
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

6. sejo Sveta Mestne občine Velenje, 
ki bo potekala v torek, 22. marca 2011, ob 8. uri
v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje)

  župan Mestne občine Velenje
     Bojan KONTIČ s.r.

22. marca 2011 Številka: 04

glasilo št. 04
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Predlog dnevnega reda za 6. sejo Sveta Mestne občine Velenje, ki bo v torek, 22. marca 2011 

1. Potrditev zapisnika 5. seje Sveta Mestne občine Velenje ..................................................................................................................................5
2. Vprašanja in pobude članov sveta
3. Predlog Sklepa o imenovanju člana v multidisciplinarni tim za preprečevanje nasilja v družini pri Centru za socialno 

delo Velenje .................................................................................................................................................................................................priloga
4. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje iz javnega dobra (Rožič) .........................................................................................16
5. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem  

Mestne občine Velenje za leto 2011 ................................................................................................................................................................. 17 
6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje 

komunalnih dejavnosti, p. o.  .............................................................................................................................................................................24
7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Vrtec Velenje (skrajšani postopek) .........................27
8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvo javnih površin posebnega pomena  

v Mestni občini Velenje (skrajšani postopek) ....................................................................................................................................................79
9. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/4, nad  

Stanetovo cesto v Velenju .................................................................................................................................................................................28
10. Osnutek Odloka o splošnem redu v Mestni občini Velenje  .............................................................................................................................81
11. Letno poročilo Policijske postaje Velenje ..........................................................................................................................................................39 
12. Poročilo o delu Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstvo okolja za leto 2010 .........................................................................................34
13. Poročilo o uresničevanju programa varnosti v cestnem prometu SPV Mestne občine Velenje za leto 2010 ...............................................43  
14. Poročilo o delu Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami za leto 2010 ..........................................69 
15. Poročilo o delu Zveze kulturnih društev Šaleške doline v letu 2010 ................................................................................................................78
16. Poročilo o delu Ustanove Velenjska knjižna fundacija v letu 2010 ..................................................................................................................71
17. Letno poročilo Regijskega študijskega središča za leto 2010 in Letni delovni načrt Regijskega študijskega središča za leto 2011 ............89 
18. Odgovori na pobude in vprašanja

V vednost:
- Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh v kmetijstvu v letu 2010 .............................................................................................................................86
- Poročilo o delu Šaleškega odbora za pomoč občankam in občanom ter Poročilo o poslovanju na podračunu za dobrodelne 
  namene v letu 2010 ......................................................................................................................................................................................................87
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Predlog

ZAPISNIK 5. SEJE
Sveta Mestne občine Velenje

Seja je potekala v sejni dvorani Mestne občine Velenje, dne 15. 
2. 2011, s pričetkom ob 8. uri in zaključkom ob 13.30.

Sejo je vodil župan Bojan KONTIČ.

Župan Bojan KONTIČ je otvoril sejo in ugotovil, da je od 
skupnega števila 33 članov sveta prisotnih 32 članov in je svet 
sklepčen. 

Opravičil se je naslednji člani sveta: Janez PODBORNIK

Člani sveta so za 5. sejo Sveta Mestne občine Velenje prejeli 
naslednje gradivo:
- Glasilo št. 3 in Priloge h glasilu št. 1/3
- Predlog dnevnega reda s poročevalci, kazalom in 

opombami;
- Predlog za razširitev 5. seje Sveta Mestne občine Velenje;
- Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja Javnega 

zavoda Knjižnica Velenje
- Poročilo o realizaciji Sklepa o načrtu pridobivanja in 

razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine 
Velenje za leto 2010;

- Ponovno obvestilo svetnicam in svetnikom Sveta MOV za 
posredovanje obrazca Omejitve poslovanja Komisiji za 
preprečevanje korupcije; 

- Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov 
delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih 
organov ter o povračilih stroškov (Neuradno prečiščeno 
besedilo)

- 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 Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja;
- Zapisnik Komisije za mladinska vprašanja;
- Zapisnik Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin;
- Zapisnik Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj;
- Zapisnik seje Nadzornega odbora. 

Za 5. sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:

1.  Potrditev zapisnika 4. seje Sveta Mestne občine Velenje 
2.  Vprašanja in pobude članov sveta
3.  Predlog Sklepa o imenovanju člana v Odbor za okolje in 

prostor 
4.  Predlog Sklepa o imenovanju člana v Komisijo za pripravo 

statuta občine, poslovnika sveta in pravna vprašanja 
5.  Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet Centra za 

socialno delo Velenje 
6.  Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k.o. Lipje iz 

javnega dobra (Erič) 
7.  Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k.o. Lipje iz 

javnega dobra (Ramšak) 

8.  Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k.o. Ložnica iz 
javnega dobra (Pungartnik) 

9.  Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje iz 
javnega dobra (Ameti) 

10.  Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje iz 
javnega dobra (Trebuša) 

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

12.  Predlog Sklepa o potrditvi programa odvajanja in čiščenja 
odpadne in padavinske vode v Mestni občini Velenje za 
leto 2011

13.  Predlog Sklepa o potrditvi programa oskrbe s pitno vodo v 
Mestni občini Velenje za leto 2011 

14.  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ureditvi cestnega prometa in varstvo javnih površin 
posebnega pomena v Mestni občini Velenje (po 
skrajšanem postopku) 

15.  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne 
kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Velenje (po 
skrajšanem postopku) 

16. Predlog Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektnih 
aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja 
delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna 
Mestne občine Velenje 

17.  Predlog programa športa za leto 2011 
18.  Predlog Okvirnega programa dela Sveta Mestne občine 

Velenje v letu 2011 
19.  Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje 
Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o. 

20.  Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, 
Šmartno – Velenje in del območja urejanja G4/3 

21.  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 

22.  Delovno gradivo - Odlok o organizaciji in načinu izvajanja 
gospodarske javne službe urejanja mestnega avtobusnega 
prometa v Mestni občini Velenje 

23.  Poročilo o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta 
Mestne občine Velenje za leto 2010 

24.  Poročilo o vzdrževanju in obnovah cest v Mestni občini 
Velenje za leto 2010 

25.  Poročilo o subvencijah najemnin za leto 2010 
26.  Poročilo o izvajanju projekta “Brezplačno pravno 

svetovanje za občane MOV v letu 2010” 
27.  Letni Program dela Nadzornega odbora za leto 2011 
28.  Odgovori na pobude in vprašanja

Župan Bojan KONTIČ je predlagal, da se z dnevnega reda 
umakneta naslednji točki:
- Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o ureditvi cestnega prometa in varstva javnih površin 
posebnega pomena v Mestni občini Velenje;

- Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k.o. Lipje iz 
javnega dobra (Ramšak).

Župan Bojan KONTIČ je predlagal, da se dnevni red razširi 
tako, da se na:
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-  6. točko uvrsti Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju 
direktorja Javnega zavoda Knjižnica Velenje;

- 14. točko uvrsti Predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Velenje za 
leto 2011;

- 15. točko uvrsti Predlog Sklepa o izdaji soglasja k zadolžitvi 
Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in 
Koroško v letu 2011;

- 22. točko uvrsti Analiza zasedenosti parkirišč v modri coni 
C.

Ostale točke se preštevilčijo.

Prisotnih je bilo 32 članov sveta
1. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se 
dnevni red razširi tako, da se: 
- 6. točko uvrsti Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju 

direktorja Javnega zavoda Knjižnica Velenje;
- 14. točko uvrsti Predlog Odloka o spremembah in 

dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Velenje za 
leto 2011;

- 15. točko uvrsti Predlog Sklepa o izdaji soglasja k zadolžitvi 
Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in 
Koroško v letu 2011;

- 22. točko uvrsti Analiza zasedenosti parkirišč v modri coni 
C.

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:
- Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne 
kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Velenje 

Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
2. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se po 
skrajšanem postopku obravnava naslednja točka:
- Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne 
kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Velenje 

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

Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
3. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se 
je glasil: 5. seja Sveta Mestne občine Velenje bo potekala po 
naslednjem DNEVNEM REDU:
1. Potrditev zapisnika 4. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Vprašanja in pobude članov sveta
3. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Odbor za okolje in 

prostor
4. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Komisijo za pripravo 

statuta občine, poslovnika sveta in pravna vprašanja

5. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet Centra za 
socialno delo Velenje

6. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja 
Javnega zavoda Knjižnica Velenje

7. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k.o. Lipje iz 
javnega dobra (Erič)

8. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k.o. Ložnica iz 
javnega dobra (Pungartnik)

9. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje iz 
javnega dobra (Ameti)

10. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje iz 
javnega dobra (Trebuša)

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

12. Predlog Sklepa o potrditvi programa odvajanja in čiščenja 
odpadne in padavinske vode v Mestni občini Velenje za 
leto 2011

13. Predlog Sklepa o potrditvi programa oskrbe s pitno vodo v 
Mestni občini Velenje za leto 2011

14. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 
proračunu Mestne občine Velenje za leto 2011

15. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k zadolžitvi Zavoda 
Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško v 
letu 2011

16. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o delnem povračilu stroškov za organiziranje volilne 
kampanje za lokalne volitve v Mestni občini Velenje

17. Predlog Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektnih 
aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja 
delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna 
Mestne občine Velenje

18. Predlog Letnega programa športa v Mestni občini Velenje 
za leto 2011

19. Predlog Okvirnega programa dela Sveta Mestne občine 
Velenje v letu 2011

20. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje 
Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o. 

21. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, 
Šmartno – Velenje in del območja urejanja G4/3

22. Analiza zasedenosti parkirišč v modri coni C
23. 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

24. Delovno gradivo - Odlok o organizaciji in načinu izvajanja 
gospodarske javne službe urejanja mestnega avtobusnega 
prometa v Mestni občini Velenje

25. Poročilo o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta 
Mestne občine Velenje za leto 2010

26. Poročilo o vzdrževanju in obnovah cest v Mestni občini 
Velenje za leto 2010

27. Poročilo o subvencijah najemnin za leto 2010
28. Poročilo o izvajanju projekta “Brezplačno pravno 

svetovanje za občane MOV v letu 2010”
29. Letni Program dela Nadzornega odbora za leto 2011
30. Odgovori na pobude in vprašanja

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



7. marec 2011 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 04/ stran 7

              6. seja Sveta Mestne občine Velenje

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Potrditev zapisnika 4. seje Sveta Mestne občine 

Velenje

Razprave ni bilo.
                                                                                                
Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
4. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se 
glasi: Potrdi se zapisnik 4. seje Sveta Mestne občine Velenje.

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

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Vprašanja in pobude članov sveta 

Zap. št. 33
Član sveta Franc SEVER je podal naslednja vprašanja in 
pobude:
1. Pred leti je predlagal, da se uredi javna razsvetljava na 

poti na grad. Dejal je, da sedaj ponoči tam luči ne gorijo in 
zato daje pobudo, da se razsvetljava ob poti uredi.

2. Podal je pobudo, da se naredi več za starejše občane, 
in sicer predlaga, da se povsod naredijo držala ob 
stopnicah.

3. Glede na to, da je smučanje vedno dražja rekreacija je 
podal pobudo, da se imenuje ekipa strokovnjakov, ki naj 
odloči, ali se bo smučišče v Šaleku uredilo ali popolnoma 
ukinilo. Poleg tega bi bilo potrebno odstraniti betonsko 
utež smučarske vlečnice na Cesti na Vrtače, saj je moteča 
in nevarna.

4. Vprašal je, kdo je dovolil, da si je lastnik objekta Stari 
trg 21 z verigo zaprl prostor pri pekarni, kjer so lahko 
puščali vozila. Ker ima lastnik tam samo stanovanje, naj 
se uredi, da  ne bo zasedal vseh parkirnih prostorov. Ob 
tem je podal še pobudo, da se zadaj za Starim trgom 19 
naredi nek nadstrešek in senzorska luč, ker tam ni javne 
razsvetljave, sestanki pa so večinoma ob večerih.

5. Decembra 2010 naj bi bil montiran domofon na Starem 
trgu 27, ki so ga uničili in pa vrata, ki so jih ukradli, ko so 
podirali. Dejal je, da je ta rok že mimo.

6. Vprašal je, kdo je sedanji lastnik stanovanja Lovrič, ali je 
to občina ali še vedno Lovrič.

7. Podal je pobudo, da se župan in uprava opredelita 
do možnosti delitve Komunalnega podjetja na javno 
gospodarsko službo in na izbirno dejavnost.

Zap. št. 34
Članica sveta Terezija JAKLIČ je podala naslednja vprašanja 
in pobude:
1. V imenu Medobčinskega društva invalidov Velenje, ki 

ima svoje prostore na Kidričevi  cesti je dejala, da v teh 
prostorih nimajo rešenega dostopa za invalide na vozičku. 
Potrebovali bi klančino in vsaj dve parkirni mesti. Lastnik 
parkirnih prostorov je Habit, ki daje zanje nerazumno 
ceno.

2. Postavila je vprašanje, zakaj na Kajuhovi in Čufarjevi že 
več mesecev ne gorijo luči.

3. Postavila je vprašanje, kdaj bodo talne ovire na Jenkovi 
normalno prevozne.

4. Postavila je vprašanje, kdo je lastnik gozda pri Vrtiljaku na 
meji s Kersnikovo, poleg tega pa jo zanima tudi, ali se bo 
ta gozd umaknil zaradi gradnje hiš.

5. Postavila je vprašanje, kdo je lastnik kioska na Zidanškovi, 
ki že 2 leti ne obratuje in zakaj se ga ne odstrani.

Zap. št. 35
Član sveta Stanislav VIDEMŠEK je podal naslednja vprašanja 
in pobude:
1. Dejal je, da je bil objavljen razpis za predložitev vlog 

za sofinanciranje na temo razvoja regij. Med drugim je 
namenjen za sofinanciranje ekonomske in izobraževalne 
infrastrukture, kar je zelo pisano na kožo MOV, ki se trudi 
pridobiti sredstva za delovanje fakultet. Zanima ga, ali se 
je MOV prijavila na ta razpis.

2. Znano je, da je evropska kolesarka pot urejena do Občine 
Mislinja. Namen jo je urediti tudi po trasi zapuščene 
železnice do Velenja in naprej. V Občni Mislinja so 
se dogovarjali tudi o ureditvi turističnih voženj skozi 
zapuščene tunele. Meni, da bi bilo smiselno uskladiti 
aktivnosti in se dogovoriti za rešitev, ki bo ugodna  za obe 
občini. Hkrati je lahko to zanimiv projekt v okviru EPK. 

3. Postavil je vprašanje, ali obstaja evidenca imetnikov kant 
za smeti, ki bi bila primerljiva z evidenco prebivalstva-tako 
bi namreč lahko dobili podatke o neplačnikih. Zanima pa 
ga tudi, ali je mogoče sezname primerjati z uporabniki 
vode in kanalizacije.

4. Zanima ga, kako je urejeno ravnanje z odpadki na področju 
vrtičkov. Sprašuje, ali je koncesionar predvidel kakšne 
dodatne aktivnosti na tem področju, glede na to, da se v 
kratkem na tem področju obeta sprememba zakonodaje.

Zap. št. 36
Član sveta Ignac NOVAK je podal naslednja vprašanja in 
pobude:
1. Opozoril je na problem, ki je že kar nekaj časa prisoten 

na cesti v Kavče, in sicer približno 50m pred odcepom 
v Kavče. Tam se je pojavila ugreznina na dolžini 5 m in 
se je cesta ponižala od 10 do 15 cm. Pod cestiščem je 
nastala udornina, zato sedaj grozi, da se bo del cestišča 
utrgal, kar je izredno nevarno za promet. Cesto ureja in 
vzdržuje koncesionar, zato sprašuje, ali ima koncesionar 
pregledno službo, kdaj in kaj je bilo javljeno od pregledne 
službe koncesionarju glede poškodbe na cestišču v 
Kavčah in kako bo koncesionar poskrbel za varnost v tem 
delu ceste.

2. Dejal je, da je razočaran nad odgovorom glede tržnice, 
saj bi lahko že ob njegovi prvi pobudi povedali, da bo skrb 
za gradnjo prevzel lastnik sedanje tržnice. Sprašuje, zakaj 
toliko zavajanja, saj je vprašanje glede tržnice postavil na 
treh sejah. Občina se spreneveda, da ne more odgovoriti, 
kdaj se bo pristopilo k realizaciji ureditve tržnice. Meni, 
da sta župan in vodstvo občine žrtev kapitala. Vsa mesta 
težijo k dobro urejeni kmečki tržnici, samo mi ne. Sprašuje 
se, ali se lahko občina tako vede do projekta tržnice in v 
tem okviru sprašuje, ali imamo v centru mesta zemljišče v 
lasti občine, kjer bi lahko izgradili tržnico in ali lahko občina 
zagotovi sredstva za začetek projekta mestna tržnica. 
Poleg tega je podal pobudo, da se pristopi k razgrnitvi 
idejnega projekta arhitekta Roka Polesa in naj se s strani 
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stroke ugotovi, ali je projekt izvedljiv.

Zap. št. 37
Član sveta Mihael LETONJE je podal naslednja vprašanja in 
pobude:
1. Dejal je, da je v sobotnem Delu zasledil članek glede 

3. razvojne osi. Na sejah so govorili o tem, da se bo 
s koncem leta 2010 oz. na začetku leta 2011 odprla 
razširjena razprava o 3. razvojni osi in meni, da je ta 
razprava sedaj potrebna. Ker so v Braslovčah in Žalcu 
dosegli, da gre zadeva v ponovno obravnavo v Državni 
zbor, ga zanima, kako daleč so stvari. Če imajo nasprotniki 
kakšno alternativo za Arja vas-Velenje, ga zanima, ali je v 
tej študiji predvidena tovarna Gorenje, saj je to za Velenje 
velikega pomena, da ne bo šel ta promet čez Velenje in 
obvoznico.

2. Zanima ga, kakšna je bila udeležba na informativnih 
dnevih višjih in visokošolski študijev v Velenju.

3. Ker so v mestnem vodovodu še vedno azbestne cevi, ga 
zanima, koliko je še teh cevi in če se kaj dela na zamenjavi 
te stare infrastrukture. Zanima ga, če so za to namenjena 
kakšna sredstva in kdaj naj bi do menjave prišlo.

4. Postavil je vprašanje, kaj je s predvideno gradnjo parkirnih 
prostorov  v Šaleku  pri Paki, poleg tega sprašuje, ali je v 
samem Šaleku predvideno tudi kakšno drugo parkiranje, 
saj je situacija še slabša kot na Kardeljevi ploščadi.

5. Dejal je, da se na Rudarski 2b, kjer je zdaj uvedena modra 
cona stanovalci pritožujejo, ker tam ni nobene table, da 
lahko tam parkirajo samo stanovalci. Podal je pobudo, da 
se to uredi.

6. Zanima ga, kako bodo rešili to, da je modra cona zarisana 
tudi na območju okoli upravne enote. Tam je zemljišče 
namreč državno. Na občino so menda že poslali določene 
rešitve, na katere pa se občina ne odziva. Meni, da je 
potrebno vzpostaviti dialog in rešiti zadevo.

7. Glede kioska na Zidanškovi je dejal, da se je lastnik menda 
sedaj pripravljen dogovoriti, in sicer lastnik predlaga 
nadomestno lokacijo. Sprašuje, kaj je z lokacijo, nasproti 
steklene direkcije, saj naj bi bil tam predviden nek prostor 
za gradnjo. Zanima ga, ali je Mladost tam še pripravljena 
graditi, saj bi se lahko naredila dvo-nadstropna stavba, 
kjer bi spodaj imel prostor lokal Mladost, na vrhu pa bi 
lahko imel lastnik kioska svoje poslovne prostore.

8. Pohvalil je urejanje plastičnega krožnega križišča v Pesju, 
saj ga sedaj koncesionar precej redno ureja.

Zap. št. 38
Član sveta Robert BAH je podal naslednja vprašanja in 
pobude:
1. Dejal je, da se glede parkiranja pri bazenu ljudje pritožujejo, 

ker nimajo kje parkirati, predvsem v času, ko pripeljejo 
otroke na bazenu. Želijo neko celostno rešitev, poleg tega 
je tam potrebno urediti tudi problem parkirišč za invalide.

2. Dejal je, da se stanovalci ob Goriški cesti, od križišča pri 
Šaleški cesti do odcepa za OŠ Gorica pritožujejo nad 
hrupom, ki nastaja na tej cesti, predvsem v večernih urah. 
Sprašuje, kakšne so možnosti oz. ukrepi za zmanjšanje 
hrupa in kdaj bi lahko MOV začela izvajati ukrepe.

3. Glede eksplozije v garažah na Stantetovi 10, ki se je 
zgodila dne 14.12.2010  je policija ugotovila,  da ne morejo 
nikogar obtožiti. Kasneje je bilo ugotovljeno, da je prišlo do 

eksplozije v jašku Elektra Celje in zdaj najemnik prostora 
želi, da se nekako pokrije ta škoda in da se prepreči, da bi 
se to še kdaj zgodilo. Ker ga pošiljajo sem in tja, želi, da 
občina kot lastnik organizira sestanek, da bi se vpleteni 
skupaj dogovorili glede odgovornosti.

Zap. št. 39
Član sveta Rolando KALIGARO je podal naslednjo pobudo:
1. Predlagal je, da lastnik uredi zelenico pod začasnimi 

stopnicami med NC Mercator in Šaleško cesto, saj je tam 
pohojena in blatna.

Zap. št. 40
Članica sveta Tatjana STRGAR je podala naslednjo pobudo:
1. Predlagala je, da bi občina vsaj delno sofinancirala 

cepljenje proti rota virusu, saj je zelo drago in si ga 
marsikdo ne more privoščiti.

Zap. št. 41
Član sveta Anton DE COSTA je podal naslednja vprašanja in 
pobude:
1. Meni, da redarska služba v MOV ni samo za popisovanje 

nepravilnega parkiranja, ampak mnogo več-to se nanaša 
predvsem na čas med vikendi in prazniki, ko opažamo 
razbite steklenice in prevrnjene kante.  V tem smislu je 
že predlagal, da redarski službi dodamo tudi redarsko 
službo, ki deluje v okolici jezer.  

2. Dejal je, da so kante na ekoloških otokih premajhne in 
se hitro napolnijo, zato se začne predvsem plastična 
embalaža odlagati kar ob kantah. Na Saubermacherju 
so mu povedali, da velikost kant določa MOV in zato 
predlaga, da se te povečajo. 

3. Predlagal je, da bi se odprla neka poglobljena razprava 
v zvezi z  vsemi pomembnimi športnimi dogodki, ki so 
predvideni v prihodnjih letih. 

4. Dejal je, da slovenska ekološka iniciativa pripravlja pobudo 
za to, da bi projekt Blok 6 prišel na referendum, kar bi zelo 
verjetno pomenilo konec projekta. Sprašuje, kako bi lahko 
to preprečili.

Zap. št. 42
Član sveta Jurij TERGLAV je postavil naslednje vprašanje:
1. Zanima ga, ali je MOV sodelovala pri projektu cestnih 

odtokov na Celjski cesti od krožišča s Šaleško in Foitovo 
do krožišča pri NC Veleja park

Zap. št. 43
Član sveta Ludvik HRIBAR je podal naslednjo pobudo:
1. Dejal je, da je bil poračun za toplotno ogrevanje letos 

vredu, v računu za mesec januar pa se je porabljena 
energija močno dvignila, tudi za 2oo%.  Podal je pobudo, 
da na naslednji seji predstavnik toplovoda  pojasni, kako 
so to izračunavali.

Zap. št. 44
Član sveta Adnan GLOTIČ je postavil naslednja vprašanja:
1. Zanima ga, kdo je pristojen oz. odgovoren za čiščenje 

ekoloških otokov in zakaj se ti ne čistijo ustrezno.
2. Dejal je, da naj bi menda sedaj pristojne inšpekcijske 

službe intenzivneje opozarjale na ločevanje odpadkov in 
tudi grozile z ustreznimi denarnimi kaznimi, če ločevanje 
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ne bo ustrezno. V primeru, da se v večstanovanjski 
zgradbi ne ugotovi, kdo je kršitelj službe kaznujejo vse 
lastnike v  večstanovanjski stavbi. Zanima ga, ali obstaja 
kakšna pravna podlaga za takšno »kolektivno kazen« 
v več stanovanjskih blokih, če se odpadki ne ločujejo 
ustrezno.

Zap. št. 45
Član sveta Andrej KUZMAN je postavil naslednje vprašanje:
1. Zanima ga, kakšen je razlog, da se ne sme več na Šaleški 

cesti zaviti levo k NC Mercator. To vprašanje je že postavil, 
vendar odgovora še ni dobil.

Zap. št. 46
Član sveta Marjan HIRŠELJ je postavil naslednje vprašanje:
1. Zanima ga, kakšne ukrepe pripravlja občina oz. oddelek 

za gospodarstvo pri nekem gospodarskem preboju v 
občini. Vegrad je propadel, tudi Gorenje bo selilo svojo 
proizvodnjo, zato bo potrebno najti nova delovna mesta. 
Pričakuje, da bo šlo za nek višji tehnološki nivo nove 
proizvodnje, lahko bi šlo za zeleno tehnologijo ali nano 
tehnologijo. Meni, da je potrebno nekaj narediti.

Zap. št. 47
Članica sveta Irma FURST LAH je podala naslednja vprašanja 
in pobude:
1. Predlagala je, da se v naselju Lipa uredi smetišče, ki je 

sedaj bolj podobno divjemu odlagališču.
2. Dejala je, da te med vikendom in v petek popoldne v 

Velenju ne sme boleti zob, ker ni dežurnega zobozdravnika 
in se je potrebno peljati v Ljubljano. Dežurstvo je v domeni 
občine, zato daje pobudo, da se to nekako uredi.

3. Dejala je, da so otroški zdravniki šli pred kratkim večinoma 
v  pokoj in se težko pride do dežurnih zdravnikov, ostala 
je namreč samo ena zdravnica. Zanima jo, kako se bo to 
uredilo.

Zap. št. 48
Članica sveta Majda GABERŠEK postavila naslednje 
vprašanje:
1. Dejala je, da cesta med Goriško in Celjsko še vedno nima 

pločnikov. Zanima jo, kako daleč so stvari, ali smo prišli že 
kam dlje. Če pa se pločnikov tam ne da urediti, predlaga, 
da se ta cesta uredi v enosmerno cesto, s tem pa bi se 
zmanjšala tudi prometna obremenjenost te ceste.

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o imenovanju člana v Odbor za 

okolje in prostor

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA. 

Prisotnih je bilo 30 članov sveta.
5. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
imenovanju člana v Odbor za okolje in prostor.

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

K 4. 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 30 članov sveta.
6. 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 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet Centra 

za socialno delo Velenje

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA. 

Član sveta Franc SEVER je dejal, da tega predloga ne more 
podpreti, ker predlagani član Drago Kolar na dve od treh sej  
odbora ni prišel, niti se ni opravičil. Meni, da ni najboljše, če 
lokalna skupnost imenuje za člana takega kandidata, saj so 
seje sveta večinoma v popoldanskem času in se pokrivajo z 
ostalimi aktivnostmi kandidata. 

Prisotnih je bilo 28 članov sveta.
7. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
imenovanju člana v Svet Centra za socialno delo Velenje.

Za predlog je glasovalo 20 članov sveta, nihče ni bil proti. 
Predlog je bil sprejet. 

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju 

direktorja Javnega zavoda Knjižnica Velenje

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA. 

Prisotnih je bilo 28 članov sveta.
8. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Knjižnica 
Velenje.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
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K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k.o. 

Lipje iz javnega dobra (Erič)

Obrazložitev predloga je podal Anton BRODNIK. 

Prisotnih je bilo 26 članov sveta.
9. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
izvzemu nepremičnine v k.o. Lipje iz javnega dobra (Erič).

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

K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k.o. 

Ložnica iz javnega dobra (Pungartnik)

Obrazložitev predloga je podal Anton BRODNIK. 

Prisotnih je bilo 26 članov sveta.
10. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa 
o izvzemu nepremičnin v k.o. Ložnica iz javnega dobra 
(Pungartnik).
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 

K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k.o. 

Velenje iz javnega dobra (Ameti)

Obrazložitev predloga je podal Anton BRODNIK. 

Prisotnih je bilo 27 članov sveta.
11. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje iz javnega dobra (Ameti).

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

K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k.o. 

Velenje iz javnega dobra (Trebuša)

Obrazložitev predloga je podal Anton BRODNIK. 

Član sveta Franc SEVER je dejal, da je želel pri prejšnji točki 
glede Partizanske predlagati, da bi se tisti del ceste do konca 
prodal, ker ga občina ne rabi. 

Prisotnih je bilo 26 članov sveta.
12. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa 
o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje iz javnega dobra 
(Trebuša).

Za predlog je glasovalo 25 članov sveta, nihče ni bil proti. 
Predlog je bil sprejet. 

K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah 

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

za leto 2011

Obrazložitev predloga je podal Anton BRODNIK. 

Prisotnih je bilo 27 članov sveta.
13. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
spremembah in dopolnitvah 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 12. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o potrditvi programa odvajanja 

in čiščenja odpadne in padavinske vode v Mestni 
občini Velenje za leto 2011

Obrazložitev predloga sta podala Anton BRODNIK in Primož 
ROŠER, vodja poslovne enote Vodovod-Kanalizacija.

Član sveta Franc SEVER je dejal, da bo sklep podprl, vendar 
ga je spodbodla beseda strošek zavarovane infrastrukture. 
Sprašuje, ali ni infrastruktura last lokalne skupnosti in mora 
torej lokalna skupnost plačevati zavarovanje in ne upravljalec 
in lahko torej ta strošek zmanjšajo.

Prisotnih je bilo 23 članov sveta.
14. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
potrditvi programa odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske 
vode v Mestni občini Velenje za leto 2011.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
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K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o potrditvi programa oskrbe s 

pitno vodo v Mestni občini Velenje za leto 2011

Obrazložitev predloga sta podala Anton BRODNIK in Primož 
ROŠER, vodja poslovne enote Vodovod-Kanalizacija.

Član sveta Rolando KALIGAR je vprašal, zakaj v predlogu ni 
zapisan zakon, ki zagotavlja, da bomo v Velenju res pili čisto 
vodo. Zakon o gradbenih proizvodih namreč predpisuje tudi, da 
morajo proizvodi, ki so v stiku s pitno vodo dodatno ustrezati 
zahtevam Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov 
ter snovi, ki prihajajo v stik z živili. To je objavljeno v Uradnem 
listu RS št. 52/2000, 42/2002 in 47/2004. Prav tako Pravilnik o 
materialih in izdelkih namenjenih za stik z živili iz Uradnega lista 
RS št. 36/2005, 38/2006, 100/2006 in 65/2008, ter Pravilnik o 
pitni vodi, Uradni list RS št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006 
in 25/2009. Meni, da bi bilo potrebno te akte vključiti v sklep. 
Prav tako je v razvojnem načrtu javnega zavoda zasledil, da se 
je podala vloga za pridobitev nepovratnih sredstev za potrebe 
vodooskrbe. Zanima ga, kako uspešni so bili pri pridobivanju 
teh sredstev. 
Poleg tega meni, da je lepo, da se predstavi tudi program za 
obvladovanje kakovosti poslovanja, da pa se hvalimo s certifikati, 
ki sploh niso več veljavni, to pa mu ni najbolj jasno. Sprašuje, 
kako naj verjamemo javnemu podjetju, ki že v programih zavaja 
občane in kaj se dogaja šele v primeru financ. Zanima ga, ali 
so bila vsa zadolževanja potrebna in ali so bile res izvedene 
vse aktivnosti, za katere smo se zadolževali. Dejal je, da tega 
predloga ne bo podprl.

Prisotnih je bilo 30 članov sveta.
15. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
potrditvi programa oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Velenje 
za leto 2011.

Za predlog je glasovalo 26 članov sveta, eden je bil proti.
Predlog je bil sprejet. 

K 14. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za 
leto 2011

Obrazložitev predloga je podala Judita ZAGER.

Član sveta Stanislav VIDEMŠEK je dejal, da bo to spremembo 
podprl, zanima pa ga, ali je zakonsko dovoljeno, da lahko javni 
zavodi izdajajo tudi poroštvo.

Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
16. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine 
Velenje za leto 2011.

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

K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o izdaji soglasja k zadolžitvi 

Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško 
in Koroško v letu 2011

Obrazložitev predloga je podala Judita ZAGER.

Član sveta Franc SEVER je dejal, da bo predlog sklepa podprl, 
vendar pa ga zanima, ali bodo vse občine dale poroštvo ali 
samo MOV. Meni, da bi ga morale dati vse občine, saj se 
projekti izvajajo kot celota in se morajo  zato te stvari tudi po 
celoti delit.

Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
17. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa 
o izdaji soglasja k zadolžitvi Zavoda Energetska agencija za 
Savinjsko, Šaleško in Koroško v letu 2011.

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

K 16. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o delnem povračilu stroškov za 
organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve 

v Mestni občini Velenje

Obrazložitev predloga je podala Alenka REDNJAK.

Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
18. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Odloka 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o delnem povračilu 
stroškov za organiziranje volilne kampanje za lokalne volitve v 
Mestni občini Velenje.

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

K 17. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Pravilnika o vrednotenju mladinskih 
projektnih aktivnosti in projektov lokalnega 
programa razvoja delovanja mladih, ki se 

(so)financirajo iz proračuna Mestne občine 
Velenje

Obrazložitev predloga je podal Darko LIHTENEKER.

Član sveta Stanislav VIDEMŠEK je dejal, da bo predlog 
podprl, vendar je opozoril na nejasnost v 13. in 14. členu. V 13. 
členu je zapisano, da predmet javnega razpisa niso sredstva za 
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vzdrževanje in investicije v prostor ter opremo, v 14. točki pa je 
zapisano, da so. Zanima ga, ali sta člena kompatibilna. 

Član sveta Dimitrij AMON je odgovoril, da gre za dva razpisa. 
Prvi je za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, kjer 
predmet razpisa niso vzdrževalna dela in nakup opreme. V 
razpisu lokalnega programa razvoja delovanja mladih v MOV 
pa so predmet razpisa.

Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
19. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Pravilnika 
o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov 
lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se 
(so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje.

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

K 18. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Letnega programa športa v Mestni občini 

Velenje za leto 2011

Obrazložitev predloga je podal Darko LIHTENEKER.

Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
20. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Letnega 
programa športa v Mestni občini Velenje za leto 2011.

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

K 19. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Okvirnega programa dela Sveta Mestne 

občine Velenje v letu 2011

Obrazložitev predloga je podala Andreja KATIČ.

Član sveta Franc SEVER je dejal, da bo predlog podprl, dejal pa 
je, da bi bilo dobro, če bi bil kolegij svetniških skupin en dan prej 
kot pa je razdeljeno gradivo, namreč, če dobiš gradivo zjutraj 
kolegij pa je popoldan, potem ne moreš kaj dosti spreminjati. 

Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
21. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Okvirnega 
programa dela Sveta Mestne občine Velenje v letu 2011.

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

K 20. TOČKI DNEVNEGA REDA
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o preoblikovanju javnega podjetja 
Komunalno podjetje Velenje, izvajanje 

komunalnih dejavnosti, p. o.

Obrazložitev predloga je podala Andreja KATIČ.

Član sveta Mihael LETONJE je dejal, da naj bi bilo Komunalno 
podjetje v dobro  občanov in naj nebi šlo za pridobitno dejavnost, 
vendar to potem ne gre skupaj s 6. členom odloka, kjer je 
zapisano, da bo KP stekleničilo vodo, brezalkoholne pijače itd. 
O tem je že bila razprava in ga zanima, zakaj je sedaj to vseeno 
notri zapisano. Sprašuje, ali bo to podjetje postalo d. o .o. in bo 
delalo profitno ali pa bo delalo za dobrobit občanov. 
Glede tega, da direktor zastopa javno podjetje neomejeno pa 
ga zanima, kdo bo torej odgovarjal za napake, če bo do njih 
prišlo. 

Predstavnica predlagatelja Andreja KATIČ je odgovorila, da 
menijo, da je prav, da si KP poskuša pridobiti dodatna finančna 
sredstva tudi iz drugih virov, saj bi se na ta način lahko zmanjšal 
prispevek občanov Komunalnemu podjetju. V kolikor pa bodo 
v ta namen uporabljali komunalno infrastrukturo, morajo pred 
tem še posebej pridobiti soglasje ustanoviteljic. 
Glede neomejenosti zastopanja pa je odgovorila, da je normalno, 
da direktor zastopa podjetje neomejeno, v nadaljevanju pa je 
navedeno, kdaj so omejitve, je pa direktor tisti, ki v primeru 
nepravilnosti odgovarja pred zakonom.

Član sveta Franc SEVER je dejal, da bo predlog podprl, glede 
dejavnosti KP pa meni, da bi bilo potrebno v predlog vključiti 
tudi izgradnjo infrastrukture, ki notri ni navedena. 

Predstavnica predlagatelja Andreja KATIČ je dejala, da so 
navedene dejavnosti le dodatne dejavnosti, poleg tistih, ki jih 
ima KP v svojem ustanovitvenem aktu že zapisane in so bile  
enkrat že dopolnjene. Prepisane so iz standardne klasifikacije 
dejavnosti, kjer je navedena številka in izraz in to se ne more 
spreminjati. Samo če je dejavnost podjetja skladna s standardno 
klasifikacijo, se lahko za to registrira na sodišču. 

Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
22. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o osnutku Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega 
podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih 
dejavnosti, p. o.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
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K 21. TOČKI DNEVNEGA REDA
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
območje urejanja S4/3, Šmartno – Velenje in del 

območja urejanja G4/3

Obrazložitev osnutka je podal Marko VUČINA.

Član sveta Franc SEVER je vprašal, ali je v teh spremembah 
že vključeno to, kar je zakonsko možno, torej da ni več potrebno 
spreminjati večje parcele v manjšo, če je parcela večja, da bi 
temu primerno plačal komunalni prispevek. Zadostuje, da 
projektant zariše objekt, funkcionalno zemljišče, in ne glede na 
površino parcele se plača komunalni prispevek za ta del. Če 
je to že vključeno, bo potrebno to spremeniti tudi za vse ostale 
akte po nekem skrajšanem postopku. S tem se naredi manjši 
strošek za tiste, ki bodo gradili, ker večje parcele ne bo več 
potrebno spreminjati v manjšo.

Član sveta Andrej KUZMAN je glede načela recipročnosti 
vprašal, zakaj je to mogoče samo v Šmartnem in Pesju in zakaj 
tega ne bi mogli uveljavljati v neki drugi krajevni skupnosti. 
Meni, da je spor nastal zaradi tega, ker se je delalo v korist 
nekega posameznika, ob tem pa se ni upoštevalo, da ima 
sosed kakšne pripombe. Do tega je prišlo zato, ker se je v 
nekem trenutku občinska uprava opredelila samo v korist 
enega, drugače kot pa se je v kakem drugem primeru. Tisti, ki 
naj bi imel korist od tega, je rekel, da ne rabi soglasja sosedov, 
ker ima veze na občini in tega ne rabi. 

Predstavnik predlagatelja Marko VUČINA je Andreju Kuzmanu 
odgovoril, da v Šmartnem in Pesju zato, ker so na teh področjih 
zelo majhne parcele in so zato zelo specifične. 
Glede spora je odgovoril, da pobude ni dal en občan, ampak je 
leta 2007 dalo pobudo 6 občanov, ki imajo težave s sosedom, 
ki so mu dali soglasje, ko pa so ga oni rabili ga ni hotel dati. O 
vezah pa ne bo govoril, ker je ustavno sodišče jasno povedalo, 
da se je vloga zavrnila in da smo torej imeli prav.
Dodal je še, da ima vsak občan pravico dati pobudo za 
spremembo odloka in v KS Šmartno in Pesje je bila ta pobuda 
dana, drugje pa torej očitno teh potreb ni, zato so spreminjali 
ta dva odloka.

Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
23. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Osnutku Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno – Velenje in del 
območja urejanja G4/3.

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

Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
24. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno – Velenje in del 
območja urejanja G4/3.

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

K 22. TOČKI DNEVNEGA REDA
Analiza zasedenosti parkirišč v modri coni C

Analizo sta predstavila Anton BRODNIK in Franc 
ZAJAMŠEK.

Član sveta Mihael LETONJE je dejal, da so tudi stanovalci 
naredili svojo analizo in zato ima nekaj vprašanj in predlogov. 
V analizi MOV je navedeno, da ogromno parkirnih prostorov 
zasedejo tovorna vozila, nikjer pa ni navedeno, koliko jih je, 
da bi videli kolikšna je potem možnost dodatnih parkirnih 
prostorov. 
V analizi MOV v coni c naj nebi bilo zavedenih  64 parkirnih mest 
med Stantetovo 26 do 32 in 18 do 24. Sprašuje, ali je to res. 
Poleg tega stanovalci pravijo, da na občini nimajo nobenega 
sogovornika, saj tam menijo, da se nimajo s civilno iniciativo kaj 
pogovarjati in torej ni res, da oni niso pripravljeni na dialog. 
Stanovalci pa vidijo velik problem tudi v 24-urnem parkiranju 
vsak dan in v prenosu lastništva na MOV. Zbrali so kar 
zajetno gradivo glede prenosa lastništva na občino in meni, 
da bi se bilo dobro tudi o tem z njimi pogovoriti, saj imajo kar 
obsežno dokumentacijo in zadaj tudi kar nekaj pravnikov, ki jim 
zagotavljajo, da se MOV glede tega moti.

Član sveta Franc SEVER je dejal, da so bile modre cone 
prava odločitev, meni pa, da takšne analize stanejo, ne dajo 
pa nekih točnih podatkov. Problem so recimo tista parkirišča, ki 
so nekoliko bolj stran, kjer tisti, ki sicer stanuje tu parkira avto, 
ker ima tam sorodnike, npr. šola MPT. Stvari so tako urejen, da 
lahko ljudje kalkulirajo. 
Glede garaž pravi, da nihče ni kupil boksa po takratnem 
stanovanjskem zakonu, nihče ni takrat dobil poleg stanovanja 
niti enega parkirišča. Glede civilne iniciative pa je tako, da gre 
morda nekomu za nek lasten interes, saj tam namreč veliko 
ljudi tako ureditev podpira, saj je končno vzpostavljen red.
Glede 82 poslovnih subjektov predlaga, da se v tem poslovnem 
času parkirišče časovno poveča za brezplačno. Poleg tega 
predlaga, da se preveri predvsem na področju okoli šol, ali tam 
ljudje dejansko živijo, saj bi potem dobili neke točne podatke. 
Županu pa predlaga, da se premisli o uvedbi modre cone čez 
celotno področje.

Članica sveta Majda GABERŠEK je dejala, da je predvidenih 
8 parkirnih mest za Vrtec Lučka. Zanima jo, ali so se z upravo 
vrtca o tem že pogovarjali, saj Zakon o vzgoji predšolskih otrok 
točno predpisuje, kaj je lahko v bližini vrtca. Za premisliti je, 
ali je potrebno, da se 8 teh parkirišč označi z modro črto, saj 
morajo starši tako in tako otroke pripeljati in odpeljati. 

Član sveta Srečko MEH je dejal, da je civilna iniciativa tisti 
institucija, s katero se splača pogovarjati in se z njo tudi 
pogovarjajo in se vedno bodo. Ker je MOV dobila lastništvo 
nad parkirišči in garažami, nosi s tem tudi vso odgovornost 
za varnost, zato se s civilno družbo lahko pogovarjajo in jih 
upoštevajo, morajo pa nujno ukrepati. Še ena stvar pa je, da je 
pokritih parkirišč 457, stanovanj na tem področju pa je čez 800. 
Nihče ni mogel torej pridobiti enega parkirišča na stanovanje, 
kvečjemu nek delež, zato je bilo potrebno sprejeti pravilnik po 
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katerem so določili vrstni red in se ga bodo tudi držali. Na tem 
področju ni 64 lastniških garaž, tudi te so namreč v lasti MOV, 
vendar jih tokrat niso upoštevali, ker na ta del tukaj ne vplivajo. 
Civilna iniciativa nima nobene pravne forme in ne odgovarja za 
nič. Odgovarja lastnik, torej MOV, zato bodo morali ukrepati, 
da se to področje uredi. Ne priporoča pa, da se pri vrtcu ne bi 
zarisalo modre cone, ker bi bila parkirišča nenehno polna. 

Članica sveta Marjana KOREN je dejala, da je tudi ona 
naletela na civilno iniciativo. Meni, da določene informacije, 
ki jih širijo niso točne in so tudi nekoliko pokvarjene, in sicer, 
da predstavniki objektov s katerimi se MOV pogovarja niso 
legalno določeni za take pogovore. Ti predstavniki so po 
zakonu predsedniki nadzornih odborov v objektih in se imajo 
edini pravico pogovarjati o teh zadevah. Poleg tega nekateri 
upravniki še danes širijo okrog govorice, da tam MOV ni lastnik 
in gredo celo tako daleč, da pravijo, da naj bo občina lastnik 
pritlične etaže Kardeljeve ploščadi, naj jo sanira, nikakor pa 
ne more občina biti lastnik tistega, kar je spodaj, torej garaž, 
garažnih poti, podvozov itd.

Član sveta Franc SEVER je dejal, da ga zanima, koliko so ti 
krajani sofinancirali za to, da jim z garaž dol ne bo več tekla 
voda in če so to sofinancirali, jim je treba dati v tem primeru 
pravice.
Pravi, da so se pločniki in robniki delali za to, da bi lahko ljudje 
po njih hodili, zato je treba najprej na tem področju vzpostaviti 
red. Potrebno je urediti, da se bo parkiralo tam, kjer je za to 
namenjeno. Prav tako se je treba pogovoriti z ljudmi, da je 
potrebno za to, da imaš pokrito garažo tudi nekaj dati in v sami 
investiciji niso zdaj ljudje na tem področji ničesar prispevali. Ko 
se je začela investicija, so videli možnost, da bi bilo vse kot je 
bilo, brez vsakega stroška za njih. 

Član sveta Mihael LETONJE je dejal, da bo stopil na stran civilne 
družbe. Tukaj se prikazuje, kot da niso za noben dogovor. Pravi, 
da so se pripravljeni pogovarjati in predlagajo nek razširjen 
sestanek, da se ne bi dogovarjali samo s tistimi petimi, šestimi 
predstavniki. Do danes po njihovih zagotovilih tega sestanka 
še ni bilo. Zavedajo se, da je potrebno obnoviti in urediti pokrita 
parkirna mesta in so pri tem pripravljeni sodelovati. 

Član sveta Franc SEVER je dejal, da je to sicer res, vendar 
je v nadaljevanju  zapisano, da  zahtevajo, da se ukine modra 
cona c. Zanima ga, kako so se torej pripravljeni pogovarjati. 
Zahtevajo, da se jim najprej ugodi, nato pa se bodo pogovarjali. 
Civilna iniciativa je imela možnost dati predlog o ponovnem 
odločanju o aktu, ki so ga sprejeli, vendar tega niso storili, kar 
pomeni, da morda gre za neke interese posameznikov in ne 
vseh stanovalcev.

Član sveta Srečko KOROŠEC je dejal, da je dolgo trajalo, da 
so se stvari na tem področju uredile in prav bi bilo, da končno 
začnejo delovati. Predlaga, da se danes dogovorijo in nekako 
sprejmejo te predloge mestne četrti, ki so jih podali in začnejo 
obratovati nekako v dolžini 6 mesecev. V tem času naj se 
naredi tudi analiza in bodo videli, kakšni nadaljnji ukrepi oz. 
spremembe bodo potrebne.

Župan Bojan KONTIČ je dejal, da se je seveda potrebno 
pogovarjati in seveda stvari urediti. Če nekdo meni, da je tisto, 
kar poseduje MOV njegova lastnina, ima seveda vse legalne 

možnosti, da to spodbija in jo pridobi, vendar bo za to moral 
imeti ustrezne listine in dokaze. Pogovori torej potekajo, težko 
pa je doseči dogovor. MOV v ta projekt ni šla za to, da bi pobirala 
denar. Gre za to, da je potrebno urediti parkiranje, ker je stanje 
neznosno in so željo po tem izrazili stanovalci sami.  S tem 
denarjem bo MOV  pokrila le stroške, ki jih ima s tem. Še naprej 
bodo delovali v tej smeri, ker želijo, da se uredi parkiranje za 
minimalne stroške. Prepričan je, da se večina tam stanujočih 
s tako ureditvijo strinja, kar bodo spreminjali pa bodo urejali v 
pogovoru z njimi. 

Član sveta Ludvik HRIBAR je dejal, da če bi se to parkiranje 
podaljšalo s pol ure na 2 uri, bi bilo smiselno to storiti tudi za 
tiste, ki imajo parkirne ure. 
Meni, da tisti avtomobili, ki so bili prej parkirani na makadamskem 
parkirišču pri bazenu sedaj parkirajo večinoma pred trgovino 
Spar ali zadaj za pošto. Problem je, da so ta parkirišča pred 
pošto in tudi zadaj za njo čez dan zelo zasedena.

Svetniki so se seznanili z analizo.

K 23. TOČKI DNEVNEGA REDA
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

Poročilo je predstavil Darko LIHTENEKER.

Član sveta Franc SEVER je dejal, da pozdravlja ta projekt, 
vendar se je treba odločiti, kako naprej. Predlagal je, da bi 
poskušali iz sofinanciranja tega projekta izključiti Komunalno 
podjetje, saj je potrebno, da javno podjetje začne varčevati 
na vseh tistih segmentih, ki niso potrebni. Vlaga naj samo v 
tisto, kar je za dobrine občanov, brez raznih sponzorstev in 
donatorstev. 
Pozdravlja realizacijo tega projekta in upa, da bo Lokalc živel 
tudi v prihodnje, bo pa potrebno razmisliti o nekem minimalnem 
plačilu, saj bo s tem nekaj sredstev prišlo v proračun, je pa to 
potrebno uvesti postopoma. 
Predlagal je, da bi se proge bolj prilagodile tudi za okoliške 
kraje, predvsem bi bilo to ugodno za dijake in študente, saj so 
mesečne karte drage, temu primerno bi bilo seveda potrebno 
prilagoditi tudi ure voženj. 

Član sveta Srečko KOROŠEC je dejal, da njihova svetniška 
skupina meni, da je potrebno te prevoze tudi v prihodnje izvajati 
brezplačno. Mogoče pa jih bo seveda izvajati toliko časa, dokler 
bodo podjetja in institucije ta projekt tudi sofinancirale in dokler 
bo proračun lahko zagotavljal ta sredstva. Ker pa glede na 
trenutni proračun temu brezplačnemu prevozu slabo kaže, je 
potrebno poiskati rešitev, ki je lahko tudi v manjših prispevkih 
koristnikov. Vsekakor pa bi želel, da se avtobusi opremijo tako, 
da bo možen prevoz z vozički.

Član sveta Jožef KAVTIČNIK meni, da je bil ta projekt uspešno 
izpeljan. Lokalc se je prijel, ljudje ga uporabljajo in se torej želijo 
voziti z lokalnim avtobusom, ker pa je brezplačen, je verjetno še 
toliko bolj zanimiv. Danes so pred zahtevno nalogo, ko morajo 
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glede na proračun razmisliti, ali lahko ta projekt v taki obliki poteka 
naprej. Kolikor ve občina take številke ne bo mogla pokriti zato 
je potrebno sprejeti v občinskem svetu nek konsenz. Predlagal 
je, da bi bil v času največjih obremenitev avtobusov prevoz še 
vedno brezplačen, saj se bi se s tem zmanjšale obremenitve 
naših cest in pa emisije. Poleg tega je dejal, da Ministrstvo za 
šolstvo zaposlenim v javnih zavodih ne plačuje več prevoza na 
delo, to pa so sredstva, ki so namenjena za prevoz na delo, 
torej je možno tudi iz te postavke dobiti določena sredstva. 
Prav tako bi bilo potrebno opraviti analizo, koliko je teh ljudi, 
ki se redno vozijo z Lokalcem in od njih ugotoviti, koliko so 
pripravljeni plačati mesečno karto. Meni, da je pred njimi kar 
nekaj zahtevnih nalog, da bodo lahko zadevo izpeljali v korist 
občank in občanov in ne v škodo proračuna. 

Član sveta Stanislav VIDEMŠEK je predlagal, da bi se v času 
Pikinega festivala lahko od koncesionarja zahtevalo, da bi 
omogočil nek Pikin avtobus. V tem času namreč pride v mesto 
veliko ljudi in bi jih lahko vozili po mestu in nekako spodbujali 
turizem. 
Predlagal je, da bi povezali abonmaje, ki jih imajo ljudje za 
modre cone in tiste, ki imajo več avtomobilov v garažnih hišah, 
in sicer z neko sistemsko rešitvijo, npr. mesečno karto, da bi ti 
ljudje lahko šli  z  Lokalcem v garažno hišo. 
Podpira pa tudi idejo Franca Severja, da bi te prevoze še 
bolj prilagodili okoliškim krajevnim skupnostim, predvsem z 
dijaškimi prevozi, saj bi verjetno kar nekaj dijakov z veseljem to 
izkoristilo, saj so mesečne karte za avtobus drage.

Svetniki so se seznanili s poročilom.

K 24. TOČKI DNEVNEGA REDA
Delovno gradivo - Odlok o organizaciji in načinu 

izvajanja gospodarske javne službe urejanja 
mestnega avtobusnega prometa v Mestni občini 

Velenje

Delovno gradivo sta predstavila Darko LIHTENEKER in Boštjan 
FERK, direktor Inštituta za javno- zasebno partnerstvo.

Član sveta Franc SEVER je dejal, da je bilo rečeno, da morajo 
biti vozila prilagojena za vozičke in podobno. Zanima ga, zakaj 
to v delovnem gradivu ni zapisano. 
Glede 7. točke 14. člena, ki pravi, da mora koncesionar za 
opravljanje dejavnosti izpolnjevati tudi pogoj, da je v zadnjih 
petih letih opravljal dejavnost javnih avtobusnih linijskih 
prevozov  sprašuje, ali želimo imeti te prevoznike, ki jih poznamo 
ali pa želimo dati možnost tudi komu drugemu. Firma, ki kupi 
avtobuse mora tako in tako zaposliti ljudi, ki izpolnjujejo pogoje, 
da lahko vozijo. Če naredimo razpis, damo možnost tudi komu 
tretjemu, drugače smo se omejili, saj točno vemo, kdo vse se 
lahko prijavi. Sam pravi, da je zanj oboje sprejemljivo, vendar 
daje v razmislek, rad pa bi, da bi bili uporabniki zadovoljni še 
naprej vsaj tako kot so bili. Potrebno pa je znotraj te diskusije 
razmisliti, kako ohraniti zadovoljstvo uporabnikov brez večje 
škode za proračun. 

Svetniki so se seznanili z delovnim gradivom. 

K 25. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o izvajanju Lokalnega energetskega 
koncepta Mestne občine Velenje za leto 2010

Poročilo je predstavil Boštjan KRAJNC.

Svetniki so se seznanili s poročilom.

K 26. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o vzdrževanju in obnovah cest v Mestni 

občini Velenje za leto 2010

Poročilo sta predstavila Anton BRODNIK in Janez 
HERODEŽ.

Član sveta Mihael LETONJE je dejal, da so velike pripombe na 
posipavanje cest s peskom. Zanima ga, ali se tako intenzivno 
posipava s peskom zato, ker je sol toliko dražja od peska.

Predstavnik predlagatelja Janez HERODEŽ je odgovoril, da 
sol je dražja od peska, zato se posipa mešanica soli in peska in 
tako počnejo povsod. Spremeniti sistema čez noč ne morejo, je 
pa možen dogovor s koncesionarjem, da se določena kritična 
področja posipajo predvsem s soljo. Sami ocenjujejo, da je 
mešanica soli in peska ustrezna, bodo pa po koncu sezone vse 
ceste tudi ustrezno očistili.

Član sveta Franc SEVER je predlagal, da bi se na predelu 
Vinska Gora-Lopatnik od cerkve proti ovinku ustrezno zaščitila 
tista največja strmina, s katere leti velika količina nanosa.
Glede peska je dejal, da ta ni toliko moteč tam, kjer ni toliko 
sonca, saj pride prav, ko je cesta zjutraj ledena. Problem je, 
če se bo ta pesek čistil, saj bo več peska v kanalizaciji zaradi 
pluženja in pometanja. Predvsem je potrebno čistiti predvsem 
tam, kjer je nujno, kjer se ljudje bolj masovno gibljejo. 
Rečeno je bilo, da koncesionar ni mogel vsega izvesti v 
predvidenem planu in v okviru tega meni, da tudi če je katera 
cesta izven predvidenega obdobja treh let in bo zato narejena 
v 4 letu, naj bo raje tako, če se le predvideva notri kakšna 
infrastruktura. Prav tako meni, da naj se tam, kjer je predvidena 
infrastruktura raje počaka kakšno leto in se da nato notri 
infrasturkturo, da se ne bi naknadno razkopavalo cest. 
Predlagal je, da se tja, kjer so za cesto odprti jarki dajo neke 
cevi in se zasujejo z drenažnim peskom, saj se s tem podaljša 
kvaliteta cest.

Član sveta Stanislav VIDEMŠEK je dejal, da je v gradivu 
navedeno, da je prišlo do neizvedbe programa predvsem zaradi 
težav pridobivanja soglasij z lastniki zemljišč. Že v okviru KS 
Vinska Gora so se pogovarjali, da je to potrebno rešiti z nekim 
skupnim nastopom. Potrebna je neka sistemska rešitev. Anton 
Brodnik je omenil, da so krajevne skupnosti zadovoljne, vendar 
so te pravzaprav izrazile nezadovoljstvo, ker je bilo izvedenega 
le približno 50% letnega plana. Če bi bili samo problemi z 
lastniki, potem se ne bi v terminih tako razhajali, npr. cesta čez 
Lopatnik se je gradila že lani od avgusta naprej  in še danes se 
delajo razširitve, planski termin pa je bil 2 meseca. 
Pridružuje se mnenju glede kanalov ob cesti. Morda bi lahko to 
rešili z neko urejeno meteorno kanalizacijo. 
Izrazil je pohvalo za zimsko službo v prvem letu in verjame, da 
bo naprej le še boljše.



                 7. marec 2011GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 16 / Številka 04

6. seja Sveta Mestne občine Velenje

Član sveta Anton DE COSTA je dejal, da v Z Evropi uporabljajo 
za posipavanje čisti kalcijev klorid ali pa v kombinaciji s soljo, 
ker je ekološko nesporen, poleg tega pa zamrzuje šele na -25 
stopinj celzija. Zanima ga, zakaj se pri nas to ne uporablja.

Predstavnik predlagatelja Janez HERODEŽ je glede Vinske 
Gore in pridobivanja soglasij dejal, da to poteka skupaj s 
koncesionarjem ter z njihovo lastno ekipo in geodeti. Pri 
izvajanju obnov je bil velik premik v drugi polovici lanskega leta. 
Na začetku so bile težave, vendar ocenjuje, da imajo korektno 
ekipo in veliko energije vložijo v pogovore z ljudmi. Na koncu so 
se vse stvari izšle, prišlo pa je do časovnega zamika.
Dejal je, da se zavedajo problema odvodnjavanja in kanalov in 
poskušajo najti skupaj s koncedentom najboljšo rešitev, osnova 
pa je kvaliteta in čim ugodnejši finančni okvir.
Glede klorida pa je dejal, da se zavedajo, da obstajajo tudi 
druge okoljsko bolj sprejemljive in napredne tehnologije. 
Izhajajo iz standarda, ki ga je občina do sedaj imela. Zavedajo 
se, da bo potrebno na tem delati, o tem v podjetju tudi veliko 
razmišljajo, vendar na kratek rok sprememb ne bo. Predvsem 
je to povezano s stroški in investicijami.

Član sveta Srečko KOROŠEC je dejal, da je predsednik KS 
Vinska Gora vršil sestanke po zaselkih in je zbral podatke v zvezi 
s problematiko teh zaselkov. Predlaga, da bi se koncesionar 
dobil s predsednikom, da bi šla skozi zapisnik in bi se nekako 
skupaj poskušala ta problematika rešiti.

Svetniki so se seznanili s poročilom.

K 27. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o subvencijah najemnin za leto 2010

Poročilo je predstavil Maks ARLIČ.

Svetniki so se seznanili s poročilom.

K 28. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o izvajanju projekta “Brezplačno pravno 

svetovanje za občane MOV v letu 2010”

Poročilo je predstavila Polona LEVAR.

Župan Bojan KONTIČ meni, da obravnava 27. In 28. točke 
kaže na to, da socialna stiska v Velenju narašča in je vedno 
več ljudi, ki potrebujejo pomoč. Občina se je aktivno vključila v 
reševanje težav ljudi. Brezplačno pravno svetovanje za mnoge 
pomeni rešitev, ljudje prihajajo in so za storitev hvaležni, bo 
pa vsekakor takšna pomoč pomembna in potrebna tudi v 
prihodnje. 

Član sveta Bojan ŠKARJA je pohvalil izvajanje brezplačne 
pravne pomoči v MOV. Dejal je, da živimo v svetu, kjer vlada 
kapital in v takem sistemu so kratene osnovne človekove 
pravice. Meni, da so vsi tisti, ki so prišli po pomoč dobili vsaj tisti 
minimalni občutek, da nekomu ni vseeno za njihovo usodo. 

Svetniki so se seznanili s poročilom.

K 29. TOČKI DNEVNEGA REDA
Letni Program dela Nadzornega odbora za leto 

2011

Letni program je predstavila Andreja KATIČ.

Svetniki so se seznanili z letnim programom. 

K 30. TOČKI DNEVNEGA REDA
Odgovori na vprašanja in pobude svetnikov

Odgovori na vprašanja in pobude bodo podani v pisni obliki.

Seja je bila končana ob 14. uri.

Zapisnik je pripravila Aleksandra FORŠTNER.

Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

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 (Rožič)
1. člen

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine 
parcela 3574/8, dvorišče, 6 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:  465-05-0049/2010-281
Datum:  

  župan Mestne občine Velenje
  Bojan KONTIČ
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Obrazložitev:
Nepremičnina parcela 3574/8, dvorišče, 6 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 ob Ljubljanski 
cesti v Velenju, natančneje ob stanovanjski hiši na naslovu 
Ljubljanska cesta 42, Velenje. 
Parcela št. 3574/8, k.o. Velenje, je v naravi zazidano 
stavbno zemljišče (dvorišče) in predstavlja zakroženo celoto 
stanovanjske hiše na naslovu Ljubljanska cesta 42 v Velenju. 
Mestna občina Velenje predmetnega zemljišča ne potrebuje 
več, saj ga že vrsto let tudi dejansko koristijo lastniki 
stanovanjske hiše na naslovu Ljubljanska cesta 42, Velenje. 
Zemljišče je vključeno v predlog Sklepa o spremembah in 
dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2011 
(v nadaljevanju: predlog Sklepa), ki ga bo Svet Mo Velenje 
obravnaval na redni marčevski seji. Parcela je v predlogu 
Sklepa predvidena za prodajo lastnikoma stanovanjske hiše na 
naslovu Ljubljanska cesta 42, Velenje, z neposredno pogodbo. 

V Velenju, dne 28.2.2011
 

Pripravila:
Višja svetovalka

                             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.

Predlagatelj: župan             Faza: predlog 
 
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 o 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 in 4/11; 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 4.054.407,00 
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

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 3.990.617,00 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 ne predvidevajo.  

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. 
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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 16: se vključi nepremičnina parcela 

št. 3574/8, k.o. 964 Velenje, ki se nahaja neposredno ob 
stanovanjski hiši Ljubljanska cesta 42 v Velenju in predstavlja 
dvorišče. Predmetnega zemljišča Mestna občina Velenje 
ne potrebuje več, saj predstavlja funkcionalno zakroženo 
celoto stanovanjske hiše na naslovu Ljubljanska cesta 42 v 
Velenju;

 - pod zaporedno številko 17: se uvrsti del nepremičnine 
parcela št. 183/13, k.o. 955 Bevče, v približni izmeri 60 m2, 
ki jo Direkcija Republike Slovenije za ceste potrebuje zaradi 
ureditve pločnika.

- 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: ne  vključijo zemljišča s stavbami, 
saj se ravnanje s temi nepremičninami s ten letnim  načrtom ne 
predvidevajo.  

Uvrstitev nepremičnin v Prilogo 2: 
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 28.2.2011
 

Pripravila:
Višja svetovalka

                             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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6. seja Sveta Mestne občine Velenje

Grafična priloga k točki 5, priloga 1 - Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2011 
zaporedna št. 16
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              6. seja Sveta Mestne občine Velenje

Grafična priloga k točki 5, priloga 1 - Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2011 
zaporedna št. 16
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6. seja Sveta Mestne občine Velenje

Grafična priloga k točki 5, priloga 1 - Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2011 
zaporedna št. 17
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              6. seja Sveta Mestne občine Velenje

Grafična priloga k točki 5, priloga 1 - Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2011 
zaporedna št. 17
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6. seja Sveta Mestne občine Velenje

Predlagatelj: ŽUPAN          Faza: PREDLOG 
 
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. 10/1996  in 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. členu določa, da občinski svet v okviru svojih pristojnosti med drugimi sprejema odloke in 
druge občinske akte, v 61. členu pa predpisuje načine oz. oblike za  opravljanje lokalnih javnih služb, ki jih zagotavlja občina, med 
drugimi načini občina zagotovi opravljanje lokalnih javnih služb z ustanavljanjem javnih podjetij. 
6. člen Zakona o gospodarskih javnih službah določa, da Republika Slovenija oziroma lokalna skupnost zagotavlja gospodarske 
javne službe v obliki javnega podjetja, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar 
to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče 
opravljati kot profitno.
V 11. členu Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje je podrobno opredeljeno javno podjetje.

2. OCENA SEDANJEGA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM: 
Občinski sveti vseh treh občin so sprejeli Odlok o ustanovitvi skupnega organa Svet ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje, 
d.o.o. in so določene pristojnosti skupščine 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 FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC: 
Finančnih posledic ni. 

4. PRIMERJAVA SPREMEMB AKTA Z VKLJUČENIMI SPREMEMBAMI IN DOPOLNITVAMI: 
(besedilo, ki se črta ali spremeni, se podčrta, s poševnim tiskom je vstavljeno besedilo, ki se dodaja ali spreminja).

Obrazložitev:  

1. PRAVNA PODLAGA:  
Zakona o lokalni samoupravi v 29. lenu doloa, da obinski svet v okviru svojih pristojnosti med 
drugimi sprejema odloke in druge obinske akte, v 61. lenu pa predpisuje naine oz. oblike za  
opravljanje lokalnih javnih služb, ki jih zagotavlja obina, med drugimi naini obina zagotovi 
opravljanje lokalnih javnih služb z ustanavljanjem javnih podjetij.  
6. len Zakona o gospodarskih javnih službah doloa, da Republika Slovenija oziroma lokalna 
skupnost zagotavlja gospodarske javne službe v obliki javnega podjetja, kadar gre za opravljanje ene 
ali ve gospodarskih javnih služb vejega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, 
ki je doloena kot gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoe opravljati kot 
profitno. 
V 11. lenu Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni obini Velenje je podrobno 
opredeljeno javno podjetje. 

2. OCENA SEDANJEGA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM:  
Obinski sveti vseh treh obin so sprejeli Odlok o ustanovitvi skupnega organa Svet ustanoviteljev 
Komunalnega podjetja Velenje, d.o.o. in so doloene pristojnosti skupšine 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 FINANNIH TER DRUGIH POSLEDIC:  
Finannih posledic ni.  

4. PRIMERJAVA SPREMEMB AKTA Z VKLJUENIMI SPREMEMBAMI IN DOPOLNITVAMI:  
(besedilo, ki se rta ali spremeni, se podrta, s poševnim tiskom je vstavljeno besedilo, ki se dodaja ali 
spreminja). 

Drugi odstavek 3. lena:  
Ustanoviteljice izvršujejo ustanoviteljske pravice v skupšini javnega podjetja.

Ustanoviteljice izvršujejo ustanoviteljske pravice v skupšini 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: 
Obina Šmartno ob Paki: 
osnovni vložek      poslovni delež: 
7.021.509,40 SIT   29.300,24 EUR   2,60 % 

Obina Šoštanj:  
osnovni vložek      poslovni delež: 
38.618.302,00 SIT   161.151,32 EUR      14,30 % 

Mestna obina 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 izkljuno za opravljanje dejavnosti, ki se 
izvajajo kot gospodarske javne službe. Pogoji uporabe se doloijo 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 dolgoroni najem ali kako drugae odtujiti, prav 
tako to premoženje ni predmet steajne 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 izkljuno za opravljanje dejavnosti, ki se izvajajo kot 
gospodarske javne službe. Pogoji najema se doloijo 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 izkljuno za opravljanje dejavnosti, ki se 
izvajajo kot gospodarske javne službe.

Drugi odstavek 11. lena: 
Direktor zastopa neomejeno, razen pri pravnih poslih o prometu z nepremininami, najemanju 
dolgoronih kreditov, ki niso predvideni s poslovnim nartom podjetja in pri izbiri ter sklepanju pogodb 
s podizvajalci javnih služb, za kar potrebuje soglasje skupšine javnega podjetja. 
Direktor zastopa javno podjetje neomejeno, razen pri pravnih poslih prometa z nepremininami, 
najemanju dolgoronih kreditov, ki niso predvideni s poslovnim nartom podjetja, pri izbiri ter sklepanju 
pogodb s podizvajalci javnih služb, pri sklepanju individualnih pogodb in sprejemanju kadrovskega 
narta, za kar potrebuje soglasje Sveta ustanoviteljev. 

15. len: 
Skupšino javnega podjetja sestavljajo župani predstavniki ustanoviteljic. Vsak župan ustanoviteljice 
imenuje s sklepom enega predstavnika. 

Vsaka ustanoviteljica ima v skupšini javnega podjetja en glas na vsakih dopolnjenih 10.000 tolarjev
41,73 EUR osnovnega vložka.  

Skupšina javnega podjetja veljavno odloa, e sta na seji prisotna najmanj dva župana ali njuna 
pooblašenca  predstavnika, ki imata skupaj veino glasov. Na skupšini lahko brez pravice 
glasovanja sodelujejo strokovnjaki za posamezna vprašanja.  

16. len:  
Skupšina javnega podjetja ima naslednje pristojnosti: 
- doloa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin; SE RTA
- odloa o cenah oz. tarifah za uporabo javnih dobrin; SE RTA
- sprejema finanni nart javnega podjetja; 
- sprejema letne raunovodske izkaze poslovanja;  
- odloa o delitvi dobika in pokrivanju izgube; 
- sprejema statut javnega podjetja; 
- odloa o statusnih spremembah javnega podjetja; 
- imenuje direktorja in sklene z njim individualno pogodbo; SE RTA
- imenuje organ za varstvo pravic delavcev; 
- odloa o drugih zadevah, ki jih ne prepusti v pristojno odloanje nadzornega sveta ali direktorja.  

Sveti ustanoviteljic odloajo o prispevkih in taksah za uporabo javnih dobrin.  

19. len:  
Direktorja imenuje skupšina Svet ustanoviteljev javnega podjetja po postopku in na nain, ki je 
doloen s statutom javnega podjetja.  

V Velenju,  2. marec 2011  

Pripravila:        Andreja KATI, univ.dipl.prav,  
Suzana Žini, univ.dipl.prav.       direktorica obinske uprave 

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

  župan Mestne obine Velenje 
  Bojan KONTI      
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Predlagatelj: ŽUPAN                                                                   Faza: PREDLOG 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 3. in 20. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 8/1996, 36/2000-ZPDZC in 127/2006-ZJZP), 1., 2. in 3. člen 
Odredbe o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev (Uradni list RS, št. 11/1999), ter 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 
15/2006-UPB1, 26/2007 in 18/2008) na svoji seji dne _______________  sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/1997, 6/1998, 7/1999, 9/1999, 
5/2000, 14/2003, 3/2008 in 2/2010), se 1. odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
“Ime zavoda je: Vrtec Velenje
Sedež vrtca je: Šlandrova 11 a, Velenje.”

V 2. odstavku se doda nova enota: “- Enota ENCI BENCI v Velenju, Kardeljev trg 2;”
V zadnji alineji se spremeni naslov Uprave Vrtca Velenje in sicer: “- Uprava Vrtca Velenje, Šlandrova 11 a, Velenje.”

2. člen
V drugem odstavku 10. člena se spremeni prvi stavek tako, da se glasi: 
»Vrtec ima sedež na Upravi Vrtca Velenje, Šlandrova 11 a.”

3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.      
 
Številka: 015-02-0003/2008-530
Datum: 

Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

Sveti ustanoviteljic odloajo o prispevkih in taksah za uporabo javnih dobrin.  

19. len:  
Direktorja imenuje skupšina Svet ustanoviteljev javnega podjetja po postopku in na nain, ki je 
doloen s statutom javnega podjetja.  

V Velenju,  2. marec 2011  

Pripravila:        Andreja KATI, univ.dipl.prav,  
Suzana Žini, univ.dipl.prav.       direktorica obinske uprave 

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

  župan Mestne obine Velenje 
  Bojan KONTI      

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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OBRAZLOŽITEV
1. PRAVNA PODLAGA
Pravna podlaga za spremembe in dopolnitve odloka je navedena 
v preambuli tega odloka in v 20. členu Zakona o zavodih in se 
glasi: “Zavod lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem 
ustanovitelja.”

2. OCENA SEDANJEGA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
AKTA
Vrtec Velenje je dne 16.06.2010 z dopisom obvestil pristojno 
službo Mestne občine Velenje, da so že pred začetkom 
uradnega vpisa pričakovali, da se bo število vpisanih otrok v 
šolskem letu 2010/11 še povečalo. Takoj o zaključku uradnega 
vpisa otrok, ki je v lanskem letu potekal od 12. do 23. aprila 
2010, je Vrtec Velenje posredoval podatke, da z obstoječimi 
kapacitetami ne bodo mogli zadovoljiti vsem potrebam po 
vključitvi vpisanih otrok. Da smo lahko v tem šolskem letu 
zadostili vsem potrebam po vključitvi otrok v Vrtec Velenje, je 
župan MOV sprejel dne 31.8.2010 soglasje, da se zagotovijo 
dodatne začasne prostorske možnosti in sicer med drugim tudi 
za 3 oddelke otrok vrtca v O.Š. Livada, do zaključka adaptacije 
prostorov na Kardeljevem trgu 2, Velenje, kjer se predvidoma 
v marcu 2011 odpira nova enota Vrtca Velenje, Enci benci za 3 
oddelke s pripadajočimi prostori. 

3.CILJ
Za zagotavljanje zadostnega števila prostih mest v Vrtcu 
Velenje Mestna občina Velenje spremlja demografska gibanja 
na tem območju, ter pripravi oceno teh gibanj za obdobje 
naslednjih let. Ob tem je seveda potrebno upoštevati še 
prostorski normativ najmanj 3 m2 igralne površine na otroka, 
kar pa v Vrtcu Velenje trenutno ne    dosegajo, zato je potreba 
po zagotovitvi dodatnih prostorskih kapacitet za vpis otrok v 
Vrtec Velenje tudi v prihodnje. 

4. KRATKA VSEBINA AKTOV, KI SE SPREMINJAJO
Občinski svet je na svoji 10. seji, dne 25. novembra 2003 sprejel 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju 
Vzgojnovarstvenega zavoda Velenje v javni zavod Vrtec 
Velenje, v katerem je bila v 1. členu, zaradi prenosa Uprave 
Vrtca Velenje iz naslova Kraigherjeva 1, Velenje na novi sedež 
vrtca, po pomoti pri novem naslovu izpuščena črka “a”. Pravi 
naslov je Šlandrova 11 a, Velenje,  namesto Šlandrova 11, 
Velenje. 
Prav tako se ta sprememba ponovi v 2. členu omenjenega 
Odloka, kjer je navedeno: V drugem odstavku 10. člena se 
spremeni prvi stavek tako, da se glasi: “Vrtec ima sedež na 
Upravi vrtca, Šlandrova 11”. Pravilno se glasi: “Vrtec ima sedež 
na Upravi vrtca, Šlandrova 11 a, Velenje.”  
V 2. odstavku 2. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Vrtec Velenje, se poleg do sedaj navedenih enot, doda nova 
enota ENCI BENCI v Velenju, Kardeljev trg 2. 
Celotno so v sestavi Vrtca Velenje naslednje enote:
- Enota TINKARA v Velenju, Šlandrova 11 a;
- Enota JURČEK v Velenju, Škale 138; 
- Enota VRTILJAK  v Velenju, Cesta talcev 20;
- Enota JAKEC v Velenju, Poh. Bataljona 14;
- Enota NAJDIHOJCA v Velenju, Prešernova 3;
- Enota ČEBELICA v Velenju, Konovska 21;
- Enota CICIBAN v Velenju, Koželjskega 3;
- Enota VINSKA GORA v Velenju, Vinska Gora 31;
- Enota ŠENTILJ v Velenju, Arnače 2 a;

- Eonta LUČKA v Velenju, Kardeljev trg 12;
- Enota PLEŠIVEC v Velenju, Plešivec 32;
- Enota CIRKOVCE  v Velenju, Cirkovce 11;
- Enota ENCI BENCI v Velenju, Kardeljev trg 2;
in   Uprava Vrtca Velenje, Šlandrova 11 a, Velenje.
Vrtec lahko po predhodnem sogasju z ustanoviteljem ustanovi 
ali ukine enoto, v skladu z zakonom.

5. FINANČNE POSLEDICE
Sprejem tega odloka ima finančne posledice za proračun 
Mestne občine Velenje na postavkah Izgradnja vrtca – Kardeljev 
trg, Vzdrževanje objektov - Vrtca Velenje in Plačilo razlike med 
ceno programov v vrtcih in plačili staršev. 

PREDLOG ZA SPREJEM PO SKRAJŠANEM POSTOPKU:
Ker gre za manjše spremembe in dopolnitve Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Vrtca Velenje predlagamo, v skladu 
z 99. členom Poslovnika Sveta MO Velenje (Uradni vestnik 
MOV, št. 15/2006-UPB1 in 22/2008), da se odlok obravnava po 
skrajšanem postopku.

V Velenju, 28.2.2011

Pripravila:
Dragica KAUZAR, univ.dipl.soc., s.r.    

višja svetovalka II. za varstvo 

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.

Predlagatelj:  ŽUPAN                  Faza: OSNUTEK  
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09 in 80/10-ZUPUDPP) 
ter 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 S4/4, nad Stanetovo cesto v Velenju

1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/4, 
Nad Stanetovo cesto v Velenju - Odlok je objavljen v Uradnih  
vestnikih MOV UPB-1, št. 22/06 in 3/08)  - v nadaljevanju 
besedila: odlok o PUP.

2. člen
V celoti se črta 1. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
1. členom, ki se glasi:
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»Sestavni del odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
območje urejanja S4/4, Nad Stanetovo cesto v Velenju je 
kartografski dokumentacija, št. projekta 350-03-0005/2011-300/
KD-2, ki jo je izdelal Urad za okolje in prostor Mestne občine 
Velenje, januarja 2011, z naslednjimi grafičnimi prikazi:

Karta št. 1:  Prikaz obravnavnega območja (ortofoto posnetek)      
        M – 1:2500

Karta št. 2:  Parcelacija z mejo obravnave   
      M – 1:1000

Karta št. 3:  Določitev morfoloških enot   
      M – 1:1000«

3. člen
V celoti se črta 2. člen odloka o PUP 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.«

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

»Gradnja stanovanjskih – prostostoječih objektov, poslovnih 
in servisnih objektov je dovoljena na tistih zemljiščih, kjer 
to omogoča oblikovanost terena in velikost razpoložljive 
pripadajoče parcele, skladno z urbanističnimi karakteristikami 
okoliške gradnje.«

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

»Dozidave, nadzidave, preureditev stropno-strešne 

konstrukcije ter spremembe namembnosti obstoječih objektov 
ali njihovih delov, so možne samo za objekte, zgrajene z 
gradbenim dovoljenjem in pod enakimi pogoji, kot veljajo za 
novogradnje.«

6. člen
V celoti se črta 7. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
7. členom, ki se glasi:

»Na celotnem območju PUP 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 
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%.«

7. člen
V celoti se črta 8. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
8. členom, ki se glasi:

»Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov

(1) Na celotnem območju PUP je dovoljena gradnja nezahtevnih 
in enostavnih objektov, ob upoštevanju predpisanih odmikov 
predvidenih objektov od sosednjih parcel, kot jih predpisuje 16. 
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.«

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

»(1) Ograje se lahko gradijo oziroma postavljajo le skladno s 
pogoji in merili iz Uredbe iz drugega odstavka 8. 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.

(2) Na območju PUP so dovoljene tudi varovalne in protihrupne 
ograje do višine 2,20 m, ob upoštevanju vseh pogojev iz Uredbe 
iz drugega odstavka 8. člena tega odloka, ter ob upoštevanju 
določil glede odmikov iz določil 16. člena tega odloka.«
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9. člen
V celoti se črta 15. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
15. členom, ki se glasi:

»4. Merila in pogoji za vzdrževanje stavbnega fonda, 
infrastrukturni objektov in naprav in nepozidanih površin

Na vseh obstoječih objektih in napravah, na javni komunalni 
infrastrukturi ter na nepozidanih površinah, so dovoljena tekoča 
vzdrževalna dela, investicijsko vzdrževalna dela, ureditev 
obstoječih dvorišč in spremembe urejanja okolja, s katerimi 
se ohranjajo ali izboljšujejo funkcionalno-tehnične rešitve in 
arhitekturno-ambientalne značilnosti objektov in prostora na 
obravnavanem območju.«

10. člen
V celoti se črta 16. člen odloka o PUP z naslovom »1. Lega 
objektov na zemljišču« in se nadomesti z novim 16. členom, ki 
se glasi:

»Lega objektov na zemljišču

Pogoji in merila lociranja novogradenj, dozidav, nadzidav 
obstoječih objektov, gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov 
v območjih brez izrazite gradbene črte okoliških objektov so 
naslednji:
-  zazidana bruto tlorisna površina novogradnje (skupaj z 

dozidavo) ne sme presegati 60% površine pripadajoče 
parcele, ob upoštevanju odmikov iz naslednjih alinej tega 
člena odloka;

-  odmik objekta mora biti od najbližje točke sosednje parcele 
najmanj 4,00 m;

-  odmik objekta mora biti minimalno 8,00 m od sosednjega 
objekta, razen v primeru gradnje enostavnega ali 
nezahtevnega objekta in ko ob večji bližini ne nastopajo 
motilne posledice za bivalno okolje na sosednji parceli. V 
tem primeru si mora investitor pridobiti soglasje lastnika 
sosednjega zemljišča;

-  dopusten je odmik objekta od najbližje točke sosednje 
parcele tudi manjši od 4,00 m, vendar ne manj kot 1,50 m, 
če se s tem strinja  lastnik sosednje parcele. V tem primeru 
si mora investitor novogradnje pridobiti soglasje lastnika 
sosednje parcele;

-  izjemoma  je dopusten odmik novogradnje od najbližje točke 
sosednje parcele tudi od 0.00 m do 1,50 m, pod pogojem, 
da si investitor novogradnje pridobi dokazilo o pravici graditi 
(lastninska, stvarna ali obligacijska pravica). V tem izjemnem 
primeru si mora investitor pridobiti tudi soglasje Urada za 
okolje in prostor Mestne občine Velenje; 

-  odmik objekta od javne ceste oziroma poti ne sme biti manjši 
kot 5,00 m od zunanjega roba hodnika za pešce oziroma 
vsaj 6,00 m od roba cestišča, v kolikor to ni predvideno za 
rekonstrukcijo ali razširitev. Pri tem je potrebno upoštevati 
elemente cest, hodnikov za pešce in kolesarskih stez ki 
jih predpisujejo zakonski predpisi. Dopustni so tudi manjši 
odmiki, vendar le pod pogojem, da si investitor predvidene 
gradnje predhodno na podlagi lokacijskega preizkusa pridobi 
soglasje pristojnega upravljavca ceste oziroma javne poti;

-  odmiki objekta od objektov gospodarske javne infrastrukture 
in varovanih območij so opredeljeni v Zakonu o graditvi 
objektov in drugih področnih predpisih. V primeru vodovoda, 
kanalizacije, toplovoda oziroma vročevoda, voda, 

namenjenega telekomunikacijskim storitvam, vključno s 
kabelskim razdelilnim sistemom in drugih vodov za določeno 
vrsto gospodarske javne službe lokalnega pomena oziroma 
v javno korist, razen priključkov nanje, pa znaša varovalni 
pas 3,00 m, merjeno od osi voda, če drug predpis ne določa 
drugače; 

-  površina dozidave objekta praviloma ne sme presegati 80% 
tlorisne zazidane površine obstoječega objekta. Zagotovljeni 
morajo biti odmiki od sosednjih objektov in objektov iz 
prejšnjih alinej tega člena odloka. Bivalni pogoji sosednjih 
objektov se ne smejo poslabšati;

-  odmik cestnega priključka na javno občinsko cesto od meje 
sosednjega zemljišča, če je  njegova širina do 3,00 m, 
njegova dolžina pa do 30,00  m in je pridobljeno soglasje 
upravljavca takšne ceste, je lahko minimalno 1,00 m ( brez 
soglasja lastnika sosednje parcele). Odmik je lahko tudi 
manjši, pod pogojem da si investitor cestnega priključka 
pridobi soglasje lastnika sosednje parcele. 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; 

-  gradnja ograj je dopustna skladno z merili in pogoji iz Uredbe. 
Dopustna je postavitev ograj tudi na parcelno mejo, vendar 
le ob soglasju lastnikov sosednjih parcel.

11. člen
V celoti se črta 17. člen odloka o PUP z naslovom »1. Horizontalni 
in vertikalni gabariti novogradenj in pomožnih objektov« in se 
nadomesti z novim 17. členom odloka, ki se glasi:

» 2. Določitev gabaritov novogradenj, nezahtevnih in enostavnih 
objektov

Pri novogradnjah stanovanjskih, poslovnih in servisnih objektov 
ne biti presežen višinski gabarit okoliških objektov, ki je značilen 
za območje, kjer se poseg izvaja (tolerance + 1,50 m), razen v 
primerih, ko je poseg v prostor del celovitejše ureditve širšega 
prostora (stanovanjski niz, poseg v celovito morfološko enoto, 
ipd.) in so zato izdelane posebne strokovne podlage oziroma 
celovit lokacijski preizkus. Kadar ima območje s heterogeno 
urbanistično zazidavo v smislu višinskih gabaritov je potrebno 
na tem območju upoštevati višino tistih stavb, ki so glede na 
namensko rabo podobne z novogradnjo in imajo podobno lego 
v prostoru (ob ulici, dvorišču, ipd.). Novogradnje, dozidave, 
nadzidave in rekonstrukcije objektov ne smejo biti višje od treh 
etaž (K+P+1; ali mansarda), oziroma 8,00 m, merjeno od kote 
tal pritličja objekta (tolerance + 10%).« 

12. člen
V 19. členu odloka o PUP se naslov »2. Arhitekturne značilnosti 
novogradenj in pomožnih objektov ter ambientalne značilnosti 
nepozidanih površin« v celoti črta in se nadomesti z novim 
naslovom 19. Člena odloka, ki se glasi: 

» 3. Določitev arhitekturnih in ambientalnih značilnosti posegov 
v prostor«

13. člen
V celoti se črta 21. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
21. členom odloka, ki se glasi:

»(1) Oblikovanje nove stropno – strešne konstrukcije (smer 
slemena, barva kritine, oblika strešin oziroma zaključkov, število 
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in oblika okenskih odprtin) in fasade, mora biti arhitekturno 
usklajeno z osnovnimi principi oblikovanja arhitekture objekta, 
na katerem se poseg izvaja.

(2) Posegi na obstoječem objektu (dozidave, nadzidave, 
rekonstrukcije, adaptacije), ki preoblikujejo zunanji videz stavbe 
ali podobnih stavb v območju, morajo biti enotno načrtovani 
za posamezno stavbo, stavbni sklop ali stavbni niz (okna, 
balkoni, nadstreški, fasadne odprtine, novi vhodi, barva fasade, 
materiali, itd.).

(3) Arhitekturna obdelava fasad naj bo enotna za urbanistično, 
oblikovno in funkcionalno enoten prostor (morfološko enoto, 
ulični niz, skupino objektov, ipd.).

(4) Barve fasad naj bodo svetlih tonov (pastelni barvni toni) in 
nevsiljive. Ni dopustna uporaba intenzivnih barvnih tonov na 
celotnih fasadah.

14. člen
V celoti se črta 22. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
22. členom odloka, ki se glasi:

»Za oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov se za 
arhitekturno oblikovanje objektov uporabljajo določila iz 21. 
člena tega odloka ter merila in pogoji iz Uredbe.«

15. člen
V 23. členu odloka o PUP se v vseh odstavkih besedna 
zveza »gradbena parcela«, nadomesti z novo besedno zvezo 
»pripadajoče zemljišče«, v vseh sklonih obstoječega besedila 
tega člena.

16. člen
V celoti se črta 30. člen odloka o PUP. Vsi ostali členi odloka o 
PUP se ustrezno preštevilčijo.

17. člen
V 31. členu odloka o PUP se v celoti črta tretja alineja.

18. člen
V celoti se črta 34. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
34. členom odloka, ki se glasi:

»Morfološki enoti 1A/1a in 1A/1b

Dovoljena je dopolnilna gradnja stanovanjskih prostostoječih 
objektov, kjer to omogoča velikost pripadajočega zemljišča 
in upoštevanju odmikov od sosednjih parcel, ki so predpisani 
v 16. členu tega odloka. Dovoljene so dozidave, nadzidave, 
rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov, gradnja 
nezahtevnih in enostavnih objektov ter sprememba 
namembnosti posameznih delov obstoječih  stanovanjskih 
objektov v poslovne namene ob upoštevanju ostalih določil iz 
tega odloka.« 

19. člen
V celoti se črta 35. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
35. členom odloka, ki se glasi:

»Morfološke enote 1A/2a, 1A/2b, 1A/2c, 1A/3, 1A/4a in 1A/4b

Dovoljena je dopolnilna gradnja stanovanjskih prostostoječih 
objektov, kjer to omogoča velikost pripadajočega zemljišča 
in upoštevanju odmikov od sosednjih parcel, ki so predpisani 

v 16. členu tega odloka. Dovoljene so dozidave, nadzidave, 
rekonstrukcije in adaptacije obstoječih objektov, gradnja 
nezahtevnih in enostavnih objektov ter sprememba 
namembnosti posameznih delov obstoječih  stanovanjskih 
objektov v poslovne namene ob upoštevanju ostalih določil iz 
tega odloka.«

20. člen
V celoti se črta 36. člen odloka o PUP. Vsi ostali členi odloka o 
PUP se ustrezno preštevilčijo.

21. člen
V celoti se črta 37. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
37. členom odloka, ki se glasi:

»Morfološki enoti 1A/5 in 1A/6

Dovoljena je dopolnilna gradnja samostojnih stanovanjskih 
objektov ter manjših poslovnih in servisnih objektov. Dopustna 
je tudi zasnova poslovnih ali uslužnostnih  prostorov v kletni 
ali pritlični etaži predvidenih stanovanjskih objektov, ob 
upoštevanju določil iz 31. člena tega odloka. Dovoljene so 
dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječim objektom ter 
gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov.«

 22. člen
V celoti se črta 38. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
38. členom odloka, ki se glasi:

»Morfološke enote 4A/1, 4A/2a in 4A/2b

Dovoljene je dozidava, nadzidava, rekonstrukcija in adaptacija 
obstoječih objektov, ob upoštevanju odmikov od sosednjih 
parcel, skladno z določili 16. čelna tega odloka in ostalimi pogoji 
in merili iz tega odloka. Dovoljena je sprememba namembnosti 
obstoječih poslovno-proizvodnih prostorov za namene 
nemoteče dejavnosti, v skladu z določili 13. člena tega odloka 
in drugi posegi za varovanje in izboljšanje bivalnega okolja, v 
skladu s splošnimi pogoji iz 15. In 31. člena tega odloka.«

23. člen
V celoti se črta 39. člen odloka o PUP. Vsi ostali členi odloka o 
PUP se ustrezno preštevilčijo.

24. člen
V celoti se črta 41. člen odloka o PUP in se nadomesti z novim 
41. členom odloka, ki se glasi:

»Gradbeno dovoljenje je potrebno pridobiti za vsak poseg v 
prostor in novogradnjo, razen za gradnjo enostavnih objektov, 
ki jih opredeljuje Uredba ter za ostala dela, ki jih opredeljuje 
veljavna zakonodaja s področja graditve objektov.«

25. člen
V celoti se črta 44. člen odloka o PUP. Vsi ostali členi odloka o 
PUP se ustrezno preštevilčijo.

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

Številka: 350-03-0005/2001-300                                             
 Datum:   

Župan Mestne občine Velenje
                  Bojan KONTIČ
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Obrazložitev:
(1) Pobudo za spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/4, Nad Stanetovo 
cesto v Velenju (Uradni vestnik MOV št. 22/06-UPB1 in 3/08, v nadaljnjem besedilu kratko: odlok o PUP) je podal Urad za okolje 
in prostor Mestne občine Velenje, zaradi prilagoditve obstoječega odloka o PUP novemu Odloku o spremembah in dopolnitvah 
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Velenje za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1988 in 1990 ter družbenega plana 
Občine Velenje za obdobje 1986-1990 in sprememb in dopolnitev planskih aktov dela Občine Žalec za območje mestne občine 
Velenje – dopolnjen 2009 (Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 17/10 in 21/10, v nadaljnjem besedilu: odlok o SDPS MOV). 
Predvidene so spremembe in dopolnitve odloka o PUP tudi zaradi prilagoditve besedila odloka novi prostorski zakonodaji in zaradi 
uskladitve besedila odloka o PUP z ostalimi odloki v Mestni občini Velenje.
 
(2) Predvidene spremembe in dopolnitve odloka o PUP delno spreminjajo namensko rabo zemljišč na območju PUP zaradi novo 
sprejetega odloka o SDPS MOV. Predvidene so le manjše spremembe posameznih členov odloka o PUP.

(3) Postopek za spremembe in dopolnitve odloka o PUP se je začel s sprejetjem sklepa o začetku postopka priprave, ki ga je 
sprejel župan Mestne občine Velenje (objavljen v Uradnem vestniku MOV št. 29/10, dne 21.12.2010). Javna razgrnitev sprememb 
in dopolnitev PUP je bil izvedena od 20. 1. 2011 do 19. 2. 2011 (30 dni). V času javne razgrnitve je Urad za okolje in prostor MOV 
izvedel javno obravnavo osnutka prostorskega akta, dne 16. 2. 2011, skladno s sklepom o začetku postopka priprave sprememb 
in dopolnitev odloka o PUP. V času javne razgrnitve in javne obravnave ni bilo pripomb na predlagan osnutek sprememb in 
dopolnitev prostorskega akta.

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

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.
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POROČILO 
o delu Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja za leto 2010 

Splošno 
V letu 2010 je skupni organ občinskih uprav začel z delom pod novim imenom »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo 
okolja«, (v nadaljevanju: MIRVO). Razlog je bil v priključitvi novega področja dela – varstva okolja, ki zajema področji varstva 
zraka in ravnanja s komunalnimi odpadki. Poleg tega sta se k trinajstim občinam ustanoviteljicam pridružili še občini Tabor in 
Vransko. Podlaga za ustanovitev skupnega organa občinskih uprav je določena v 49. a členu Zakona o lokalni samoupravi.

V MIRVO je bilo v letu 2010 zaposlenih 17 ljudi. Nove zaposlitve so bile na področju inšpekcije in redarstva, medtem ko sta na 
področju varstva okolja z delom nadaljevali že prej zaposleni javni uslužbenki. Novo zaposleni občinski redarji so bili od meseca 
februarja na trimesečnem usposabljanju v Tacnu.  

Nadzor se je izvajal na osnovi veljavnih občinskih odlokov občin ustanoviteljic, Zakona o varnosti cestnega prometa, Zakona o 
javnih cestah, ter na njuni osnovi izdanimi podzakonskimi akti in Zakona o varstvu javnega reda in miru. Najpogosteje se je nadzor 
vršil na osnovi odlokov občin ustanoviteljic, ki določajo:
- nadzor nad občinskimi cestami,
- nadzor nad prometnimi površinami posebnega pomena, 
- nadzor nad taksi prevozi,
- nadzor in ravnanje z zapuščenimi vozili,
- nadzor nad javnim redom in mirom,
- nadzor nad spoštovanjem odlokov o plakatiranju,
- nadzor nad spoštovanjem odlokov o občinskih taksah,
- nadzor nad ločenim zbiranjem in ravnanjem s komunalnimi odpadki,
- nadzor nad oskrbo s pitno vodo,
- nadzor nad odvajanjem in čiščenjem komunalne odpadne vode.

Nadzorstvo (inšpekcijsko in redarsko) se je izvajalo v obliki:
- rednih kontrol mirujočega prometa,
- rednih in izrednih inšpekcijskih pregledov,
- kontrolnih inšpekcijski pregledov v primerih naložene odprave nepravilnosti ali pomanjkljivosti,
- koordiniranih dejavnosti s policijo in ostalimi inšpektorati,
- prisotnosti na terenu in preventivnega delovanja s sprotnim opozarjanjem na predpisane obveznosti. 



  1/5 

MESTNA OBINA VELENJE Številka: 019-01-0001/2011     
Titov trg 1 Datum: 1. 3. 2011    
3320 Velenje

POROILO o delu Medobinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja za leto 2010  

Splošno  
V letu 2010 je skupni organ obinskih uprav zael z delom pod novim imenom »Medobinska inšpekcija, 
redarstvo in varstvo okolja«, (v nadaljevanju: MIRVO). Razlog je bil v prikljuitvi novega podroja dela – varstva 
okolja, ki zajema podroji varstva zraka in ravnanja s komunalnimi odpadki. Poleg tega sta se k trinajstim 
obinam ustanoviteljicam pridružili še obini Tabor in Vransko. Podlaga za ustanovitev skupnega organa 
obinskih uprav je doloena v 49. a lenu Zakona o lokalni samoupravi. 

V MIRVO je bilo v letu 2010 zaposlenih 17 ljudi. Nove zaposlitve so bile na podroju inšpekcije in redarstva, 
medtem ko sta na podroju varstva okolja z delom nadaljevali že prej zaposleni javni uslužbenki. Novo 
zaposleni obinski redarji so bili od meseca februarja na trimesenem usposabljanju v Tacnu.   

Nadzor se je izvajal na osnovi veljavnih obinskih odlokov obin ustanoviteljic, Zakona o varnosti cestnega 
prometa, Zakona o javnih cestah, ter na njuni osnovi izdanimi podzakonskimi akti in Zakona o varstvu javnega 
reda in miru. Najpogosteje se je nadzor vršil na osnovi odlokov obin ustanoviteljic, ki doloajo: 
- nadzor nad obinskimi cestami, 
- nadzor nad prometnimi površinami posebnega pomena,  
- nadzor nad taksi prevozi, 
- nadzor in ravnanje z zapušenimi vozili, 
- nadzor nad javnim redom in mirom, 
- nadzor nad spoštovanjem odlokov o plakatiranju, 
- nadzor nad spoštovanjem odlokov o obinskih taksah, 
- nadzor nad loenim zbiranjem in ravnanjem s komunalnimi odpadki, 
- nadzor nad oskrbo s pitno vodo, 
- nadzor nad odvajanjem in išenjem komunalne odpadne vode. 

Nadzorstvo (inšpekcijsko in redarsko) se je izvajalo v obliki: 
- rednih kontrol mirujoega prometa, 
- rednih in izrednih inšpekcijskih pregledov, 
- kontrolnih inšpekcijski pregledov v primerih naložene odprave nepravilnosti ali pomanjkljivosti, 
- koordiniranih dejavnosti s policijo in ostalimi inšpektorati, 
- prisotnosti na terenu in preventivnega delovanja s sprotnim opozarjanjem na predpisane obveznosti.  

Aktivnosti1 zaposlenih v MIRVO za ostale obine ustanoviteljice (izvzeta MOV)

Inšpekcija 
za ceste 

Komunalna 
inšpekcija 

Medobinsko 
redarstvo 

Varstvo 
okolja 

Svetovalec 
za pravne 

zadeve 

Vodja 
MIRVO 

38 86 511 94 1 92 
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Aktivnosti in opravljene ure zaposlenih v MIRVO za ostale obine ustanoviteljice po obinah 
  

Aktivnosti 
2010                                               

(inšpekcija, 
redarstvo in 

varstvo okolja)

Število 
opravljenih ur 

2010 
(inšpekcija, 
redarstvo in 

varstvo okolja)

OBINA BRASLOVE 53 80 
OBINA GORNJI GRAD 37 50 
OBINA LJUBNO 34 43,5 
OBINA LUE 6 24 
OBINA MOZIRJE 175 190,5 
OBINA NAZARJE 86 135 
OBINA POLZELA 39 55,5 
OBINA PREBOLD 6 8 
OBINA REICA OB SAVINJI 11 19 
OBINA SOLAVA 4 5 
OBINA ŠMARTNO OB PAKI 75 87 
OBINA ŠOŠTANJ 278 487,5 
OBINA TABOR 10 10 
OBINA VRANSKO 8 15,5 
SKUPAJ 822 1210,5 

 

Opravljene naloge v obinah ustanoviteljicah   
Opravljanje nalog v obinah ustanoviteljicah se opravlja skladno s sprejetim Dogovorom o medsebojnih 
razmerjih, ki so ga podpisali vsi župani obin ustanoviteljic. Naloge se opravljajo po dogovoru kontaktne osebe 
posamezne obine ustanoviteljice in vodje MIRVO glede na nujnost in potrebe posamezne obine. 

Inšpekcija za ceste 
Nadzor na podroju inšpekcije za ceste se je izvajal na osnovi obinskih odlokov, doloil Zakona o javnih 
cestah, Zakona o varnosti cestnega prometa in predpisov ter standardov s podroja cest. Bil je usmerjen 
predvsem na podroja, ki so najbolj pomembna za varno odvijanje prometa in varstvo cest in se izvajal 
predvsem na podlagi pobud ter podanih prijav, saj izvajanja rednega sistematinega nadzora v vseh petnajstih 
obinah z enim inšpektorjem za ceste asovno ni mogoe zagotoviti.  

V letu 2010 je bilo veliko asa namenjenega sodelovanju pri spremembah prometne zakonodaje predvsem 
Zakona o cestah, kjer je inšpektor za ceste kot predsednik Delovne skupine obinskih inšpektorjev Skupnosti 
obin Slovenije neposredno sodeloval s predstavniki Ministrstva za promet pri oblikovanju dolob zakona o 
cestah, ki se nanašajo na obinske ceste. 

Inšpektor za ceste je poleg izvajanja nadzora sodeloval:  
- pri reševanju problemov na državnih cestah s PIRS, DRSC, DDC in vzdrževalci državnih cest;  
- v razlinih komisijah s podroja cest in prometa, v delovnih skupinah za pripravo sprememb odlokov in 

novih odlokov in v svetih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu; 
- pri nartovanju in izvedbi posameznih projektov s podroja cest in prometa; 
- v delovnih skupinah za vodenje prometa, obvešanje, usmerjanje, oglaševanje, doloevanje prometnih 

režimov in postavitev potrebne prometne signalizacije; 
- pri urejanju prometa in reševanju razlinih problemov na prometnih površinah; 
- izdelavi analiz posameznih problematinih odsekov cest, obmoij naselij … 

Inšpektor za ceste je svetoval posameznim delavcem upravljavcev in jim strokovno pomagal pri izvajanju 
njihovih nalog, pripravljal odgovore in pojasnila s podroja veljavne zakonodaje in problematike na cestah, 
analiziral stanje in podajal predloge ustreznih rešitev in izboljšav na prometnih površinah… Pri svojem delu je 
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inšpektor za ceste sodeloval predvsem z upravljavci in vzdrževalci cest, s Policijo, z medobinskim redarstvom, 
s sveti za preventivo in varnost v cestnem prometu, z državnimi inšpekcijskimi službami, z direkcijo RS za 
ceste, z Ministrstvom za promet, s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo – Prometnotehninim inštitutom, ter 
drugimi. 

Komunalna inšpekcija 
Nadzor na podroju komunalne inšpekcije se je izvajal na osnovi obinskih odlokov. Bil je usmerjen predvsem 
na podroje ravnanja s komunalnimi odpadki v obliki osvešanja in nadzora nad ustreznim loevanjem mešanih 
komunalnih in bioloških odpadkov.   
Komunalna inšpektorja sta v Mestni obini Velenje in v nekaterih obinah ustanoviteljicah opravljala naslednje 
naloge: 

- nadzor nad odloženim ostankom mešanih komunalnih odpadkov in bioloških odpadkov v tipiziranih 
zabojnikih v Mestni obini Velenje, Obini Šoštanj in Obini Šmartno ob Paki; 

- vkljuevanje objektov oz. gospodinjstev ter pravnih subjektov v redni odvoz komunalnih odpadkov;  
- ukrepanje na podroju evidentiranih divjih odlagališ in njihova sanacija v sodelovanju z obinami 

ustanoviteljicami; 
- spremljanje stanja zbiralnic sekundarnih surovin in nadzor nad odloženimi odpadki v zbiralnicah v 

Mestni obini Velenje(pri tem so sodelovali tudi obinski redarji) in Obini Nazarje;  
- vkljuevanje objektov na javni vodovod na obmoju krajevne skupnosti Vinska Gora;  
- vkljuevanje objektov na javno kanalizacijo, predvsem v ostalih obinah ustanoviteljicah. Še vedno 

obstaja problem kjer ni urejene javne kanalizacije in obinski odloki ne doloajo pogojev praznjenja 
obstojeih greznic;   

- sodelovanje pri akciji »Oistimo Slovenijo v enem dnevu«; 
- sodelovanje v delovnih skupinah na podroju ravnanja z odpadki; 
- sodelovanje z izvajalcem javne službe ravnanja z odpadki (koncesionarjem).  

Pri nadzorih divjih odlagališ se ugotavlja, da so na veliko odlagališih odloženi mešani odpadki (komunalni 
odpadki in gradbeni odpadki). Glede na mnenje inšpekcije za okolje in naravo, odlagališa na katerih so 
odloženi gradbeni odpadki iz gospodinjstev in v koliinah v skladu s prilogo veljavne Uredbe o ravnanju z 
odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih, ta odlagališa spadajo pod pristojnost obinske inšpekcije in s tem tudi 
odstranitev odpadkov na lokalno skupnost. Komunalna inšpekcija je divja odlagališa, kjer so bili odloženi samo 
gradbeni odpadki in tudi v manjših koliinah, kot jih predvideva priloga uredbe odstopila v reševanje pristojni 
inšpekciji, katera je v teh primerih inšpekcija RS za okolje in naravo. 

Medobinsko redarstvo 
Statistika prekrškovnih zadev v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2010. 

Leto 2010 
ADMINISTRACIJA 
število izdanih plailnih nalogov 3394 
število izdanih poizvedb pravnim osebam 28 
PREKRŠKOVNI ORGAN VII. STOPNJE 
število vloženih ugovorov 194 
število vloženih zahtev za sodno varstvo 119 
število izdanih sklepov 37 
število izdanih odlob 78 
število ustavitev postopka 285 
število odstopov zahtev za sodno varstvo na sodiše 39 
število odstopov predlogov za uklonilni zapor 37 
SODIŠE 
število sodnih odloitev 110 
IZTERJAVA 
število predlogov davne izterjave - globe 934 
število predlogov davne izterjave - stroški prekrškovnega 
organa 48 
število predlogov davne izterjave - stroški sodiša 21 
število preklicev davne izterjave 51 
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RADAR 
število zaznanih kršitev 1387 
FINANNI PODATKI - ŠTEVILNO 
število plaanih glob 2635 
število plaanih glob z izterjavo 479 
ŠTEVILO VSEH REŠENIH ZADEV 2743 

Pri izvajanju nadzora po Zakonu o varstvu javnega reda in miru so bili zoper kršitelje izdani sledei plailni 
nalogi: 
 6 x zaradi neupoštevanja zakonitega ukaza uradne osebe; 
 1 x vandalizma; 
 10 x zaradi nedostojnega vedenja do uradne osebe. 

Za ugotovljene kršitve, ki niso bile v pristojnosti medobinskega redarstva, so bili podani drugim prekrškovnim 
organom 3 predlogi za uvedbo postopka. 

Ostale aktivnosti na podroju medobinskega redarstva: 
 po Zakonu o varnosti cestnega prometa je bilo obravnavanih 22 (v letu 2009 – 30) zapušenih vozil. Ta  so 

bila vozila odpeljana v skladišenje in po zakonsko doloenem roku dana v razgradnjo. Zoper lastnike vozil 
je bil uveden postopek po Zakonu o prekrških; 

 none opazovalne službe preko celega tedna, razen v asu dopustov; 
 opravljeni so bili štirje poostreni nadzori v sodelovanju s policijo pri problematiki vožnje v obmojih za 

pešce, pri emer je policija na podlagi redarskih posnetkov zasegla eno motorno kolo in izdala 6 plailnih 
nalogov; 

 opravljena sta bila tudi dva lastna poostrena nadzora v civilu in z videonadzorom pri problematiki vožnje v   
obmojih za pešce in pešpoteh, pri emer je bilo izdanih 5 plailnih nalogov zoper voznike, ki so vozili v 
obmoju za pešce in pešpoteh; 

 izvajanje nadzora nad nedovoljenim plakatiranjem na javnih površinah, ki niso namenjene plakatiranju  (na 
podlagi ugotovljenih kršitev sta bila izdana 2 plailna naloga); 

 izreenih je bilo 9 plailnih nalogov lastnikom oz. vodnikom psov, ki niso upoštevali predpisanih dolob po 
veljavnem odloku;   

 izvajanje nadzora in ukrepanje zaradi kurjenja odpadkov v naseljih; 
 urejanje prometa pri pokopališu Podkraj in v Škalah ob dnevu mrtvih;      
 izvajanje nadzora nad spoštovanjem dolob o obinskih taksah na stojnicah v mestu Velenje; 
 prisotnost obinskih redarjev pri vseh vejih prireditvah, ki so se odvijale v Mestni obini Velenje, kjer so s 

svojo prisotnostjo prepreevali negativna ravnanja (Pikin festival, zavarovanje Triatlona 2010 in 
Namiznoteniškega turnirja 2010); 

 sodelovanje pri dveh prireditvah SPV (zapora prometa: ob dnevu brez avtomobila in ob dnevu spomina na 
žrtve prometnih nesre); 

 prisotnost ob prvih šolskih dnevih pri varovanju šolskih poti (prvih 14 dni v septembru); 
 evidentiranje poškodovane prometne signalizacije, poškodovanih klopi, uniene javne razsvetljave, unienih 

košev. Zabeležene nepravilnosti so bile sporoene odgovornim referentom za odpravo le–teh. 

Meritve s stacionarnim radarjem so se izvajale na Partizanski cesti in na Kidrievi cesti, kjer je bilo skupno 
ugotovljenih 1387 kršitev.  
Za 11 kršitev je bil podan obdolžilni predlog (prekoraitev nad 30 km/h), za ostale kršitve so bili izdani plailni 
nalogi. Plaanih je bilo 62 % (861) izreenih glob, 7 % (101) je zahtev za sodno varstvo in so v obravnavi na 
sodišu,  v ostalih primerih so oz. bodo podani predlogi za izterjavo na DURS. 

Sama izvedba ukrepov npr. pridobivanje podatkov o lastnikih, voznikih in obravnavi zahtev za sodno varstvo, 
pomeni ogromno dodatnega administrativnega dela, zaradi esar bo potrebna dodatna zaposlitev v 
administraciji in v prekrškovnem organu. 

Podroje varstva zraka 
Na podroju varstva okolja je bil v letu 2010 sprejet na svetih Mestne obine Velenje, Obine Šoštanj in Obine 
Šmartno ob Paki »Odlok o informacijskem sistemu za podroje zraka na obmoju Mestne obine Velenje, 
Obine Šoštanj in Obine Šmartno ob Paki«. Na podlagi doloil odloka so se v sklopu delovanja Ekološkega 
informacijskega sistema (EIS) izvajale naslednje aktivnosti: 
- redno spremljanje in nadzor nad delovanjem sistema in prikazov za javnost; ugotavljanje nepravilnosti, 

pomanjkljivosti in napak; analiziranje in predlogi za rešitev in odpravo le-teh;  
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- izdelava pregledov uspešnosti prenosa podatkov za mesene analize kvalitete delovanja sistema;  
- priprava predlogov in usklajevanje aktivnosti pri dograjevanju sistema in odpravi pomanjkljivosti; 
- priprava podatkov o rezultatih meritev kakovosti zraka za redno objavo v medijih, obvešanje pristojnih v 

primerih, ko so izpolnjeni pogoji za  ukrepanje;  
- priprava narta aktivnosti za primere prekomernih vrednosti onesnaževal v zraku - organiziranje aktivnosti, 

priprava naslovnikov, obrazcev, navodil in povezovanje sodelujoih, organizacija in izvedba opozorilne-
pripravljalne vaje z vsemi sodelujoimi…  

- izdelava rednih tedenskih poroil o vrednostih onesnaževal v zraku in posredovanje v objavo na asopis 
Naš as (letno izdelanih in redno tedensko posredovanih preko 50 poroil);  

- priprava mesenih pregledov s podatki o izmerjenih urnih ter 8-urnih vrednostih posameznih parametrov 
(SO2, NOx, NO, NO2, PM10, O3, temp., vlaga, veter) za vsak mesec v letu 2010; 

- pridobivanje podatkov in izdaja odlob za plailo okoljske takse; 
- koordiniranje dela med predstavnikom Energetsko svetovalne pisarne, Mestne obine Velenje in sredstvi 

javnega obvešanja; 
- sodelovanje v razlinih delovnih skupinah (delovna skupina za redne mesene analize QA/QC postopkov 

delovanja ekološkega informacijskega sistema, skupina na podroju ravnanja z odpadki, skupina za 
pripravo nalog s podroja varstva okolja, s projektno skupino pri projektu »Take a Breath«, skupina za 
izvajanje aktivnosti za primere prekomerne onesnaženosti zraka); priprava pripomb in predlogov ob 
sprejemanju državne zakonodaje, obinskih dokumentov.  

Podroje ravnanja s komunalnimi odpadki   
Na podroju ravnanja z odpadki so se izvajale naslednje aktivnosti: 
- sledilo se je uinkom loenega zbiranja v zbiralnicah; 
- dopolnjen je bil že vzpostavljen kataster zbiralnic in dograjene so bile dodatne zbiralnice (43); 
- spremljalo se je stanje na najbolj kritinih zbiralnicah in predlagani so bili ukrepi glede dodatnega išenja, 

kar se je rezultiralo z vzpostavitvijo dodatne ekipe pri izvajalcu javne službe ravnanja z odpadki; 
- pripravili so se predlogi za pilotni projekt rumene vree v Mestni obini Velenje in obini Šoštanj;  
- veliko dela je bilo izvedenega pri osvešanju prebivalcev v gospodinjstvih s poudarkom na loenem zbiranju 

tako bioloških, nevarnih odpadkov, papirja in embalaže. Izdana je bila brošura za vsa gospodinjstva 
Šaleške doline in kasneje še zgibanke;  

- sledilo se je tudi spremembam v predpisih loenega zbiranja, ki smo jih upoštevali pri pripravi sprememb in 
dopolnitev lokalnih predpisov  ter obvešanja prebivalcev. 

Veliko nalog je bilo opravljenih tudi v zvezi s spremembo cen na podroju gospodarskih javnih služb zbiranja in 
prevoza ter obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov, ki smo jih uveljavili po novem državnem pravilniku. 
Potekale so praktino tedenske koordinacije z izvajalcem javne službe ravnanja z odpadki glede zbiranja in 
prevoza komunalnih odpadkov, zaradi spremenjenih okolišin, saj smo v letu 2010 prieli odvažati komunalne 
odpadke na novo regijsko odlagališe v Bukovžlak. Vloženih je bilo veliko naporov v dosledno loeno zbiranje 
odpadkov, ureditev dodatnih zbirnih centrov za obino Šmartno ob Paki, Šoštanj in drugi zbirni center v Mestni 
obini Velenje in ureditev pogodbenih razmerij. 

Nadaljnje delo  
Do konca meseca marca je potrebno pripraviti vsa zahtevana poroila, ki jih doloa Pravilnik o vrsti odhodkov, 
nainu poroanja o realiziranih odhodkih in nakazovanju sredstev obinam za sofinanciranje skupnega 
opravljanja posameznih nalog obinske uprave, saj na podlagi izpolnjenih poroil prejmejo vse obine 
ustanoviteljice polovico porabljenih finannih sredstev, za delovanje skupnega organa obinskih uprav. 

V mesecu juliju se bodo zaele uporabljati nove univerzalne položnice, ki bodo priložene k plailnim nalogom, 
zato je potrebno prilagoditi raunalniški program, ki ga uporabljamo pri prekrškovnih zadevah. Z zaetkom leta 
2012 prevzame davno izterjavo za prekrške Carinska uprava RS, za kar pa moramo v letošnjem letu skleniti 
pogodbo in prilagoditi programsko opremo.      

V sodelovanju z ostalimi uradi na Mestni obini Velenje bomo še nadalje sodelovali pri projektnih nalogah za 
potrebe ureditve mirujoega prometa v Velenju (garažna hiša TC3, Cona C, …). Spremljali bomo dogajanja na 
potencialno problematinih obmojih, opozarjali na napake in podajali pobude za odpravo le-teh.  

  

Letno poroilo pripravili na Medobinski inšpekciji, redarstvu in varstvu okolja  
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LETNO POROČILO
       Policijske postaje Velenje 

Kljub temu, da vas o varnostni situaciji in našem delu seznanjamo na občinskih sosvetih, smo vam kljub temu v nadaljevanju 
pripravili nekaj osnovnih podatkov o opravljenem delu PP Velenje za leto 2010. Predstavljena so področja kriminalitete, javnega 
reda in miru in prometa. Pri vsakem področju je najprej predstavljena problematika za celotno območje policijske postaje, nato pa 
so podatki prikazani samo za vašo občino. 

1. OPRAVLJENE NALOGE S PODROČJA KRIMINALITETE NA OBMOČJU CELOTNE PP VELENJE

Na področju kriminalitete smo na policisti PP Velenje v letu 2010 podali več kazenskih ovadb in poročil v dopolnitev kazenskih 
ovadb zaradi suma storitve kaznivih dejanj kot v istem obdobju leta 2009 in sicer 1285 (1100). Kljub večjemu številu kaznivih 
dejanj pa je preiskanost le teh boljša od zastavljenih ciljev saj znaša 64 % ( 56,7%). Največji delež kaznivih dejanj odpade na 
področje premoženjske kriminalitete, kjer smo sicer obravnavali manj kaznivih dejanj vlomov in tatvin in sicer  187 vlomov in 495 
tatvin ( 233 vlomov in 524 tatvin).

Stanje na področju kaznivih dejanj  Nasilje v družini je  podobno kot leto pred tem saj smo obravnavali 4 kazniva dejanja manj 
in sicer 113 (117). V zvezi tega sta bila za enega osumljenca opravljena  dva privoda  k preiskovalnemu sodniku, ki je v drugem 
primeru zoper osumljenca odredil pripor. 

Na področju prepovedanih drog  je bilo obravnavanih več kaznivih dejanj kot v letu poprej in sicer 30 ( 26). Prav tako je bila 
zasežena večja količina prepovedanih drog in sicer 2981,8 g  konoplje ( 965,1 g)  

Prav tako smo obravnavali več kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete in sicer 217 (65). Posledično se je povečalo 
število kaznivih dejanj, ki so jih odkrili policisti na 232 (42) , kar znaša 18,1 % delež vseh kaznivih dejanj. 

Obravnavana kazniva dejanja v  obdobju 2006 do 2010 

OBČINA VELENJE:

Občina Velenje je varnostno najbolj obremenjena občina na območju PP Velenje. Tako smo na območju občine Velenje v letu 
2010 obravnavali skupno 1080 kaznivih dejanj, kar je nekoliko manj kot v enakem obdobju lanskega leta ko smo jih obravnavali 
1219. Poleg tega smo obravnavali 654 poročil na ODT. Preiskanost kaznivih dejanj je po parametru zaznave je 56,455, kar je 
nekoliko manj kot v letu 2009 ko je bila preiskanost 62,77%. 

Po parametru podanih kazenskih ovadb  pa je stanje drugačno, saj smo v letu 2010 podali 1040 kazenskih ovadb (902). Preiskanost 
je  61,44% kar je bolje kot v letu 2009 ko je bila le ta 57,98%.  

Največji delež kaznivih dejanj odpade na premoženjsko kriminaliteto. Tako je bilo s tega področja podani 701 kazenskih ovadb 
(588). Preiskanost premoženjske kriminalitete na območju občine Velenje v letu 2010 je bila 44,79%, kar je več kot leta 2009 ko 
je bila le ta 40,65%.  V letu 2010 je bilo 257 ovadb podanih zaradi storitve kaznivega dejanja tatvine in 189 ovadb zaradi suma 
storitve kaznivega dejanja velike tatvine. Preiskanost tatvin v letu 2010  je bila 22,18% ( 21,78%), velikih tatvin pa 26,46% ( 
38,97%)

Največ vlomov je bilo izvršenih v gostinske lokale in trgovine. Storilci so večinoma odtujevali cigarete in pijačo. Od hujših vlomov 
izstopajo kazniva dejanja vlomov v stanovanja, ki so bila izvršena predvsem v poletnih mesecih. Nadalje izstopa vlom v podjetje 
Birt, kjer je bila z odtujitvijo opreme povzročena večja premoženjske škoda, ter vlom v bančni avtomat na bencinskem servisu 
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Prav tako smo obravnavali ve kaznivih dejanj s podroja gospodarske kriminalitete in sicer 
217 (65). Posledino se je povealo število kaznivih dejanj, ki so jih odkrili policisti na 232 
(42) , kar znaša 18,1 % delež vseh kaznivih dejanj.  

Obravnavana kazniva dejanja v  obdobju 2006 do 2010  

2006 2007 2008 2009 2010

Št. kaznivih dejanj 1.334 1.176 1.141 1.100 1.285

Št. preiskanih kaznivih dejanj 781 622 606 624 822

Delež preiskanih kaznivih dejanj (v %) 58,5 52,9 53,1 56,7 64,0

Št. kaznivih dejanj, ki jih je odkrila policija 133 97 143 42 232

Delež kaznivih dejanj, ki jih je odkrila policija (v 
%) 10,0 8,2 12,5 3,8 18,1

OBINA VELENJE: 

Obina Velenje je varnostno najbolj obremenjena obina na obmoju PP Velenje. Tako smo 
na obmoju obine Velenje v letu 2010 obravnavali skupno 1080 kaznivih dejanj, kar je 
nekoliko manj kot v enakem obdobju lanskega leta ko smo jih obravnavali 1219. Poleg tega 
smo obravnavali 654 poroil na ODT. Preiskanost kaznivih dejanj je po parametru zaznave je 
56,455, kar je nekoliko manj kot v letu 2009 ko je bila preiskanost 62,77%.  

Po parametru podanih kazenskih ovadb  pa je stanje drugano, saj smo v letu 2010 podali 
1040 kazenskih ovadb (902). Preiskanost je  61,44% kar je bolje kot v letu 2009 ko je bila le 
ta 57,98%.   

Najveji delež kaznivih dejanj odpade na premoženjsko kriminaliteto. Tako je bilo s tega 
podroja podani 701 kazenskih ovadb (588). Preiskanost premoženjske kriminalitete na 
obmoju obine Velenje v letu 2010 je bila 44,79%, kar je ve kot leta 2009 ko je bila le ta 
40,65%.  V letu 2010 je bilo 257 ovadb podanih zaradi storitve kaznivega dejanja tatvine in 
189 ovadb zaradi suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine. Preiskanost tatvin v letu 
2010  je bila 22,18% ( 21,78%), velikih tatvin pa 26,46% ( 38,97%) 

Najve vlomov je bilo izvršenih v gostinske lokale in trgovine. Storilci so veinoma odtujevali 
cigarete in pijao. Od hujših vlomov izstopajo kazniva dejanja vlomov v stanovanja, ki so bila 
izvršena predvsem v poletnih mesecih. Nadalje izstopa vlom v podjetje Birt, kjer je bila z 
odtujitvijo opreme povzroena veja premoženjske škoda, ter vlom v banni avtomat na 
bencinskem servisu OMW na Partizanski cesti v Velenju. Na kraju vlomov je bilo v letošnjem 
letu prijetih 10 storilcev od tega je bil eden izmed njih prijet dvakrat. Vsi storilci so bili na kraju 
zaloteni v zaetku leta. Uspešno je bil preiskan tudi vlom v trgovino Mercator Tehnika, ki je 
bil izvršen decembra 2010. Na podlagi zbranih obvestil je bil izsleden odkupovalec odtujenih 
predmetov, pri katerem je bila tekom opravljanje hišne preiskave najdena veja koliina 
prepovedane droge Zaradi vloma v poslovni objekt je bila v letu 2010 ena oseba privedena k 
preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njo odredil pripor.                                                                                            

Na podroju tatvin je bilo obravnavanih veje število tatvin po trgovinah. V zvezi tega je bila v 
prvi polovici leta ena oseba privedena k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njo odredil 
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OMW na Partizanski cesti v Velenju. Na kraju vlomov je bilo v letošnjem letu prijetih 10 storilcev od tega je bil eden izmed njih 
prijet dvakrat. Vsi storilci so bili na kraju zaloteni v začetku leta. Uspešno je bil preiskan tudi vlom v trgovino Mercator Tehnika, 
ki je bil izvršen decembra 2010. Na podlagi zbranih obvestil je bil izsleden odkupovalec odtujenih predmetov, pri katerem je bila 
tekom opravljanje hišne preiskave najdena večja količina prepovedane droge Zaradi vloma v poslovni objekt je bila v letu 2010 
ena oseba privedena k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njo odredil pripor.
                                                                                                                                                                            
Na področju tatvin je bilo obravnavanih večje število tatvin po trgovinah. V zvezi tega je bila v prvi polovici leta ena oseba 
privedena k preiskovalnemu sodniku, ki je zoper njo odredil pripor. Podobna kazniva dejanja smo obravnavali tudi v drugi polovici 
leta. Pri tem je bila izsledena skupina storilcev, zoper katero je bila podana kazenska ovadba. 

 Od hujših kaznivih dejanj smo obravnavali tri kazniva dejanja Rop, ki so bili izvršeni v ožjem delu mesta Velenje. Dve kaznivi 
dejanji sta bili preiskani v zvezi enega kaznivega dejanja pa še zbiramo obvestila. 

Nadalje je bilo obravnavanih 5 kaznivih dejanj Izsiljevanje katera pa so bila vsa preiskana. 

Na področju Nasilja v družini je bilo podanih 78 kazenskih ovadb. Storilci v večini primerov niso bili povratniki. 

Tudi na področju prepovedanih drog je bilo obravnavanih večje število kaznivih dejanj. Ob tem je bila zasežena večja količina 
prepovedanih drog predvsem konoplje. S ciljem preprečevanja preprodaje in uživanja prepovedanih drog, so se opravljali poostreni 
nadzori predvsem v okolici šolskega centra Velenje, Zdravstvenega doma ter osnovnih šol v mestu Velenje. 

Kljub temu, da je bilo na območju občine Velenje izvršenih največ kaznivih dejanj na območju PP Velenje, ocenjujemo, da smo na 
področju kriminalitete zagotovili visoko stopnjo varnosti za občane, saj ni bilo obravnavanih kaznivih dejanj s hujšimi posledicami 
predvsem za življenje ljudi oz. so bila le ta večinoma preiskana.

2. OPRAVLJENE NALOGE S PODROČJA JAVNEGA REDA NA OBMOČJU  CELOTNE PP VELENJE

Obravnavana problematika na območju Policijske postaje Velenje za  leto 2010 bistveno  odstopa od obravnavane problematike 
preteklih obdobij. Obravnavanih je bilo 532 (821) kršitev predpisov o javnem redu ali cca 35 % manj  kot v enakem obdobju 
prejšnjega leta. Kršitev Zakona o prekrških zoper javni red in mir je bilo  413 (659) ali 37 % manj kot v enakem obdobju prejšnjega 
leta. Izstopajo kršitve prepiranja, vpitja in nedostojnega vedenja na javnem kraju, teh je bilo 67 in nasilja v družini, teh je bilo 60. 

Med kršitvami drugih predpisov o javnem redu, smo obravnavali največ kršitev Zakona o tujcih in Zakona o proizvodnji in prometu 
s prepovedanimi drogami in kršitve Zakona o zaščiti živali, med tem, ko je število kršitev ostalih zakonov manjše.  Obravnavali 
smo tudi šest kršitev po Zakonu o orožju. Kršitev po Zakonu o omejevanju alkohola nismo obravnavali.

Množičnih kršitev javnega reda, v katerih je bilo udeleženih pet ali več kršiteljev, nismo obravnavali.
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Kršitve zakonov o javnem redu in miru  

Kršitve
Št. Kršitev

2009 2010 Porast/upad (v %)

Izzivanje ali spodbujanje k pretepu (6/1 ZJRM-1) 58 67 15,5

Udarjanje (6/2 ZJRM-1) 51 32 -37,3

Pretepanje (6/3 ZJRM-1) 4 4 0

Nasilje v družini (6/4 ZJRM-1 v povezavi s 6/1, 6/2 in 6/3 ZJRM-1) 101 60 -40,6

Prepiranje, vpitje ali nedostojno vedenje (7/1 ZJRM-1) 175 88 -49,7

Nedostojno vedenje do uradne osebe (7/2 ZJRM-1) 65 28 -56,9

Motenje nonega miru s hrupom (8/1 ZJRM-1) 33 24 -27,3

Povzroanje hrupa z akustinimi aparati (8/2 ZJRM-1) 66 56 -15,2

Vsiljivo ali žaljivo nadlegovanje z beraenjem na javnem kraju (9 ZJRM-1) 5 - -

Prenoevanje na javnem kraju (10 ZJRM-1) 1 4 300,0

Vandalizem (16 ZJRM-1) - 1 -

Vzbujanje nestrpnosti (20 ZJRM-1) - 1 -

Neupoštevanje odredbe uradne osebe (22/1 ZJRM-1) 75 35 -53,3

Druge kršitve 25 13 -48,0

Skupaj 659 413 -37,3

OBINA VELENJE 

V obini Velenje smo obravnavali 398 (489) zadev s podroja javnega reda, kar je 38 % manj 
kot lani.  Delež obravnavanih prekrškov znaša 81 % glede na vse obravnavane kršitve s 
podroja javnega reda. Pri tem smo beležili  336 (486) kršitev Zakona o varstvu javnega reda 
in miru, 20 (41) kršitev Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, 20 (25) 
kršitev Zakona o zašiti živali, 15 (5),  kršitve Uredbe o prepovedi vožnje z vozili v naravnem 
okolju, 3 (3) kršitvi Zakona o orožju, 6 (6) kršitev Zakona o osebnem imenu, 4  (7), Zakona o 
osebni izkaznici, 8 (9) kršitev Zakona o policiji, 7 (5) kršitev zakona o Javnih zbiranjih 9 (11),  
Kršitev po Zakonu o omejevanju porabe alkohola nismo beležili.  

3. OPRAVLJENE NALOGE S PODROJA CESTNEGA PROMETA NA OBMOJU 
CELOTNE PP VELENJE 

Na podroju prometne varnosti smo redno spremljali stanje prometne varnosti in izdelovali 
analize ter prognoze stanja, na podlagi esar smo tudi nartovali delo na podroju prometa. 

V asu med 1.1.2010 in 31.12.2010 smo izvedli 54 lastnih poostrenih nadzorov, sodelovali 
pa smo še v 5 poostrenih nadzorih, ki jih je nartovala PU Celje in 14 poostrenih nadzorih, ki 
jih je razpisala GPU. Usmerjeni so bili v tiste dejavnike, ki so po ugotovitvah periodinih 
analiz najbolj vplivali na prometno varnost. Nekaj teh nadzorov je bilo usklajenih z nadzori v 
evropskem prostoru. 

V letu 2010 je prometna varnost v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta glede na 
število hudo in lahko telesno poškodovanih v PN boljša. Policisti so obravnavali 3280 (3806) 
ali 14 % manj kršitev Zakona o varnosti cestnega prometa od tega 327 (328)  prometnih 
nesre kar je primerljivo z lanskim letom. Beležimo 1  prometno nesreo s smrtnim izidom, v 
lanskem letu prav tako 1, število hudo telesno poškodovanih se je v primerjavi z lani 
zmanjšalo in sicer z 17 na 14 kar znaša za 18 % manj, število lahko telesno poškodovanih se 
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V občini Velenje smo obravnavali 398 (489) zadev s področja javnega reda, kar je 38 % manj kot lani.  Delež obravnavanih 
prekrškov znaša 81 % glede na vse obravnavane kršitve s področja javnega reda. Pri tem smo beležili  336 (486) kršitev Zakona 
o varstvu javnega reda in miru, 20 (41) kršitev Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, 20 (25) kršitev Zakona 
o zaščiti živali, 15 (5),  kršitve Uredbe o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju, 3 (3) kršitvi Zakona o orožju, 6 (6) kršitev 
Zakona o osebnem imenu, 4  (7), Zakona o osebni izkaznici, 8 (9) kršitev Zakona o policiji, 7 (5) kršitev zakona o Javnih zbiranjih 
9 (11),  Kršitev po Zakonu o omejevanju porabe alkohola nismo beležili. 

3. OPRAVLJENE NALOGE S PODROČJA CESTNEGA PROMETA NA OBMOČJU CELOTNE PP VELENJE

Na področju prometne varnosti smo redno spremljali stanje prometne varnosti in izdelovali analize ter prognoze stanja, na podlagi 
česar smo tudi načrtovali delo na področju prometa.

V času med 1.1.2010 in 31.12.2010 smo izvedli 54 lastnih poostrenih nadzorov, sodelovali pa smo še v 5 poostrenih nadzorih, ki 
jih je načrtovala PU Celje in 14 poostrenih nadzorih, ki jih je razpisala GPU. Usmerjeni so bili v tiste dejavnike, ki so po ugotovitvah 
periodičnih analiz najbolj vplivali na prometno varnost. Nekaj teh nadzorov je bilo usklajenih z nadzori v evropskem prostoru.

V letu 2010 je prometna varnost v primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta glede na število hudo in lahko telesno poškodovanih 
v PN boljša. Policisti so obravnavali 3280 (3806) ali 14 % manj kršitev Zakona o varnosti cestnega prometa od tega 327 (328)  
prometnih nesreč kar je primerljivo z lanskim letom. Beležimo 1  prometno nesrečo s smrtnim izidom, v lanskem letu prav tako 
1, število hudo telesno poškodovanih se je v primerjavi z lani zmanjšalo in sicer z 17 na 14 kar znaša za 18 % manj, število 
lahko telesno poškodovanih se je prav tako zmanjšalo iz 286 na 217 ali za 24 %. Najpogostejši vzroki prometnih nesreč so bili 
neupoštevanje prednosti, neprilagojena hitrost, premik z vozilom in nepravilna stran smer vožnje, nato pa sledijo še neustrezna 
varnostna razdalja, nepravilno prehitevanje in nepravilnosti pešcev.

V primerjavi z enakim obdobjem prejšnjega leta so policisti odredili za 38 % manj preizkusov z alkotestom, odredili skupno 26 ( leto 
pred tem prav tako 26 ) strokovnih pregledov  zaradi alkohola in za 17 % več strokovnih pregledov zaradi prepovedanih drog 14 (12). 
Pri tem so policisti z odrejenimi alkotesti ugotovili za 15 % več kršitev zaradi vožnje pod vplivom alkohola, pri odrejenih strokovnih 
pregledih zaradi alkohola 7 % manj kršitev zaradi vožnje pod vplivom alkohola 14 (15), pri odrejenih strokovnih pregledih zaradi 
prepovedanih drog pa so kršitelji v dveh primerih odklonili strokovni pregled, pet je bilo pozitivnih in šest negativnih Ugotavljamo 
tudi, da se je delež alkoholiziranih povzročiteljev v prometnih nesrečah malenkost povečal iz 10.52 na 10.54 %. Skupno smo v letu 
2010 zasegli 30 vozil ( na podlagi 238 a in 248 člena ZVCP-1 ) , od tega 26 avtomobilov in 4 kolesa z motorjem. Po 238 b členu 
ZVCP-1 je bilo pridržanih 140  (132 ) voznikov, iz prometa smo izločili 401 (363 ) voznikov.

Na podlagi izdelane analize prometne varnosti smo posebno pozornost namenili glavni cesti prvega reda št. 4, kjer smo izvajali 60 
% vseh meritev z LMH, izvajali lastne in skupinske poostrene nadzore  in izvedli večje število ukrepov. Rezultati kažejo, da je število 
prometnih nesreč tam manj in z manjšimi posledicami – stanje je boljše saj na tej cesti v letih 2009 in 2010 zaradi PN ni umrla 
nobena oseba ( v letu  2008, 3 osebe ), tri ( 7 ) so bile hudo telesno poškodovane  in 27  ( 56 ) lahko telesno poškodovanih. 
 
Policisti so izvajali nadzor nad vozniki in vozili, za vožnjo katerih so potrebna posebna znanja (vozila avtošol, taksiji, avtobusi, tovorna 
vozila, prevozi šolskih otrok in vozila za prevoz nevarnega blaga), kjer pa je stanje dobro in večjih kršitev ni bilo ugotovljenih.

Redno smo sodelovali v postopkih odločanja v upravnih enotah pri izdajanju odločb organizatorjem športnih prireditev, opravila pa 
smo tudi predhodne terenske oglede in določili oblike varovanja.

Policisti so promet fizično urejali ob prireditvah na cesti in drugih dogodkih, ki so zahtevali začasno spremembo prometne ureditve. 
Prav tako so fizično urejali promet tudi ob konicah saj je glavna cesta prvega reda št. 4 skozi naselje Velenje zaradi del na cesti 
bila zelo obremenjena. Izločanje tovornih vozil zaradi zimskih razmer je bilo potrebno le enkrat.

Redno smo sodelovali v komisijah za promet, ki so bile ustanovljene v občinah Velenje, in Šoštanj, kjer smo tvorno vplivali na 
prometno ureditev in odpravo pomanjkljivosti na področju cestno prometne infrastrukture. Prav tako pa smo redno sodelovali z 
SPV in mestnim redarstvom ter izvedli več skupinskih aktivnosti (šolsko tekmovanje enoslednih vozil, poostreni nadzori z mestnim 
redarstvom itd).   
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Na območju občine Velenje smo obravnavali 261  ( lani 259 ) prometnih nesreč.  Prometnih nesreč s smrtnim izidom nismo 
obravnavali. Obravnavali smo 125 ( lani 144 ) prometnih nesreč s telesnimi poškodbami in 136 ( lani 115 ) prometnih nesreč z 
materialno škodo. V prometnih nesrečah so bile 13 ( lani 18 ) osebe hudo telesno poškodovane, 171  ( lani 213 ) oseb pa lahko 
telesno poškodovanih. Največ prometnih nesreč se je zgodilo v naselju Velenje. Prometne nesreče z najhujšimi posledicami so 
se zgodile na glavni cesti G1-4. Najpogostejši vzroki za nastanek prometnih nesreč so:

- neupoštevanje pravil o prednosti 58 ( 48 ) prometnih nesreč,
- premiki z vozilom 50 ( 50 ) prometnih nesreč
- neprilagojena hitrost 46 ( 49 ) prometnih nesreč,
- nepravilna stran/smer vožnje 33 ( 43 ) prometnih nesreč
- neustrezna varnostna razdalja 30 ( 30 ) prometnih nesreč,
- nepravilno prehitevanje 6 ( 6 ) prometnih nesreč
- ostalo 32  ( 33 ) prometnih nesreč.

Prav tako smo obravnavali 28 ( 22 ) prometnih nesreč, ko so bili povzročitelji pod vplivom alkohola, kar znaša 11.15 %. Povprečna 
stopnja alkoholiziranosti pri povzročiteljih prometnih nesreč znaša kar 1.55 g/kg izdihanega zraka. Ker je delež in stopnja 
alkoholiziranosti povzročiteljev pod vplivom alkohola velika, bo potrebno v letu 2011 usmeriti aktivnosti  v izboljšanje in sicer 
s povečanjem števila odrejanja preizkusov alkoholiziranosti vsem udeležencem prometnih nesreč ter kršiteljem, ki prekoračijo 
hitrost ali storijo hujši prekršek.

Alkoholizirani povzročitelji prometnih nesreč in povprečna stopnja alkohola

6

Prometne nesree in posledice  

Leto

Prometne nesree Posledice 

št. vseh 
nesre

št. nesre s 
smrtnim 
izidom 

št. nesre s 
telesnimi 
poškod.

št. nesre z 
mater. 
škodo 

št. 
mrtvih 

št. hudo 
telesno 
poškod. 

št. lahko 
telesno 
poškod. 

2006 560 4 226 330 4 20 316

2007 462 4 221 237 4 29 305

2008 325 6 173 146 7 35 254

2009 334 1 191 142 1 17 304

2010 339 1 164 174 1 16 219

Porast/upad (v 
%) 1,5 0 -14,1 22,5 0 -5,9 -28,0

OBINA VELENJE: 

Na obmoju obine Velenje smo obravnavali 261  ( lani 259 ) prometnih nesre.  Prometnih 
nesre s smrtnim izidom nismo obravnavali. Obravnavali smo 125 ( lani 144 ) prometnih 
nesre s telesnimi poškodbami in 136 ( lani 115 ) prometnih nesre z materialno škodo. V 
prometnih nesreah so bile 13 ( lani 18 ) osebe hudo telesno poškodovane, 171  ( lani 213 ) 
oseb pa lahko telesno poškodovanih. Najve prometnih nesre se je zgodilo v naselju 
Velenje. Prometne nesree z najhujšimi posledicami so se zgodile na glavni cesti G1-4. 
Najpogostejši vzroki za nastanek prometnih nesre so: 
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- neustrezna varnostna razdalja 30 ( 30 ) prometnih nesre, 
- nepravilno prehitevanje 6 ( 6 ) prometnih nesre
- ostalo 32  ( 33 ) prometnih nesre. 

Prav tako smo obravnavali 28 ( 22 ) prometnih nesre, ko so bili povzroitelji pod vplivom 
alkohola, kar znaša 11.15 %. Povprena stopnja alkoholiziranosti pri povzroiteljih prometnih 
nesre znaša kar 1.55 g/kg izdihanega zraka. Ker je delež in stopnja alkoholiziranosti 
povzroiteljev pod vplivom alkohola velika, bo potrebno v letu 2011 usmeriti aktivnosti  v 
izboljšanje in sicer s poveanjem števila odrejanja preizkusov alkoholiziranosti vsem 
udeležencem prometnih nesre ter kršiteljem, ki prekoraijo hitrost ali storijo hujši prekršek. 

Alkoholizirani povzroitelji prometnih nesre in povprena stopnja alkohola 
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Nesree 
Št. vseh 

povzroiteljev 
Št. alkoholiziranih 

povzroiteljev 

Delež  
alkoholiziranih 

povzroiteljev (v %) 

Povprena stopnja 
alkohola (g/kg) 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Smrtne - - - - - - - - 
S telesno poškodbo 129 118 9 16 6.97 13.5 1.08 2.22 
Z materialno škodo 110 133 13 12 11.8 9.0 1.38 1.43
Skupaj 239 251 22 28 9.3 11.25 1.23 1.82 

Posledice prometnih nesre glede na vzrok  

Vzrok Št. mrtvih Št. hudo telesno 
poškodovanih 

Št. lahko telesno 
poškodovanih 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Neprilagojena hitrost - - 10 6 34 72 
Nepravilna stran/smer - - 2 1 26 25 
Neupoštevanje prednosti - - 3 5 65 50 
Nepravilno prehitevanje - - 2 - 3 1 
Nepravilni premiki z vozilom - - - - 6 10 
Neustrezna varnostna razdalja - - - - 37 30 
Nepravilno ravnanje pešcev  - - - - - 3 

Pripravil: 
Andrej PEOVNIK  Drago ALENC 
POMONIK KOMANDIRJA KOMANDIR POLICIJSKE POSTAJE  
POLICIJSKI INŠPEKOR II VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR III 

POSLANO: 
1. naslovniku 
2. zbirki dok. gradiva  
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Z materialno škodo 110 133 13 12 11.8 9.0 1.38 1.43
Skupaj 239 251 22 28 9.3 11.25 1.23 1.82 

Posledice prometnih nesre glede na vzrok  

Vzrok Št. mrtvih Št. hudo telesno 
poškodovanih 

Št. lahko telesno 
poškodovanih 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Neprilagojena hitrost - - 10 6 34 72 
Nepravilna stran/smer - - 2 1 26 25 
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Pripravil: 
Andrej PEOVNIK  Drago ALENC 
POMONIK KOMANDIRJA KOMANDIR POLICIJSKE POSTAJE  
POLICIJSKI INŠPEKOR II VIŠJI POLICIJSKI INŠPEKTOR III 

POSLANO: 
1. naslovniku 
2. zbirki dok. gradiva  



7. marec 2011 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 04/ stran 43

              6. seja Sveta Mestne občine Velenje

 POROČILO 
o uresničevanju Lokalnega programa varnosti v cestnem prometu

SPV MO Velenje za leto 2010



2/28 



1. IZMERJENI UINKI LOKALNEGA PROGRAMA PROMETNE 
VARNOSTI ................................................................................................... 3 

2. OCENA PROMETNE VARNOSTI IZ OPV MI SAŠA ............................... 7 
3. PRVI ŠOLSKI DAN ...................................................................................... 8 
4. VARNA ŠOLSKA POT ................................................................................ 9
5. ZADNJI ŠOLSKI DAN ................................................................................. 9 
6. KOLESARSKI IZPITI za petošolce OŠ ...................................................... 10 
7. SODELOVANJE Z MENTORJI PROMETNIH KROŽKOV NA OŠ ....... 13 
8. TEHNINI DAN ZA DEVETOŠOLCE OŠ - ............................................. 13 
9. OTROCI ODRASLIM ................................................................................. 15 
10. VARNOSTNI PAS – PASAVEK ............................................................. 15 
11. BODI preVIDEN ......................................................................................... 18 
12. LUTKOVNA PREDSTAVA ....................................................................... 18 
13. PROMETNA VZGOJA V CESTNEM PROMETU ZA SŠ ........................ 18 
14. SODELOVANJE Z  ZD VELENJE ............................................................ 19 
15.  SVETOVNI DAN SPOMINA NA ŽRTVE PROMETNIH  

NESRE........... ........................................................................................... 19
16.  EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI .......................................................... 20 
17. DAN  PROMETNE VARNOSTI V ENOSLEDNIH VOZIL V  MO 

VELENJE ..................................................................................................... 22 
18. BREZPLANI PREVENTIVNI TEHNINI PREGLED ........................... 23 
19. HITROST ..................................................................................................... 23 
20. BODI VIDEN, BODI PREVIDEN .............................................................. 23 
21. MEDIJSKA PODPORA .............................................................................. 25
22. SODELOVANJE Z DRUGIMI PRI URESNIEVANJU PROGRAMA 

VARNOSTI V CP ........................................................................................ 25 
23. UKREPI NA PODROJU INFRASTRUKTURE ...................................... 25 
24. SPLETNA STRAN SPV MOV ................................................................... 26 
25. PRIZNANJA VZORNI VOZNIK................................................................ 26 
26. SEJE IN SESTANKI, SEMINARJI IN SIMPOZIJI.................................... 26 
27. FINANNO POROILO ............................................................................ 28 



                 7. marec 2011GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 44 / Številka 04

6. seja Sveta Mestne občine Velenje



3/28 

V letu 2010 smo v SPV MO Velenje nadaljevali z uresnievanjem sprejetega Lokalnega programa 
varnosti v cestnem prometu za obdobje 2007 – 2010. 

Dograjevali smo naše dejavnosti z dogovorjenimi aktivnostmi na podlagi evropskega akcijskega 
programa in nalogami na nacionalni ravni ter tistimi, ki so jih narekovale razmere in ocena varnosti 
v cestnem prometu na našem podroju na podlagi poroila PP Velenje in opažanj lanov sveta SPV 
redarjev MI Saša, posameznih institucij in obanov. 

1. IZMERJENI UINKI LOKALNEGA PROGRAMA PROMETNE VARNOSTI 

KAZALCI, KI SO OPREDELJENI V NACIONALNEM PROGRAMU (podatki veljajo za podroje 
Policijske postaje Velenje in Šoštanj). 

Kazalci uinkovitosti so:

2007 2008 2009 2010

− število mrtvih 4 7  1 1 

− št. ukrepov hitrost:  1152 1518  1333 1290 

− št. ukrepov alkohol:  351 326  315 333 

− št. ukrepov glede 
neuporabe 
varnostnega pasu 

765 1215  1105 484 
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Kazalci varnosti prometa so v l. 2010:

 2007 2008 2009 2010 ugotovit
ve 

ogrožen
ost 
mladih 
udeleže
ncev v 
prometu

45 število 
(otroci in 
mladostnik
i so bili 
udeleženi)
, 18 
povzroitel
jev. 

Ni podatka 19 število 
(udeleže
ni otroci 
in 
mladolet
ni) od 
tega 9 
povzroit
eljev 

26 
udeleženi
h otrok in 
mladolet
nikov 
(od tega 
9 
povzroit
eljev PN 
) 

Veje 
število 
mladih 
udeleže
ncev v 
PN 

ogrožen
ost 
vozniko
v z 
enosled
nimi 
vozili

Kolesa z 
motorjem 
(do 
50kwh): 
20 PN, 4 
HTP,  

10  LTP in 
6 brez 
poškodbe. 

Motorna 
kolesa: 22 
udeleženi
h v PN: 1 
mrtev, 3 
HTP, 11 
LTP 

3 vozniki 
enoslednih 
vozil so 
izgubili 
življenje (v
ozniki 
motornih 
koles), 
HTP je bilo 
8 voznikov 
motornih 
koles. 

0 mrtvih,  
9 HTP,  
25 LTP 

V PN 
skupno 
udeleženi
h 17 
voznikov 
enosledni
h vozil (v 
Šoštanju 
je 1 
umrl): 
6 HTP, 
7 LTP 

Tudi 
manj PN 
in manj 
LTP in 
HTP 

0ogrože
nost 
kolesarj
ev

28 
udeleženi
h,  
4 HTP,  
20 LTP,  
4 
nepoškod
ovani 

2 voznika 
koles v PN 
utrpela 
HTP, prav 
tako pa je 
15 
voznikov 
koles v PN 
utrpelo 
LTP. 

0 mrtvih, 
2 HTP, 
15 LTP 

14 
udeleženi
h 
kolesarje
v,  
1 HTP in  
13 LTP 

Manjše 
št. HTP 
in LTP 

ogrožen
ost 
pešcev

20 
udeleženi
h v PN,  

od tega 2 
mrtva, 2 
HTP in  

16 LTP 

0 mrtvih 
6 HTP,  
11 LTP.  

0 mrtvih, 
3 HTP, 
14 LTP  

22 
udeleženi
h pešcev,  
2 HTP,  
18, LTP 

Legenda: PN – prometna nesrea, http – hude telesne poškodbe, LTP – lahke telesne poškodbe 
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ANALIZA KAZALCEV:  

Povzetek analize prometne varnosti na podroju naše lokalne skupnosti kaže na naslednja 
podroja delovanja, ki jim moramo posvetiti ve pozornosti (tako kot v lanskem letu): 

1. Poveati ukrepe za neuporabo varnostnega pasu (v tem letu je bilo manj izdanih ukrepov na 
raun strategije varnosti CP PU Celje).   

2. Izloanje alkoholiziranih voznikov (in voznikom, ki vozijo pod vplivom mamil in zdravil ) iz 
prometa in kaznovanje le-teh, tudi kolesarjev. Delež alkoholiziranih voznikov  povzroiteljev PN 
je kar 10.5. %. Ukrepov zoper alkoholizirane voznike je v letu 2010 vidno ve kot lansko leto (+ 
15 %). 

3. Vplivati na voznike motornih koles, da bodo imeli elado. Poveati nadzor in ukrepe. 
4. Posebno pozornost nameniti voznikom s krajšim vozniškim stažem.  
5. Pripraviti ukrepe za zmanjšanje hitrost (stacionarni radarji: Kidrieva, Partizanska in c. Simona 

Blatnika). 
6. Urejanje lokalnih cest (tudi plonikov in kolesarskih stez). 
7. Opozarjati javnost, da prijavijo voznika, ki ogroža varnost na cesti. 
8. Nadaljevati z zasegi avtomobilov (v primeru ponavljanja prekrškov) v l. 2009 23, v letu 2010 pa 

30 vozil. 

ANALIZA KAZALCEV: 

Poroilo PP Velenje za OBINO VELENJE: 

Na obmoju obine Velenje smo obravnavali 261 prometnih nesre(v letu 2009 259). Prometnih 
nesre s smrtnim izidom nismo obravnavali. Obravnavali smo 125  prometnih nesre s telesnimi 
poškodbami (v letu 2009 144) in 136  prometnih nesre z materialno škodo (v letu 2009 115). V 
prometnih nesreah je bilo 13  oseb hudo telesno poškodovane(v letu 2009 18), 171  oseb pa lahko 
telesno poškodovanih (v letu 2009 213). Najve prometnih nesre se je zgodilo v naselju Velenje. 
Prometne nesree z najhujšimi posledicami so se zgodile na glavni cesti G1-4. Najpogostejši vzroki 
za nastanek prometnih nesre so: 
− neupoštevanje pravil o prednosti 58 (48) prometnih nesre, 
− premiki z vozilom 50 (50) prometnih nesre, 
− neprilagojena hitrost 46 (49) prometnih nesre, 
− nepravilna stran/smer vožnje 33 (43) prometnih nesre, 
− neustrezna varnostna razdalja 30 (30) prometnih nesre, 
− nepravilno prehitevanje 6 (6) prometnih nesre, 
− ostalo 32 (33) prometnih nesre. 
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Posledice prometnih nesre glede na vzrok  

Vzrok 

Št. mrtvih 
Št. hudo telesno 
poškodovanih 

Št. lahko telesno 
poškodovanih 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Neprilagojena hitrost - - 11 6 34 72 

Nepravilna 
stran/smer - - 2 1 26 25 

Neupoštevanje 
prednosti 

- - 3 5 65 50 

Nepravilno 
prehitevanje - - 2 - 3 1 

Nepravilni premiki z 
vozilom - - - - 6 10 

Neustrezna 
varnostna razdalja - - - - 37 30 

Nepravilno ravnanje 
pešcev  - - - - - 3 

Prav tako smo (na PP Velenje) obravnavali 28 (22) prometnih nesre, ko so bili povzroitelji pod 
vplivom alkohola, kar znaša 11.15 %. Povprena stopnja alkoholiziranosti pri povzroiteljih 
prometnih nesre znaša kar 1.55 g/kg izdihanega zraka. Ker je delež in stopnja alkoholiziranosti 
povzroiteljev pod vplivom alkohola velika, bo potrebno v letu 2011 usmeriti aktivnosti v izboljšanje 
in sicer s poveanjem števila odrejanja preizkusov alkoholiziranosti vsem udeležencem prometnih 
nesre ter kršiteljem, ki prekoraijo hitrost ali storijo hujši prekršek. 
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Alkoholizirani povzroitelji prometnih nesre in povprena stopnja alkohola 

Nesre
e 

Št. vseh 
povzroiteljev 

Št. 
alkoholiziran
ih 
povzroitelje
v 

Delež  
alkoholiziranih 
povzroiteljev (v 
%) 

Povprena 
stopnja 
alkohola (g/kg) 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Smrtne - - - - - - - - 

S telesno 
poškodbo 

12
9 

11
8 9 

1
6 

6.9
7 13.5 

1.0
8 

2.2
2 

Z 
materialno 
škodo 

11
0 

13
3 

1
3 

1
2 

11.
8 9.0 

1.3
8 

1.4
3 

Skupaj 
23
9 

25
1 

2
2 

2
8 9.3 

11.2
5 

1.2
3 

1.8
2 

2. OCENA PROMETNE VARNOSTI IZ OPV MI SAŠA 

Ogroženost cestnega prometa v naseljih in na obinskih cestah izven naselij 

Po statistinih podatkih policije se najve prometnih nesre pripeti na cestah v naselju z ulinim 
sistemom. Na obmoju MOV posebej izstopajo Šaleška, Kidrieva in Partizanska cesta ter Cesta 
Simona Blatnika.  

Najpogostejši vzroki za prometne nesree v naselju so hitrost, izsiljevanje prednosti, nepravilni 
premiki z vozilom, ter vožnja v rdeo lu. Kot sekundarni vzrok izstopa alkohol.  

Najbolj ogrožena kategorija udeležencev v naselju so pešci in vozniki koles z motorjem. Slednji 
predstavljajo tudi veliko nevarnost v obmojih za pešce in obmojih umirjenega prometa, kjer poleg 
tega, da ne spoštujejo signalizacije, ne uporabljajo elad, nimajo vozniških dovoljenj in registriranih 
vozil, zaradi esar je ukrepanje zoper njih oteženo, veina poizkusov ukrepanja pa pogosto 
povzroi bežanje pred uradnimi osebami, kar povzroa še dodatno nevarnost za druge udeležence 
in kršitelje same.  

Posredno nevarnost za varnost udeležencev v prometu predstavljajo še ceste, kjer ni plonikov 
(Jurieva, Braieva, Šercerjeva, Kajuhova, ufarjeva, Šlandrova, Vojkova, Aškereva in 
Stanetova cesta), kjer praviloma gradnja plonikov tudi ni mogoa, zaradi esar je potrebno 
zagotavljati zmanjševanje hitrosti (s signalizacijo, kjer pa ta že obstaja, pa z doslednim nadzorom). 
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Nadaljevati z ukrepi za zmanjšanje hitrosti na cestah, kjer prihaja do prometnih nesre zaradi 
prevelike hitrosti, te pa so Kidrieva cesta, Cesta Simona Blatnika, Koroška cesta, Šaleška cesta, 
Ljubljanska cesta in Preloška cesta;  

3. PRVI ŠOLSKI DAN 

V mesecu avgustu 2010 so strokovni sodelavci (PP Velenje, PUP Velenje in Urada za gospodarske 
javne službe MO Velenje in ravnatelji OŠ) pregledali vse šolske poti, okolice vrtcev in šol ter 
avtobusna postajališa.  

Vse šolske poti, še posebej v okolici šol, so bile opremljene z dodatnimi opozorili, ki so opozarjala 
na zaetek novega šolskega leta, na prve šolske dni: plakati in letaki z napisi: »VOZITE 
PREVIDNO«, »ŠOLSKA POT«, ter dodani prometni znaki: otroci na cesti. 

Na novo so bile pobarvane talne oznabe pri vseh vrtcih in šolah.  

Razdelili smo razlina gradiva, ki so namenjena staršem in otrokom prvih razredov osnovnih šol: 
brošure Moji prvi koraki v prometu, pobarvanke, letake. Vsi otroci prvih razredov so dobili rumene 
rutice. Avtobusni prevoznik Izletnik je »vozaem« razdelil kresnike. 

Na osnovi ocene cestnih razmer v MO Velenje so Policisti PP Velenje, redarska služba in lani 
ZŠAM Velenje opravljali dodatni nadzor na križiših, pomembnih prehodih za pešce, še posebej v 
okolici šol in na šolskih poteh. Pomagali so otrokom na cestnih prehodih, se z njimi pogovarjali in 
jim svetovali ter opozarjali na morebitna nepravilna ravnanja. Prav tako so opozarjali na pripetost z 
varnostnim pasom. Tudi redarji so prve dni pri svojem delu vplivali na voznike, da so spoštovali 
predpise, otroke in starše opozarjali na ravnanja, ki ogrožajo njihovo varnost (pripetost, prekanje 
voziša,…). V asu pouka so poostrili nadzor nad parkiranjem, v bližini šol in na plonikih, ki jih 
uporabljajo otroci na poti v šolo. Kot represivni del preventive pa so pred zaetkom pouka opravljali 
merite s stacionarnim radarjem, vgrajenim v vozilo. Mesta meritev so bila prav tako v bližini šol.  

Z akcijo bomo prieli v sredo, 1. 9. 2010 in konali v ponedeljek, 6. 9. 2010. Prisotni so bili vsak dan 
od 6.30 do 8.30 in od 12. do 14. ure. 

2 lana  OŠ Šalek  + policija

1 lana   OŠ Gorica  + policija

2 lana   Avtobusno  postajališe + policija

1 lan    Standard  + policija

1 lan    Šola Anton Aškerc + policija

1 lan   Križiše Prešernova - Jenkova (Cvetliarna Iris) 

1 lan    Križiše Jenkova - Tomšieva 
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2 lana   Banka – steklena direkcija   

1 lan    OŠ Miha Pintar Toledo  + policija

2 lan    Križiše  Šalek + policija

1 lan    OŠ Škale  

1 lan   OŠ Šentilj  

2 lana  OŠ Pesje   

1 lan    Kidrieva (pri lekarni)   

1 lan   OŠ Vinska gora   
2 lana  Staro Velenje   

Od 7. 9. 2010 do 10. 9. 2010 bosta še po dva naša lana na avtobusnem postajališu in v starem 
Velenju od 6.30 do 8.30 in od 12. do 14. ure. 

NOSILCI PROJEKTA: SPV MOV, PP Velenje, osnovne šole v MO Velenje, Urad za gospodarske 
javne službe MO Velenje, MI Velenje – redarska služba in seveda najpomembnejši, prostovoljci, 
lani ZŠAM Velenje, ki so opravili skupaj 100 ur..

4. VARNA ŠOLSKA POT 


Skupaj z vodstvi osnovnih šol smo se dogovorili, da je potrebno na novo pregledati prometno 
varnostne narte. Ravnatelji so posredovali najveje pomanjkljivosti z vidika prometne 
infrastrukture. Vprašanja in pobude ravnateljev smo posredovali naprej na sejah MOV in Uradu za 
gospodarske javne službe. Urad za okolje in prostor je izdelal potrebne zemljevide.  

Varna šolska pot oz. prometno varnostni nart vsake šole še manjkajo. Tudi niso objavljeni v šolski 
publikaciji. Zaenkrat ima tak nart le OŠ Gustava Šiliha. V njem je tudi polno kritinih tok, ki jih bo 
potrebno odpraviti (predvsem pri avtobusnih prevozih šolskih otrok). 

5. ZADNJI ŠOLSKI DAN 

SPV MO Velenje je na svoji seji ocenil, da je nujno tako kot prvi šolski dan, poveati nadzor in nuditi 
pomo v okolici šol in na šolskih poteh tudi v zadnjih šolskih dneh. Predvsem pri uencih/kah 
zadnjih razredov OŠ in srednješolcih. Razigranost in težko priakovani poitniški dnevi, pa stresi pri 
pridobivanju zadnjih zakljunih ocen imajo za posledico zmanjšano pozornost za presojo cestnih 
razmer in razlinih prometnih situacij in s tem manj preudarno ravnanje otrok. Nekateri mladi 
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uživajo alkoholne pijae, kar povzroi znižanje psihomotorinih sposobnosti, postavljanje in kazanje 
moi in poguma pred vrstniki. 

Varovanje otrok ob zadnjem šolskem dnevu je potekalo 24. 6. 2010 od 8. do 13. ure. Prisotni lani 
ZŠAM so bili na naslednjih lokacijah: 
2 lana  OŠ Šalek   

1 lan   OŠ Gorica    

2 lana   Križiše Šaleška - Kidrieva   

1 lan    Standard   

1 lan    Šola Anton Aškerc  

1 lan   Križiše Prešernova - Jenkova (Cvetliarna Iris)  

2 lana   Križiše Jenkova – Tomšieva  

2 lana   Banka  

1 lan    OŠ Miha Pintar Toledo   

2 lana    Križiše  Šalek   

1 lan    OŠ Škale   

2 lana  OŠ Pesje   

1 lan   Kidrieva (pri lekarni)   

1 lan   OŠ Vinska gora   
1 lan   Nova Pošta  
1 lan  OŠ Šentilj  
ŠTEVILO UR, KI SO JIH OPRAVILI LANI ZŠAM VELENJE 24. 6. 2010 JE 110 UR (v l. 2009 51 
ur).

NOSILCI: SPV MOV, PP Velenje, ZŠAM Velenje, ŠCV in OŠ Velenje. 

6. KOLESARSKI IZPITI za petošolce OŠ 

Peto leto zapored smo od 18. 5. do 20. 5 2010 izpeljali kolesarske izpite za uence petih razredov 
velenjskih osnovnih šol, na zaasno postavljenem poligonu v Sonnem parku in okolici Kotalkališa 
Velenje.  
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TOREK 18. 5. 2010         

Šola: LIVADA ob 8:45. Prisotnih 31 uencev, 6 ponavljal izpit. 

Šola: MPT ob 10:45. Prisotnih 43uencev. Nihe ni ponavljal. 

Od 8:00 – 13:00 = 5 ur x 12 sodnikov = 60 ur.

SREDA  19.05.2010         

Šola: ŠALEK  ob 8:45. Prisotnih 33 uencev, 3 ponavljali izpit. 

Šola: CVIU ob 10:45. Odpovedali izpit. 

Od 8:00 – 13:00 = 5 ur x 11 sodnikov = 55 ur.

ETRTEK, 19.5.  

Šola: GORICA ob 8:45. Prisotnih 45 uencev, 3 ponavljali izpit. 

Šola: GUSTAV ŠILIH ob 10:45. Prisotnih 42 uencev. 4 ponavljali izpit. 

Od 8:00 – 13:00 = 5 ur x 12 sodnikov = 60 ur. 

Od 18. 5. 2010 do 20. 5. 2010 je opravljalo izpit 194 uencev (lani 229), od tega jih je 16 izpit 
ponavljalo. Vsi ki so ponavljali, so izpit opravili. 

OŠ Antona Aškerca smo na pobudo mentorja prometnega krožka prof. Franca Varšnika pomagali 
pri izpeljavi kolesarskih izpitov v šolskem okolišu. Najprej so uenci prehodili traso in bili opozorjeni 
na prometne znake in nevarnosti. Nato je sledilo ocenjevanje na spretnostnem poligonu, ki je bil 
zahteven. Potem so šli na poskusno vožnjo. Trasa je potekala od šole do križiša s Tomšievo do 
Kidrieve, zatem desno mimo MPT šole, do Križiša bivšega Marketa, zopet desno po Tomšievi 
do ležeih policajev in levo nazaj v šolo. 

eprav so izpiti v Sonnem parku uspeli, pa je vendar potrebno opozoriti na to, da bi morali mladi 
kolesarji opravljati izpit v svojem okolišu, na cesti, kar jim potrjuje tudi sprejem kolesarske izkaznice. 
Šole in ravnatelje zato že dve leti vzpodbujamo, da se opogumijo in pripravijo kolesarske izpite 
(seveda z izdatno pomojo SPV-ja in ZŠAMA-a) na cesti, kot je tudi predpisano. 
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Manjše tehnine napake na kolesih so bile pred vožnjo odpravljene. Veina uencev je na izpit 
prišla z obvezno varnostno opremo. Veliko je bilo pomanjkljivosti glede svetil, pa eprav so bila 
kolesa nova. Dandanes proizvajajo takšna kolesa, trgovci  pa pri nakupu tudi ne opozarjajo na 
pomen te »dodatne« opreme. Uencem, ki so bili brez koles in obvezne opreme, pa so jim le-to 
posodili njihovi sošolci. 
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NOSILCI : mentorji prometne vzgoje na osnovnih šolah. Prostovoljci ZŠAM Velenje so pomagali pri 
praktini izvedbi akcij Varno kolo in na kolesarskih izpitih. Skupaj so opravili 263 ur. SPV MO 
Velenje je skrbel za koordinacijo in usklajevanje aktivnosti ter zagotovil nalepke za kolesa, 
izkaznice, soglasja in ocenjevalne liste. PUP Velenje je poskrbel za postavitev poligona in njegovo 
vzdrževanje. Premalo je bilo sodelovanje PP Velenje in redarske službe.  

7. SODELOVANJE Z MENTORJI PROMETNIH KROŽKOV NA OŠ 

Na velenjskih OŠ imamo konno dva usposobljena mentorja prometne vzgoje. Na šolah Šalek in 
Gustav Šilih lahko v l. 2011 prinejo z izvajanjem kolesarskih izpitov  v prometu in ne ve na 
poligonu. Na OŠ GŠ so izdelali celoten varnostni nart šole, ki ga želijo predstaviti SPV-ju.  

Poleg pomanjkljivosti glede izobraževanja smo ugotovili tudi, da šole še vedno nimajo potrebnih 
koles za pripravo na izpite – po 5 koles na šolo bi morali imeti. 

8. TEHNINI DAN ZA DEVETOŠOLCE OŠ -  

Po letnem programu dela SPVCP MO Velenje za leto 2010 so bili izvedeni tehnini dnevi za uence 
9. razredov osnovnih šol ter CVIU po v naprej pripravljenem programu. 

NAMEN:  

 dopolniti in preveriti znanje prometne varnosti osnovnošolskih otrok; 
 popestriti program OŠ na podroju prometne varnosti; 
 seznaniti uence s konkretnimi aktivnostmi ob prometni nesrei in s tem opozoriti na usklajeno 

delo vseh odgovornih služb. 

IZVAJALCI IN SODELAVCI:

SPVCP MO VELENJE, z redarsko službo MO Velenje 

Državni izpitni center 

PGD Velenje 

PP Velenje 

ZD – reševalna postaja Velenje 
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POTEK IZVEDBE:

16., 17. in 18. marec 2010, 

zaetek 8.30 in zakljuek ob 12.40, 

vsak dan po 2 OŠ – delovali v dveh izmenah: 

1) sejna dvorana MO Velenje – državni izpitni center – VARNA VOŽNJA, izvajalec Rado 
JEROMEL: 

2) Titov trg – REŠEVALNA AKCIJA – prometna nesrea: sodelovali policisti, gasilci, reševalci; 
3) Ljudska univerza – PROMETNA DELAVNICA – MP-drsc - SPVCP > »mladost je norost«. 

Skupno se udeležilo 284 uencev, 14 – 15 mentorjev, 6 OŠ in 1 CVIU = skupno 14 oddelkov. 

Za spremljanje dela ter sodelovanje, so bili s strani SPVCP zadolženi: Katarina PRAZNIK, Jože 
MELANŠEK in Janez VRANC, ki so sodelovali vse dni. 

Ta dan smo predstavili tudi na VTV skupaj s sodelujoimi mladimi, ki so se tako tudi javno zahvalili 
za zanimiv dan, ki so ga preživeli z nami. Akcijo so kasneje ponovili tudi v Šoštanju. 

UGOTOVITVE – potek tehninih dni: 

− vsi v aktivnosti vkljueni so sodelovali usklajeno, uenci  bili disciplinirani, najveji interes so 
pokazali pri reševalni akciji: TITOV TRG je ugodna lokacija za take prireditve! 

− posebej pohvalno je bilo,  da so se prostovoljno udeležili z otroci tudi delavci vrtca Velenje, ki so 
pokazali poleg velikega interesa tudi zaskrbljenost, kaj je »ponesreenemu«?! 

− Ob spremljanju in opazovanju ter priložnostnem razgovoru z otroci, mentorji in nakljunimi 
opazovalci /odrasli/ je bilo ugotovljeno, da je najveji interes otrok za praktini del (akcijo). 

− Varnostnim ukrepom – skrbi za uence je bilo pri reševalni akciji poskrbljeno na ta nain, da so 
otroci gledali s podesta pred Kulturnim domom Velenje /nad stopnicami/. 

− Nezgoda se je dogodila enemu gasilcu /PGD Vinska gora/, na sreo brez poškodb. 

Za leto 2011 ponoviti to praktino temo. V fazi priprav vkljuiti sredstva javnega obvešanja in s 
propagando otrok, šol zagotoviti ve odraslih ter tudi upokojence, ki so kot mimoidoi tudi z 
zanimanjem spremljali dogajanje. 

Poroilo pripravil Jože Melanšek 
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9. OTROCI ODRASLIM 

SPV MO Velenje je razpisal Nagradni nateaj za likovna dela »OTROCI ODRASLIM«.  

V letošnjem letu smo znova zabeležili porast oddanih likovnih del. Temi sta bili: MOJ PRIJATELJ 
PASAVEK in MOJA PRIJATELJICA KRESNIKA. 

Število poslanih risb ni bilo omejeno. Sodelovali so uenci tretjih in etrtih razredov vseh OŠ MO 
Velenje, CVIU Velenje in VDC Ježek, enota Velenje. 

Prvi izbor so opravili likovni pedagogi na osnovnih šolah. Na SPV Velenje je prispelo preko 120 
likovnih del. Najboljša likovna dela je izbrala komisija sestavljena iz predstavnikov Policijske postaje 
Velenje ter predstavnika organizatorja SPV MOV. 

Nagradili smo 17 prvih mest, 23 drugih in 21 tretjih mest. Avtorji so prejeli praktine nagrade kot so: 
kolesarske elade, ogledala za kolo, kresnike, obeske za kljue, knjižice z navodili in nasveti za 
varno vkljuevanje v promet. Poleg nagrad so prejeli tudi priznanja. 

Ta dela smo tudi razstavili. Razstava je bila odprta v  Knjižnici Velenje v centru NOVA od meseca 
junija do sredine julija 2010. 

Nagrade so bile vroene na otvoritvi razstave, ki jo je spremljal bogat in zanimiv kulturni program, ki 
so ga je pripravili uenci CVIU. Odprtja razstave in vroitve nagrad so se udeležili nagrajenci, 
likovni pedagogi, ravnatelji in starši.  

NOSILCI: SPV MO Velenje, Osnovne šole v MO Velenje, Knjižnica Velenje in Urad za okolje in 
prostor (izdelava diplom). 

Pika potuje pametneje in živi bolje pa je bila likovna tema za vrtevske otroke, ki smo jo ponudili v 
okviru Evropskega tedna mobilnosti. Likovne izdelke smo razstavili v prostorih Knjižnice šolskega 
centra Velenje. Otvoritev razstave je bila 22. 9. 2010. Na otvoritvi je zapel zborek vrtca Najdihojca. 
Otroci iz zborka in nagrajenci smo potem skupaj s Piko obiskali tudi prireditev ob dnevu Dan brez 
avtomobila na Šaleški c. 2. 

NOSILCI: SPV MO Velenje, Vrtec Velenje, Knjižnica ŠCVelenje in Urad za okolje in prostor, 
projektna skupina MO Velenje 

10. VARNOSTNI PAS – PASAVEK 

Že etrto leto zapored Direkcija RS za ceste – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
izvaja projekt Pasavek, katerega osnovni namen je spodbujanje pravilne uporabe otroških 
varnostnih sedežev ter varnostnih pasov med vožnjo v avtomobilu. Osnovna ciljna skupina so otroci 
od 4-8 let, ter njihovi starši.  

V okviru projekta Pasavek smo po šolah in vrtcih razdelili gradiva in pozvali ravnatelje, naj se 
prijavijo k projektu. V preteklem letu smo vzpodbudili  nekaj razredov na OŠ Šalek, 2 na OŠ MPT in 
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15 skupin iz Vrtca Velenje, kar je najve do zdaj. Zato gre zahvala predvsem Lei Schmidt, ki se je 
tega projekta lotila zelo vestno, glede na porazne rezultate pripetosti z varnostnim pasom, ki smo jih 
posredovali vrtcem.  

SPV MOV je na podlagi štetja (zjutraj pred vsemi velenjskimi vrtci, opravili pa so ga prostovoljci, 
lani ZŠAM Velenje) in opravljene analize pripetosti z varnostnim pasom spomladi 2008 ugotovil 
stanje pripetosti.  

V šolskem letu 2008/09 sem se dogovorili, da se bodo v projekt Pasavek vkljuili oddelki 
najstarejših otrok v enotah, kjer so bili rezultati preverjanja pripetosti najslabši. To sta enoti 
Najdihojca in enota Ciciban. V vseh ostalih enotah bo naše delo potekalo po ustaljenem redu in 
bodo dejavnosti prometne vzgoje vkljuene v redno strokovno delo. 

V mesecu aprilu 2009 in 2010  smo štetje ponovili. Z veseljem ugotavljamo, da je dvoletno 
temeljitejše delo obrodilo sadove (iz 28% na 14% ne pripetih otrok) in da smo pripetost otrok na poti 
v vrtec uspeli poveati. 
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Rezultati 2002 – 2010: 

ANALIZA PRIPETIH OTROK KI SO PRIHAJALI V VRTEC 

        

ANALIZA VSEH VRTCEV 2008 ANALIZA VSEH VRTCEV 2009  

        

ŠTEVILO PRISPELIH 
OTROK 299 

ŠTEVILO 
PRISPELIH 
OTROK 261 

ŠTEVILO PRIPETIH 
OTROK 215 

ŠTEVILO 
PRIPETIH 
OTROK 197 

ŠTEVILO 
NEPRIPETIH OTROK 84 

ŠTEVILO 
NEPRIPETIH 
OTROK 64 

PRIPETI OTROCI  V 
% 71,91 

PRIPETI 
OTROCI  V 
% 75,48 

NEPRIPETI OTROCI 
V % 28,09 

NEPRIPETI 
OTROCI V % 24,52 

        

        

ANALIZA VSEH VRTCEV 2010     

       

ŠTEVILO PRISPELIH 
OTROK 240     

ŠTEVILO PRIPETIH 
OTROK 205     

ŠTEVILO 
NEPRIPETIH OTROK 35     

PRIPETI OTROCI  V 
% 85,42     

NEPRIPETI OTROCI 
V % 14,58     
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11. BODI preVIDEN 

Akcija je potekala v celotnem slovenskem prostoru. Nosilec akcije je SPV Republike Slovenije. 
Vkljueni so bili uenci tretjih oziroma etrtih razredov osnovnih šol. Gradivo za izvedbo navedene 
akcije je bilo vsem šolam osebno vroeno že v mesecu oktobru. Zakljuek akcije pa je v januarju 
2010. 

Na šolah in razlinih oglasnih mestih smo izobesili plakate »BODI viden bodi preVIDEN«  

12. LUTKOVNA PREDSTAVA 

Za vrtevske otroke smo organizirali ogled lutkovne predstave Promet ni hec. Predstavo si je v 
Kulturnem domu Velenje ogledalo preko 300 malkov in malic, v mesecu novembru. 

V vrtcu so izpeljali tudi program Kolesarek. 

13. PROMETNA VZGOJA V CESTNEM PROMETU ZA SŠ 
Predavanje lanov društva paraplegikov na temo – Še vedno vozim vendar ne hodim je bilo  
organizirano za dijake tretjih letnikov elektro in raunalniške šole dne 10. 5. 2010 na MIC-u.  

Dijaki ŠCV so imeli priložnost slišati prievanja naših mladih lanov društva  in tako doživeli 
neposreden stik s tistimi, ki »vozijo« posledice s seboj celo življenje, ki so v prometnih nesreah 
utrpeli poškodbe hrbtenjae…, V sodelovanju z našimi partnerji (policija, SPV, itd.) smo na koncu 
dogodka pripravili tudi razline poskuse, v katerih so dijaki sodelovali in lahko videli, kako alkohol ali 
neuporaba varnostne opreme zmanjša varnost v cestnem prometu.

Na Šolskem centru Velenje že ve let potekajo razline dejavnosti, ki so namenjene dijakom drugih 
letnikov na vseh usmeritvah. Tudi v šolskem letu 2010 je bil v okviru interesnih dejavnosti izveden 
(7 urni) program z naslednjimi vsebinami. 

Program je potekal v prostorih Policijske postaje Velenje: Mladi v prometu in v uilnici Avto šole 
ANTLEJ v stavbi Farmina, Trg mladosti 6: 

− Na poti v uilnico avto šole ogled prometne ureditve v Velenju.  
− Poznavanje motornega vozila in mehanski vidiki povezani s prometno varnostjo. 
− Prometna vzgoja in vedenje v cestnem prometu: Usposabljanje in vožnja s spremljevalcem 

(starostni pogoji 16 let in 6 mesecev) Udeleženci v prometu s poveano pozornostjo: pešci, 
kolesarji in mopedisti, pravila o varnosti cestnega prometa s poudarkom na pravila vožnje v 
križiših, prometni znaki: znaki za nevarnost, znaki za izrecne odredbe, obvestila, semaforji in 
znaki policistov. 

NOSILCI: Rupert Tašler mentor ŠC Velenje in lan sveta SPV MO Velenje, v sodelovanju s PP 
Velenje in AŠ Antlej. 
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V okviru izbirne vsebine Prva pomo za ŠCV (vsi dijaki 2. letnikov), poslušajo temo o alkoholu. V 
okviru te teme obravnavajo pojme: varno in tvegano pitje alkohola, zmanjšana voznikovo 
sposobnost zaradi uinka alkohola, uinke alkohola po promilih, tunelski efekt, akutne zastrupitve z 
alkoholom - etanol, ter preko slike spoznajo promilomat. Govorijo tudi o prvi pomoi 
ponesreencem v prometnih nesreah. Izbirno vsebino vodi Karmen Zakošek, ZD Velenje.  

NOSILCI: Rupert Tašler mentor ŠC Velenje in lan sveta SPV MO Velenje, v sodelovanju PP 
Velenje in AŠ Antlej. 

14. SODELOVANJE Z  ZD VELENJE 

V okviru izbirnih vsebin za ŠCV - kompletni 2.letniki, obdelamo pri prvi pomoi tudi temo alkohol. V 
okviru tega obdelamo pojme varno in tvegano pitje alkohola, zmanjšano voznikovo sposobnost 
zaradi uinka alkohola,uinke alkohola po promilih, tunelski efekt,akutne zastrupitve alkohol - 
etanol, ter preko slike spoznamo promilomat. O alkoholu pa govorimo tudi na Cindi delavnicah, ko 
govorimo o tveganem in varnem pitju ( teh delavnic pa je bilo v lanskem letu 34 ). Pripravili so tudi 
zgibanke: alkohol in prva pomo motoristu ob Dnevu prometne varnosti za voznike enoslednih 
vozil.  

15. SVETOVNI DAN SPOMINA NA ŽRTVE PROMETNIH NESRE

V soboto, 20. novembra 2010, je bila ob 17. uri pri osnovni šoli Vinska Gora priložnostna prireditev 
ob svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesre. 

V kratkem kulturnem programu so nastopili otroci iz vrtca in osnovne šole Vinska Gora, zbrane pa 
je pozdravil tudi podžupan Mestne obine Velenje Jožef Kavtinik.   

Aktivnosti v letošnjem letu potekajo pod sloganom: »Dobre želje uresniujemo z dejanji!« Svetovni 
dan spomina na žrtve prometnih nesre obeležujemo na tretjo nedeljo v novembru. Na pobudo 
razlinih nevladnih organizacij ga je priznala Organizacija združenih narodov. Smrt ali poškodbe 
zaradi prometnih nesre so nenadni in travmatini dogodki, ki imajo dolgotrajne, pogosto 
doživljenjske posledice. Vsako leto se na milijone ljudi po svetu pridruži tistim, ki že trpijo zaradi 
prometnih nesre. 

Tudi Mestna obina Velenje se je pridružila Viziji ni in pobudi Direkcije Republike Slovenije za 
ceste in Zavodu varna pot da na slovesnih dogodkih ne ponujamo alkoholnih pija. Zavedamo se, 
kako velik problem je prekomerno uživanje oz. zloraba alkohola. Vedno, ko se ponudi priložnost, 
skušamo prispevati k zmanjšanju zlo(rabe) alkohola in k veji ozavešenosti med ljudmi. Dan 
spomina na žrtve prometnih nesre želi odgovoriti na potrebo žrtev prometnih nesre in njihovih 
svojcev po javnem priznanju njihove izgube in boleine. 
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16. EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 

Program Evropski teden mobilnosti »Potuj pametneje, živi bolje« 

od srede, 16. septembra do srede, 22. septembra  

− uslužbenci uprave  MO Velenje peš, s kolesom ali organiziranim prevozom v službo; 
− anketa najboljši voznik LOKALCA – na Lokalcu; 
− teden zbiranja vozovnic LOKALCA (nagrada za najve zbranih vozovnic) – na LOKALCU:  
− Trajni ukrep -  postavitev  dveh elektrinih stebrikov  Elektrobay za polnjenje elektrinih 

avtomobilov. 

nedelja, 19. septembra 2010, okoli Velenjskih jezerih, ob 10. uri 

− Pikino družinsko kolesarjenje okoli jezer je odpadlo zaradi dežja. 

nedelja, 19. september 2010, velika dvorana Kina Velenje, ob 18. uri  

− projekcija domišljijske pustolovšine Zadnji gospodar vetra (The Last Airbender) 

sreda, 22. september 2010, RUDARSKA CESTA, od 9. do 17. ure  

(od 7. do 17. ure zapora ceste)  

− prisotnost Pika Nogavike na kolesu, rolerjih …;  
− risanje s kredo (likovna delavnica);  
− mini nogomet;  
− šola rolanja;  
− predstavitev elektrinih koles;  
− simulacija EKO vožnje; 
− predstavitev športnih in rekreativnih koles;  
− propagandni material na tematiko varne vožnje ter veje okoljske osvešenosti; 
− predstavitev Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne obine Velenje;  
− stojnica s plakati in ostalim propagandnim materialom na temo Tedna mobilnosti; 
− SKIKE vadba (od 14. ure dalje) 
− nastop skupine Glasbene šole Frana Koruna Koželjskega Velenje; 
− predstavitev Glasbene šole Goter; 
− nastop plesne šole Devžej, 
− nastop harmonikarja Aljaža Sedovnika, 
− nastop citrarke Urška Ramšak in Vesna Videmšek. 
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sreda, 22. september 2010, knjižnica Šolskega centra Velenje, ob 14. uri

− zakljuek nateaja likovnih del »Pika potuje pametneje, živi bolje« 

Organizatorji: Mestna obina Velenje, Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu, KSSENA, 
Športna zveza Velenje, Glasbena šola Frana Koruna Koželjskega Velenje, Nogometni klub Rudar, 
Osnovna šola Antona Aškerca, TIC Velenje.  

Prireditev smo pripravili peto leto zapored. 
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17. DAN PROMETNE VARNOSTI V ENOSLEDNIH VOZIL V MO VELENJE 

SPV je organiziral 14. 5. 2010 prireditev na Titovem trgu »Dan prometne varnosti za eno sledna 
vozila« – prikaz varne vožnje in tekmovanje spretnostne vožnje z skuterjem za srednješolce, ter s 
kolesom za osnovnošolce. 

Na podlagi pisnih testov, ki so jih reševali 8. in 9.- šolci OŠ iz Velenje in dijaki 1. in 2. letnikov ŠCV 
smo pripravili med drugimi predstavitvami tudi praktini del tekmovanja za najboljše v pisnih testih. 
Pisalo jih je preko 500 uencev in dijakov iz ŠC Velenje in OŠ MPT, OŠ Šalek. Popravili so jih lani 
SPV. 

Urnik tega dne: 
13.00 - Prihod motoristov in otvoritev 

13.15 - Prikaz varne vožnje policistov PPP Celje s komentarjem elementov prikaza  

13.30 - Predstavitev sodelujoih  

Opažamo edalje slabše rezultate pri pisnih testih, se pravi pri poznavanju CPP, s poudarkom za 
enosledna vozila. 

Prisotni organizatorji oz. sodelujoi: lani SPV MOV, Policijska postaja Velenje in Celje. 
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18. BREZPLANI PREVENTIVNI TEHNINI PREGLED 

Ocenjujemo, da je namen teh akcij bil dosežen, kajti brezplane zimske preventivne tehnine 
preglede sedaj že opravljajo d. o. o. v obini samoiniciativno. 

Na spomladanskem (18. 4. 2009), ki smo ga prvi namenili motoristom in ga pripravili pri A.V. 
Miklavc tehnini pregledi, d.o.o. pa je udeležba bila slaba – le 4 motoristi so prišli preverit stanje 
svojega motorja pred motoristino sezono). Nudili smo tudi informacije o varni vožnji. 

19. HITROST 

V okviru Direkcije RS za ceste – Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu izvajamo še 
projekt HITROST.   

Po šolah, parkiriših, avtobusnih postajališih, Zdravstvenem domu smo razdelili gradiva – plakate 
Hitra vožnja obžalovanja vredna, ki smo jih prejeli in se tako pridružili preventivnim aktivnostim na 
podroju prometne varnosti, ki potekajo v okviru Nacionalnega programa varnosti cestnega 
prometa. 

Medijem smo posredovali DVD Nesrea na avtocesti, ki so ga pred asom v sodelovanju z DARS-
om in RTV SLO pripravili na SPV. 

20. BODI VIDEN, BODI PREVIDEN  

Namen in cilj dejavnosti pod naslovom je varnost pešcev ob vozišu.  

Tudi v tej akciji, ki jo Pripravlja DC – SPV Slovenija smo bili aktivni. Cilj SPV-ja je, da postane vsak 
Velenjan pešec s kresniko ali katerim drugim odsevni predmetom. Tudi kadar sodelujemo ali 
organiziramo kakšno prireditev lani SPV-ja obanom ponujamo kresnike. 

lani ZŠAM Velenje so v petek 22. 1. 2010 in soboto in 23. 1 2010 od 17. do 20. ure preverjali 
uporabo odsevnih teles na petih lokacijah v MO Velenje. Zajetih je bilo 211 posameznikov, parov, 
oziroma skupin. 

Lokacije so: Šentilj pri Velenju staro Velenje Šmartno – Konovo Šalek, Avtobusno postajališe. 
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Ugotovili smo naslednje stanje pešcev v prometu v %: 

Uporaba odsevnih teles:

Odsevnik  13% 

Drug odsevnik 24% 

Nima odsevnika 63% 

Po oblailih:

Svetlo   45% 

Temno   55% 

Hoja glede na smer voziša:

Levo   33% 

Desno   24% 

Proti sredini  27% 

Preka   16% 

  

Po številu pešcev:

Sam  69% 

Par   27% 

Skupina  4% 

Rezultati kažejo, da kljub temu, da smo v teh letih razdelili ogromno kresnik in zadnja leta tudi 
odsevnih trakov, ljudje le-teh še vedno ne uporabljajo dovolj (le 37%, prejšnje leto pa 40%. Še 
vedno prevladujejo tudi temna oblaila.  

Nosilec: SPV in ZŠAM 
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21. MEDIJSKA PODPORA 

O naših dejavnosti so redno poroali: Naš as, Radio Velenje, Moj radio (40 brezplanih objav Bodi 
preViden), Radio Fantasy in VTV. Med odmevnejšimi je bil prispevek v oddaji Dobro jutro, ko smo 
predstavili skupaj z  uenci, ki so sodelovali na tehninem dnevu ta dan. Prikazan je bil namre
celoten postopek reševanja ponesreenca iz avtomobila. 

Prav tako so objavili naše pisne prispevke in nas vabili k sodelovanju v oddajah o varnosti v 
cestnem prometu (VTV: Dobro jutro, Miš maš), radio Velenje pa v oddaji Nasveti strokovnjaka (bodi 
preViden in priprava vozila na zimo). Prav tako so objavljali spote, ki jih je pripravil SPV in zaprosil 
za brezplano objavo: hitrost, alkohol, varnostni pas, Bodi viden – tako v avdio kot vizualni obliki. 
Sodelovanje z mediji lahko v tem letu pohvalimo in se jim tudi zahvaljujemo. 

V Prometnem vestniku, glasilu ZŠAM Slovenije, so lani ZŠAM in SPV objavili svoje prispevke.  

22. SODELOVANJE Z DRUGIMI PRI URESNIEVANJU PROGRAMA  VARNOSTI V CP 

Zelo pomembno pa je sodelovanje vseh udeležencev uresnievanja Lokalnega programa v 
cestnem prometu v MO Velenje, ki se krepi in razširja. V poroilu lahko zapišemo, da je 
sodelovanje dobro. 

Navedene dejavnosti smo izvajali: SPV - Urad za gospodarske javne službe, Policijska postaja 
Velenje, Policijska uprava Celje - Prometna policija, ZŠAM Velenje, Osnovne šole, VVZ Velenje, 
ŠC Velenje, Avto šola Relax in Antlej, PUP Velenje, Moto klub Šaleške doline, Knjižnica Velenje, 
GD Velenje in Zdravstveni dom - Reševalna služba in Zdravstvena vzgoja – Cindi delavnice, 
MDPM, AMZS Velenje, KS Šentilj, s lani obinskega sveta MOV. 

Obinski Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je tudi letos prispeval nagrade za 
prireditev Z glavo na zabavo, ki jo pripravlja medobinski LAS. Prireditev ZGNZ je potekala za vse 
uence zadnje triade osnovnih šol v Velenju.  

Redno smo se udeleževali sej Sosveta za izboljšanje varnosti obanov. 

SPV je organ  obine, zato priakujemo še vejo pomo pri izpeljavi doloenih tok iz programa, ki 
je bil sprejet na obinskem svetu. 

23. UKREPI NA PODROJU INFRASTRUKTURE 

Nujno bo še naprej evidentiranje kritinih tok, na katerih najpogosteje prihaja do prometnih nesre. 
Potrebno bo zmanjšati hitrost v središu mesta, še posebno na Šaleški, kjer lani SPV že nekaj let 
opozarjamo na nujno postavitev radarja. Pobuda za izvedbo plonika pri MIC-u je bila realizirana. 
Sproti posredujemo pobude tudi na obinski mestni svet. 
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Prostora za izgradnjo PROMETNEGA poligona, ki bo omogoil mladim voznikom priprave na varno 
vožnjo. Apeliramo na obinsko upravo in obinske svetnike, da poišejo ustrezen prostor. 

Objava varna vožnja v velenjskem krožnem križišu je bila objavljena v tedniku DOBRO JUTRO, 
dne 20. 3. 2010. 

24. SPLETNA STRAN SPV MOV 

Pri prenovi obinskih spletnih strani nismo dobili svoje podstrani. Zato svetujemo predvsem 
www.varna-voznja.si, http://www.moto-aktivisti.si/  s koristnimi napotki za motoriste, AMZS, DARS, 
policija svetuje, www.vozimo-pametno.si in druge, katerih tema je varnost v prometu.  

25. PRIZNANJA VZORNI VOZNIK 

SPV na pobudo in predlog ZŠAM posreduje vloge za dodelitev za podelitev priznanja Vzorni voznik 
za Mestno obino Velenje. Letos so priznanja prejeli 4 vozniki, lani ZŠAM. Predlagatelji so lahko 
tudi druge organizacije in društva. 

26. SEJE IN SESTANKI, SEMINARJI IN SIMPOZIJI 

V preteklem letu smo imeli sedem sej SPV-ja, sestanek oz. posvet na Ministrstvu za promet, z 
Javno agencijo Republike Slovenija za varnost prometa.  

Aktivno smo sodelovali smo na okrogli mizi v Državnem svetu, ki jo je organiziral SOS: 

V okviru javnih razprav pri pripravi nove prometne zakonodaje je Delovna skupina za izvajanje 
NPVCP pri Skupnosti obin Slovenije bila aktivna na podroju delovanja svetov za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu in s tem povezanim podrojem prometne vzgoje in izobraževanja. V fazi 
usklajevanja med pripravljavcem tega zakona – MNZ in javnostjo ter Delovno skupino za izvajanje 
NPVCP pri SOS je bil usklajen 5. len – citirano: »Vzgoja in izobraževanje za varno udeležbo v 
cestnem prometu se zagotavlja v programih predšolske vzgoje ter programih osnovnošolskega in 
srednješolskega izobraževanja.«  

Delovna skupina za izvajanje NPVCP pri SOS je pripravljavcu zakona - MNZ izrazila podporo za 
vsebino predlaganega 5. lena, kajti z napisanim so bila uresniena dolgoletna opozorila s terena, 
ki smo jih vrsto let prostovoljci s podroja prometne preventive neuspešno posredovali državnemu 
SPV, da prometna vzgoja sodi v šolski sistem; da vzgoja za prometno varnost mora biti del 
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verificiranega izobraževalnega programa vse od vrtca preko OŠ in srednje šole ter da je to 
dolgorono edina možnost uspešne prometne preventivne dejavnosti. 

Iz gradiva za obravnavo v Državnem zboru je razvidno, da je prišlo do spremenjene vsebine 5. 
lena in to v fazi medresorskega usklajevanja - zaradi nasprotovanja Ministrstva za šolstvo 
in šport. Nova predlagana vsebina se glasi, citirano: »Vsebine prometne vzgoje za varno udeležbo 
v cestnem prometu izvaja civilna družba in organizacije, ki se ukvarjajo s preventivnimi dejavnostmi 
za podroju varnosti cestnega prometa zlasti v sodelovanju z javnimi vzgojno izobraževalnimi 
zavodi.« 

Povsem nesprejemljivo je, da MŠŠ prelaga odgovornost za vzgojo na civilno družbo in v 
prosto odloanje javnim vzgojno izobraževalnim zavodom. Obenem se s to predlagano 
vsebino krši tudi Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 
2007-2011 (Skupaj za vejo varnost), ki jo je Državni zbor RS sprejel na seji 18. decembra 
2006. V resoluciji je med drugimi pri smotrih in ciljih zapisano, da je z vzgojo in izobraževanjem ter 
preventivnimi in represivnimi ukrepi spremeniti slabe naine vedenja v prometu. Iz tega izhaja tudi 
ukrep št. 6. 1 – prometna vzgoja, kjer je v okviru dejavnosti zapisano - citirano: »vkljuitev prometne 
vzgoje v kurikularne izobraževalne vsebine na osnovnih in srednjih šolah«. 

En lan se je udeležil tudi strokovnega sestanka STAREJŠI VOZNIK, ki je namenjen tako 
zdravnikom družinske medicine, medicine dela prometa in športa, farmacevtom, sodnikom, 
policistom, zavarovalnicam, kot tudi tistim, ki se na kakršen koli nain ukvarjajo z varnostjo 
cestnega prometa in jih tema STAREJŠI VOZNIK zanima tudi kot možni izziv in prispevek k 
pomembni in aktualni temi: mobilnosti starejših in izboljšanju medgeneracijskega sodelovanja. 
Predsednica je bila na posvetu predsednikov in tajnikov obinskih SPV, 21. 6. 2010 na Brdu pri 
Kranju. 

V mesecu oktobru smo se lani SPV udeležili strokovne ekskurzije Varna vožnja na prometnem 
poligonu na Vranskem.
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27. FINANNO POROILO: 

 2007 2008 2009 2010 

Poraba 
sredstev 

5.567 € 8.908,53 € 5.876,69 € 9.738,25 €

Cilj je 1 EUR na prebivalca, torej v proraunu bi moralo biti zagotovljenih 35.000 EUR za 
preventivo v cestnem prometu. 

V letu 2010 je bilo na postavki 100008001 – Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu – 
porabljenih 9.738,25 €.  

Sredstva so bila porabljena za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in 
njihovo preventivno dejavnost v cestnem prometu ter za pripravo in izvedbo Evropskega tedna 
mobilnosti, katerega pobudnik je sicer Ministrstvo za okolje in prostor. 

Poroilo pripravila: 

Katarina Praznik, podpredsednica SPV MO Velenje 
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POROČILO
o delu Medobčinske lokalne akcijske skupine 

za preprečevanje zasvojenosti z drogami za 
leto 2010 

V Medobčinski lokalni akcijski skupini za preprečevanje 
zasvojenosti z drogami, ki s svojim delovanjem pokriva območja 
občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki, smo v letu 2010 
izvajali preventivne dejavnosti za ciljne skupine vseh starostnih 
obdobij, predvsem pa za mlade. 
S Fundacijo Z glavo na zabavo in Svetom za preventivo in vzgojo 
v cestnem prometu smo v letu 2010, prav v tednu otroka, skupno 
organizirali kar štiri prireditve namenjene vsem osnovnošolcem 
zadnje triade, O.Š. Velenja, Šoštanja in Šmartnega ob Paki. 
V Domu kulture Velenje se je na prireditvah ZGNZ v dveh 
dneh zvrstilo preko 1.200 učencev osmih osnovnih šol in 
Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje. Prav 
tako je Fundacija s svojim programom za družine v Velenju 
nastopila tudi na otvoritveni dan Pikinega festivala. Fundacija 
Z glavo na zabavo organizira splošnokoristne medijske in 
prireditvene aktivnosti za mlade, s katerimi želi spodbuditi 
zdrav in aktiven način preživljanja prostega časa, kvalitetno 
zabavo brez škodljivih pomagal in posledično zdrav življenjski 
slog mladostnikov nasploh. Sprejeli so filozofijo, da se je 
mogoče odlično zabavati brez alkohola in drog, ter da opojne 
substance nikakor ne sodijo v cestni promet. Medobčinska LAS 
Velenje s Fundacijo ZGNZ zelo dobro sodeluje že vrsto let in 
bo sodelovanje nadaljevala glede na pozitivne izkušnje tudi v 
prihodnje. Za ta namen je bila med Fundacijo in vsemi tremi 
občinami sklenjena donatorska pogodba.  
Mladinskemu centru Velenje smo donirali preventivni projekt 
“Odveslajmo prepreke – priveslajmo veselje; Mladi na Kolpi 
2010”. Iz Velenja se je projekta udeležilo 12 predstavnikov, od 
tega 9 mladih prostovoljcev in 3 mentorji. Velenjski prostovoljci 
so bili zadolženi za izvedbo bobnarske delavnice, košarkarskega 
turnija in še za mnoge druge zanimive aktivnosti. 
Z nakupom 18 izvodov knjig Družinski priročnik smo v 
sodelovanju z Društvom za ustvarjalno vzgojo iz Ljubljane, 
vsaki enoti Vrtca Velenje in vsaki O.Š. v MOV podarili po en 
izvod omenjene knjige. Društvo je izvedlo v Velenju tudi nekaj 
predavanj na temo ustvarjalne vzgoje. 
V sodelovanju z Uradom za enakem možnoti Vlade Republike 
Slovenije smo skupaj s Športno zvezo Velenje izvedli v okviru 
občinskega praznika, ter predstavitve klubov in društev v MOV, 
preventivno akcijo „Tek očkov”. Na teku je sodelovalo 54 očkov 
in 86 otrok, starih od 7. mesecev do 14. leta. Namen dogodka 
je spodbujanje aktivnega preživljanja časa očetov z otroki, ter 
ozaveščanje o pravicah očetov in pozitivnih vidikih očetovstva 
za otroke in starše. Vsi očetje in otroci, ki so se teka udeležili, 
so prejeli simbolične nagrade, otroci  majice z napisom „Moj 
očka je”, očetje pa z napisom „Aktivirani očka”. 
V mesecu septembru nas je zelo razveselil obisk 12 predstavnic 
iz Domžal, pod vodstvom podžupanje Občine Domžal in 
direktorice Centra za mlade Domžale. Na njihovo željo smo 
jim v Velenju predstavili delovanje Medobčinske LAS Velenje, 
projekt Otrokom prijaznega Unicefovega mesta Velenje, v okviru 
katerega delujejo tudi varne točke, delovanje Medobčinske 
zveze prijateljev mladine Velenje, usmeritve mladinske politike, 
delovanje mladinskega sveta lokalne skupnosti, sodelovanje 
mladih pri procesih odločanja znotraj lokalne skupnosti. Gostje 

so si po sprejemu v mestni hiši, ogledali poleg nekaterih varnih 
točk, tudi Vilo Mojca in nove prostore Mladinskega centra ter 
Mladinskega hotela v Velenju. Po izmenjavi izkušenj in dobrih 
praks smo jih popeljali tudi po Pikinem festivalu na Jezeru. Z 
dobrimi občutki smo se poslovili in se dogovorili za sodelovanje 
tudi v prihodnje. 
V sredini leta 2010 je pričel v Velenju na podlagi odobrenih 
sredstev republiškega razpisa delovati Svetovalni center za 
zmanjševanje škode zaradi drog v sklopu Slovenskega združenja 
za duševno zdravje – ŠENT. V ta namen je Šent sklenil z Mestno 
občino Velenje najemno pogodbo za souporabo prostorov v 
Mestni četrti Desni breg. Svetovalni center ima odprte prostore 
8 ur na dan in sicer ob torkih, četrtkih in petkih. V Medobčinski 
LAS Velenje podpiramo delovanje tovrstnega Centra, saj se že 
nekaj let, tudi v celotnem slovenskem prostoru, kaže potreba 
po večjem številu programov za zmanjševanje škode.
S preventivnimi programi na šolah smo zaradi dobrih 
odzivov nadaljevali tudi v tem letu. Učenci sedmih in osmih 
razredov osnovnih šol, ter dijaki Šolskega centra Velenje so 
bili seznanjeni s problemom nasilja in drog med mladino. 
Na roditeljskih sestankih so bili starši v okviru projekta 
Pogovarjajmo se, prisluhnimo otroku in ne zatiskajmo si oči, 
seznanjeni s prepoznavanjem odvisnosti pri otrocih in z ukrepi, 
ko se pojavijo težave. Preko Medobčinske zveze prijateljev 
mladine Velenje smo nudili staršem brezplačna srečanja v 
programu Otroci so naše največje bogastvo oziroma v tako 
imenovani Šoli za starše. Na srečanjih s strokovnjaki se starši 
seznanjajo z razvojem in odraščanjem otrok in mladoletnikov 
ter o tem, kako premagovati razvojne težave in preprečevati 
različne oblike zasvojenosti. V enotah Vrtca Velenje so potekale 
telovadne urice za otroke skupaj s starši - družinska rekreacija, 
ki jo izvajajo vzgojiteljice Vrtca Velenje. Tudi v tem letu so starši 
in predšolski otroci izkazali še večji interes, tako da smo razširili 
izvajanje družinske rekreacije še na druge starostne skupine. 
Podprli smo delovanje socialno varstvenega programa 
Terensko delo z odvisniki, ki ga izvaja Zavod Socio iz Celja. 
Program zajema mobilno izmenjavo igel, menjavo osnovnega 
pribora, posredovanje informacij v zvezi z drogami, svetovanje 
v preventivi pred različnimi boleznimi, razdeljevanje kondomov, 
zagotavljanje pomoči v stiski odvisnikom oziroma posredovanje 
informacij o njeni pomoči.
V mesecu novembru – mesecu preventive, skoraj vsako leto 
organiziramo kakšno okroglo mizo na temo odvisnosti. Tokratna 
okrogla miza v Študijski čitalnici Knjižnice Velenje je bila na 
strokovno temo “Vloga nizkopražnih programov v celostni 
obravnavi zasvojenosti«. Glavni organizator okrogle mize je bil 
Svetovalni center za zmanjševanje škode zaradi drog Velenje 
v sodelovanju z Medobčinsko LAS Velenje. Namen okrogle 
mize je bil med drugim tudi ta, da se stroka v Velenju in bližnji 
okolici seznani s pričetkom delovanja Svetovalnega centra za 
zmanjševanje škode zaradi drog v Velenje. 
V mesecu novembru smo se s podatki, izpolnjenimi v obsežnem 
vprašalniku, za potrebe ažuriranja evidence LAS ter analize 
obstoječih akcijskih skupin (LAS) za preprečevanje zasvojenosti 
v Republiki Sloveniji v letu 2010, pridružili v projekt, ki se ga 
je lotil zasebni Inštitut UTRIP iz Ljubljane. Rezultati analize so 
bili obširno predstavljeni na Nacionalni konferenci ob mesecu 
preprečevanja zasvojenosti in članom Medobčinske LAS 
Velenje. 
V Medobčinski LAS Velenje smo se pridružili pripravam na 
novo Resolucijo o nacionalnem programu na področju drog 
2011-2020 in se udeležili Posveta o nacionalnem programu za 
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droge v Portorožu, ter Nacionalne konference ob mesecu preprečevanja zasvojenosti z osrednjim sloganom »Lokalna skupnost 
v akciji – sodelovanje in izzivi v preventivi« v Ravnah na Koroškem. 
V letu 2010 je Mestna občina Velenje namenila na  proračunski postavki 400320015 z naslovom LAS – Program za boj proti drogi 
sredstva v višini 8.273,21 EUR, kar predstavlja 78,10% realizacijo glede na sprejeti proračun v višini 10.580,00 EUR, znesek v 
višini 3.205,22  pa je bil prenešen v plačilo za leto 2011. V letu 2010 so vsak svoj delež, glede na število učencev zadnje tirade, 
prispevali za izvedbo prireditve Z glavo na zabavo tudi občina Šoštanj 600 EUR in občina Šmartno ob Paki 300 EUR.
Z našim delom in programi še naprej sledimo poslanstvu LAS-a, katerega primarna naloga je preventiva na področju preprečevanja 
zasvojenosti za čim širšo populacijo, predvsem pa za mlade.

Številka: 154-03-0001/2011-530
Datum:  20. 1. 2011

Pripravila: 
             Dragica KAUZAR, univ.dipl.soc., s.r.            

Višja svetovalka II. za varstvo
         in vzgojo predšolskih otrok
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POROČILO 
o delu Ustanove  Velenjska knjižna fundacija v letu 2010
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POROČILO 
o delu Zveze kulturnih društev Šaleške doline 

za leto 2010

Prisotnost  v lokalnem prostoru
Zveza  združuje 27 kulturnih društev mestne občine Velenje. 
Društva se ukvarjajo z vokalno in instrumentalno glasbo ter 
s folklorno, filmsko, likovno, fotografsko, literarno, plesno in 
gledališko dejavnostjo. Vsa društva skušajo okolju, v katerem 
delujejo, dati svoj pečat. Tako je Zveza skupaj z društvi in 
posamezniki, MO Velenje in JSKD – Območno izpostavo 
Velenje  izvedla ali bila soizvajalka pri naslednjih projektih:
• 18. in 19. marec 2010 – Pozdrav pomladi 2010 – območna 

revija otroških in mladinskih PZ (sodelovalo je 21 pevskih 
sestavov); soorganizacija

• 9. in 10. april 2010 – Pozdrav pomladi 2010 – območna revija 
odraslih PZ, malih vokalnih skupin in oktetov (sodelovalo je 
22 pevskih sestavov); soorganizacija

• 8. maj 2010 – priprava in izvedba kulturnega programa na 
15. cvetličnem sejmu (nastopajoči: otr. PZ Klavirček, Plesni 
studio N, Big band Glasbene šole Fran Korun Koželjski)

• V poletnih mesecih (julij in avgust) izvedba otroških delavnic 
v okviru projekta »Poletje na travniku« - v sodelovanju 
s Festivalom Velenje (6. 7. – Stopimo v svet lutk, 13. 7. 
– Skrivnosti slikarskega platna, 20. 7. – Si upaš stopiti na 
oder?, 27. 7. – Kiparimo)

• 15. avgust 2010 – pomoč pri organizaciji festivala “Graška 
Gora poje in igra” (ZKD Šaleške doline je podelila nagrado 
za najboljše besedilo)

• 29. avgust 2010 – »Eno pesem peti…«; območno 
srečanje ljudskih pevcev in godcev (nastopilo je 7 pevskih 
sestavov)

• 29. oktober 2010 – priprava in izvedba slovesnosti ob 
dnevu spomina na mrtve

Seje organov ZKD Šaleške doline
Zveza je s predsedniki KD sklicala sestanek enkrat, in sicer 16. 
novembra 2010. Nadzorni odbor se je sestal  23.  marca 2010.
30. novembra 2010 je Zveza pripravila volilno skupščino. Novi 
predsednik ZKD Šaleške doline je postal Matej Mraz. Ostali 
člani izvršilnega odbora so: Irena Poljanšek Sivka, Tatjana 
Vidmar, Katja Gruber, Salih Biščić, Drago Seme, Vinko Šmajs, 
Neva Trampuš, Nina Mavec Krenker. Občino Šoštanj v Zvezi 
zastopa Milojka B. Komprej, občino Šmartno ob Paki pa Tomaž 
Lesnjak. Nadzorni odbor sestavljajo: Zdenko Lešnik, Petra 
Hriberšek, Alenka Felicijan. 

Projekti 
V  letu 2010 je Zveza z enajstimi projekti kandidirala na Javnem 
projektnem pozivu za izbor kulturnih projektov na področju 
ljubiteljske kulture, ki ga je razpisal Javni sklad RS za kulturne 
dejavnosti. Odobrenih je bilo deset projektov, ki jih je Sklad 
sofinanciral v vrednosti 6.750,00 €. 

Od teh projektov so bili izvedeni:

• Prešeren v glasbi in plesu – predstava je bila uprizorjena 
na osrednji občinski proslavi MO Velenje ob slovenskem 
kulturnem prazniku; plesalci Plesnega studia N so na 
ogled postavili svoja dela, ki so nastajala ob razmišljanju o 

Prešernovih velikih pesnitvah
• Ja, Slovenija ima res talent! – dijaki Šolskega centra Velenje 

so pod mentorskim vodstvom Alice Čop pripravili parodijo 
na oddajo »Ja, Slovenija ima res talent!

• La fuit (Pobeg) – predstava je nastala na tečaju avtorskega 
gledališča v francoskem jeziku in je bila produkcija 
Gimnazije Velenje, Mladinskega centra Velenje in Zveze 

• Tekmovanje na 2. mednarodnem pevskem festivalu Il 
Garda in Coro (Malcessine, Italija) – mladinski pevski zbor 
Glasbene šole Fran Korun Koželjski se je v mesecu aprilu  
pod vodstvom zborovodje  Matjaža Vehovca udeležil 2. 
mednarodnega pevske tekmovanja; zbor je v posvetni 
kategoriji osvojil 1. mesto, v  kategoriji sakralne glasbe pa 
3. mesto

• Impro Muzaget na slovenskem odru – gledališko-literarni 
performans;  skupina srednješolcev je izvedla gledališko-
plesno delavnico z javno uprizorjenim gledališko-literarnim 
performansom z naslovom »Muzaget na slovenskem 
Olimpu 2010«; projekt je bil izveden in javno predstavljen v 
programu Lirikonfesta 2010 – pomladnega festivala liričnih 
umetnosti v Velenju

• Od ideje do muzikala – v projektu »Od ideje do muzikala« 
so mladi srednješolci iz velenjskih srednjih šol pod 
vodstvom izkušenih mentorjev (Andrej Jus – režija, Miran 
Šumečnik – dirigent, Tea Plazl – zborovodkinja; Nina Mavec 
– koreografinja idr…) na oder postavila znan muzikal 
Čarovnik iz Oza

• Spoznavajmo likovne tehnike; pred začetkom Pikinega 
festivala so se mentorji spoznavali z različnimi likovnimi 
tehnikami

• Slavnostni koncert Policijskega orkestra; uvod v 4. 
mednarodno tekmovanje PO v koncertnem igranju 
»Slovenija 2010«

• Preglej za ljubiteljske skupine – gledališka delavnica je 
bila namenjena predvsem spoznavanju novih slovenskih 
dramskih tekstov

• Chopin po velenjsko – multimedijska predstava ob počastitvi 
200. obletnice rojstva Frederica Chopina

Na javnem projektnem pozivu so uspešno kandidirala tudi 
naslednja kulturna društva: Šaleško literarno društvo Hotenja, 
Društvo šaleških likovnikov, KD Šaleški akademski pevski 
zbor, KD Medžimurje Velenje, PO Premogovnika Velenje, KD 
Rudarski oktet, Šaleško folklorno društvo Koleda, KD Šaleški 
študentski oktet, Srbsko kulturno društvo dr. Mladen Stojanović, 
Mešani pevski zbor Gorenje in Moški pevski zbor Kajuh.
Zveza društva redno obvešča o javnih pozivih, ki jih objavlja 
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti. 

Delovanje društev
Društva, vključena v Zvezo, delujejo v okviru svojih zmožnosti. 
Društva so se na začetku leta  2010 prijavljala na javni razpis za 
izbiro kulturnih programov in projektov, ki jih je v letu 2010 (so) 
financirala MO Velenje. Razpis je bil odprt od 29. januarja 2010 
do 1. marca 2010. Za programe društev, vključenih v Zvezo, je 
bilo namenjeno 18.000 €. Denar za programe je bil društvom 
nakazan na osnovi poročil o delu, po pogodbi v dveh delih.

Posamezna društva so s svojim delom tudi v letu 2010 presegala 
lokalno raven:
-  Šaleški akademski pevski zbor se je v letu 2010 udeležil 

tekmovanja za veliko nagrado Evrope v Varni (Bolgarija), 
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kjer se je pomeril z zmagovalci petih velikih zborovskih 
tekmovanj iz preteklega leta, ki so bila tradicionalno 
pripravljena v petih različnih državah. To je (morda) 
največji zborovski uspeh v Šaleški dolini vseh časov. V 25 
letni zgodovini cikla tekmovanj so bili ob ŠAPZ samo še 
štirje zbori iz Slovenije finalisti, od tega sta bila dva tudi 
zmagovalca.

- Mešani pevski zbor Gorenje je na »Sozvočenjih« - regijski 
koncerti izbranih pevskih zborov s tematskimi sporedi 
– prejel priznanje za najbolje izbran program. Velik uspeh 
je zbor dosegel tudi na svetovnih zborovskih igrah na 
Kitajskem, kjer je v najzahtevnejši – šampionski kategoriji 
prejel dve srebrni medalji. 

- pet članov Šaleškega literarnega društva je sodelovalo 
na državnem srečanju »Sosed tvojega brega« - srečanje 
tujejezičnih avtorjev, ki živijo v Sloveniji

- tri članice Društva šaleških likovnikov so razstavljala svoja 
dela na državni tematski razstavi KOLAŽ, ki jo je v Pilonovi 
galeriji v Ajdovščini pripravil Javni sklad RS za kulturne 
dejavnosti

Zelo dobro delajo tudi kulturna društva, katerih člani se 
združujejo predvsem po nacionalni pripadnosti – Medžimursko 
društvo Velenje, Romsko društvo Romano Vozo in Srbsko 
društvo dr. Mladen Stojanović.
Razveseljivo je, da kulturna društva, ki delujejo v obrobnih KS 
MO Velenje in so sestavljena iz več sekcij, posegajo po vidnih 
uspehih v širšem lokalnem prostoru (KPD Franc Schreiner 
Šentilj – gledališče in zbor; KUD Škale – gledališče in zbor; KUD 
Lipa Konovo – zbor, uspešno pripravljajo abonma ljubiteljskih 
gledališč; KPD Vinska Gora  - vokalna skupin, gledališka 
skupina).  

V mali dvorani Doma kulture Velenje imajo vaje ŠFD Koleda,  
Srbsko društvo dr. Mladen Stojanović, KD Media. V fundusu 
vadi KD Gledališče Velenje.
Kljub temu, da je bilo v letu 2005 začasno rešeno vprašanje 
prostorov Kino-video klub Paka film in Fotoklub Zrno, ki sta svoje 
prostore dobila v vili Rožle, omenjeni prostori ne predstavljajo 
trajne rešitve. 

Sodelovanje z drugimi kulturnimi ustanovami
Zveza dobro sodeluje z vsemi kulturnimi ustanovami v Šaleški 
dolini. Z Območno izpostavo Javnega sklada skupaj izpelje 
številne prireditve (Pozdrav pomladi, Eno pesem peti, Z igro in 
plesom v pomlad…). Redno sodeluje s kulturnim programom 
na posameznih prireditvah, ki jih organizira Knjižnica Velenje in 
Mladinski center Velenje, ki daje na razpolago prostor za vaje 
mladinskim gledališkim skupinam. 
Zveza sodeluje tudi z institucijami v občinah Šoštanj (Zavod za 
kulturo Šoštanj) in Šmartno ob Paki (Mladinski center). 

Širitev Zveze
V letu 2010 ni oddalo vlogo za včlanitev v Zvezo nobeno »na 
novo ustanovljeno« kulturno društvo. 
  
Splošna ocena delovanja Zveze
Gledano v celoti je Zveza v letu 2010 delovala dobro. Številna 
društva s svojim kakovostnim delom posegajo po najvišjih 
priznanjih. Še vedno je Zveza eden izmed najpomembnejših 
nosilcev društvene kulture v Šaleški dolini. Opažamo vidni 
strokovni napredek tudi pri mentorjih, ki so v preteklem letu v 

velikem številu hodili na izobraževanja. Številna društva so se 
številčno okrepila in dala priložnost delovanja tudi mlajšim. 

Datum: 5. 8. 2011

Tatjana Vidmar, s.r. 
tajnica ZKD Šaleške doline

Predlagatelj: ŽUPAN                                                                                Faza: PREDLOG 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 15. in 16. člena Zakona o varnosti 
cestnega prometa (Ur. list RS, št. 56/2008-UPB5, 57/2008-ZLDUVCP, 58/2009, 
36/2010, 106/2010 – ZMV, 109/2010 – ZPrCP in 109/2010 - ZVoz) 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

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ureditvi cestnega prometa in varstvu 

prometnih površin posebnega pomena v 
Mestni občini Velenje

1. člen
V odloku o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih  
površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 12/2010-UPB1 in 27/2010) se  2. 
odstavek 4.e. člena spremeni tako, da se glasi:
» (2) Znotraj con A in B je brezplačno parkiranje v trajanju do 
30 minut. Znotraj cone C je brezplačno parkiranje v trajanju do 
120 minut. Čas pričetka parkiranja je potrebno, razen vozil iz 2. 
odstavka 16. člena, v skladu s prometnimi predpisi označiti na 
vidnem mestu v vozilu.«

2. člen 
Doda se nov, 4.g člen, ki se glasi:
»(1) Cena žetona za plačilo parkirnine na parkomatih je 0, 40 
€.
(2) Cena vrednostne kartice za plačilo parkirnine na parkomatih 
je 10 €.«

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

Številka: 015-02-0007/2010  
Datum:                                                                                        
                                                                  

 Župan Mestne občine Velenje
                     Bojan KONTIČ

Obrazložitev:
1. PRAVNA PODLAGA:
15. in 16. člen Zakona o varnosti cestnega prometa in 24. člen 
Statuta Mestne občine Velenje 

2. RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA:
1. Analiza zasedenosti parkirnih mest je pokazala, da je mogoče 
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uvesti vsem uporabnikom parkirišč prijaznejši način parkiranja s tem, da se v skladu z izraženimi željami brezplačno parkiranje 
podaljša iz 30 na 120 minut. 
2. Plačevanje parkirnine na postavljenih parkomatih je že od same uvedbe režima modrih con možno tudi z žetoni, ki smo jih prav 
za ta namen nabavili leta 2003. Doslej v odloku cena žetona ni bila določena. 
3. Plačevanje parkirnine na postavljenih parkomatih je že od same uvedbe režima modrih con možno tudi z vrednostnimi karticami, 
ki smo jih prav tako nabavili leta 2003. Doslej v odloku cena vrednostne kartice ni bila določena. 
3. OCENA SEDANJEGA STANJA:
Po mnenju stanovalcev Kardeljevega trga in Stantetove ceste je čas brezplačnega parkiranja v trajanju do 30 minut prekratek 
glede na njihove potrebe. Analiza zasedenosti, po uvedbi modre cone C, je pokazala, da se čas brezplačnega parkiranja lahko 
podaljša na 120 minut.
4. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC:
Predlagane spremembe in dopolnitve odloka ne pomenijo dodatnih finančnih obremenitev za občinski proračun.
5. PREDLOG ZA SPREJEM PO SKRAJŠANEM POSTOPKU: 
Ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve odloka, v skladu z  99. členom Poslovnika  Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 15/2006-UPB-1 in 22/2008) predlagamo, da se odlok obravnava po skrajšanem postopku.

V Velenju, 3. 3. 2011

Pripravil:                                                                    
Rudi Vuzem, org. dela, s.r.                                                                                             

Višji referent I

ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006-UPB-1, 26/2007 in 18/2008) 
predlagam svetu, da ta odlok sprejme.

                                                                                                              Župan Mestne občine Velenje
                                                                                                                               Bojan KONTIČ, s. r.



3/3 

Prikaz lenov Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena 
v Mestni obini Velenje, ki se spreminjajo: 

4. e len

(Višina parkirnine) 

 (1) Cena ene ure parkiranja znotraj con A, B in C je 0,40 €.  

(2) Parkiranje v trajanju do 30 minut je znotraj con A, B in C brezplano. Znotraj con A in B je brezplano 
parkiranje v trajanju do 30 minut. Znotraj cone C je brezplano parkiranje v trajanju do 120 minut.  as 
prietka parkiranja je potrebno, razen vozil iz 2. odstavka 16. lena, v skladu s prometnimi predpisi oznaiti 
na vidnem mestu v vozilu. 

 (3) Invalidi s parkirno karto lahko parkirajo v navedenih conah brezplano in asovno neomejeno. 

V Velenju, 3. 3. 2011 

Pripravil:                                                                      

Rudi Vuzem, org. dela                                                                                  Anton Brodnik, dipl.inž.var.                     

Višji referent I                                                                 Vodja urada za komunalne dejavnosti 

ŽUPAN: 

Na podlagi 37. lena Statuta Mestne obine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006-UPB-1, 
26/2007 in 18/2008) predlagam svetu, da ta odlok sprejme. 

                                                                                                              Župan Mestne obine Velenje 

                                                                                                                               Bojan KONTI, s. r. 



7. marec 2011 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 04/ stran 81

              6. seja Sveta Mestne občine Velenje

Predlagatelj: ŽUPAN                                                                                                    Faza: OSNUTEK 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/2007 – UPB2, 27/2008 – odl. US, 76/2008, 79/2009 in 
51/2010), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/2007 – UPB4, 
17/2008 (21/2008 – popr.), 76/2008 – ZIKS-1C, 108/2009, 109/2009 – odl. US, 
45/2010 – ZintPK in 9/2011) 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 

ODLOK 
o splošnem redu v Mestni občini Velenje 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) Ta odlok ureja odnose med uporabniki prostora Mestne 
občine Velenje (v nadaljevanju: MOV), predpisuje njihove 
obveznosti, našteva prepovedi in predpisuje nadzor, ukrepe in 
sankcije. 

(2) Fizične in pravne osebe morajo spoštovati splošni red in 
skrbeti za urejenost svojega okolja.

2. člen
(1) Za prekrške storjene po tem odloku, so odgovorne osebe, 
ki:
- prekršek storijo same; 
- so starši, skrbniki ali rejniki mladoletnika v prekršku; 
- so lastniki ali vodniki živali v prekršku;
- so uporabniki predmeta, s katerim je storjen prekršek. 

3.  člen
(1) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:

1. javne površine so površine, ki so namenjene javni rabi in 
so dostopne vsem pod enakimi pogoji; 

2. utrjene javne površine so površine namenjene pretežno 
pešcem (na primer: trgi, ploščadi, nadhodi in podhodi, 
sprehajalne poti, ipd);  

3. zelene javne površine so neutrjene, večinoma zatravljene 
ali drugače kultivirane površine, namenjene humaniziranju 
bivalnega okolja, javni rabi in so v javni lasti; 

4. urbana oprema so predmeti namenjeni javni rabi (na 
primer: koši za odpadke, klopi, stojala za kolesa, ograje, 
naprave namenjene omejevanju dostopa, cestna in 
dekorativna svetila, igrala, rastlinska korita, zbiralnice 
ipd);

5. trasa komunalnega voda je območje vgrajene cevi, 
kabla ali kinete, razširjeno za varovalni pas, namenjen 
vzdrževanju;   

6. strnjeno naselje je območje vsaj petih bivalnih objektov, 
različnih lastnikov, med seboj oddaljenih manj kot 30 
metrov; 

7. nadlegovanje je moteče ali nedopustno ravnanje, v 
nasprotju z jasno izraženo voljo prizadetega;

8. prekomerno uživanje opojnih substanc je tisto, ki  povzroči 
spanje, omotico, bruhanje, vpitje, agresijo, očitne motorične 
motnje ipd;

9. ureditveno območje je razvidno iz grafične Priloge;
10. bivalno okolje je območje za katerega je značilna pretežno 

stanovanjska izgradnja;  
11. centralni predeli mesta je območje, razvidno iz grafične 

Priloge;
12. zasebne površine so zemljišča v lasti fizičnih ali pravnih 

oseb;
13. upravljavec je subjekt, ki ga za upravljanje določi lastnik. 

V primeru, da lastnik upravljavca ne določi, se šteje za 
upravljavca lastnik sam;

14. rejne živali so živali, ki se vzrejajo ali redijo za proizvodnjo 
hrane, nadaljnjo prodajo ali za druge gospodarske 
namene.

II. OBVEZNOSTI 

4. člen
(1) Obveznosti uporabnikov prostora MOV:
- skrb za urejenost bivalnega okolja in javnih površin;
- varovanje zdravja in premoženja vseh uporabnikov in 

lastnikov prostora;
- izogibanje konfliktnim situacijam z motečimi posegi v 

prostor.

(2) Uporabniki prostora morajo skrbeti za higieno in urejen 
videz za svoje aktivnosti uporabljenih javnih površin. Morebitne 
degradacije nastale z uporabo javne površine je potrebno vrniti 
v prvotno stanje oz. urediti stanje, v skladu s soglasjem lastnika 
ali upravljavca javnih površin. Sanacija mora biti izvedena takoj 
oz. v upravičenih primerih najkasneje v enem mesecu. Po tem 
času sanacijo na stroške povzročitelja izvede pooblaščeni 
izvajalec MOV.

(3) Uporabniki prostora MOV so dolžni varovati premoženje, 
urbano opremo in infrastrukturo, ki jo pri svojih aktivnostih 
uporabljajo. Morebitne poškodbe se odpravijo na stroške 
povzročitelja. 

(4) Lastniki ali upravljavci zemljišč in objektov, ki so locirani na 
ali neposredno ob javni površini morajo: 

- poskrbeti, da so zemljišča vzdrževana in urejena tako, da 
bistveno ne odstopajo od urejenosti sosednjih zemljišč;

- poskrbeti, da so na objektih nameščeni in ustrezno 
vzdrževani žlebovi in snegobrani;

- dnevno iz objektov odstranjevati ledene sveče in sneg, ki 
lahko s svojim padcem poškoduje mimoidoče;

- odstraniti drevesa oz. suhe veje, pri katerih obstaja 
nevarnost, da padejo in s tem ogrožajo varnost mimoidočih 
ali njihovo premoženje.

(5) Na javnih površinah je treba upoštevati navodila upravljavca 
javne površine. 

(6) Občani so dolžni upoštevati navodila in odredbe uradnih 
oseb, ki izvajajo nadzor nad določili tega odloka. 

(7) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki 
ravna v nasprotju z določbami 4. odstavka  tega člena. 

(8) Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, 
samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami 4. odstavka 
tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 300 eurov.

(9) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki 
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ravna v nasprotju z določbami 5. in 6. odstavka  tega člena. 
(10) Z globo 1.200 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, 
samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami 5. in 6. 
odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 400 
eurov.

III. PREPOVEDI

5. člen
(1) Prepovedana so dejanja ali opustitve, s katerimi se ogroža 
ali poškoduje premoženje občine oz. javno dobro.

(2)  Na območju Mestne občine Velenje je prepovedano: 

1. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben način 
porabljati vodo iz javnega vovodnega omrežja v času, 
kadar pooblaščeni organi javno objavijo omejitev porabe 
vode;

2. na javne površine odmetavati odpadke;
3. kuriti vse vrste odpadkov; 
4. izlivati odpadne snovi na javne površine;
5. izlivati meteornih voda na javne površine, če to povzroča 

nevarnost ali škodo; 
6. prati vozila, naprave ali predmete na bregovih, v strugah 

vodotokov ali na zaščitenih področjih vodnih virov;
7. prati ali servisirati vozila na javnih površinah; 
8. uporabljati motorne škropilnice v strnjenih naseljih; 
9. izvajati posege na drevnini in drugih zasaditvah na javnih 

zelenih površinah brez soglasja lastnika;
10. izvajati kakršnekoli posege na javnih površinah brez 

dovoljenja lastnika ali upravljavca;
11. saditi rastline na javnih površinah brez soglasja lastnika ali 

upravljavca zemljišča;
12. odlagati sneg na vozišča, pločnike ter kolesarske steze; 
13. na javnih površinah nadlegovati občane;
14. opravljati malo ali veliko potrebo na javnih mestih, ali se 

drugače nedostojno vesti;
15. prenočevati na javnih krajih ali v zasebnih objektih brez 

soglasja lastnika;
16.  vstopiti brez dovoljenja v prostor, zgradbo ali na kraj, kjer 

je vstop prepovedan z odločitvijo občinskega organa in je 
prepoved vidno označena;

17. imeti nepokrite oz. nezavarovane vodnjake, jame, jaške, 
vhode v kleti, jarke, izkope, prekope ali druge odprtine, ki 
predstavljajo nevarnost za življenje in zdravje ljudi;

18. prekomerno uživati alkoholne pijače in druge opojne 
substance, na javnih mestih izven  gostinskih lokalov in 
prireditev; 

19. na parkiranih vozilih uporabljati akustične naprave, ki 
presegajo hrup motorja;

20. zadrževati se v objektih namenjenih parkiranju;
21. parkirati na javnih površinah nepriklopljena priklopna 

vozila izven za to določenih površin; 
22. puščati kolo, kolo z motorjem ali motorno kolo na javnih 

površinah tako, da povzroča škodo, ovira promet vozil ali 
prehod pešcev;

23. poškodovati ali odstraniti ograje, in druge naprave  
postavljene za preprečevanje gibanja;

24. opremljati ograje ob javnih površinah in poteh z bodečo 
žico ali na drug nevaren način;

25. kopati živali v vodotokih in jezerih na javnih površinah, kjer 

je prepoved označena; 
26. namerno dražiti, plašiti ali ščuvati živali;
27. odlagati hrano ali hraniti potepuške pse, mačke, golobe in 

druge prostoživeče živali na javnih površinah v ureditvenem 
območju;

28. sprehajati in voditi živali na površinah in v objektih, kjer so 
prepovedane;

29. uporabljati vrtne kosilnice ali druge naprave z motorji na 
notranje izgorevanje v strnjenih naseljih ob nedeljah in 
praznikih.

(3) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki 
ravna v nasprotju z določbami 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 
11., 12., 13., 15., 18., 19., 20., 21., 22., 24., 25., 27., 28. in 29., 
točke 2. odstavka tega  člena. 

(4) Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, 
samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami 1., 2., 3., 
4., 5., 7.,  8., 9., 10., 11., 12., 13., 15., 18., 19., 20., 21., 22., 
24., 25., 27., 28. in 29. točke 2. odstavka tega  člena,  njihova 
odgovorna oseba pa z globo 300 eurov.

(5) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki 
ravna v nasprotju z določbami  6.,14.,16.,17.,23. in 26. točke  2. 
odstavka  tega člena. 

(6) Z globo 1.200 eurov se kaznuje za prekršek pravna 
oseba, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami 
6.,14.,16.,17.,23., in 26. točke  2. odstavka  tega člena, njihova 
odgovorna oseba pa z globo 400 eurov.

IV. JAVNI SHODI IN JAVNE PRIREDITVE 

6. člen
(1) Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu in 
javni prireditvi je odgovoren vodja shoda oz. prireditve, ki ga 
določi organizator. Taka oseba je dolžna poskrbeti:
- da lahko obiskovalci javnih shodov in javnih prireditev 

parkirajo svoja vozila tako, da s tem ne ovirajo ali ogrožajo 
udeležencev v cestnem prometu;

- da je prireditveni prostor v času trajanja shoda oz. javne 
prireditve opremljen z ustreznimi posodami za odpadke 
ter s sanitarijami;

- da so parkirišča in sanitarije vidno označene;
- da sta takoj po končani prireditvi prireditveni prostor in 

okolica očiščena, odstranjeni vsi za namen prireditve 
postavljeni objekti, prostor in okolica pa sanirana v stanje 
pred prireditvijo.

(2) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki 
ravna v nasprotju z določbami 1. odstavka  tega člena. 

(3) Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, 
samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami 1. odstavka 
tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 300 eurov.

V. POSEDOVANJE IN REJA ŽIVALI

7. člen
(1) Na javnih površinah se živali lahko vodijo le na povodcu. 
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Dolžina povodca mora biti takšna, da žival ne more priti v 
neželen stik z drugimi osebami in živalmi. 

(2) Vodnik živali je dolžan:
- imeti žival ves čas pod nadzorom in jo obvladovati;
- imeti pri sebi pribor za odstranjevanje iztrebkov in ga 

na zahtevo pristojnega organa občinske uprave tudi 
pokazati;

- takoj odstraniti iztrebke.

(3) V centralnih predelih mesta je reja rejnih živali 
prepovedana.

(4) V ureditvenega območju mesta Velenje  je reja rejnih živali 
mogoča le ob soglasju vseh sosedov, ki prebivajo v krogu 20 
metrov od rejca živali (merjeno od mesta reje živali do meje 
sosednega zemljišča).  

(5) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, ki 
ravna v nasprotju z določbami 4. odstavka  tega člena. 

(6) Z globo 800 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, 
samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami 4. odstavka 
tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 300 eurov.

 (7) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, 
ki ravna v nasprotju z določbami 1., 2., in 3. odstavka  tega 
člena. 

(8) Z globo 1.200 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, 
samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami 1., 2., in 3. 
odstavka tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 400 
eurov.

VI. NADZOR

8. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja pristojni 
organ občinske uprave. Za vodenje postopka in izdajo plačilnih 
nalogov v prekrških zoper določbe tega odloka so pristojne 
pooblaščene uradne osebe, ki imajo najmanj peto stopnjo 
izobrazbe in opravljen preizkus znanja po  Zakonu o prekrških, 
za vodenje postopka in izdajo odločb o prekršku zoper določbe 
tega odloka pa so pristojne pooblaščene uradne osebe, ki imajo 
najmanj sedmo stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja 
po Zakonu o prekrških.

(2) Uradne osebe, ki izvajajo nadzor nad določbami občinskih 
aktov imajo pravico za zagotovitev varnosti, splošnega reda, 
premoženja, zdravja in čistoče pravico dajati občanom navodila 
in odredbe za prenehanje ali naložitev odprave posledic 
prekrškov za katere so pristojni. 

(3) Občani so dolžni ravnati po navodilih in odredbah iz 
prejšnjega odstavka. 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

9. člen
(1) Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o 
javnem redu in miru v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO 

Velenje, št. 2/2004, 20/2005 in 9/2006);

10. člen
(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 015-02-0001/2011 
Datum: 

Župan Mestne občine Velenje
 Bojan KONTIČ

Obrazložitev:
1. PRAVNA PODLAGA:
Pravna podlaga je navedena v preambuli odloka. V 21. členu 
Zakona o lokalni samoupravi je določeno, da občina samostojno 
opravlja lokalne zadeve javnega pomena, ki jih določi s splošnim 
aktom. Te naloge občine so med drugim tudi:
- organizira komunalno – redarstveno službo in skrbi za red 

v občini;
- skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred 

hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja 
druge dejavnosti varstva okolja;

- določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se 
kršijo predpisi občine in opravlja inšpekcijsko nadzorstvo 
nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s 
katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti.

V 3. členu Zakona o prekrških je določeno, da se prekrški 
določijo tudi z občinskim odlokom. Določiti se smejo prekrški 
in predpisati zanje globe samo v določenem znesku ter samo 
za kršitve predpisov, ki jih občina sama izvaja v okviru svojih 
pristojnosti, ter če jih zakon ali uredba še ne sankcionira. V 17. 
členu je predpisana dovoljena višina glob, ki jih občina v odloku 
lahko predpiše. 
Po določbah 24. člena Statuta Mestne občine Velenje Občinski 
svet sprejema statut občine, odloke in druge splošne akte ter 
poslovnik občinskega sveta.
2. OCENA SEDANJEGA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ODLOKA:
Sedanji Odlok o javnem redu in miru v Mestni občini Velenje je 
bil sprejet v letu 2004, z dopolnitvami leta 2005 in 2006. V tem 
času se je spremenila državna zakonodaja ter določeni občinski 
odloki zaradi česar je potrebno navedeni odlok posodobiti in 
upoštevati problematiko, ki je v sedanjem obdobju aktualna. 
Odlok ne posega v problematiko medsosedskih razmerij za 
katera so pristojna sodišča.
V skladu z razmejitvijo pristojnosti med občino in državo je 
potrebno upoštevati že sprejete državne predpise, kar pomeni, 
da zaradi prepovedi dvojnega normiranja v odloku ne morejo biti 
zapisani prekrški, če so le-ti zapisani v drugih predpisih (npr.: 
Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o varstvu javnega 
reda in miru, Zakon o varstvu okolja, Zakon o zaščiti živali, 
Stanovanjski zakon, Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih 
zgradb, Uredba o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in 
gnojil v tla…), vse to nadzorujejo pristojne državne inšpekcije, 
policija in nekatere določbe zakonov občinski redarji.
Pripravljavci so se odločili za spremembo imena novega 
odloka, saj novo ime pomensko bolje zajame vsebino, ki se z 
njim ureja, poleg tega pa preprečuje zamenjavo z Zakonom o 
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varstvu javnega reda in miru.

3. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC:
Z uvedbo novega odloka se ne pričakuje večjih finančnih ter drugih posledic. Določene globe za prekrške v novem odloku so malo 
višje od sedanjih, vendar se je potrebno zavedati, da je primarni namen pristojnega organa za nadzor opozarjati na nepravilnosti, 
kar se je na terenu do sedaj pokazalo za učinkovito in ne kaznovati. Zato se ne pričakuje velikih prilivov v občinski proračun. V 
večini obravnavanih prekrškov, iz tega odloka kršitelji ni so znani in mora stroške odprave posledic storjenega prekrška nositi 
Mestna občina Velenje. Upoštevati je potrebno tudi dejstvo, da veljavna zakonodaja omogoča plačilo polovičnega zneska izrečene 
globe v zakonsko določenem roku.

V Velenju, 4. 3. 2011

Pripravili:
 Gašper Koprivnikar, kom. inž., s.r. 
 Goran Semečnik, univ. dipl. ing. arh., s.r.
 Janez Ramšak, dipl. inž. var., s.r.
 Peter Tkalec, dipl. upr. org., s.r.
 Franc Zajamšek, univ. dipl. inž. gradb., s.r. 

Sonja Glažer, dipl. san. inž., s.r. 
  Rudi Vuzem, org. dela, s.r.                            

ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006-UPB-1, 26/2007 in 18/2008) 
predlagam svetu, da ta odlok sprejme.

                                             Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.
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V VEDNOST

POROČILO 
o dodeljenih državnih pomočeh v kmetijstvu v letu 2010

Svet MO Velenje je leta 2007 sprejel Pravilnik o dodeljevanju pomoči za  ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni 
občini Velenje za programsko obdobje 2007-2013, ki je bil pripravljen na podlagi uredb Komisije ES, in potrjen s strani Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: MKGP). V njem so natančno opredeljeni ukrepi, cilji, predmeti pomoči, 
upravičenci, splošni in posebni pogoji upravičenosti, upravičeni stroški in finančne določbe, skratka pogoji, pod katerimi vlagatelji 
lahko prejmejo sredstva.
Dovoljeni ukrepi:
- naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo
- varstvo tradicionalnih krajin in stavb
- premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu
- pomoč za plačilo zavarovalnih premij
- pomoč za zaokrožitev zemljišč
- pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov
- zagotavljanje tehnične podpore
- naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah – po pravilu de minimis
- izvajanje lokalne razvojne strategije.

Nabor dovoljenih ukrepov je širok, komisija za kmetijstvo (imenovana s strani župana, leta 2007) pa se vsako leto, glede na višino 
proračunskih sredstev, odloči, katere ukrepe bo v tekočem letu sofinancirala. Te ukrepe in ostale pogoje dodeljevanja določi v 
javnem razpisu, ki je pripravljen v skladu z veljavno zakonodajo.

Glede na razpoložljiva sredstva za namen državnih pomoči v kmetijstvu v proračunu MO Velenje za posamezno leto smo v obdobju 
2007 – 2010 sofinancirali ukrepe naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, pomoči za plačilo zavarovalnih premij, 
zagotavljanja tehnične podpore in naložb za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah (po pravilu de minimis). 

V letu 2007 je ostalo 20 % razpisanih in odobrenih sredstev, v letu 2008 pa  30 %, kar je bila posledica odstopa vlagateljev od 
izvedbe investicije in  posledično uveljavljanja odobrenih sredstev. 

V letu 2010 smo za zgoraj navedene štiri ukrepe razpisali skupaj 27.260,00 EUR,  rok za oddajo vlog  pa je bil:
• 31. 5. 2010 - za ukrepe naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, tehnične podpore v kmetijstvu in naložbe 

v dopolnilne dejavnosti na kmetijah, 
• 27. 8. 2010 - za ukrep pomoči za plačilo zavarovalnih premij.
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V VEDNOST

POROČILO 
o delu Šaleškega odbora za pomoč občankam in občanom ter Poročilo o poslovanju na 

podračunu za dobrodelne namene v letu 2010

V letu 2009 je bil ustanovljen Odbor za pomoč občankam in občanom z namenom, da bo uravnoteženo skrbel in koordiniral 
dobrodelne aktivnosti za pomoč posameznikom, družinam in skupinam. V odbor je župan Mestne občine Velenje imenoval Draga 
Kolarja (Aktiv delovnih invalidov Premogovnika Velenje), Kristino Kovač (Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje), Branko 
Drk (Društvo za boj proti raku Velenje), Viktorijo Meh (Društvo šaleških likovnikov), Barbaro Pokorny (Festival Velenje), Bojana 
Petreja (Društvo humoristov Velenje), Milico Kovač (Karitas Velenje), Jožeta Kožarja (Območna organizacija Rdečega križa 
Velenje), mag. Zlatko Srdoč Majer (Center za socialno delo Velenje), Tanjo Kontič (Zdravstveni dom Velenje), Amro Kadrič (Urad 
za gospodarstvo in finance Mestne občine Velenje) in Nevenko Lempl (Urad za negospodarske javne službe Mestne občine 
Velenje).  Za ta namen smo odprli podračun Mestne občine Velenje za dobrodelne namene št. 01333-6000000925 pri Banki 
Slovenije, katerega skrbniki so člani Šaleškega odbora za pomoč občankam in občanom v sestavi: Drago Kolar (Aktiv delovnih 
invalidov Premogovnika Velenje), Viktorija Meh (Društvo šaleških likovnikov), Barbara Pokorny (Festival Velenje) in Bojan Petrej 
(Društvo humoristov Velenje). Imenovana je bila tudi tričlanska komisija, ki skrbi za nadzor nad porabo sredstev za dobrodelne 
namene, ki jo sestavljajo: Biserka Filipan Kraljič (Karitas Velenje), Barbara Šilc (Festival Velenje) in Darja Lipnikar (Območna 
organizacija Rdečega križa Velenje).

V letu 2010 sta se odboru pridružili tudi občini Šoštanj in Šmartno ob Paki, zato se je odbor preimenoval v Šaleški odbor za pomoč 
občankam in občanom. Denarne pomoči so se dodeljevale na podlagi Pravilnika o dodeljevanju denarnih pomoči iz podračuna 
za dobrodelne namene. 

Za ugotavljanje upravičenosti do pomoči, zbranih na podračunu za dobrodelne namene, je župan Mestne občine Velenje imenoval 
posebno delovno skupino, ki jo sestavljajo: Marina Marinovič (Center za socialno delo Velenje), Marija Pelkič (Center za socialno 
delo Velenje), Irena Vučina (Center za socialno delo Velenje), Darja Lipnikar (Območna organizacija Rdečega križa Velenje), 
Milica Kovač (Karitas Velenje), Nevenka Lempl (Mestna občina Velenje), Alenka Verbič (Občina Šoštanj) in Alenka Podgoršek 
(Občina Šmartno ob Paki). Delovna skupina je pripravljala sezname upravičencev do denarnih pomoči in jih predložila v potrditev 
odboru. 

Ena izmed prvih pomoči je bila dodeljena družini Paterneš iz Cirkovc, ki ji je požar uničil gospodarsko poslopje, zato smo iz 
podračuna za dobrodelne namene poravnali račun za gradbeni les za obnovo ostrešja.

Centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje smo sredstva iz podračuna za dobrodelne namene namenili za nakup 
avtomobila za prevoz otrok s posebnimi potrebami. Avtomobila so bili zaposleni in varovanci zelo veseli,  saj so uporabljali zelo 
star kombi.

Šaleški odbor za pomoč občankam in občanom se je v letu 2010 zaradi izjemne problematike in finančne stiske Vegradovih 
delavcev sestal kar devetnajstkrat. Da se je lahko problematika delavcev Vegrada in tudi ostalih občanov vseh treh občin 
obravnavala celovito in tekoče, so sestanki potekali tedensko. Tako smo lahko pomagali delavcem Vegrada in ostalim občanom  
v trenutkih, ko so bili pomoči najbolj potrebni. Poleg denarnih pomoči za različne namene smo Vegradovim delavcem dvakrat 
organizirali pravno pomoč na temo varstva pravic v delovnem razmerju.

Sodelovanje Šaleškega odbora je potekalo tudi s pristojnimi institucijami, ki so pomagale pri razrešitvi nastale situacije. Tako smo 

Skupaj smo v letu 2010 izplačali 22.236,51 EUR, nerazdeljenih je ostalo 5.023,49 EUR oziroma 18 % višine razpisanih in odobrenih 
sredstev. Trije upravičenci (dva na ukrepu naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo in eden na ukrepu naložb v 
dopolnilne dejavnosti) niso izkoristili pravice za porabo sredstev,  del sredstev pa je  ostal nerazdeljen na ukrepu pomoči za plačilo 
zavarovalnih premij.

V skladu z veljavnim Zakonom o spremljanju državnih pomoči je MO Velenje 15. februarja 2011 na MKGP poslala poročilo 
o dodeljenih državnih pomočeh, kamor spadajo ukrepi naložb v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo, pomoči za 
plačilo zavarovalnih premij in tehnične podpore v kmetijstvu. Hkrati je bilo na Ministrstvo za finance poslano poročilo o dodeljenih 
državnih pomočeh po pravilu de minimis, kamor spada ukrep naložbe v dopolnilne dejavnosti na kmetijah.

Datum: 11. 2. 2011
Pripravila

Mojca Kodrič, univ.dipl.inž.kmet., s.r.
Svetovalka za kmetijstvo
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vabili na sestanke Šaleškega odbora direktorja in strokovne delavke Zavoda za zaposlovanje, vodjo oddelka upravnih notranjih 
zadev Upravne enote Velenje in predstavnike sindikata. Dvakrat smo sklicali novinarsko konferenco, na kateri smo novinarje in 
javnost seznanili z aktivnostmi reševanja problematike Vegrada. 

Poleg delovanja Šaleškega odbora za pomoč občankam in občanom pri reševanju nastale problematike, je potrebno omeniti 
tudi izjemno organiziranost in pomoč Centra za socialno delo Velenje, Območne organizacije Rdečega križa Velenje in Karitasa 
Velenje.

POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH NA PODRAČUNU ZA DOBRODELNE NAMENE:

V letu 2010 se je na podračunu za dobrodelne namene Mestne občine Velenje zbralo 129.257,80 EUR. 

Sredstva so se zbirala na prireditvi »BOLERO 2010«, ki je bila v mesecu marcu, in jo je organiziral Festival Velenje, in na prireditvi 
»DOBRO DELO« v mesecu septembru, kjer je potekala tudi dražba likovnih del. Likovna dela so za to prireditev podarili člani 
Društva šaleških likovnikov. Sredstva so se zbirala tudi z donacijami, poslanimi z SMS sporočili, z besedo OTROK. 

Struktura prihodkov, ki smo jih prejeli v letu 2010, je naslednja:

       
Iz podračuna za dobrodelne namene smo v letu 2010 namenili za pomoči denarna sredstva v višini 78.890,63 EUR. Pomoči so 
bile namenjene huje materialno ogroženim posameznikom in družinam s stalnim ali z začasnim  prebivališčem v Mestni občini 
Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki.
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Ob zaključku leta je bilo stanje na podračunu za dobrodelne namene na dan 31.12.2010 69.334,56 EUR.
Delovanje Šaleškega odbora za pomoč občankam in občanom je bilo v letu 2010 odlično, upamo, da bo tako tudi v prihodnje, saj 
je naš skupni cilj pomagati občanom takrat, ko nas najbolj potrebujejo.

Posebno zahvalo je potrebno izreči vsem donatorjem, ki razumejo stisko ljudi in prispevajo sredstva za dobrodelni namen in brez 
katerih ne bi mogli pomagati tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo. 
      
Velenje, 28.2.2011

Pripravili:
Metka JEVŠENAK, s.r.

Nevenka LEMPL, s.r. 

LETNO POROČILO
Regijskega študijskega središča za leto 2010 in Letni delovni načrt Regijskega študijskega 

središča za leto 2011
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