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

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

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

vprašanja

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

1. Dejan Ramšak, član.

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

Številka: 032-09-01/2010-284
Datum: 

                                                                                                   
     Župan Mestne občine Velenje

Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV:
V postopku zbiranja predlogov kandidatur so bile na komisijo 
vložene naslednje kandidature:
Član sveta Franc Sever in skupina svetnikov SDS so vložili  
kandidaturo in soglasje za kandidata Dejana Ramšaka.            
             
Član Komisije za pripravo statuta občine, poslovnika sveta in 
pravna vprašanja MO Velenje Mirko Lorger je dne 11. 3. 2011 
na Mestno občino Velenje naslovil odstopno izjavo, v kateri je 
navedel, da na podlagi 117. člena Poslovnika sveta MO Velenje 
nepreklicno odstopa kot član navedene komisije. Svet MO 
Velenje je na 6. seji dne 22. marca 2011 sprejel Ugotovitveni 
sklep o prenehanju njegovega mandata. Za manjkajočega 
člana je bilo potrebno kandidacijski postopek ponoviti.

Člani komisiji so o vloženih kandidaturah glasovali in z večino 
glasov/soglasno odločili kot je razvidno iz predloga sklepa.

Velenje, dne 4. 4. 2011

Pripravila: 
Irena H. Škoberne, s.r. 

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

                                                                                                   
                         Predsednik komisije                                          

                                                      Bojan Škarja, s.r.

Priloga k 7. točki - Predlog Odloka o splošnem redu v Mestni občini 

ODLOK
o javnem redu in miru v Mestni občini Velenje

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Odlok določa pravila za varovanje:
- javnega reda in miru, 
- premoženja občanov in drugih oseb,
- zdravja in čistoče,
- zunanjega videza naselij in zelenih površin,
- obveznosti lastnikov in vodnikov psov.

Odlok določa tudi prekrške ter kazni zanje.

2. člen
Občani ter druge fizične in pravne osebe, ki se nahajajo na 
območju Mestne občine Velenje (v nadaljevanju: občina) so 
dolžne ravnati tako, da ne motijo, vznemirjajo ali ovirajo drugih 
oseb pri delu, razvedrilu ali počitku, da ne ogrožajo njihovega 
zdravja ali premoženja, da spoštujejo javni red, da skrbijo za 
urejenost svojega kraja ali naselja, da ne opuščajo dejanj, ki so 
po tem odloku obvezna oziroma ne opravljajo dejanj, ki so po 
tem odloku prepovedana.

3. člen
Za prekrške, storjene po tem odloku,  so neposredno odgovorne 
osebe, ki jih same storijo, za prekrške, ki jih storijo mladoletne 
osebe, pa starši, skrbniki ali rejniki, ki jim je zaupano varstvo, 
vzgoja in oskrba mladoletnika. 

4. člen
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji 
pomen:
- Javne površine – javne prometne površine npr.; ceste, 
parkirišča, kolesarske steze, avtobusna postajališča, ulice, 
pločniki in trgi, in javne zelene površine npr.; parki, drevoredi, 
cvetlični nasadi, otroška in športna igrišča ter zelenice, ki so 
javno dobro in jih lahko vsakdo uporablja na način, določen s 
predpisi oz. je njihova uporaba omejena izključno iz razloga 
varovanja javnega dobra samega.
- Zasebne površine – zemljišča v zasebni lasti fizičnih ali 

pravnih oseb.
- Upravljavec – subjekt, ki ga za upravljanje določi lastnik. 

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

- Rejne živali – kopitarji, parkljarji, perutnina, kunci in kožuharji, 
ki se vzrejajo ali redijo za proizvodnjo hrane, volne, kož, 
krzna ali za druge gospodarske namene.

II. VARSTVO JAVNEGA REDA IN MIRU

5. člen
Prepovedana so vsa ravnanja, s katerimi se v primerih, 
navedenih v odloku, na nedovoljen način motita javni red in 
mir ter vznemirja občane in druge prebivalce pri delu, počitku 
in razvedrilu.
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6. člen
Zaradi varovanja javnega reda in miru je prepovedano:
1. puščati otroka do osmega leta starosti brez nadzora na 

javnem kraju;
2. dovoliti otroku igro na cesti, pločniku, parkirišču ali 

drugem prostoru, kjer je ogrožena njegova varnost;
3. kopati živali na javnih kopališčih;
4. namerno motiti kopalce ali ogrožati njihovo varnost na 

javnem kopališču; 
5. zalivati vrtove, prati avtomobile ali na drug podoben 

način porabljati vodo iz vodovodnega omrežja v času, ko 
je trošenje v te namene omejeno;

6. puščati motorna vozila z delujočimi motorji ali ogrevati 
motorje v stanovanjski soseski več kot tri minute;

7. na javnih krajih vznemirjati, motiti ali nadlegovati občane 
z zbiranjem podatkov zoper njihovo voljo ali nadlegovati 
občane s prodajo predmetov brez akviziterskega 
pooblastila gospodarske družbe;

8. metati predmete, če se s tem ogroža varnost ljudi in 
premoženja;

9. prenočevati po senikih, kozolcih, opuščenih objektih, 
parkih, avtobusnih in železniških postajališčih, skupnih 
prostorih večstanovanjskih hiš, v zapuščenih vozilih, pri 
kulturnih in športnih objektih in v drugih za to neprimernih 
prostorih;

10. vstopiti brez dovoljenja v prostor, zgradbo ali na kraj 
npr.: parkirišče, kjer je vstop prepovedan z odločitvijo 
občinskega organa, če je prepoved vidno označena;

11. odlagati les ali zelene, kosovne in gradbene odpadke, vse 
trajnega značaja, na javno površino, na kanalizacijsko ali 
vodovodno omrežje ali drugo površino;

12. odlagati kosovne odpadke v skupne prostore 
večstanovanjskih hiš, kateri za to niso namenjeni. 

7. člen
Za vzdrževanje javnega reda in miru na javnem shodu in javni 
prireditvi, ki se organizira na zemljišču last Mestne občine 
Velenje, je odgovoren vodja shoda oz. prireditve, ki ga določi 
organizator. Taka oseba je dolžna:
1. poskrbeti za red, čistočo in disciplino ter za varnost na 

prireditvenem prostoru; 
2. zaključiti prireditev ob uri, ki je navedena v aktu o 

priglasitvi prireditve; 
3. poskrbeti, da lahko obiskovalci javnih shodov in javnih 

prireditev, ki potekajo na zemljišču Mestne občine 
Velenje parkirajo svoja vozila tako, da s tem ne ovirajo ali 
ogrožajo udeležencev v cestnem prometu;

4. poskrbeti, da je prireditveni prostor v času trajanja 
shoda oz. prireditve opremljen z ustreznimi posodami za 
odpadke ter s prenosnimi stranišči;

5. po končani prireditvi prireditveni prostor očistiti in 
odstraniti postavljene objekte in ostale naprave;

6. zagotoviti izvršitev drugih ukrepov in nalog iz dovoljenja o 
dovolitvi prireditve, katerega izda pristojni upravni organ.

III. VARSTVO PREMOŽENJA OBČANOV IN DRUGIH OSEB

8. člen
Prepovedana so dejanja, opustitve in dopustitve, s katerimi se 
ogroža ali poškoduje premoženje občine ter premoženje, ki je 
definirano kot javno dobro.

9. člen
Zaradi ogrožanja varnosti ljudi in premoženja je prepovedano:
1. saditi ali gojiti rastline v koridorjih komunalnih vodov ali 

v taki bližini javne ali druge površine ali zgradbe tako, 
da rastline škodujejo komunalnim vodom ali povzročajo 
škodo na javni ali drugi površini ali zgradbi;

2. s fitofarmacevtskimi sredstvi ravnati tako, da aerosoli 
poškodujejo vegetacijo na tujem zemljišču in škodujejo 
zdravju ljudi in živali kadar se le – ti nanašajo na rastline, 
rastlinske proizvode, v tla ali objekte zaradi varstva 
rastlin in rastlinskih proizvodov pred škodljivimi organizmi 
vključno s pleveli;

3. uporabljati motorne nahrbtne škropilnice v celotnem 
ureditvenem območju mesta Velenje; 

4. poškodovati drevje, grmičevje in trgati cvetje na javnih 
zelenih površinah;

5. trgati ali pobirati sadje, poljske in vrtne pridelke brez 
dovoljenja lastnika;

6. saditi rastline v nasprotju s saditvenim načrtom, kjer je ta 
vsebovan v urbanističnem dokumentu;

7. uporabljati talne zelene površine ali odstraniti gozd za 
pridelavo kmetijskih pridelkov, razen v primerih, ko je to 
predvideno s prostorskimi akti;

8. v bivalnem okolju kuriti komunalne in druge posebne 
odpadke, ter kuriti na prostem, kadar pooblaščeni 
organi javno objavijo povečano ali zelo veliko požarno 
ogroženost;

9. hoditi ali voziti izven poti kot so opredeljene v ureditvenih 
aktih, npr. po zelenicah, cvetličnih gredah, obdelovalnih 
površinah;

10. prisloniti kolo, kolo z motorjem ali motorno kolo k stenam 
zgradb, na izložbena okna ali na druga mesta, kjer se s 
prislanjanjem lahko povzroči škoda, ovira promet vozil ali 
prehod pešcev;

11. prestaviti, odstraniti, uničiti, poškodovati, popisati ali 
kako drugače onesnažiti napisne table, javna opozorilna 
znamenja in obvestila, spomenike, prometne znake, 
naprave za javno razsvetljavo, poštne nabiralnike, 
klopi, ograje, posode za odpadke, fasade, avtobusna 
postajališča in druge naprave ali predmete za splošno 
rabo;

12. imeti nepokrite oz. nezavarovane vodnjake, jame, jaške, 
vhode v kleti, jarke ali druge odprtine, izkope ali prekope, 
ter poškodovati ali odstraniti ograje in druge naprave, 
postavljene za preprečevanje nesreč tako, da to ogroža 
varnost ljudi;

13. opremljati ograje ob javnih površinah in poteh z bodečo 
žico in drugimi nevarnimi predmeti;

14. namerno dražiti, plašiti ali ščuvati živali;
15. metati sneg na vozišče iz pločnikov ali dvorišč pri čiščenju 

snega ter metati sneg iz vozišč in dvorišč na pločnike ter 
kolesarske steze.

IV. VARSTVO ZDRAVJA IN ČISTOČE

10. člen
Zaradi varstva zdravja in čistoče je prepovedano:
1. metati, puščati ali odlagati predmete, snovi in odpadke v 

naravno okolje, npr. v potoke, na travnike, ulice, pločnike, 
ceste, dvorišča, gozdove ali druge prostore, ki niso za to 
določeni; za to je odgovoren tudi lastnik zemljišča;

2. speljati ali dopuščati izlivanje odpadnih snovi, npr. 
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odplake, fekalije, ali meteornih voda na javno površino 
kjer onesnažujejo vodo ali drugače ogrožajo zdravje 
ljudi; 

3. metati v kanalizacijske naprave predmete, ki bi povzročali 
zamašitev le teh;

4. prati vozila, delovne stroje s priključki in druge predmete 
na bregovih in strugah vodotokov in na zbirnih in 
zaščitenih področjih vodnih virov;

5. prati in popravljati vozila na javnih površinah.

V. VARSTVO ZUNANJEGA VIDEZA NASELIJ IN ZELENIH 
POVRŠIN

11. člen
Zaradi varstva zunanjega videza naselij in zelenih površin je 
prepovedano postaviti šotore, bivalne avtobuse ali avtomobilske 
prikolice za bivanje ali kako drugače taboriti na zemljiščih, ki 
niso zato določena oz. brez dovoljenja pristojnega organa po 
predhodnem soglasju lastnika ali upravljavca zemljišča.

12. člen
Po končanih delih na javnih površinah in javnih zelenih 
površinah je potrebno vzpostaviti prvotno stanje oziroma urediti 
stanje, ki bo smiselno ustrezalo prvotnemu stanju. 

13. člen
Lastniki, najemniki in uporabniki stanovanjskih, poslovnih 
in drugih zgradb so dolžni pred objektom in na gradbenih 
parcelah:
1. poskrbeti, da so ta zemljišča vzdrževana in urejena;
2. poskrbeti, da so na objektih nameščeni in vzdrževani 

žlebovi in odtoki meteornih voda ter snegobrani;
3. dnevno odstranjevati s streh in žlebov ledene sveče;
4. poskrbeti, da se očisti sneg, ki je ponoči zapadel ali zdrsnil 

s streh na površine, ki pripadajo njihovim objektom, čim 
prej, najkasneje pa do 10. ure dopoldan, podnevi pa sneg 
sproti odstranjevati; 

5. ob poledici posipavati površine ob hišah in drugih 
zgradbah, s soljo ali peskom;

6. posekati veje, grmovje in živo mejo, ki ovira promet vozil 
in pešcev na javnih krajih;

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

14. člen
V ožjem mestnem območju Velenja, ki zajema centralne 
mestne predele v skladu z veljavnim odlokom o ureditvenem 
načrtu centralnih predelov mesta Velenje, območje Kardeljeve 
ploščadi, Šalek 1, Šalek 2 in območje Gorice v delu blokovne 
gradnje, reja rejnih živali, ki se redijo za proizvodnjo hrane, 
volne, kož, krzna ali za druge gospodarske namene ni 
dovoljena.

V ostalih predelih ureditvenega območja mesta Velenje 
(območja strnjene enodružinske stanovanjske gradnje) je reja 
rejnih živali  mogoča le ob soglasju vseh lastnikov sosednjih 
zemljišč.

V ostalih predelih izven ureditvenega območja mesta Velenje 
je reja rejnih živali dovoljena ob pogojih iz četrtega odstavka 
tega člena.

Reja rejnih živali je dovoljena fizičnim osebam, ki se štejejo 
za kmete v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja kmetijska 
zemljišča in pravnim osebam, ki so registrirane za opravljanje 
kmetijske dejavnosti. 

VI. OBVEZNOSTI LASTNIKOV IN VODNIKOV PSOV

14. a člen
Pse ni dovoljeno voditi na:
- otroška igrišča
- zelenice v bližini vzgojno-varstvenih ustanov
- površine, ki so označene s posebnimi oznakami.

14. b člen
Na ulicah in trgih v mestnem območju, na rekreacijskih 
površinah, ter na drugih gosto naseljenih območjih občine, ki 
so namenjena pešcem, se psi lahko vodijo le na povodcu.

14. c člen
Lastniki in vodniki psov morajo z javnih površin, stopnišč in 
vhodov v stanovanjskih zgradbah na območju MO Velenje 
sproti odstranjevati  pasje iztrebke.

14. č člen
Po Zakonu o zaščiti živali je zagotovitev ustreznega števila 
mest v zavetišču za zapuščene živali lokalna zadeva javnega 
pomena, ki se izvršuje kot javna služba in jo bo MO Velenje 
uredila v skladu z Zakonom o gospodarskih javnih službah. 

Posebni pogoji in način ureditve oz. zagotovitve ustreznega 
števila mest v zavetišču za zapuščene živali bodo podrobneje 
urejeni s posebnim odlokom.

VII. NADZOR

15. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka bo opravljal 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.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

16. člen
 Z globo 30.000,00 SIT se kaznuje oseba – posameznik, ki 
ravna v nasprotju z določili 6.,8. in 9. člena tega odloka.
Z globo 150.000,00 SIT se kaznuje pravna oseba ali samostojni 
podjetnik, ki ravna v nasprotju z določili 6.,8. in 9. člena tega 
odloka, odgovorna oseba pa z globo v višini 60.000,00 SIT.

17. člen
Z globo 40.000,00 SIT se kaznuje oseba – posameznik, ki 
ravna v nasprotju z določili 7. člena tega odloka.
Z globo 160.000,00 SIT se kaznuje pravna oseba ali samostojni 
podjetnik, ki ravna v nasprotju z določili 7. člena tega odloka, 
odgovorna oseba pa z globo v višini 60.000,00 SIT. 
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18. člen
Z globo 50.000,00 SIT se kaznuje oseba – posameznik, ki ravna 
v nasprotju z določili 10., 11., 12. in 13. člena tega odloka.
Z globo 180.000,00 SIT se kaznuje pravna oseba ali samostojni 
podjetnik, ki ravna v nasprotju z določili 10., 11., 12. in 13. člena 
tega odloka, odgovorna oseba pa z globo v višini 60.000,00 
SIT. 

19. člen
Z globo 40.000,00 SIT se kaznuje oseba – posameznik, ki 
ravna v nasprotju z določili 14. člena tega odloka.
Z globo 170.000,00 SIT se kaznuje pravna oseba ali samostojni 
podjetnik, ki ravna v nasprotju z določili 14. člena tega odloka, 
odgovorna oseba pa z globo v višini 60.000,00 SIT. 

19. a člen
Z globo 40.000,00 SIT se kaznuje imetnik ali vodnik psa, ki 
ravna v nasprotju z določili 14. a, 14. b in 14. c  člena tega 
odloka. 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o 
obveznostih lastnikov in vodnikov psov v Mestni občini Velenje 
(Uradni vestnik MOV, št. 2/04).

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

Številka: 015-02 – 0035/2003/05 - 690
Datum: 21.11.2005

Župan MO Velenje
Srečko MEH, s.r.

V VEDNOST

ODGOVORI
na pobude in vprašanja svetnikov na 6. seji 

Sveta Mestne občine Velenje

Zap. št. 49
Član sveta Ignac NOVAK je postavil naslednje pobude:
1. Pohvalil je dejstvo, da je župan končno sprejel 

branjevke in branjevce, glede na to, da bi moral biti ta 
sestanek opravljen že v prejšnjem mandatu. Dejal je, 
da je koncesionar ugotovil, da z odsekom v Kavčah, o 
katerem je govoril na prejšnji seji ni nič narobe in zato ne 
predstavlja nobene nevarnosti za promet, čeprav se je 
cesta posedla že za več centimetrov. Dejal je, da je redni 
strokovni nadzor ugotovil, da obstajajo nepravilnosti v 
reševalni službi Zdravstvenega doma Velenje. Glede tega 
je postavil naslednja vprašanja: Kaj je ugotovil pregled 
in kaj je na osnovi nepravilnosti naredila ustanoviteljica 

MOV, kakšno je bilo ukrepanje vodstva zavoda in kako 
je MOV zaščitila občane pred nepravilnostmi v reševalni 
službi.

ODGOVOR:
Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič se je doslej 
z reševalci velenjskega zdravstvenega doma oziroma s 
predstavniki Iniciativnega odbora za ureditev razmer v reševalni 
službi Zdravstvenega doma Velenje sestal trikrat; dvakrat sam 
oziroma s sodelavci iz občinske uprave, na tretji sestanek pa 
je povabil tudi župana drugih dveh občin ustanoviteljic javnega 
zavoda (Šoštanj, Šmartno ob Paki) ter direktorja Zdravstvenega 
doma Velenje. 
Že pred tem je župan na direktorja Zdravstvenega doma 
Velenje naslovil pismo, v katerem je zahteval pojasnila oziroma 
odgovore na trditve zaposlenih v reševalni službi ter na izjave, 
ki so se pojavile v nekaterih medijih.  
Ker županovo posredovanje in angažma nista bila dovolj, da 
bi se nesoglasja v Zdravstvenem domu Velenje razrešila, je 
župan pisno pozval še ministra za zdravje, da v javnem zavodu 
Zdravstveni dom Velenje uvede izredni strokovni nadzor.
Mestna občina Velenje seveda ni pristojna za presojanje 
strokovnosti dela v javnih zavodih, v tem primeru zdravstvenih 
storitev na primarnem nivoju. Je pa kot ustanoviteljica dolžna 
reagirati na opozorila in trditve, ki povzročajo dvom v kvaliteto 
storitev. To smo tudi storili.
Sicer pa direktor Zdravstvenega doma Velenje Jože Zupančič 
zanika namigovanja, da je po reorganizaciji reševalne 
službe ogrožena varnost pacientov oziroma uporabnikov 
zdravstvenih storitev. Kot pojasnjuje po konzultacijah z 
zdravstvenimi inštitucijami, s katerimi sodelujejo, niso opazili 
neustrezne oskrbe pacientov in posledične ogroženosti zaradi 
neustreznega prevoza. Tudi  zdravniki in vodja službe nujne 
medicinske pomoči niso nikoli opozorili, da bi bili zdravstveni 
tehniki slabo usposobljeni za svoje delo. Kar zadeva 
ugotovitve strokovnega nadzora, je povedal, da bodo nekatere 
nedorečenosti uskladili s postopkom akreditacije za standard 
ISO 9001, s katerim so začeli v letošnjem letu. Dodaja, da 
sta reševalna služba (nenujni in sanitetni prevozi) ter nujna 
medicinska pomoč v Velenju ustrezno organizirani, delo je po 
njegovih zagotovilih korektno opravljeno. 
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

Zap. št. 50
Član sveta mag. Jurij TERGLAV je postavil naslednje 
pobude:
1. Dejal je, da je bilo Velenje že večkrat izbrano kot najlepšo 

mesto zato je predlagal, da bi nekje na vhodu v Velenje 
postavili z rožami ponazorjen grb Velenja. 

ODGOVOR:
Floristične ureditve v obliki grbov, grmičkov pušpanja zasajenih 
v obliki imen naselij na belem pesku, privzdignjenih gredic, 
okrašenih z različnimi vzorci  ipd. v času svoje eksistence 
zahtevajo precej dela, zato so jih kot dokaz skrbi za svoje 
okolje nekako posvojili  v marsikaterem slovenskem naselju. 
Gotovo predstavljajo prisrčno, domačno ureditev za katero 
pa menimo, da za moderno mesto kot je Velenje ni najbolj 
primerna. Estetika je vedno stvar simbolne govorice in tovrstne 
ureditve obiskovalcem sporočajo preveč ruralno zgodbo, ki je 
bistveno drugačna od urbane. Mesto Velenje je modernistično 
oblikovano mesto, kjer ostre linije bivalnih kubusov mehčajo 
travniki z »naključno« posajenimi drevesi, grmički in cvetlicami, 
zato je vnos disciplinirane narave v obliki florističnih grbov, črk 
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ipd. po našem mnenju neprimeren. Pred dvema letoma smo 
v Velenju tak cvetlični grb že imeli v travniku na uvozu med 
sedanjim Merkatorjem in centralnim otroškim igriščem, pa z 
efektom kljub naklonu zemljišča nismo bili zadovoljni. 
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

2. Dejal je, da je na gradbišču od Trebuše naprej deponija 
zemlje, vendar pa je ta deponija že višja od napeljave zato 
sprašuje, ali je to dovoljeno in kako dolgo bo ta zemlja še 
tam.

ODGOVOR:
Deponija zemljin na področju Trebuše je začasna. Na tem 
območju mora investitor novega trgovskega centra zgraditi suhi 
zadrževalnik padavinskih voda. Ta zemlja bo uporabljena pri 
izgradnji nasipa.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

Zap. št. 51
Član sveta Mihael LETONJE je postavil naslednje pobude:
1. Glede toplotne infrastrukture je dejal, da sneg na toplovodu 

takoj izgine in so tako zaradi slabe izolacije velike izgube 
energije. Zanima ga, kdaj bodo v MOV začeli s sanacijo, 
saj gre za tehnološko sramoto. Poleg tega ga zanima, ali 
imajo kakšne izračune, kaj pomeni ta izgubljena energija 
in pa ali imajo izdelane kakšne ukrepe za zmanjšanje 
izgube. 

ODGOVOR:
Sistemi za oskrbo s toplotno energijo so v urbanih sredinah 
izvedeni z vodenjem cevovodov v podzemni izvedbi. Obstajata 
dva osnovna principa in sicer vgradnja cevovodov za prenos 
medija v pred pripravljene gradbene objekte-kinete in v zadnjih 
časih direktna položitev cevovodov v zemljino z uporabo 
predizoliranih cevi. V obeh primerih se osnovna pozornost 
usmerjena k najmanjšim možnim toplotnim izgubam pri prenosu 
toplotne energije (izvedba izolacij na cevovodih). V nobenem 
primeru pa se temu pojavu ne moremo izogniti. Tako prihaja 
zaradi toplotnih izgub do pregrevanja zemljine. Torej taljenje 
snaga v zimskem času v večini primerov ni vzrok slabe izvedbe 
izolacije, ampak je to normalno pričakovani pojav, katerega pa 
želi distributer toplotne energije seveda z ukrepi za izboljšanje 
izolativnosti zmanjšati na najmanjšo še ekonomsko sprejemljivo 
mero. To pomeni, da samo z ekstremnim povečanjem debeline 
izolacije, katera pa posledično tudi veliko stalane-bi dosegli 
prave ekonomike distribucije. 
Resnično se z leti izolativnost uporabljenih materialov zmanjšuje 
in je potrebno na dolgi rok računati z njihovo obnovo. Nikakor 
pa ne smemo pojav taljenja snega nad cevovodi označevati z 
izrazom tehnološka sramota.
Komunalno podjetje Velenje, poslovna enota Energetika se 
predobro zaveda problema zmanjševanja izolativnosti skozi 
življenjsko dobo cevovodov in ima tako skozi študije izmerjene 
in dokumentirane meritve ter analize toplotnih izgub v glavnih 
distribucijskih omrežjih daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini. 
Pri izdelavi teh meritev in analiz so sodelovali tudi strokovnjaki 
Fakultete za Strojništvo v Ljubljani. Podatki so javno objavljeni 
na letnih mednarodnih srečanjih distributerjev toplotne energije 
v Portorožu.      
Vsekakor so posledica zavedanja o toplotnih izgubah tudi 
programi in načrti za sanacijo stanj in obnove cevovodov. Naj 
poudarimo, da nam je uspelo v letih 1996 do 2006 skoraj v 
celoti obnoviti glavni magistralni vročevod iz Termoelektrarne 
Šoštanj do mesta Velenje. Manjkata še samo dva podzemna 

odseka v dolžini 400 m. Prav tako smo v zadnjih letih z obnovo 
izolacij na cevovodih sodelovali povsod tam, kjer je MO Velenje 
ali drug investitor z izvedbo gradbenih del posegal v prostor 
distribucijskega omrežja.
Potrebno je pristopiti k izvedbi glede na opredeljene letne 
programe naložb iz sredstev najemnin infrastrukturnih objektov. 
Posledično bo potrebno tudi razmisliti o povišanju cen za oskrbo 
s toplotno energijo, saj bodo le-te imele direkten vpliv na več 
sredstev za najemnino in izvedbo del na obnovi izolacij.
Odgovor so pripravili na Komunalnem podjetju Velenje.

2. Dejal je, da se glede 3. razvojne osi stvari močno zapletajo. 
Zanima ga, ali imajo kakšen plan B, saj zgleda, glede na 
to, kako se stvari odvijajo, da se bo prej začel graditi južni 
del, kar pa bi bila za Velenje katastrofa. 

ODGOVOR:
MOV si bo z vsemi močmi prizadevala da bo izgrajena varianta 
hitre ceste, ki je razgrnjena v prostorih naše hiše. Zaradi časovne 
komponente ne bomo dovolili, da se obravnava kakršna koli 
drugačna trasa.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

3. Podal je pobudo, da bi se v OC Trebuša kabli, ki so tam 
dali v zemljo zdaj, ko se sanira. Poleg tega sprašuje, ali je 
tam postopek denacionalizacije že končan, da bi se tam 
lahko kaj naredilo. 

ODGOVOR:
Električni kabli oziroma daljnovod na področju Trebuše je v 
lasti distributerja električne energije. Z lastnikom do sedaj niso 
potekali razgovori o umiku daljnovoda pod zemljo. Glede
na izkušnje pri trdih pogajanjih o umiku daljnovoda pod zemljo 
na področju stare vasi Zahod,
kjer smo bili sicer uspešni, dvomimo, da bi lahko v tem trenutku 
in v relativno kratkem času dosegli enak uspeh tudi na tem 
področju. Denacionalizacija je končana. Na celotnem območju 
Trebuše potekata dva postopka razdružitve zemljišč v solasti 
z Mestno občino Velenje in dedičev denacionalizacijskih 
upravičencev. V uradu za urejanje prostora pa smo že pričeli 
z aktivnostmi za sprejetje prostorskih aktov za ureditev bodoče 
poslovne cone. 
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

4. Podal je pobudo, da se čim prej nekaj uredi glede zelenice 
pri Mercatorju, saj se ljudje tam vozijo kar čez zelenico in 
je zato vse razrito. 

ODGOVOR:
Zelenice ob Šaleški cesti pri centru Mercator niso v lasti Mestne 
občine Velenje in zato koncesionar zanje ne skrbi. Zaradi 
neuglednega stanja zelenic smo podjetju Toming Consulting, 
d. o. o., 22. 2. 2011 poslali pisni poziv za ureditev in redno 
vzdrževanje teh zelenic, vendar, kot kaže, še ni bilo odziva. 
Poziv smo poslali ponovno.
Zelenica med Mercatorjem in Rdečo dvorano pri krožišču pa je 
v lasti Mestne občine Velenje in zanjo skrbi koncesionar, ki je o 
stanju zelenice obveščen in jo bo uredil v nekaj dneh.
Odgovor so pripravili v kabinetu župana.

5. Dejal je, da je v garažni hiši Mercator centra spodaj 
prava poplava zato sprašuje, ali se je MOV že  pogodila 
z gospodom Ročnikom. Sprašuje, ali mu je bilo že 
izplačano, kakšna je bila cena enega boksa in kdo bo 
sedaj to saniral. 
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ODGOVOR:
Garaže v kletni etaži TC 3 Mercator so še vedno v lasti 
investitorja. Za sanacijo je odgovoren sedanji lastnik. Pogajanja 
o ceni enega parkirnega boksa še vedno potekajo. Mestna 
občina Velenje za garaže v kletni etaži ni plačala nič.
Odgovor so pripravili v Uradu za investicije in razvoj. 

6. Ker je bila zaključena prva faza reorganizacije občinske 
uprave sprašuje, kakšna bo druga faza in kaj to pomeni za 
same občane. 

ODGOVOR:
Temeljno načelo, ki smo mu sledili pri reorganizaciji in vseh 
nadaljnjih postopkih je, da je občinska uprava za občanke in 
občane ter stranke v postopkih bolj prijazna in učinkovitejša 
pri reševanju zadev in izvajanju svojih nalog. Sodelavke in 
sodelavci morajo ne glede na delovno področje posameznega 
urada sodelovati pri reševanju zadev, vse z namenom, da se 
čim prej in čim bolj celovito pristopi k reševanju posamezne 
zadeve. 
Na podlagi Odloka o organizaciji občinske uprave Mestne 
občine Velenje je bil pripravljen in sodelavcem v občinski 
upravi v sodelovanju s sindikatom MOV predstavljen Pravilnik 
o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski 
upravi Mestne občine Velenje. Na pobudo sindikata je bil 
pravilnik tudi spremenjen oz. dopolnjen, župan ga je sprejel 
dne 1. marca 2011. Pravilnik je na voljo na vpogled v kadrovski 
evidenci, lahko ga posredujemo tudi v elektronski obliki. 
Nova organizacijska shema je bila predložena ob sprejemu 
predloga odloka. Na spletni strani občine www.velenje.si je 
predstavljena občankam in občanom ter strankam v postopkih 
nova organizacija občinske uprave. Prav tako je objavljen 
Seznam uradnih oseb, ki so v občinski upravi Mestne občine 
Velenje pooblaščene za odločanje in vodenje postopkov v 
posameznih zadevah z delovnega področja občinske uprave. 
Z novo organizacijo smo v občinski upravi zmanjšali število 
uradov, jasno so določene odgovornosti in pristojnosti. Uredili 
smo tudi že sistem označevanja v občinski upravi.
Trenutno lahko rečemo, da smo še v prehodnem obdobju, 
saj bodo sodelavci, ki so do 1. marca 2011 vodili posamezne 
zadeve ali projekte le te tudi dokončali v sodelovanju s  
sodelavko oz. sodelavcem, ki bo po organizaciji odgovoren za 
posamezno delovno področje. V pripravi so tudi spremembe 
in dopolnitve vseh internih občinskih aktov ter oblikovanje 
stalnih komisij za izvajanje ponavljajočih se nalog oz. delovnih 
procesov ter projektnih timov za pripravo in vodenje projektov. 
Vse te spremembe se nanašajo na notranje delovanje občinske 
uprave. 
Župan je ob sprejemu odloka o organizaciji občinske uprave 
napovedal, da v kolikor občinska uprava kljub reorganizaciji 
ne bo delovala enotno in koordinirano, bodo potrebne dodatne 
spremembe glede notranje organiziranosti ter vodenja. 
Odgovor je pripravila direktorica uprave.

7. Že nekaj let nazaj je podal pobudo, da bi bili taksiji v 
Velenju vsi enotne barve, vendar mu je bilo odgovorjeno, 
da se čaka na državni odlok, po katerem naj bi to veljalo 
za celotno Slovenijo. Zanima ga, če je do tega odloka že 
prišlo in daje pobudo, da se tako uredi tudi v Velenju. 

ODGOVOR:
Zakonodaja se v delu, ki ureja taksi vozila ni spremenila, kar 
pomeni, da z občinskim odlokom taksistom ne moremo naložiti 
obveznosti, da so njihova vozila v enotni predpisani barvi.

Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti. 

8. Dejal je, da med tednom po 11. uri ne moreš v Velenju 
poklicati nobene taksi službe, ker ponoči ne delajo. Podal 
je pobudo, da bi se naredila neka tabela, da bi vedno kdo 
med tednom vozil tudi ponoči. 

ODGOVOR:
Mnenje taksistov je, da je nočno dežurstvo zaradi premalo 
povpraševanja po njihovih uslugah zanje neekonomično. 
To velja za vožnje taksistov med tednom, medtem, ko med 
vikendom vozijo tudi ponoči.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti. 

9. Možno je bilo zaslediti, da naj bi glede financiranja za 
Evropsko prestolnico kulture Velenje izpadlo. Bilo je 
rečeno, da bodo sredstva dobili in ga zanima, ali je že 
kaj več narejenega na tem področju oz. ali smo dobili kaj 
sredstev.

ODGOVOR:
Program Evropska prestolnica kulture 2012 , iz katerega bodo 
razvidni vsi podatki, se bo kot posebna točka obravnaval na eni 
od naslednjih sej Sveta MOV.
Odgovor so pripravili v Uradu za družbeni dejavnosti. 

Zap. št. 52
Članica sveta Majda GABERŠEK je postavila naslednje 
pobude:
1. Postavila je vprašanje, ali je možno, da bi se župani vseh 

treh občin dobili in se pogovorili o objektu Smrečina v 
Topolšici. Objekt je zelo lep in bi ga bilo smiselno adaptirati. 
Ker letos poteče mandat direktorju Bolnišnice Topolšica in 
tudi njihovemu svetu, bi bilo smiselno, da bi o tej zadevi 
kaj rekli še v sedanji sestavi. 

ODGOVOR:
Srečanje in pogovor županov sta seveda možna, a o adaptaciji 
objekta se morajo izreči lastniki. Glede na trenutne razmere 
pa dvomimo, da bi se obnove objekta Smrečina lahko lotilo 
vodstvo Bolnišnice Topolšica še v tem mandatu.  
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

2. Sprašuje, ali se da kaj urediti na Partizanski cesti pri tistih 
dveh semaforjih, saj je tam namreč ovirana pretočnost. 
Gori rdeča luč na drugi strani pa ni žive duše. Smiselno bi 
bilo spremeniti signalizacijo, da bo pretočnost večja. 

ODGOVOR:
Svetnica Majda Gaberšek je opozorila na pretočnost prometa 
na semaforju pri podjetju Gorenje. Omenjeni semafor je v 
upravljanju in vzdrževanju podjetja Gorenje, zato smo odgovorne 
opozorili na slabšo pretočnost prometa po Partizanski cesti. 
Prav tako smo jih prosili, da ponovno preverijo časovne 
intervale, tako izhodov iz Gorenja kot zavijanje avtomobilov iz 
Partizanske ceste proti podjetju Gorenje.   
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

Zap. št. 53
Člani sveta Anton DeCosta je postavil naslednje pobude:
1. Glede pomoči redni redarski službi s strani redarske 

službe na področju obeh jezer, kar je predlagal na prejšnji 
seji, je dobil odgovor, da dodatne pomoči ne rabijo, da 
nimajo pooblastil  in bi bili samo prisotni. Meni, da bi bila 
njihova skupna učinkovitost zelo velika, še posebej ko je 
npr. potrebno pristopiti k skupini s spuščenimi pitbuli in jih 
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kaznovati. 
ODGOVOR:
Varnostniki zasebnega varovanja imajo na podlagi določb 45. 
člena Zakon o zasebnem varovanju pravico (ko je kršen red ali 
javni red na območju, ki ga varujejo), da ugotovijo istovetnost 
osebe, ki je red kršila. V kolikor bodo o prekršku obvestili 
medobčinsko redarstvo, bodo občinski redarji zoper njega tudi 
ukrepali. 
18. člen Zakona o zasebnem varovanju varnostnikom 
prepoveduje opravljati naloge, za katere so pooblaščeni 
policija ali redarstvo, zato oblika dela, ki jo predlagate ne bi 
bila zakonita in je tako neizvedljiva.
Odgovor so pripravili na Medobčinski inšpekciji, redarstvu in 
varstvu okolja. 

2. V zvezi s pobudo glede športa, športnih prireditev in 
objektov se zahvaljuje za pozitiven odgovor in  predlaga, 
da se ta zadeva realizira čim prej in se v kratkem sproži 
neka obširna razprava. 

3. Sprašuje, zakaj je pešpot zebra proti novemu Mercatorju 
samo na eni strani in ne na obeh.  Še posebej je to 
problem, ko so kakšne večje prireditve in se iz RD usujejo 
ljudje, imajo pa samo en prehod. V načrtu je bil predviden 
na drugi strani steklen stolp z dvigalom ter steklen most 
in ga zanima, zakaj to ni bilo realizirano. 

ODGOVOR
Prehod za pešce je bil ukinjen na priporočilo projektanta križišča 
zaradi zagotovitve večje pretočnosti prometa. Predvsem pa je 
ukinitev prehoda pomembna za avtomobile, ki zavijajo levo 
od krožnega krožišča pod skakalnico proti Hotelu Paka leve, 
saj lahko v času, ko na enem prehodu že gori zelena luč, na 
drugem prehodu še zavijajo avtomobili v levo. 
Stekleni stolp z dvigalom naj bi bil realiziran vzporedno z 
rekonstrukcijo nadaljevanja Šaleške ceste od Mercator centra 
do križišča pod bazenom. 
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

4. Dejal je, da se bliža leto 2013 in s tem Univerzijada. 
Smučarski klub Velenje je v igri, da se uvrsti v skokih, 
vendar bi bilo potrebno skakalnico modernizirati na K 95, 
saj bi tako omogočala vsa olimpijska in druga tekmovanja, 
kot stara pa je neuporabna in ne služi nikomur.  Potrebno 
bi jo bilo modernizirati in kot taka bi bila v ponos samemu 
mestu. 

ODGOVOR:
 V občinski upravi pripravljamo širši posvet glede dolgoročnih 
usmeritev in vlaganj v športno infrastrukturo, kar smo 
odgovorili že v odgovoru na postavljeno vprašanje na prejšnji 
seji. Če želimo posvet izpeljati dovolj kvalitetno, potrebujemo 
za to dovolj časa za izmenjavo stališč med športnimi delavci, 
obenem pa dolgoročno opredeliti vse strokovne, finančne, 
lastniške in vsebinske parametre.
Glede same skakalnice ob velenjskem gradu v tem trenutku 
lahko sporočimo, da je potekla pogodba o upravljanju z 
objektom med  Smučarsko skakalnim klubom Velenje in 
Mestno občino Velenje. Glede nadaljnjega upravljanja še 
ni bila sprejeta odločitev. Skakalnica je tehnično resnično 
zastarela in je premajhna ter kot taka ne zadosti več kriterijem 
za organizacijo zahtevnejših članskih tekem, ki potekajo pod 
okriljem mednarodne smučarske zveze. Letos (tudi) zato ne 
bo poletne tekme za mednarodni kontinentalni pokal. Glede 

na trenutno razpoložljive podatke o možnosti sofinanciranja 
rekonstrukcije in modernizacije skakalnice iz drugih virov, 
ocenjujemo, da ob sedanjih gospodarsko-finančnih pogojih 
v tem relativno kratkem času do Univerzijade 2013, ne 
bomo uspeli zagotoviti dovolj finančnih sredstev izključno v 
proračunu MO Velenje. Glede na to, da tudi ne gre za splošno 
rekreacijski šport (objekt),  bo pri bodočih odločitvah potrebno 
sprejeti odgovorno odločitev, ki bo dolgoročna in bo upoštevala 
ob zahtevani nadaljnji širitvi skakalniškega kompleksa pod 
Velenjskim gradom tudi vse predvidene dodatne zahteve 
tekmovalnih predpisov v tem športu, obenem pa bo vsebovala 
pozitivno oceno ustreznosti sedanje lokacije za širjenje 
skakalniškega kompleksa z vidika okoljske sprejemljivosti in 
estetske primernosti. Takšna  odločitev ne more biti sprejeta 
na podlagi izkoristka enkratnega športnega dogodka, ampak 
mora biti sprejeta po umirjeni in strokovni analizi in projekciji.
Odgovor so pripravili v Uradu za družbene dejavnosti.  

5. Zanima ga, kaj je z gradnjo 50-metrskega bazena, ki je bil 
načrtovan pod Kinta Kunte. 

ODGOVOR:
Zemljišča ob Velenjskem jezeru, kjer je bila pred leti načrtovana 
gradnja tim. vodnega parka in v okviru katerega se je pojavila 
možnost izgradnje 50-metrskega plavalnega bazena so danes 
pretežno v lasti zasebnega podjetja. Zemljišče je prav za namen 
izgradnje vodnega parka BTC–ju pod ugodnimi pogoji prodal 
Premogovnik Velenje. Kolikor nam je znano sedanji  lastnik 
zemljišča vodnega parka nima namen zgraditi in je zemljišče 
ponudil v odkup Mestni občini Velenje, vendar po znatno višji 
ceni, kot jo je prodal Premogovnik Velenje. 
Že v lanskem letu so se pojavili prvi resni problemi za izvedbo 
posameznih prireditev na tem območju. Lastnik zemljišča 
Festivalu Velenje ni dal dovoljenja za uporabo dela zemljišča 
za izvedbo Pikinega festivala. Prireditveni prostor festivala 
se je moral premakniti v celoti na del, kjer je lastnina Mestne 
občine Velenje. Zaradi omejenosti prostora in strukture tal so 
bile pri izvedbi prireditve logistični problemi, ki jih pričakujemo 
tudi v letošnjem letu, če se z lastnikom zemljišča ne bomo 
mogli dogovoriti glede uporabe oz. odkupa zemljišča. Lastnik 
zemljišča je v času Pikinega festivala zemljišče dal v najem 
tretjim osebam za dejavnost, ki sicer ustreza namenu prireditve 
(zabaviščni park), vendar Festival Velenje zaradi tega ni imel 
dela načrtovanih prihodkov. V letošnjem letu poleg Festivala 
Velenje načrtujejo na tem območju tudi izvedbo Evropskega 
prvenstva v krosu, vendar dvomimo v to, da bomo dobili 
soglasje lastnika zemljišča. Mestna občina Velenje v proračunu 
sredstev za nakup tega zemljišča nima predvidenih, prav tako 
jih ni mogoče zagotoviti s prerazporeditvami, iščemo ustrezno 
rešitev, ki bo zagotovila izvedbo projektov na območju ob 
jezerih in načrtovanih prireditev. 
Odgovor je pripravila direktorica uprave. 
  
6. Dejal je, da je bil na okrogli mizi sprejet pomemben 

sklep, da bo vse raziskave, ki bodo povezane z dodatnim 
raziskovanjem tega, ali ima rudnik zadostne zaloge 
premoga plačal tisti, ki jih je naročil. Nemško podjetje 
je ugotovilo, da je zalog celo več in da je zaradi izredno 
modernega pridobivanja premoga zagotovljena tudi 
konkurenčnost cene premoga. Raziskava bo stala preko 
100.000 EUR, to naj bi plačal HSE, čeprav vemo, da jih 
je naročil Golobič s svojo ministrico, zato meni, da bi bilo 
potrebno njim izstaviti račun.
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ODGOVOR:
Omenjena problematika ni v pristojnosti občine.
Odgovor je pripravila direktorica uprave.

7. Sprašuje, ali bodo kaj ukrepali v zvezi z izredno sovražnim 
in nerazumljivim govorom, ki ga je imela ministrica 
Radičeva v Bruslju na račun projekta Blok 6. 

ODGOVOR:
Župan se je na omenjeni govor in tudi na druge izjave 
ministrice za gospodarstvo, vezane na šesti blok šoštanjske 
termoelektrarne, odzval s poslanskim vprašanjem in z izjavo 
za javnost. 
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana. 

Zap. št. 54
Člani sveta Franc SEVER je postavil naslednje pobude:
1. Izpostavil je problem litoželeznih pokrovov na Šembriški 

24a, Šembriški 24 in Šmarški cesti in pa na križišču 
med Šmarško in Graškogorsko. Ti pokrovi namreč zelo 
ropotajo, če se pelješ čez. Daje pobudo, da se apelira na 
tiste, ki so odgovorni, da to uredijo. 

ODGOVOR:
Problematiko ropota vseh jaškov, ne samo jaškov T2 poznamo 
in jo sproti rešujemo. Tudi omenjena jaška smo v preteklosti, 
skupaj z lastnikom trase, podjetjem Gratel d.o.o., že večkrat 
(ponovno) zatesnili. Ker se problem pojavlja, lastnik trase, 
Gratel d.o.o., išče trajnejšo rešitev problema. Zadnji ogled 
trase in jaškov je bil 21.3.2011, tako da v kratkem pričakujemo 
rešitev in sanacijo.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti. 

2. Sprašuje, kako daleč so stvari glede pločnika v Starem 
Velenju iz trga do Glavnika. Verjame, da sredstev ni in da 
letos tega ne bo, vendar meni, da bi bilo potrebno počasi 
k temu pristopiti in to rešiti. 

ODGOVOR:
V letu 2011 imamo v načrtu pridobitev projektne dokumentacije. 
V naslednjih letih pa bomo v okviru proračunskih sredstev 
pristopili k izgradnji omenjenega pločnika. 
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

3. Glede odgovora glede smučišča in pošte, ki so jo dobili 
od gospe Lempl je dejal, da bi bilo potrebno poslati 
dopis in odgovoriti, da občina ni zainteresirana za nakup 
zemljišča.

ODGOVOR:
Mestna občina Velenje je dne 25. februarja 2011 že odgovorila 
Ani Lempl, da odstopa od svoje ponudbe za odkup nekaterih 
zemljišč v njeni lasti
Odgovor so pripravili v Uradu za splošne zadeve in javne 
finance.

4. Vesel je, da je tržnica prišla na dnevni red.

5. Glede Zdravstvenega doma Velenje je izpostavil problem, 
da hkrati vozijo dializne bolnike in tiste s poškodbami, 
čeprav dobijo dvakrat plačano. Tako jih vozijo po vseh 
hribih, kar ni prijetno za tiste s poškodbami. Glede na 
vse slišano se  zaposleni tam bojijo spregovoriti in si 
upajo napisati samo pisma bralcev. Podal je pobudo, da 
se stvari uredijo v dobrobit pacientov in predlaga, da se 
na eno prihodnjih sej uvrsti ta problematika in se o tem 

odkrito spregovori.
ODGOVOR:
Župan Mestne občine Velenje Bojan Kontič je od direktorja 
Zdravstvenega doma Velenje zahteval pojasnila glede 
navedenega v vprašanju. Direktor je zagotovil, da ti očitki 
niso osnovani in da Zdravstveni dom Velenje nikoli ni dobil 
plačane storitve, ki je tudi dejansko (v skladu s standardi) ne 
bi opravil. 
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

Zap. št. 55
Članica sveta Terezija JAKLIČ je postavila naslednje 
pobude:
1. Pohvalila je mladince, ki so uredili drsališče in hkrati 

pozvala Dimitrija Amona, da do prihodnjič napiše nekaj o 
teh rezultatih in o tistih, ki so tam sodelovali.

ODGOVOR:
Poročilo boste svetnice in svetniki dobili na klop na 7. seji 
Sveta Mestne občine Velenje.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

2. Glede problematike parkirnih mest Medobčinske zveze 
invalidov je dejala, da sredstev za nakup 2 parkirnih mest 
nimajo. Glede na to, da je bilo sodelovanje med njimi 
in MOV vedno korektno sprašuje, ali jim lahko tokrat 
prisluhnejo in skupaj najdejo rešitev. 

ODGOVOR:
Vsa parkirna mesta v neposredni bližini sedeža medobčinske 
zveze invalidov (MZI) so v lasti podjetja Habit d. o. o., ki želi 
svoja parkirna mesta tržiti. Mestna občina Velenje bo skupaj 
z MZI proučila možnosti odkupa parkirnih mest od lastnika 
parkirišča.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti. 

3. Modre cone so potisnile voznike na Tomšičevo in na 
parkirni prostor pred OŠ MPT, zato imajo sedaj starši in 
učitelji probleme. Vodstvo šole opozarja tudi na problem 
tistih, ki se pred vhod pripeljejo kar po pešpoti in kolesarski 
poti in tako ogrožajo ene in druge. Poleg tega je dejala, 
da pešpot, ki povezuje Tomšičevo in Kidričevo cesto od 
OŠ 14. divizija potrebuje luči, ki že lep čas ne gorijo. 

ODGOVOR:
Na nepravilno parkiranje in kršenje prepovedane vožnje po 
kolesarskih poteh v okolici šole MPT-ja smo opozorili občinske 
redarje in policijo, ki bodo poostrili nadzor in kaznovali 
kršitelje.   
Na omenjeni pešpoti javna razsvetljava sploh ni postavljena. 
Potekajo pa postopki za ureditev javne razsvetljave na pešpoti 
od Zdravstvenega doma do Centra za vzgojo, izobraževanje 
in usposabljanje. Narejena je projektna dokumentacija in 
pridobljene so ponudbe za izvedbo.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

4. Dejala je, da ima glede izobešanja zastav naša ustava 
določena pravila in normative, zato je podala pobudo, da 
se ustanovi komisija, ki bo pregledala, kakšne zastave 
visijo na uradnih ustanovah. Obledele in raztrgane zastave 
nebi smele viseti nikjer, izstopa predvsem Vegrad. 

ODGOVOR:
To vprašanje ureja Zakon o grbu, zastavi in himni Republike 
Slovenije ter o slovenski narodni zastavi, ki med drugim določa, 
da so za nadzor pristojni organi tržne inšpekcije. Kljub temu 
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smo ustanove, ki imajo zastave v neprimernem stanju pozvali, 
da dotrajane zastave zamenjajo.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti. 

5. Sprašuje, ali so možni prekopi iz pokopališča Šmartno v 
Podkraj in kdo izda dovoljenje za to. Neka občanka je že 
pred dvema letoma podala vlogo, vendar odgovora še ni 
dobila. 

ODGOVOR:
Skupščina občine Velenje je na seji občinskega zbora in zbora 
delovnih skupnosti 4. junija 1968 sprejela odločbo o opustitvi 
pokopališč v Velenju in Šoštanju. Na željo svojcev se je izkop 
in prenos posmrtnih ostankov lahko prenesel na pokopališče v 
Podkraju že po preteku 1 leta od opustitve starega pokopališča, 
vendar v prvem letu le v tistih primerih, ko je družina umrlega 
imela skupen grob. Izkopi in prevozi posmrtnih ostankov so 
se lahko vršili do 20 let od dneva opustitve pokopališča v 
Šmartnem po soglasju sanitarne inšpekcije ter po Pravilniku o 
pogojih in načinu izkopavanja in prevoza mrličev. 
MO Velenje je na 14. seji, 24. oktobra 2000 sprejela Odlok o 
ureditvenem načrtu za širše območje opuščenega pokopališča 
Šmartno v Velenju, kjer je v 5. členu določeno, da se 
najstarejši del pokopališča Šmartno v celoti ohrani in ureja 
kot spominski park. Prekopavanje in ponovno pokopavanje ni 
dovoljeno. Možen je samo formalen prekop (prepis) na stroške 
posameznika, ki to želi.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti. 

Zap. št. 56
Član sveta Rafael GORŠEK je postavil naslednje pobude:
1. Glede kanalizacije v Zgornjem Šaleku je bilo predvideno, 

da bo projekt končan že v letu 2010, zdaj je leto 2011 in 
od tega ni še nič. Čas je, da bi krajani dobijo konkretne 
odgovore, kdaj se bo izgradnja kanalizacije začela. 

ODGOVOR:
Izgradnja kanalizacije Zg. Šalek je zajeta v sklopu projekta 
»kohezije« oz. kohezijskih sredstev. Narejeni so projekti, 
pridobljeno je gradbeno dovoljenje, realizacija pa je predvidena 
v obdobju 2011 – 2013.
Še nekaj podatkov o načrtovani kanalizaciji Zg. Šalek:
• skupna dolžina javne kanalizacije znaša 2.125 m,
• predvidenih je 35 novih priključkov, z možnostjo dograditve 

še naknadnih (novih) 35 priključkov,
• projektantska vrednost znaša 534.000 € (brez hišnih 

priključkov)
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti. 

2. Izpostavil je problematiko ceste v Zgornji Šalek-Lipje, 
kjer so razmere nevzdržne. Obnova je predvidena sicer 
leta 2011, vendar meni, da glede na razmere to ne bo 
realizirano tako hitro, zato je izpostavil predvsem dve 
problematični lokaciji: Cesta na Vrtače pri Šifrer Pavliju, 
kjer je vsakodnevno ogromno kamenja, zato si je 
potrebno to lokacijo ogledati, ker je nevarna, in pa ovinek 
v Zgornjem Šaleku proti Bevčam, saj je v času deževja 
tam prava poplava in je cesta praktično neprevozna. 
Ti lokaciji bi bilo potrebno predčasno sanirati, če ne bo 
izvedena generalna obnova ceste. 

ODGOVOR:
Kot je svetnik že sam ugotovil, je sanacija ceste LC 450 070 
Lipje -Šalek planirana v sklopu koncesije za ceste v letu 2011. 
V sklopu te sanacije bomo obnovili tudi Cesto na Vrtače in 

ovinek v Zgornjem Šaleku. Obnovo odseka v Zgornjem Šaleku 
bomo uskladili tudi z izgradnjo kanalizacije v tem delu.
Za rekonstrukcijo odseka ceste Cesta na Vrtače je pridobljen 
projekt IDZ (ocenjena vrednost sanacije odseka je v skladu 
z IDZ cca 400.000 €), opravljajo se tudi razgovori z lastniki 
zemljišč potrebnih za razširitev ceste. Na podlagi dogovorov 
in geološkega poročila se bo pripravila projektna naloga za  
pridobitev projektov PGD in PZI za sanacijo tega odseka. 
Kamenje se na tem odseku res kruši (trajna rešitev bo podana 
v projektu PGD in PZI) in se vsipa v obcestno koritnico. 
Koritnico redno (večkrat letno oz. po potrebi) čisti koncesionar 
za ceste.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti. 

3. Glede naselja Lipa je izpostavil problem dostopa v 
primeru požara na Gorici v območju Živkoviča. Gre za 
resen problem, ker zaradi tistega krožišča oz. ovire tam 
gasilci s cisterno težko pridejo mimo, zato je potrebno 
razmisliti, kaj tam narediti. 

ODGOVOR:
Ovira je bila narejena na podlagi zahtev krajanov in KS Gorica. 
Zanjo je bila narejena tudi ustrezna projektna dokumentacija, 
v kateri so bili upoštevani predpisani radiji. Dostop je sicer 
možen tudi po zgornji cesti, čez Sončni grič, ali po Šaleški in 
Goriški cest.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti. 

4. Ob cesti na Lipo je potrebno narediti pločnik in krajani bi 
radi vedeli, ali je to v planu in če se bo izvedlo. 

ODGOVOR:
Za izgradnjo omenjenega pločnika ob cesti na Lipo bomo v 
letošnjem letu pridobili projektno dokumentacijo in v okviru 
proračunskih sredstev pločnik tudi zgradili.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

5. Dejal je, da ploščad na Lipi služi kot prostor za kontejnerje 
in zato je potrebno prostor primerno enotno urediti kot 
povsod drugod. 

ODGOVOR:
Zbiralnica na Lipi stoji na utrjeni površini, kar je minimalni 
standard za večino zbiralnic v MO Velenje, saj imamo v 
Velenju kar 211 zbiralnic. Samo 40 zbiralnic v Velenju, in sicer 
za blokovno gradnjo, ki so bile zgrajene v začetku  leta 2004, 
ima urejeno še dodatno urbano opremo kombinirano, leseno-
betonsko ograjo. Strošek takšne ureditve je zelo visok in je 
nemogoče vse zbiralnice urediti na ta način.   Poleg tega je 
bilo v preteklem obdobju  bilo potrebno povečati dostopnost 
do zbiralnic skozi večje volumne oziroma  večjo frekvenco 
odvozov in še dodatno postaviti nove zbiralnice. Ministrstvo za 
okolje in prostor je kar tri leta obljubljalo ureditev zakonodaje 
na tem področju in sedaj je v javni obravnavi Uredba o ravnanju 
s komunalnimi odpadki, ki prinaša novosti glede zbiranja 
embalaže iz plastike, kovin  in sestavljene embalaže od vrat 
do vrat.
Zbiralnice bo tako potrebno v roku 6 mesecev po sprejetju 
uredbe, ki pa bo v kratkem, ponovno urediti v skladu z novimi 
normativi. Na lokacijah zbiralnic bi v pretežnem delu zbiralnic 
ostal le še zabojnik za papir in steklo.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti. 

6. Dejal je, da krajani Lipja nasprotujejo kurjenju kresa 
na Gorici. Nihče jih ne vpraša, če se s tem strinjajo in 
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pravijo, da je to zgolj v interesu funkcionarjev sveta KS. 
Sprašujejo, koliko časa se bo še dovoljevalo kurjenje. 

ODGOVOR:
Kurjenje kresa na Gorici ima več letno tradicijo. Glede na veliko 
število obiskovalcev omenjene prireditve je mogoče sklepati, 
da so prebivalci Gorice to prireditev dobro sprejeli in ji ne 
nasprotujejo. 
Predstavniki Krajevne skupnosti Gorica vsako leto na Mestno 
občino Velenje vložijo vloge za potrebna občinska soglasja. V 
tem letu je Mestna občina Velenje na podlagi sklepa kolegija že 
izdala soglasje za uporabo zemljišča. Dovoljenje za organizacijo 
prireditve pa izda Upravna enota Velenje.
V MOV bomo izdajali soglasja za prvomajska kresovanja na 
Gorici do pričetka izgradnje individualnih hiš, ki so predvidene 
na tem območju.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

Zap. št. 57
Član sveta Andrej KUZMAN je postavil naslednje pobude:
1. Glede Zdravstvenega doma Velenje je predlagal, da 

sprejmejo sklep, da se do naslednje seje pripravi ustrezno 
poročilo in da se predstavijo vse strani te problematike. 

ODGOVOR:
Poročilo o razmerah v Zdravstvenem domu Velenje bomo 
na dnevni red seje Sveta Mestne občine Velenje uvrstili, ko 
bodo znane ugotovitve izrednega strokovnega nadzora v 
javnem zavodu, ki ga bo na pobudo župana opravilo pristojno 
ministrstvo.  
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

2. Dejal je, da so pred 14 dnevi dobili vabilo za otvoritev 
novega jaška. Dogodek je odpadel, ker predsednik vlade 
ni mogel priti. Sprašuje, ali čakamo na predsednika vlade, 
ali pa je morda bila otvoritev narejena že brez njegove 
vednosti. 

ODGOVOR:
Tudi na Mestno občino Velenje smo prejeli obvestilo, da odprtje 
novega jaška Premogovnika Velenje odpade zaradi zadržanosti 
predsednika vlade. O morebitnem drugem datumu odprtja 
nismo bili obveščeni, seznanjeni pa smo, da je investicija v 
teku.    
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

Zap. št. 58
Član sveta Rolando KALIGARO je postavil naslednje 
pobude:
1. Dejal je, da so ob Kersnikovi cesti nasproti bivših samskih 

domov parkirni prostori, tam pa ni nobenega pločnika. 
Na drugi strani je pločnik, prehod za pešce pa je od tega 
prvega parkirnega prostora oddaljen kar 15, 20 parkirnih 
prostorov, zato je tam zelo nevarno. Predlaga, da se tam 
na eni strani naredi nek pločnik, da se  lahko normalno 
pride do prehoda za pešce. 

ODGOVOR: 
S koncesionarjem in strokovnimi sodelavci bomo zadevo preučili 
in poskušali poiskati optimalno rešitev omenjene težave.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

2. Že na prejšnji seji je postavil vprašanje glede certifikatov 
in standardov, ki jih komunalno podjetje navaja v svojih 
poročilih, vendar ti niso več veljavni oz. so potekli, 
odgovora pa ni dobil. Zanima ga, kako je s tem. 

ODGOVOR:
V gradivu, ki smo ga pripravili za 5. sejo sveta »Program 
oskrbe s pitno vodo za leto 2011«, smo napačno navedli letnice 
certifikatov, ki jih Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., vzdržuje. 
Za nastalo napako se iskreno opravičujemo. Odpravili jo bomo 
v najkrajšem možnem času.
Pomembno je poudariti, da za vse certifikate (ISO 9001, ISO 
14001, ISO 18001), ki jih v svojih dokumentih navajamo, 
potekajo vsakoletne zunanje presoje, ki jih izvaja Slovenski 
institut za kakovost in meroslovje iz Ljubljane. Tudi zadnjo 
zunanjo presojo (oktober 2010) smo uspešno opravili, za kar 
smo si pridobili potrdilo oz. dovoljenje za nadaljnjo uporabo 
omenjenih certifikatov.
Odgovor so pripravili na Komunalnem podjetju Velenje.

Zap. št. 59
Član sveta Adnan GLOTIČ je postavil naslednje pobude:
1. Podal je pobudo, da se ob igriščih, ki so prosto dostopna 

uredi kakšen pitnik za vodo. 
ODGOVOR:
Na centralnem otroškem igrišču pitnik za vodo imamo. Kar 
zadeva pitnike za vodo ob ostalih igriščih, ki so prosto dostopna, 
doslej o postavitvi pitnikov ni bilo pobud, kar pomeni, da v 
proračunu za leto 2011 nimamo predvidenih sredstev. Z uradom 
za družbene dejavnosti bomo proučili možnost postaviti pitnika 
v območju športnih površin ob jezeru.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti. 

Zap. št. 60
Član sveta Ludvik HRIBAR je postavil naslednje pobude:
1. Glede ankete, ki jo je pošiljaj PUP meni, da je sicer 

pohvalno, da jih zanima mnenje občanov, vendar glede na 
to, da gre za čas, ki še močno kaže posledice zime meni, 
da je še prezgodaj, da bi lahko pohvalili njihovo delo. 
Ceste so polne peska, pometa pa se malo ali nič. Morda 
bi bil primernejši čas tam konec maja. 

ODGOVOR:
PUP je anketo poslal vsem svetnikom in predsednikom KS 
glede vseh njihovih dejavnosti (ne samo cestnega vzdrževanja). 
Pobudo smo posredovali PUP-u.
Glede peska in pometanja v skladu s Pravilnikom o vrstah 
vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja 
javnih cest traja zimsko obdobje do 15. marca. Šele po tem 
obdobju je koncesionar dolžan odstraniti posipni material oz. 
pomesti ceste. Koncesionar je s pometanjem začel že pred tem 
datumom in dela tudi na dve izmeni, tako da bodo vse ceste 
pometene predvidoma do konca prvega tedna v aprilu.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti. 

2. Pridružuje se mnenju glede zastav. Izpostavil je zastavo 
na OŠ MPT, ki je sramotna. To je za tak zavod zelo 
neprimerno, prav tako so problematične zastave pred 
policijo in pred trgovskimi centri. 

ODGOVOR:
Kot smo že odgovorili to vprašanje ureja Zakon o grbu, zastavi 
in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi, 
ki med drugim določa, da so za nadzor pristojni organi tržne 
inšpekcije. Kljub temu smo ustanove, ki imajo zastave v 
neprimernem stanju pozvali, da dotrajane zastave zamenjajo.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti. 
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Zap. št. 61
Član sveta Stanislav VIDEMŠEK je postavil naslednje 
pobude:
1. Dejal je, da je sistem parkiranja v Mercator centru neurejen 

in ga zanima , kdaj bo to parkiranje zaživelo. 
ODGOVOR:
V nakupovalnem centru Mercator sta dve etaži garaž. Pritlična 
je v lasti Mercatorja, kletna pa bo po prevzemu v lasti občine. 
Mestna občina Velenje bo v skladu s Pogodbo o medsebojnih 
obveznostih od investitorja Toming Consulting, d. o. o., prevzela 
178 pokritih parkirnih mest v kletni etaži Mercatorja. Parkirišča 
bomo uradno prevzeli, ko bo investitor predložil vsa potrebna 
dovoljenja za njihovo uporabo (pravnomočno uporabno 
dovoljenje, PID projekte, etažni načrt, prevzemni zapisnik 
kvalitetnega pregleda) in odpravil težave s podtalnico. 
V kletni etaži nakupovalnega centra Mercator pa kljub temu že 
od 1. januarja 2011 omogočamo 24 ur na dan, vse dni v letu, 
brezplačno parkiranje za občane in obiskovalce mestne občine 
Velenje. 
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

2. Približuje se očiščevalna akcija, zato je pozval upravo, da 
se resno pristopi k temu projektu. Po izkušnjah iz lanskega 
leta se je več pozornosti dalo pogostitvi kot pa samemu 
odvozu smeti. 

ODGOVOR:
Očiščevalna akcija v MO Velenje bo (je) v letošnjem letu 
potekala od 25.3.2011 do 7.5.2011. Akcija bo potekala tako, kot 
je že v preteklih letih. Čistilo se bo predvsem v cestnem svetu 
državnih in lokalnih cest, brežin rek in potokov, sprehajalnih 
poti, ipd. V tem trenutku tudi preverjamo oz. popisujemo divja 
odlagališča. 
V vseslovenski akciji »Očistimo Slovenijo v enem dnevu« , 
katera je bila 17.4.2010 je sodelovalo 3012 prostovoljcev. 
Saniralo se je 40 divjih odlagališč. Ob tem je bilo zbrano 600 
m3  odpadkov, kar je predstavljalo 92 ton odpadkov. Glede 
na to, da je akcija potekala po celotni Sloveniji istočasno, je 
veliko težavo predstavljala logistika odvoza. Iz celotne celjske 
regije so se mešani odpadki vozili na Regionalni center za 
ravnanje z odpadki Celje (RCERO Celje), kar je predstavljalo 
dolge čakalne dobe in s tem se je konec akcije podaljšal. Zaradi 
ogromnih količin zbranih odpadkov smo v popoldanskem času 
že razmišljali o prekinitvi odvoza odpadkov v center, vendar 
smo zaradi izjemne volje prostovoljcev akcijo nadaljevali in 
jo končali v enem dnevu. Na zbirnem centru na Žarovi cesti 
2 (PGD Velenje) so uslužbenci uprave MO Velenje, zaposleni 
v podjetju za urejanje prostora, podjetju DINOS in nekaj 
prostovoljcev do devete ure zvečer sortirali odpadke in čistili 
zelenico ter parkirne prostore.
Celotna vseslovenska akcija je bila zastavljena tudi kot vzgoja 
mladih. Zato smo v popoldanskem času pripravili na Titovem 
trgu s pomočjo tabornikov različne delavnice za mlade, podjetje 
HTZ je predstavi napravo NME (neodvisna mobilna enota), 
katera je namenjena čiščenju površinskih sladkovodnih voda. 
Ob tem smo pripravili tudi srečanje prostovoljcev, kjer smo jih 
pogostili z malico. V akciji so nam veliko pomagala podjetja in 
obrtniki v občini, tako da s pogostitvijo prostovoljcev občina ni 
imela stroškov. 
Sodelujoči in organizatorji akcije ne moremo pristati na to, da 
se je več pozornosti dalo pogostitvi kot pa odvozu smeti.  V 
večmesečnih pripravah in v sami izvedbi očiščevalne akcije 
je sodelovalo veliko število prostovoljcev in uslužbencev 

MO Velenje, zato ne moremo pristati na trditev, da se je 
srečanju  prostovoljcev, ki je trajalo od 13 - 14.30 ure dalo več 
pozornosti.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.

3. Sprašuje, ali je na državnem nivoju že uredba za enotno 
barvo kant za ločeno zbiranje odpadkov in če se bomo 
temu pridružili tudi v Velenju. 

ODGOVOR:
Na državnem nivoju standard glede enovitih posod za ločeno 
zbiranje odpadkov na žalost ni urejen v nobenem predpisu. 
Na sestanku SOS-a z MOP smo pred leti to predlagali  takšen 
standard vendar smo dobili odgovor, da bi to pomenilo poseganje 
v delovanje izvajalcev GJS in da MOP to ne more predpisati. 
Če opazujemo je ta standard v različnih občinah po Sloveniji 
zelo različen in dejansko odvisen od tega, kako so ločeno 
zbiranje zastavili izvajalci GJS. V dogovoru z našim izvajalcem 
poskušamo zagotavljati zadosten volumen v zbiralnicah s 
povečanjem volumna ali pa s povečanjem frekvence (primer 
blokovna gradnja).
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti. 

Zap. št. 62
Član sveta Robert BAH je postavil naslednje pobude:
1. Glede eksplozije v elektro jašku je bil izveden ogled s 

strani MOV in ugotovili so, da ni vidnih poškodb. Vidne 
poškodbe pa so, ker najemnik tega še ni popravil. Imajo 
tudi slike poškodb, zato ga čudi taka ugotovitev s strani 
pristojnih služb. 

ODGOVOR:
Dne 28. marca 2011 smo si ogledali pokrita parkirna mesta 
na Stantetovi 10, kjer je prišlo dne 14. decembra 2010 do 
eksplozije v elektro jašku. Pri ogledu je bilo ugotovljeno, da je 
v garaži št. 322 prišlo do zračnega udara, pri tem je prestavilo 
kovinsko montažno steno, s katero sta si najemnika pregradila 
garažo. Stena je narejena brez soglasja lastnika. 
Ponovno smo o poškodbi obvestili Elekto Celje d.d., nadzorništvo 
Velenje. Obljubljeno je bilo, da bodo poškodbo v čim krajšem 
možnem času sanirali.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.

2. Dejal je, da je krožišče pod skakalnico še vedno nevarno, 
še posebej za nekoga, ki ni iz Velenja. Glede na to, da 
je tam verjetno tedensko velike zvite pločevine bi bilo 
potrebno krožišče tako urediti, da bi bilo za vsakega 
razumljivo, kako tam voziti. 

ODGOVOR:
Krožišče je projektirano po standardih in predpisanih. V teh 
dneh v Velenju s pomočjo SPV-ja potekajo okrogle mize, na 
katerih podrobno predstavljajo pravilno vožnjo po krožiščih, 
tudi vožnjo v omenjenem pod skakalnico. 
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

Zap. št. 63
Član sveta Mihael LETONJE je postavil naslednje pobude:
1. Dejal je, da je glede projekta Blok 6 poslanska skupina 

SNS sicer res dala pobudo za referendum, vendar to nima 
nobene veze s tem, da je on iz iste stranke in je za  blok 6.  
Poleg tega meni, da je župan želel stvar tako obrniti, kot 
da so proti projektu, v samem DZ pa so ravno iz županove 
poslanske skupine prihajala najbolj žgoča vprašanja glede 
bloka 6.
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ODGOVOR:
Izid glasovanja o razpisu posvetovalnega referenduma je 
znan (sedemdeset poslancev se je izreklo proti referendumu, 
osem za). Kakor verjamemo, da opredelitev strankarskih 
kolegov svetnika Letonje glede šestega bloka šoštanjske 
termoelektrarne ne vpliva na njegovo stališče, tako tudi vprašanj 
županovih strankarskih kolegov ne moremo pripisati oziroma 
očitati županu. 
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

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. Paka iz javnega 

dobra

1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem dela nepremičnine 
parcela 587/11, k.o. 953 Paka, ki je vpisana v vl. št. 344, 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:  465-05-0038/2009-281
Datum:  

  župan Mestne občine Velenje
  Bojan KONTIČ

Obrazložitev:
Nepremičnina parcela 587/11, k.o. 953 Paka, je stavbno 
zemljišče znotraj ureditvenega območja naselij. Predmetna 
parcela je vpisana v vl. št. 344, k.o. 953 Paka, kot javno 
dobro. 
Nepremičnina, ki je predmet izvzema, se nahaja vzporedno z 
državno cesto Velenje-Slovenj Gradec (G1-4). 
Nepremičnina parcela št. 587/11, k.o. 953 Paka, po podatkih 
Geodetske uprave RS (v nadaljevanju: GURS) meri 215 m2, 
medtem ko predmetna parcela v naravi dejansko obsega 
površino 560 m2. Glede na takšno neurejeno stanje površine 
parcele, je Mestna občina Velenje pred GURS, Območno 
geodetsko upravo Velenje, pričela postopek za popravo očitne 
napake.
Parcelo že dalj časa uporabljajo lastniki stanovanjskih objektov 
na tem območju. Poleg tega se v nepremičnini parcela št. 587/11, 
k.o. 953 Paka, nahaja kanal, namenjen odvajanju zalednih 
voda v reko Pako (pod državno cesto). Pretežni del parcele 
predstavlja asfaltiran dovoz do dveh stanovanjskih objektov, 
zaradi česar bi Mestna občina Velenje parcelo, po izvzemu 
iz javnega dobra, geodetsko odmerila in jo prodala lastnikom 

stanovanjskih objektov na tem območju glede na dejansko rabo 
in potrebe. Cesto so uredili oz. asfaltirali lastniki stanovanjskih 
objektov, podobno kot ostali lastniki na tem območju. Obvezna 
sestavina prodajnih pogodb bo tudi seznanitev kupcev z 
dejstvom, da preko predmetne nepremičnine poteka kanal 
za odvodnjavanje zalednih voda ter da so dolžni skrbeti za 
prepustnost kanala. Poleg navedenega si bo Mestna občina 
Velenje kot prodajalka izgovorila služnostno pravico za potrebe 
vzdrževanja kanala.  
Mestna občina parcele št. 587/11, k.o. 953 Paka, ne potrebuje 
več.

V Velenju, dne 8.4.2011

Pripravila:
Višja svetovalka

                             Zdravka VASILJEVIĆ, s.r. 
univ.dipl.prav.

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, 4/11 in 7/11; 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 4.079.735,80 
EUR.«

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

Številka:  460-02-0003/2006-281
Datum:
  
                         župan Mestne občine Velenje 
 Bojan KONTIČ
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OBRAZLOŽITEV:
Pravna podlaga:
Skladno s 7. odstavkom 11. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07; 
v nadaljevanju: ZSPDPO) sprejme svet samoupravne lokalne 
skupnosti na predlog organa pristojnega za izvajanje proračuna 
samoupravne lokalne skupnosti (župana) načrt pridobivanja in 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem.  Kljub temu, da je 
ZSPDPO z dnem uveljavitve Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 
86/10; v nadaljevanju: ZSPDSLS) prenehal veljati, se glede 
na prehodno določbo 41. člena ZSPDSLS uporabljajo določbe 
ZSPDPO, ki urejajo letni načrt pridobivanja in razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti. 

Tako je v 7. odstavku 11. člena ZSPDPO dano pooblastilo 
občinskemu svetu, da lahko določi, da načrt pridobivanja 
in razpolaganja za nepremičnine pod določeno vrednostjo 
sprejme župan. Takšno pooblastilo je Svet Mestne občine 
Velenje (v nadaljevanju: občinski svet) podelil županu in je 
vsebovano v 5. alineji 1. odstavka 37. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št.  15/06-UPB1, 
26/07 in 18/08; v nadaljevanju: Statut), ki določa, da župan 
sprejme letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem občine pod vrednostjo določeno z odlokom 
o proračunu. Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za 
leto 2011 (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 29/10; v 
nadaljevanju: Odlok) v 22. členu določa, da sprejme občinski 
svet letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za 
nepremičnine v posamični vrednosti  nad 100.000,00 EUR, 
župan pa letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za 
nepremičnine v posamični vrednosti do 100.000,00 EUR. 

Ocena finančnih in drugih posledic:
Ocenjeni obsegi razpolaganja z nepremičnim premoženjem so 
načrtovani v navedenih višinah:
Prihodki od prodaje zemljišč v letu 2011 se s tem letnim načrtom 
predvidevajo v višini 4.015.945,80 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. 

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 18: se vključi nepremičnina parcela 
št. 587/11, k.o. 953 Paka.  Parcela št. 587/11, k.o. 953 Paka, 
po podatkih Geodetske uprave RS (v nadaljevanju: GURS) 
meri 215 m2, medtem ko predmetna parcela v naravi dejansko 
obsega površino 560 m2. Glede na takšno neurejeno stanje 
površine parcele, je Mestna občina Velenje pred GURS, 

Območno geodetsko upravo Velenje, pričela postopek za 
popravo očitne napake.
Parcelo že dalj časa uporabljajo lastniki stanovanjskih objektov 
na tem območju. Poleg tega se v nepremičnini parcela št. 587/11, 
k.o. 953 Paka, nahaja kanal, namenjen odvajanju zalednih 
voda v reko Pako (pod državno cesto). Pretežni del parcele 
predstavlja asfaltiran dovoz do dveh stanovanjskih objektov, 
zaradi česar bi Mestna občina Velenje parcelo, po izvzemu 
iz javnega dobra, geodetsko odmerila in jo prodala lastnikom 
stanovanjskih objektov na tem območju glede na dejansko rabo 
in potrebe. Cesto so uredili oz. asfaltirali lastniki stanovanjskih 
objektov, podobno kot ostali lastniki na tem območju. Obvezna 
sestavina prodajnih pogodb bo tudi seznanitev kupcev z 
dejstvom, da preko predmetne nepremičnine poteka kanal 
za odvodnjavanje zalednih voda ter da so dolžni skrbeti za 
prepustnost kanala. Poleg navedenega si bo Mestna občina 
Velenje kot prodajalka izgovorila služnostno pravico za potrebe 
vzdrževanja kanala.  

Skladno z ZSPDSLS obstajajo pogoji za sklenitev neposredne 
pogodbe z zainteresiranim kupcem.

- 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 8.4.2011

Pripravila:
višja svetovalka

Zdravka VASILJEVIĆ, s.r. 
univ.dipl.prav.                                   

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