
26. september 2011 Številka: 09

glasilo št. 09

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

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

sklicujem

16. sejo Sveta Mestne občine Velenje, občine Velenje, občine V
v torek, 13. novembra 2012, ob 8. uri
v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje)

župan Mestne občine Velenje
    Bojan KONTIČ, l.r.

29. oktober 2012 Številka: 17

glasilo št. 17
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PREDLOG

ZAPISNIK 15. SEJE
Sveta Mestne občine Velenje

Seja je potekala v sejni dvorani Mestne občine Velenje, dne 
2.10.2012, s pričetkom ob 8. uri in zaključkom 12. uri.

Sejo je vodil župan Bojan KONTIČ.

Župan Bojan KONTIČ je otvoril sejo in ugotovil, da je od 
skupnega števila 33 članov sveta prisotnih 28 članov in je svet 
sklepčen. 

Opravičila sta se naslednja člana sveta: Andrej KUZMAN in 
Alenka GORTAN.

Člani sveta so za 15. sejo Sveta Mestne občine Velenje prejeli 
naslednje gradivo:
- Glasilo št. 16 in Prilogo h glasilu št. 16/2
- Grafično prilogo št. 16/1, ki je bila objavljena na spletni 

strani MOV 
- AMANDMA št. 1 k Predlogu Pravilnika o dodeljevanju 

bivalnih enot Mestne občine Velenje v najem in redakcijski 
popravek Predloga Sklepa o soglasju k imenovanju 
direktorja Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, 
Šaleško in Koroško- Zavoda KSSENA

- Predlog dnevnega reda s poročevalci, kazalom in 
opombami

- Popravek Poročila o izvrševanju proračuna Mestne 
občine Velenje za leto 2012 v obdobju od 1. 1. 2012 do 
30.6.2012

- AMANDMAJE k Predlogu Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje   

- Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja Zavoda 
Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško- 
Zavoda KSSENA

-      Zapisnik Odbora za negospodarske javne službe
-      Zapisnik Odbora za gospodarske javne službe
-     Zapisnik Odbora za gospodarstvo
-      Zapisnik Odbora za okolje in prostor
-    Zapisnik Komisije za pripravo statuta občine, poslovnika 
 sveta in pravna vprašanja
-  Zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja
-      Zapisnik Komisije za mladinska vprašanja
-     Zapisnik Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
-      Zapisnik seje Nadzornega odbora

Za 15. sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1.  Potrditev zapisnika drugega dela 13. seje Sveta Mestne 

občine Velenje 
2.  Potrditev zapisnika 14. seje Sveta Mestne občine Velenje 
3.  Potrditev zapisnika 5. izredne seje Sveta Mestne občine 

Velenje 
4.  Potrditev zapisnika 4. dopisne seje Sveta Mestne občine 

Velenje 
5.  Vprašanja in pobude članov sveta
6.  Predlog sklepa o izvolitvi predstavnikov v volilno telo za 

volitve člana državnega sveta 
7.  Predlog sklepa o določitvi kandidata za člana državnega 

sveta 
8.  Predlog Sklepa o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje 
9.  Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k.o. 2669 Paški 

Kozjak iz javnega dobra (parcela št. 665/2) 
10.  Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k.o. 953 Paka 

iz javnega dobra (parcela št. 567/2) 
11.  Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k.o. 966 Ložnica 

iz javnega dobra (parceli 1077/4, 1077/6) 
12.  Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnini v k.o. Velenje iz 

javnega dobra (483/12) 
13.  Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o 

načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne 
občine Velenje za leto 2012 

14.  Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne 
občine Velenje za leti 2013 in 2014 

15.  Predlog Sklepa o potrditvi direktorja Zavoda Energetska 
agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško – Zavod 
KSSENA 

16.  Predlog Pravilnika o dodeljevanju bivalnih enot Mestne 
občine Velenje v najem 

17.  Predlog Pravilnika o prevozih pitne vode in subvencioniranju 
stroškov prevoza pitne vode v Mestni občini Velenje 

18.  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o štipendiranju v Mestni občini Velenje 

19.  Osnutek Odloka o občinskih cestah 
20. Osnutek Odloka o obremenjevanju nepremičnin s 

služnostnimi pravicami ter oddaji nepremičnin v najem ali 
zakup v Mestni občini Velenje 

21.  Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje 

22.  Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/8 
Podkraj v Velenju 

23.  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
zazidalnem načrtu Staro Velenje 

24.  Predlog Odloka o programu opremljanja za obstoječo 
komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za območje mestne občine Velenje 

25.  Predlog Odloka o organiziranju in izvajanju socialno 
varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini 
Velenje 

26.  Poslovni načrt GJS za zbiranje in odvoz ter prevoz 
odpadkov v Mesni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini 
Šmartno ob Paki za leto 2012 

27.  Predlog Sklepa o potrditvi poslovnega načrta GJS za 
zbiranje in odvoz ter prevoz odpadkov v Mesni občini 
Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 
2012 

28.  Poročilo o stanju projekta »Celovita oskrba s pitno vodo v 
Šaleški dolini« 

29.  Poročilo o stanju projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih 
vod v Šaleški dolini« 

30.  Odgovori na pobude in vprašanja

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
1. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se 
je glasil: 15. seja Sveta Mestne občine Velenje bo potekala po 
naslednjem DNEVNEM REDU:
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1.  Potrditev zapisnika drugega dela 13. seje Sveta Mestne 
občine Velenje 

2.  Potrditev zapisnika 14. seje Sveta Mestne občine Velenje 
3.  Potrditev zapisnika 5. izredne seje Sveta Mestne občine 

Velenje 
4.  Potrditev zapisnika 4. dopisne seje Sveta Mestne občine 

Velenje 
5.  Vprašanja in pobude članov sveta 
6.  Predlog Sklepa o izvolitvi predstavnikov v volilno telo za 

volitve člana državnega sveta 
7.  Predlog Sklepa o določitvi kandidata za člana državnega 

sveta 
8.  Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet javnega 

zavoda Muzej Velenje 
9.  Predlog Sklepa o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje 
10.  Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k.o. 2669 Paški 

Kozjak iz javnega dobra (parcela št. 665/2) 
11.  Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k.o. 953 Paka 

iz javnega dobra (parcela št. 567/2) 
12.  Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k.o. 966 Ložnica 

iz javnega dobra (parceli 1077/4, 1077/6) 
13.  Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnini v k.o. Velenje iz 

javnega dobra (483/12) 
14.  Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o 

načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne 
občine Velenje za leto 2012 

15.  Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila 
za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne 
občine Velenje za leti 2013 in 2014 

16.  Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja Zavoda 
Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško- 
Zavoda KSSENA 

17.  Predlog Pravilnika o dodeljevanju bivalnih enot Mestne 
občine Velenje v najem 

18.  Predlog Pravilnika o prevozih pitne vode in subvencioniranju 
stroškov prevoza pitne vode v Mestni občini Velenje 

19.  Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o štipendiranju v Mestni občini Velenje 

20.  Osnutek Odloka o občinskih cestah 
21. Osnutek Odloka o obremenjevanju nepremičnin s 

služnostnimi pravicami ter oddaji nepremičnin v najem ali 
zakup v Mestni občini Velenje 

22.  Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje 

23.  Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/8, 
Podkraj v Velenju 

24.  Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
zazidalnem načrtu Staro Velenje 

25. Predlog Odloka o programu opremljanja za obstoječo 
komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za območje mestne občine Velenje 

26.  Predlog Odloka o organiziranju in izvajanju socialno 
varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini 
Velenje 

27.  Poslovni načrt GJS za zbiranje in odvoz ter prevoz 
odpadkov v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in 
Občini Šmartno ob Paki za leto 2012 

28.  Predlog Sklepa o potrditvi poslovnega načrta GJS za 
zbiranje in odvoz ter prevoz odpadkov v Mestni občini 
Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 
2012 

29.  Poročilo o stanju projekta »Celovita oskrba s pitno vodo v 
Šaleški dolini« 

30.  Poročilo o stanju projekta »Odvajanje in čiščenje odpadnih 
vod v Šaleški dolini« 

31.  Odgovori na pobude in vprašanja 

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

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Potrditev zapisnika drugega dela 13. seje 

Sveta Mestne občine Velenje

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
2. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki 
se glasi: Potrdi se zapisnik drugega dela 13. seje Sveta Mestne 
občine Velenje.

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

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Potrditev zapisnika 14. seje Sveta Mestne 

občine Velenje

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
3. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se 
glasi: Potrdi se zapisnik 14. seje Sveta Mestne občine Velenje.

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

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
 Potrditev zapisnika 5. izredne seje Sveta 

Mestne občine Velenje 

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
4. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se 
glasi: Potrdi se zapisnik 5. izredne seje Sveta Mestne občine 
Velenje.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
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K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Potrditev zapisnika 4. dopisne seje Sveta 

Mestne občine Velenje 

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

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

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Vprašanja in pobude članov sveta

Član sveta Dimitrij AMON je podal naslednja vprašanja in 
pobude:
1. Postavil je vprašanje, kaj se dogaja in kaj se bo zgodilo s 

podhodom v Staro Velenje. 
2. Podal je pobudo, da bi se na Prešernovi 7a in 7c povečal 

inšpekcijski nadzor, ker je tam veliko pasjih iztrebkov. Prav 
tako bi bilo smiselno postaviti koš za pasje iztrebke.

Član sveta Mihael LETONJE je podal naslednja vprašanja in 
pobude:
1. Na prejšnji seji je postavil vprašanje glede kolesarske 

poti. Dobil je odgovor, da je na Foitovi pločnik širši. Na 
desni strani je pločnik res širši, vendar je kolesarska steza 
vrisana na levi, kjer je ožji. Z odgovorom ni bil najbolj 
zadovoljen. 

2. Predlagal je, da se še enkrat preuči njegova pobuda glede 
pločnika pri gorenjskem semaforju in da se ta podaljša 
tam, kjer ga manjka približno 100m.

3. Dejal je, da je odpiralni čas nove pošte nekoliko neroden. 
Ljudje se zelo pritožujejo in zato daje pobudo, da bi se 
podaljšal delovni čas na cel dan.

4. Dejal je, da je Veriželj v Pesju lepo očiščen v prvem delu. 
Podal je pobudo, da bi se ustrezno očistil še v zgornjem 
delu. 

5. Podal je pobudo, da bi se pred Mercator centrom pri 
semaforju naredil nek naklon, ker se tam ob deževju 
vedno naredi velika luža.

6. Dejal je, da krajani sprašujejo, ali bo stekla gradnja na 
Gorici ali pa se je spet kaj zapletlo. 

Član sveta Franc SEVER je podal naslednja vprašanja in 
pobude:
1. Pohvalil je avtomatizirano izposojo koles pred občino. 

Podal je pobudo, da bi se čas iz 8 sekund podaljšal vsaj 
na 15 sekund, saj je 8 sekund prekratek čas, da bi ven 
vzeli kolo in imajo nekateri ljudje probleme. 

2. Postavil je vprašanje, zakaj je izvajalec del v Starem 
Velenju prekinil z delom. Preplastiti bi bilo namreč potrebno 
še Ljubljansko cesto. 

3. Postavil je vprašanje, kako je bilo dogovorjeno glede 
izgradnje vodovoda v Prelski. Če izvajalec dela hišne 
priključke, je dolžen postaviti ljudem dvorišče v prvotno 
stanje.  K sreči sta to samo dva priključka. 

4. Dejal je, da na KP ne vračajo denarja, ki bi ga morali. 
Boji se,  da se jim bo mandat prej iztekel. Prav tako je 
malo verjetno, da jih bo kdo tožil za nezakonito izplačane 
sejnine. Prav bi bilo, da se novemu vodstvu natančno 
pove, kaj jim pripada. 

Član sveta Ignac NOVAK je podal naslednje vprašanje:
1. Dejal je, da so na sejah Odbora za okolje in prostor dobili 

informacijo, da se urejujejo zadeve okoli starega kina, 
problem pa naj bi bil z zemljišči. Postavil je vprašanje, ali 
so zemljišče okoli starega kina že prodali.

Član sveta Robert BAH je podal naslednji pobudi:
1. Predlagal je, da bi se pot okoli Škalskega jezera ustrezno 

osvetlila. 
2. Podal je pobudo, da bi se v Odloku o nadomestilu za 

uporabo stavbnega zemljišča dodal člen, da se lahko v 
primeru, če je nekdo nadomestilo preplačal, to obračuna 
v naslednjem obdobju. 

Član sveta Stanislav VIDEMŠEK je podal naslednji vprašanji:
1. Postavil je vprašanje, kdo je lastnik zemljišča ob 

Restavraciji Jezero, kjer je bil v času Pike cirkus in ali 
je mogoče, da tam te dejavnosti ne bi omogočali. Gre 
namreč za vidik varnosti. Otroci so hodili kar čez cesto, 
ker ni bilo prehoda, prav tako ni kompatibilno s konceptom 
samega festivala. 

2. Postavil je vprašanje, kdaj se predvideva menjava oken 
na objektu Stari trg 19.

Član sveta Anton DE COSTA je podal naslednja vprašanja in 
pobude:
1. Podal je pobudo, da bi bolj promovirali našo dolino tudi z 

lepimi razglednicami. 
2. Ponovno je podal pobudo, da se poskusi realizirati ležeči 

policaj na prehodu za pešce pri avtobusni postaji. 
3. Ker se bliža decembrski čas, je podal pobudo, da se rob 

Šaleškega gradu ponovno osvetli tridimenzionalno.
4. Dejal je, da je bilo v letošnjem letu precej posekanega 

lesa v gozdu okoli Herbersteina. Podal je pobudo, da bi 
se pogozdovalo. Čeprav so predvideni samo listavci, je 
podal pobudo, da bi se vmes dala tudi kakšna smreka. 

Članica sveta Terezija JAKLIČ je podala naslednja vprašanja 
in pobude:
1. Pohvalila je knjižico »Velenje«.
2. Pohvalila je številne prireditve Festivala Velenje.
3. Pohvalila je lep Sončni park. Podala je pobudo, da bi se 

namestili malo večji koši za smeti. 
4. Pohvalila je projekt izposoje koles in novo tržnico.
5. Podala je pobudo, da bi se kdaj vnaprej v projekt vnesle 

tudi kolesarske steze v naše ruralno okolje. 
6. Dejala je, da se vedno več pojavlja plastičnega stavbnega 

pohištva. Želela bi neko strokovno mnenje, koliko je to 
primerno in koliko je škodljivo. 

7. Podala je pobudo, da se občanom ne odstrani vrtičkov, ki 
so nastali ob petorčkih.

8. Podala je pobudo, da bi se postavilo table, da je potrebno 
pobirati pasje iztrebke. 

Članica sveta Irma FÜRST LAH je podala naslednja vprašanja 
in pobude:
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1. Dejala je, da se v platanah po Velenju nahajajo neke 
mušice in zato je podala pobudo, da bi se to ustrezno 
saniralo. 

2. Dejala je, da si okoli velikega jezera, kjer je vse zagrajeno, 
ljudje kar sami prerežejo mrežo in se tam vozijo s 
štirikolesniki in kroserji. Podala je pobudo, da bi se kaj 
uredilo glede tega.

3. Podala je pobudo, da bi hrbtne strani krajevnih tabel 
izkoristili za reklamne namene. 

4. Podala je pobudo, da bi se veliko jezero z odlokom uredilo 
tako, da bi bilo lahko za motorna vozila, ker bi to zelo 
ugodno vplivalo na naše okolje. Lahko bi npr. izposojali 
skuterje. 

Član sveta Rolando KALIGARO je podal naslednja vprašanja 
in pobude:
1. Pohvalil je nov pločnik proti jezeru.
2. Dejal je, da je pri Vili Bianci, kjer je pot na grad, na desni 

strani del zemlje. Ker tam primanjkuje parkirnih prostorov, 
je postavil vprašanje, ali bi bilo mogoče tam narediti 
parkirni prostor. 

3. Podal je pobudo, da bi se malo bolj osvetlilo Sončni park.

Članica sveta Majda GABERŠEK je podala naslednjo 
pobudo:
1. Dejala je, da jo motijo toplovodne cevi ob Beli dvorani proti 

Pesju. Podala je pobudo, da bi se tam zasadilo nekoliko 
višje grmovje. 

Član sveta Jurij TERGLAV je podal naslednja vprašanja in 
pobude:
1. Dejal je, da informacijski zaslon pri mrliški vežici ne ponuja 

tistega, za kar je namenjen, saj je programska oprema 
nekoliko šepava. Podal je pobudo, da se to uredi.

2. Pohvalil je knjižico »Velenje«, ki so jo občani dobili na 
dom. 

K 6. IN 7. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o izvolitvi predstavnikov v 

volilno telo za volitve člana državnega sveta in 
Predlog Sklepa o določitvi kandidata za člana 

državnega sveta 

Župan Bojan KONTIČ je razglasil rezultate tajnega glasovanja 
volitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega 
sveta. Razdeljenih je bilo 31 glasovnic, oddanih 31 glasovnic, 
vse so bile veljavne. Glede na rezultat je župan ugotovil, da je 
doseženo naslednje število glasov: 

- Terezija Jaklič 10
- Jožef Kavtičnik 12
- Marjana Marija Koren 11
- Srečko Korošec 13
- Ignac Novak 9
- Bojan Škarja 14
- Stanislav Videmšek 9
- Bojan Voh 14

Izvoljeni so torej bili: Bojan Voh, Bojan Škarja, Srečko Korošec, 
Jožef Kavtičnik, Marjana Marija Koren in Terezija Jaklič. Ignac 

Novak in Stanislav Videmšek sta prejela enako število glasov, 
torej 9, in zato se je opravil žreb. Izžreban je bil Stanislav 
Videmšek. Tako smo dobili elektorje v naslednji sestavi: Terezija 
Jaklič, Jožef Kavtičnik, Marjana Marija Koren, Srečko Korošec, 
Bojan Škarja, Stanislav Videmšek in Bojan Voh. 

Nato je župan Bojan KONTIČ razglasil rezultate volitev 
kandidata za člana državnega sveta. Razdeljenih je bilo 31 
glasovnic, oddanih je bilo 31 glasovnic, vse so bile veljavne. 
Vseh 31 glasov je prejel dr. Milan Medved. Župan je torej 
ugotovil, da je bil za kandidata za člana državnega sveta v 
Svetu MOV izvoljen dr. Milan Medved. 

K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet 

javnega zavoda Muzej Velenje 

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA.

Prisotnih je bilo 30 članov sveta.
6. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
imenovanju članov v Svet javnega zavoda Muzej Velenje.

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

K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o določitvi cen programov v 

Vrtcu Velenje 

Obrazložitev predloga je podal Drago MARTINŠEK.

Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
7. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
določitvi cen programov v Vrtcu Velenje.

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

K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k.o. 
2669 Paški Kozjak iz javnega dobra (parcela 

št. 665/2)

Obrazložitev predloga je podal Maksimiljan ARLIČ.

Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
8. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
izvzemu nepremičnine v k.o. 2669 Paški Kozjak iz javnega 
dobra (parcela št. 665/2). 
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Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 

K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k.o. 
953 Paka iz javnega dobra (parcela št. 567/2)

Obrazložitev predloga je podal Maksimiljan ARLIČ.

Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
9. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa 
o izvzemu nepremičnine v k.o. 953 Paka iz javnega dobra 
(parcela št. 567/2).

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

K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin 

v k.o. 966 Ložnica iz javnega dobra 
(parceli 1077/4, 1077/6) 

Obrazložitev predloga je podal Maksimiljan ARLIČ.

Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
10. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa 
o izvzemu nepremičnin v k.o. 966 Ložnica iz javnega dobra 
(parceli 1077/4, 1077/6). 

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

K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnini v k.o. 

Velenje iz javnega dobra (483/12) 

Obrazložitev predloga je podal Maksimiljan ARLIČ.

Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
11. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
izvzemu nepremičnini v k.o. Velenje iz javnega dobra (483/12). 

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

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

Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 

2012 

Obrazložitev je podal Maksimiljan ARLIČ.

Prisotnih je bilo 30 članov sveta.
12. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o amandmaju k 
predlogu Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu 
ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje 
za leto 2012.

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

Prisotnih je bilo 30 članov sveta.
13. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 
2012 z vključenim amandmajem.

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

K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o vrednosti točke za izračun 
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 

na območju Mestne občine Velenje za leti 
2013 in 2014 

Obrazložitev predloga je podal Maksimiljan ARLIČ.

Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
14. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča na območju Mestne občine Velenje za leti 2013 in 
2014 . 

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet. 
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K 16. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju 

direktorja Zavoda Energetska agencija za 
Savinjsko, Šaleško in Koroško- Zavoda 

direktorja Zavoda Energetska agencija za 
Savinjsko, Šaleško in Koroško- Zavoda 

direktorja Zavoda Energetska agencija za 

KSSENA

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA.

Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
15. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
soglasju k imenovanju direktorja Zavoda Energetska agencija 
za Savinjsko, Šaleško in Koroško- Zavoda KSSENA. 

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

K 17. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Pravilnika o dodeljevanju bivalnih 

enot Mestne občine Velenje v najem 

Obrazložitev predloga je podala Alenka REDNJAK.

Član sveta Franc SEVER je dejal, da je bila ena kategorija pri 
amandmaju izpuščena. Če je npr. nekdo v bivalni enoti, zboli 
in je dlje časa odsoten, kaj je z njegovimi družinskimi člani. 
Možnih je več vzrokov odsotnosti, ne samo smrt in zapustitev 
družine. 

Alenka REDNJAK je dejala, da je v pravilniku zapisano, da je 
mogoče podaljšanje bivanja tako, da se da vloga. Če je nekdo 
dalj časa iz nekega razloga odsoten, bo lahko podal vlogo za 
podaljšanje uporabe bivalne enote. 

Član sveta Franc SEVER je predlagal, da bi zapisali v pravilnik 
še vse ostale oblike odsotnosti, kar bi dalo svojcem možnost, 
da podaljšajo bivanje. 

Članica sveta Dragica POVH je dejala, da sicer gospoda 
Severja razume, vendar meni, da imamo v primeru, če je nekdo 
npr. v komi, ustrezne službe, ki omogočajo, da lahko v tem 
primeru namesto poškodovanega odloča nekdo drug. 

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
16. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o amandmaju k 
predlogu Pravilnika o dodeljevanju bivalnih enot Mestne občine 
Velenje v najem.

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

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
17. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Pravilnika 
o dodeljevanju bivalnih enot Mestne občine Velenje v najem z 

vključenim amandmajem.

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

K 18. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Pravilnika o prevozih pitne vode in 

subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode 
v Mestni občini Velenje 

Obrazložitev predloga je podala Alenka REDNJAK.

Prisotnih je bilo 30 članov sveta.
18. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Pravilnika o 
prevozih pitne vode in subvencioniranju stroškov prevoza pitne 
vode v Mestni občini Velenje. 

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

K 19. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Pravilnika o spremembah in 

dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v 
Mestni občini Velenje 

Obrazložitev predloga je podal Drago MARTINŠEK.

Član sveta Dimitrij AMON je dejal, da so na Komisiji za mladinska 
vprašanja obravnavali predloge sprememb pravilnika, ki so 
bile potrjene in upa, da bo ta pravilnik sprejet, ker bodo s tem 
stimulirali mlade. Tukaj ne gre samo za mlade, ki so vključeni v 
mladinske organizacije, ampak tudi za vse ostale, ki so aktivni 
na različnih področjih. 

Član sveta Franc SEVER je dejal, da spremembam ne 
nasprotuje. Postavil je vprašanje, ali je mogoče zapisati, da se 
mladi ne predlagajo sami kot družbeno angažirani, ampak jih 
predlaga npr. mladinski svet ali neka druga institucija, ki vidi 
njihovo angažiranost. 

Župan Bojan KONTIČ je dejal, da gre tukaj za nesporazum. 
Ne gre za prijavo, torej da nekdo nekoga predlaga, ampak gre 
za vlogo za štipendijo. Ko se vloga odda, pa ima lahko v enem 
delu prednost tisti, ki je nadpovprečno družbeno angažiran. 

Članica sveta Terezija JAKLIČ je postavila vprašanje, ali sme 
nekdo po zaključenem prvem letniku potem študirati še npr. 
devet let, torej ali obstaja kakšna omejitev. 

Članica sveta Irma FÜRST LAH je vprašala, ali je do te 
štipendije upravičen tudi tak, ki že prejema drugo štipendijo. 

Član sveta Jožef KAVTIČNIK je dejal, da so tudi njega nekoliko 
zmotili kriteriji ocenjevanja, vendar je v 9. členu lepo zapisano, 
kaj je potrebno od dokazil in meni, da organizacije ne bodo kar 
tako dajale pisnih potrdil. 
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Član sveta Anton DE COSTA je dejal, da je pravilnik dobro 
zastavljen. Prav je, da tisti, ki odda vlogo, napiše, kje je angažiran 
in da to podpre določena organizacija, kjer je angažiran. 

Drago MARTINŠEK je dejal, da v vsakem primeru vlogo nekdo 
mora oddati, vključno s študijskim uspehom in nihče drug ne 
more tega narediti namesto njega. Gre za štipendije za izjemno 
nadarjene in družbeno angažirane, socialni status mladih tu 
nima nobenega vpliva. 

Župan Bojan KONTIČ je dejal, da nekdo, ki dobiva socialno 
štipendijo, lahko dobi tudi to štipendijo, vprašanje pa je, kako je 
v obratnem primeru. 

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
19. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Pravilnika o 
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju v Mestni 
občini Velenje.

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

K 20. TOČKI DNEVNEGA REDA
Osnutek Odloka o občinskih cestah 

Obrazložitev osnutka je podal Anton BRODNIK.

Prisotnih je bilo 26 članov sveta.
20. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o osnutku Odloka o 
občinskih cestah.

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

Ker na osnutek odloka ni bilo podanih nobenih pripomb, je 
župan Bojan KONTIČ predlagal, da se osnutek prekvalificira 
v predlog. 

Prisotnih je bilo 26 članov sveta.
21. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se 
osnutek Odloka o občinskih cestah prekvalificira v predlog. 

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

Prisotnih je bilo 26 članov sveta.
22. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Odloka o 
občinskih cestah. 

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

K 21. TOČKI DNEVNEGA REDA
Osnutek Odloka o obremenjevanju 

nepremičnin s služnostnimi pravicami ter 
oddaji nepremičnin v najem ali zakup v 

Mestni občini Velenje 

Obrazložitev osnutka je podala Alenka REDNJAK.

Članica sveta Dragica POVH je dejala, da v samem naslovu, 
še bolj pa v 1. členu odloka manjka določilo, da se s tem 
odlokom določijo pogoji in postopek za oddajo nepremičnin 
v najem ali zakup, in sicer tistih nepremičnin, katerih lastnica 
je MOV. Prav tako bi bilo to potrebno dodati pri služnostnih 
pravicah. Predlagala je, da se določilo iz 9. člena, stavek »Letna 
pogodbena vrednost….«, prestavi za prvi odstavek 7. člena, 
ker smiselno bolj paše v ta člen. Naslednji odstavek, »Kadar 
je občina organizator ali soorganizator prireditev….«, pa ji 
vsebinsko ne paše v ta člen. V 18. členu se ji zdi 1. odstavek 
nepotreben. 

Član sveta Stanislav VIDEMŠEK je dejal, da je iz tabele 
razvidno, da bo cirkus sedaj na dan stal 1.125 EUR, kar pomeni, 
da bomo na občinskem zemljišču močno zaračunali, zato bo 
pritisk na privatna zemljišča večji. 

Član sveta Franc SEVER je dejal, da je v 19. členu zapisana tudi 
višina odškodnine za ustanovitev služnostne pravice. Če bomo 
šli to zaračunavati, ali je kdo pomislil, da se lahko ta služnostna 
oblika vrne na drugi strani, ki jo pa lokalna skupnost rabi za 
kakšne druge stvari. Glede pogodb pa je tako, da zagotovo 
obstajajo še kakšne pogodbe za nedoločen čas. Dobro bi bilo, 
da bi jih lokalna skupnost pozvala z neko javno objavo, da bodo 
ti ljudje seznanjeni.

Član sveta Robert BAH je postavil vprašanje glede 16. člena 
oz. obremenjevanja nepremičnin s služnostnimi pravicami, ki so 
odplačljive. Torej, če človek naredi npr. vodovod čez občinsko 
parcelo, ga bo to prišlo približno 4.500 EUR. Meni, da je to 
absolutno preveč. 

Prisotnih je bilo 27 članov sveta.
23. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o osnutku Odloka o 
obremenjevanju nepremičnin s služnostnimi pravicami ter 
oddaji nepremičnin v najem ali zakup v Mestni občini Velenje.

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

K 22. TOČKI DNEVNEGA REDA
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o ureditvenem načrtu za centralne 
predele mesta Velenje 

Obrazložitev osnutka je podal Maksimiljan ARLIČ.
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Prisotnih je bilo 27 članov sveta.
24. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o osnutku Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za 
centralne predele mesta Velenje.

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

Župan Bojan KONTIČ je predlagal, da se osnutek prekvalificira 
v predlog. 

Prisotnih je bilo 27 članov sveta.
25. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se 
osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje 
prekvalificira v predlog.

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

Prisotnih je bilo 27 članov sveta.
26. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za 
centralne predele mesta Velenje.

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

K 23. TOČKI DNEVNEGA REDA
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
območje urejanja S4/8, Podkraj v Velenju 

Obrazložitev osnutka je podal Maksimiljan ARLIČ.

Prisotnih je bilo 26 članov sveta.
27. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o osnutku Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje urejanja S4/8, Podkraj v Velenju.

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

Župan Bojan KONTIČ je predlagal, da se osnutek prekvalificira 
v predlog. 

Prisotnih je bilo 26 članov sveta.
28. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se 
osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/8, 

Podkraj v Velenju, prekvalificira v predlog.

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

Prisotnih je bilo 26 članov sveta.
29. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje urejanja S4/8, Podkraj v Velenju.

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

K 24. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje

Obrazložitev predloga je podal Maksimiljan ARLIČ. 

Prisotnih je bilo 28 članov sveta.
30. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o amandmaju št. 1 
k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
zazidalnem načrtu Staro Velenje.

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

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
31. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o amandmaju št. 2 
k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
zazidalnem načrtu Staro Velenje.

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

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
32. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o amandmaju št. 3 
k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
zazidalnem načrtu Staro Velenje.

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

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
33. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro 
Velenje z vključenimi amandmaji.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
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K 25. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o programu opremljanja za 
obstoječo komunalno opremo in merilih za 
odmero komunalnega prispevka za območje 

mestne občine Velenje 

Obrazložitev predloga je podal Maksimiljan ARLIČ. 

Župan Bojan KONTIČ je dejal, da gre tukaj za pomembno 
odločitev, ki nas postavlja ob bok drugim občinam in odpravlja 
trditev, da se v MOV ne gradi zaradi višjega komunalnega 
prispevka kot v ostalih primerljivih občinah. Upa, da je ta predlog 
odloka takšen, da bo odpravil to največjo pomanjkljivost. 

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
34. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Odloka o 
programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in 
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje mestne 
občine Velenje.

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

K 26. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o organiziranju in izvajanju 
socialno varstvene storitve pomoč družini na 

domu v Mestni občini Velenje 

Obrazložitev predloga je podal Drago MARTINŠEK.

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
35. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Odloka o 
organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč 
družini na domu v Mestni občini Velenje.

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

K 27. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poslovni načrt GJS za zbiranje in odvoz ter 
prevoz odpadkov v Mestni občini Velenje, 

Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za 
prevoz odpadkov v Mestni občini Velenje, 

Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za 
prevoz odpadkov v Mestni občini Velenje, 

leto 2012 

Poslovni načrt je predstavila Alenka CENTRIH.

Član sveta Anton DE COSTA je dejal, da se mu zdi rešitev 
z novimi kantami za plastiko zelo dobra. Z vrečami se ne bi 
strinjal, ker bi bilo neestetsko. Boji pa se, da bo kasneje tudi 
posebna kanta za steklo in tako naprej in bo kant preveč. 

Član sveta Boja ŠKARJA je dejal, da ga je nova ogromna kanta 

zelo zmotila. Podal je pobudo, da bi bila ta kanta za plastiko 
manjša. Z novo ureditvijo pa bodo zagotovo cene tudi višje. 

Alenka CENTRIH je dejala, da bodo mnogi presenečeni, koliko 
plastike se nabere v enem mesecu, kljub stiskanju. So pa 
naročeni tudi manjši zabojniki. Glede položnic pa je zatrdila, da 
te ne bodo višje, razen v tistem delu, ki variira glede na skupno 
količino oddanih odpadkov v MOV.

Članica sveta Dragica POVH je podala pobudo, da bi, glede na 
to, da še prihaja do dilem, kaj spada kam, dopolnili navodila in 
ponovili akcijo osveščanja na vsake toliko časa. Dejala je, da je 
na nekaterih ekoloških otokih po mestu še vedno precej zmede 
in bi jih bilo potrebno večkrat pregledati in urediti. 

Član sveta Stanislav VIDEMŠEK je predlagal, da nova vozila 
okrasijo s Piko nogavičko, da bodo lepa.

Članica sveta Marjana KOREN je pohvalila načrt. Predlagala 
je, da bi sčasoma ponovno opozorili z zloženko, kako je 
potrebno ločevati. Poleg tega je predlagala, da bi v naslednjem 
letu prišlo do sodelovanja z na novo ustanovljenim centrom 
ponovne predelave. 

Član sveta Dimitrij AMON je postavil vprašanje, ali je res, da 
so barve kant po različnih delih Slovenije različne. Smiselno bi 
bilo, da bi te poenotili, proizvajalec pa bi na embalaži označil 
barvo, kam izdelek paše. Postavil je vprašanje, zakaj na najbolj 
problematičnih otokih ne označijo telefonske številke, kamor bi 
lahko mimoidoči poklicali in opozorili na nered. 

Član sveta Ludvik HRIBAR je postavil vprašanje, kdaj se 
bodo pomanjkljivosti, ki so se pojavile čez leto, odstranile. Na 
Pokopališki se ni čisto nič naredilo. 

Član sveta Jožef KAVTIČNIK je dejal, da je v Paki postajališče, 
kjer je ogromno smeti. Tam ni zabojnikov in ničesar. Predlagal 
je, da se to uredi. 

Član sveta Anton BRODNIK je dejal, da so o tem odlagališču 
že obvestili pristojne, ki do dejali, da bodo to uredili. 

Svetniki so se seznanili s poslovnim načrtom.

K 28. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o potrditvi poslovnega načrta 
GJS za zbiranje in odvoz ter prevoz odpadkov 

v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in 
GJS za zbiranje in odvoz ter prevoz odpadkov 

v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in 
GJS za zbiranje in odvoz ter prevoz odpadkov 

Občini Šmartno ob Paki za leto 2012 
v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in 

Občini Šmartno ob Paki za leto 2012 
v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in 

Obrazložitev predloga je podal Drago MARTINŠEK.

Prisotnih je bilo 26 članov sveta.
36. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
potrditvi poslovnega načrta GJS za zbiranje in odvoz ter prevoz 
odpadkov v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini 
Šmartno ob Paki za leto 2012.
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Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 

K 29. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o stanju projekta »Celovita oskrba s 

pitno vodo v Šaleški dolini«
Poročilo o stanju projekta »Celovita oskrba s 

pitno vodo v Šaleški dolini«
Poročilo o stanju projekta »Celovita oskrba s 

Poročilo je predstavila Nataša RIBIZEL ŠKET. 

Svetniki so se seznanili s poročilom. 

K 30. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o stanju projekta »Odvajanje in 
čiščenje odpadnih vod v Šaleški dolini« 

Poročilo o stanju projekta »Odvajanje in 
čiščenje odpadnih vod v Šaleški dolini« 

Poročilo o stanju projekta »Odvajanje in 

Poročilo je predstavila Nataša RIBIZEL ŠKET. 

Član sveta Stanislav VIDEMŠEK je dejal, da so prebivalcem 
propagirali male čistilne naprave, čez dva meseca pa je bil 
sestanek o javni kanalizaciji. Ljudje so sedaj zmedeni. Zanima 
ga, ali lahko zagotovo rečejo, da do leta 2017 ne bo javne 
kanalizacije. 

Svetniki so se seznanili s poročilom. 

K 31. TOČKI DNEVNEGA REDA
Odgovori na pobude in vprašanja 

Odgovori na vprašanja in pobude bodo podani v pisni 
obliki. 

Seja se je zaključila ob 12. uri.

Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

Predlagatelj: ŽUPAN             Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/2007 – UPB2, 27/2008 – odl. US, 76/2008, 79/2009 in 
51/2010, 40/2012-ZUJF) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 15/06 – UPB1, 26/07 in 18/08) na svoji __________ seji 
dne ____________sprejel 

SKLEP
o izvzemu nepremičnine v k.o. 964 Velenje iz 

javnega dobra (parc. št. 3554/1)
1. člen

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine 
parc. št. 3554/1, pot, v izmeri 390 m2, 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: 465-05-0050/2009-319
Datum:

Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

Obrazložitev:
Nepremičnina parcela št. 3554/1, k.o. 964 - Velenje, pot v 
izmeri 390 m2, v naravi predstavlja travnik. Nepremičnina je v 
zemljiški knjigi vpisana kot nepremičnina v splošni rabi. Nahaja 
se ob lokalni cesti Jezero – Esotech, nasproti klasirnice.

Predmetno zemljišče bo po izvzemu iz javnega dobra postalo 
last MO Velenje. 

Datum: 18. 10. 2012

Pripravil:
Borut ŠKRUBA, l.r. 

Svetovalec III
             

                 Maks ARLIČ, l.r.
Vodja Urada za urejanje prostora

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, l.r.
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Predlagatelj: ŽUPAN                                               Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 
– Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12 - ZUJF), 
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 
61/08 in 99/09-ZIPRS1011) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na svoji ____ seji, dne ___
___________ sprejel naslednji 

PRAVILNIK
o sofinanciranju letnih programov 

veteranskih in častniških organizacij ter 
projektov gasilskih organizacij v Mestni 

občini Velenje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta pravilnik določa organizacije, ki so upravičene do 
sofinanciranja po tem pravilniku, pogoje, postopke in merila za 
vrednotenje in razdelitev sredstev ter nadzor.

2. člen
Po tem pravilniku se iz proračuna Mestne občine Velenje (v 
nadaljevanju: MOV) sofinancirajo:
1. letni programi veteranskih in častniških organizacij (v 
nadaljevanju: letni programi) ter 
2. projekti gasilskih organizacij, ki ne predstavljajo izvajanja 
obvezne lokalne javne gasilske službe (v nadaljevanju: 
projekti).
Med upravičene stroške letnih programov in projektov ne štejejo 
plače in drugi prejemki v zvezi z delom.

3. člen
Do sofinanciranja po tem pravilniku so upravičeni:
1. veteranske organizacije (društva, zveze društev, združenja), 
ustanovljene na osnovi Zakona o vojnih veteranih (Uradni list 
RS, št. 59/06 – UPB2, 61/06 – ZDru-1, 101/06 – Odl. US in 
40/12 - ZUJF);
2. častniške organizacije (društva, zveze, združenja), ki 
združujejo častnike in podčastnike, kot jih opredeljuje Zakon o 
obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 - UPB1, 138/04 Skl.US. in 
46/10 Odl.US);
3. gasilske organizacije, ustanovljene na osnovi Zakona o 
gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB1 in 120/08 – Odl. 
US).
Upravičenci iz 1. do 3. točke prejšnjega odstavka tega člena 
morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 
–  delujejo najmanj dve leti, 
–  imajo sedež ali podružnico na območju MOV, oziroma ne 

glede na sedež, če je letni program zastavljen tako, da 
aktivno vključuje občane MOV,

–  imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi 
predpisi, ki urejajo njihovo delovanje, 

–  imajo urejeno evidenco o članstvu in pobirajo članarino,
–  imajo izdelano finančno konstrukcijo, v kateri so predvideni 

prihodki in odhodki za izvedbo letnega programa ali 
projekta, 

–  svojo dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi, 
–  so v celoti in pravočasno izpolnili vse pogodbene obveznosti 

do MOV, če te obstajajo ali so obstajale.

4. člen
Sofinancirajo se naslednje vsebine letnih programov veteranskih 
in častniških organizacij:
1.  organizacija prireditev občinskega pomena (proslave, 

žalne/spominske slovesnosti);
2. organizacija ali soorganizacija družabnih in drugih oblik 

društvenih dejavnosti (pohodi, srečanja, tekmovanja, 
obletnice ipd.), ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju 
javnih potreb;

3.  skrb za spomenike in spominska obeležja;
4.  izdajanje monografij in spominskih publikacij;
5.  postavljanje in oblikovanje spominskih razstav;
6.  obveščanje in svetovanje svojim članom;
7.  obujanje in negovanje tradicij;
8.  spodbujanje k strpnosti in nenasilju;
9.  kulturno izražanje in kreativnost.

5. člen
Sofinancirajo se naslednje vsebine projektov gasilskih 
organizacij:
1.  organizacija prireditev občinskega pomena;
2.  organizacija ali soorganizacija družabnih in drugih oblik 

društvenih dejavnosti (pohodi, srečanja, tekmovanja, 
obletnice ipd.), ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju 
javnih potreb;

3.  izdajanje monografij in spominskih publikacij ter 
preventivnega gradiva;

4.  postavljanje in oblikovanje spominskih razstav;
5.  obujanje in negovanje tradicije;
6.  spodbujanje dela z mladimi in upokojenci.

Posamezna gasilska organizacija lahko letno prijavi en projekt.

II. POSTOPEK DODELJEVANJA PRORAČUNSKIH 
    SREDSTEV

6. člen
Postopek dodeljevanja proračunskih sredstev upravičencem 
poteka po postopkih, določenih v pravilniku, ki opredeljuje 
postopke za izvrševanje proračuna RS. 
Razpisni rok se časovno prilagodi postopku priprave in sprejema 
občinskega proračuna. 

7. člen
Postopek javnega razpisa vodi 3-članska komisija, ki jo s 
sklepom za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje letnih 
programov delovanja veteranskih in častniških organizacij 
ter projektov gasilskih organizacij (v nadaljevanju: komisija) 
imenuje župan.

8. člen
Javni razpis za dodelitev sredstev mora biti objavljen v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 

9. člen
Odpiranje prejetih vlog je javno. Postopek odpiranja vlog se 
izvede na dan, ki je predviden kot zadnji rok za dopetje vlog. 

10. člen
Za namen dodelitve sredstev se sklene pogodba med MOV in 
izbranim upravičencem. Obvezne sestavine pogodbe so: 
a) naziv in naslov obeh pogodbenih strank; 
b) namen, za katerega so sredstva dodeljena; 
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c) višina dodeljenih sredstev; 
d) terminski plan porabe sredstev; 
e) način nadzora nad namensko porabo sredstev, kot na primer: 

–  spisek dokazil, ki jih mora predložiti upravičenec za porabo sredstev;
–  poročila o poteku in rezultatih porabljenih sredstev v fazi izvajanja letnega programa ali projekta oziroma najmanj zaključno 

poročilo; 
–  dolžnost MOV, da spremlja in nadzira izvajanje pogodbe in namensko porabo proračunskih sredstev ter preverja namensko 

porabo sredstev v obdobju dveh let po izvedbi letnega programa ali projekta;
–  določilo, da mora upravičenec ob nenamenski porabi sredstev, sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonskimi zamudnimi 

obrestmi; 
–  določilo, da mora upravičenec obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan, 

ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev; 
f) drugo, kar sledi iz notranjih predpisov in usmeritev MOV glede obvezne vsebine pogodb;
g) določilo, da mora upravičenec na vseh svojih pisanjih v elektronski obliki, vključno s spletnimi stranmi, v tiskani obliki ter v 

svojih prostorih z določenim logotipom vidno označiti, da njegovo dejavnost delno financira MOV. 

11. člen
Župan izda sklepe o izbiri prejemnikov sredstev na podlagi predloga prejemnikov sredstev komisije iz 7. člena tega pravilnika.
Upravičenec lahko vloži na MOV pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi 
upravičenci.
Pritožnik mora v pritožbi natančno navesti pritožbene razloge. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za dodelitev 
sredstev. O  pritožbi odloči župan v roku 15 delovnih dni s sklepom.

III. MERILA ZA OCENJEVANJE

12. člen
Letni programi in projekti, prispeli na razpis, se na podlagi meril ovrednotijo s točkami. Vrednost točke je odvisna od števila točk, 
ki jih dosežejo vsi izbrani vlagatelji in od višine razpoložljivosti proračunskih sredstev, namenjenih sofinanciranju letnih programov 
in projektov.

13. člen
Letni programi vlagateljev veteranskih in častniških organizacij se bodo ocenjevali v skladu z naslednjimi merili: 
a) Ocena letnega programa glede na vsebino, določeno s 4. členom tega pravilnika:  0 - 27 točk
1) organizacija prireditev občinskega pomena (proslave,žalne/spominske slovesnosti)  3 točke
2) organizacija ali soorganizacija družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti
 (pohodi, srečanja,  tekmovanja, obletnice, ipd.)      3 točke
3) redna skrb za spomenike in spominska obeležja     3 točke
4) izdajanje monografij in spominskih publikacij,  vsaj 1 na leto    3 točke
5) postavljanje in oblikovanje spominskih razstav, vsaj 1 na leto   3 točke
6) informiranje in svetovanje svojim članom      3 točke
7) obujanje in negovanje tradicij        3 točke
8) spodbujanje k strpnosti in nenasilju      3 točke
9) kulturno izražanje in kreativnost       3 točke

b) Številčnost članov – občanov v društvu s plačano članarino     0 - 10 točk
1) do 50 članov iz MOV          3 točke
2) od 51 in do 100 članov iz MOV         6 točk
3) od 101 in nad 100 članov iz MOV      10 točk

c) Sodelovanje v akcijah, dogodkih, projektih ki jih organizira MOV (preteklo leto)   0 - 5 točk
1) ni bilo sodelovanja          0 točk
2) je bilo sodelovanje v 1 – 3 aktivnostih              3 točke
3) je bilo sodelovanja v 4 ali več aktivnostih                5 točk

d) Delež lastnih sredstev za izvedbo letnih programov                 0 - 10 točk
1) do 40%                      1 točka
2) od 41% do 80%         5 točk
3) nad 81%         10 točk

Točke posameznih meril se seštevajo. Največje skupno število točk je 52.
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14. člen
Projekti vlagateljev gasilskih organizacij se bodo ocenjevali v skladu z naslednjimi merili:
a) Ocena projekta glede na vsebino, določeno s 5. členom tega pravilnika           0 - 15 točk
1) organizacija prireditev občinskega pomena,                    3 točke
2) organizacija ali soorganizacija družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti   
 (pohodi,  srečanja, športna tekmovanja, ipd.),     3 točke
3) izdajanje monografij in spominskih publikacij, izdajanje preventivnega gradiva  3 točke
4) postavljanje in oblikovanje spominskih razstav o gasilstvu,     3 točke
5) obujanje in negovanje tradicij gasilstva,       3 točke

b) Številčnost članov – občanov v društvu s plačano članarino            0 - 10 točk
1) do 50 članov iz MOV          3 točke
2) od 51 in do 100 članov iz MOV         6 točk
3)  nad 100 članov iz MOV        10 točk

c) Sodelovanje v akcijah, dogodkih, projektih ki jih organizira MOV (preteklo leto)   0 - 5 točk
1) ni bilo sodelovanja            0 točk
2) je bilo sodelovanje v 1 – 3 aktivnostih      3 točke
3) je bilo sodelovanje v 4 ali več aktivnostih         5 točk

d) Delež lastnih sredstev za izvedbo projekta                           0 – 10 točk
1) do 40%          1 točka
2) od 41% do 80%           5 točk
3) nad 81%          10 točk

e) Pomen projekta za mladino                0 - 10 točk
1) je v celoti namenjen mladim        10 točk
2) je delno namenjen mladim           5 točk 

f) Pomen projekta za starejše               0 - 10 točk
1) je v celoti namenjen starejšim         10 točk
2) je delno namenjen starejšim             5 točk

Točke posameznih meril se seštevajo. Največje skupno število točk je 50.

IV. NADZOR NAD PORABO PRORAČUNSKIH SREDSTEV

15. člen
Upravičenci morajo vsako leto do izteka roka, določenega v pogodbi, MOV dostaviti letno poročilo o izvedbi letnih programov ali 
projektov in porabi sredstev, ki mora biti sestavljeno iz vsebinskega in finančnega dela. 
Urad, v delovno področje katerega spada predmet tega pravilnika, nadzoruje potek izvajanja letnega programa ali projekta in 
namensko porabo sredstev tako, da lahko od upravičenca zahteva pisna dokazila o porabi sredstev v obdobju dveh let po izvedbi 
letnega programa ali projekta; 
Upravičenec mora vrniti prejeta sredstva v občinski proračun, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema nakazila, 
do dneva vračila, če je bila na podlagi nadzora ali oddanega poročila ugotovljena nenamenska poraba sredstev. 
Če upravičenec ni oddal poročila ali če je bila na podlagi nadzora ugotovljena nenamenska poraba sredstev, ne more pridobiti 
sredstev na podlagi tega pravilnika v naslednjem letu.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 16. člen
Ta pravilnik  začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, uporabljati pa se začne 1.1.2013.

Številka: 015-03-0001/2012
Datum:  

župan Mestne občine Velenje
  Bojan KONTIČ
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OBRAZLOŽITEV:
1. PRAVNA PODLAGA
Zakon o lokalni samoupravi v poglavju o nalogah občine v 21. 
členu opredeljuje, da občina pospešuje vzgojno izobraževalno, 
informacijsko dokumentacijsko, društveno in drugo dejavnost 
na svojem območju. S tem je dovoljena poraba proračunskih 
sredstev za sofinanciranje različnih društev, tudi veteranskih, 
častniških in gasilskih.
Postopek dodeljevanja proračunskih sredstev upravičencem, 
določenim s tem pravilnikom, bo potekal po postopkih, 
določenih v Pravilniku o postopkih za izvrševanje proračuna 
RS, ki v posebnem poglavju Postopek za dodelitev sredstev 
v členih od 217 do 231, natančno določa vsa opravila za 
dodelitev sredstev. Opredeljuje imenovanje komisije, pripravo 
razpisa in razpisne dokumentacije, roke za prijavo na razpis, 
način odpiranja vlog in vrednotenje le-teh glede na sprejeta 
merila, pripravo pogodbe in možnost pritožbe. 

2. OCENA SEDANJEGA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
AKTA
Do sedaj smo sofinancirali delovanje veteranskih in častniških 
organizacij neposredno iz proračuna z navedbo organizacij in 
sklenitvijo pogodb. S temi sredstvi smo sofinancirali izvajanje 
letne dejavnosti teh organizacij. Nekaj sredstev smo ob tem 
namenili tudi gasilskim organizacijam, predvsem za izvedbe 
enkratnih projektov, ki niso bili povezani z opravljanjem javne 
gasilske službe, kot so druženja gasilske mladine in gasilskih 
veteranov. 

V proračunu za leto 2012 je za namene, opredeljene s tem 
pravilnikom, namenjenih 8.100,00 €, razporejenih v štirih 
proračunskih postavkah:
- 40507007 – Društvena dejavnost,
- 40518009 – Zveza slovenskih častnikov,
- 40518010 - Zveza veteranov vojne za Slovenijo,
- 40518011 – Veteransko društvo Sever.

S sprejemom pravilnika bomo postavili pravila, pogoje in 
merila, po katerih bomo sofinancirali  omenjene letne programe 
in projekte, z enakopravnim obravnavanjem vseh organizacij s 
tega področja. Pomembna je vzpodbuda prostovoljnega dela 
tudi s sofinanciranjem družabnih in športnih srečanj, zato bomo 
s sofinanciranjem še naprej spodbujali delovanje teh organizacij, 
ob tem pa bomo lažje nadzirali porabo proračunskih sredstev.

3. KRATKA VSEBINA AKTA
V pravilniku so določene upravičene organizacije, ki se lahko 
prijavijo na konkretni razpis ter pogoji, ki jih morajo le te 
izpolnjevati. 

Po tem pravilniku občina razpiše sofinanciranje dveh področij:
- sofinanciranje letnih programov veteranskih in častniških 

organizacij in
- sofinanciranje enkratnih projektov gasilskih organizacij.

Na razpis za letne programe se lahko prijavijo vse veteranske 
in častniške organizacije, ki delujejo na območju Mestne 
občine Velenje, imajo sedež ali podružnico na območju občine, 
oziroma ne glede na sedež, če je letni program tako zastavljen, 
da aktivno vključuje občane Mestne občine Velenje. Na razpis 
za projekte se lahko prijavijo vse gasilske organizacije, ki imajo 
sedež v Mestni občini Velenje.

V nadaljevanju je opredeljen postopek dodeljevanja 
proračunskih sredstev, ki poteka po postopkih, določenih v 
Pravilniku o postopkih za izvrševanje proračuna RS. 

Najpomembnejši del pravilnika so merila, po katerih se bodo 
vrednotili letni programi in projekti. Merila so posebej določena 
za letne programe in projekte. Glavna merila so ocena 
programa ali projekta glede na vsebino, številčnost članov s 
plačano članarino, ocena sodelovanja z občino ter delež lastnih 
sredstev upravičencev. Pri projektih so dodatna merila še 
pomen projekta za mladino ali starejše.

V zadnjem poglavju pravilnika je opredeljen nadzor nad porabo 
proračunskih sredstev.

4. OCENA FINANČNIH POSLEDIC
S sprejetjem pravilnika bodo omogočeni pogoji za izvedbo 
javnega razpisa za sofinanciranje veteranskih in častniških 
organizacij ter ostalih projektov gasilskih organizacij. Sprejetje 
pravilnika ne pomeni dodatnih finančnih obremenitev.

V Velenju, dne 23. 10. 2012

Pripravili:
 RUPREHT ANDREJ, l.r.

PLAZOVNIK KATJA, l.r.
ZAGER JUDITA, l.r.

REDNJAK ALENKA, dipl.ekon.(UN), l.r.
Vodja Urada za razvoj in investicije

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 pravilnik sprejme.
                                                                                      
           Župan Mestne občine Velenje

Bojan KONTIČ, l.r.
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Predlagatelj:  ŽUPAN                       Faza: OSNUTEK

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 96. člena zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP 
in 57/12) ter na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na____seji, dne_____
___ sprejel 

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ureditvenem načrtu za centralne predele 

mesta Velenje
1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ureditvenem 
načrtu za centralne predele mesta Velenje (Uradni vestnik 
občine Velenje št. 7/93, 4/94, 11/94 in Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje št. 4/97, 4/99, 9/99, 2/01, 21/04, 26/06, 8/08, 
8/09, 14/09, 12/10, 13/11, 15/11, 6/12 in 17/12 – v nadaljevanju 
odlok o UN).

2. člen
Za 1d. členom odloka o UN se doda nov 1e. člen, ki se glasi:

»Osrednji del območja urejanja C4/2 in C4/3 (parkirišče in 
promenada od Tomšičeve ceste, Trga mladosti do Cankarjeve 
ceste) je predviden za celovito revitalizacijo. Celovita prenova 
promenade predvideva izgradnjo dvoetažnega garažnega 
objekta s komercialnim programom in preureditvijo območja 
mestne promenade. Območje se revitalizira s preoblikovanjem 
površin, tlakov, povezovalnih poti, izgradnjo novega mostu ter 
preoblikovanjem dela struge reke Pake. Območje se bo uredilo 
skladno s projektom z naslovom »Velenje center«, idejna 
zasnova, številka projekta 272-11, ki ga je izdelalo projektantsko 
podjetje Enota, d.o.o., Poljanska cesta 6, Ljubljana v oktobru 
2012. Projekt z vsemi prilogami je sestavni del tega odloka.«

3. člen
2. člen odloka o UN z naslovom II. OBMOČJE OBRAVNAVE se 
spremeni tako, da se glasi:

»Meja obravnave je razvidna iz grafičnih prilog (lista 3a in 3b) 
projekta iz 1. člena tega odloka ter iz grafičnih prilog projektov 
iz 1a., 1b.,1c.,1d. in 1e. člena tega odloka.«

4. člen
V 12. členu odloka o UN, se drugi odstavek z naslovom Trg 
mladosti, spremeni tako, da se glasi:

»Nova ureditev območja obstoječega parkirišča pred 
Zdravstvenim domom Velenje, promenade od Tomšičeve 
ceste na severu do Cankarjeve ceste na jugu, se ureja s 
projektom iz 1e. člena tega odloka. Revitalizacija tega dela 
centra Velenja predvideva izgradnjo dvoetažnega garažnega 
objekta s komercialnim programom in preureditvijo območja 
mestne promenade. Parkirna hiša bo imela kapaciteto cca 150 
parkirnih mest, obenem pa bo vsebovala tudi lokale za različne 
namene in sanitarne prostore.
Uvoz v garažni kompleks bo iz Tomšičeve ceste na severni 
strani območja. Garaža je predvidena kot dvoetažna ter 
delno vkopana v teren. Na južnem delu objekta bo umeščen 
komercialni program z lokali in servisnimi prostori, ki se odpira 
proti promenadi.

Široka pot promenade se transformira v zavito in ožjo pot, 
ki vodi od programa do programa ter se samo na teh mestih 
nekoliko razširi. Na te razširitve se namestijo klopi in drevesa 
ter se s tem naredi prostor za ustavljanje in kvalitetne nastavke 
za izvedbo dodatnih programskih prostorov. Topografija terena 
ob poteh je nekoliko tudi poudarjena, s čimer je dodatno razbita 
iluzija poti, po kateri je potrebno čim hitreje priti od parkirišča do 
najožjega mestnega središča.
Novi most čez reko Pako leži na stičišču parkovne ureditve in 
promenade, ki je najpomembnejša točka obeh programskih 
poti. Ves prostor je skladno s tem tudi oblikovan. Širok obstoječi 
most nadomesti ozka brv, ki je del prenovljene promenade, ki ni 
več široka cesta. Ob tem ozka brv pušča prostor ureditvi ob reki 
Paki. Ta omogoča spust k vodi ob mostu na obeh bregovih reke 
Pake. Tako dobljeni anfiteater na bregovih reke ima novi most 
kot kuliso, z mostu pa je dogajanje spodaj dobro vidno. Prostor 
nam omogoča izvedbo prireditev v samem središču mesta, v 
ostalem času pa je namenjen zadrževanju mladih in ostalih 
občanov. Gradnja novega mostu na drugem mestu pomeni tudi 
to, da je most mogoče zgraditi preden se stari odstrani in s tem 
ostaja promenada neprekinjena tudi med gradnjo.«

5. člen
(1) V 14a. členu odloka o UN z naslovom Kioski ter začasni 
objekti in naprave, se prvi odstavek spremeni tako, da se 
glasi:

»Postavitev novih kioskov v obravnavanem območju 
ureditvenega načrta ni dopustno, razen na območju Cankarjeve 
ulice in Trgu mladosti. V primeru postavitve novih prodajnih 
kioskov na območju Cankarjeve ulice in Trgu mladosti je 
za postavitev le teh, potrebno predhodno izdelati posebne 
strokovne podlage, ki bodo opredelile tlorisne in višinske 
gabarite predvidenih objektov, zunanjo ureditev ter oblikovne 
značilnosti predvidenih kioskov. Na posebne strokovne podlage 
mora izdati soglasje Mestna občina Velenje, kot lastnik zemljišča 
na Cankarjevi cesti. Dovoljena je sprememba namembnosti 
dejavnosti obstoječih kioskov na območju ureditvenega načrta 
v skladu z določili veljavnih predpisov za tovrstno prodajo in v 
kolikor taka dejavnost ni v nasprotju z določili tega odloka.«

(2) v 14a. členu se v celoti črta poglavje z naslovom Nov objekt 
kioskov na Trgu mladosti.

6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 350-03-0001/2011-300
Datum:
       
   Župan Mestne občine Velenje

         Bojan KONTIČ

Obrazložitev:
1. PRAVNA PODLAGA:
Pravna podlaga za spremembe in dopolnitve odloka o 
Ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje (v 
nadaljevanju kratko: Odlok o UN) je v 96. členu Zakona o 
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-
1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 106/10-popravek, 43/11-ZKZ-C 
in 57/12). Ta člen določa veljavnost in spremembe občinskih 
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prostorskih aktov, sprejetih na podlagi drugih predpisov. Zakona 
o prostorskem načrtovanju v svojem 96. členu, v četrtem 
odstavku namreč dopušča spremembe in dopolnitve obstoječih 
prostorskih aktov občine, do sprejetja občinskega prostorskega 
načrta.
2. OCENA SEDANJEGA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM:
Svet Mestne občine Velenje je v preteklih letih sprejel številne 
spremembe odloka o Ureditvenem načrtu za centralne predele 
mesta Velenje, zaradi prilagajanja osnovnega odloka o UN 
neprestano spreminjajoči prostorski zakonodaji v Republiki 
Sloveniji in zaradi spreminjajočih se pogojev urbanističnega 
načrtovanja predvsem zaradi prilagajanja  odloka potrebam 
investitorjev, na posameznih delih mesta Velenje. 
Tokratno spremembo odloka je predlagala Mestna občina 
Velenje zaradi prilagoditve obstoječega odloka o UN projektu 
prenove centra Velenja (parkirišča na Trgu mladosti, promenade 
od Tomšičeve ceste na severu do Cankarjeve ceste na jugu, 
novega mostu čez reko Pako ter delno ureditev brežine 
reke Pake v novo zasnovani prireditveni prostor ob reki). Z 
namenom iskanja najprimernejše rešitve za revitalizacijo tega 
dela mesta Velenje, predvsem obstoječe promenade, je Mestna 
občina Velenje v juniju 2012 izvedla javni razpis po postopku 
zbiranja ponudb po predhodni objavi za izdelavo projektne 
dokumentacije za projekt prenove mestnega središča Velenja. 
V ta namen je bila s sklepom župana dne 10.7.2012, imenovana 
posebna ocenjevalna komisija, ki je ocenjevala prispele idejne 
rešitve prenove mestnega središča. Na podlagi neuspelega 
postopka zbiranja ponudb po predhodni objavi, je naročnik 
izvedel postopek s pogajanji brez predhodne objave, katerega 
izid je objavljen na Portalu javnih naročil dne 12.9.2012 pod št. 
JN9841/2012. Za najugodnejšo ponudbo za izdelavo projektne 
dokumentacije prenove centra Velenja je bil izbran ponudnik 
ENOTA, projektiranje d.o.o., Poljanska cesta 6, Ljubljana. 
Projekt tega ponudnika je vgrajen v spremembe in dopolnitve 
odloka o UN (2., 3. in 4. člen tega odloka).
Poleg teh sprememb so popravljeni še nekateri členi 
obstoječega odloka o UN zaradi bolj precizno definiranih 
urbanističnih pogojev za postavitev kioskov na območju UN (5. 
člen tega odloka).
Sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev Odloka o UN 
je sprejel župan Mestne občine Velenje 3. 10. 2012 (Odlok je 
objavljen v Uradnem vestniku MOV št. 17/12). Javna razgrnitev 
osnutka odloka je potekala od 16. 10.2012 do 30.10.2012. Urad 
za urejanje prostora MOV je v času javne razgrnitve organiziral 
javno obravnavo osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o UN. 
3. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC:
Finančnih posledic zaradi sprememb in dopolnitev Odloka 
o UN,  za proračun Mestne občine Velenje ne bo, saj smo 
spremembe in dopolnitve Odloka o UN pripravili v Uradu za 
urejanje prostora Mestne občine Velenje. 
Glede na to, da spremembe in dopolnitve Odloka o UN 
ne posegajo v namensko rabo zemljišč na obravnavanem 
območju, drugih posledic za pogoje in merila urejanja prostora 
na tem območju ni pričakovati. 
4. PRIMERJAVA SPREMEMB PROSTORSKEGA AKTA Z 
VKLJUČENIMI SPREMEMBAMI IN DOPOLNITVAMI
Spremembe in dopolnitve Odloka o UN, so bile pripravljene 
zaradi vključitve nove prostorske rešitve obnove centra Velenja 
v sam odlok o UN ter bolj podrobnega definiranja urbanističnih 
pogojev za možnost postavitve kioskov na območju UN. 
Predvidene so le manjše spremembe in dopolnitve posameznih 

členov odloka o UN, ki ne posegajo v namensko rabo zemljišč. 
Kot je razvidno iz same spremembe in dopolnitve odloka o UN 
se spremembe posameznih členov nanašajo le na dopolnitev 
urbanističnih pogojev, ki ne vplivajo na celovitost načrtovanih 
prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, 
zato je predviden sprejem odloka po skrajšanem postopku.

Pripravil:   
Marko VUČINA, univ.dipl.inž.arh., l.r. 

              podsekretar
   

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

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

 župan Mestne občine Velenje
               Bojan KONTIČ, l.r.

Predlagatelj:  ŽUPAN                       Faza: OSNUTEK

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 96. člena zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP 
in 57/12) ter na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na____seji, dne_____
___ sprejel 

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
Stara vas – zahod (Tehnološki park Velenje)

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu Stara vas – zahod (Tehnološki 
park Velenje). Odlok je objavljen v Uradnem vestniku Mestne 
občine Velenje, št. 6/12 (v nadaljevanju odlok o OPPN).

2. člen
V 2. členu odloka o OPPN, se na koncu doda nov odstavek, ki 
se glasi:

»Sestavni del tega odloka je tudi projekt z naslovom Idejni načrt 
zunanje ureditve ob objektu Cesta Simona Blatnika 16 v Velenju 
- posebne strokovne podlage; št. projekta Ap 390/2012-PSP, 
ki jih je izdelalo projektivno podjetje ARHENA, arhitekt Marijan 
Kac, s.p., Efenkova cesta 61, Velenje, v oktobru 2012.« 

3. člen
(1) V prvem odstavku 8. člena odloka o OPPN z naslovom 2.6. 
Velikost in zmogljivost objektov, se podpoglavje pod naslovom 
»Kare h4« spremeni tako, da se glasi:

»Kare h4: tlorisna površina kareja znaša 3.240 m2 , v dimenzijah 
54,00m x 60,00m. Na parceli je predviden poslovno obrtni 
oz. poslovno stanovanjski objekt, maksimalne višine 20m 
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(tolerance ± 2,00m), v pravokotni tlorisni obliki z dimenzijami 
54,00m x 60,00m (tolerance ± 2,00m).«

(2) V prvem odstavku 8. člena odloka o OPPN z naslovom 2.6. 
Velikost in zmogljivost objektov, se podpoglavje pod naslovom 
»Kare h6« spremeni tako, da se glasi:

»Kare h6: tlorisna površina kareja znaša 2.700 m2, v dimenzijah 
54,00m x 50,00m. Na parceli je predviden poslovno obrtni 
oz. poslovno stanovanjski objekt, maksimalne višine 30m 
(tolerance ± 2,00m), v pravokotni tlorisni obliki z dimenzijami 
54,00m x 50,00m (tolerance ± 2,00m).«

(3) V prvem odstavku 8. člena odloka o OPPN z naslovom 2.6. 
Velikost in zmogljivost objektov, se podpoglavje pod naslovom 
»Kare h8« spremeni tako, da se glasi:

»Kare h8: tlorisna površina kareja znaša 2.970 m2, v dimenzijah 
54,00m x 55,00m. Na parceli je predviden poslovno obrtni 
oz. poslovno stanovanjski objekt, maksimalne višine 20m 
(tolerance ± 2,00m), v pravokotni tlorisni obliki z dimenzijami 
54,00m x 55,00m (tolerance ± 2,00m).«

(4) V prvem odstavku 8. člena odloka o OPPN z naslovom 2.6. 
Velikost in zmogljivost objektov, se podpoglavje pod naslovom 
»Kare j4« spremeni tako, da se glasi:

»Kare j4: tlorisna površina kareja znaša 3.240 m2, v dimenzijah 
54,00m x 60,00m. Na parceli je predviden poslovno obrtni 
oz. poslovno stanovanjski objekt, maksimalne višine 20m 
(tolerance ± 2,00m), v pravokotni tlorisni obliki z dimenzijami 
54,00m x 60,00m (tolerance ± 2,00m).«

(5) V prvem odstavku 8. člena odloka o OPPN z naslovom 2.6. 
Velikost in zmogljivost objektov, se podpoglavje pod naslovom 
»Kare l2« spremeni tako, da se glasi:

»Kare l2: tlorisna površina kareja znaša 1.780 m2, v dimenzijah 
33,75m x 60,00m. Na parceli je predviden poslovno obrtni oz. 
poslovno stanovanjski objekt, maksimalne višine 20m (tolerance 
± 2,00m), v trapezni tlorisni obliki z dimenzijami 33,50m–25,50m 
x 60,00m (tolerance ± 2,00m po daljših stranicah).«

(6) V prvem odstavku 8. člena odloka o OPPN z naslovom 2.6. 
Velikost in zmogljivost objektov, se podpoglavje pod naslovom 
»Kare k6 + l6« spremeni tako, da se glasi:

»Kare k6 + l6: tlorisna površina kareja k6 znaša 400 m2, v 
dimenzijah 8,00m x 50,00m ter kareja l6, ki ima površino 2.700 
m2, v dimenzijah 54,00m x 50,00m. Na parceli k6 je predviden 
poslovno obrtni oz. poslovno stanovanjski objekt, maksimalne 
višine 30m (tolerance ± 2,00m), v pravokotni tlorisni obliki z 
dimenzijami 8,00m x 60,00m (tolerance ± 2,00m). Na parceli l6 
je predviden poslovno obrtni oz. poslovno stanovanjski objekt, 
maksimalne višine 30m (tolerance ± 2,00m), v pravokotni tlorisni 
obliki z dimenzijami 54,00m x 50,00m, z možnostjo povezave z 
objektom na parceli k6.«

(7) V prvem odstavku 8. člena odloka o OPPN z naslovom 2.6. 
Velikost in zmogljivost objektov, se podpoglavje pod naslovom 
»Kare n2« spremeni tako, da se glasi:

»Kare n2: tlorisna površina kareja znaša 1.800 m2, v dimenzijah 
30,00m x 60,00m. Na parceli je predviden poslovni objekt 
maksimalne višine 20m (tolerance ± 2,00m) s tlorisnimi 
dimenzijami 30,00m x 60,00m (tolerance ± 2,00m). Izjemoma 
je dopustno povečanje tlorisnih dimenzij predvidenega objekta 
proti vzhodu do meje OPPN ter povezava z obstoječim 
poslovnim objektom na parceli št. 875/1, k.o Velenje (poslovna 
stavba Komunalnega podjetja Velenje). V tem primeru si mora 
investitor pridobiti posebne strokovne podlage za umestitev 
v prostor povečanega objekta (v kareju n2) in nanje pridobiti 
soglasje Mestne občine Velenje.«

(8) V prvem odstavku 8. člena odloka o OPPN z naslovom 2.6. 
Velikost in zmogljivost objektov, se podpoglavje pod naslovom 
»Kare n4« spremeni tako, da se glasi:

»Kare n4: tlorisna površina kareja znaša 1.800 m2, v dimenzijah 
30,00m x 60,00m. Na parceli je predviden poslovni oz. poslovno 
stanovanjski objekt maksimalne višine 20m (tolerance ± 2,00m) 
s tlorisnimi dimenzijami 30,00m x 60,00m (tolerance ± 2,00m). 
Izjemoma je dopustno povečanje tlorisnih dimenzij predvidenega 
objekta proti vzhodu do meje OPPN ter povezava z obstoječim 
poslovnimi objekti na parcelah št. 872/5, 872/6 in 872/8, vse 
k.o Velenje (Poslovna cona Rudarski dom v Velenju). V tem 
primeru si mora investitor pridobiti posebne strokovne podlage 
za umestitev povečanega objekta v prostor (v kareju n2) in 
nanje pridobiti soglasje Mestne občine Velenje.«

(9) V prvem odstavku 8. člena odloka o OPPN z naslovom 2.6. 
Velikost in zmogljivost objektov, se na koncu člena doda nov 
odstavek, ki se glasi:

»Ob obstoječem poslovno prodajnim objektom Cesta Simona 
Blatnika 16 (parcelna št. 1656/3, k.o. Velenje) je dopustna 
izvedba dodatnih parkirnih mest in novega dovoza do njih, kot 
ji opredeljuje projekt z naslovom Idejni načrt zunanje ureditve 
ob objektu Cesta Simona Blatnika 16 v Velenju - posebne 
strokovne podlage; št. projekta Ap 390/2012-PSP, ki jih je 
izdelalo projektivno podjetje ARHENA, arhitekt Marijan Kac, 
s.p., Efenkova cesta 61, Velenje, v oktobru 2012. Projekt je 
sestavni del tega odloka.« 

 4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 350-03-0002/2010-300
Datum :
       
   Župan Mestne občine Velenje

         Bojan KONTIČ

Obrazložitev:
1. PRAVNA PODLAGA:
Pravna podlaga za spremembe in dopolnitve Odloka o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stara vas – zahod 
(Tehnološki park Velenje) - v nadaljevanju kratko: Odlok o 
OPPN, je v 96. členu Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-
ZUPUDPP, 106/10-popravek, 43/11-ZKZ-C in 57/12). Ta člen 
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določa veljavnost in spremembe občinskih prostorskih aktov, 
sprejetih na podlagi drugih predpisov. Zakona o prostorskem 
načrtovanju v svojem 96. členu, v četrtem odstavku namreč 
dopušča spremembe in dopolnitve obstoječih prostorskih aktov 
občine, do sprejetja občinskega prostorskega načrta.

2. OCENA SEDANJEGA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM:
Pobudo za spremembe in dopolnitve obstoječega Odloka o OPPN 
je podalo podjetje HTZ Velenje, I.P., d.o.o., Partizanska cesta 
78 iz Velenja. Pobuda je bila dana zaradi predvidene gradnje 
dodatnih parkirišč za potrebe poslovno dejavnosti podjetja, ki 
ima poslovne prostore (razstavno prodajni salon) v objektu 
Cesta Simona Blatnika 16 v Velenju. V ta namen je bil izdelan 
idejni načrt (posebne strokovne podlage) zunanje ureditve 
objekta Simona Blatnika 16 v Velenju, kjer je bilo zasnovano 
tudi novo parkirišče (10 parkirnih mest) z novim priključkom 
na Cesto Simona Blatnika na južni strani obravnavanega 
poslovnega objekta, ter ureditev dodatnih parkirišč na severni 
strani obstoječega objekta. Ker v obstoječem odloku o OPPN 
taka parkirišča niso bilo predvidena, so predvidene spremembe 
in dopolnitve obstoječega Odloka o OPPN. Poleg sprememb 
odloka zaradi gradnje predvidenih parkirišč so v novem odloku 
predvidene še manjše spremembe 8. člena Odloka o OPPN, ki 
bi omogočile večje tlorisne mere predvidenih objektov v kareju z 
oznako N2 in N4 Tehnološkega parka Velenje, zaradi možnosti 
povezave predvidenega objekta N2 s poslovnim objektom 
Komunalnega podjetja Velenje ob Koroški cesti in objekta N4 
z obstoječimi objekti Poslovne cone Rudarski dom v Velenju. 
Poleg teh vsebinskih sprememb bodo spremembe in dopolnitve 
odloka o OPPN podrobneje opredelile tudi urbanistične pogoje 
predvidenih objektov v 8. členu obstoječega odloka o OPPN.
Sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev Odloka o 
OPPN je sprejel župan Mestne občine Velenje (Uradni vestnik 
MOV št. 17/12). Javna razgrnitev osnutka odloka je potekala od 
16. 10.2012 do 30. 10. 2012. Urad za urejanje prostora MOV 
je v času javne razgrnitve organiziral javno obravnavo osnutka 
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o OPPN, ki je bila 
izvedena dne 24. 10. 2012.

3. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC:
Finančnih posledic zaradi sprememb in dopolnitev Odloka o 
OPPN,  za proračun Mestne občine Velenje ne bo, saj smo 
spremembe in dopolnitve Odloka o OPPN pripravili v Uradu za 
urejanje prostora Mestne občine Velenje. 
Glede na to, da spremembe in dopolnitve Odloka o OPPN 
ne posegajo v namensko rabo zemljišč na obravnavanem 
območju, drugih posledic za pogoje in merila urejanja prostora 
na tem območju ni pričakovati. 

4. PRIMERJAVA SPREMEMB PROSTORSKEGA AKTA Z 
VKLJUČENIMI SPREMEMBAMI IN DOPOLNITVAMI
Spremembe in dopolnitve Odloka o OPPN, so bile pripravljene 
zaradi vključitve nove prostorske ureditve parkirišč ob 
poslovnem objektu podjetja HTZ Velenje, I.P. d.o.o., Velenje 
in za spremembe in dopolnitve Odloka o OPPN za poslovna 
kareja z označbo N2 in N4, kjer je dopustno povečanje 
predvidenih tlorisnih gabaritov predvidenih poslovnih objektov 
in povezavo teh objektov z obstoječimi poslovnimi objekti 
Komunalnega podjetja Velenje in objekti Poslovne cone 
Rudarski dom Velenje. Predvidene so le manjše spremembe in 
dopolnitve posameznih členov Odloka o OPPN, ki ne posegajo 
v namensko rabo zemljišč. Kot je razvidno iz same spremembe 

in dopolnitve Odloka o OPPN se spremembe posameznih 
členov nanašajo le na dopolnitev urbanističnih pogojev, ki ne 
vplivajo na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na 
rabo sosednjih zemljišč in objektov, zato je predviden sprejem 
odloka po skrajšanem postopku.

Pripravil:   
Marko VUČINA, univ.dipl.inž.arh., l.r. 

              podsekretar
   

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

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

 župan Mestne občine Velenje
               Bojan KONTIČ, l.r.

                        
Predlagatelj:  ŽUPAN                       Faza: OSNUTEK

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 57. in 97. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP 
in 57/12) ter na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na …. seji, dne ........... 
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

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

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

prostorskih ureditvenih pogojih za območje 

območja urejanja G4/3
1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3, Šmartno – 
Velenje in del območja urejanja G4/3 (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, št. 22/06-UPB1, 4/07 in 4/11 - v nadaljevanju: 
odlok).

2. člen
9. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

»Rekonstrukcije in odstranitve obstoječih objektov

Na celotnem območju PUP so dovoljene rekonstrukcije in 
odstranitve obstoječih objektov ali njihovih delov. Rekonstrukcije 
in odstranitve objektov so dovoljene, če je obstoječi objekt 
dotrajan, funkcionalno neprimeren ali površinsko nezadosten. 

Rekonstrukcija objekta predstavlja izvedbo del, ki spreminjajo 
tehnične značilnosti obstoječega objekta in prilagajajo objekt 
spremenjeni namembnosti ali spremenjenim potrebam oziroma 
izvedba del, s katerimi se bistveno ne spremeni velikost, 
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spreminjajo pa se njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost 
ter izvedejo druge njegove izboljšave, pri čemer pri stavbah ne 
gre za bistveno spremembo v zvezi z velikostjo, če se njena 
prostornina ne spremeni za več kot 10%.

Pri rekonstrukciji objekta si mora na projekt rekonstrukcije 
objekta investitor, kot pogoj za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, pridobiti tudi soglasje pristojnega urada Mestne 
občine Velenje.«

3. člen
17. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

»4. Gradnja in postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov
(1) Na celotne območju PUP je dovoljena postavitev in gradnja 
nezahtevnih in enostavnih objektov, razen za morfološke enote, 
kjer je to izrecno prepovedano. Postavitev enostavnih objektov 
na stavbnih zemljiščih je dopustna na zemljiških parcelah, na 
katerih je že zgrajen objekt, ki ima veljavno gradbeno dovoljenje, 
oziroma  je za predviden objekt že pridobljeno pravnomočno 
gradbeno dovoljenje.

(2) Na varovanih območjih kmetijskih in gozdnih zemljišč, je 
dopustna gradnja brez gradbenega dovoljenja, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji:
- da gre za gradnjo oziroma postavitev hlevskega izpusta, 
kašče, kozolca, silosa ali senika v skladu z zakonskimi in 
podzakonskimi predpisi Republike Slovenije o vrstah objektov 
glede na zahtevnost. Ti objekti morajo biti locirani znotraj 20 
metrskega pasu, ki obkroža območje kmetije, če na grajenem 
območju kmetije zaradi premajhne razpoložljive površine 
takšnega objekta ni mogoče postaviti in se predhodno pridobi 
mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe, iz katerega 
izhaja, da je takšen objekt nujno potreben za obratovanje 
kmetije (pogojno zazidljivo območje kmetije);
- da gre za gradnjo oziroma postavitev čebelnjaka, gozdne učne 
poti, grajene gozdne vlake, poljske poti, ribnika kot vodnega 
zajetja, vrtine ali vodnjaka, krmišča, molzišča, ograje za pašo 
živine, rastlinjaka in gozdne ceste v skladu z zakonskimi 
predpisi o vrstah objektov glede na zahtevnost.
- da gre za postavitev začasnega objekta, namenjenega 
prireditvam, če so izpolnjeni pogoji iz zakonskih predpisov o 
vrstah objektov  glede na zahtevnost in če takšna prireditev 
ne traja več kot petnajst dni, po končani prireditvi pa se takšen 
objekt odstrani in vzpostavi prejšnje stanje.

(3) Razvrstitev objektov med nezahtevne in enostavne objekte 
in ostale pogoje za njihovo postavitev oziroma gradnjo, 
predpisujejo zakonski in podzakonski predpisi Republike 
Slovenije s področja prostorskega načrtovanja in graditve 
objektov.«

4. člen
18. člen odloka se spremeni tako, da se glasi: 

»Gradnja opornih zidov in postavitev ograj

(1) Ograje in oporne zidove ob parcelnih mejah je dovoljeno 
postavljati tako, da ne zmanjšujejo prometne varnosti in da 
dopuščajo redno vzdrževanje cest. Določila glede odmikov 
ograj, opornih zidov in škarp od javnih prometnih površin in cest 
veljajo enako, kot so predpisana v 33. členu odloka o PUP. 

(2) Ob javni cesti zgornji rob ograje oziroma lega ograje ne sme 
posegati v polje preglednosti, pred gradnjo takšne ograje pa je 
potrebno pridobiti soglasje upravljavca javne ceste.

(3)  Žive meje ali ograje so lahko visoke največ 1,80 m. Izjemoma 
so lahko tudi višje, s tem da ne poslabšujejo bivalnih pogojev 
lastnikov sosednjih parcel in ob pogojih iz prvega odstavka 
tega člena.

(4) Protihrupne ograje je mogoče postavljati tam, kjer hrup 
presega s predpisi določene dopustne vrednosti.

(5) Ograje naj bodo praviloma lahke in transparentne, le 
v primeru, ko zakrivajo vizualno emisijo ali predstavljajo 
protihrupno zaščito, so lahko masivne izvedbe.«

5. člen
19. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

»Na območju PUP je dovoljena postavitev kioskov, le ob 
predhodnem soglasju pristojnega urada Mestne občine 
Velenje. Kioski, namenjeni storitvenim in nekaterim specifičnim 
dejavnostim, naj bodo nameščeni na javnih površinah tako, 
da ne bo oviran promet. Površine pripadajočega zemljišča za 
kiosk naj bo prilagojena njegovi namembnosti.«

6. člen
22. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

»5. Merila in pogoji za druge posege v prostor

(1) Dovoljena je gradnja in rekonstrukcije infrastrukturnih 
objektov državnega, lokalnega ali javnega značaja (cestno 
omrežje in naprave, omrežje zvez in telekomunikacij, komunalno 
omrežje in naprave, električno omrežje, športni objekti, otroška 
igrišča, gozdni objekti, melioracije in regulacije vodotokov, 
gradnja objektov in ukrepi za preprečevanje in sanacijo plazov, 
ostali objekti lokalnega značaja) pomembnih za obravnavano 
območje, ki so skladni z usmeritvami prostorskih planskih 
dokumentov Mestne občine Velenje.

(2) Gradnja oziroma postavitev baznih postaj mobilne telefonije 
(antene, servisni objekti, itd.) na celotnem obravnavanem 
območju PUP je dopustna le ob predhodnem soglasju 
pristojnega urada Mestne občine Velenje.

(3) Namestitev novih nepremičnih oglaševalnih mest na 
javnih površinah in na zemljiščih v zasebni lasti, je mogoče 
le ob predhodnem soglasju pristojnega urada Mestne občine 
Velenje.«

7. člen
V 24. členu odloka se spremeni zadnji odstavek (i) tako, da se 
glasi:

»i.) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov kot samostojnih 
objektov je dovoljena na celotnem območju PUP, razen v 
morfoloških enotah 9A/1 in 9A/2b.«

8. člen
33. člen odloka se spremeni tako, da se glasi: 

»1. Odmiki stavb in ostalih objektov od sosednjih zemljišč



17. september 201217. september 201217. september GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 16/ stran 25

           16. seja Sveta Mestne občine Velenje

1.1. Odmiki pri gradnji zahtevnih in manj zahtevnih objektov

(1) Odmik od parcelne meje sosednje parcele, pri gradnji 
zahtevnih in manj zahtevnih objektov,  mora biti zadosten za 
normalno vzdrževanje objektov. Vse novogradnje morajo biti 
oddaljene od parcelne meje sosednje parcele najmanj 4,00. 
Ob pisnem soglasju lastnika sosednje parcele je lahko odmik 
tudi manjši. 

(2) Manjši odmik stavbe od sosednje parcele je brez soglasja 
lastnika sosednje parcele dopusten takrat, kadar se na mestu 
poprej odstranjene zakonito zgrajene stavbe postavi nova 
stavba v enakih gabaritih oziroma z enakimi odmiki od sosednjih 
parcel.

(3) Če ni z gradbeno linijo ali z ulično gradbeno linijo obstoječih 
stavb določen manjši odmik, morajo biti zahtevni in manj zahtevni 
objekti od javne ceste in drugih javnih površin odmaknjeni (nad 
terenom in pod njim) najmanj 6,00 m oziroma 5,00 m od javne 
poti ali ceste nižjega ranga. Če so odmiki manjši, mora s tem 
soglašati pristojen organ Mestne občine Velenje, za državne 
ceste pa izvajalec gospodarske javne službe za vzdrževanje 
državnih cest.

1.2. Odmiki pri gradnji  nezahtevnih in enostavnih objektov

(1) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od meje sosednjih 
parcel, na katere mejijo, odmaknjeni najmanj 1,00 m. Odmik 
je lahko tudi manjši ob pisnem soglasju lastnika sosednje 
parcele. 

(2) Če ni z gradbeno linijo ali ulično gradbeno linijo obstoječih 
stavb določen manjši odmik, morajo biti nezahtevni in enostavni 
objekti odmaknjeni od javne ceste in drugih javnih površin 
najmanj 1,50 m. Če so odmiki manjši od 1,50 m, mora s tem 
soglašati pristojen organ Mestne občine Velenje, za državne 
ceste pa izvajalec gospodarske javne službe za vzdrževanje 
državnih cest.

(3) Odmik ograje, škarpe ali podpornega zidu od  meje sosednje 
parcele mora biti oddaljen najmanj 0,50 m, če se z gradnjo ne 
posega na sosednjo parcelo. Odmik je lahko tudi manjši ob 
pisnem soglasju lastnika sosednje parcele. 

1.3. Odmiki cestnega priključka in parkirišč

(1) Odmik cestnega priključka od javne občinske ceste oziroma 
od meje sosednje parcele, če je njegova širina do 3,00 m in 
je pridobljeno soglasje upravljavca takšne ceste, je lahko 
minimalno 1,00 m. Ob pisnem soglasju lastnika sosednje 
parcele je lahko odmik tudi manjši.

(2) Minimalni odmik 1,00 m od sosednje parcele, za katerega 
ni potrebno soglasje lastnika sosednje parcele, velja tudi 
za gradnjo nepokritih parkirišč ter ostalih utrjenih površin ob 
stanovanjskih in drugih objektih. Ob pisnem soglasju lastnika 
sosednje parcele je lahko odmik tudi manjši.

1.4. Ugotavljanje odmika od sosednje parcele

Preveritev, ali so izpolnjene zahteve glede odmika od sosednje 
parcele, se opravi tako, da se kot odmik šteje najkrajša razdalja 

med točko objekta, ki se najbolj približa parcelni meji, in 
parcelno mejo.«
8. člen

40. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

»VI. MERILA ZA DOLOČANJE STAVBNIH PARCEL

(1) Stavbna parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več 
zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma ne 
katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, 
ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev 
površin, ki bodo služile takšnemu objektu.

(2) Oblikovanje stavbnih parcel mora biti usklajeno z obstoječo 
tipologijo parcelacije, v skladu z namembnostjo in velikostjo 
objekta in ob upoštevanju naravnih lastnosti zemljišča.

(3) Velikost posamične stavbne parcele za stanovanjske objekte 
ne sme odstopati od velikosti okoliških parcel. Za samostojne 
stanovanjske objekte je površina celotnega zemljišča 
pripadajoče parcele praviloma do 2 krat večja od bruto tlorisne 
površine stanovanjskega objekta.

(4) Nova pripadajoča parcela novogradnje ne sme biti manjša 
od 400 m2, ob upoštevanju določil glede odmikov iz 33. člena 
tega odloka.«

9. člen
V 42. členu odloka se v  spremenita 3. in 4. točka tako, da se 
glasita:

»3. Vse novogradnje, dozidave in nadzidave se morajo 
preko ustreznega predhodno zgrajenega sekundarnega 
kanalizacijskega sistema priključiti na obstoječi kanalizacijski 
sistem na območju PUP ob pridobitvi soglasja upravljavca 
kanalizacijskega omrežja.

4. Vse predvidene objekte je obvezno priključiti na mestni 
sistem toplovodnega ogrevanja  ob predhodnem soglasju 
upravljavca toplovodnega omrežja. Le v izjemnih primerih, 
ko je priključevanje novih objektov na toplovodno omrežje 
neracionalno, je za ogrevanje objektov dopustna uporaba 
elektrike, sončne energije in drugih alternativnih energetskih 
virov, ki dodatno ne onesnažujejo okolja, vendar le ob 
predhodnem soglasju pristojnega urada Mestne občine 
Velenje.«

10. člen
43. člen se spremeni tako, da se glasi:

»VIII. VAROVALNI PASOVI OBJEKTOV KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE

Vrste varovalnih pasov

(1) Če ni s posebnim predpisom Republike Slovenije določeno 
drugače, so varovalni pasovi objektov komunalne infrastrukture 
na območju PUP naslednji:
- varovalni pasovi cestnega omrežja,
- varovalni pasovi elektroenergetske infrastrukture,
- varovalni pasovi plinovodnega omrežja,
- varovalni pasovi vodovoda, kanalizacije, toplovoda oziroma 
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vročevoda, vodov namenjenih telekomunikacijskim storitvam, 
vključno s kabelsko razdelilnim sistemom in drugih vodov, 
ki služijo določeni vrsti  komunalne infrastrukture lokalnega 
pomena oziroma so v javno korist.

(2)  Soglasja, ki jih morajo investitorji pridobiti pred pričetkom 
gradnje, če leži zemljišče na katerem naj bi bil zgrajen objekt 
(tudi enostaven objekt) v varovalnem pasu, izdajo upravljavci 
posamezne komunalne infrastrukture.«

11. člen
44. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

»Posegi v infrastrukturne koridorje

(1) Za vse ceste na območju PUP so določeni varnostni pasovi, 
skladno kategorizacijo cest na območju Mestne občine Velenje 
in skladno s prometno zakonodajo Republike Slovenije. Za 
vse javne ceste so določeni varovalni pasovi, ki se varujejo za 
potrebe vzdrževanja, funkcionalne rabe in regulacijske posege, 
kot so širitve cest, ureditev križišč, kolesarskih stez in hodnikov 
za pešce s spremljajočo opremo in oznakami.

(2) Pomembnejše lokalne ceste in njihovi koridorji, so v 
morfoloških enotah na območju PUP, označeni s številko 9.

(3) Posegi in spremembe namembnosti v varovalnem pasu 
prometnice ne smejo biti v nasprotju s funkcionalnostjo in 
varnostjo v prometu. Za vse posege v varovalnem pasu ceste 
je potrebno pridobiti soglasje pristojnega upravljavca ceste.

(4) Posegi v varovalne pasove komunalnih in ostalih 
infrastrukturnih vodov so možni le ob pogojih in soglasju 
upravljavca posameznega voda, ki določa tudi širino 
varovalnega pasu, skladno z zakonskimi in podzakonskimi 
predpisi Republike Slovenije.« 

12. člen
46. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

»Z namenom, da se trajno zagotovi ohranitev kulturnega 
spomenika z oznako S 18 – Župnijska cerkev Sv. Martina, je 
potrebno upoštevati določila občinskega Odloka o razglasitvi 
kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Mestne 
občine Velenje.«

13. člen
47. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

»Pri ureditvi območja opuščenega pokopališča Šmartno v 
Velenju je potrebno upoštevati določila veljavnega Odloka o 
ureditvenem načrtu za širše območje opuščenega pokopališča 
Šmartno v Velenju (Uradni vestnik MOV št. 8/00).«

14. člen
51. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Gradbeno dovoljenje je potrebno pridobiti za vsak poseg v 
prostor, razen za vzdrževalna dela, investicijsko vzdrževalna 
dela, vzdrževalna dela v javno korist in gradnjo oziroma 
postavitev enostavnih objektov, kot to predpisujejo zakonski 
in podzakonski predpisi Republike Slovenije s področja 
prostorskega načrtovanja in graditve objektov.«

15. člen
52. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:

»Prostorski ureditveni pogoji za območje urejanja S4/3, Šmartno 
– Velenje in del območja urejanja G4/3  so stalno na vpogled na 
Upravni enoti Velenje,  na Uradu za urejanje prostora Mestne 
občine Velenje in na spletnih straneh Mestne občine Velenje.«

16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

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

Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

Obrazložitev:
1. PRAVNA PODLAGA:
Pravna podlaga za spremembe in dopolnitve Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/3 
Šmartno – Velenje in del območja urejanja G4/3, je v 96. 
členu Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 
33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 106/10-
popravek, 43/11-ZKZ-C in 57/12). Ta člen določa veljavnost in 
spremembe občinskih prostorskih aktov, sprejetih na podlagi 
drugih predpisov. Zakona o prostorskem načrtovanju v svojem 
96. členu, v četrtem odstavku namreč dopušča spremembe in 
dopolnitve obstoječih prostorskih ureditvenih pogojev občine, 
do sprejetja občinskega prostorskega načrta.
Svet Mestne občine Velenje je leta 1991 sprejel osnovni odlok in 
šest sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za območje urejanja S4/3 Šmartno – Velenje in del 
območja urejanja G4/3 (Uradni vestnik MOV št. 22/06-UPB1, 
4/07 in 4/11; v nadaljevanju kratko: odlok). Pravna podlaga 
za ponovne spremembe in dopolnitve odloka so v zgoraj 
omenjenem Zakonu o prostorskem načrtovanju in v 24. členu 
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV št. 15/06-
UPB-1, 26/07 in 18/08).

2. OCENA SEDANJEGA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM:
Pobudo za spremembe in dopolnitve obstoječega odloka 
je podal Urad za urejanje prostora Mestne občine Velenje, 
zaradi spremembe določil v odloku, glede dopustne gradnje 
nezahtevnih in enostavnih objektov na območju PUP in zaradi 
izenačitve pogojev in meril za odmike objektov od sosednjih 
parcel z drugimi odloki o prostorskih ureditvenih pogojih na 
območju Mestne občine Velenje. Obenem so se spremembe 
in dopolnitve odloka nanašale tudi na prilagoditev obstoječega 
odloka novemu Odloku o spremembah in dopolnitvah 
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Velenje za 
obdobje 1986-2000, dopolnjen 1988 in 1990 ter družbenega 
plana Občine Velenje za obdobje 1986-1990 in sprememb 
in dopolnitev planskih aktov  dela Občine Žalec za območje 
Mestne občine Velenje – dopolnjen 2009 (Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje št. 17/2010).
Predvidene spremembe in dopolnitve odloka ne spreminjajo 
namenske rabe zemljišč na obravnavanem območju PUP. 
Predvidene so le manjše vsebinske spremembe posameznih 
členov odloka, tudi zaradi prilagoditve obstoječega odloka novi 
prostorski in gradbeni zakonodaji Republike Slovenije. 
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Postopek za spremembe in dopolnitve odloka se je začel s 
sprejetjem Sklepa o začetku postopka priprave, ki ga je sprejel 
župan Mestne občine Velenje dne 8.10.2012. Javna razgrnitev 
sprememb in dopolnitev odloka je potekala od 16. 10. 2012 do 
30. 10. 2012 v prostorih Mestne občine Velenje ter v prostorih 
Krajevne skupnosti Šmartno - Velenje. V času javne razgrnitve 
je Urad za urejanje prostora MOV organiziral tudi javno 
obravnavo predlaganega osnutka odloka o spremembah in 
dopolnitvah odloka, ki je bila izvedena dne 24. 10. 2012. 

3. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC:
Finančne posledice zaradi sprememb in dopolnitev odloka, za 
proračun Mestne občine Velenje ne bo, saj smo spremembe 
in dopolnitve odloka pripravili v Uradu za urejanje prostora 
Mestne občine Velenje. 
Glede na to, da spremembe in dopolnitve odloka ne posegajo 
v namensko rabo zemljišč na obravnavanem območju, drugih 
posledic za pogoje in merila urejanja prostora na tem območju 
ni pričakovati. Pomembno je, da se pogoji za gradnjo in 
vzdrževanje objektov na obravnavanem območju, s sprejetjem 
tega odloka  izenačijo s pogoji, ki veljajo za primerljiva območja 
urejanja v celotni Mestni občini Velenje.

4. PRIMERJAVA SPREMEMB PROSTORSKEGA AKTA Z 
VKLJUČENIMI SPREMEMBAMI IN DOPOLNITVAMI
Spremembe in dopolnitve odloka, so bile pripravljene 
zaradi uskladitve obstoječega odloka o prostorskem aktu 
s spremembami in dopolnitvami prostorskim sestavinam 
dolgoročnega plana MOV (sprejete v letu 2010) ter izenačitvi 
posameznih pogojev za posege v prostor na obravnavanem 
območju, z odloki  prostorskih aktov  v MOV, ki so bili v letu 2011 
in v začetku 2012, že prilagojeni novi prostorski zakonodaji. 
Zaradi boljše preglednosti in berljivost sprememb in dopolnitev 
odloka, so spremembe in dopolnitve prostorskega akta v 
glavnem pripravljene po načelu črtanja celotnih posameznih 
členov obstoječega odloka ter izpisom novih, popravljenih 
členov odloka. V obrazložitvi ne bomo opisovali posameznih 
sprememb in dopolnitev posameznih členov odloka, saj so 
razvidne iz same vsebine odloka.

Pripravil:   
Marko VUČINA, univ.dipl.inž.arh., l.r. 

              podsekretar
   

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

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

 župan Mestne občine Velenje
               Bojan KONTIČ, l.r.

POROČILO 
o delu Glasbene šole Fran Korun Koželjski 

Velenje v šolskem delu 2011/2012 

Glasbena šola je vzgojno izobraževalni zavod, ki ga je ustanovila 
Mestna občina Velenje, z odlokom 20. 5. 1997. 
Šola izvaja glasbeno in plesno vzgojo na osnovni stopnji in 
tudi strokovni srednješolski glasbeni program. Dijaki se lahko 
izobražujejo po vzporednem glasbenem izobraževanju ali pa 
vpišejo program umetniške gimnazije, izobraževanje traja 
4 leta. Dijaki lahko vpišejo program B (petje – instrument), 
katerega cilj je obvladovanje glasbenih področij, ki se nanašajo 
na ustvarjalne in poustvarjalne, zgodovinske in teoretične 
sestavine glasbene umetnosti.

DELOVANJE GLASBENE ŠOLE FRAN KORUN KOŽELJSKI 
VELENJE

Šolo vodi ravnatelj, ki je pedagoški in poslovni vodja zavoda. 
Pri delu mu pomagata pomočnici, ki opravljata delo v skladu s 
sistemizacijo šole.

Na šoli delujejo naslednji organi: 
- Svet šole 
- Svet staršev
- ravnatelj
- strokovni kolegij

Delo na šoli je organizirano po strokovnih aktivih: aktiv za klavir; 
orgle in čembalo; harmoniko; godala; pihala; trobila; kitaro, citre 
in harfo; tolkala; petje; nauk o glasbi, ples, zbor; ter teorija sred. 
stopnje in knjižnica.
Strokovni aktivi se združujejo v oddelke:
- Oddelek za instrumente s strunami,
- Oddelek za instrumente s tipkami,
- Oddelek za instrumente: pihala, trobila, tolkala,
- Oddelek za nauk o glasbi, petje, ples.

Zavod ima organizirano glasbeno izobraževanje v:
- matični glasbeni šoli v Velenju,
- dislociranem oddelku glasbene šole v Šoštanju,
- dislociranem oddelku glasbene šole v Šmartnem ob Paki.

Na šoli deluje  strokovna knjižnica, ki ima 10.008 notnih enot 
in  2.213 plošč, kaset in trakov. V letu 2011  je bilo izposojenih 
1.848 enot.

Ostalo delo je bilo  organizirano v administrativno-
računovodskem in tehničnem oddelku. 

Šola je pravna oseba javnega prava, posredni proračunski 
uporabnik, ki deluje na področju glasbenega šolstva. 

Zakonske in druge pravne podlage, na osnovi katerih šola 
posluje so: Zakon o zavodih, ZOFVI, Zakon o javnih financah, 
Zakon o računovodstvu, Kolektivna pogodba za področje 
vzgoje in izobraževanja RS, Zakon o glasbenih šolah, Pravilnik 
o šolski dokumentaciji, Pravilnik o šolskem koledarju za 
glasbene šole, Pravilnik o šolskem redu za glasbene šole, 
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Pravilnik o publikaciji v glasbeni šoli, Pravilnik o izvajanju 
pouka v glasbeni šoli, Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju 
znanja ter napredovanju učencev v glasbenih šolah, Pravilnik 
o normativih in standardih v glasbenih šolah, Pravilnik o smeri 
strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji, korepetitorji in 
knjižničarji v glasbenih šolah, Pravilnik o zbiranju in varstvu 
osebnih podatkov v glasbenih šolah.

REALIZACIJA PLANA

Cilji v zvezi z izvajanjem pouka,  ki so bili zastavljeni v delovnem 
načrtu za leto 2011, so bili v glavnem doseženi, saj je bila 
realizacija pouka 97,46 %-na. 

V šolskem letu 2011/2012 je bilo vpisanih 867 učencev. 
Individualni pouk je obiskovalo 709 učencev. V prvi razred se 
je vpisalo 180 učencev, PGV in GP je obiskovalo 72 učencev, 
balet in  plesno pripravnico je obiskovalo 65 učencev.
UG je obiskovalo 62 dijakov, vzporedno se je izobraževalo 23 
dijakov. Srednješolski glasbeni program  je obiskovalo skupaj 
85 dijakov.

Dislocirani oddelek v Šoštanju je obiskovalo 204 učencev v 
Šmartnem ob Paki pa 45 učencev.
Šolanje je zaključilo 58 učencev.

V šoli je bilo redno zaposlenih 78 delavcev, 13 je bilo  zaposlenih 
po 146. členu zakona, z 12 delavci smo  imeli sklenjeno 
podjemno pogodbo, sporazum o dopolnjevanju učne obveze 
sta imela sklenjena dva pedagoška delavca.

Nadstandardni program na šoli je predstavljal pevski zbor, pouk 
sintetizatorja in baletni vrtec.

Učenci so redno nastopali na razrednih in javnih koncertih, ki 
so potekali v učilnicah in v dvoranah. Poleg tega so sodelovali 
na večernih koncertih, kjer so nastopali v solističnih in komornih 
točkah, kot tudi v različnih orkestrih in zborih. Poleg tega so 
učenci bili gostje zunanjih prireditev, redno so sodelovali na 
otvoritvah razstav v velenjski galeriji. Šola  je sodelovala tudi 
z osnovnimi šolami in drugimi glasbenimi šolami ter v skupnih 
produkcijah predstavljala mlade glasbenike.

V šolskem letu 2010/2011  je na 298 nastopih nastopilo 4.987 
učencev. Internih nastopov je bilo 168, nastopilo je 2.007 
učencev. Na 40 javnih nastopih v organizaciji glasbene šole 
je nastopilo 1.469 učencev, 89 učencev se je udeležilo štirih 
regionalnih in republiških revij, zunajšolskih nastopov je bilo 86, 
sodelovalo pa je 1.422 učencev.

SVET ŠOLE

Svet šole ima enajst članov. Sestavljajo ga trije predstavniki 
ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki 
staršev.  Svetu šole  je šola  nudila finančno in tehnično podporo 
za delovanje.
V letu 2011 se je Svet šole sestal na treh sejah. Bila je tudi ena 
korespondenčna seja. Obravnaval in sprejemal je vse zadeve 
po zakonu. Seznanjen je bil z aktivnostmi na šoli, dosežki 
učencev, z načrtom gostovanj  orkestrov in zborov, sklepal je 
o nadstandardnih storitvah, ter obravnaval poročila ravnatelja.  
Gradiva je prejemal pravočasno v pisni obliki ali na zgoščenki. 

Letni plan šole za šolsko leto 2011/2012  so prejeli vsi člani 
Sveta šole na zgoščenki. Sklepi sprejeti na seji  Sveta šole so 
bili realizirani. Ravnatelj je bil prisoten na  sejah Sveta šole.

SVET STARŠEV

Sodelovanje s starši je bilo zadovoljivo. Starši so se z učitelji 
lahko pogovorili na tedenskih govorilnih urah. Bili so lahko 
gostje tako samega pouka individualnih instrumentov kot 
šolskih in drugih nastopov.
Za organizirano uresničevanje interesa staršev se je v šoli 
oblikoval Svet staršev, ki mu je šola  nudila finančno in tehnično 
podporo za delovanje. Volitve novih članov v Svet staršev 
so bile izvedene na roditeljskem sestanku 10. 10. 2011. 
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek 
po dva predstavnika in  šteje 8 članov. V letu 2011  je imel 
tri seje , na katerih je obravnaval in potrjeval vse zadeve po 
zakonu, seznanjen je bil z aktivnostmi na šoli, dosežki učencev, 
sklepal je o nadstandardnih storitvah, ter obravnaval poročila 
ravnatelja. Svet staršev je za seje pravočasno  prejemal pisna 
gradiva. Sklepi Sveta staršev so bili realizirani. Ravnatelj je bil 
na sejah  prisoten.  

STROKOVNI  KOLEGIJ

Strokovni kolegij ravnatelja šteje 11 članov. Strokovni kolegij 
se je sestajal redno mesečno. Na sestankih je obravnaval 
dejavnost predvideno za tekoči mesec, novosti, spremembe, 
probleme, ki so se pojavljali pri vzgojno izobraževalnem delu.

DELOVANJE ORKESTROV IN ZBOROV

Na šoli so delovali naslednji orkestri in zbori, ki so jih vodili:

Pihalni orkester – Matjaž Emeršič,
Simfonični orkester – Danica Koren,
Godalni orkester – Danica Koren,
Mlajši godalni orkester – Andreja Mohorič,
Harmonikarski orkester – Mojca Volavšek,
Dekliški zbor – Liljana Djukić Šuklar,
Otroški pevski zbor – Manja Gošnik Vovk,
Mladinski pevski zbor – Matjaž Vehovec,
Pihalni orkester Šoštanj – Boštjan Mesarec,
Kitarski orkester – Monika Krajnc Štih,
Orffova skupina – Andreja Skok,
Big Band – Jani Šuligoj,

V  šolskem letu 2011/2012 je začel delovati mlajši pihalni 
orkester, ki ga vodi Tanja Mršnjak Petrej.

Šola je oddajala v najem svoje prostore zunanjim izvajalcem, v 
orgelski dvorani so bili obredi porok. 

USPEHI V LETU 2011

14. Regijskega tekmovanja mladih glasbenikov celjskega in 
koroškega območja se je udeležilo 18  solistov (harmonika 4, 
rog 1, eufonij 3, trobenta 4, pozavna 2, tolkala 4) in dve komorni 
skupini – kitarski in klavirski duo.  Učenci Glasbene šole Velenje 
so prejeli 15 zlatih priznanj in 3 srebrnih priznanj, 1 bronasto 
priznanje.
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Mednarodno tekmovanje  Davorin Jenko, ki je bilo 03. 03. 2011 
v Beogradu. 1. Nagrado je prejela Barbara Spital za inštrument 
flavta.

40. Tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije ( Novo 
mesto, Brežice, Krško, Maribor) se je udeležilo 23 solistov 
(harmonika 4, rog 1, evfonij 5, trobenta 5, pozavna 2, bariton 1, 
tolkala 5), 2 komorni skupini ( klavirski duo in klarinet kvintet).
Učenci Glasbene šole Velenje so prejeli 6 zlatih plaket, 9 
srebrnih plaket, 6 bronastih plaket, 1 priznanje za udeležbo.

Morski festival kitare, ki je bil 01. 04. 2011 v Murski Soboti. 
Tekmovanja se je udeležil Din Čejvanović z instumentom kitara. 
Za tekmovanje je prejel zlato priznanje.

Mednarodno tekmovanje in festival glasbenikov – solistov in 
komornih skupin »Svirel«, ki je potekal  od 31. 03. 2011 do 03. 
04. 2011 v Štanjel na Krasu. Tekmovanja  so se udeležili:
- Kvartet saksofonov: Timotej Vesel, Tadej Piko, Rok Kotnik, 

Luka Benko, srebrno  priznanje , mentor Aleš Logar
- Solist: Tadej Piko, saksofon, srebrno priznanje,  mentor 

Gorazd Topolovec

2. Mednarodno tekmovanje mladih glasbenikov »ANTONIO 
Salieri« v kraju Legnago , Italija v času od 08. 04. do 10. 04. 
2011. Tekmovanja so se udeležili:
-  Anina Pavič, harfa, 3. nagrada, mentorica Katja Skrinar
-  Karin Kopušar, harfa, 3. nagrada, mentorica Katja Skrinar
-  Aja Pivko Kneževič, harfa, priznanje za udeležbo, mentorica 

Katja Skrinar
-  Naja Mohorič, harfa, 2. nagrada, mentor Dalibor 

Bernatovič
-  Brina Zamrnik, harfa, 3. Nagrada, mentor Dalibor 

Bernatovič

2. Mednarodno tekmovanje oboistov, fagotistov in komornih 
skupin »OFF BEAT«  v Krškem, ki je potekal od 08. 04. do 10. 
04. 2011. Tekmovanja so se  udeležili:
-  Karin Plazl, oboa, odlično -1. nagrada, mentorica Tanja 

Mršnjak Petrej
-  Viktorija Razdevšek, oboa, zelo uspešno – 2. nagrada, 

mentorica Tanja Mršnjak Petrej
-  Jona Zamrnik, oboa, zelo uspešno – 3. nagrada, mentorica 

Tanja Mršnjak Petrej
-  Aris Vehovec, oboa, odlično – 2. nagrada, mentorica Tanja 

Mršnjak Petrej

29. Mednarodni mladinski pevski festival, ki je potekal od 06. 
04. do 10. 04. 2011 v Celju.
Mladinski pevski zbor Glasbene šole Fran Korun Koželjski 
Velenje se je udeležil festivala in dosegel 85 točk in srebrno 
plaketo. Na tretjem tekmovalnem  koncertu, pa je prejel tudi 
nagrado občinstva, pod vodstvom zborovodje Matjaž Vehovec.

2. Mednarodno tekmovanje mladih glasbenikov »ANTONIO 
Salieri« drugi del, ki je potekal od 15. 04. do 17. 04. 2011  v 
Legnago, Italija. Tekmovanja se  je  udeležil, klavirski duo Maša 
Kljun in Lara Oprešnik, pod vodstvom mentoric Katja Žličar 
Marin in Monika Vehovec. Tekmovalki sta osvojili 1. mesto in 
prejeli 1. nagrado.

Mednarodno tekmovanje pihalnih orkestrov »Flicorno D’ oro« v 

Riva del Garda v Italiji, ki je potekal od 16. 04. do 19. 04. 2011. 
Pihalni orkester Glasbene šole Fran Korun Koželjski  Velenje 
se je udeležil tekmovanja in dosegel 4. mesto (85,75 točk). 
Dirigent orkestra je Matjaž Emeršič.

Mednarodno tekmovanje »Concours  Flame« v Regionalnem 
konservatoriju v Parizu 20. 04. 2011. Tekmovanja se je 
udeležila:
- Barbara Mohorko, violončelo, diploma za udeležbo, 

mentorica Sanja Repše

16. Mednarodno tekmovanje »Petar Konjović« v Beogradu od 
04. 05. do 12. 05. 2011. Tekmovanja so se udeležili:
-  Anina Pavić, harfa, 8. mesto, mentorica Katja Skrinar
-  Karin Kopušar, harfa, 9. mesto, mentorica Katja Skrinar
-  Brina Zamrnik, Harfa, 10. mesto, mentor Dalibor 

Bernatovič
-  Naja Mohorič, harfa, 2. mesto, mentor Dalibor Bernatovič
-  Aja Pivko Kneževič, harfa, 8. mesto, mentorica Katja 

Skrinar
-  Jure Puc, harfa, 12. mesto, mentorica Katja Skrinar

7. Mednarodno tekmovanje  harmonikarjev v Beltincih 14. 05. 
2011. Tekmovanja so se udeležili:
-  Matija Drolc, harmonika, 2. nagrada, mentor Zmago Štih
-  Slavko Lešnik, harmonika, 2. nagrada, mentorica Mojca 

Volavšek

 3. Mednarodni natečaj za mlade pianiste v kraju Gradež v 
Italiji 20. 05. 2011. Tekmovanja se je udeležil Jure Hrovat pod 
mentorstvom Jerneje Grebenšek, za instrument klavir in osvojil 
2. nagrado.

Mednarodno interpretacijsko tekmovanje »La Societa Jupiter« 
v kraju Varese Ligure v  Italiji od 26. 05. do 29. 05. 2011. 
Tekmovanja se je udeležila Tjaša Gorjanc, pod vodstvom 
mentorice Danice  Koren, za instrument violina in prejela 3. 
nagrado.

8. Mednarodno kitarsko tekmovanje »Enrico Mercatali« v Gorici 
v Italiji 27. 05. 2011. Tekmovanja so se  udeležili:
-  Zala Javornik, kitara, srebrna, mentorica Monika Kranjc 

Štih
-  Urban Meža, kitara, srebrna, mentorica Monika Kranjc Štih
-  Mihael Hrustelj, kitara, srebrna, mentorica Monika Kranjc 

Štih

Mladinski pevski zbor, ki ga vodi Matjaž Vehovec (klavir: Jelka 
Hrovat), je 15. 10. 2011 na mednarodnem pevskem festivalu 
»Musica Sacra« na gradu Kozel(Plzen Republika Češka) 
v kategoriji do 16 let, osvojil zlato priznanje in se tako uvrstil 
na tekmovanje za najboljše zbore v posameznih kategorijah 
festivala.

Mednarodno tekmovanje mladih pihalcev Emona 201, 
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana od 24. 11. do 27. 11. 
2011. Tekmovanja sta se udeležila:
- Aris Vehovec, oboa, uvrstitev v polfinale, mentorica Tanja 

Mršnjak Petrej
- Barbara Spital, flavta, 1. nagrada- naslov  Laureat Emone 

2011, mentorica Mojca Ušen Tkalec
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7. Mednarodno tekmovanje za mlade glasbenike »ARS NOVA« v mesecu decembru 2011 v Trstu v Italiji. Tekmovanja so se 
udeležili:
-  Anja Vodošek, klavir, 2. nagrada, mentorica Monika Vehovec
-  Vivijana Rogina, violina, 2. nagrada, mentorica Danica Koren
-  Špela Oder, 2. nagrada, violina, mentorica Danica Koren
-  Urša Močnik Štumpfl, violina, 3. nagrada, mentorica Danica Koren
-  Lara Oprešnik, klavir, 1. nagrada in 3. mesto, mentorica Jožica Grebenšek
-  Maša Kljun, klavir, 2. nagrada, mentorica Katja Žličar Marin
-  komorna zasedba,violina, violončelo, klavir, 2. nagrada, mentorica Inga Ulokina
-  komorna zasedba,violina, violončelo, klavir, 4. nagrada, mentorica Inga Ulokina

11. Mednarodno klavirsko tekmovanje »Citta di Gorizia«  v Italiji. Tekmovanja so se udeležili:
-  Lara Oprešnik, klavir, 4. mesto in diploma, mentorica Jožica Grebenšek
-  Rok Tadej Brunšek, klavir, 3. nagrada, mentorica Monika Vehovec
-  Miha Unterlehner, klavir, 3. nagrada, mentorica Monika Vehovec

IZVAJANJE PROJEKTOV NA MEDNARODNI RAVNI IN ORGANIZACIJA SEMINARJEV

09. 09. 2011 je bila osrednja prireditev v počastitev 60-letnice Glasbene šole Fran Korun Koželjski  Velenje. Koncert solistov s 
Slovensko filharmonijo je bil zelo odmeven v Sloveniji. V času praznovanja so bili v gosteh tudi glasbeniki iz Poljske in Srbije. Zvrstili 
so se koncerti gostov in učence Glasbene šole Velenje, 13.09.2011 v Slovenj Gradcu, 14.09.2011 v GŠ Velenje in 15.09.2011 
zaključna prireditev na Titovem trgu. 

V okviru praznovanja 20-letnica mednarodne poletne  violinske šole prof. Igorja Ozima v sodelovanju z RTV Slovenija izdala 
zgoščenko z izborom posnetkov z zaključnih koncertov preteklih violinskih šol in posnetkov sonat prof. Igorja Ozima in Alana 
Browna. Pod vodstvom Urške Šramel Vučina in Maruše Zupančič je bila pripravljena razstava o delu prof. Igorja Ozima in o 
razvoju violinizma, v Galeriji Velenje.  Skupaj s Festivalom Maribor je bil organiziran koncert v počastitev 80-letnice prof. Igorja 
Ozima, izvedli so ga njegovi učenci.

DRUGA DEJAVNOST POVEZANA Z VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJEM

Sodelovanje med zavodi na kadrovskem področju:
Glasbena šola Velenje je skupaj z Glasbeno šolo Celje pripravila 14. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov celjskega in 
koroškega območja. 16. 2. 2011 v Celju in 17. 2. 2011 v Velenju. Delavci Glasbene šole Velenje so opravljali  pedagoško delo v 
GŠ Nazarje,  GŠ Ljubljana Vič – Rudnik, GŠ Ljubljana Moste – Polje, GŠ Rogaška Slatina, GŠ Celje,  Glasbeni atelje Tartini, GŠ 
Laško – Radeče.
Šola je zagotavljala tudi strokovni kader za izvedbo strokovnega dela pouka na Umetniški gimnaziji v Velenju.
Delavci glasbene šole so bili vodje študijskih skupin in so sodelovali v maturitetnih komisijah.
Glasbena šola je  za Vzgojno-varstvene zavode   pripravljala glasbene programe.
Za 6 osnovnih šol je bil izveden glasbeni abonma. Vsi koncerti so bili komentirani. Na koncertih so sodelovali učitelji Glasbene  
šole Velenje,  učenci in dijaki.

INVESTICIJSKA DELA

V letu 2011  je bila izvedena sanacija električnih omaric (avtomatske varovalke) v starem delu šole. Urejena je bila scenska 
razsvetljava odra v veliki dvorani. Obnovili smo parket v učilnici, kjer poučujejo harfo. Za optimizacijo ogrevanja smo naredili 
montažo termostatskih ventilov.
V knjižnici smo uredili pode, oplesk ter postavili nove omare.

AKADEMIJA ZA GLASBO

Prizadevanja za ustanovitev Akademije za glasbo v Velenju pod okriljem Univerze Maribor so intenzivno potekala. Akademija se 
je preimenovala v Fakulteto umetnosti. Predvideni termin, za začetek šolskega leta, je po najnovejših dogovorih leto 2013/2014.

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA

Za plače zaposlenih pridobivamo sredstva od MŠŠ in v manjšem delu od MO Velenje. Ker je nosilec srednješolskega programa 
Šolski center Velenje, zagotavlja ta tudi sredstva po programu MoFAS. 
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Ljubljana Vič – Rudnik, GŠ Ljubljana Moste – Polje, GŠ Rogaška Slatina, GŠ Celje,  
Glasbeni atelje Tartini, GŠ Laško – Radeče. 
Šola je zagotavljala tudi strokovni kader za izvedbo strokovnega dela pouka na Umetniški 
gimnaziji v Velenju. 
Delavci glasbene šole so bili vodje študijskih skupin in so sodelovali v maturitetnih 
komisijah. 
Glasbena šola je  za Vzgojno-varstvene zavode   pripravljala glasbene programe. 
Za 6 osnovnih šol je bil izveden glasbeni abonma. Vsi koncerti so bili komentirani. Na 
koncertih so sodelovali učitelji Glasbene  šole Velenje,  učenci in dijaki. 
 
INVESTICIJSKA DELA 
 
V letu 2011  je bila izvedena sanacija električnih omaric (avtomatske varovalke) v starem 
delu šole. Urejena je bila scenska razsvetljava odra v veliki dvorani. Obnovili smo parket v 
učilnici, kjer poučujejo harfo. Za optimizacijo ogrevanja smo naredili montažo termostatskih 
ventilov. 
V knjižnici smo uredili pode, oplesk ter postavili nove omare. 
 
AKADEMIJA ZA GLASBO 
 
Prizadevanja za ustanovitev Akademije za glasbo v Velenju pod okriljem Univerze Maribor 
so intenzivno potekala. Akademija se je preimenovala v Fakulteto umetnosti. Predvideni 
termin, za začetek šolskega leta, je po najnovejših dogovorih leto 2013/2014. 
 
REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA 
 
Za plače zaposlenih pridobivamo sredstva od MŠŠ in v manjšem delu od MO Velenje. Ker je 
nosilec srednješolskega programa Šolski center Velenje, zagotavlja ta tudi sredstva po 
programu MoFAS.  
 
 
1. Tabelarni prikaz prihodkov za leto 2011 in 2010 
            v EUR 
PRIHODKI Leto 2011 Leto 2010 Indeks 

11/10 
A. Prihodki od poslovanja 2.988.807 2.830.869 106 
1. Prih.od prod proizvodov in storitev 2.988.807 2.830.869 106 
2. Povečanje vrednosti zalog proizvodov in 
nedokončane proizvodnje 

0 0 0 

3. Prihodki od podaje blaga in materiala 0 0 0 
B. Finančni prihodki 2.318 1.760 132 
C. Izredni prihodki 2.448 2.241 109 
D. Celotni prihodki 2.993.574 2.835.870 106 
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2. Tabelarni prikaz odhodkov za leto 2011 in 2010 
                       v EUR 
ODHODKI Leto 2011 Leto 2010 Indeks 

11/10 
E. Stroški  Blaga materiala in storitev 412.607 331.291 124 
1. Stroški materiala 71.826 63.128 114 
2. Stroški storitev 340.780 268.163 127 
F. Stroški dela 2.445.922 2.365.115 103 
1. Plače in nadomestila plač 1.901.807 1.838.506 103 
2. Prispevki delodajalcev 338.120 325.843 104 
3. Drugi stroški dela 205.995 200.766 103 
G. Amortizacija 134.925 138.770 97 
H. Rezervacije 0 0 0 
I. Ostali drugi stroški 88 182 48 
J. Finančni odhodki 32 512 6 
K. Izredni odhodki 0 0 0 
L. Prevred. posl. odhodki 0 0 0 
CELOTNI ODHODKI 2.993.574 2.835.870 106 
 
Celotni odhodki v letu 2011 znašajo 2.993.574 EUR. V primerjavi z letom 2010 so se 
odhodki povečali za 5,6%.  
 
Posojil v letu 2011 nismo najemali. Redno smo odplačevali dolgoročni kredit, ki smo ga 
najeli v letu 2007 v višini 140.000 EUR pri Banki Koper za odplačila obstoječih bančnih 
kreditov. Dolgoročni kredit je bil odplačan 01.04.2011. 
 
 
ZAKLJUČEK 
 
Zaposleni v glasbeni šoli smo se zavedali naše odgovornosti pri oblikovanju slovenske družbe 
in prispevka k njenemu razvoju. Uspehi, ki smo jih nizali med šolskim letom so nam 
potrjevali našo ustvarjalnost in inovativnost. Naši viziji razvoja  bomo sledili tudi v prihodnje, 
saj je glasba univerzalna energija, ki povezuje vse ljudi sveta. 
 
 
 
                                                                                                                       

  
          Boris Štih prof. 
          Ravnatelj 
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Velenje, februar 2012
          

Boris Štih prof., l.r.
Ravnatelj
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Predlagatelj: ŽUPAN                                                                 Faza: PREDLOG  

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 60. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,124/00,79/01,30/02,110/02-ZDT-B,56/02-ZJU,127/06-ZJZP,1
4/07ZSPDPO,109/08,49/09,38/10-ZUKN in 107/10)  in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni Vestnik MOV, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na svoji ____ 
seji, dne _____________ sprejel naslednji

ODLOK
o prenehanju proračunskega sklada za izvajanje investicije  

»Prizidek k Centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje za VDC«
1. člen

S tem odlokom preneha Proračunski sklad za  izvajanje investicije Prizidek k Centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje za  
VDC (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št.  10/99).

2. člen
Z uveljavitvijo  tega  odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za izvajanje investicije »Prizidek k Centru 
za vzgojo, izobraževanje  in  usposabljanje za VDC«.

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

Številka: 569-0007/99-540-98                                                
Datum:                                                                    

  Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV
Svet Mestne občine Velenje  je v letu 1999 ustanovil  proračunski sklad  za  izvajanje investicije »Prizidek k Centru za vzgojo, 
izobraževanje in usposabljanje  za VDC«. V skladu so se zbirala sredstva proračuna Mestne občine Velenje, Ministrstva za 
finance, donacije in prispevki. 

Prizidek  k Centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje je končan, zato  predlagamo, da se omenjeni proračunski sklad 
ukine. Predlagamo,da se odlok sprejme po skrajšanem postopku. Za proračun MOV ukinitev sklada ne pomeni  dodatnih stroškov 
ali obveznosti. 

Velenje, dne 22. 10. 2012                                                         

  Pripravila:
Cvetka AŽMAN,univ. dipl. ekon., l.r.

  
  Drago MARTINŠEK, 
   univ.dipl.soc., l.r.

Vodja Urada za družbene dejavnosti

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

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

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 19. in 41. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/2004) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006-UPB1, 26/2007 in 18/2008) na svoji ____ seji, dne ___________ sprejel 

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnem turističnem vodenju 

v Mestni občini Velenje
1. člen

V Odloku o lokalnem turističnem vodenju v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 23/2011) se prvi in drugi odstavek 
11. člena spremenita tako, da se glasita:

»Turistična vodenja po turističnem območju Mestne občine Velenje se zaračunavajo po ceniku, ki ga sprejme občinski svet«. 

Lokalnim turističnim vodnikom se za opravljeno vodenje zagotovi plačilo, ki ga plačajo naročniki vodenja. Plačilo se opravi na 
podlagi števila opravljenih ur oziroma dni vodenja. Vrednost urne postavke ali vodenja določenega programa se obračunava po 
sledečem ceniku:«

 

 
 1/4 

Predlagatelj: ŽUPAN                                                                                                                     Faza: PREDLOG 

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 19. in 41. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 
2/2004) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006-UPB1, 26/2007 in 
18/2008) na svoji ____ seji, dne ___________ sprejel  

 
ODLOK 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnem turističnem vodenju v Mestni občini Velenje 
 

1. člen 

V Odloku o lokalnem turističnem vodenju v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 23/2011) se prvi in 
drugi odstavek 11. člena spremenita tako, da se glasita: 
 
»Turistična vodenja po turističnem območju Mestne občine Velenje se zaračunavajo po ceniku, ki ga sprejme občinski 
svet«.  
 
Lokalnim turističnim vodnikom se za opravljeno vodenje zagotovi plačilo, ki ga plačajo naročniki vodenja. Plačilo se 
opravi na podlagi števila opravljenih ur oziroma dni vodenja. Vrednost urne postavke ali vodenja določenega programa 
se obračunava po sledečem ceniku:« 
 

 
CENIK TURISTIČNEGA VODENJA V MESTNI OBČINI VELENJE 

 
 

Trajanje ogleda Število obiskovalcev Cena vodenja na osebo 

  
 Plačilo turistov 

(slovenščina) v  € 
Plačilo turistov  

(tuj jezik )v € 
 Odrasli     

1 ura Do 10 oseb 10,00 € 13,00 € 

Do 2 uri Od 11 - 20 oseb 3,50 € 5,50 € 

Do 2 uri Od 21 - 30 oseb 3,00 € 5,00 € 

Do 2 uri Od 31 - 50 oseb 2,00 € 4,00 € 

Od 2 do 5 ur Od 11 - 20 oseb 6,50 € 10,00 € 

Od 2 do 5 ur Od 21 - 30 oseb 5,50 € 7,50 € 

Od 2 do 5 ur Od 31 - 50 oseb 4,50 € 6,50 € 

Nad 5 ur Od 11 - 20 oseb 9,00 € 9,00 € 

Nad 5 ur Od 21 - 30 oseb 7,00 € 8,00 € 

Nad 5 ur Od 31 - 50 oseb 5,00 € 5,50 € 

  Šolske skupine     

Do 2 uri Od 10 do 30 oseb 2,50 € 3,50 € 

Od 2 do 5 ur Od 10 do 30 oseb 4,00 € 5,00 € 

  Študenti, upokojenci     

Do 2 uri Od 11 - 20 oseb 3,00 € 4,00 € 
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 2/4 

Do 2 uri Od 21 - 30 oseb 2,50 € 3,50 € 

Do 2 uri Od 31 - 50 oseb 1,80 € 3,00 € 

Od 2 do 5 ur Od 11 - 20 oseb 6,00 € 6,50 € 

Od 2 do 5 ur Od 21 - 30 oseb 5,00 € 5,50 € 

Od 2 do 5 ur Od 31 - 50 oseb 4,00 € 4,50 € 

Nad 5 ur Od 11 - 20 oseb 7,50 € 8,50 € 

Nad 5 ur Od 21 - 30 oseb 6,00 € 7,50 € 

Nad 5 ur Od 31 - 50 oseb 4,80 € 5,00 € 
 
 
 
                    IZPLAČILA  VODNIKOM ZA OPRAVLJENA VODENJA 

Trajanje ogleda Število obiskovalcev Plačilo vodniku 
   Slovenski jezik Tuj jezik 
 Odrasli     

1 ura Do 10 oseb 9,00 € 10,00 € 

Do 2 uri Od 11 - 20 oseb 1,70 € 3,50 € 

Do 2 uri Od 21 - 30 oseb 1,60 € 2,50 € 

Do 2 uri Od 31 - 50 oseb 1,10 € 2,30 € 

Od 2 do 5 ur Od 11 - 20 oseb 4,80 € 6,50 € 

Od 2 do 5 ur Od 21 - 30 oseb 3,70 € 6,00 € 

Od 2 do 5 ur Od 31 - 50 oseb 2,50 € 4,90 € 

Nad 5 ur Od 11 - 20 oseb 7,10 € 8,00 € 

Nad 5 ur Od 21 - 30 oseb 4,50 € 6,00 € 

Nad 5 ur Od 31 - 50 oseb 3,70 € 4,50 € 

  Šolske skupine     

Do 2 uri Od 10 do 30 oseb 1,80 € 2,90 € 

Od 2 do 5 ur Od 10 do 30 oseb 3,20 € 4,20 € 

  Študenti, upokojenci     

Do 2 uri Od 11 - 20 oseb 1,70 € 3,50 € 

Do 2 uri Od 21 - 30 oseb 1,60 € 2,50 € 

Do 2 uri Od 31 - 50 oseb 1,10 € 2,30 € 

Od 2 do 5 ur Od 11 - 20 oseb 4,80 € 5,50 € 

Od 2 do 5 ur Od 21 - 30 oseb 3,70 € 4,50 € 

Od 2 do 5 ur Od 31 - 50 oseb 2,50 € 3,50 € 

 

 
 3/4 

Nad 5 ur Od 11 - 20 oseb 7,10 € 8,00 € 

Nad 5 ur Od 21 - 30 oseb 4,50 € 6,00 € 

Nad 5 ur Od 31 - 50 oseb 3,70 € 4,50 € 
 

- cena vodenja, naročenega na dan vodenja, je višja za 20%, 
- vodenje za vodjo skupine je brezplačno, 
- čakalnina v primeru, da se zamuda ne sporoči je 8,00 €, pasivna ura za vodnika je 4,00 €, 
- naročnik je dolžan v primeru odpovedi vodenja to sporočiti 48 ur pred napovedano  
  uro prihoda, sicer se ga bremeni za polovično ceno vodenja. 
 
V  cenah je zajet  20% DDV.   
 Cene za izplačilo vodnikom so bruto in zajemajo vse prispevke. 

        
 

2. člen 
 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
 
Številka: 015-02-0003/2011 
Datum: 24. 10. 2012                                                              
 
Župan Mestne občine Velenje 

                                                                                       
Bojan KONTIČ 

 
 
 
 
 

OBRAZLOŽITEV: 
 
1. PRAVNA PODLAGA 

 
Pravno podlago za sprejem Odloka o lokalnem turističnem vodenju v Mestni občini Velenje (v nadaljevanju: odlok) 
predstavljata 19. in 41. člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Ur. l. RS, št. 2/2004). 

 
2. RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O LOKALNEM TURISTIČNEM 
VODENJU V MOV 

 
V odloku smo opredelili, da se turistična vodenja zaračunavajo po ceniku, ki ga pripravi TIC sprejme župan. Prav tako 
smo opredelili, da se lokalnim turističnim vodnikom za opravljeno vodenje zagotovi plačilo, ki ga plačajo naročniki 
vodenja. Plačilo se opravi na podlagi števila opravljenih ur oziroma dni vodenja. Vrednost urne postavke ali vodenja 
določenega programa določi TIC Velenje na podlagi cenika, ki ga sprejme župan. 

 
V revizijskem poročilu računskega sodišča je zapisano, da župan ne more sprejemati predpisov. Ceniki in cenovni 
režim je tako v pristojnosti občinskega sveta, zato je sprememba odloka nujna. 

 
 
3. KRATKA VSEBINA AKTA: 

 
S temi spremembami odloka se v obstoječi odlok vnašajo cene  lokalnega turističnega vodenje in vrednosti izplačil 
vodnikom za opravljeno delo. 
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- cena vodenja, naročenega na dan vodenja, je višja za 
20%,

- vodenje za vodjo skupine je brezplačno,
- čakalnina v primeru, da se zamuda ne sporoči je 8,00 €, 

pasivna ura za vodnika je 4,00 €,
- naročnik je dolžan v primeru odpovedi vodenja to sporočiti 

48 ur pred napovedano 
  uro prihoda, sicer se ga bremeni za polovično ceno 

vodenja.

V  cenah je zajet  20% DDV.  
Cene za izplačilo vodnikom so bruto in zajemajo vse 
prispevke.

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

Številka: 015-02-0003/2011
Datum:                                                             

Župan Mestne občine Velenje
                                                                 Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV:
1. PRAVNA PODLAGA
Pravno podlago za sprejem Odloka o lokalnem turističnem 
vodenju v Mestni občini Velenje (v nadaljevanju: odlok) 
predstavljata 19. in 41. člen Zakona o spodbujanju razvoja 
turizma (Ur. l. RS, št. 2/2004).

2. RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ODLOKA O LOKALNEM TURISTIČNEM 
VODENJU V MOV
V odloku smo opredelili, da se turistična vodenja zaračunavajo 
po ceniku, ki ga pripravi TIC sprejme župan. Prav tako smo 
opredelili, da se lokalnim turističnim vodnikom za opravljeno 
vodenje zagotovi plačilo, ki ga plačajo naročniki vodenja. Plačilo 
se opravi na podlagi števila opravljenih ur oziroma dni vodenja. 
Vrednost urne postavke ali vodenja določenega programa 
določi TIC Velenje na podlagi cenika, ki ga sprejme župan.

V revizijskem poročilu računskega sodišča je zapisano, da 
župan ne more sprejemati predpisov. Ceniki in cenovni režim je 
tako v pristojnosti občinskega sveta, zato je sprememba odloka 
nujna.

3. KRATKA VSEBINA AKTA:
S temi spremembami odloka se v obstoječi odlok vnašajo cene  
lokalnega turističnega vodenje in vrednosti izplačil vodnikom za 
opravljeno delo.

4. OCENA STANJA
V letu 2011 je bil sprejet odlok, vendar je poročilo računskega 
sodišča narekovalo predlagane spremembe.

5. CILJI IN NAČELA ODLOKA
Ureditev organiziranega lokalnega turističnega vodenja 
posameznikov in skupin po Velenju in okolici.

6. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC
Sprejetje predlaganega odloka nima finančnih posledic za 
proračun Mestne občine Velenje.

V Velenju, 24. 10. 2012

Pripravila: 
Urška GABERŠEK, l.r.  

                                            dipl. org. turizma
vodja TIC

Alenka REDNJAK,  l.r.
univ. dipl. ekonomist

vodja Urada za razvoj in investicije 

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

  župan Mestne občine Velenje
  Bojan KONTIČ, l.r.   

Predlagatelj: ŽUPAN                                                                   Faza: PREDLOG  

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 60. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 79/99,124/00,79/01,30/02,110/02-ZDT-B,56/02-ZJU,127/06-
ZJZP,14/07ZSPDPO,109/08,49/09,38/10-ZUKN in 107/10)  in 24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (Uradni Vestnik MOV, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na 
svoji ____ seji, dne _____________ sprejel naslednji

ODLOK
o prenehanju proračunskega sklada za 

izvajanje mednarodnega projekta  
»PHARE CBC SLO/A«

1. člen
S tem odlokom preneha Proračunski sklad za  izvajanje 
mednarodnega projekta »PHARE CBC SLO/A, računalniško 
podprt turistično informacijski sistem (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, št.  10/99)«.

2. člen
Z uveljavitvijo  tega  odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi 
proračunskega sklada  za izvajanje mednarodnega projekta 
»PHARE CBC SLO/A, računalniško podprt turistično 
informacijski sistem«.

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

številka: 406-0001/99-452
Datum:             
                

Župan Mestne občine Velenje
                                                                 Bojan KONTIČ

 Predlagamo, da se odlok sprejme po skrajšanem postopku.
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OBRAZLOŽITEV:
Svet Mestne občine Velenje  je v letu 1999 ustanovil  proračunski 
sklad  za  izvajanje mednarodnega projekta »PHARE CBC 
SLO/A, računalniško podprt turistično informacijski sistem«. V 
skladu so se zbirala sredstva proračuna Mestne občine Velenje, 
Ministrstva za malo gospodarstvo in turizem ter PHARE CBC 
-Bruselj. 

V okviru projekta je bil zasnovan računalniško podprt turistično 
informacijski sistem. Projekt je končan, zato  predlagamo, da 
se omenjeni proračunski sklad ukine. Predlagamo,da se odlok 
sprejme po skrajšanem postopku. 
Za proračun MOV ukinitev sklada ne pomeni  dodatnih stroškov 
ali obveznosti. 

V Velenju, 24. 10. 2012

Pripravila: 
Urška GABERŠEK, l.r.  

                                            dipl. org. turizma
vodja TIC

Alenka REDNJAK,  l.r.
univ. dipl. ekonomist

vodja Urada za razvoj in investicije 

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

  župan Mestne občine Velenje
  Bojan KONTIČ, l.r.   

POROČILO 
o izvedbi projekta počitniškega dela Mestne 
občine Velenje »Čisto moje Velenje 2012«

o izvedbi projekta počitniškega dela Mestne 
občine Velenje »Čisto moje Velenje 2012«

o izvedbi projekta počitniškega dela Mestne 

Vsakoletni projekt čiščenja in urejanja Velenja v obliki 
počitniškega dela mladih smo letos ponovno izvedli v počitniških 
mesecih. Pričeli smo s prvim uradnim dnevom počitnic, 25.6. in 
končali 28.9. Izvedba projekta je bila letos pogojena z višino 
finančnih sredstev v sprejetem proračunu. Zagotovljenih je bilo 
100.000,00 evrov. Ker smo pričakovali veliko število vlog, smo 
že pred začetkom izvajanja izdelali natančen izračun porabe 
sredstev glede na predvideno število dijakov ali študentov ter 
stroškov projekta. Sestavili smo program dela, izbrali mentorje, 
izvedli javna naročila ter podpisali pogodbe in skušali v izvajanje 
vključiti čim več zainteresiranih subjektov, kot so krajevne 
skupnosti in mestne četrti, osnovne šole, vrtec, zavode v MOV 
in še koga. Ponovno smo prejeli skoraj 600 prošenj, zato je bilo 
potrebno sprejeti odločitev o zavrnitvi nekaterih vlog. Najprej 
smo zavrnili vse tiste, ki niso iz naše občine, potem pa še tiste, 
ki so bili rojeni leta 1996 in 1997. Te zadnje smo zavrnili na 
osnovi izkušenj pri delu z mlajšimi dijaki v prejšnjih letih, ki so 

se kazale v pomanjkanju motiviranosti, resnosti in resnične volje 
za sodelovanje v projektu. Prav tako smo na koncu zavrnili vse 
tiste, ki so vloge oddali po 8.6.
V delo je bilo vključenih 282 dijakov in študentov, ki smo jih 
razporedili tako, da smo v največji meri upoštevali njihove želje 
glede termina. Med izvajanjem projekta smo naknadno povabili 
še 40 dijakov in študentov, saj smo sproti spremljali osip le 
teh. Kljub temu se je prevečkrat zgodilo, da nam udeleženci 
niso javili svoje neudeležbe in so zato nekateri letos ostali brez 
možnosti za delo. Tisti, ki so v projektu sodelovali, so  dobili 
plačano 3 €  na delovno uro.
Pred pričetkom dela so udeleženci opravili tečaj varstva pri 
delu, ki ga je izvedlo podjetje Sintal.

Projekt je vodil, koordiniral ter skrbel za nemoten potek dela 
Andrej Rupreht ob pomoči Janka Ramšaka. 

Delo dijakov in študentov smo opredelili v programu opravil, ki 
je bil razdeljen na naslednje sklope: 
- JAVNA SNAGA (občasno pobiranje smeti, čiščenje javnih 

površin..)
- ZELENJE (žive meje, drevnine,..)
- VAROVANJE CENTRALNEGA OTROŠKEGA IGRIŠČA 

(delo nadzora)
- DVE IGRIŠČI OB VRTCIH (nadzor, čiščenje, zaklepanje)
- ČIŠČENJE IGRIŠČ VSEH OSNOVNIH ŠOL DNEVNO
- OSNOVNE ŠOLE in VRTEC VELENJE (delo v dogovoru z 

ravnatelji, predvsem pa hišniki)
- JAVNI ZAVODI (delo v dogovoru z direktorji) 
- KRAJEVNE SKUPNOSTI (delo v dogovoru s KS) 
- DELO V DOMU ZA VARSTVO ODRASLIH (po programu)
- DELO  V PROJEKTU MEDOBČINSKE ZVEZE 

PRIJATELJEV MLADINE (po programu)
- POMOČ PRI IZVEDBI TABORJENJA V RIBNEM (vodenje 

projekta, mentorstvo v skladu z dogovorom)
- POMOČ V TURISTIČNEM INFORMACIJSKI CENTRU
- MLADINSKI HOTEL
- KNJIŽNICA VELENJE 
- POMOČ GASILCEM PGD VELENJE

Dela so potekala na naslednjih lokacijah:
- rezanje žive meje ob reki Paki;
- Festival Velenje: pomoč pri projektih Vila čira čara, Poletje 

na travniku in Kino pod zvezdami- delavnice
- Knjižnica Velenje – delavnice; 
- občinska zveza prijateljev mladine – delavnice na 

centralnem otroške igrišču;
- avtobusna postajališča v mestu in na relaciji proti Dobrni 

– barvanje;
- športna igrišča v krajevnih skupnostih – čiščenje, barvanje 

igral;
- okolice domov krajanov po KS; 
- ostale lokacije v dogovoru s predsedniki KS in MČ; posebni 

dogovor KS Šentilj, KS Paka pri Velenju 
- čiščenje kopališča na Jezeru – okolica čolnarne;
- čiščenje okolice bivšega Erinega skladišča;
- barvanje brunaric ob jezeru – 1 ob čolnarni in 1 ob otroškem 

igrišču pri tenis centru; 
- okolica Rdeče dvorane – EMC in skejt park;
- urejanje in čiščenje okolice Vile Mojce;
- urejanje okolice Kopališke 3 (Dom obrambe in mladine);
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- fizično pletje plevela na določenih lokacijah, Partizanska cesta, Kidričeva, Šaleška;
- delo po osnovnih šolah (vse razen OŠ Gustava Šiliha) ;
- CVIU;
- Dom za varstvo odraslih Velenje;
- En dijak je sodeloval pri pripravi projekta Vodno mesto;
- gasilski dom (PGD Velenje);
- delo na centralnem otroškem igrišču – reden nadzor, čiščenje in urejanje;
- pomoč pri izvedbi prireditev – varovanje parkirišč;
- Ribno, tabor mladih;
- Turistično informacijski center;
- kolesarska pot Velenje – Paka
- okolica Vile Bianca in pot na Grad Velenje
- delo na skakalnici – barvanje zaščitne ograje;
- čiščenje okolice zapuščene hiše na Koroški cesti 14;
- barvanje stopnišč v garažah Mercator centra;
- pomoč pri pripravi in izvedbi Pikinega festivala;
- pomoč pri pripravah za odprtje Centra ponovne uporabe;
- pomoč pri preventivni akciji Teden mobilnosti;
- pomoč pri obnovi igrišča v KS Gorica – projekt ReNewTown;
- pomoč pri izvedbi festivala Kunigunda – urejanje stare pekarne in prevozi materialov;
- izvedba anket v Mestni četrti Levi brez Vzhod – za potrebe MČ o kulturnem in športnem dogajanju v MČ;
- pomoč MOV pri pregledovanju gradbenih dovoljenj; 
- dnevno čiščenje vseh odklenjenih športnih igrišč pri osnovnih šolah v času počitnic;
- dnevni nadzor in čiščenje odklenjenih otroških igrišč ob vrtcu Tinkara in Vrtiljak;

V Domu za varstvo odraslih je 5 mladih, predvsem iz srednjih zdravstvenih in višjih zdravstvenih šol, dnevno delalo z ostarelimi 
po programu, ki je obsegal druženje, sprehode, izdelovanje pripomočkov za stanovalce, dokončevanje izdelkov, družabne igre, 
urejanje okolice doma, pomoč osebju na oddelkih (recimo postiljanje postelj, pomoč pri delitvi hrane), pomoč v pralnici, pomoč pri 
delovni terapiji, čiščenje opreme in pripomočkov, sodelovanje v skupini za samopomoč ter sodelovanje v ustvarjalnih delavnicah. 
Vodstvo Doma je za to pomoč izredno hvaležno.
V času počitnic smo v vsakem terminu zagotovili tri mlade za izvajanje delavnic ZPM na otroškem igrišču za najmlajše, ki so 
dnevno obiskovali centralno otroško igrišče. Obisk je bil zelo dober, saj je program obsegal vodenje delavnic, kjer so se otroci 
igrali, risali in ustvarjali. Za delavnice smo v okviru projekta priskrbeli tudi materiale in igrala. 
Festival Velenje je v času počitnic ponovno odprl Vilo čira čara ob jezeru, kjer sta dva mlada animirala in vodila najmlajše pri 
igri in pri ustvarjanju ter sodelovala pri vseh aktivnostih poletja na travniku ter kina pod zvezdami. Na Festivalu so bili z odzivom 
občanov zelo zadovoljni.
Knjižnica Velenje je bila odprta večji del počitnic, v popoldanskem času pa so otrokom namenili nekaj vodenih vsebin, kot so 
igralne urice. V času počitnic je v vsakem terminu to izvajal eden dijak iz našega projekta, ki je pomagal tudi na Pikini knjižnici.
V TIC-u so izvajali številne programe, pri katerih je v vsakem terminu sodeloval eden od udeležencev projekta. Vodili so statistiko, 
urejali spletne strani, posredovali informacije turistom, pomagali pri pripravi dogodkov v Vili Bianci, urejali skladišče in sprejemali 
goste. 
Nekaj dni so z mladimi v projektu preživeli tudi tisti dijaki iz Centra srednjih šol, ki so zaradi disciplinskih težav dobili razne vzgojne 
ukrepe. Z delom v projektu so se jim ukrepi zbrisali. Takšnih je bilo 8 dijakov.
Pred vsakim začetkom del po skupinah, se je organiziralo v prostorih Mestne občine Velenje usposabljanje iz varstva pri delu, ki 
ga je izvajalo podjetje Sintal.
Delo je potekalo v dopoldanskem času, od 6. do 14. ure, nekaj časa pa od 7. do 15. ure.  Udeležence počitniškega dela smo 
razdelili v vsakem terminu v skupine, ki so bile številčno popolnjene glede na načrtovano popolnitev po posameznih terminih. 
Posamezne skupine so vodili mentorji: Milan Damjanovič, Goran Damjanovič, Gašper Petan, Andrej Tomovski in Lana Trnar. 
Mentorji so skupaj opravili 990 delovnih ur vodenja skupin in nadzora izvajanja projekta. Pri izvajanju projekta je sodeloval tudi 
Janko Ramšak, ki je v tem času (julij, avgust, september) opravil 353 delovnih ur (pri nadzoru, nadomeščanju, vodenju skupin, 
logistični podpori in ostalem).
S počitniškim delom smo pričeli 26.06.2012 in je trajalo do 28.9. V sedmih terminih po 10 delovnih dni. Vsak dijak ali študent je 
lahko opravil največ 80 delovnih ur.
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Knjižnica Velenje je bila odprta večji del počitnic, v popoldanskem času pa so otrokom namenili nekaj vodenih vsebin, 
kot so igralne urice. V času počitnic je v vsakem terminu to izvajal eden dijak iz našega projekta, ki je pomagal tudi na 
Pikini knjižnici. 

V TIC-u so izvajali številne programe, pri katerih je v vsakem terminu sodeloval eden od udeležencev projekta. Vodili 
so statistiko, urejali spletne strani, posredovali informacije turistom, pomagali pri pripravi dogodkov v Vili Bianci, urejali 
skladišče in sprejemali goste.  

Nekaj dni so z mladimi v projektu preživeli tudi tisti dijaki iz Centra srednjih šol, ki so zaradi disciplinskih težav dobili 
razne vzgojne ukrepe. Z delom v projektu so se jim ukrepi zbrisali. Takšnih je bilo 8 dijakov. 

Pred vsakim začetkom del po skupinah, se je organiziralo v prostorih Mestne občine Velenje usposabljanje iz varstva 
pri delu, ki ga je izvajalo podjetje Sintal. 

Delo je potekalo v dopoldanskem času, od 6. do 14. ure, nekaj časa pa od 7. do 15. ure.  Udeležence počitniškega 
dela smo razdelili v vsakem terminu v skupine, ki so bile številčno popolnjene glede na načrtovano popolnitev po 
posameznih terminih. Posamezne skupine so vodili mentorji: Milan Damjanovič, Goran Damjanovič, Gašper Petan, 
Andrej Tomovski in Lana Trnar. Mentorji so skupaj opravili 990 delovnih ur vodenja skupin in nadzora izvajanja 
projekta. Pri izvajanju projekta je sodeloval tudi Janko Ramšak, ki je v tem času (julij, avgust, september) opravil 353 
delovnih ur (pri nadzoru, nadomeščanju, vodenju skupin, logistični podpori in ostalem). 

S počitniškim delom smo pričeli 26.06.2012 in je trajalo do 28.9. V sedmih terminih po 10 delovnih dni. Vsak dijak ali 
študent je lahko opravil največ 80 delovnih ur. 

Razpored skupin, število udeležencev in število delovnih ur:  

skupina od dne do dne Št. 
udeležencev Št. delov. ur Št. 

mentorjev Št. delov. ur 

I. 26.6. 6.7. 52 3519 4 288 

II. 9.7. 20.7. 37 2748 2 160 

III. 23.7. 3.8. 30 2113,5 1 80 

IV. 6.8. 17.8. 55 3909,5 2 144 

V. 20.8. 31.8. 48 3392,25 2 160 

VI 3.9. 14.9. 22 1454,5 2 80 

VII 17.9. 28.9. 21 1517 1 78 

  Skupaj: 265 18653,75 14 990 

 

Odvoz pobranih smeti in nabranega odpadnega materiala je opravljalo Podjetje za urejanje prostora.  

Količina zbranih in odpeljanih odpadkov: 

- mešani komunalni odpadki:        240  kg 

- mešani gradbeni odpadki:        100  kg 

- odpadki primerni za kompostiranje (veje, trava, listje..):   12 580  kg 

Skupaj je izvajalec odpeljal 12 920 kilogramov različnih odpadkov, ki so jih zbrali dijaki in študentje. 
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Stroški počitniško delo 2012 

Vrsta stroška / izvajalec  Znesek € 

voda (Osmica) 306,84 

odvoz odpadkov (PUP) 5040,43 

orodje, barva (Hudovernik) 1419,83 

stroški dela  (Študentski servisi) 80566,71 

stroški dela mentorja (pogodba) 3.164,08 

vrečke, rokavice (Rednak) 408,00 

igrače, barvice, papir (Orbico, Nitinet) 63,46 

varstvo pri delu (Sintal) 345,60 

popravilo kose (KZ Šaleške doline) 44,50 

SKUPAJ: 91359,45 

 

 

Pripravil:                                        
Andrej Rupreht        Alenka REDNJAK 
Svetovalec za ZIR        Vodja Urada za razvoj in investicije 

              

         

Številka:  102-01-0001/2012   
Datum:    24.10.2012 
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ODGOVORI

na vprašanja in pobude, postavljena na 15. 
seji Sveta Mestne občine Velenje 

Zap. št. 161
Član sveta Dimitrij AMON je postavil naslednji vprašanji:
1. Vprašal je, kaj se dogaja in kaj se bo zgodilo s podhodom v 

Staro Velenje.
ODGOVOR:
Za dokončanje podhoda pod Foitovo cesto smo pridobili 
gradbeno dovoljenje. Predvidena je izgradnja javnih sanitarij 
ter možnost ureditve enega večjega ali treh manjših poslovnih 
prostorov. Po projektantskem izračunu bi investicija znašala 
okoli 100.000 evrov. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev 
tega ne moremo urediti, vseeno pa bomo to izgradnjo uvrstili 
v osnutek načrta razvojnih programov Mestne občine Velenje 
za leto 2014. Da bi investicijo lažje in prej izvedli, bomo objavili 
poziv zainteresirani javnosti za morebitno sodelovanje v smislu 
javno-zasebnega partnerstva. V kolikor se bo pokazal interes, 
bomo v zvezi s tem izvedli ustrezne postopke. Nedokončan 
prostor smo ustrezno zaščitili pred morebitnim vandalizmom.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.

2. Predlagal je, da bi se na Prešernovi 7a in 7c povečal 
inšpekcijski nadzor, ker je tam veliko pasjih iztrebkov. Prav 
tako bi bilo smiselno postaviti koš za pasje iztrebke. 

ODGOVOR:
Na omenjeni lokaciji bo postavljen znak, ki prepoveduje 
prisotnost psov, občinski redarji pa bodo opravljali tudi reden 
nadzor. Košev za pasje iztrebke pa prav zaradi otroških igrišč 
na ali ob igriščih ne postavljamo. 
Odgovor so pripravili na Medobčinski inšpekciji, redarstvo in 
varstvo okolja ter v Uradu za komunalne dejavnosti.

Zap. št. 162
Član sveta Mihael LETONJE je postavil naslednja vprašanja:
1. Na prejšnji seji je postavil vprašanje glede kolesarskih 

poti. Dobil je odgovor, da je na Foitovi cesti pločnik širši. 
Na desni strani je pločnik res širši, vendar je kolesarska 
steza vrisana na levi, kjer je ožji. Z odgovorom ni bil najbolj 
zadovoljen.

ODGOVOR:
»Pločnik«, ki je zgrajen na levi strani ceste ob Starem Velenju, 
je preozek, da bi se na njem lahko skupaj označili kolesarska 
površina in površina za pešce. Glede na njegove dimenzije 
je projektant izbral označitev kolesarske površine (kolesarski 
pas), res pa je, da ni nobenega znaka, ki bi po »pločniku« 
prepovedoval hojo pešcem. Za primerno ureditev kolesarskega 
prometa in prometa za pešce bi potrebovali pločnik širok 
najmanj 2,6 metra.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

2. Predlagal je, da se še enkrat preuči njegova pobuda glede 
pločnika v križišču pri podjetju Gorenje in da se pločnik 
podaljša tam, kjer ga manjka približno 100 metrov.

ODGOVOR:
Pločnik je zgrajen na obeh straneh Partizanske ceste mimo 
Gorenja, razen na levi strani v smeri Pesja med priključkoma 
za Gorenje, kjer manjka približno 200 metrov pločnika. Kljub 

temu imajo pešci zagotovljeno svojo površino na nasprotni 
strani ceste ob reki Paki, do nje pa lahko dostopajo preko dveh 
zavarovanih prehodov za pešce.
Pločnik je prekinjen zato, ker na tem delu ni nobene hiše, poleg 
tega pa je tik ob cesti tudi visok oporni zid. Gradnja pločnika na 
tem delu bi bila zelo draga.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

3. Dejal je, da je odpiralni čas Pošte Velenje, in sicer enote 
na Partizanski cesti, nekoliko neroden. Ljudje se zelo 
pritožujejo in zato daje pobudo, da bi se delovni čas 
podaljšal na ves dan. 

ODGOVOR:
Vprašanje smo posredovali na Pošto Velenje. Njihov odgovor 
bomo priložili v gradivo za na klop za naslednjo sejo sveta. 
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.  

4. Dejal je, da je potok Veriželj v Pesju v prvem delu lepo 
očiščen. Podal je pobudo, da bi se ustrezno očistil še v 
zgornjem delu.

ODGOVOR:
V skladu z Zakonom o vodah je upravljanje z vodami in 
vzdrževanje vodnih zemljišč v pristojnosti države, ki naj bi 
skrbela tudi za urejenost vodotokov. Zakon o vodah tudi 
nalaga, da so za čiščenje in košnjo brežin manjših vodotokov 
(vodotokov II. reda), kamor spada tudi potok Veriželj, zadolženi 
lastniki priobalnih zemljišč. To pomeni, da morajo brežino 
vodotoka urejati tudi lastniki parcel ob parceli vodotoka. MOV 
kot lastnica priobalnega pasu med cesto in potokom je v sklopu 
počitniškega dela očistila svoj del brežine. Potok je urejen 
(škarpiran), posegov v strugo pa ne smemo izvajati.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

5. Predlagal je, da bi se pri semaforju pred Mercator centrom 
uredil nekakšen naklon, ker se tam ob deževju vedno 
naredi velika luža.

ODGOVOR:
O depresiji smo že obvestili vzdrževalca državnih cest, ki bo 
zadevo uredil tako, da voda ne bo več zastajala.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

6. Dejal je, da krajani sprašujejo, ali bo stekla gradnja na 
Gorici ali pa se je spet kaj zapletlo. 

ODGOVOR:
Gradnja na Gorici je stekla, dela se izvajajo po veljavnem 
terminskem planu, rok dokončanja je december 2013. Do 
sredine januarja 2013 je predvideno končanje gradbenih del za tri 
etaže garaž, da se lahko prične z deli gradnje večstanovanjskih 
objektov. Strojne in elektro instalacije se bodo izvajale sproti 
glede na izvedbo gradbenih del.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije. 

Zap. št. 163
Član sveta Franc SEVER je postavil naslednja vprašanja:
1. Pohvalil je avtomatizirano izposojo koles pred občino. 

Predlagal je, da bi se čas z 8 sekund podaljšal na vsaj 15 
sekund, saj je 8 sekund za nekatere uporabnike prekratek 
čas, da bi vzeli kolo. 

ODGOVOR:
Uporabnik ima po približanju kartice (po pisku bralnika) na voljo 
3 sekunde, da začne s tipkanjem PIN številke. Med vnašanjem 
posamezne številke ima na voljo 3 sekunde. Skupaj torej 
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maksimalno 12 sekund, da vtipka celoten PIN. Ti časi so fiksno 
določeni in jih ni možno spreminjati. Glede na opažanja to ne 
povzroča nobenih težav. Več je težav, ker uporabniki vpisujejo 
napačne PIN številke. Čas 8 sekund, ki je naveden tudi na 
tablah, pa je čas odklenjene ključavnice. Ko uporabnik uspešno 
vtipka PIN in se ključavnica odklene, prične teči ta čas. Takrat 
je torej potrebno kolo vzvratno izvleči iz stojala. Podaljševanje 
tega časa na 15 sekund je možno, vendar pomeni kasnejše 
zaznavanje, če se je izposoja res zgodila. Tudi glede tega časa 
ne zaznavamo težav, bolj so bile le-te pogojene z malce »tršim« 
izvlekom kolesa iz sistema, kar pa smo že uredili – kolesa se 
sedaj lažje izvlečejo in vstavijo v sistem. 
Odgovor sta pripravila Urad za razvoj in investicije ter MIC 
Velenje.

2.  Vprašal je, zakaj je izvajalec del v Starem Velenju prekinil 
z delom. Preplastiti bi bilo namreč potrebno še Ljubljansko 
cesto. 

ODGOVOR:
Omenjena dela spadajo v okvir koncesije za ceste. Koncesionar 
že nadaljuje z obnovo lokalne ceste LC 450 140 Staro Velenje–
Podkraj na odseku do Glavnika, kjer bodo sanirali celotno 
cestišče. V sklopu obnove bodo položili tudi robnike za potrebe 
novega pločnika, ki je predviden za izvedbo v prihodnjem letu 
(v makadamski obliki pa bo izveden že letos).
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

3.  Vprašal je, kako je bilo dogovorjeno glede izgradnje 
vodovoda v Prelski. Če izvajalec dela hišne priključke, je 
dolžen ljudem vrniti dvorišče v prvotno stanje.  K sreči gre 
le za dva priključka. 

ODGOVOR:
Izgradnja vodovoda je bila izvedena po projektu in gradbenem 
dovoljenju iz leta 2007. Oba priključka bosta povrnjena v 
prvotno stanje.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

4.  Dejal je, da na Komunalnem podjetju Velenje ne vračajo 
denarja, ki bi ga morali. Boji se, da jim bo mandat prej 
potekel. Prav tako je malo verjetno, da jih bo kdo tožil za 
nezakonito izplačane sejnine. Prav bi bilo, da se novemu 
vodstvu natančno pove, kaj jim pripada. 

ODGOVOR:
Pobudo smo posredovali na Komunalno podjetje Velenje.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

Zap. št. 164
Član sveta Ignac NOVAK je postavil naslednje vprašanje:
1.  Dejal je, da so na sejah Odbora za okolje in prostor dobili 

informacijo, da se urejajo zadeve okoli starega kina, 
problem pa naj bi bil z zemljišči. Vprašal je, ali so zemljišče 
okoli starega kina že prodali.

ODGOVOR:
Zemljišča okoli starega kina, ki jih uporablja lastnik objekta 
za izvajanje svoje dejavnosti, so v fazi odprodaje. Potekajo 
postopki cenitve zemljišč in geodetske odmere.
Gre za del parcele št. 629/3, k. o. Velenje, ki je uvrščena v načrt 
ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje 
za leto 2012, v prilogi 1: Načrt razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem občine v letu 2012, pod zap. št. 29, ki ga je Svet 
MOV sprejel na seji 29. 11. 2011 in je objavljen v Uradnem 
vestniku MOV št. 23/11. 

V primeru, da se zadeva do konca leta 2012 ne bo realizirala, bo 
uvrščena v načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne 
občine Velenje za leto 2013 in bo še enkrat obravnavana na 
seji Sveta MOV.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

Zap. št. 165
Član sveta Robert BAH je postavil naslednji vprašanji:
1.  Predlagal je, da bi se pot okoli Škalskega jezera ustrezno 

osvetlila. 
ODGOVOR:
Investicija osvetlitve poti okoli Škalskega jezera ni predvidena 
v proračunu za prihodnje leto, vendar bomo pobudo vsekakor 
preučili skupaj s Premogovnikom Velenje. Prav tako bomo 
razmislili o možnost postavitve samozadostnih svetilk na 
določenih lokacijah okoli Škalskega jezera.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

2.  Predlagal je, da bi se v Odlok o nadomestilu za uporabo 
stavbnega zemljišča dodal člen, da se lahko v primeru, če 
je nekdo nadomestilo preplačal, to obračuna v naslednjem 
obdobju. 

ODGOVOR:
Zavezanec ne more imeti preplačila nadomestila, temveč je 
lahko le napačna odločba oz. so v odločbi napačni podatki. 
Vsak zavezanec mora podatke iz odločbe preveriti, in če so  
podatki napačni, mora v roku posredovati pritožbo na Davčni 
urad Velenje. Glede napačne odločbe pa Zakon o davčnem 
postopku določa načine o razveljavitvi, spremembi ali odpravi 
odločbe. V Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega 
zemljišča ne moremo dodati člena o preplačilu nadomestila. 
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

Zap. št. 166
Član sveta Stanislav VIDEMŠEK je postavil naslednja 
vprašanja:
1.  Vprašal je, kdo je lastnik zemljišča ob Restavraciji Jezero, 

kjer je bil v času Pikinega festivala zabaviščni park, in ali je 
mogoče, da tam te dejavnosti ne bi omogočali. Gre namreč 
za vidik (ne)varnosti. Otroci so hodili kar čez cesto, ker ni 
bilo prehoda, prav tako pa tak park ni v skladu s konceptom 
festivala. 

ODGOVOR:
Zemljišče, na katerem je bil v času Pikinega festivala postavljen 
zabaviščni park, je v privatni lastnini in MOV ni imela vpliva na 
oddajo v najem. Organizatorji Pikinega festivala razmišljajo, da 
bi v naslednjem letu pripravili razpis za postavitev zabaviščnega 
parka v okviru prireditev in s tem onemogočili nekontrolirano 
postavljanje tovrstne ponudbe na privatnih zemljiščih okoli 
prireditvenega prostora. 
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

2.  Vprašal je, kdaj je načrtovana menjava oken na objektu 
Stari trg 19. 

ODGOVOR:
Menjava oken na objektu Stari trg 19 bo predvidena z osnutkom 
proračuna MOV za leto 2013 v okviru sredstev vzdrževanja 
objektov krajevnih skupnosti in mestnih četrti.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.
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Zap. št. 167
Član sveta Anton DE COSTA je postavil naslednja vprašanja:
1.  Dejal je, da bi našo dolino zagotovo bolje promovirali tudi z 

lepimi razglednicami. 
ODGOVOR:
V letu 2013 predvidevamo izdelavo novih razglednic z motivom 
Velenja. V začetku leta bomo izvedli razpis za pridobitev novih 
fotografij Velenja. Razpis bo trajal do meseca aprila. Pridobiti 
želimo različne motive fotografij v različnih časovnih obdobjih. 
Da bi bile naše razglednice res nekaj posebnega, bodo imele 
malce drugačno obliko. Na razglednici želimo navesti tudi 
stavek o avtorju fotografije in morda o njegovem navdihu, ki ga 
je občutil ob posnetku. Razglednice bomo prodajali v Turistično-
informacijskem centru Velenje v Vili Bianci. Vsekakor se bomo 
skušali dogovoriti za prodajo tudi s Pošto Velenje, velenjskimi 
hoteli, Kulturnico Velenje, muzeji in drugimi ponudniki. 
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.

2.  Ponovno je predlagal, da se poskusi realizirati izgradnja 
cestne grbine na prehodu za pešce pri avtobusni postaji. 

ODGOVOR:
V letu 2013 bomo, v kolikor nam bodo to dopuščala finančna 
sredstva, poskusili izvesti gradnjo talne grbine z označenim 
prehodom za pešce čez Kopališko cesto pri avtobusni postaji.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

3.  Ker se bliža decembrski čas, je podal pobudo, da se rob 
Šaleškega gradu ponovno osvetli tridimenzionalno. 

ODGOVOR:
V sklopu novoletne okrasitve je predvidena tudi dopolnitev 
okrasne razsvetljave na Šaleškem gradu.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

4.  Dejal je, da so v letošnjem letu močno posekali gozd 
okoli Vile Herberstein. Predlagal je, da bi se to območje 
pogozdovalo. Čeprav so predvideni samo listavci, je podal 
pobudo, da bi se vmes posadila tudi kakšna smreka.

ODGOVOR:
MO Velenje je na to vprašanje enkrat že odgovorila, in sicer 
v začetku leta 2012. Strokovna obrazložitev je bila podana s 
strani Zavoda za gozdove Slovenije, OE Nazarje, KE Šoštanj, 
in sicer: »Gozd pri vili Herberstein je uvrščen med gozdove 
s posebnim pomenom, kjer so močno poudarjene socialne 
in ekološke funkcije, manj proizvodne. Gozd je uvrščen v 
t. i. rastiščno gojitveni razred Mešani podgorski gozdovi na 
silikatih, kjer prevladuje naravna združba bukovega gozda 
z belkasto bekico in hrastom. Ti gozdovi so bili v preteklosti 
močno spremenjeni, namesto listavcev se je pospeševalo 
sajenje smreke. Trend sodobnega, sonaravnega in trajnostnega 
gospodarjenja z gozdom je vračanje k naravni drevesni sestavi, 
v tem primeru so tu listavci (bukev, hrast, kostanj, javor). Zato 
so osnovne usmeritve v takšnih gozdovih zmanjševanje deleža 
smreke in povečevanje deleža listavcev. To gozdarji v praksi 
tudi počnejo s saditvijo manjših količin sadik gozdnega drevja, 
v tem primeru listavcev. S tem se prispeva k pestrosti drevesnih 
vrst, stabilnejšemu stanju gozda (manj podlubnikov) in tudi 
pestrejšemu izgledu mestnega gozda.« Ob tem je potrebno 
tudi poudariti, da sta največja lastnika gozdov na tem območju 
Republika Slovenija (zanjo Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov 
RS) in KZ Šaleška dolina.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

Zap. št. 168
Članica sveta Terezija JAKLIČ je postavila naslednja 
vprašanja:
1. Pohvalila je predstavitveno brošuro Mestne občine 

Velenje.
2. Pohvalila je številne prireditve Festivala Velenje.
3. Pohvalila je lep Sončni park. Predlagala je, da bi se 

namestili večji koši za smeti. 
4. Pohvalila je projekt izposoje koles in novo tržnico.
5. Predlagala je, da bi se v projekte vnaprej vnesle tudi 

kolesarske steze v naše ruralno okolje. 
ODGOVOR:
Pri vsaki rekonstrukciji in novogradnji cest v projektih načrtujemo 
tudi kolesarske površine. V sodelovanju z Uradom za urejanje 
prostora umeščamo kolesarske površine v vse prostorske 
načrte MOV.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

6. Dejala je, da je vse več plastičnega stavbnega pohištva. 
Želi strokovno mnenje, kako je to primerno in koliko je 
škodljivo. 

ODGOVOR:
Vgradnja stavbnega pohištva iz plastičnih mas je že dolgo 
prisotna na našem tržišču. V vsem tem času pristojne inštitucije 
niso dokazale negativnih vplivov na uporabnike. Proizvajalci 
morajo imeti vse potrebne ateste in dokazila o neoporečnosti 
izdelka. Investitorji se odločajo za vgradnjo stavbnega pohištva 
iz plastičnih mas predvsem zaradi konkurenčne cene (alu 
in lesni izdelki so bistveno dražji) in kasnejšega cenejšega 
vzdrževanja. 
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

7. Predlagala je, da se občanom ne odstrani vrtičkov, ki so 
nastali ob petorčkih. 

ODGOVOR:
V službah MOV trenutno ne vodimo nobenih aktivnosti 
za odstranitev nemotečih vrtičkov v neposredni okolici 
posameznih objektov. Ker se zavedamo težke ekonomske 
situacije posameznih občanov in potrebe po samooskrbi, bomo 
v letu 2013 občanom ponudili nove površine, kjer bodo lahko 
organizirano vrtnarili. Vrtičke ob posameznih objektih bomo 
obravnavali posamično in ob pojavu motečih faktorjev do ostalih 
uporabnikov prostora tudi ustrezno ukrepali. 
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

8. Predlagala je, da bi postavili table, da je potrebno pobirati 
pasje iztrebke. 

ODGOVOR:
Dolžnosti lastnikov oziroma vodnikov psov v MOV ureja Odlok 
o splošnem redu v Mestni občini Velenje (Ur. vestnik 8/2011). 
Ta v 7. členu med drugim določa, da je vodnik živali na javnih 
površinah dolžan:
- imeti pri sebi pribor za odstranjevanje iztrebkov in ga na 

zahtevo pristojnega organa občinske uprave tudi pokazati;
- takoj odstraniti iztrebke.
Na ta način imamo to področje ustrezno urejeno. Naveden 
predpis je tudi podlaga za kaznovanje kršiteljev. Na nekaterih 
občutljivih površinah (npr. otroška igrišča), kjer želimo občane 
izrecno opozoriti na prepoved gibanja psov, izjemoma 
postavljamo tudi znake. 
Odgovor so pripravili na Medobčinski inšpekciji, redarstvu in 
varstvu okolja.
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Zap. št. 169
Članica sveta Irma FURST LAH je postavila naslednja 
vprašanja:
1. Dejala je, da se v platanah po Velenju nahajajo mušice. 

Predlagala je, da bi to ustrezno sanirali. 
ODGOVOR:
Drobni insekti, ki se nahajajo v krošnjah platan, so platanine 
čipkarke. Strokovnjaki Biotehniške fakultete iz Ljubljane so v 
letu 2009 odvzeli vzorce na petih lokacijah v Velenju (Foitova 
ulica, Jenkova 15, Prešernova in za sodiščem, Cankarjeva 1). 
Ob analizi vzorcev so poleg platanove čipkarke v populaciji našli 
tudi njihove naravne sovražnike (parazitske in plenilske vrste), 
kar pomeni, da so naravni sovražniki prisotni, vendar je njihova 
številčnost zaenkrat prenizka, da bi bistveno omejili populacijo 
platanove čipkarke. V svetu so znane metode injiciranja 
sistemičnih insekticidov v prevodne sisteme napadenih dreves, 
vendar pri nas ni registriran nobeden fitofarmacevtski pripravek 
za zatiranje platanove čipkarke. Eden od možnih načinov 
zmanjševanja populacije je tudi mehanična redukcija stenic s 
ščetkanjem plataninih debel, ki se jih po odstranitvi zbere in 
sežge.
Doslej znani ukrepi so tehnološko zahtevni in dragi, zato se 
doslej zanje nismo odločali. Zaradi velike razširjenosti platane 
v mestu bomo tudi zaradi težav, ki so povezane z njimi, v 
naslednjih letih omejevali število teh dreves.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

2. Dejala je, da si okoli velikega jezera, kjer je vse zagrajeno, 
ljudje kar sami prerežejo mrežo in se tam vozijo s 
štirikolesniki in kroserji. Predlagala je, da bi se kaj uredilo 
glede tega. 

ODGOVOR:
Sprehajalna pot okoli jezera je na ugrezninskem območju, kjer 
je prisotna varnostna služba Premogovnika Velenje. Z vašo 
pobudo bomo seznanili pristojne na Premogovniku Velenje, ki 
skrbijo za varnost na tem območju. 
Odgovor so pripravili na Medobčinski inšpekciji, redarstvu in 
varstvu okolja.

3. Predlagala je, da bi hrbtne strani krajevnih tabel izkoristili 
za reklamne namene. 

ODGOVOR:
Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih 
cestah ne dovoljuje reklamiranja na hrbtni strani krajevnih 
tabel.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

4. Predlagala je, da bi se veliko jezero z odlokom uredilo tako, 
da bi se po njem lahko vozili z motornimi plovili, ker bi to 
zelo ugodno vplivalo na naše okolje. Lahko bi npr. izposojali 
skuterje. 

ODGOVOR:
Velenjsko jezero je bogato z makrofiti (večje vodne rastline). 
Pri vožnji z motornim čolnom prihaja do trganja njihovih delov 
(neposredno zaradi elise ali posredno zaradi turbolenc in 
valovanja). Delci rastlin potem plavajo, ko pridejo do brega, se 
zakoreninijo. To pa pomeni, da bi se zaradi tega jezero lahko 
preveč zaraslo in zlasti s tega vidika vožnja z motornimi plovili 
po jezeru ni priporočljiva. Valovanje, ki je posledica vožnje z 
motornimi plovili, zlasti z gliserji, tudi abradira jezerske bregove, 
kar je v primeru Velenjskega jezera neugodno, čeprav je del 
brega zaščiten s kamnometom. Jezerske bregove namreč v 

največji meri sestavljata glina in ilovica.
Velenjsko jezero je za čolnarjenje po tehničnem kriteriju velikosti 
(velikost nad 50 ha) primerno. Po Zakonu o vodah je vožnja z 
motornimi plovili po jezerih prepovedana. Obravnavani okoljski 
vplivi ne govorijo v prid vožnji z motornimi čolni, tako vplivi na 
sekundarni biotop kot na makrofite in jezerske bregove v celoti. 
Motorno čolnarjenje tudi omejuje vrsto drugih dejavnosti, ki jih 
jezero omogoča, tako da bi bilo dobro na ta problem pogledati 
še z ekonomskega vidika. Zagotovo je nesporna vožnja v 
primerih nesreč in reševanja oziroma v vseh točkah, ki jih v 12. 
členu predvideva Zakon o plovbi po celinskih vodah. Za ta del 
pa koncesija niti ni potrebna. Glede na načrtovane investicije ob 
Velenjskem jezeru in na njem bomo režim plovbe in razmerje z 
drugimi rabami prostora celovito in temeljito dorekli skladno s 
slovensko zakonodajo. 
Odgovor sta pripravila Urad za razvoj in investicije ter inštitut 
ERICO Velenje.

Zap. št. 169
Član sveta Rolando KALIGARO je postavil naslednja 
vprašanja:
1. Pohvalil je nov pločnik proti jezeru.
2. Dejal je, da je pri Vili Bianci, kjer je pot na grad, na desni 

strani del zemlje. Ker tam primanjkuje parkirnih prostorov, 
je vprašal, ali bi bilo mogoče tam urediti parkirni prostor. 

ODGOVOR:
Ureditev parkirišč na zemljišču ob poti na grad je sicer možna, 
vendar s strani prostorskih aktov ni predvidena, vprašljiva pa je 
tudi ekonomska upravičenost gradnje. V neposredni bližini Vile 
Biance se nahaja garažna hiša Mercator, kjer MO Velenje na 
več kot 300 parkirnih mestih nudi 24-urno brezplačno parkiranje, 
tako da bi bila tudi s tega vidika gradnja novih parkirnih mest 
nesmiselna. 
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

3. Predlagal je, da bi malo bolj osvetlili Sončni park.
ODGOVOR:
V letošnjem letu je predvidena postavitev šestih samozadostnih 
svetilk, ki bodo postavljene na najprimernejših mestih glede 
sončne osvetljenosti in vetra. V naslednjem letu je predvidena 
postavitev še ostalih svetilk, ki se bodo napajale iz zgoraj 
omenjenih svetilk.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

Zap. št. 170
Članica sveta Majda GABERŠEK je postavila naslednje 
vprašanje:
1. Dejala je, da jo motijo toplovodne cevi ob Beli dvorani proti 

Pesju. Podala je pobudo, da bi se tam zasadilo nekoliko 
višje grmovje. 

ODGOVOR:
Zasaditev grmovnic ali manjših dreves, ki bi zastirale pogled 
na cevi vročevoda ob industrijski cesti, je mogoča le pod 
pogojem, da se istočasno ob robu ceste postavi tudi varovalna 
odbojna ograja. Postavitev odbojne ograje narekujejo tehnične 
specifikacije za javne ceste, ki zahtevajo postavitev odbojne 
ograje v primeru, da se v 10-metrskem pasu ob cesti zasadi 
drevje ali grmovnice s premerom debla debelejšim od 15 cm. 
Varovalno ograjo je potrebno postaviti, če je nevarna ovira 
oddaljena od roba vozišča, roba robnega ali odstavnega pasu 
manj kot 10 m, drevored z drevesi, katerih premer je večji kot 
15 cm.
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Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

Zap. št. 171
Član sveta Jurij TERGLAV je postavil naslednje vprašanje:
1. Dejal je, da informacijski zaslon pri mrliški vežici v Podkraju 

ne ponuja tistega, čemur je namenjen, saj je programska 
oprema nekoliko šepava. Podal je pobudo, da se to uredi.

ODGOVOR:
Ob vhodu v poslovilno dvorano pokopališča Podkraj stoji 
informacijska točka (iskalnik grobnih mest), ki poleg obvestil 
o pogrebih in ostalih pomembnih dogodkih naše dejavnosti 
omogoča preprosto iskanje lokacije pokopanih na pokopališčih 
Podkraj in Škale. Za iskano grobno mesto se izriše tudi pot od 
info točke v Podkraju oziroma od vhoda na pokopališče Škale 
do iskanega grobnega mesta. Samo delovanje info portala je 
v POSKUSNEM DELOVANJU, kar je na samem portalu tudi 
izpisano.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

2. Pohvalil je predstavitveno brošuro Mestne občine Velenje, 
ki so jo občani dobili na dom. 


