št 127/2006), 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih 

javnih službah (ZGJS, Uradni list RS, št. 32/1993 30/1998 
– ZZLPPO, 127/2006 – ZJZP, 38/2010 – ZUKN), Odloka o 
lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje 
(Uradni vestnik občine Velenje, št. 18/2008).

Za opredelitev oblike javno-zasebnega partnerstva je pomemben 
27. člen Zakona o javno-zasebnem partnerstvu, ki določa, da 
v primerih, ko nosi javni partner večino ali celotno poslovno 
tveganje izvajanja projekta javno-zasebnega partnerstva, se 
javno-zasebno partnerstvo, ne glede na poimenovanje oziroma 
ureditev v posebnem zakonu, za namene Zakona o javno-
zasebnem partnerstvu ne šteje za koncesijsko, temveč za 
javnonaročniško. Upoštevati je potrebno tudi določbe Zakona o 
gospodarskih javnih službah, ki določajo, da se izvajanje javnih 
služb lahko zagotavlja tudi s podelitvijo koncesije.

V predmetnem primeru je potrebno ugotoviti, da večino 
poslovnih tveganj še vedno nosi javni partner oz. koncedent, 
zato se predmetno razmerje z vidika Zakona o javno-zasebnem 
partnerstvu opredeli kot javnonaročniško javno-zasebno 
partnerstvo in se odda skladno z določili Zakona o javno-
zasebnem partnerstvu, Zakona o gospodarskih javnih službah 
in Zakona o javnem naročanju. Koncedent bo izbranemu 
koncesionarju pred sklenitvijo koncesijske pogodbe izdal 
odločbo, s katero mu bo podelil pravico izvajati koncesionirano 
gospodarsko javno službo.

Drugi odstavek 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu 
določa, da je akt o javno-zasebnem partnerstvu obvezen v 
primeru, če izvajalec javno-zasebnega partnerstva pridobi 
posebno ali izključno pravico izvajati dejavnost v javnem 
interesu. V predmetnem primeru se koncesionarju podeli  
izključna pravica izvajati koncesionirano gospodarsko javno 
službo.

Na podlagi zgoraj navedenih ugotovitev je potrebno zaključiti, 
da je smiseln in potreben sprejem predlaganega odloka v 
okviru katerega se bo podrobneje definiralo predmet in območje 
izvajanja koncesije, uporabnike koncesije, pogoje, ki jih mora 
izpolnjevati koncesionar, splošne pogoje za izvajanje koncesije, 
obseg monopola, začetek in čas trajanja koncesije, vire 
financiranja koncesije, prenehanje koncesijskega razmerja in 
koncesijske pogodbe,  prenos koncesije, nadzor nad izvajanjem 
koncesije, postopek javnega razpisa in izbire koncesionarja ter 
postopek sklenitve in spremembe koncesijske pogodbe. 

2. Razlogi in cilji odloka
Temeljni cilj predlaganega odloka je, da se bo podrobneje 
definiral predmet in pogoji za opravljanje koncesionirane 
gospodarske javne službe, postopek izbire koncesionarja, 
koncesijsko območje in obdobje ter druga vprašanja v zvezi z 
izvajanjem koncesionirane gospodarske javne službe.

Javni interes v predmetnem primeru je opredeljen že z Zakonom 
o prevozih v cestnem prometu in je v odloku le podrobneje 
opredeljen. 

Predlagani odlok natančno opredeljuje vsebino koncesionirane 
gospodarske javne službe, ki zajema izvajanje javne službe 
mestnega avtobusnega prometa.

3. Ocena stanja na področju, ki ga zadeva predlagani odlok:
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Mestna občina Velenje je s 1. septembrom 2008 poskusno 
pričela z izvajanjem brezplačnega javnega mestnega 
potniškega prometa, v okviru katerega se trenutno izvajajo 
avtobusni prevozi potnikov na petih progah (rdeča, rumena 
(krožno v eno smer), modra, zelena in oranžna). Centralno 
oz. prvo postajališče za vse proge je Avtobusno postajališče 
Velenje v centru mesta. Na ta način je potnikom omogočeno, 
da prestopijo iz avtobusa, ki vozi po eni progi, na avtobus, ki 
vozi po drugi progi ter tako lahko dosežejo vsa postajališča, ki 
delujejo v okviru vzpostavljenega sistema.

Trenutno stanje, kjer se je izvajalca javnega mestnega potniškega 
prometa izbiralo v okviru postopkov oddaje javnih naročil za 
krajša obdobja, je bilo primerno za poskusno obdobje, ko so 
se glede na izkazane potrebe relativno pogosto spreminjale in 
prilagajale proge ter lokacije postajališč in se je temu primerno 
spreminjal tudi vozni red. Na podlagi podatkov, pridobljenih v 
poskusnem obdobju, bo MO Velenje lahko oblikovala relativno 
stabilno mrežo prog in postajališč ter predlog voznega reda, 
kar je temeljni pogoj, da lahko pristopi k dolgoročnejšemu 
urejanju izvajanja javnega mestnega potniškega prometa v 
obliki koncesijskega razmerja.

Na podlagi izjemno pozitivnih odzivov med občani želi MO 
Velenje zaključiti poskusno obdobje izvajanja javnega mestnega 
potniškega prometa ter vzpostaviti trajnejši in dolgoročnejši 
sistem njegovega izvajanja. Za ta namen je MO Velenje 
predvidela, da bi se izvajanje predmetne javne službe uredilo 
na način, da bi se z javnim razpisom izbralo koncesionarja, ki bi 
za daljše časovno obdobje prevzel obveznost izvajanja javnega 
mestnega potniškega prometa v MO Velenje.

Pri postopku podelitve koncesije je potrebno upoštevati določbe 
Zakona o javno-zasebnem partnerstvu, pri čemer v primeru, 
ko je gospodarska javna služba opredeljena v sektorski 
zakonodaji, ni potrebna izvedba predhodnega postopka po 
določbah Zakona o javno-zasebnem partnerstvu. 

Cilj predlaganega odloka in izvajanja koncesionirane dejavnosti 
je kontinuirano in kvalitetno izvajanje koncesionirane dejavnosti 
v MO Velenje.

4. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem 
odloka

Glede na pretekle izvedene postopke se letna vrednost 
koncesionirane dejavnosti ocenjuje na cca. 540.000 EUR, kar 
za osemletno koncesijsko obdobje skupaj znese skupaj cca. 
4.320.000 EUR. 

Koncesijska dejavnosti se bo predvidoma la financira iz 
občinskega proračuna, plačil uporabnikov in/ali subvencij 
gospodarstva. Končen način financiranja bo podrobneje 
opredeljen v vsebini javnega razpisa,

Koncedent si bo prizadeval oblikovati tak način financiranja 
koncesionirane dejavnosti, da bo ta za uporabnike predstavljal 
najmanjšo možno finančno obremenitev in bo hkrati 
javnofinančno upravičen.

Fakturiranje koncesionarja se bo izvedlo na podlagi poročila o 
dejansko izvedenem delu.

Predvideva se, da se bo delež plačil zmanjšal za višino 
sredstev, s katerimi bodo gospodarskih subjekti iz MO Velenje 
subvencionirali izvajanje koncesionirane dejavnosti. Na podlagi 
preteklih izkušenj lahko predvidevamo, da bo ta znesek cca. 
100.000 EUR letno. 

Velenje, 10. 01. 2011

PRIPRAVILI: 
Boštjan Ferk, s.r. 

Inštitut za javno-zasebno partnerstvo
Darko Lihteneker,  s.r.

Urad za negospodarske javne službe
Anton Brodnik,  s.r.

Urad  za gospodarske javne službe Mestne občine Velenje
Janez Vranc,  s.r.

Urad  za gospodarske javne službe Mestne občine Velenje
Mag. Peter Kovač,  s.r.

Urad za negospodarske javne službe
Alenka Glinšek,  s.r.

Pravna služba
Cvetka Dražnik Ladinek,  s.r.

Pravna služba
Judita Zager,  s.r.

Urad za gospodarstvo in finance

ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/2006 – UPB1, 26/2007 
in 18/2008)  predlagam svetu, da ta odlok sprejme.

Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.
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POROČILO
o subvencijah najemnin za leto 2010

Pravno podlago za subvencije neprofitnih najemnin opredeljuje 
Stanovanjski zakon (Ur. list RS, štev. 69/03), v letu 2008 
pa so Spremembe stanovanjskega zakona (Ur. list RS, 
štev. 57/08) opredelile še postopek subvencioniranja tržnih 
najemnin. Postopek izvedbe je urejen v Uredbi o metodologiji 
za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in 
postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (URL RS 
štev. 131/2003 in 42/2004). Subvencija je enotna, izračunava in 
izplačuje pa jo pristojni občinski organ. 

S 1.6.2011 prične veljati na tem področju nov Zakon o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS, Ur. l. RS, štev. 
62/2010), ki prenaša pristojnost ugotavljanja upravičenosti 
do subvencije najemnine na Centre za socialno delo. Občine 
bodo v postopku sodelovale še pri izdelavi mnenj za vsak 
primer posebej in pri plačevanju subvencije, ki ostane še vedno 
strošek proračuna občine. 

A. NEPROFITNE SUBVENCIJE:

Upravičenost do subvencije:
Do subvencije najemnine so upravičeni:
- najemniki v neprofitnih stanovanjih;
- najemniki v namenskih najemnih stanovanjih do višine 

neprofitne najemnine;
- najemniki v bivalnih enotah, namenjenih začasnemu 

reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb.

Najemnik v zgoraj naštetih stanovanjih lahko uveljavljajo 
subvencionirano najemnino, če njihov dohodek in dohodek 
oseb, ki so navedene v najemni pogodbi, ne presega višine 
njihovega minimalnega dohodka, povečanega za 30 % 
njihovega ugotovljenega dohodka in za znesek najemnine.

Izračun subvencij

Subvencije se  izračunavajo največ do primerne površine 
stanovanja. Površinske normative je predpisal Pravilnik o 
dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (URL RS 14/04, 
34/04, 62/06 in 11/09) in so navedeni v 14. členu. Za izračun 
zgornjih mej subvencij se upoštevajo površinski normativi, ki 
veljajo za stanovanja za katera se pri dodelitvi stanovanj ne 
plača niti lastna udeležba niti varščina. 

Za vsakega naslednjega člana gospodinjstva se površina 
poveča za 6 m2.

Vlogo za subvencijo najemnine lahko oddajo najemniki na 
posebnem formularju, ki je sestavni del Uredbe o metodologiji 
za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in 
postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin – priloga 
štev. 1 iz Uradnega lista.

V vlogi,  ki jo najemnik lahko  naslovi na pristojni občinski organ,  
navede svoje podatke, podatke o stanovanju, vključno s podatki 
o osebah, ki z njim uporabljajo stanovanje in seveda podatke o 
dohodkih in materialnem stanju najemnika ter ostalih, ki z njim 
uporabljajo stanovanje. Na ta način je zajetih 16 možnih vrst 
dohodkov in prejemkov. Poleg tega  mora najemnik navesti tudi 
morebitne občasne dohodke. Evidentirajo pa se tudi odhodki, 
kot je na primer izplačana preživninska obveznost.

Vsi dohodki, prejemki in odhodki se  zajemajo v neto zneskih.

Vlagatelj vloge za subvencionirano najemnino mora podpisati 
(poleg njega tudi vse polnoletne osebe, ki bivajo z njim v 
stanovanju) tudi posebno izjavo glede premoženjskega stanja 
njega in oseb, ki z njim bivajo v stanovanju in jo priložiti vlogi 
za subvencijo.

Občinski organ, pristojen za stanovanjske zadeve (Urad za 
stanovanjsko gospodarstvo) najemniku, ki  izpolnjuje pogoje, 
izda odločbo o subvencioniranju najemnine. En izvod odločbe 
prejme tudi lastnik stanovanja oz. njegov pooblaščenec. Po 
prejemu odločbe,  sme lastnik stanovanja zaračunavati le 
najemnino znižano za znesek subvencije, občinski organ pa 
lastniku mesečno nakazuje subvencijo (Urad za finance) 

V nobenem primeru pa subvencija ne sme predstavljati več kot 
80 % najemnine.

Subvencijo občinski organ izračunava enkrat letno za obdobje 
enega leta. Med letom se ne  spreminja, razen v izrednih 
primerih, če se najemnina poviša med letom, če se spremeni 
ugotovljeni dohodek najemnika, število oseb ali druga določila 
najemne pogodbe.

Po preteku enoletnega obdobja, za katerega je bila odobrena 
subvencija, lahko najemnik ponovno zaprosi za subvencijo, če 
se okoliščine, ki vplivajo na subvencijo niso spremenile.

Računalniški program

Sistem izračuna višine subvencije zahteva izračun za vsak 
posamični primer posebej, saj je odvisen od dohodkov 
najemnika in oseb, navedenih v najemni pogodbi in od konkretne 
najemnine, ter površine stanovanja, zato je Ministrstvo za 
okolje, prostor in energijo zagotovilo enoten računalniško 
podprt program za izračunavanje subvencij.

Št. �lanov 
gospodinjstva  

Površina 
stanovanja 

1-�lansko 20 do 30 m2 
2-�lansko nad 30 do 45 m2 
3-�lansko nad 45 do 55 m2 
4-�lansko nad 55 do 65 m2 
5-�lansko nad 65 do 75 m2 
6-�lansko nad 75 m2 do 85 

m2 
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Leto Pozitivne Negativne Skupaj 
2008  122 27 149 
2009  143 58 201 
2010 158 130 288 
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Leto Število 
upravi�encev 

Povpre�ni 
znesek na m2 

Povpre�ni 
znesek na 
stanovanje 

2008  122 1,63 75,55 
2009   143 1,78 78,14 
2010 158 1,61 73,65 
Skupaj: 423   
��
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�

Število  
oseb v 
stanova
nju 

Število 
upravi�encev 
v letu 2008 

Število 
upravi�encev 
v letu 2009 

Število 
upravi�encev v 
letu 2010 

1 34 25 30 
2 29 37 40 
3 25 38 40 
4 21 25 30 
5 8 12 12 
6 2 2 1 
7 2 3 4 
8 1 1 1 

�
Na izdane odločbe za subvencijo najemnine sta bili  vloženi dve pritožbi na II. stopnji, ki jih obravnava Ministrstvo 
za okolje, prostor in energijo Republike Slovenije. Obe pritožbi sta bili v postopku zavrnjeni kot neupravičeni. 
Mestna občina Velenje poravnava subvencije najemnine lastnikom stanovanju na podlagi izstavljenih mesečnih 
računov s tridesetdnevnim rokom plačila. Upravičenci do subvencije najemnine, ki so najemniki stanovanj v lasti 
Mestne občine Velenje poravnavajo najemnino v dejanskem znesku, znižanem za subvencijo. 

B. TRŽNE SUBVENCIJE:

Z letom 2009 je Zakon o spremembah in dopolnitvah stanovanjskega zakona (Ur. list RS, štev. 27/08) uveljavil tudi 
pravico do subvencije tržne najemnine za podnajemnike. Upravičenci so vsi tisti, ki so se prijavili na javni razpis 
za dodelitev neprofitnih stanovanj v občini in tisti, ki izpolnjujejo pogoje za dodelitev neprofitnega stanovanja v 
primeru, da občina razpisa v tekočem letu ni objavila. 

Upravičenci za pridobitev te subvencije morajo izpolnjevati vse iste pogoje, kot upravičenci za pridobitev 
neprofitne subvencije. Pri izračunu pripadajoče subvencije se v skladu z 3. odstavkom 121. b člena spremembe 
stanovanjskega zakona priznava tržna najemnina določena s pravilnikom iz 26.  člena Zakona o nacionalni 
stanovanjski varčevalni shemi in subvencijah mladim družinam za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja (Ur. 
list RS, št. 96/07). 

Subvencija se izračuna od določene površine stanovanja glede na število družinskih članov. Za Mestno občino 
Velenje velja, da se družini povrne najemnina med 3 – 5 EUR/m2 v odvisnosti od določene višine najemnine 
v najemni pogodbi. Odločba se izda praviloma za obdobje do enega leta, najemna se nakazuje podnajemniku 
na račun. Mestna občina Velenje vsak mesec pred odobritvijo subvencije preverja, ali podnajemniki vsak 
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mesec redno poravnajo najemnino lastniku. Primer izračuna 
subvencije najemnine za štiričlansko družino ob izpolnjevanju 
dohodkovnih cenzusov je naslednji: 55 m2 (kvadratura 
stanovanja štiričlanske družine)  x 2 EUR (razlika najemnine 
med 3 – 5 EUR/m2) = 110 EUR mesečo.

Sredstva za subvencioniranje tržnih najemnin zagotavljata 
občina in država vsak do polovice. Potrebna sredstva se med 
letom zagotavljajo iz občinskega proračuna, konec leta pa 
država vrne na podlagi zahtevkov 50 % sredstev. 

V letu 2009 je bilo izdanih 15 odločb od tega 3 zavrnjene in 
12 pozitivnih. Od pozitivnih odločb so se trije podnajemniki 
preselili in izgubili pravico do subvencije, en podnajemnik pa 
ni dostavil dokazil o plačilu najemnine in mu subvencija ni bila 
nakazana. V letu 2010 pa je bilo izdanih 30 odločb, od tega je 
bilo 13 zavrnjenih zaradi preseganja cenzusa dohodka, 17 pa 
je bilo pozitivnih. To pomeni, da se je število odločb v letu 2010 
napram prejšnjemu letu povečalo za 100 %, število negativnih 
za 400 %, število pozitivnih pa je ostalo približno enako.

                                                                                                                 
Štev.:   360-01-0011/2003-702
Datum: 21.1.2011

Pripravila:
Blaženka ČUJEŽ, s.r.

V VEDNOST

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007–UPB2, 
27/2008, 76/2008, 100/2008, 79/2009, 14/2010, 51/201 in 84/2010), 48. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (UPB1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006, 
26/2007 in 18/2008) in 13. člena Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 9/1999 in 7/2004) je Nadzorni odbor 
Mestne občine Velenje na svoji 1. dopisni seji dne 20. 1. 2011 sprejel

LETNI PROGRAM DELA
Nadzornega odbora za leto 2011

V letu 2011 Nadzorni odbor MOV načrtuje izvedbo naslednjih 
nadzorov:

  nadzor proračuna za leto 2010 po osnovnih namenih 
porabe in nadzor zaključnega računa proračuna za leto 
2010; nadzor bodo izvedli vsi člani NO;

  krajevna skupnost Pesje in Plešivec: Pravilnost in zakonitost 
poslovanja za leto 2010;

  MOV – Občinski svet: Delovanje skupin članov sveta 
- poraba sredstev za delovanje svetniških skupin za leto 
2010 (proračunska postavka 100001006);

  MOV – Urad za gospodarske javne službe: Izvajanje 
koncesijske pogodbe za opravljanje rednega vzdrževanja 
in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih 
površin za leto 2010;

  MOV – Urad za negospodarske javne službe: Ureditev 
mladinskega hotela za leto 2010 (proračunska postavka 
400318078);

  MOV – Urad za stanovanjsko gospodarstvo: Pridobivanje 
novih stan. enot in poslovnih prostorov – Efenkova 61 v letu 
2010 (proračunska postavka 400616017);

  ob smiselnih pobudah bo NO MOV presodil in naknadno 
sprejel sklep za potreben nadzor še v kakšni od predlaganih 
institucij. 

Številka:  032-02-0001/2010-400
Datum:   20. 1. 2011 
                                               

Predsednica Nadzornega odbora
Borka Ćosić, s.r.
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V vednost

POROČILO 
O DELU SVETA MESTNE OBČINE VELENJE

od nadaljevanja 27. seje in 28. seja do 32. seje v mandatu 2006-2010  ter od 1. do 4. seje v 
mandatu 2010-2014 (leto 2010)

 

MANDAT 2006 - 2010 
 
Nadaljevanje 27. in 28 seja Sveta MOV, 2. februar 2010 (objavljeno v Uradnem vestniku 
02/2010, 3. februarja 2010 ) 
 
I. Sprejeti sklepi 
 

1. SKLEP o podpori izgradnje Bloka 6 v Termoelektrarni Šoštanj 
2. SKLEP o imenovanju članov v Svet Andragoškega Javnega zavoda Ljudska univerza Velenje 
3. SKLEP o imenovanju članov v Svet Javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče 
4. SKLEP o imenovanju člana Komisije za mladinska vprašanja Mestne občine Velenje 
5. SKLEP o potrditvi investicijskega programa celovite oskrbe s pitno vodo v Šaleški dolini 
6. SKLEP o potrditvi investicijskega programa dograditve in obnove na sistemu odvajanja in 

čiščenja komunalnih odpadnih voda 
7. SKLEP o izdaji soglasja Krajevni skupnosti Škale-Hrastovec k odtujitvi nepremičnine, parc. št. 

749/2, k.o. Škale 
 
II. Sprejeti odloki 
 

1. ODLOK o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za gradnjo 
komunalne opreme na območju strnjene pozidave Zgornji Šalek v Velenju 

2. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih 
zavodov osnovnih šol v Mestni občini Velenje 

3. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda CVIU - Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje 

4. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje 

5. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju vzgojnovarstvenega zavoda 
Velenje v Javni zavod Vrtec Velenje 

6. ODLOK o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje urejanja in čiščenja javnih 
površin v Mestni občini Velenje 

7. ODLOK o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih 
površin 

 
III. Sprejet pravilnik 
 

1. PRAVILNIK o standardih storitev opravljanja lokalne gospodarske javne službe urejanja in 
čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje 
 

 
29. seja Sveta MOV, 9. marec 2010 (objavljeno v Uradnem vestniku 04/2010, 8. marca 
2010) 
 
I. Sprejeti sklepi 
 

1. UGOTOVITVENI SKLEP o prenehanju mandata članici v Svetu za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu 

2. SKLEP o pridružitvi Mestne občine Velenje pobudi Evropske komisije: Konvencija županov za 
zmanjšanje emisij CO2 za 20 % na območju Mestne občine Velenje 

3. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim 
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2010 
 

 
 



31. januar 2011 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 03/ stran 65

              5. seja Sveta Mestne občine Velenje

II. Sprejeti odloki 
 

1. ODLOK o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Velenje 
2. ODLOK o ugotovitvi skladnosti prostorskih aktov Mestne občine Velenje z odlokom o 

prostorskih sestavinah družbenega plana Mestne občine Velenje 
3. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za območje 

urejanja S4/1, Konovo v Velenju 
4. ODLOK o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za gradnjo 

vodovoda Hrastovec – vrh v KS Škale - Hrastovec v Mestni občini Velenje 
5. POPRAVEK Odloka o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2010 

 
III. Sprejeti pravilniki in programi 
 

1. PLAN razvoja in vzdrževanja občinskih cest za obdobje štirih let 
2. PRAVILNIK o oddajanju parkirnih mest v garažah v najem 
 

IV. Sprejeta Uradno prečiščena besedila 
 

1. URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
planske celote 01, Krajevna skupnost Vinska Gora (PUP 01) 
2. URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
urejanja S4/9a, za gradom v Velenju 
 

 
30. seja Sveta MOV, 13. april 2010 (objavljeno v Uradnem vestniku 06/2010, 14. aprila 
2010 ) 
 
I. Sprejeti sklepi 
 

1. SKLEP o preimenovanju Komisije za spremljanje dela Medobčinskega inšpektorata 
2. SKLEP o imenovanju članov uprave Ustanove Velenjska knjižna fundacija 
3. SKLEP o imenovanju člana v Projektni svet Javnega zavoda Maribor 2012 
4. SKLEP o soglasju k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda Knjižnica Velenje 
5. SKLEP o izdaji soglasja Krajevni skupnosti Kavče k brezplačnemu prenosu nepremičnin parc. 

št. 313/30, 313/31, 314/3 in 314/4, k.o. Kavče 
6. SKLEP o izvzemu nepremičnin v k.o. Velenje iz javnega dobra 
7. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o menjavi zemljišč 
8. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim 

premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2010 
9. SKLEP o uvrstitvi projekta  »Ploščad Edvarda Kardelja – sanacija« v Načrt razvojnih 

programov za obdobje 2010 – 2013 
10. SKLEP o uvrstitvi projekta »Efenkova cesta - pri Domu učencev« v  Načrt razvojnih 

programov za obdobje 2010 – 2013 
11. SKLEP o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorju Javnega zavoda 

Muzej Velenje za leto 2009 
12. SKLEP o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorici Javnega zavoda 

Lekarna Velenje za leto 2009 
13. SKLEP o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2010 

 
II. Sprejeti odloki 
 

1. ODLOK o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2009 
2. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu 

prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje 
3. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Energetska agencija za 

Savinjsko, Šaleško in Koroško 
4. ODLOK o informacijskem sistemu za področje zraka na območju Mestne občine Velenje, 

občine Šoštanj in občine Šmartno ob Paki 
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III. Sprejeti pravilniki in programi 
 

1. PRAVILNIK o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni občini   Velenje 
2. PRAVILNIK o sprejemu otrok v Vrtec Velenje 
3. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE Letnega programa športa v Mestni občini Velenje za leto 

2010 
 
IV. Sprejeta Uradno prečiščena besedila 
 

1. URADNO PREČIŠČENO BESEDILO ODLOKA o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
planske celote 02, Krajevna skupnost Škale-Hrastovec in Konovo-del (PUP 02) 

2. URADNO PREČIŠČENO BESEDILO ODLOKA o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
planske celote 03, Krajevna skupnost Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03) 

 
 
31. seja Sveta MOV, 25. maj 2010 (objavljeno v Uradnem vestniku 10/2010, 26 maja 
2010 ) 
 
I. Sprejeti sklepi 
 

1. SKLEP o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31. 12. 2009 
2. SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Bevče 
3. SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Cirkovce 
4. SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Gorica 
5. SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Konovo 
6. SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Paka 
7. SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Pesje 
8. SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Podkraj 
9. SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Kavče 
10. SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Plešivec 
11. SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Staro Velenje 
12. SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Stara vas 
13. SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Šalek 
14. SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Šentilj 
15. SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Škale Hrastovec 
16. SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Šmartno 
17. SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Vinska Gora 
18. SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Mestne četrti Desni breg 
19. SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Mestne četrti Levi breg zahod 
20. SKLEP o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta Mestne četrti Levi breg vzhod 
21. SKLEP o imenovanju člana v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
22. SKLEP o pristopu Mestne občine Velenje k ustanovitvi gospodarske družbe RASR, Razvojne 

agencije Savinjske regije, d.o.o. 
23. SKLEP o uvrstitvi projektov v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje v obdobju 

2010 – 2013  
24. SKLEP o izvzemu nepremičnin v k.o. Paka iz javnega dobra  
25. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Vinska Gora iz javnega dobra  
26. SKLEP o izvzemu nepremičnine  parc. št. 860/6,  v k.o. Vinska Gora, iz javnega dobra 
27. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim 

premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2010 
28. SKLEP o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorici Javnega zavoda 

Festival Velenje za leto 2009 
29. SKLEP o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorju ŠRZ Rdeča dvorana  

Velenje za leto 2009 
 

II. Sprejeti odloki 
 

1. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o delnem povračilu stroškov za organiziranje 
volilne kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Velenje  
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2. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu Stari jašek v Velenju (za 
območje urejanja ŠC) 

3. POPRAVEK Odloka o informacijskem sistemu za področje zraka na območju Mestne občine 
Velenje, občine Šoštanj in občine 

 
III. Sprejeti pravilniki in programi 
  

1. LOKALNI PROGRAM razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje »MLADI V KORAK S 
ČASOM 2010 – 2015« - strategija za mlade MOV 

2. PROGRAM za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za obdobje 2010 – 2013 
 

 
IV. Sprejeta Uradno prečiščena besedila 
 

1. URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za odprti 
prostor planske celote (PUP 04)  

2. URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
planske celote 05, naselja Kavče, Podkraj – zahodni del, Zabrdo, Podgorje in Tajna (PUP 05) 

3. URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
planske celote 06, naselja Arnače ter razložena naselja Ložnica, Silova in Laze (PUP 06) 

 
 
32. seja Sveta MOV, 29. junij 2010 (objavljeno v Uradnem vestniku 12/2010, 30. junija 
2010 ) 
 
I. Sprejeti sklepi 
 

1. SKLEP o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorju Javnega zavoda 
Knjižnica Velenje za leto 2009 

2. SKLEP o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2010 
3. SKLEP o imenovanju občinske volilne komisije Mestne občine Velenje 
4. SKLEP o imenovanju člana v Svet javnega zavoda Center za socialno delo Velenje 
5. SKLEP o izvzemu nepremičnine, parc. št. 1393/4,  v k.o. Laze, iz javnega dobra 
6. SKLEP o izvzemu nepremičnin, parc. št. 1287/17 in parc. št. 1287/22, v k. o. Lipje, iz javnega 

dobra 
7. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim 

premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2010 
8. SKLEP o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju 

Mestne občine Velenje za leti 2011 in 2012  
9. SKLEP o soglasju k zadolžitvi Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško 

v letu 2010 
10. SKLEP o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2010/2011 
11. SKLEP o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 

2010/2011 
12. SKLEP o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu Velenje za šolsko leto 

2010/2011 
13. SKLEP o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorju Javnega zavoda 

Mladinski center Velenje za leto 2009 
14. SKLEP o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje 

Stare vasi – zahod (tehnološki park Velenje) 
15. SKLEP o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja v letu 2010 
16. SKLEP o uveljavitvi uradnega elektronskega naslova Mestne občine Velenje 

 
II. Sprejeti odloki 
 

1. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda Energetska agencija za 
Savinjsko, Šaleško in Koroško 

2. ODLOK o občinskih taksah v Mestni občini Velenje 
3. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu za centralne predele 

mesta Velenje  
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4. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o Zazidalnem načrtu Trebuša – varianta II 
5. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o Ureditvenem načrtu začasne deponije 

komunalnih odpadkov 
6. ODLOK o oglaševanju v Mestni občini Velenje 
7. ODLOK o javno-zasebnem partnerstvu za rekonstrukcijo ogrevalnega sistema na OŠ Livada – 

POŠ Škale  
8. POPRAVEK Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/9a, za gradom 

v Velenju (Uradno prečiščeno besedilo) 
 

III. Sprejeti pravilniki in porgrami 
 

1. PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Velenje 
2. TEHNIČNI PRAVILNIK o spremembah in dopolnitvah Tehničnega pravilnika ravnanja z 

odpadki v Mestni občini Velenje, občini Šoštanj in občini Šmartno ob Paki 
3. LETNI PROGRAM za zbiranje, odvoz in predelavo odpadkov v Mestni občini Velenje za leto 

2010 
4. PRAVILNIK  o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih 

čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje v obdobju 2010 do 
vključno 2017 

5. OBČINSKI PROGRAM varstva okolja v Mestni občini Velenje 2010-2015 
 
IV. Sprejeta Uradno prečiščena besedila 
 

1. URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu 
prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje 
 

 

MANDAT 2010 - 2014 
 
1. seja Sveta MOV, 21. oktober 2010 (objavljeno v Uradnem vestniku 23/2010, 24. 
oktobra 2010) 
 
I. Sprejeti sklepi 
 

1. SKLEP o potrditvi mandatov članov občinskega sveta 
2. SKLEP o ugotovitvi izvolitve župana 
3. SKLEP  o  ugotovitvi nezdružljivosti funkcij člana občinskega sveta in župana ter 

prenehanju mandata člana sveta 
4. SKLEP o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
5. SKLEP o imenovanju podžupanov Mestne občine Velenje 

 
 
2. seja Sveta MOV, 9. november 2010 (objavljeno v Uradnem vestniku ) 
 
I. Sprejeti sklepi 
 

1. SKLEP o potrditvi mandata članici občinskega sveta 
2. SKLEP o imenovanju Nadzornega odbora Mestne občine Velenje 
3. SKLEP o imenovanju Komisije za pripravo statuta občine, poslovnika sveta in pravna 

vprašanja 
4. SKLEP o imenovanju Komisije za priznanja 
5. SKLEP o imenovanju Komisije za prošnje in pritožbe 
6. SKLEP o imenovanju Odbora za gospodarstvo 
7. SKLEP o imenovanju Odbora za področje gospodarskih javnih služb 
8. SKLEP o imenovanju Odbora za področje negospodarskih javnih služb 
9. SKLEP o imenovanju Odbora za okolje in prostor 
10. SKLEP o imenovanju Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin 
11. SKLEP o imenovanju Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj 
12. SKLEP o imenovanju Komisije za spremljanje dela občinskega redarstva in občinske 

inšpekcije 
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13. SKLEP o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
14. SKLEP o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Rdeča dvorana ŠRZ Velenje 
15. UGOTOVITVENI SKLEP o prenehanju mandata članice Sveta JZ Knjižnica Velenje 
16. SKLEP o ugotovitvi nezdružljivosti funkcij župana in člana sveta JZ Zdravstveni dom Velenje 
17. SKLEP o ugotovitvi nezdružljivosti funkcij članov sveta 

 
1. izredna seja Sveta MOV, 12. november 2010 (objavljeno v Uradnem vestniku 
25/2010, 16. novembra 2010) 
 
I. Sprejeti sklepi 
 

1. SKLEP OZ. zahteve za nadaljevanje izvajanja projekta blok VI TEŠ 
 
 
3. seja Sveta MOV, 30. november 2010 (objavljeno v Uradnem vestniku 27/2010, 1. 
decembra 2010) 
 
I. Sprejeti sklepi 
 

1. SKLEP o potrditvi mandata članoma Sveta Mestne občine Velenje 
2. UGOTOVITVENI SKLEP o prenehanju mandata članici Nadzornega odbora 
3. SKLEP o izvzemu dela nepremičnine v k. o. Bevče iz javnega dobra 
4. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Paški Kozjak iz javnega dobra 
5. SKLEP o izvzemu nepremičnin v k.o. Paški Kozjak iz javnega dobra 
6. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim 

premoženjem mestne občine Velenje za leto 2010 
7. SKLEP o izdaji soglasja k spremembam in dopolnitvam Statuta Javnega zavoda Lekarne 

Velenje 
 

II. Sprejeti odloki 
 

1. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega organa Svet 
ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o. 

2. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mladinski center 
Velenje 

3. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu 
prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje 

4. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
planske celote 01, krajevna skupnost Vinska Gora (PUP 01) 

5. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
planske celote 02; krajevni skupnosti Škale-Hrastovec in Konovo-del (PUP 02) 

6. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
planske celote 03; krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03) 

7. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za odprti 
prostor planske celote 04 

8. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
planske celote 05; naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna (PUP 05) 

9. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 
planske celote 06; naselje Arnače ter razložena naselja Ložnica, Silova in Laze (PUP 06) 

10. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za Gorico - vzhod 
(razširitev)  

 
 
4. seja Sveta MOV, 21. december 2010 (objavljeno v Uradnem vestniku 29/2010, 21. 
decembra 2010) 
 
I. Sprejeti sklepi 
 

8. SKLEP o javni razgrnitvi Osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno-Velenje in del območja urejanja G4/3 
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9. UGOTOVITVENI SKLEP o prenehanju mandata članici Komisije za pripravo statuta občine, 
poslovnika sveta in pravna vprašanja 

10. UGOTOVITVENI SKLEP o prenehanju mandata članici Sveta Centra za socialno delo Velenje 
11. UGOTOVITVENI SKLEP o prenehanju mandata članici Odbora za okolje in prostor 
12. SKLEP o imenovanju člana v Odbor za področje negospodarskih javnih služb 
13. SKLEP o imenovanju članov v Komisijo za prošnje in pritožbe 
14. SKLEP o imenovanju člana v Komisijo za pripravo statuta občine, poslovnika sveta in pravna 

vprašanja 
15. SKLEP o imenovanju članov v Komisijo za mladinska vprašanja 
16. SKLEP o imenovanju člana v Nadzorni odbor Mestne občine Velenje 
17. SKLEP o imenovanju članov v Svet Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje 
18. SKLEP o imenovanju člana v Svet Javnega zavoda Knjižnica Velenje 
19. SKLEP o načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine 

Velenje za leto 2011 
20. SKLEP o načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine 

Velenje za leto 2012 
 
II. Sprejeti odloki 
 

8. ODLOK o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2011 
9. ODLOK o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2012 
10. ODLOK o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Velenje 
11. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Regijsko višje in 

visokošolsko središče 
 
 
 Velenje, 18. januar 2010

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

Andreja Katič, univ. dipl. prav.
                             direktorica občinske uprave 
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V VEDNOST

ODGOVORI
  na pobude in vprašanja, postavljena na 4. 

seji Sveta Mestne občine Velenje

Zap. št. 25
Član sveta Franc SEVER je postavil naslednje pobude in 
vprašanja:
1. Podal je pobudo, da bi se pri MIC-u naredilo postajališče 

za avtobus, nek objekt, v katerem bodo lahko dijaki in 
študentje čakali na avtobus.

ODGOVOR:
V sklopu izgradnje pločnika proti jezeru se ureja še začasno 
avtobusno postajališče. Tako bomo avtobusom omogočili, da 
potnike pobirajo in odložijo na površini, ki je za to namenjena in 
je ločena od ceste.
Trajnejšo rešitev bomo v skladu s finančnimi zmožnostmi 
pripravili in izvedli v prvi polovici leta 2011, ko bomo izdelali 
projekt za avtobusno postajališče z nadstrešnico in pločnikom.  
Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe.

2. Postavil je vprašanje, kaj bo MOV naredila s klasirnico. Ali 
jo namerava podreti?

ODGOVOR:
Mestna občina Velenje je na evropski program SLO/AT, ki je 
namenjen predvsem izdelavi pripravljalnih študij in analiz, 
prijavila projekt INDU.PIK, v okviru katerega smo pridobili 
štiri modele za revitalizacijo opuščenih industrijskih objektov 
z vsebinami s področja kulture, izobraževanja ter ohranjanja 
industrijske in tehniške dediščine. Dva od predlaganih modelov 
je v okviru projekta prostorsko preverila še skupina študentov 
Fakultete za arhitekturo v Ljubljani. Sedaj aktivno iščemo 
možnosti financiranja za realizacijo revitalizacije objekta 
‘’Klasirnica’’. Bodočo namembnost objekta bomo načrtovali 
tako, da bo skladna s celostno zasnovo urejanja industrijske 
cone Pesje, ki je že v pripravi.
Trenutno se pritlični prostori objekta ‘’Klasirnica’’ uporabljajo 
za skladiščenje rekvizitov tabornikov Rodu Jezerski zmaj ter 
muzejskih eksponatov Muzeja Velenje. Na strehi objekta je WiFi 
točka, ki pokriva rekreacijsko-turistično območje ob Velenjskem 
jezeru, vzpostavljamo pa tudi panoramsko kamero za Velenje 
in okolico jezer. 
Odgovor je pripravila projektna skupina.

3. Zanima ga, ali se bo ob izgradnji trgovsko-poslovne cone 
Trebuša (zraven policijske postaje v Velenju) uredil tudi 
vodotok Trebuša, ta namreč občasno poplavlja. Poleg tega 
je predlagal, da naj pristojne službe ob dežju pregledajo 
vodotok iz Kožlja, saj takrat pri Roškarju teče močan 
vodotok in predlaga, da bi se sedaj uredilo tudi to.

ODGOVOR:
Trgovsko poslovno cono v Trebuši gradi zasebnik. Iz 
podatkov, ki so nam znani, bo v sklopu cone zgrajen tudi suhi 
zadrževalnik na potoku Trebušnica. V skladu z Zakonom o 
vodah je upravljanje z vodami in vzdrževanje vodnih zemljišč v 
pristojnosti države, ki naj bi skrbela tudi za urejenost vodotokov. 
Zakon o vodah tudi nalaga, da so za čiščenje in košnjo brežin 
manjših vodotokov (vodotokov II. reda), kamor spada tudi 
potok na Kožlju, zadolženi tudi lastniki priobalnih zemljišč; to 
pomeni, da morajo brežino vodotoka urejati tudi lastniki parcel 

ob parceli vodotoka. Vsekakor pa vodotok s Kožlja spremlja 
tudi Mestna občina Velenje, ki vodi določene aktivnosti ob 
vtoku potoka v meteorni kanal na Žarovi (ki ga vdržuje Mestna 
občina Velenje). 
Odgovor so pripravili v pravni službi.

Zap. št. 26
Član sveta Ignac NOVAK je postavil naslednje pobude in 
vprašanja:
1. Najprej se je občinski upravi zahvalil za odgovore na 

vprašanja glede mestne tržnice, ker pa so ti odgovori zelo 
splošni, prosi za dodatna pojasnila. Zanima ga, kakšni 
so bili kriteriji za izdelavo projekta mestne tržnice, koliko 
in kateri zainteresirani so se prijavili na razpis in kdaj bo 
župan sprejel branjevce na razgovor.

ODGOVOR:
Na vprašanje o kriterijih za izdelavo projekta mestne tržnice in o 
prijavah na razpis v Mestni občini Velenje ne moremo odgovoriti, 
saj projekt vodi upravljavec tržnice in lastnik zemljišča, ki bo tudi 
investitor ureditve nove mestne tržnice. Župan pa bo branjevce 
sprejel na razgovor takoj, ko bosta odločitev o projektu in 
začetku njegove izvedbe tako daleč, da jim bo lahko predstavil 
predloge ureditve in rešitve tega aktualnega vprašanja. Prav 
tako bo Mestna občina Velenje takrat organizirala predstavitev 
projekta z javno razpravo za zainteresirano javnost.    
Odgovor so pripravili v kabinetu župana. 

Zap. št. 27
Članica sveta Terezija JAKLIČ je postavila naslednje pobude 
in vprašanja:
1. Glede na to, da potekajo razprave in predlogi za ureditev 

Sončnega parka že vrsto let, je predlagala, da se ponovno 
preuči študija oz. osnutek projektne naloge, ki jo je izdelal 
arhitekt Goran Semečnik leta 2001.

ODGOVOR:
Projektna naloga prenove Sončnega parka je v letu 2001 
nastala kot odgovor na probleme takrat povsem uničenih 
pešpoti, razsvetljave, koškov in klopi. Precej dela je bilo v letih 
od 2001 do danes že opravljenega: sanirala se je večina od 
11.000 m2 poti, /odkupili/zamenjali  smo zemljišče in objekt 
ob Aškerčevi cesti, sanirali kotalkališče (nova površina in rob, 
sanirani reflektorski stebri, oplesk in sedišča tribun, servisnega 
objekta in stranišč), zamenjali smo vse klopi, popravili napitnik 
ipd., ob tem pa smo ves čas razmišljali tudi o novih vsebinah. 
V osnutku projektne naloge je bilo nanizanih precej možnih 
vsebin, ki so se gibale od rekreativnih do umetniških in športnih 
– v letih 2004, 2005 so se pojavljale tudi ideje o poslovnih 
vsebinah in pripravi fotovoltaičnih inštalacij … 
Osnutek projektne naloge iz leta 2001 ni pozabljen, ampak se 
dejansko izvaja ter hkrati posodablja in dopolnjuje. Na temo 
ureditve Sončnega parka so bile s strani občine organizirane 
številne javne razprave, nazadnje meseca decembra 2010, ko 
smo predstavili projekt ograditve Sončnega parka.
Odgovor so pripravili v Uradu za okolje in prostor.

2. Postavila je vprašanje, kdaj in v katerem primeru lahko 
občina zakonito poseže v nepremičnino, ki je slabo 
vzdrževana, nevarna oz. kazi okolico. Nekaj takšnih 
razpadajočih objektov je tudi na področju pod gradom, 
izstopa pa polovica Starega trga.

ODGOVOR:
Določila glede vzdrževanja obstoječih objektov so opredeljena 
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v noveli Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS št. 126/07, v 
nadaljevanju: ZGO-1B). Vse tri oblike izvedbe vzdrževalnih del 
na obstoječih objektih – redna vzdrževalna dela, investicijska 
vzdrževalna dela in vzdrževalna dela v javno korist – se lahko 
začnejo izvajati brez gradbenega dovoljenja in brez lokacijske 
informacije. Tudi ta dela pa se ne smejo izvajati v nasprotju s 
prostorskim aktom.
Popolna novost v ZGO-1B, ki se nanaša na področje 
vzdrževalnih del, je možnost izvedbe teh del na prisilen način. 
Mestna občina Velenje je prav zaradi slabega stanja nekaterih 
objektov v Starem Velenju  v fazi postopka sprememb in 
dopolnitev obstoječega Zazidalnega načrta za revitalizacijo 
območja Starega Velenja (v nadaljevanju: ZN). Namen 
sprememb in dopolnitev tega odloka o ZN je tudi evidentiranje 
slabo vzdrževanih objektov na območju ZN ter določitev 
pogojev za vzdrževalna dela na teh objektih, ki so večinoma v 
zasebni lasti. Ob tem je potrebno poudariti, da so vzdrževalna 
dela na objektih predvsem v pristojnosti lastnikov objektov in 
da je uporaba 6. člena  ZGO-1B predvidena le v najnujnejših 
primerih, ko z lastniki objektov ni mogoč dogovor o nujnih 
vzdrževalnih delih na objektu.
Odgovor so pripravili v Uradu za okolje in prostor.

3. Postavila je vprašanje, kdaj bo Stari trg dobil boljšo podobo. 
Gre predvsem za slabo zavarovane električne kable na 
zunanjih stenah hiš, npr. na stavbi krajevne skupnosti. 
Poleg tega je dejala, da je že čas, da nekdo namesti žarnico 
v luč, ki osvetljuje cesto nad KS Staro Velenje. 

ODGOVOR:
Predvidena je rušitev objekta stare pekarne in celovita obnova 
Starega Velenja. V sklopu obnove bo urejen tudi problem 
električnih kablov na zunanjih delih hiš.
Luč, ki osvetljuje cesto pri KS Staro Velenje, že nekaj časa ni 
v funkciji.  Prav tako svetilka ni primerna za nadaljnjo uporabo, 
zato jo je vzdrževalec že odstranil.
Odgovor so pripravili  v Uradu za gospodarske javne službe.

4. Dejala je, da je ob dnevu samostojnosti priložnost, da 
se izobesijo zastave. Podala je pobudo, da se glasbeni 
šoli dodata poleg slovenske tudi evropska in velenjska 
zastava.

ODGOVOR:
Javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je Mestna občina 
Velenje, smo pred časom podarili komplete zastav (SLO, EU in 
občinsko). Glede izobešanja zastav ob dnevu samostojnosti in 
enotnosti pa smo obvestili koncesionarja, ki nam je zagotovil, da 
bo v bodoče vedno poskrbel za izobešanje v skladu z navodili, 
ki so jih pripravili v kabinetu župana. Prav tako smo s pravilnim 
izobešanjem zastav seznanili ravnatelja glasbene šole.
Odgovor so pripravili v Uradu za negospodarske javne službe. 

5. Postavila je vprašanje, kdaj se bo pričela gradnja prizidka 
vrtca Vrtiljak.

ODGOVOR:
Dne 28. 12. 2010 je postala pravnomočna odločitev o oddaji 
del, 19. januarja smo podpisali pogodbo z izvajalcem. Z deli 
bo izvajalec pričel takoj, ko bo vreme to dopuščalo. Rok za 
dokončanje izgradnje je 1. september 2011.
Odgovor so pripravili v Uradu za negospodarske javne službe.

6. Postavila je vprašanje, zakaj se bo v letnem kinu postavilo 
plastično drsališče in ne naraven led.

ODGOVOR:
Na prostoru letnega kina Mladinski center Velenje in Hokejski 
klub Velenje v sodelovanju z Mestno občino Velenje pripravljata 
drsališče s »pravim«, torej naravnim ledom, in ne z ledom iz 
sintetične mase. Za ograjo okoli drsališča pa bodo uporabili 
elemente, ki so sestavni del omenjenega sintetičnega drsališča. 
Drsališče bo seveda možno pripraviti samo v primeru ugodnih 
vremenskih pogojev.
Odgovor so pripravili v Uradu za negospodarske javne službe.

Zap. št. 28
Član sveta Mihael LETONJE je postavil naslednje pobude in 
vprašanja:
1. Dejal je, da je že na prejšnji seji izpostavil problematiko 

parkiranja na Kardeljevi ploščadi. Meni, da bi bilo dobro 
organizirati širši sestanek, v imenu stanovalcev pa 
postavlja naslednji vprašanji: MOV ima vpisan večinski 
delež funkcionalnih oz. pripadajočih zemljišč pod lastninsko 
pravico. Sprašuje, kakšna je pravna podlaga takšnih 
zemljiškoknjižnih vpisov. Poleg tega pa naj bi bila menda 
ustanovljena neka delovna skupina, ki naj bi preverjala 
delovanje teh parkirnih prostorov. Zanima ga, kdo so člani, 
kako deluje in kdaj. 

ODGOVOR:
Mestna občina Velenje je kot pravni naslednik Samoupravne 
stavbno zemljiške skupnosti  ves čas lastnica vseh parkirišč 
in ostalih površin na območju Mestne četrti Levi breg-vzhod. 
Celotna parkirišča, zunanja ureditev, povezovalni mostički, 
garaže so bili grajeni iz komunalnih in drugih prispevkov in ne iz 
cene gradnje posameznih stanovanjskih blokov. Zato so garaže 
in parkirišča ves čas javni. V letih 1984–1986 je Samoupravna 
stavbno zemljiška skupnost garaže prenesla v upravljanje 
skupnostim stanovalcev kot samostojnim pravnim osebam. 
Stanovanjski zakon (Ur. l. RS, štev. 18/1991) je skupnosti 
stanovalcev ukinil, te pa so bile dolžne prenesti dokumentacijo, 
premoženje in sredstva nazaj na lastnike, to je v konkretnem 
primeru na Mestno občino Velenje. Tega skupnosti stanovalcev 
niso naredile.
Delovna skupina je sestavljena iz sodelavcev, ki so v okviru 
svojega dela odgovorni za načrtovanje, izvedbo in nadzor 
nad mirujočim prometom (Brodnik Anton, Sonja Glažer, Franc 
Zajamšek, Robert Sovinek, Blaženka Čujež, Rudi Vuzem). 
Delovna skupina je stalno delovno telo, ki se sestaja po 
potrebi, najmanj pa enkrat tedensko. Pred uvedbo modrih 
con na Kardeljevem trgu so člani delovne skupine imeli več 
sestankov s predstavniki stanovalcev, člani sveta mestne četrti 
in upravniki. Z njimi so razpravljali o vseh vprašanjih, vezanih 
na problematiko parkiranja. Prav tako so pisno odgovorili na 
vse prejete pripombe in vprašanja.
Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe.

2. Postavil je vprašanje, zakaj vrtec na Kardeljevi ploščadi še 
ni odprt. Sprašuje, ali je res, da ni gradbenega dovoljenja.

ODGOVOR:
Obrtniška dela na objektu so že končana. Res pa je, da je bilo 
precej težav pri pridobitvi gradbenega dovoljenja in posledično 
tudi uporabnega dovoljenja. Po veljavni zakonodaji je vplivno 
območje skoraj cel Kardeljev trg. MOV je kot investitor morala 
poskrbeti za 175 soglasij etažnih lastnikov, kar smo opravili. Večji 
problem pa je nastal na Upravni enoti Velenje, kjer so morali 
pridobiti približno 1.500 soglasij, saj so vsi lastniki stanovanj 
in  poslovnih prostorov stranke v postopku. Po zagotovilu 
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referentke, ki obravnava to zadevo, bi naj bil postopek končan 
zadnje dni januarja. Takrat bomo tudi lahko v nove prostore 
prestavili tri oddelke Vrtca Velenje (starostna skupina 3-6 let), 
ki sedaj »gostujejo« na OŠ Livada.
Odgovor so pripravili v Uradu za negospodarske javne službe.

3. Glede problematike parkirnih prostorov je postavil 
vprašanje, kaj je bilo narejenega v času od prejšnje seje 
glede parkirnih prostorov v  Mercator centru.

ODGOVOR
Parkirni prostori v Mercator centru so od 4. januarja 2011 odprti, 
brezplačni in so na voljo 24 ur na dan vse dni v letu.
 Odgovor so pripravili v Uradu župana in splošnih zadev.

4. Postavil je vprašanje, zakaj se še ni začelo graditi garažne 
hiše na Gorici. Zanima ga, ali bo eno ali dvonadstropna, 
ali bo to drugo nadstropje sofinancirala občina in če je ta 
investicija zavedena v proračunu MOV.

ODGOVOR
Gradnja garaž na Gorici (skupaj s stanovanji) se je pričela 
6. septembra 2010. Mestna občina Velenje se dogovarja za 
odkup 198 pokritih parkirnih mest in 130 stanovanj. Polovico 
stanovanj Mestne občine Velenje bomo, če jih bomo kupili, 
prodali naprej Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije, ki 
jih bo dejansko odkupil, razpolagalno pravico nad stanovanji pa 
prepustil Mestni občini Velenje. Za okoli 460 pokritih parkirišč je 
investitor IGEM, d. o. o., posredoval ponudbo za odkup občini. 
Odgovor so pripravili v Uradu za stanovanjsko gospodarstvo.

5. Podal je pobudo, da bi se v MOV ustanovilo morda neko 
podjetje za celovito reševanje parkiranja v občini, namreč, 
če bodo parkirišča nekje plačljiva, nekje pa ne, bo prihajalo 
do velikega kaosa, zato daje pobudo, da se ustanovi 
neodvisna firma ali pa se da koncesijo za upravljanje 
parkiranja.

ODGOVOR:
Delovna skupina za področje mirujočega prometa med ukrepi 
za zagotavljanje nemotenega mirujočega prometa proučuje tudi 
možnost ustanovitve podjetja za celovito urejanje mirujočega 
prometa, na podlagi javno-zasebnega partnerstva. Doslej 
takšna rešitev še ni bila sprejeta, poleg tega pa gre za strateško 
odločitev, ki bo morala, če bo do nje prišlo, prestati še številne 
pravno formalne postopke. 
Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe.

6. Član sveta Franc Sever je govoril o trgovsko-poslovni 
coni Trebuša in glede tega postavlja vprašanje, ali so že 
vse parcele tam denacionalizacijsko rešene in ali obstaja 
kakšna možnost, da bi se tam čim prej naredilo kaj glede 
industrijskih con, ker jih potrebujemo.

ODGOVOR:
Na območju Trebuše so vsi denacionalizacijski postopki glede 
zemljišč zaključeni. Nekaj zemljišč je bilo v deležu vrnjenih 
denacionalizacijskim upravičencem in so sedaj v (so)lasti 
njihovih dedičev (npr. zadeva Valenčak).
Odgovor so pripravili v pravni službi.

7. Podal je pobudo, da bi začeli razmišljati o tem, da bi del 
obale jezera pripravili za kopanje, torej, da se npr. postavijo 
tuši, ali pa se nekoliko zagradi.

ODGOVOR:
MO Velenje že pripravlja ustrezen dokument o ureditvi celotnega 

območja južnega brega Velenjskega jezera. 
Predlog za postavitev tušev in ureditve kopališča ni nov. Na 
Mestni občini Velenje smo o tem že razmišljali in iščemo 
primerne rešitve, ki bodo tudi skladne z zakonsko predpisanimi 
obveznostmi.
Odgovor so pripravili v Uradu za negospodarske javne službe.

8. Dejal je, da pri Centru Nova in njegovi okolici zdaj, ko so 
modre cone, ni več takšnega čiščenja kot prej. Podal je 
pobudo, da bi se glede tega pogovorilo s stanovalci in se 
nekako stvar uredilo.

ODGOVOR:
Podlaga za izvajanje javne snage je Pravilnik o standardih 
storitev opravljanja gospodarske javne službe urejanja in 
čiščenja javnih površin v mestni občini Velenje, ki ga je Svet 
MOV sprejel lani. Delo novega koncesionarja, ki je sredi 
meseca septembra prevzel med drugim tudi čiščenje javnih 
površin, stalno spremljamo. Pri tem upoštevamo tudi pripombe 
občanov. Doslej smo vse tovrstne pripombe in pobude uspeli 
rešiti v obojestransko zadovoljstvo. Verjamemo, da bo tako tudi 
v bodoče. Občani lahko pripombe in pobude posredujejo tudi 
na elektronski naslov info@velenje.si.
 Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe.

9. Dejal je, da je Cesta na Vrtače zelo ozka, ker pa gre tam 
skozi veliko prometa, ga zanima, ali se bo ta cesta kaj 
rekonstruirala.

ODGOVOR:
Pripravljen je projekt IDZ, na podlagi katerega pridobivamo 
nadaljnje projekte za rekonstrukcijo ceste. Rekonstrukcija bi 
posegala tudi v zemljišča, ki so v privatni lasti, zato bo potrebno 
ta zemljišča predhodno pridobiti ali vsaj pridobiti pravico 
graditi na njih. V kolikor bo ta pogoj izpolnjen in v kolikor bodo 
zagotovljena finančna sredstva, se bo odsek LC 450 070 Zg. 
Šalek Lipje – odsek Cesta na Vrtače rekonstruiral v obdobju 
2011- 2012.
V kolikor pogoja ne bosta izpolnjena, bo cesta obnovljena v 
obstoječi širini, v sklopu koncesije za ceste v drugi polovici leta 
2011.
Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe.

10. Pohvalil je dokaj hitro čiščenje snega ob prejšnjem sneženju 
in pa hitro odstranitev pokrovov odtokov v Pesju, zaradi 
česar je prišlo do takojšnje sanacije, ko je sneg skopnel.

Zap. št. 29
Član sveta Anton DeCosta je postavil naslednje pobude in 
vprašanja:
1. Postavil je vprašanje, kakšen je danes status SAŠA regije. 

Zanima ga, ali sploh še lahko govorimo o njej.
ODGOVOR:
Projekt ustanavljanja pokrajin v Sloveniji je zastal. Aktualna 
ministrica za lokalno samoupravo in regionalni razvoj sicer 
napoveduje aktivnosti na tem področju, a predlog zakona 
predvideva delitev Slovenije na 6 do 8 pokrajin.
Regije SAŠA sicer formalno ni, dejansko pa obstaja. O regiji 
SAŠA lahko govorimo, saj se občine Šaleške in Zgornje 
Savinjske doline povezujemo pri številnih aktivnostih in razvojnih 
načrtih ter projektih in tudi ustanavljamo skupne organe na več 
področjih.
Odgovor so pripravili v kabinetu župana.
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2. Opozoril je na problem pešpoti iz Gorice proti novi avtobusni 
postaji. Na njenem zaključku, kjer se cesta priključi Kopališki 
cesti, ob večjih nalivih izpod Herbersteina dere voda in ta 
voda zamrzne, kar seveda oteži ljudem hojo in ogroža 
njihovo varnost. Predlagal je, da bi se v sklopu urejevanja 
celotnega kompleksa rešilo tudi to.

ODGOVOR:
Z rešitvijo tega problema se že ukvarjamo. Trenutno predstavlja 
problem pomrznjena zemlja, ki ovira zemeljska dela, brez 
katerih poplavljanja poti ne bo mogoče rešiti. Strokovne službe 
so si območje že ogledale in pripravile tehnično rešitev.
Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe.

Zap. št. 30
Član sveta Rolando Kaligaro je postavil naslednjo pobudo in 
vprašanje:
1. Glede bistroja Saloon je postavil vprašanje, ali se bo ta 

objekt adaptiral ali odstranil in kdaj se bo to izvedlo.
ODGOVOR:
Glede zemljišča, na katerem stoji dotrajan gostinski objekt na 
Konovem (Saloon), je Mestna občina Velenje v fazi pridobivanja 
lastništva. V mesecu decembru je bila namreč podpisana 
menjalna pogodba s sedanjim lastnikom, na podlagi katere 
bo Mestna občina Velenje postala zemljiškoknjižna lastnica 
zemljišča, parcela 462/1, k. o. Velenje.
Vse nadaljnje aktivnosti v zvezi s tem zemljiščem oz. objektom 
bodo potekale po vpisu lastništva v zemljiški knjigi. Objekt 
bomo odstranili.
Odgovor so pripravili v pravni službi.

2. Ker se v poletnih mesecih veliko ljudi vozi na jezero z rolerji, 
je podal pobudo, da bi se asfaltirali pločniki v smeri proti 
jezeru ob industrijski cesti poleg Merkurja in pa od Muzeja 
premogovništva proti jezeru.

ODGOVOR:
Za ureditev pločnika in kolesarske steze proti jezeru bo do 
sredine februarja izdelan projekt. Pločnik z javno razsvetljavo 
se bo od plinarne do jezera nadaljeval v isti širini kot obstoječi, 
nanj bo priključen tudi pločnik proti Merkurju. V skladu s 
predpisi bo urejen tudi prehod za pešce čez industrijsko cesto 
pred krožiščem. Predvidevamo, da bo investicija zaključena do 
konca junija 2011.
Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe.

Zap. št. 31
Član sveta Jurij TERGLAV je postavil naslednje vprašanje:
1. Postavil je vprašanje, ali ob rekonstrukcijah cest v MOV 

občina kaj sodeluje z Direkcijo za ceste RS in ali ima ob 
tem kakšen vpliv.

ODGOVOR:
Mestna občina Velenje sodeluje z Direkcijo za ceste RS tako, 
da pri skupnih investicijah izda projektne pogoje in soglasje na 
izdelano projektno dokumentacijo.
Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe.

Zap. št. 32
Član sveta Stanislav VIDEMŠEK je postavil naslednjo pobudo 
in vprašanje:
1. Dejal je, da čez vikend ni gorela javna razsvetljava ob 

Celjski cesti. Podal je pobudo, da se to čim prej uredi, ker 
je ta del zelo nevaren.

ODGOVOR:
Javna razsvetljava na Celjski cesti omenjeni konec tedna (18. 
12. 2010) res ni gorela, in sicer zaradi okvare kabla. Do okvare 
je prišlo na dovozni cesti na gradbišče novega trgovskega 
centra. Napaka je odpravljena. 
Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe.

2. Postavil je vprašanje glede zemljišča gospoda Voduška v 
Vinski Gori. Zanima ga, če se menjava zemljišč z RS na 
tem mestu nadaljuje, ali pa je potrebno ponovno odpreti 
postopke.

ODGOVOR:
Poleti 2010 je bila naročena in opravljena odmera LC 450 050 
Paka-Lopatnik. Ko bo na Mestno občino Velenje dostavljena 
odločba GURS-a o parcelaciji, se bo postopek menjave 
zemljišča v lasti Boruta Voduška nadaljeval. 
Odgovor so pripravili v Uradu za gospodarske javne službe.

Faza: Predlog       Predlagatelj: Župan

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 7. odstavka 11. člena Zakona o 
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) v zvezi 
z 41. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) , 11.  in 15. člena Uredbe o stvarnem 
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09, 
100/09 in 49/10), 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo 
Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) dne ________ sprejel

SKLEP 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa načrtu 
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem Mestne občine Velenje 
za leto 2011

1. člen
V sklepu o načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2011 (Uradni 
vestnik Mestne občine Velenje, št. 29/10; v nadaljevanju: sklep) 
se spremeni 2. odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»Razpolaganje z nepremičnim premoženjem v lasti občine se za 
leto 2011 načrtuje v okvirni orientacijski vrednosti 4.052.217,00 
EUR.«

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

 
Številka:  460-02-0003/2006-281
Datum:  

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ
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OBRAZLOŽITEV:
Pravna podlaga:
Skladno s 7. odstavkom 11. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07; 
v nadaljevanju: ZSPDPO) sprejme svet samoupravne lokalne 
skupnosti na predlog organa pristojnega za izvajanje proračuna 
samoupravne lokalne skupnosti (župana) načrt pridobivanja in 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem.  Kljub temu, da je 
ZSPDPO z dnem uveljavitve Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
86/10; v nadaljevanju: ZSPDSLS) prenehal veljati, se glede 
na prehodno določbo 41. člena ZSPDSLS uporabljajo določbe 
ZSPDPO, ki urejajo letni načrt pridobivanja in razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti. 

Tako je v 7. odstavku 11. člena ZSPDPO dano pooblastilo 
občinskemu svetu, da lahko določi, da načrt pridobivanja 
in razpolaganja za nepremičnine pod določeno vrednostjo 
sprejme župan. Takšno pooblastilo je Svet Mestne občine 
Velenje (v nadaljevanju: občinski svet) podelil županu in je 
vsebovano v 5. alineji 1. odstavka 37. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št.  15/06-UPB1, 
26/07 in 18/08; v nadaljevanju: Statut), ki določa, da župan 
sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem občine pod vrednostjo določeno z odlokom 
o proračunu. Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za 
leto 2011 (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 29/10; v 
nadaljevanju: Odlok) v 22. členu določa, da sprejme občinski 
svet letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za 
nepremičnine v posamični vrednosti  nad 100.000,00 EUR, 
župan pa letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za 
nepremičnine v posamični vrednosti do 100.000,00 EUR. 

Ocena finančnih in drugih posledic:
Ocenjeni obsegi razpolaganja z nepremičnim premoženjem so 
načrtovani v navedenih višinah:
Prihodki od prodaje zemljišč v letu 2011 se s tem letnim načrtom 
predvidevajo v višini 3.988.427,00 EUR.
Prihodki od prodaje stavb ali stavb z deli stavb v letu 2011 se s 
tem letnim načrtom ne predvidevajo. 
Prihodki od prodaje zemljišč s stavbami v letu 2011 se s tem 
letnim načrtom predvidevajo v višini 63.790,00 EUR.  
Ocenjeni obseg prodaje vseh vrst nepremičnin (zemljišča, 
stavbe ali stavbe z deli stavb ter zemljišča s stavbami) se določi 
v planu proračunskih prihodkov.

Ocenjeni obsegi nakupa nepremičnega premoženja so 
načrtovani v navedenih višinah:
Sredstva namenjena odkupu zemljišč v letu 2011 se s tem 
letnim načrtom ne predvidevajo. 
Sredstva namenjena odkupu stavb ali stavb z deli stavb v letu 
2011 se s tem letnim načrtom ne predvidevajo. 
Sredstva namenjena odkupu zemljišč s stavbami v letu 2011 se 
s tem letnim načrtom ne predvidevajo. 

Uvrstitev nepremičnin v Prilogo 1:

V Prilogi 1: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
občine v letu 2011 se pod naslov:
- 2011 - Zemljišča vključijo naslednje nepremičnine:  
-  pod zaporedno številko 10: se vključi nepremičnina, ki 

je po svojem statusu stavbno zemljišče in jo investitor 

potrebuje zaradi ureditve dostopa do svoje stanovanjske 
hiše. Nepremičnina je v zemljiški knjigi vpisana kot javno 
dobro, zaradi česar je hkrati Svetu Mestne občine Velenje 
predlagan tudi izvzem iz javnega dobra;

-  pod zaporedno številko 11: se uvrstijo nepremičnine 
na območju Ložnice, ki so v pretežnem delu (1.523 m2) 
najboljše kmetijsko zemljišče, v preostalem delu (182 m2) 
pa stavbno zemljišče zunaj UON. Zemljišča so vpisana v 
zemljiško knjigo kot javno dobro. Predmetnih nepremičnin 
Mestna občina Velenje ne potrebuje več in bi jih po izvzemu 
iz javnega dobra zamenjala z lastnikom nepremičnin, ki v 
naravi predstavljajo cesto, katero pa Mestna občina Velenje 
potrebuje. Pridobivanje nepremičnin od fizične osebe 
se predvidi z letnim načrtom pridobivanja nepremičnega 
premoženja, ki ga sprejme župan;

-  pod zaporedno številko 12: se uvrsti nepremičnina, ki se 
nahaja na območju katastrske občine Lipje in je stavbno 
zemljišče znotraj UON, medtem ko je v zemljiški knjigi 
vpisana kot javno dobro. Mestna občina Velenje predmetne 
nepremičnine ne potrebuje več, zaradi česar bi jo zamenjala 
z lastnikom zemljišča, ki v naravi predstavlja cesto, katero pa 
Mestna občina Velenje potrebuje. Odsvojitev predmetnega 
zemljišča predstavlja zaokrožitev lastništva fizične osebe. 
Pridobivanje nepremičnin od fizične osebe se predvidi z 
letnim načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja, ki 
ga sprejme župan;

-  pod zaporedno številko 13: se vključi zemljišče, ki se nahaja 
na območju ZN Trebuša-varianta II in predstavlja stavbno 
zemljišče znotraj UON. Nepremičnina je v zemljiški knjigi 
vpisana kot javno dobro, zaradi česar je, hkrati s predlogom 
tega sklepa, Svetu Mestne občine Velenje predlagan v 
sprejem tudi sklep o izvzemu predmetne nepremičnine 
iz javnega dobra. Zemljišče predstavlja skupaj z drugimi 
nepremičninami na območju ZN Trebuša-varianta II, ki so 
že vključene v Sklep o načrtu pridobivanja in razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 
2011 (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 29/10), 
smiselno celoto, namenjeno za prodajo z javnim razpisom;

-  pod zaporedno številko 14: se uvrsti nepremičnina, ki 
predstavlja stavbno zemljišče znotraj UON. Za predmetno 
zemljišče se predlaga prodaja na javnem razpisu z javnim 
zbiranjem ponudb; 

-  pod zaporedno številko 15: se vključi zemljišče, ki se nahaja 
na območju katastrske občine Bevče in predstavlja stavbno 
zemljišče znotraj UON. Predmetno parcelo potrebuje 
investitor zaradi gradnje stanovanjske hiše oziroma ureditve 
dostopa do le-te.

- 2011 – Stavbe ali stavbe z deli stavb: ne vključijo nepremičnine, 
saj se razpolaganje s stavbami ali stavbami z deli stavb s  tem 
letnim načrtom ne predvideva. 

- 2011 – Zemljišča s stavbo vključi naslednje zemljišče s 
stavbo:
- pod zaporedno številko 1: se uvrsti zemljišče, ki se nahaja 

na območju ZN Trebuša-varianta II in predstavlja stavbno 
zemljišče znotraj UON, na katerem se nahaja funkcionalni 
objekt oziroma transformatorska postaja. Skladno z 
zakonodajo se lahko predmetno zemljišče proda na podlagi 
izvedenega javnega razpisa.

Uvrstitev nepremičnin v Prilogo 2: 
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V Prilogi 2: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja 
občine za leto 2011 se ne vključi nepremičnin, saj se s tem letni 
načrtom ne predvideva pridobivanje zemljišč, stavb ali stavb z 
deli stavb ter zemljišč s stavbo.

V Velenju, dne 26.1.2011

Pripravila:
                     Zdravka VASILJEVIĆ, s.r.

višja svetovalka

ŽUPAN
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08)  
predlagam svetu, da ta sklep sprejme.
       
 

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.
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Grafična priloga k točki 11, priloga 1 - Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2011 
zaporedna št. 10
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Grafična priloga k točki 11, priloga 1 - Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2011 
zaporedna št. 11



                 31. januar 2011GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 82  / Številka 03

5. seja Sveta Mestne občine Velenje

Grafična priloga k točki 11, priloga 1 - Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2011 
zaporedna št. 11
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Grafična priloga k točki 11, priloga 1 - Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2011 
zaporedna št. 12
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Grafična priloga k točki 11, priloga 1 - Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2011 
zaporedna št. 12
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Grafična priloga k točki 11, priloga 1 - Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2011 
zaporedna št. 13
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Grafična priloga k točki 11, priloga 1 - Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2011 
zaporedna št. 14
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Grafična priloga k točki 11, priloga 1 - Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2011 
zaporedna št. 15
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Grafična priloga k točki 11, priloga 1 - Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2011 
zaporedna št. 15
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Grafična priloga k točki 11, priloga 1 - Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2011 
zaporedna št. 1
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Predlagatelj: ŽUPAN                                                                   Faza: PREDLOG                                     

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 22/98, 97/01-ZSDP, 110/02-ZGO-1 in 15/03-ZOPA), Nacionalnega programa 
športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), Pravilnika o 
sofinanciranju  izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje (Uradni 
vestnik MOV, št. 6/2010) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
Vestnik MOV, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na svoji ____ seji, dne ________
_____ sprejel naslednji

LETNI PROGRAM 
športa v Mestni občini Velenje za leto 2011

I. UVOD
Z Letnim programom športa v Mestni občini Velenje za leto 2011 
(v nadaljevanju: LPŠ) so določeni programi športa, ki bodo v 
letu 2011 sofinancirani iz občinskega proračuna, obseg in vrsta 
dejavnosti, potrebnih za uresničevanje tega programa in obseg 
sredstev, ki se v ta namen zagotovijo v proračunu.

Iz proračuna Mestne občine Velenje se za proračunsko leto 
2011 za programe športa zagotovi 2.653.280,00 EUR, in 
sicer 1.618.000,00 EUR za vzdrževanje in obnovo športne 
infrastrukture in 1.035.280,00 EUR za dejavnosti izvajalcev 
LPŠ, skladno z Odlokom o proračunu Mestne občine Velenje 
za leto 2011 (Uradni vestnik MOV, št. 29/2010).

II. IZHODIŠČA IN USMERITVE
Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (Uradni list 
RS, št. 24/00 in 31/00; v nadaljevanju: NPŠ) opredeljuje 
uresničevanje javnega interesa v športu. NPŠ določa:
- izhodišča in usmeritve športa,
- vsebino in obseg posameznih pojavnih delov v športu, ki se 

financirajo ali sofinancirajo iz javnih sredstev,
- razvojne in strokovne naloge v športu,
- upravljanje športa,
- okvirna merila za finančno ovrednotenje športnih 

programov.

Izvajanje NPŠ v lokalni skupnosti se določi z LPŠ. LPŠ v Mestni 
občini Velenje določa programe športa, ki se sofinancirajo iz 
javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo 
uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu 
Mestne občine Velenje. Za uresničevanje javnega interesa v 
športu, opredeljenega z LPŠ se zagotovijo javna sredstva za 
financiranje ali sofinanciranje naslednjih vsebin:
- interesna športna vzgoja otrok in mladine,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in 

vrhunski šport,
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
- športna rekreacija,
- kakovostni šport,
- vrhunski šport,
- šport invalidov,
- izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov,
- velike, mednarodne, državne in občinske prireditve,
- izgradnja in vzdrževanje športnih objektov,
- delovanje športne zveze izbrane na razpisu,
- delovanje javnega zavoda Rdeča dvorana Športno 

rekreacijski zavod. 

Izvajalci LPŠ po Zakonu o športu so:
- športna društva s sedežem v Mestni občini Velenje,

- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s 
sedežem v Mestni občini Velenje,

- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge 
organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov 
registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa in 
imajo sedež v MO Velenje

- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.

Za izvajanje LPŠ je, skladno z določbami Zakona o športu 
(Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 110/02-ZGO-1 in 15/03-
ZOPA) Svet Mestne občine Velenje sprejel podrobnejša merila 
za izvajanje in izbor programov športa v Mestni občini Velenje. 
Mestna občina Velenje podpira razvoj športa v svojem okolju 
in se trudi zagotoviti optimalne pogoje za njegov razvoj. Pri 
sestavljanju LPŠ občina upošteva specifičnost in razvitost 
športa. Tako bo občina:
1. posvetila posebno pozornost programom za otroke 

in mladino, z namenom spodbujati kakovosten način 
preživljanja prostega časa in preventivno delovati v smislu 
preprečevanja socialno-patoloških pojavov,

2. omogočila dostopnost javnih športnih objektov za vse 
programe in vse izvajalce športa v Mestni občini Velenje, 
še posebej mladini,

3. sofinancirala programe za otroke in mladino usmerjene 
v kakovostni in vrhunski šport ter s posebno podporo 
kategoriziranim športnikom, skušali doseči, da naši športniki 
lahko svoj potencial razvijejo tudi v domačem okolju,

4. sofinancirala promocijo športne rekreacije v obliki 
sofinanciranja športno rekreacijskih tekmovanj,

5. sofinancirala izobraževanje strokovnih kadrov za delo v 
športu,

6. sofinancirala izgradnjo novih športnih objektov in 
vzdrževanje že obstoječih,

7. sofinancirala delovanje Športne zveze Velenje, ki bo v 
podporo delovanja športnih klubov.

Šport je prvina kakovosti življenja z večplastnim pomenom za 
posameznika in družbo kot celoto. Zato bomo v Mestni občini 
Velenje sledili ciljem, navedenim v III. poglavju LPŠ.

III. CILJI

A – na področju športne vzgoje

·  zagotoviti stabilno sofinanciranje programov interesne 
športne vzgoje od predšolskih otrok do srednješolske 
mladine in povečati ponudbo na tem področju;

·  zagotoviti stabilno financiranje programov športne vzgoje 
otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport, stimulirati vključevanje čim večjega števila mladih v 
programe redne in organizirane vadbe;

·  izboljšati sodelovanje z osnovnimi in srednjimi šolami na 
področju ŠŠT in pri urejanju statusa športnika za vse tiste 
športnike, ki izpolnjujejo pogoje.

B – na področju športne rekreacije

·  povečati število sodelujočih v programih športne 
rekreacije,

·  nadaljevati in popestriti rekreativne zdravstveno- 



31. januar 2011 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 03/ stran 91

              5. seja Sveta Mestne občine Velenje

preventivne   programe, 
·  omogočiti dostopnost športnih objektov in programov čim 
   širšemu krogu občanov.

C – na področju kakovostnega športa

·  vsem klubom in društvom ter posameznikom, ki izpolnjujejo pogoje, omogočiti sodelovanje v tekmovalnih sistemih panožnih 
športnih zvez;

·  dodatno podpirati kakovost s tem, da del sredstev pridobijo klubi za svoje člane tudi na osnovi kategorizacije po merilih 
Olimpijskega komiteja Slovenije;

·  klubom, ki nastopajo v rednem tekmovalnem sistemu omogočiti brezplačno uporabo objektov za osnovnošolsko in 
srednješolsko mladino. 

D – na področju vrhunskega športa

·  pomagati klubom in društvom, ki imajo v svojih vrstah vrhunske športnike pri sofinanciranju določenih programov, ki omogočajo 
vrhunskim športnikom nadaljnjo rast in razvoj.. 

E – pri razvojnih in strokovnih nalogah

·   zagotoviti konstantno izobraževanje kadrov za delo v športu;
·  zagotoviti stabilno sofinanciranje pomembnejših športnih prireditev in programov (Evropski Atletski miting, Mednarodno odprto 

prvenstvo Slovenije v namiznem tenisu, Poletna revija skokov,);
·  zagotavljati promocijo športa in rekreacije kot zdravega načina preživljanja prostega časa v lokalnih medijih in z raznimi 

aktivnostmi namenjenimi vsem občanom .

F – na področju športnih objektov

·  zagotoviti maksimalno dostopnost objektov za vse organizirane programe športa;
·  zagotoviti stabilno sofinanciranje upravljanja, obratovanja in vzdrževanja javnih športnih objektov;
·  zagotoviti izgradnjo novih športnih objektov.

IV. – SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA

Mestna občina Velenje bo za izvajanje LPŠ v letu 2011 zagotavljala proračunska sredstva tistim, ki bodo na podlagi javnega 
razpisa izvajali posamezne programe športa, ki so v skladu z NPŠ in v interesu občine.
 
Zaradi uresničevanja zgoraj navedenih ciljev bomo v letu 2011 iz občinskega proračuna sofinancirali izvajanje naslednjih programov 
športa in v naslednjem obsegu:

Prora�unska postavka: 400318028, 400318029 

1. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA                                                                            95.868 €
  

1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok   
                                             

               1.120 €                 

1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok                                                                                      
               26.698 €               

Za šolska športna tekmovanja                                                                                                          
               60.500  €           

1. 3. Interesna športna vzgoja mladine in študentov                                  
                7.550  €               

UNSKI 122.280 €              

             
€                

šport    
         

          
€                
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Prora�unska postavka: 400318028 

2. ŠPORTNA VZGOJA USMERJENA V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI 
ŠPORT  

                     122.280  €               
         

2. 1. Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport – športne šole                                                                             

                       66.220 €                

2. 2. Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport    
                                                                                                   

                                             
                       56.060 €                

Prora�unska postavka: 400318028 

3. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI 
POTREBAMI             

                       2.620 €               

  

Prora�unska postavka: 400318028, 400318030 

4. ŠPORTNA REKREACIJA                                                                                      6.085  €              

Prora�unska postavka: 400318028 

5. KAKOVOSTNI ŠPORT                           17.300 €               

Prora�unska postavka: 400318028, 400318031 

6. VRHUNSKI ŠPORT                                                                              
6.1. vrhunski šport 
6.2. program pospeševanja vrhunskega športa  
    

                     175.000 € 
15.000 €       

                       160.000 €

   
  
 Prora�unska postavka: 400318028

7. ŠPORT INVALIDOV                                                                                                         4.600    €

   
Prora�unska postavka: 400318028, 400318099

9. DELOVANJE KLUBOV IN DRUŠTEV                        66.280 €

Prora�unska postavka: 400318025, 400318028, 400318039, 400318097

10. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU                                            35.747  €
10.1. izobraževanje in usposabljanje kadrov za delo v športu 3.000 €         
10.2. priznanja športnikom športnim delavcem in športnim organizacija                                  7.000 €       
10.3. velike mednarodne, državne in ob�inske prireditve                                                     9.247 €        
10.4. delovanje izbrane športne zveze  6.500 €
10.5. Mednarodne igre šolarjev 10.000 €

Prora�unska postavka: 400318024, 400318027 

11. SREDSTVA ZA DELOVANJE ŠPORTNEGA ZAVODA  RD                                                                  
                   498.000  € 

12  OB TR.                    .000  €  
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Prora�unska postavka: 400318032, 400318034, 400318035, 400318040, 400318062, 400318091, 
400318110, 400318115 

12. SREDSTVA ZA OBNOVO IN VZDRŽEVANJE ŠP. INFRASTR.                    1.618.000  €  
                                                    

Prora�unska postavka: 400318028, 400318041 

13. OSTALE NALOGE                              
                     11.500   €

                                                                                       
V. VELJAVNOST IN UPORABA

Sredstva za sofinanciranje programov športa se razdelijo v celoti na podlagi izvedenega javnega razpisa ter 
vrednotenja prispelih programov v skladu z merili in kriteriji, določenimi v Pravilniku o sofinanciranju  izvajanja 
letnega programa športa v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 6/2010). Na osnovi interesa, izkazanega 
na javnem razpisu, ter števila in obsega programov, izbranih za sofinanciranje, lahko na predlog Komisije za 
šport Mestne občine Velenje župan s sklepom prerazporedi del sredstev med posameznimi programi v okviru 
Letnega programa športa.

Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2011 začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku 
MOV in je osnova za izvedbo javnega razpisa in razdelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v 
Mestni občini Velenje. 

Številka: 650-01-0001/2011
Datum:   
                                                                                                                       

                                                                                                                   
Župan Mestne občine Velenje

Bojan KONTIČ, s.r.
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POROČILO 
o vzdrževanju in obnovah cest v Mestni občini Velenje za leto 2010

1� SPLOŠNO .......................................................................................................................................

2� VZDRŽEVANJE CEST ...............................................................................................................

2.1� Redno vzdrževanje vseh kategoriziranih cest v MO Velenje, ki obsega: ................................

2.1.1� pregledniško službo; .........................................................................................................

2.1.2� redno vzdrževanje prometnih površin; .............................................................................

2.1.3� redno vzdrževanje bankin; ...............................................................................................

2.1.4� redno vzdrževanje odvodnjavanja; ...................................................................................

2.1.5� redno vzdrževanje brežin; ...............................................................................................

2.1.6� redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme;...................................................

2.1.7� redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev; ................................................................

2.1.8� redno vzdrževanje vegetacije; .........................................................................................

2.1.9� zagotavljanje preglednosti; .............................................................................................

2.1.10� �iš�enje cest; .....................................................................................................................

2.1.11� redno vzdrževanje cestnih objektov; ................................................................................

2.1.12� nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij  vozil; .............................................

2.1.13� intervencijske ukrepe; .......................................................................................................

2.1.14� zimsko službo. ..................................................................................................................

3� SEZNAM CEST ...............................................................................................................................

3.1� Lokalne ceste ..........................................................................................................................

3.2� Zbirne mestne ceste .................................................................................................................

3.3� Javne poti ................................................................................................................................

3.4� Mestne ceste ...........................................................................................................................

3.5� Spremembe kategorizacije .....................................................................................................

4� PORO�ILO VZDRŽEVANJA .......................................................................................................

4.1� Pregledniška služba ................................................................................................................

4.2� Redno vzdrževanje prometnih površin ..................................................................................

4.3� Redno vzdrževanje bankin .....................................................................................................

4.4� Redno vzdrževanje odvodnjavanja .......................................................................................

4.5� Redno vzdrževanje brežin ......................................................................................................

4.6� Redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme ..........................................................

4.7� Redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev ......................................................................

4.8� Redno vzdrževanje vegetacije ...............................................................................................

4.9� Zagotavljanje preglednosti .....................................................................................................
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4.10� �iš�enje cest ....................................................................................................................... 1

4.11� Redno vzdrževanje cestnih objektov in naprav na drugih prometnih površinah ............... 1

4.12� Intervencijski ukrepi ........................................................................................................... 1

4.13� Zimsko služba .................................................................................................................... 1

5� ODVOZ ZAPUŠ�ENIH VOZIL ................................................................................................. 1

6� OBNOVA LOKALNIH CEST (LC) IN JAVNIH POTI (JP) TER ODMERA CEST ...................... 2

6.1� TEHNI�NI NORMATIVI (za asfaltiranje makadamskih voziš� in sanacije, preplastitve 

obnove cest) ...................................................................................................................................... 2

6.2� Obnove planirane/izvedene v letu 2010 ................................................................................. 2

6.3� Obnove planirane v letu 2011 ................................................................................................ 22

6.4� Obnove prenesene iz leta 2010 .............................................................................................. 2

6.5� Geodetska odmera cest .......................................................................................................... 2
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1 SPLOŠNO 

Na podlagi javnega razpisa za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe rednega 
vzdrževanja in obnavljanja ob�inskih javnih cest ter drugih prometnih površin v Mestni ob�ini 
Velenje, je bil za obdobje 15 let izbran koncesionar PUP Velenje d.d. 

V skladu z razpisom opravlja naslednja dela: 

2 VZDRŽEVANJE CEST 

2.1 Redno vzdrževanje vseh kategorizira nih cest v MO Velenje, ki obsega: 

2.1.1 pregledniško službo; 

2.1.2 redno vzdrževanje prometnih površin; 

2.1.3 redno vzdrževanje bankin; 

2.1.4 redno vzdrževanje odvodnjavanja; 

2.1.5 redno vzdrževanje brežin; 

2.1.6 redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme;

2.1.7 redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev; 

2.1.8 redno vzdrževanje vegetacije; 

2.1.9 zagotavljanje preglednosti;  

2.1.10 �iš�enje cest; 

2.1.11 redno vzdrževanje cestnih objektov; 

2.1.12 nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in dimenzij  vozil; 

2.1.13 intervencijske ukrepe; 

2.1.14 zimsko službo. 

Vrsta in minimalni obseg storitev javne službe sta dolo�ena z Odlokom o na�inu opravljanja rednega 
vzdrževanja in organiziranja obnavljanja ob�inskih cest ter vzdrževanja drugih prometnih površin v 
mestni ob�ini Velenje (Uradni vestnik Mestne ob�ine Velenje, št. 06/2009) in s Pravilnikom o vrstah 
vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 
62/1998, 110/2002).

Dodatne zahteve glede standarda teh storitev, ki odstopajo od minimalno predpisanih v zgoraj 
navedenem odloku, in podatki glede prednostnih razredov ob�inskih cest pri izvajanju zimske službe 
pa so: 

2.2.2 Redno vzdrževanje prometnih površin 
Redno vzdrževanje prometnih površin se izvaja tako da: 

• ne sme priti do izmeta oz. izmeti niso dovoljeni, 

• splošne neravnosti, v kolikor predstavljajo nevarnost za promet, niso dovoljene, 

• provizori�ne krpe niso dovoljene, 

• krpanje asfaltne obloge (sistem »lopata«) pri sanaciji  lokalnih poškodb ni dovoljeno. 
Poškodovani del cestiš�a je potrebno zarezati, izvesti izkop obstoje�e voziš�ne konstrukcije in 
vgraditi novo, v ustrezni debelini in kvaliteti glede nosilnosti podlage in zmrzlinske odpornosti. 
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2.2.6 Redno vzdrževanje prometne signalizacije 
Talna signalizacija se izvaja najmanj enkrat letno, talne ozna�be grbin za umirjanje prometa ter 
ozna�be v okolici šol in vrtcev pa dvakrat letno.  

2.2.8 Redno vzdrževanje vegetacije 
Košnja se izvaja najmanj enkrat letno, ob lokalnih cestah (LC) pa najmanj dvakrat letno.  

2.2.10 �iš�enje ob�inskih javnih cest in drugih prometnih površin 
�iš�enje ob�inskih javnih cest in drugih prometnih površin mora obsegati tudi odstranjevanje 
kadavrov in s predpisi skladno ravnanje. 

Javna snaga (pogosto pometanje cest in drugih prometnih površin v mestnem obmo�ju), ni zajeta v 
tej koncesiji! 

2.2.13 Intervencijski ukrepi 
Za izvajanje intervencijskih ukrepov zaradi izrednih dogodkov na ob�inskih javnih cestah in pri 
naravnih nesre�ah je koncesionar dolžan organizirati dežurno službo in delovne skupine ter 
nemudoma odpraviti  vzroke, zaradi katerih je oviran ali ogrožen promet ali zaradi katerih lahko pride 
do hujših poškodb ob�inske javne ceste ali ve�je materialne škode.  

Odzivni �as pa sme biti  max. 30 minut do kraja intervencije. Za odzivni �as se šteje operativni 
odzivni �as. 

2.2.14 Zimska služba 
Dolo�itev prednostnih razredov cest  

Prednostni razredi so dolo�eni po Pravilniku o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju 
rednega vzdrževanja javnih cest, z nekaj izjemami. 

V III . prednostni razred sodijo vse lokalne ceste (LC), vse mestne zbirne ceste (LZ) ter naslednje 
ceste oziroma javne poti: 

Javne poti (JP): 950 090 Špeh - Virbnik, 950 110 Sv. Jožef – Tašler, 950 260 Grabner – Bošnjak, 950 
320 Povh – Lah, 950 350 Nanojca – Zg. Lipje, 950 400 Blažek – Trogar, 950 560 Gorica – Petra�, 
950 580 Pa�nik – Vranjek, 950 690 Podkraj – Kav�e, 950 770 Rde�nik – Špeh,  950 790 Povezava 
Šiman, 950 810 Sp. Kav�e – Zg. Kav�e. 

Mestne ceste (LK): 952 480 Odcep do Rde�e dvorane, 952 510 Cesta ob gasilskem domu, 952 670 
Cesta v stari Šalek, 952 680 Stari Šalek , 952 770 Vodnikova cesta, 952 780 Cesta ob parkiriš�u 
zdravstveni dom, 952 900 cesta talcev ob železniški postaji, 953 010 Kersnikova cesta, 953 300 
Tav�arjeva cesta, 953 690 Ulica Janka Ulriha. 

Vse ostale ceste sodijo v IV . prednostni razred. 

Prevoznost cest: Šteje se, da je prevoznost zagotovljena, �e višina snega na cestah III . prednostnega 
razreda ne presega 12 cm, na ostalih pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme. 

Po kon�anem sneženju je potrebno sneg z voziš�a odstraniti, �e je višina snega 8 cm ali ve�. 

�iš�enje po koncu zimske službe: Po koncu zimskega obdobja je koncesionar dolžan ostanke 
posipnih materialov odstraniti tudi iz okolice cest, kjer je ta posipni material nanošen (njive, travniki, 
ipd.). 
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3 SEZNAM CEST 

Ob�inske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC; najvišja kategorija cest) 
in javne poti (s skrajšano oznako JP; nižja kategorija cest). 

Lokalne ceste v mestu Velenje so razvrš�ene v naslednje podkategorije: 

- na zbirne mestne ceste (s skrajšano oznako LZ); 

- na mestne ceste (s skrajšano oznako LK). 

Ve�ina lokalnih cest in javnih poti poteka po periferiji  mesta oz. se za�ne v mestu in poteka proti 
periferiji.  

Številke in nazivi  cest so navedeni po kategorizaciji , ki je veljala ob razpisu koncesije. 

3.1 Lokalne ceste 

Številka ceste Potek ceste Dolžina ceste (m)

450060 GORICA-BEV�E 3.077

450070 LIPJE-ŠALEK 4.478

450110 KONOVO-ŠEMBRIC-ŠKALSKE CIRKOVCE 4.211

450130 KONOVSKA-ŠKALSKA CESTA 2.741

450140 STARO VELENJE-PODKRAJ 3.140

450150 ZG.KAV�E-SP.KAV�E 2.021

408010 STANOVŠEK – PODGORJE 2.512

410120 S. OBVOZ-VELUNJA-VELENJE 750

450010 ZG. �RNOVA-SP. �RNOVA 3.097

450020 VINSKA GORA-LOKOVINA 2.542

450030 POTO�NIK-PRELSKA 1.943

450040 DOBRNA-VINSKA GORA 4.687

450050 PAKA-LOPATNIK 6.774

450080 PAKA-DOBRNA 5.235

450090 PAKA - P.KOZJAK-G.DOLI� 6.275

450100 HRASTOVEC-PIVNIK 4.521

451110 KONOVO – ŠM. CIRKOVCE 4.211

450120 SOPOTA-PLEŠIVEC 4.340

450160 PODKRAJ-ARNA�E 2.436

450170 ZG. �RNOVA-ARNA�E 2.283

450180 ZG. LAZE-SP. LAZE 2.629

490500 ANDRAŽ-PODKRAJ 2.955

450190 KLASIRNICA-JEZERO 2.877

SKUPAJ: 77.900
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3.2 Zbi rne mestne ceste 

Številka ceste Potek ceste Dolžina ceste (m)

452010 SIMONA BLATNIKA 1.234

452020 KOROŠKA CESTA 681

452030 ŠMARŠKA CESTA 832

452040 STANETOVA CESTA 1.097

452050 RUDARSKA-PREŠERNOVA 617

452060 JENKOVA CESTA 572

452070 TOMŠI�EVA CESTA 821

452080 LJUBLJANSKA CESTA 847

452090 CESTA TALCEV 733

452100 SELO 685

452110 EFENKOVA CESTA 1.169

452120 KAJUHOVA-KONOVSKA 1.166

452130 POVEZNA CESTA 298

SKUPAJ: 10.752

3.3 Javne poti 

Številka ceste Potek ceste Dolžina ceste (m)

950010 ŠKAL SKE CIRKOVCE-SEDOVNIK 1.650

950180 ODCEP RAHNE 435

950182 ODCEP MATOZEL 407

950190 ODCEP KODRE 554

950200 ODCEP POVH 1.268

950210 ODCEP DROŽ 735

950220 ODCEP �RPALIŠ�E ŠEMBRIC I 288

950290 ODCEP TRBUL 837

950292 ODCEP DVORŠAK 300

950300 ODCEP ZABUKOVNIK 435

950310 ODCEP SAFAR 161

950680 ODCEP PODKOŽELJ 185

950690 PODKRAJ-KAV�E 871

950692 POVEZAVA  PODKRAJ 407

950700 ODCEP MEZNER 168

950702 ODCEP KOVA� 166
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Številka ceste Potek ceste Dolžina ceste (m)

950710 ODCEP SV. JAKOB 594

950720 ODCEP BEDENIK 130

950730 ODCEP KOROŠEC 360

950740 ODCEP KRAJN�EK 266

950750 POKOPALIŠ�E-JEMEJ 900

950752 ODCEP LAMPRET 140

950770 RDE�NIK-ŠPEH 1.040

950772 ODCEP MLA�NIK-POSTRPINEK 423

950773 ODCEP JERI� 300

950774 ODCEP LILI JSKI GRI� 387

950780 POVEZAVA  TAJNŠKOV HRIB 792

950790 POVEZAVA  ŠIMAN 880

950792 ODCEP PUSOVNIK 290

950810 SP. KAV�E-ZG.KAV�E 688

950812 ODCEP ŠUSTER 453

950820 ODCEP HONORJEV BREG 599

950020 ŠK. CIRKOVCE-GOLOB-ZALJUBERŠ 4.723

850022 ODCEP ŠK. CIRKOVCE 26 196

950030 PLEŠIVEC-POTO�NIK 1.720

950030 ODCEP ŽLAJFAR-BAJDL 885

950030 ODCEP LIPNIKA R 718

950040 TRANSFORMATOR-VODUŠEK 665

950050 ODCEP HLEB 275

950060 ODCEP TONE-PUSTI POTOK 1.106

950070 JUVAN -JUVANOV VRH 2.877

950080 MIKL AVŽIN-GREBINŠEK 570

950090 ŠPEH-VIRBNIK 1.005

950100 GASILSKI DOM-LAZIŠ�E 652

950102 ODCEP GLINŠEK 175

950110 SV. JOŽEF-TAŠLER 1.091

950110 NASELJE ŠKALE 195

950120 SMRE�NIK -PODRUŠEN 275

950130 JEVŠNIK -BREZNIK 391

950132 ODCEP VRTEC ŠKALE 77
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Številka ceste Potek ceste Dolžina ceste (m)

950130 NASELJE ŠKALE 327

950140 FORI-MARTINC 1.028

950140 TAJNŠEK-DONIK 1.034

950150 ODCEP KOVA� 216

950160 ODCEP KRNI�NIK 468

950170 HOJAN-LUBELA 1.497

950230 ODCEP ŽEVART 333

950240 ODCEP NASELJE PAKA 225

950250 POVH-HRIBARŠEK 857

950260 GRABNAR-BOŠNAK 2.708

950260 ODCEP PUŠNIK 435

950260 ODCEP GROBELNIK 564

950270 AVBERŠEK-ZG. PEKLENEK 1.598

950270 VIVOD-POŽERINEK 490

950280 ACMAN-POVH 1.056

950320 POVEZAVA  LAH 1.376

950320 ODCEP CERKEV SV. MIKLA VŽ 301

950320 LIPJE-BEV�E 226

950330 DOM KRAJANOV-ŠKRLIN 708

950340 ODCEP TREBEL�NIK 277

950350 NANOJCA-ZG. LIPJE 1.169

950350 ODCEP NANOJCA 526

950350 POVEZAVA  KRAJNC 807

950360 ODCEP SIMON�I� 337

950360 NASELJE �RNOVA 52A-45 158

950360 NASELJE �RNOVA 58-59 148

950370 PETRUH-ŽLEBJEK 908

950370 ODCEP PIREŠICA 250

950380 PODINE-PIREŠICA 388

950390 SMOJ�EK-USAR 937

950400 BLAŽEK-OGAR 803

950410 POVEZAVA  PRELSKA 751

950420 VAS-GOLAK 818

950420 BR�AN-PRELSKA 546
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Številka ceste Potek ceste Dolžina ceste (m)

950430 PRELSKA-MEJE 517

950440 ODCEP ŽOHAR 1.005

950450 ZAJC-VODOŠEK 485

950460 ODCEP KRIŽIŠ�E KOŠIR 708

950470 ODCEP NASELJE 103

950470 ODCEP NASELJE 104

950470 ODCEP NASELJE 120

950480 ODCEP STRAHOVNIK 445

950480 PIREŠICA-ZG. �RNOVA 819

950490 ODCEP JUVAN-K LAN�NIK 970

950490 ODCEP LESNJAK 135

950500 POVEZAVA  SP. LAZE 847

950510 ODCEP GRADI� 570

950520 ODCEP TRNOVŠEK 715

950530 ODCEP URŠNER 278

950540 ARNA�E-SILOVA 988

950550 SILOVA-BUNDERLA 417

950560 GORICA-PETRA� 2.247

950570 SOLAK-KL AN�NIK 870

950580 PA�NIK-VRANJEK 1.702

950580 ROVLEN-KONIŠKI VRH 1.025

950590 JEMŠE-BLAŽI� 770

950590 PIRNAT-SP. ARNA�E 826

950600 BORE�AN-POLI� 275

950610 ODCEP ARNA�E 177

950620 PRITOKA-ZG. ARNA�E 1.194

950630 LAZE-ARNA�E 1.432

950640 ANŽER-SRAJ�EK 565

950650 POVEZAVA  SP. LAZE 798

950660 ODCEP POVŠ 215

950670 ODCEP LAZE 86

950680 ODCEP PODKOŽELJ 185

950830 ODCEP PE�NIK 155

SKUPAJ: 82.562
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3.4 Mestne ceste 

Številka ceste Potek ceste Dolžina ceste (m)

952010 SON�NA POT 299

952020 CESTA V BEV�E 464

952030 CESTA NA LIPO 444

952040 ODCEP LIPA 125

952050 ODCEP LIPA 160

952060 ODCEP LIPA 162

952070 ODCEP GORIŠKA 356

952080 CESTA V BEV�E 66

952110 GORIŠKA CESTA 511

952120 SPLITSKA ULICA 576

952130 POVEZNA CESTA 52

952140 POVEZNA CESTA I 68

952150 CESTA X 539

952160 CESTA IX 397

952170 ODCEP CESTE X 100

952180 ODCEP CESTE X 86

952190 KOŽELJSKEGA ULICA 299

952200 KOŽELJSKEGA ULICA 286

952210 KOŽELJSKEGA-BLOKI  378

952220 CESTA OŠ GORICA 295

952230 CESTA DO VRTCA 104

952260 CESTA V 368

952270 SON�NI GRI� 224

952280 ODCEP SON�NI GRI� 58

952290 ODCEP SON�NI GRI� 89

952300 ODCEP SON�NI GRI� 118

952310 CESTA VIII  98

952320 CESTA VII  224

952330 CESTA VI 140

952340 ODCEP CESTA IV 245

952350 ODCEP CESTA II I 245

952360 ODCEP CESTA II  233

952370 POVEZAVA  CESTA I IN II -LEVO 130
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Številka ceste Potek ceste Dolžina ceste (m)

952380 POVEZAVA  CESTA I IN II-DESNO 130

952390 CESTA I 168

952400 CESTA I 86

952410 ODCEP BEV�E 98

952430 ODCEP CESTA II 80

952440 ODCEP CESTA III 78

952450 CESTA IV 58

952460 CESTA DO VILE HERBERSTIN 266

952470 KOPALIŠKA CESTA 244

952480 ODCEP DO RDE�E DVORANE 76

952500 CESTA OB RDE�I DVORANI 298

952510 CESTA OB GASILSKEM DOMU 232

952520 ŽAROVA CESTA 468

952560 STARI TRG 314

952562 STARI TRG 52

952570 CESTA NA GRAD 516

952580 LJUBLJANSKA CESTA 510

952590 LJUBLJANSKA CESTA 312

952600 LJUBLJANSKA CESTA 216

952610 LJUBLJANSKA CESTA 248

952620 ODCEP LJUBLJANSKE CESTE 113

952650 CESTA ŠALEK III  299

952660 CESTA ŠALEK II 405

952670 CESTA V STARI ŠALEK 278

952680 STARI ŠALEK 190

952690 CESTA V KARDELJEV TRG 287

952700 CESTA V KARDELJEV TRG 131

952710 STANTETOVA CESTA 293

952720 ODCEP KARDELJEV TRG 122

952730 STANTETOVA CESTA 120

952740 ODCEP STANTETOVA CESTA 214

952750 CESTA BRATOV MRAVLJAKOV 298

952760 POVEZAVA  EFENKOVA CESTA 154

952770 VODNIKOVA CESTA 598
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Številka ceste Potek ceste Dolžina ceste (m)

952780 CESTA OB PARKIRIŠ�U ZDRAVSVENI DOM 280

952800 CESTA OB ŠALEŠKI CESTI 399

952810 PREŠERNOVA CESTA 153

952820 PREŠERNOVA CESTA 168

952830 CESTA BORISA KRAIGHERJA 137

952840 POVEZAVA PREŠERNOVA-KRAIGHERJEVA 205

952850 PREŠERNOVA CESTA MED BLOKI 247

952860 CESTA NA PARKIRIŠ�E STANDARD 78

952880 ŠTRBENKOVA CESTA 182

952890 SREBOTNIKOVA CESTA 134

952900 CESTA TALCEV OB ŽELEZNIŠKI POSTAJI 278

952910 CESTA POD PARKOM 455

952920 ODCEP CESTE POD PARKOM 152

952930 ODCEP CESTE POD PARKOM 88

952940 ODCEP CESTE POD PARKOM 99

952950 ODCEP CESTE POD PARKOM 176

952960 CESTA SIMONA BLATNIKA  162

952970 SUBOTIŠKA CESTA 265

952980 GORENJSKA CESTA 166

952990 ODCEP KOROŠKE CESTE 106

953010 KERSNIKOVA CESTA 200

953020 ŠERCERJEVA CESTA 62

953030 ŠERCERJEVA CESTA 146

953040 ŠERCERJEVA CESTA 94

953050 JUR�I�EVA CESTA 178

953060 BRA�I�EVA CESTA 186

953070 ZIDANŠKOVA CESTA 231

953100 AŠKER�EVA CESTA 383

953110 KERSNIKOVA CESTA 407

953120 VOJKOVA CESTA 227

953130 STRITARJEVA CESTA 129

953140 ŠLANDROVA CESTA 444

953150 POVEZNA CESTA 207

953160 KAJUHOVA CESTA 234
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Številka ceste Potek ceste Dolžina ceste (m)

953170 �UFARJEVA CESTA 135

953180 POVEZNA ORTLNOV  KLA NEC 131

953190 ODCEP CESTE ZA STADIONOM 428

953200 �OPOVA CESTA 241

953210 LEVSTIKOVA CESTA 241

953220 ERJAV�EVA CESTA 254

953230 JERIHOVA CESTA 164

953240 JERIHOVA CESTA 98

953250 JERIHOVA CESTA 212

953260 ODCEP AŠKER�EVA 90

953280 CESTA NA GRI�U 248

953290 GUB�EVA CESTA 414

953300 TAV�ARJEVA CESTA 242

953310 FINŽGARJEVA  CESTA 185

953330 GREGOR�I�EVA CESTA 416

953340 GREGOR�I�EVA CESTA 219

953350 PRISOJNA CESTA 265

953360 CESTA XIV . DIVIZ IJE 332

953362 POVEZNA PRISOJNA CESTA 50

953370 VZPOREDNA EFENKOVA  CESTA 250

953380 GRAŠKOGORSKA  CESTA 424

953400 VODOVODNA ULICA 197

953410 LINHARTOVA ULICA 343

953420 ŽUPAN�I�EVA ULICA 245

953430 ŽUPAN�I�EVA ULICA 137

953440 TRUBARJEVA ULICA 343

953450 BEVKOVA  ULICA 225

953460 CESTA NA DEBERCO 600

953470 ODCEP ŠEMBRIŠKE CESTE 109

953480 MEŠKOVA  ULICA 107

953490 ODCEP KARNI�NIK  56

953500 MALGAJEVA ULICA 269

953510 MADARJEVA ULICA 273

953520 ULICA DUŠANA  KVEDRA 351
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Številka ceste Potek ceste Dolžina ceste (m)

953530 ODCEP ULICE DUŠANA KVEDRA 108

953540 KOSOVELOVA ULICA 318

953550 CESTA NA SELO 125

953560 CESTA NA SELO 359

953660 ODCEP JEVŠENAK 395

953670 CESTA DO REZERVOARJA 286

953680 PODGORSKA CESTA 408

953690 ULICA JANKA U LRIHA 621

953700 URISKOVA ULICA 468

953710 URISKOVA ULICA 139

953720 JANKA U LRIHA 126

953730 JANKA U LRIHA 103

953740 TOLEDOVA CESTA 184

953750 ULICA POHORSKEGA BATALJONA 288

953760 JANKA U LRIHA 161

953770 JANKA U LRIHA 198

953780 ULICA JANKA VR ABI�A 335

953790 CESTA V INDUSTRIJSKO CONO 217

953800 ŠPEGLOVA ULICA 568

953810 ULICA 3. JULIJA 212

953820 LILI JSKA CESTA 234

953830 ŠOLNOVA ULICA 124

953840 ULICA LOVRA  KUHARJA 153

SKUPAJ: 37.400
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16 

Št. Kategorija cest Dolžina m Površina m2

1. Mestne ceste 37.400  

2. Zbirne mestne ceste 10.752  

3. Lokalne ceste 77.900  

4. Javne poti 82.562  

5. Plo�niki   27.720 

6. Kolesarske steze  9.858 

7. Avtobusna izogibališ�a  2.891 

8. Parkiriš�a  3.350 

9. Podhodi 3 kom  

10. Semaforji  - steberni 9 kom  

11. Semaforji  - bi� 9 kom  

3.5 Spremembe kategorizacij e 

V marcu 2010 je bil sprejet nov Odlok o kategorizaciji ob�inskih cest v Mestni ob�ini Velenje (Ur. 
vestnik MOV, št. 4/2010) s katerim se je spremenila kategorizacija ob�inskih cest. 

Na novo so bile kategorizirane naslednje nove javne ceste:

JP v mestu

št. ceste ali odseka Za�etek ceste 
ali odseka 

Potek ceste Konec ceste ali odseka Dolžina ceste v 
ob�ini v m1 

Namen uporabe 
Preostala dolžina ceste 
v sosednj i ob�ini  v m1 

952090 C450060 Odcep Grobelnik ZCesta v Bev�e 6 73 MP   

952520 C451520 Odcep Murši� ZŽarova 18 76 MP   

952522 C451520 Odcep Zbi�ajnik ZŽarova 20 50 MP   

952630 C450140 Odcep Ljubljanska - Meža ZLjubljanska 25 a 252 MP   

952870 C452090 Odcep Vrtec Vrtiljak Zvrtec Vrtiljak 192 MP   

953010 C453010 Odcep Kersnikova ZKersnikova 7 100 MP   

953202 C953200 Odcep �opova Z�opova 14 71 MP   

953232 C453230 Odcep Jerihova 26 ZJerihova 26 57 MP   

953252 C953250 Odcep Jerihova-Hojan ZJerihova 5 68 MP   

953390 C452120 Odcep Dom krajanov Konovo ZKonovska 21 216 MP   

953402 C953400 Odcep Vodovodna-Leki� ZVodovodna 7 50 MP   

953440 C453440 Odcep Balažic Trubarjeva 4 71 MP   

953570 CG I-4 Odcep Jan ZŠalek 74 a 214 MP   

953752 CR II -425 Odcep Vrtec Pesje Zvrtec Pesje 121 MP   

953850 C452120 Odcep Sešel ZKonovska 10 60 MP   

953870 C452030 Odcep Šmarška 20 ZŠmarška 20 72 MP   

953880 C452030 Odcep Šmarška 35 ZŠmarška 35 96 MP   
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JP v naseljih  in med naselji

št. ceste ali 
odseka 

Za�etek ceste ali 
odseka 

Potek ceste 
Konec ceste ali 

odseka 
Dolžina ceste v 

ob�ini v m1 
Namen 
uporabe 

Preostala dolžina 
ceste v sosednji  

ob�ini  v m1 

950092 950090 Odcep Pšeni�nik Škale 80 c 110 MP   

950562 950560 Silova-Andraž meja-Andraž 539 MP   

950840 RIII -696 Smonkar-Navršnik-Pronk Plešivec 57 a 178 MP   

950850 RIII -696 Odcep Vas - Hotonšek Plešivec 17 615 MP 

950870 450100 Odcep Felicijan potok 96 MP   

Vse navedene ceste so bi le vklju�ene v redno vzdrževanje. 

Iz kategorizacije sta bili izvzeti cesti LK  953 510 Madarjeva ulica in JP 950 720 Odcep Bedenik, ki 
sta bili nato izvzeti iz rednega vzdrževanja. 

Zaradi zahteve Direkcije RS za ceste so bile tudi spremenjene kategorije in številke nekaterih, 
predvsem mestnih, cest. Nova kategorizacija je razvidna iz Odloka o kategorizaciji ob�inskih cest v 
Mestni ob�ini Velenje (Ur. vestnik MOV, št. 4/2010) 

4 PORO�ILO VZDRŽEVANJA 

Poro�ilo (tudi za zimsko službo) je za obdobje od 1.1.2010 do 31.12.2010.  

4.1 Pregledniška služba 

Skladno z izvedbenim programom rednega vzdrževanja ob�inskih cest je koncesionar izvajal redne, 
ob�asne in izredne preglede teh cest. Na lokalnih in zbirnih mestnih cestah je koncesionar preglede 
opravljal najmanj 2x tedensko, na ostalih cestah pa najmanj 1x tedensko. Ob izrednih dogodkih pa so 
preglede opravljali še dodatno. O pregledih je koncesionar poro�al koncendentu, ki je pregledniške 
dnevnike sproti potrjeval. Kopije dnevnikov se nahajajo pri koncendentu. 

4.2 Redno vzdrževanje prometnih površin 

Redno vzdrževanje prometnih površin je koncesionar izvajal skozi celotno leto. V zimskem �asu so 
ceste krpali s hladno maso, v letnem �asu pa potem te krpe zarezali in sanirali z vro�im asfaltom. V 
obdobju, ko ni zimske službe je koncesionar izvajal krpanje udarnih jam, preplastitve in sanacije z 
zamenjavo tampona. Izvedel je tudi popravilo stopnic v podhodu pod Kidri�evo cesto. Na ve�
lokacijah so sanirali posedke na plo�nikih z zamenjavo robnikov. Makadamske ceste so nasipali in 
gredirali. 
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4.3 Redno vzdrževanje bankin 

Bankine je koncesionar redno nasipaval in utrjeval na celotnem obmo�ju ob�ine. Na nekaterih cestah 
so bankine tudi porezali, saj so bile previsoke in voda ni normalno odtekala iz voziš�a.  

4.4 Redno vzdrževanje odvodnjavanja 

Na podro�ju odvodnjavanja je koncesionar redno �istili  mulde in koritnice ter jarke. Kar veliko 
jarkov je bilo potrebno o�istiti strojno. Po kon�anem pometanju po zimski službi so o�istili 
peskolove. Strojno so �istili  tudi prepuste. To so morali opravljati po vsakem ve�jem nalivu, nekaj pa 
so jih tudi obnovili. Sanirali so tudi kar nekaj jaškov in peskolovov po samem mestu, prav tako so na 
Graškogorski cesti zamenjali kanalete v celotni širini  voziš�a. 

Na tem podro�ju nas �aka še veliko dela skupaj z cestnim inšpektorjem, saj veliko hišnih priklju�kov 
ni urejeno tako, da nebi na ceste pritekala voda in naplavine. 

4.5 Redno vzdrževanje brežin 

Brežine usekov, zasekov in nasipov je koncesionar redno vzdrževal. Proti koncu leta pa je 
koncesionar imel kar nekaj intervencij zaradi padanja kamenja na cesto. To se je dogajalo v Sopoti, 
Paškem Kozjaku, Lokah, Lazah, še posebno pa na cesti na Lopatnik, kjer je bila cesta »udarniško« 
razširjena, brežina pa je sedaj prestrma. Zaradi izmenjavanja zmrzali in odjuge je bilo potrebno na 
tem odseku �istiti kamenje tudi po 3x na dan.  

4.6 Redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme 

Horizontalno signalizacijo je koncesionar obnovil v poletnih mesecih, v drugi polovici avgusta pa so 
ponovno obnovili obeležbe na hitrostnih ovirah ter šolah in vrtcih, tako da je bilo vse pripravljeno za 
varno pot v šolo pred prvim šolskim dnevom. Vertikalno signalizacijo so obnavljali ter nadomestili  
poškodovane ali odtujene znake. Veliko teh zamenjav je posledica vandalizma, ki se žal iz leta v leto 
ve�a. Redno so pregledovali  semaforje in menjavali žarnice, releje in transformatorje. Prav tako so 
preklapljali delovanje ob prehodih na zimski in letni �as. V križiš�u Kidri�eve in Prešernove je 
koncesionar popravil  elektri�ne inštalacije, v križiš�u Šaleške in Kidri�eve pa so menjali dve 
semaforski glavi, ki sta bile poškodovane zaradi prometne nesre�e. 

4.7 Redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev 

Koncesionar je redno nadziral in vzdrževal cestne naprave, tako da je zagotovil njihovo brezhibno 
delovanje in uporabo.  

4.8 Redno vzdrževanje vegetacije 

Vzdrževanje vegetacije je koncesionar izvajal v takem obsegu, da je zagotavljal prosti profil  ceste in 
predpisano preglednost, da sta bila omogo�ena pregled in dostop do cestnih objektov, da so bile 
vidne in dostopne prometne signalizacije, prometna oprema ter cestne naprave in ureditve. Košnjo je 
koncesionar izvedel 1x, ob lokalnih cestah pa 2x. Prav tako so obrezovali drevje, ki je posegalo v 
prosti profil  ceste. 
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4.9 Zagotavljanje preglednosti  

Zagotavljali so polja preglednosti dolo�ena s preglednim trikotnikom. V mestu se pojavlja problem 
preglednosti zaradi živih mej. 

4.10 �iš�enje cest 

Po koncu zimskega obdobja so bile vse ceste pometene, ostanki posipnih materialov so bili  
odstranjeni tudi iz okolice cest, kjer je ta posipni material nanošen (njive, travniki, ipd.). 

Ceste je koncesionar �istil pretežno na periferiji , saj je v mestu �iš�enje predmet druge koncesije. 
�iš�enje so vršili  tudi po neurjih. 

4.11 Redno vzdrževanje cestnih objektov in naprav na drugih prometnih površinah 

Cestne objekte je koncesionar redno pregledoval in �istil. Popravljali so avtobusna postajališ�a, kjer 
je bilo potrebno privariti  in popravljati sedala. Tudi tukaj smo bili  soo�eni s škodo zaradi vandalizma. 

4.12 Intervencijski ukrepi 

Intervencijske ukrepe so vršili  ob prometnih nesre�ah, ko je bilo potrebno posuti kakšno razlito olje 
in po�istiti cestiš�e, ob poškodbah na cestiš�u ko je prišlo do kakšnega vdora, nekajkrat pa so tudi 
odstranjevali podrto drevje. 

4.13 Zimsko služba 

V preteklem letu smo bili  deležni zelo hude zime. Koncesionar je posipanje vseh cest izvajal kar 52x, 
pluženje pa 14x. V marsikateri od teh akcij  so ceste plužili  tudi po nekajkrat, saj so bile padavine 
dolgotrajnejše. Ro�na ekipa je v teh akcijah �istila in posipala podhode, stopnice, avtobusna 
postajališ�a ter �istila križiš�a. Pri posipanju cest je bilo porabljeno 1.900 t soli  in 1140 m3 peska. V 
januarju in februarju so, zaradi velikih koli�in sneg,a tega tudi odvažali. Po opravljeni zimski službi 
je koncesionar iz cest in ostalih površin o�istil posipni material. 

5 ODVOZ ZAPUŠ�ENIH VOZIL 

V letu 2010 smo odpeljali in skladiš�ili  22 vozil . Pet vozil  so lastniki prišli  iskat, poravnali vse 
obveznosti in jih odpeljali, pri prehodu v leto 2011 je eno vozilo je še deponirano, ostala vozila pa so 
bila komisijsko predana v uni�enje. 
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6 OBNOVA LOKALNIH CEST (LC) IN JAVNIH POTI (JP) TER ODMERA 

CEST  

6.1 TEHNI�NI NORMATI VI  (za asfaltir anje makadamskih voziš� in sanacije, preplastitv e 

in obnove cest) 

Zahtevani parametri Lokalne ceste (LC) Javne poti (JP) 

Minimalna širina voziš�a  4,0m 3,0m 

Debelina asfaltnih slojev 5cm+3cm 5cm+3cm 

Debelina tamponskega drobljenca Min 40cm Min 40cm 

Nosilnost tampona ME2 Min 90 Mpa Min 80 Mpa 

Nosilnost planuma spodnjega ustroja ME2 Min 35 Mpa Min 35 Mpa 

V kolikor je obstoje�a širina voziš�a ve�ja od minimalno predpisane, se ohrani obstoje�a širina 
voziš�a. 

V kolikor se na posameznem odseku ne doseže minimalno predpisana širina voziš�a, se izvede širitev 
voziš�a. Premoženjsko pravne posle glede pridobitve zemlj iš� izvede Mo Velenje.  

Program obnov ter prioriteto obnov glede na nujnost ukrepanja uskladita koncesionar in Mestna 
ob�ina Velenje. Prednost bodo imeli odseki cest, ki so že prekora�ili  mejo ukrepanja (stanje je zelo 
slabo), sledili  bodo odseki, ki so v slabem stanju in tako dalje. 

Obnove mestnih zbirnih cest in mestnih cest NISO zajete v tej koncesiji !!!! ! 

6.2 Obnove planirane/izvedene v letu 2010 

Št. Št. ceste Naziv ceste Dolžina ceste Izvedeno / prenos 

1. 450020 VINSKA GORA-LOKOVINA  2.542 DELNO- prenos

2. 450050 PAKA- LOPATNIK  6.774 DELNO- prenos

3. 450080 PAKA-DOBRNA 5.235 IZVEDENO 

4. 450100 HRASTOVEC-PIVNIK  4.521 IZVEDENO 

5. 450120 SOPOTA-PLEŠIVEC 4.340 DELNO- prenos

6. 450130 KONOVSKA-ŠKALSKA CESTA 2.741 DELNO- prenos 

7. 450170 ZG. �RNOVA-ARNA�E 2.283 DELNO- prenos

8. 450190 KLASIRNICA-JEZERO 2.877 IZVEDENO  

9. 490500 ANDRAŽ-PODKRAJ 2.955 IZVEDENO 

10. 950010 ŠKALSKE CIRKOVCE-SEDOVNIK  1.650 IZVEDENO
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11. 950032 ODCEP ŽLAJFAR-BAJDL 885 IZVEDENO 

12. 950040 TRANSFORMATOR-VODUŠEK 665 IZVEDENO 

13. 950090 ŠPEH-VIRBNIK 1.005 prenos 

14. 950120 SMRE�NIK-PODRUŠEN 275 prenos 

15. 950142 TAJNŠEK-DONIK 1.034 prenos 

16. 950170 HOJAN-LUBELA 1.497 prenos 

17. 950200 ODCEP POVH 1.268 prenos 

18. 950280 ACMAN-POVH 1.056 prenos 

19. 950300 ODCEP ZABUKOVNIK  435 prenos 

20. 950322 ODCEP CERKEV SV. MIKLA VŽ 301 V IZVAJANJU

21. 950340 ODCEP TREBEL�NIK 277 prenos 

22. 950353 POVEZAVA  KRAJNC 807 IZVEDENO 

23. 950360 ODCEP SIMON�I� 337 IZVEDENO  

24. 950362 NASELJE �RNOVA 52A-45 158 IZVEDENO 

25. 950370 PETRUH-ŽLEBJEK 908 prenos 

26. 950390 SMOJ�EK-USAR 937 prenos 

27. 950420 VAS-GOLAK 818 prenos 

28. 950430 PRELSKA-MEJE 517 prenos 

29. 950490 ODCEP JUVAN-K LAN�NIK 970 prenos 

30. 950520 ODCEP TRNOVŠEK 715 prenos 

31. 950530 ODCEP URŠNER 278 prenos 

32. 950580 PA�NIK-VRANJEK 1.702 IZVEDENO  

33. 950690 PODKRAJ-KAV�E 871 prenos 

34. 950730 ODCEP KOROŠEC 360 prenos 

35. 950733 CESTA V PODGORJU -DELNO 50 IZVEDENO 

36. 950740 ODCEP KRAJN�EK 266 prenos 

37. 950770 RDE�NIK-ŠPEH 1.040 IZVEDENO 

38. 950772 ODCEP MLA�NIK-POSTRPINEK 423 prenos 

39. 950800 SOTLER JEVŠEK 1622 prenos 

Vrednost izvedenih obnovitvenih del v letu 2010 znaša 1.900.000 €. Ceste, ki so bile planirane v letu 
2010 in niso bile izvedene, se prenesejo v leto 2011. Vrednost obnov teh cest znaša cca 600.000 €. 
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22 

Razlog, zakaj se vse planirane ceste niso izvedle, je predvsem v poznem za�etku izvajanja del, saj je 
koncesionar imel nekaj težav pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljiš�. V bodo�e bodo soglasja 
pridobivali že v zimskem �asu. Delno pa so izvedli tudi Konovsko-Škalsko cesto, ki pa ni bila v 
planu za leto 2010. Vrednostno je tako bilo izvedeno 28% vseh obnovitvenih del. 

6.3 Obnove planir ane v letu 2011 

Št. Št. ceste Naziv ceste Dolžina ceste Kategorija 

1. 408012 STANOVŠEK – PODGORJE 2.512 LC 

2. 450010 ZG. �RNOVA-SP. �RNOVA 3.097 LC 

3. 450030 POTO�NIK-PRELSKA  1.943 LC 

4. 450060 GORICA-BEV�E 3.077 LC 

5. 450070 LIPJE-ŠALEK 4.478 LC 

6. 450110 KONOVO – ŠM. CIRKOVCE 4.211 LC 

7. 450130 KONOVSKA -ŠKALSKA  CESTA  2.741 LC 

8. 450140 STARO VELENJE-PODKRAJ 3.140 LC 

9. 450160 PODKRAJ-ARNA�E 2.436 LC 

10. 950020 ŠK. CIRKOVCE-GOLOB-ZALJUBERŠ 4.723 JP 

11. 950070 JUVAN-JUVANOV VRH 2.877 JP 

12. 950110 SV. JOŽEF-TAŠLER 1.091 JP 

13. 950160 ODCEP KRNI�NIK 468 JP 

14. 950230 ODCEP ŽEVART 333 JP 

15. 950260 GRABNAR-BOŠNAK 2.708 JP 

16. 950262 ODCEP PUŠNIK 435 JP 

17. 950263 ODCEP GROBELNIK 564 JP 

18. 950270 AVBERŠEK-ZG. PEKLENEK 1.598 JP 

19. 950272 VIVOD-POŽERINEK 490 JP 

20. 950292 ODCEP DVORŠAK 300 JP 

21. 950330 DOM KRAJANOV-ŠKRLIN 708 JP 

22. 950350 NANOJCA-ZG. LIPJE 1.169 JP 

23. 950352 ODCEP NANOJCA 526 JP 

24. 950440 ODCEP ŽOHAR 1.005 JP 

25. 950450 ZAJC-VODOŠEK 485 JP 

26. 950460 ODCEP KRIŽIŠ�E KOŠIR 708 JP 

27. 950470 ODCEP NASELJE 103 JP 
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28. 950472 ODCEP NASELJE 104 JP 

29. 950473 ODCEP NASELJE 120 JP 

30. 950510 ODCEP GRADI� 570 JP 

31. 950540 ARNA�E-SILOVA 988 JP 

32. 950560 GORICA-PETRA� 2.247 JP 

33. 950590 PIRNAT -SP. ARNA�E 826 JP 

34. 950620 PRITOKA-ZG. ARNA�E 1.194 JP 

35. 950630 LAZE-ARNA�E 1.432 JP 

36. 950640 ANŽER-SRAJ�EK 565 JP 

37. 950680 ODCEP PODKOŽELJ 185 JP 

38. 950692 POVEZAVA  PODKRAJ 407 JP 

39. 950710 ODCEP SV. JAKOB 594 JP 

40. 950750 POKOPALIŠ�E-JEMEJ 900 JP 

41. 950752 ODCEP LAMPRET 140 JP 

42. 950773 ODCEP JERI� 300 JP 

43. 950774 ODCEP LILI JSKI GRI� 387 JP 

44. 950780 POVEZAVA  TAJNŠKOV HRIB 792 JP 

45. 950790 POVEZAVA  ŠIMAN 880 JP 

46. 950792 ODCEP PUSOVNIK 290 JP 

47. 950810 SP. KAV�E-ZG .KAV�E 688 JP 

*  Zaradi uskladitve z investicijami KPV lahko pride tudi do spremembe 

6.4 Obnove prenesene iz leta 2010 

Št. Št. ceste Naziv ceste Dolžina ceste opis 

1. 450020 VINSKA GORA-LOKOVINA 2.542 
sanacija lokalnih 

plomb 

2. 450050 PAKA-LOPATNIK  6.774 
sanacija asfaltnega 

dela

3. 450120 SOPOTA-PLEŠIVEC 4.340 
sanacija asfaltnega 

dela

4. 450170 ZG. �RNOVA-ARNA�E 2.283 dokon�anje sanacije

5. 950090 ŠPEH-VIRBNIK 1.005 JP 

6. 950120 SMRE�NIK-PODRUŠEN 275 JP 
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24 

7. 950142 TAJNŠEK-DONIK 1.034 JP 

8. 950170 HOJAN-LUBELA 1.497 JP 

9. 950200 ODCEP POVH 1.268 JP 

10. 950280 ACMAN-POVH 1.056 JP 

11. 950300 ODCEP ZABUKOVNIK  435 JP 

12. 950322 ODCEP CERKEV SV. MIKLA VŽ 301 JP 

13. 950340 ODCEP TREBEL�NIK 277 JP 

14. 950370 PETRUH-ŽLEBJEK 908 JP 

15. 950390 SMOJ�EK-USAR 937 JP 

16. 950420 VAS-GOLAK 818 JP 

17. 950430 PRELSKA-MEJE 517 JP 

18. 950490 ODCEP JUVAN-K LAN�NIK 970 JP 

19. 950520 ODCEP TRNOVŠEK 715 JP 

20. 950530 ODCEP URŠNER 278 JP 

21. 950690 PODKRAJ-KAV�E 871 JP 

22. 950730 ODCEP KOROŠEC 360 JP 

23. 950733 CESTA V PODGORJU -DELNO 50 JP 

24. 950740 ODCEP KRAJN�EK 266 JP 

25. 950772 ODCEP MLA�NIK-POSTRPINEK 423 JP 

26. 950800 SOTLER JEVŠEK 1622 JP 

6.5 Geodetska odmera cest 

V letu 2010 so bile odmerjene naslednje ceste: 

Št. Št. ceste Naziv ceste Dolžina ceste Dejanska odmera 

1. 450050 PAKA -  LOPATNIK  6.774 4.671 * 

2. 450170 ZG. �RNOVA - ARNA�E 2.283 2.158 

3. 490500 PODKRAJ - ANDRAŽ 2.955 3.003 

4. 450100 HRASTOVEC - PIVNIK 4.521 4.035 * 

5. 450090 PAKA-PAŠKI KOZJAK-G. DOLI� 6.275 6.276 

6. 450040 VINSKA GORA-DOBRNA 4.687 4.028 * 

7. 450110 KONOVO-ŠK. CIRKOVCE 4.211 4.225 

8. 450080 PAKA-DOBRNA 5.235 4.450 * 
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9. 450130 KONOVSKA-ŠKALSKA 2.741 2.750 

10. 950020 ŠK. CIRKOVCE-ZALUBERŠEK 4.723 2.750 

11. 950440 ODCEP ŽOHAR 1.005 1.005 

12. 950350 NANOJCA-ZG. LIPJE 1.658 1.644 

13. 950060 ODCEP TONE-PUSTI POTOK 1.650 1.130 * 

14. 950280 ACMAN-POVH 1.056 550 * 

15. 950200 ODCEP POVH 1.268 1.257 

16. 950170 HOJAN-LUBELA 1.497 971 * 

17. 950010 ŠK. CIRKOVCE-SEDOVNIK 1.650 1.689 

18. 950362 NASELJE �RNOVA 158 158 

19. 950363 NASELJE �RNOVA 147 138 

SKUPAJ 49.325

Opomba: * Dejanska odmera je manjša od dolžine cest, ker je del ceste že bil odmerjen ali vsi 
(so)lastniki še niso podpisali soglasja k odmeri. 

Z obnovami cest v letu 2011 se bo pri�elo/nadaljevalo takoj, ko bodo vremenske razmere to 
dovoljevale, odmere cest pa se vršijo tudi v zimskem �asu. 

Pripravili:       

Za konceionarja:        
Janez Herodež, spec.manag., s.r. 
Vinko Meža, dipl.inž.tehnol.prom., s.r.   
Jože Stropnik, inž.grad., s.r. 

Za koncendenta: 
Anton Brodnik, Vodja urada za gospodarske javne službe, s.r. 
Gašper Koprivnikar, Višji referent za ožje dele ob�ine, s.r. 

Št.: 414-06-0002/2008 

Datum: 12. 1. 2011  
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POROČILO 
- MESTNI POTNIŠKI PROMET V MESTNI OBČINI VELENJE »LOKALC«

poskusno izvajanje prevoza potnikov v mestnem prometu v Mestni občini Velenje od 1. 
septembra 2008 do 31. decembra 2010

Mestna ob�ina Velenje je s 1. septembrom 2008 uvedla javni potniški promet. Razlogi za 
uvedbo so bili predvsem razbremenitev mestnega jedra, problem parkiranja, onesnaženost 
zraka v mestu in zagotovitev enakopravnih pogojev za dostopnost za�asno ali stalno telesno 
in senzorno oviranim osebam, varnejše gibanje pešcev in kolesarjev v mestnem jedru. Prav 
tako smo želeli zagotoviti u�inkovit, zanesljiv, varen in cenovno ugoden prevoz potnikov.  

Izvajalec poskusnega izvajanja prevoza potnikov v mestnem prometu v Mestni ob�ini 
Velenje je podjetje Izletnik Celje, d. d.. 

Projekt Poskusno izvajanje prevoza potnikov Mestne ob�ine Velenje smo poimenovali 
LOKALC. Ker se projekt še vedno spreminja in dopolnjuje, smo z vsako spremembo 
poimenovali projekt:   

- prvi projekt LOKALC 1; 
- drugi projekt LOKALC 2; 
- tretji projekt, LOKALC 3; 
- �etrti projekt, LOKALC 4, 
- peti projekt, ki se trenutno izvaja pa je LOKALC 5.

LOKALC 1
S 1. septembrom 2008 smo pri�eli izvajati poskusno obdobje mestnega potniškega prometa 
v Mestni ob�ini Velenje. Med drugim smo opravili natan�ne analize obstoje�ih avtobusnih 
prog ter drugih prometnih tokov in na podlagi le-teh oblikovali rde�o in rumeno progo 
»LOKALCA«. Medijsko smo projekt predstavili ob�ankam in ob�anom s pomo�jo brošur, 
videostrani, radijskih oddaj, z letaki … 
Tako so se uporabljali trije avtobusi z 18 sediš�i in 22 stojiš�i na rumeni progi, ki je bila 
krožna v eno smer. Rde�a proga pa je bila obstoje�a Izletnikova proga.  

Od 1. 9. 2008 do 31. 12. 2009 je bilo na rumeni progi pripeljanih 98.917, na rde�i progi 
22.806, skupaj 121.723 potnikov. 

Strošek brezpla�nega prevoza potnikov za obdobje od 1. 9 .2008 do 31. 12. 2008 je 
znašal 141.679,30 EUR 

LOKALC 2
Od 1. januarja 2009 se je izvajal nov projekt »LOKALC 2«, in sicer rumena proga v obe 
smeri. Na progi A - dva rumena avtobusa in na progi B - dva rumena avtobusa, rde�a proga 
pa je bila obstoje�a Izletnikova.  
Na podlagi dnevnih analiz pripeljanih potnikov smo z 9. marcem 2009 uvedli nov spremenjen 
vozni red »Lokalca«, ki je bil še prijaznejši za uporabnike mestnega potniškega prometa. 
Intervale odhodov avtobusov smo uspeli zmanjšati na progi A in B na interval 20 minut (od 1. 
1. 2009 do 1. 2. 2009 je bil na 30 min, od 1. 2. 2009 do 9. marca pa na 25 min). 
V smeri A (iz avtobusne postaje proti postajališ�u Iris) - vsakih 20 minut od 6.10 do 8.10 ter 
od 12.50 do 15.30.  
V �asu od 8.30 do 12.30 ter od 16.10 do 19.30 pa je »Lokalc« zaradi manjšega števila 
uporabnikov A proge vozil vsakih 40 minut.  

Od 1. 1. 2009 do 31. 8. 2009 je bilo na rumeni progi A pripeljanih 64.615 potnikov, na 
rumeni progi B 94.306 potnikov, na rde�i progi 54.924, skupaj 213.845 pripeljanih 
potnikov. 

Strošek brezpla�nega prevoza potnikov za obdobje od 1. 1. 2009 do 31. 8. 2009 je bil 
471.975,00 EUR 
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Skupaj je bilo v obdobju od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009 na rde�i in rumeni progi 
pripeljanih 335.568 potnikov. 

LOKALC 3
Projekt LOKALC 3 poteka od 1. 9. 2009 in zajema 5 prog: rde�o, rumeno – krožno v eno 
smer, modro, zeleno in oranžno. V projektu LOKALC 3 smo ukinili rumeno progo »A«. in 
vožnjo ob sobotah zmanjšali od 7 ure do 14 ure, ter ob nedeljah ukinili rumeno progo.  
Analiza števila pripeljanih potnikov je pokazala, da je rumena proga »A« za 20% manj 
obremenjena kot proga »B« (smer Gorica). Vendar smo v najbolj obremenjenih urah od 6. 
ure do 9.15 in od 12. ure do 16.15 skrajšali interval voženj iz 20 min na 15 min. Od 9.15 pa 
do 12. ure in od 16.15 do 20. ure; ko se število potnikov zmanjša pa pove�ali interval voženj 
na 30 min. S podaljšanjem intervala na 30 min smo enega Lokalca preusmerili na nove 
relacije: Velenje – Konovo – Škale, Velenje – Šentilj in Velenje – Vinska Gora od ponedeljka 
do petka (dvakrat vožnja dopoldan in dvakrat popoldan). 
Na rumeni progi je eden od avtobusov prilagojen tudi za invalide in otroške vozi�ke. Do 30. 
11. 2009 je bilo z LOKALCEM pripeljanih 94.686 potnikov. 

Skupaj v obdobju od 1. 9. 2008 do 30. 11. 2009 je bilo z LOKALCEM pripeljanih 430.254 
potnikov 

V projektu LOKAC 3 je vklju�enih 42 obmo�ij postajališ�. 

Strošek brezpla�nega prevoza potnikov za obdobje od 1. 9. 2009 do 31. 12. 2009 je 
178.900,00 evrov. 

LOKALC 4
Poizkusno izvajanje prevoza potnikov v mestnem prometu v Mestni ob�ini Velenje 
poimenovan LOKALC 4 smo nadaljevali od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 po trenutno 
obstoje�ih progah. Od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 je bilo z Lokalcem pripeljanih 287.822 
potnikov. Strošek prevoza za to obdobje je znašal 540.677,20 evrov.  

Skupaj pripeljanih potnikov z LOKALCEM od 1. 9. 2008 do 31. 12. 2010 je bilo 861.579 
potnikov. 

LOKALC 5
Od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 pa se izvaja projekt LOKALC 5. Izvajalec je Izletnik Celje, d. 
d., pogodbena vrednost znaša 281.152,14 EUR. 

Vse spremembe, informacije o postajališ�ih in vozni redi so objavljeni na spletni strani 
www.velenje.si.

Za vse pripombe, pobude in vprašanja sta še vedno na voljo brezpla�na telefonska številka 
Uprave Mestne ob�ine Velenje 080 88 09 in elektronski naslov lokalc@velenje.si.

Projekt sofinancirajo podjetja in institucije: Gorenje, d. d., Premogovnik Velenje, d. d, 
Šolski center Velenje, Komunalno podjetje Velenje, d. o. o in Nakupovalni center Veleja 
park.
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Karta z vrisanimi progami in postajališ�i LOKALCA

Pripravil: Janez Vranc, dipl.upr.org. 

Vodja projekta:  
Darko Lihteneker,  

vodja Urada za negospodarske javne službe
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Predlagatelj: ŽUPAN            Faza: OSNUTEK

Na podlagi 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/2007-UPB2, 27/2008-Odl.US, 76/2008, 79/2009 in 51/2010), 6. člena Zakona 
o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 
127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN) in 11. člena Odloka o lokalnih gospodarskih 
javnih službah v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 18/2008), 
6. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Šoštanj (Uradni list 
občine Šoštanj št. 3/2001) in …. člena Odloka o …… Občine Šmartno ob Paki 
(Uradni vestnik MO Velenje, št…..) so
Svet Mestne občine Velenje na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006-UPB1, 26/2007 in 18/2008) na svoji __ 
seji dne ______
Svet občine Šoštanj na podlagi 16. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list 
Občine Šoštanj, št. 14/2008) na svoji ___seji dne _________  in 
Svet Občine Šmartno ob Paki na podlagi ___člena Statuta Občine Šmartno ob 
Paki (Uradni vestnik______) na svoji ___ seji dne _____   sprejeli 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

preoblikovanju javnega podjetja Komunalno 
podjetje Velenje, izvajanje komunalnih 

dejavnosti, p. o.

1. člen
V Odloku o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje 
Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o. (Uradni vestnik 
MO Velenje, št. 16/1996, 24/2007 in 1/2008, Uradni list Občine 
Šoštanj, št. 11/2007, v nadaljevanju: odlok) se drugi odstavek 
3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ustanoviteljice izvršujejo ustanoviteljske pravice v skupščini 
javnega podjetja Komunalnega podjetja Velenje, izvajanje 
komunalnih dejavnosti, p.o. (v nadaljevanju: javnega podjetja) in 
v skupnem organu Svetu ustanoviteljev Komunalnega podjetja 
Velenje d. o. o. (v nadaljevanju: Svet ustanoviteljev), v skladu s 
tem Odlokom in Odlokom o ustanovitvi skupnega organa Sveta 
ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o..«

2. člen
6. člen odloka se spremeni tako, da se dodajo dejavnosti:
»-  11.070 Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in 

drugih stekleničenih vod
-  35.210 Proizvodnja plina
-  42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
-  43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih 

napeljav in naprav.«

3. člen
V 8. členu  odloka se vsi zneski spremenijo v eure in sicer se:
v 2. odstavku znesek »270.058.055,70 SIT« nadomesti z 
zneskom »1.126.932,30 EUR«,
v 3. odstavku se znesek »7.021.509,40 SIT« nadomesti z 
zneskom »29.300,24 EUR«, znesek »38.618.302,00 SIT« 
se nadomesti z zneskom »161.151,32 EUR« in znesek 
»224.418.244,30 SIT« se nadomesti z zneskom »936.480,74 
EUR«.

4. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Premoženje v lasti ustanoviteljic, ki predstavlja infrastrukturne 
objekte, naprave in omrežje, se ne vlaga v osnovni kapital 
javnega podjetja. Ustanoviteljice dajejo to premoženje javnemu 
podjetju v najem s posebno pogodbo in je namenjeno izključno 
za opravljanje dejavnosti, ki se izvajajo kot gospodarske javne 
službe. Pogoji najema se določijo z najemno pogodbo, ki jo 
javno podjetje sklene z župani ustanoviteljic. 

Javno podjetje ima pravico s komunalno infrastrukturo izvajati 
tudi tržne dejavnosti oziroma posebne storitve, vendar le po 
predhodni pisni odobritvi ustanoviteljic.«

5. člen
V 10. členu se za besedo »premoženjem« postavi pika in se črta 
besedilo »razen s premoženjem, ki so infrastrukturni objekti, 
naprave in omrežje in je namenjeno izključno za opravljanje 
dejavnosti, ki se izvajajo kot gospodarske javne službe«. 

6. člen
Drugi odstavek 11. člena se spremeni, tako da se glasi: 
»Direktor zastopa javno podjetje neomejeno, razen pri pravnih 
poslih prometa z nepremičninami, najemanju dolgoročnih 
kreditov, ki niso predvideni s poslovnim načrtom podjetja, 
pri izbiri ter sklepanju pogodb s podizvajalci javnih služb, pri 
sklepanju individualnih pogodb in sprejemanju kadrovskega 
načrta, za kar potrebuje soglasje Sveta ustanoviteljev.« 

7. člen
V prvem odstavku 15. člena se beseda »župani« nadomesti z 
besedo »predstavniki«. 
Doda se nov, drugi stavek, ki se glasi:
»Vsak župan ustanoviteljice imenuje s sklepom enega 
predstavnika.«

V drugem odstavku se znesek »10.000 tolarjev« nadomesti z 
zneskom »41,73 EUR«.

V tretjem odstavku se besede »župana ali njuna pooblaščenca« 
nadomestijo z besedo »predstavnika«.

8. člen
V prvem odstavku 16. člena se prva, druga in osma alinea 
črtajo. 

9. člen
V 19. členu se črta prvi odstavek.

V drugem odstavku se beseda «skupščina« nadomesti z 
besedo »Svet ustanoviteljev«.

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta prvi in drugi.

10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v zadnjem od uradnih 
glasil občin ustanoviteljic. 

Številka: ______________
Datum:                                                                                        
                                    župan Mestne Občine Velenje

Bojan KONTIČ

Številka: ______________
Datum:                                                                                      
                       župan  Občine Šoštanj 

Darko MENIH

Številka: ______________
Datum:                                                                                        
         župan Občine Šmartno ob Paki

Alojz PODGORŠEK
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Obrazložitev:  

1. PRAVNA PODLAGA:  
Zakona o lokalni samoupravi v 29. �lenu dolo�a, da ob�inski svet v okviru svojih pristojnosti med 
drugimi sprejema odloke in druge ob�inske akte, v 61. �lenu pa predpisuje na�ine oz. oblike za  
opravljanje lokalnih javnih služb, ki jih zagotavlja ob�ina, med drugimi na�ini ob�ina zagotovi 
opravljanje lokalnih javnih služb z ustanavljanjem javnih podjetij.  
6. �len Zakona o gospodarskih javnih službah dolo�a, da Republika Slovenija oziroma lokalna 
skupnost zagotavlja gospodarske javne službe v obliki javnega podjetja, kadar gre za opravljanje ene 
ali ve� gospodarskih javnih služb ve�jega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, 
ki je dolo�ena kot gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogo�e opravljati kot 
profitno. 
V 11. �lenu Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni ob�ini Velenje je podrobno 
opredeljeno javno podjetje. 

2. OCENA SEDANJEGA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM:  
Ob�inski sveti vseh treh ob�in so sprejeli Odlok o ustanovitvi skupnega organa Svet ustanoviteljev 
Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o. in so dolo�ene pristojnosti skupš�ine prenesene na ta skupni 
organ, zato so spremembe in dopolnitve, ki se predlagajo, odraz uskladitve odloka z veljavno 
zakonodajo in z Odlokom o ustanovitvi skupnega organa Sveta ustanoviteljev Komunalnega podjetja 
Velenje, d. o. o.  

3. OCENA FINAN�NIH TER DRUGIH POSLEDIC:  
Finan�nih posledic ni.  

4. PRIMERJAVA SPREMEMB AKTA Z VKLJU�ENIMI SPREMEMBAMI IN DOPOLNITVAMI:  
(besedilo, ki se �rta ali spremeni, se pod�rta, s poševnim tiskom je vstavljeno besedilo, ki se dodaja ali 
spreminja). 

Drugi odstavek 3. �lena:  
Ustanoviteljice izvršujejo ustanoviteljske pravice v skupš�ini javnega podjetja.

Ustanoviteljice izvršujejo ustanoviteljske pravice v skupš�ini javnega podjetja Komunalnega podjetja 
Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p.o. (v nadaljevanju: javnega podjetja) in v skupnem organu 
Svetu ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje d. o. o. (v nadaljevanju: Svet ustanoviteljev), v 
skladu s tem Odlokom in Odlokom o ustanovitvi skupnega organa Sveta ustanoviteljev Komunalnega 
podjetja Velenje, d. o. o.. 

8. �len:  
Drugi odstavek: Osnovni kapital javnega podjetja znaša po revidirani bilanci stanja per 31.12.1995 
270.058.055,70 SIT 1.126.932,30 EUR.

Tretji odstavek: Ustanoviteljice prevzamejo naslednje osnovne vložke in imajo naslednje poslovne 
deleže: 
Ob�ina Šmartno ob Paki: 
osnovni vložek      poslovni delež: 
7.021.509,40 SIT   29.300,24 EUR   2,60 % 

Ob�ina Šoštanj:  
osnovni vložek      poslovni delež: 
38.618.302,00 SIT   161.151,32 EUR      14,30 % 

Mestna ob�ina Velenje: 
osnovni vložek      poslovni delež: 
224.418.244,30 SIT  936.480,74 EUR      83,10 % 
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9. �len:  
Premoženje v lasti ustanoviteljic, ki predstavlja infrastrukturne objekte, naprave in omrežje, se ne 
vlaga v osnovni kapital javnega podjetja. Ustanoviteljice dajejo to premoženje javnemu podjetju v 
upravljanje in uporabo brez nadomestila in je namenjeno izklju�no za opravljanje dejavnosti, ki se 
izvajajo kot gospodarske javne službe. Pogoji uporabe se dolo�ijo s posebno pogodbo, ki jo javno 
podjetje sklene z župani ustanoviteljic.
Infrastrukturnih objektov, naprav in omrežja, ki je namenjeno in potrebno za izvajanje gospodarske 
javne službe, ni dovoljeno prodati, zastaviti, oddati v dolgoro�ni najem ali kako druga�e odtujiti, prav 
tako to premoženje ni predmet ste�ajne niti likvidacijske mase.  
Premoženje v lasti ustanoviteljic, ki predstavlja infrastrukturne objekte, naprave in omrežje, se ne 
vlaga v osnovni kapital javnega podjetja. Ustanoviteljice dajejo to premoženje javnemu podjetju v 
najem s posebno pogodbo in je namenjeno izklju�no za opravljanje dejavnosti, ki se izvajajo kot 
gospodarske javne službe. Pogoji najema se dolo�ijo z najemno pogodbo, ki jo javno podjetje sklene z 
župani ustanoviteljic.  
Javno podjetje ima pravico s komunalno infrastrukturo izvajati tudi tržne dejavnosti oziroma posebne 
storitve, vendar le po predhodni pisni odobritvi ustanoviteljic. 

10. �len:  
Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti s svojim premoženjem. , razen s premoženjem, ki so 
infrastrukturni objekti, naprave in omrežje in je namenjeno izklju�no za opravljanje dejavnosti, ki se 
izvajajo kot gospodarske javne službe.

Drugi odstavek 11. �lena: 
Direktor zastopa neomejeno, razen pri pravnih poslih o prometu z nepremi�ninami, najemanju 
dolgoro�nih kreditov, ki niso predvideni s poslovnim na�rtom podjetja in pri izbiri ter sklepanju pogodb 
s podizvajalci javnih služb, za kar potrebuje soglasje skupš�ine javnega podjetja. 
Direktor zastopa javno podjetje neomejeno, razen pri pravnih poslih prometa z nepremi�ninami, 
najemanju dolgoro�nih kreditov, ki niso predvideni s poslovnim na�rtom podjetja, pri izbiri ter sklepanju 
pogodb s podizvajalci javnih služb, pri sklepanju individualnih pogodb in sprejemanju kadrovskega 
na�rta, za kar potrebuje soglasje Sveta ustanoviteljev. 

15. �len: 
Skupš�ino javnega podjetja sestavljajo župani predstavniki ustanoviteljic. Vsak župan ustanoviteljice 
imenuje s sklepom enega predstavnika. 

Vsaka ustanoviteljica ima v skupš�ini javnega podjetja en glas na vsakih dopolnjenih 10.000 tolarjev
41,73 EUR osnovnega vložka.  

Skupš�ina javnega podjetja veljavno odlo�a, �e sta na seji prisotna najmanj dva župana ali njuna 
pooblaš�enca  predstavnika, ki imata skupaj ve�ino glasov. Na skupš�ini lahko brez pravice 
glasovanja sodelujejo strokovnjaki za posamezna vprašanja.  

16. �len:  
Skupš�ina javnega podjetja ima naslednje pristojnosti: 
- dolo�a posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin; SE �RTA

- odlo�a o cenah oz. tarifah za uporabo javnih dobrin; SE �RTA

- sprejema finan�ni na�rt javnega podjetja; 
- sprejema letne ra�unovodske izkaze poslovanja;  
- odlo�a o delitvi dobi�ka in pokrivanju izgube; 
- sprejema statut javnega podjetja; 
- odlo�a o statusnih spremembah javnega podjetja; 
- imenuje direktorja in sklene z njim individualno pogodbo; SE �RTA

- imenuje organ za varstvo pravic delavcev; 
- odlo�a o drugih zadevah, ki jih ne prepusti v pristojno odlo�anje nadzornega sveta ali direktorja.  
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Sveti ustanoviteljic odlo�ajo o prispevkih in taksah za uporabo javnih dobrin.  

19. �len:  
Direktorja imenuje skupš�ina Svet ustanoviteljev javnega podjetja po postopku in na na�in, ki je 
dolo�en s statutom javnega podjetja.  

V Velenju,  10. januar 2011  

Pripravila:
Suzana Žinič, univ.dipl.prav., s.r.

ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006-UPB1, 26/2007 in 
18/2008) predlagam svetu, da ta odlok sprejme.

  župan Mestne občine Velenje
  Bojan KONTIČ, s.r.     
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