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Predlagatelj: ŽUPAN 
 
Na podlagi 26. in 30. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 15/2006-UPB1, 26/2007 in 18/2008) predlagam

RAZŠIRITEV
dnevnega reda 13. seje  

Sveta Mestne občine Velenje

Predlagam, da se dnevni red 13. seje Sveta Mestne občine 
Velenje razširi tako:

da se na 8. točko uvrsti Predlog Sklepa o obročnem plačilu 
komunalnega prispevka za vodovod Vinska Gora IV, odsek 7 
in 7a (Prelska).

Ostale točke se preštevilčijo.

Velenje, 14.5.2012

župan Mestne občine Velenje
 Bojan KONTIČ, l.r.

Predlagatelj: ŽUPAN                                                                Faza: PREDLOG 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 – UPB1, 26/07 in 18/08) na svoji 
_____________ seji, dne __________sprejel naslednji

SKLEP
o obročnem plačilu komunalnega prispevka 

za vodovod Vinska Gora IV,  
odsek 7 in 7a (Prelska)

1. člen
Zavezancem, katerim bo odločba o plačilu komunalnega 
prispevka izdana po uradni dolžnosti, je plačilo komunalnega 
prispevka omogočeno v največ desetih (10) zaporednih 
mesečnih obrokih. Zavezanec mora vlogo za obročno plačilo, 
podati najkasneje v roku 15 dni od datuma odločbe.

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

Številka: 352-05-0010/2006
Datum:  
  

Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

Obrazložitev:
Območje se opremlja z novo komunalno infrastrukturo – javnim 
vodovodom. Zavezancem se izda odmerna odločba za plačilo 

komunalnega prispevka po uradni dolžnosti. Zaradi trenutne 
finančne situacije se predlaga obročno odplačilo komunalnega 
prispevka v 10 mesečnih obrokih. Zavezanec in Mestna občina 
Velenje o obročnem plačevanju skleneta pogodbo.

V Velenju, 11. 5. 2012     

Pripravil:
Borut Škruba, dipl.inž.gradb., l.r. 

 Svetovalec 

Maksimilijan ARLIČ, univ.dipl.inž.arh., l.r. 
vodja Urada za urejanje prostora

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

Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Predlagatelj: ŽUPAN                                                                 
 
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 ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Mestne občine 

Velenje za leto 2012

V predlogu Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o 
načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine 
Velenje za leto 2012 (v nadaljevanju: predlog sklepa) se 
spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»V sklepu se spremeni se 2. odstavek 3.a člena sklepa tako, 
da se glasi:
Oddaja nepremičnega premoženja občine v najem se za leto 
2012 predvideva v mesečnih višinah 40.916,71 EUR.«

V predlogu sklepa se v PRILOGI 3: Načrt oddaje nepremičnega 
premoženja občine v letu 2012 v najem (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, št. 29/10, 23/11, 2/12 in 6/12) pod naslov 2012 
– Stavbe in deli stavb za zaporedno številko 51. doda nova 
vrstica z zaporedno številko 52. z naslednjo vsebino: 
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OBRAZLOŽITEV:
V predlogu Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje, 
ki je objavljen v Glasilu Sveta Mestne občine Velenje za leto 2012, številka 13, na straneh od 156 do 163, za obravnavo na 13. seji 
Sveta Mestne občine Velenje, se dodatno predlaga še uvrstitev pokritega parkirnega mesta v garažni hiši na Kardeljevem trgu 2/a 
v Velenju v izmeri 44 m2 za oddajo v najem, in sicer pod zaporedno številko 52. Oddaja v najem je ekonomsko utemeljena, saj 
je pokrito parkirno mesto zasedeno zgolj z enim motornim vozilom, pokrito parkirno mesto pa omogoča parkiranje še 7 motornim 
kolesom.

Datum: 7.5.2012
Številka: 460-02-0003/2006-283
 

Pripravila:
Zdravka VASILJEVIĆ RUDONIĆ, l.r. 

univ.dipl.prav.

Maks ARLIČ, univ.dipl.inž.arh., l.r.
 Vodja Urada za urejanje prostora 

     Bojan KONTIČ, l.r.
župan

1/1

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

A M A N D M A  
k predlogu  
SKLEPA 

o spremembah in dopolnitvah Sklepa o nartu ravnanja z nepreminim premoženjem Mestne 
obine Velenje za leto 2012 

V predlogu Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o nartu ravnanja z nepreminim premoženjem 
Mestne obine Velenje za leto 2012 (v nadaljevanju: predlog sklepa) se spremeni 2. len tako, da se glasi: 
»V sklepu se spremeni se 2. odstavek 3.a lena sklepa tako, da se glasi: 
Oddaja nepreminega premoženja obine v najem se za leto 2012 predvideva v mesenih višinah 40.916,71 
EUR.« 

V predlogu sklepa se v PRILOGI 3: Nart oddaje nepreminega premoženja obine v letu 2012 v najem (Uradni 
vestnik Mestne obine Velenje, št. 29/10, 23/11, 2/12 in 6/12) pod naslov 2012 – Stavbe in deli stavb za 
zaporedno številko 51. doda nova vrstica z zaporedno številko 52. z naslednjo vsebino:  

52. 964 
Velenje 

Pokrito parkirno mesto v 
pritlini etaži garažne hiše 
Kardeljev trg 2/a, Velenje, 
ID stavbe 4388, na parc. št. 
2460/1, 2460/6, 2460/7 in 
2460/8, k.o. 964 Velenje, ki 
predstavlja skupni prostor 
za motorna kolesa v izmeri 
44 m2 in omogoa 
parkiranje 8 motornim 
kolesom. 

Neposredna pogodba. 

Oddaja v najem je 
ekonomsko utemeljena, saj je 
pokrito parkirno mesto 
zasedeno zgolj z enim 
motornim kolesom, za najem 
pa so zainteresirani še drugi 
lastniki motornih koles. 

48,00

SKUPAJ   24.074,60

OBRAZLOŽITEV: 

V predlogu Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o nartu ravnanja z nepreminim premoženjem 
Mestne obine Velenje, ki je objavljen v Glasilu Sveta Mestne obine Velenje za leto 2012, številka 13, na 
straneh od 156 do 163, za obravnavo na 13. seji Sveta Mestne obine Velenje, se dodatno predlaga še 
uvrstitev pokritega parkirnega mesta v garažni hiši na Kardeljevem trgu 2/a v Velenju v izmeri 44 m2 za oddajo v 
najem, in sicer pod zaporedno številko 52. Oddaja v najem je ekonomsko utemeljena, saj je pokrito parkirno 
mesto zasedeno zgolj z enim motornim vozilom, pokrito parkirno mesto pa omogoa parkiranje še 7 motornim 
kolesom. 

Datum: 7.5.2012 
Številka: 460-02-0003/2006-283 
  
Pripravila: 
Zdravka VASILJEVI RUDONI, univ.dipl.prav. Maks ARLI, univ.dipl.inž.arh.

Vodja Urada za urejanje prostora  

                
        Bojan KONTI,  
                    župan
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1/1

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

A M A N D M A  
k predlogu  
SKLEPA 

o spremembah in dopolnitvah Sklepa o nartu ravnanja z nepreminim premoženjem Mestne 
obine Velenje za leto 2012 

V predlogu Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o nartu ravnanja z nepreminim premoženjem 
Mestne obine Velenje za leto 2012 (v nadaljevanju: predlog sklepa) se spremeni 2. len tako, da se glasi: 
»V sklepu se spremeni se 2. odstavek 3.a lena sklepa tako, da se glasi: 
Oddaja nepreminega premoženja obine v najem se za leto 2012 predvideva v mesenih višinah 40.916,71 
EUR.« 

V predlogu sklepa se v PRILOGI 3: Nart oddaje nepreminega premoženja obine v letu 2012 v najem (Uradni 
vestnik Mestne obine Velenje, št. 29/10, 23/11, 2/12 in 6/12) pod naslov 2012 – Stavbe in deli stavb za 
zaporedno številko 51. doda nova vrstica z zaporedno številko 52. z naslednjo vsebino:  

52. 964 
Velenje 

Pokrito parkirno mesto v 
pritlini etaži garažne hiše 
Kardeljev trg 2/a, Velenje, 
ID stavbe 4388, na parc. št. 
2460/1, 2460/6, 2460/7 in 
2460/8, k.o. 964 Velenje, ki 
predstavlja skupni prostor 
za motorna kolesa v izmeri 
44 m2 in omogoa 
parkiranje 8 motornim 
kolesom. 

Neposredna pogodba. 

Oddaja v najem je 
ekonomsko utemeljena, saj je 
pokrito parkirno mesto 
zasedeno zgolj z enim 
motornim kolesom, za najem 
pa so zainteresirani še drugi 
lastniki motornih koles. 

48,00

SKUPAJ   24.074,60

OBRAZLOŽITEV: 

V predlogu Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o nartu ravnanja z nepreminim premoženjem 
Mestne obine Velenje, ki je objavljen v Glasilu Sveta Mestne obine Velenje za leto 2012, številka 13, na 
straneh od 156 do 163, za obravnavo na 13. seji Sveta Mestne obine Velenje, se dodatno predlaga še 
uvrstitev pokritega parkirnega mesta v garažni hiši na Kardeljevem trgu 2/a v Velenju v izmeri 44 m2 za oddajo v 
najem, in sicer pod zaporedno številko 52. Oddaja v najem je ekonomsko utemeljena, saj je pokrito parkirno 
mesto zasedeno zgolj z enim motornim vozilom, pokrito parkirno mesto pa omogoa parkiranje še 7 motornim 
kolesom. 

Datum: 7.5.2012 
Številka: 460-02-0003/2006-283 
  
Pripravila: 
Zdravka VASILJEVI RUDONI, univ.dipl.prav. Maks ARLI, univ.dipl.inž.arh.

Vodja Urada za urejanje prostora  

                
        Bojan KONTI,  
                    župan

Predlagatelj:                                                               Faza: PREDLOG 
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,  
VOLITVE IN IMENOVANJA 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 13. a člena Poslovnika Sveta Mestne 
občine Velenje (UPB–1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 in 22/08) in 24. 
člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB–1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 
15/06, 26/07 in 18/08) na….. seji, dne …………sprejel naslednji

SKLEP
o potrditvi mandata članici občinskega sveta 

I.
Svet Mestne občine Velenje potrdi mandat članici sveta mag. 
Alenki Gortan.

II.
Ta sklep začne veljati takoj po sprejemu in se objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 032-03-01/2010-160
Datum:

Župan Mestne občine Velenje
Bojan Kontič

OBRAZLOŽITEV:
Občinska volilna komisija MO Velenje je na podlagi 
ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici sveta, ki 
ga je na 12. seji sveta, dne 10. 4. 2012 sprejel Svet Mestne 
občine Velenje in na podlagi katerega je prenehal mandat 
članici sveta Mestne občine Velenje Tatjani Strgar, izvedla 
predpisani postopek za potrditev mandata naslednjemu 
kandidatu na listi SDS, Mag. Alenki Gortan.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 
svoji 16. seji, dne 14. 5. 2012 oblikovala predlog sklepa.
 

Velenje, 14. 5. 2012

Pripravila:
Irena Hladin Škoberne, l. r.

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

Predsednik komisije
Bojan Škarja, l. r.

Predlagatelj:                                                               Faza: PREDLOG 
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,  
VOLITVE IN IMENOVANJA 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na  _____
_ seji, dne _________ sprejel naslednji

SKLEP
o imenovanju članice v Komisijo za priznanja

I.
V Komisijo za priznanja se za čas do izteka mandata imenuje 
mag. Alenka Gortan.

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

Številka: 032-03-01/2010-160
Datum:  

Župan Mestne občine Velenje
Bojan Kontič

OBRAZLOŽITEV:                                 .   
V postopku zbiranja predlogov kandidatur je bila do 7. 5. 2012 
na komisijo vložena naslednja kandidatura:
1. Član sveta Stanislav Videmšek je vložil kandidaturo in 
soglasje za kandidatko Mag. Alenko Gortan.
Članica bo imenovana za čas do izteka štiriletnega mandata 
članov Komisije za priznanja imenovanih na 2. seji dne 9. 11. 
2010.
Člani komisije so o kandidaturah glasovali in z večino glasov 
izglasovali kot je navedeno v predlogu sklepa.

Velenje, 14. 5. 2012

Pripravila:
Irena Hladin Škoberne, l. r.

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

Predsednik komisije
Bojan Škarja, l. r.
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Predlagatelj:                                                               Faza: PREDLOG 
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,  
VOLITVE IN IMENOVANJA 
 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (Ur.l. 
RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/86, 31/00 in 36/00, 127/06), 
10. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko 
središče (Uradni list RS, št. 6/02, 41/07 in 25/12) in 24. člena Statuta Mestne 
občine Velenje ( Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08 na 
______ seji, dne _________ sprejel naslednji

SKLEP
o soglasju k imenovanju direktorice javnega 

zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče
I.

Svet Mestne občine Velenje daje soglasje k imenovanju 
Katje Esih za direktorico javnega zavoda Regijsko višje in 
visokošolsko središče.

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

Številka: 032-03-01/2010-160
Datum:  

Župan Mestne občine Velenje
Bojan Kontič  

OBRAZLOŽITEV:  

V skladu z 32. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 
12/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94-odločba US, 8/96, 31/2000, 
36/2000 in 127/06) ter na podlagi 10. člena Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče (Uradni 
list RS št. 6/02, 41/07 in 25/12) si mora svet zavoda, ki imenuje 
direktorja javnega zavoda,  pred imenovanjem pridobiti soglasje 
ustanovitelja.

Na podlagi 24. člena Statuta MO Velenje je za izdajo soglasja 
pristojen Svet Mestne občine Velenje. Na osnovi 38. člena 
Poslovnika komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja je po proučitvi vloge, za pripravo predloga sklepa 
o soglasju pristojna komisija. 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 
16. seji dne 14. 5. 2012 oblikovala predlog sklepa o soglasju 
k imenovanju direktorice javnega zavoda Regijsko višje in 
visokošolsko središče in predlaga Svetu Mestne občine 
Velenje, da ga sprejme. 

Svet zavoda Regijsko študijsko središče (skrajšano ime zavoda) 
je na svoji 9. seji dne 7. 5. 2012 sprejel sklep o imenovanju ga. 
Katje Esih za direktorico javnega zavoda Regijsko študijsko 
središče. Na osnovi sklepa Sveta zavoda RŠS z dne 29. 2. 
2012 je bil razpis za imenovanje direktorja/direktorice objavljen 
dne 22. 3. 2012 v časopisu Naš čas in 23. 3. 2012 v časopisu 
Novi tednik. V roku 15 dni po objavi sta prispeli dve popolni 

prijavi, in sicer: kandidatke Katje Esih in kandidata Gregorja 
Jagodiča. Svet zavoda RŠS je izmed kandidatov soglasno 
izbral ga. Katjo Esih.

Velenje, 14. 5. 2012

Pripravila:
Irena Hladin Škoberne, l. r.

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

                                                                                                  
   Predsednik komisije

Bojan Škarja, l.r.                    
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