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Predlagatelj:    Faza: PREDLOG
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
Predlagatelj:    Faza: PREDLOG
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
Predlagatelj:    Faza: PREDLOG

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 članov v svet javnega zavoda 
Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod
o imenovanju članov v svet javnega zavoda 
Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod
o imenovanju članov v svet javnega zavoda 

I.
V svet javnega zavoda Rdeča dvorana Športno rekreacijski 
zavod se imenujejo:

- Branko Smagaj,
- Katarina Praznik in
- Petra Meh.

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:
1. Član sveta Bojan Škarja je vložil kandidaturo in soglasje za 

kandidata Branka Smagaja.    
2. Član sveta Jože Kavtičnik je vložil kandidaturo in soglasje 

za kandidatko Katarino Praznik. 
3. Član sveta Stanislav Videmšek je vložil kandidaturo in 

soglasje za kandidatko Petro Meh.
4. Član sveta Robert Bah je vložil kandidaturo in soglasje za 

kandidatko Natalijo Bah.
5. Član sveta Rafael Goršek je vložil kandidaturo in soglasje 

za kandidata Mihaela Letonje.       

Skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Rdeča 
dvorana Športno rekreacijski zavod (Uradni vestnik MO 
Velenje, št. 24/07) svet zavoda sestavlja pet članov, in sicer: trije 
predstavniki ustanovitelja, en predstavnik delavcev zavoda in 
en predstavnik izvajalca letnega programa športa. Predstavnike 
ustanovitelja imenuje Svet Mestne občine Velenje. Mandat 
članov zavoda traja štiri leta, člani so po preteku mandata lahko 
ponovno imenovani.
Dosedanjim članom komisije poteče 4-letni mandat, zato je 
potrebno imenovati člane.
Člani komisije so o vloženih kandidaturah glasovali in z večino 
glasov odločili kot je razvidno iz predloga sklepa.

Velenje, dne 26. 9. 2011

Pripravila: 
Irena Hladin Škoberne, s.r. 

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

                      Predsednik komisije
     Bojan Škarja, s.r.                                                                 

Predlagatelj:    Faza: PREDLOG
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
Predlagatelj:    Faza: PREDLOG
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
Predlagatelj:    Faza: PREDLOG

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 svet zavoda Energetska 

agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
o imenovanju člana v svet zavoda Energetska 

agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
o imenovanju člana v svet zavoda Energetska 

I.
V svet zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in 
Koroško se imenuje:

- Peter Dermol.

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

Številka: 032-09-01/2010-284
Datum: 26. 9. 2011

   Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV:
V postopku zbiranja predlogov kandidatur so bile na komisijo 
vložene naslednje kandidature:
1. Član sveta Bojan Škarja je vložil kandidaturo in soglasje za 

kandidata Petra Dermola.    
2. Član sveta Robert Bah je vložil kandidaturo in soglasje za 

kandidata Sebastjana Boljte.                   

Skladno z Odlokom o ustanovitvi zavoda Energetska agencija 
za Savinjsko, Šaleško in Koroško (Uradni list RS, št. 73/2010) 
zavod upravlja svet zavoda, ki ima šest članov in ga sestavljajo: 
po en predstavnik vsakega ustanovitelja, en predstavnik 
delavcev zavoda in en predstavnik uporabnikov oziroma 
zainteresirane javnosti. Mandat članov sveta traja štiri leta 
in so lahko po poteku mandata ponovno imenovani oziroma 
izvoljeni. Mandat članov sveta začne teči z dnem konstituiranja 
sveta zavoda.

Dosedanjim članom komisije poteče 4-letni mandat, zato je 
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potrebno imenovati člane.
Člani komisije so o vloženih kandidaturah glasovali in soglasno 
odločili kot je razvidno iz predloga sklepa.

Velenje, dne 26. 9. 2011

Pripravila: 
Irena Hladin 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.                                                                      

POROČILO 
o izvajanju Občinskega programa varnosti 

Mestne občine Velenje

Lokalna skupnost je z uveljavitvijo Zakona o občinskem 
redarstvu postala soodgovorna za stanje javne varnosti ter 
javnega reda in miru na svojem območju. Mestna občina Velenje 
je v skladu s prvim odstavkom 6. člena Zakona o občinskem 
redarstvu v letu 2008 pripravila in sprejela Občinski program 
varnosti Mestne občine Velenje (v nadaljevanju: OPV), ki se je 
začel izvajati v letu 2009. 

Z OPV je Mestna občina Velenje na podlagi ocene varnostnih 
razmer, ki ga je pripravila Policijska postaja Velenje, podrobneje 
določila vrsto in obseg nalog medobčinskega redarstva ter 
drugih služb, ki lahko pomagajo k dvigu kakovosti življenja in 
bivanja občanov ter višji stopnji varnosti javnega prostora v 
lokalni skupnosti. OPV in ocena njegovega izvajanja morata 
tako postati izhodišče za operativne načrte vseh služb, ki 
zasledujejo zgoraj opisani cilj.

OPV je sestavljen iz naslednjih delov:

1. Posnetek stanja oz. statistični prikaz občine
2. Ocena varnostnih razmer
3. Opredelitev varnostnih potreb občine
4. Cilji občinskega programa varnosti
5. Organiziranost in način dela medobčinskega redarstva

V skladu z drugim odstavkom 6. člena Zakona o občinskem 
redarstvu morajo občinski organi najmanj enkrat letno oceniti 
izvajanje OPV. Ocena izvajanja OPV temelji na podlagi 
letnega in polletnega poročila o delu policije, letnega poročila 
medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja ter 
opravljenih nalogah ostalih občinskih organov.

1. POSNETEK STANJA OZ. STATISTIČNI PRIKAZ OBČINE

Pri opisu občine, njeni organiziranosti in njenih statističnih 
podatkih ni sprememb, ki bi vplivale na varnostne razmere, 
potrebe in cilje občine ter na organiziranost in način dela 
upravnih in nadzornih služb.

2. OCENA VARNOSTNIH RAZMER

Ocena stanja varnosti se podaja na podlagi poročila Policijske 
postaje Velenje za leto 2010 primerjalno z letom 2009.
Glede na obstoječo oceno statistični podatki kažejo na 
izboljšanje stanja na vseh temeljnih področjih (kriminaliteta, 
cestni promet ter javni red in mir). 

a) Ogroženost cestnega prometa v naseljih in izven naselja 
Na področju prometne varnosti se je na območju Mestne 
občine Velenje prometna varnost izboljšala tako glede števila 
prometnih nesreč kot tudi njihovih posledic, prav tako policisti 
beležijo upad ugotovljenih kršitev cestnoprometnih predpisov. 
K izboljšanju stanja je zagotovo prispevalo tudi medobčinsko 
redarstvo, ki je z merilno napravo za merjenje hitrosti na treh 
najbolj ogroženih lokacijah izvajalo ukrepe zoper kršitelje in s 
tem prispevalo k zmanjšanju kršitev ter tudi umiritvi prometa 
na teh točkah. Kot vzroki za prometne nesreče še vedno 
prednjačijo kršitve določil o hitrosti, nepravilni strani vožnje in 
neupoštevanje prednosti, kar zahteva nadaljevanje aktivnosti 
za preprečevanje in ugotavljanje teh kršitev.   

b) Ogroženost občinskih javnih poti in rekreacijskih površin 
Pri ogrožanju javnih poti beležimo znatno izboljšanje pri 
prevoznosti intervencijskih poti na območju Kardeljevega trga 
in Stantetove ceste, kjer smo z uvedbo in doslednim nadzorom 
»modrih con« zagotovili praktično 100-odstotno prevoznost 
v vsakem času. Še vedno ni zagotovljena prevoznost 
intervencijskih poti na območju KS Šalek in KS Gorica, kjer pa 
delovne skupine pripravljajo ustrezne rešitve v sodelovanju z 
občani, ki na teh območjih živijo.

Posegi in nepravilnosti na občinskih cestah in javnih poteh se 
ugotavljajo z zaznavami zaposlenih v občinski upravi ter nadzori 
občinskih redarjev in inšpektorjev. Zaznane nepravilnosti se 
rešujejo sproti z obveščanjem vzdrževalcev, ki pomanjkljivosti 
praviloma sproti odpravljajo. 

c) Ogroženost javnih zgradb in objektov naravne in kulture 
dediščine 

Pri ogroženosti javnih zgradb in objektov naravne in kulturne 
dediščine se občasno pojavljajo poškodovanja javne 
razsvetljave, pisanje po objektih in manjše poškodbe objektov, 
ki pa glede na pogostnost in težo niso kritična. Občinski redarji 
za preprečitve teh pojavov opravljajo redne obhode predvsem 
v nočnem času, pri čemer storilcev še niso zalotili, smo pa 
pridobili podatke o storilcu tatvine nerjavečih vijakov iz klopi v 
Sončnem parku. Podatki o storilcu so bili posredovani policiji.

d) Kriminalna ogroženost 
Pri kriminalnih dejanjih policija ugotavlja upad kaznivih dejanj 
glede na preteklo leto. Med medobčinskim redarstvom in 
policijo poteka stalno obveščanje glede podatkov o lokacijah, 
kjer prihaja do kaznivih dejanj, katere občinski redarji kasneje 
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tudi redno nadzirajo. 

V enem primeru je občinski redar pri nadzoru zabeležil prisotnost 
znanega vlomilca, ob naslednjem nadzoru pa zaznal tudi 
kaznivo dejanje vloma. O zadevi je bila obveščena policija, ki je 
na podlagi teh podatkov storilcu kaznivo dejanje tudi dokazala.

Občinski redarji so pri nadzoru ugotovili tudi dva primera 
ponarejanja listin, podali pa so tudi eno kazensko ovadbo 
zaradi ogrožanja varnosti pooblaščene uradne osebe.

e) Ogroženost javnega reda in miru 
Policija beleži precejšen upad prekrškov s področja javnega 
reda in miru, kar pomeni, da se stanje tudi na tem področju 
izboljšuje. 

Za zagotovitev prijetnega in varnega bivalnega okolja ni dovolj 
le zmanjšanje dejanj, ki so prekršek po Zakonu o varstvu 
javnega reda in miru, ampak tudi zmanjšanje drugih dejanj, ki 
so moteča za urbano okolje. V ta namen je bil v letošnjem letu 
sprejet Odlok o splošnem redu v Mestni občini Velenje, ki je bil 
precej tudi medijsko izpostavljen, saj uvaja nekatere prepovedi 
obnašanja, katera do sedaj niso bila kazniva, so pa bila zelo 
moteča za urbano okolje. Kljub začetnemu neodobravanju 
so občinski redarji z opozarjanjem, občinska uprava pa z 
obveščanjem javnosti dosegli, da izvajanje odloka občani 
podpirajo, prav tako pa kršitelji opozorila občinskih redarjev 
upoštevajo.

Na področju javnega reda beležimo največ kršitev nedostojnega 
vedenja do uradne osebe, ki pa so ravno zaradi represivnega 
ukrepanja in relativno visokih glob vedno redkejše.

f) Ogroženost na javnih shodih in prireditvah 
Pri javnih shodih in prireditvah ne beležimo posebne ogroženosti, 
saj ugotavljamo, da Upravna enota Velenje pri izdaji dovoljenj 
zahteva visoke standarde, ki se nanašajo na zagotavljanje 
varnosti in reda. Prav tako za varovanje športnih in drugih 
rizičnih prireditev ustrezno skrbi Policijska postaja Velenje, 
s katero po potrebi sodeluje tudi medobčinsko redarstvo, ki 
nudi pomoč predvsem pri urejanju prometa in preventivnem 
delovanju.

g) Ogroženost okolja
Ob vse boljši okoljski osveščenosti so ogrožanje okolja in 
posegi vanj vse bolj opazni. Vse višja so upravičeno tudi 
pričakovanja občanov, da se nepravilnosti ugotovijo ter s 
hitrim in učinkovitim ukrepanjem pristojnih služb tudi odpravijo. 
V posameznih primerih osebnih zaznav in prijav se obvešča 
komunalno inšpekcijo, ki vodi nadaljnje postopke in ukrepa 
skladno s pooblastili. 

h) Vpliv varnostnih razmer v sosednjih občinah
Vplivi negativnih varnostnih razmer v sosednjih občinah niso 
bili zaznani.

KLJUČNE UGOTOVITVE

Stanje varnosti se kljub zaostrenim gospodarskim razmeram 
in posledično slabšim življenjskim razmeram na vseh ključnih 
področjih (promet, kriminaliteta, javni red in mir) izboljšuje. V 

takšnih razmerah je potrebno zagotavljanje reda in varnosti 
izvajati z določeno mero tolerance, ki pa nikakor ne sme pomeniti 
popuščanja na področjih, kjer smo že vzpostavili pričakovano 
stopnjo reda, prav tako ne sme biti potuha brezobzirnim in 
stalnim kršiteljem postavljenih norm. 
Gospodarske in socialne razmere tudi ne morejo biti izgovor, 
da na področju reda in varnosti ne bi strmeli k varnemu in 
urejenemu življenjskemu okolju, saj kršitve predpisanih norm 
praviloma nimajo povezave s socialnim stanjem kršiteljev.  

3. OPREDELITEV VARNOSTNIH POTREB OBČINE

Uresničevanje varnostnih potreb občine temelji na delu policije 
ter njenem sodelovanju z medobčinskim redarstvom. Omenjena 
organa izvajata naloge po pooblastilu in v skladu z možnostmi 
ukrepanja na podlagi veljavne zakonodaje. V manjši meri se 
varnostne potrebe zadovoljujejo preko drugih služb (varnostne 
službe, državne inšpekcije, ukrepi občinske uprave). Vsebina 
že načrtovanih varnostnih potreb Mestne občine Velenje se ne 
spreminja v delu, kjer ima na uresničevanje le-teh vpliv lokalna 
skupnost, saj v preteklem obdobju ni bilo večjih varnostnih 
dogodkov in jih tudi v kratkem ne pričakujemo. 

Za občane, ki prebivajo na tem območju, je pomembno 
zavarovanje življenjskega in bivalnega okolja, ki zagotavlja 
kvalitetno življenje na območju občine, ki pa je povezano s 
skrbjo za javno infrastrukturo (javne zgradbe, javne ceste in 
poti, rekreacijske in druge javne površine) ter zagotavljanjem 
javnega reda in miru. 
Izgradnja nove prometne infrastrukture in priprava strategije 
prometne ureditve posledično pomeni podlago za večji red 
in prometno varnost, ki pa bo povezana tudi z ustreznim 
izvajanjem nadzora.

V letošnjem letu se je spremenila cestna zakonodaja, ki 
omogoča občinskim redarjem nadzor nad nekaterimi kršitvami 
v prometu, ki bi lahko prinesle postopno izboljšanje razmer na 
nekaterih področjih. 

4. CILJI OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI

Osnovni cilj OPV je zagotoviti zadovoljivo stanje javne varnosti 
oziroma javnega reda in miru v Mestni občini Velenje. Cilji OPV 
so razdeljeni na strateški cilj in operativne cilje. Strateški cilj 
kaže na splošno varnostno potrebo lokalne skupnosti in se v 
obravnavanem obdobju ne spreminja. Se pa pojavljajo potrebe 
po uvajanju novih aktivnosti in ukrepov pri operativnih ciljih, 
ki jih medobčinsko redarstvo načrtuje in izvaja v dogovoru z 
občinsko upravo. 

Za doseganje ciljev je nujno potrebna tudi ustrezna in učinkovita 
zakonodaja, ki se v zadnjem času aktivno spreminja, prav tako 
pa Mestna občina Velenje sproti prilagaja občinske predpise 
varnostnim potrebam. Pri pripravi predpisov sodeluje tudi 
Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja. 
Nadaljnji cilji OPV: 
- dvigovanje ravni reda in varnosti z izvajanjem dosedanjih 

nalog;
- izvajanje meritev hitrosti na dveh novih mestih (skupaj pet 

merilnih mest);
- izvajanje ukrepov na področju prometa z ugotavljanjem 

kršitev skladno z novimi pooblastili - ustavljanje voznikov 
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kršiteljev (neupoštevanje prometne signalizacije, vožnja 
v rdečo luč, uporaba varnostnega pasu, čelade, kršitve 
pešcev).

5. ORGANIZIRANOST IN NAČIN DELA MEDOBČINSKEGA 
REDARSTVA

Medobčinsko redarstvo deluje v sklopu Medobčinske inšpekcije, 
redarstva in varstva okolja kot skupni organ 15 občinskih 
uprav. Trenutno je na medobčinskem redarstvu poleg vodje 
občinskih redarjev zaposlenih 9 občinskih redarjev. Za trenutne 
varnostne razmere in potrebe ostalih občin ustanoviteljic je 
takšna kadrovska zasedba zadovoljiva, vendar se tudi ostale 
občine ustanoviteljice vse bolj zavedajo pomena vlaganja v 
red in varnost in s tem vse bolj koristijo usluge medobčinskega 
redarstva. V kolikor se bo takšen trend še nadaljeval, bo nujna 
tudi kadrovska okrepitev medobčinskega redarstva.  

Medobčinsko redarstvo izvaja naloge na terenu v obliki 
patruljnega in opazovalnega dela. Občasno se izvajajo naloge 
tudi v civilu, pa tudi v obliki kombiniranih patrulj s policijo, kar se 
je pokazalo kot zelo učinkovito. 
Naloge se izvajajo v treh izmenah, pri čemer se število 
občinskih redarjev v posamezni izmeni prilagaja glede na 
varnostno pomembne dogodke, katerih varovanje usklajujemo 
tudi s policijo. 

POVZETEK OCENE

Izvajanje OPV Mestne občine Velenje poteka v skladu z 
zastavljenimi cilji. Učinke preventivnega in represivnega 
delovanja na področju reda in varnosti lahko merimo le na daljši 
rok, pa vendar lahko glede na statistične podatke s področja 
varnosti ugotovimo, da so opravljene naloge vseh subjektov, ki 
izvajajo naloge iz OPV, prinesle pričakovane pozitivne rezultate 
na področju reda in varnosti. 

Številka:340-04-0008/2011-801        
Datum:  22. 9. 2011  

Pripravil:
Peter Tkalec, s.r.

                                  vodja občinskih redarjev 
                                                                 

Predlagatelj: ŽUPAN           Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi tretjega odstavka 6. člena Zakona o 
občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006) 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

SKLEP 
o sprejemu ocene izvajanja Občinskega 

programa varnosti Mestne občine Velenje

I.
Svet Mestne občine Velenje ocenjuje, da je izvajanje Občinskega 
programa varnosti Mestne občine Velenje ustrezno.

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

Številka: 340-04-008/2011-801
Datum: 28. 9. 2011  

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ 

Obrazložitev:
Skladno z Zakonom o občinskem redarstvu je Mestna občina 
Velenje sprejela Občinski program varnosti. V navedenem 
zakonu je določeno, da občinski organi najmanj enkrat letno 
ocenijo izvajanje občinskega programa varnosti. Poročilo 
je izdelano kot pregled predstavljenih področij v sprejetem 
Občinskem programu varnosti Mestne občine Velenje, zapisani 
so tudi nadaljnji cilji. Poročilo je bilo obravnavano tudi na redni 
seji Sosveta za varnost občanov.   
    

                                   Sonja Glažer, s.r.    Sonja Glažer, s.r.    Sonja Glažer
vodja Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja 

Župan:
Na podlagi  24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/2006-UPB1, 26/07 in 
18/08) predlagam svetu, da ta sklep sprejme.

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

Na podlagi 94. člena v zvezi z 2. odstavkom 95. člena Poslovnika Sveta Mestne 
občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/06 – UPB1 in 22/08) vlagam 
naslednji

AMANDMA št. 1
k predlogu SKLEPA o spremembah in 

dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem 

Mestne občine Velenje za leto 2011

Popravi se zadnji stavek 1. člena tako, da se glasi: »Razpolaganje 
z nepremičnim premoženjem v lasti občine se načrtuje v okvirni 
orientacijski vrednosti 6.339.025,30 EUR.«.

OBRAZLOŽITEV:
Pri pripravi predloga Sklepa o spremembah in dopolnitvah 
Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2011, ki je bil 
objavljen v Uradnem glasilu Mestne občine Velenje št. 9/2011, 
je prišlo do očitne računske pomote.

Pri seštevanju vseh predvidenih sredstev, katere Mestna občina 
Velenje namerava pridobiti od prodaje zemljišč, stavb ali stavb 
z deli stavb ter zemljišč s stavbami, se je namesto številke 
6.339.025,30 EUR, napačno zapisala številka 6.333.025,30 
EUR. 

Datum: 29.9.2011
Številka: 460-02-0003/2006-283

 župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r. 


