
ZAPISNIK 29. SEJE  
Sveta Mestne občine Velenje 
Seja je potekala v sejni dvorani Mestne občine Velenje, dne 19.6. 2018, s pričetkom ob 8. uri in zaključkom ob 
13.40. uri. 
 
Sejo je vodil župan Bojan KONTIČ. 
 
Opravičili so se naslednji člani sveta: Srečko KOROŠEC, Ajda HIRŠELJ KOŠTRUN, Erika KLJUN ROŠKAR 
in Bojan ŠKARJA. 
 
 
Župan Bojan KONTIČ je ugotovil, da je od skupnega števila 33 članov sveta prisotnih 25 članov in je svet 
sklepčen.  
 
 
Člani sveta so za 29. sejo Sveta Mestne občine Velenje prejeli naslednje gradivo: 
- Glasilo št. 30  
- Predlog dnevnega reda s poročevalci, kazalom in opombami 
- Predlog Sklepa o imenovanju direktorice javnega zavoda Festival Velenje   
- Predlog Sklepa o imenovanju člana Statutarno–pravne komisije 
- Predlog Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje 
- Predlog Sklepa o soglasju k zadolžitvi Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško v letu 
2018 
- Zapisnik Odbora za gospodarske javne službe 
- Zapisnik Odbora za negospodarske javne službe 
- Zapisnik Odbora za okolje in prostor  
- Zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
- Zapisnik Komisije za statutarno-pravna vprašanja 
- Zapisnike Komisije za priznanja 
- Zapisnik seje Nadzornega odbora 

 
Za 29. sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 28. seje Sveta Mestne občine Velenje 
2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave 
3. Predlog Sklepa o imenovanju direktorice javnega zavoda Festival Velenje   
4. Predlog Sklepa o imenovanju člana Statutarno–pravne komisije 
5. Predlog Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje 
6. Predlog Sklepa o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31.12.2017 
7. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta 

Krajevne skupnosti Gorica 
8. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta 

Krajevne skupnosti Podkraj 
9. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta 

Krajevne skupnosti Plešivec 
10. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2018 
11. Predlog Sklepa o soglasju k zadolžitvi Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško v 

letu 2018 
12. Predlog Sklepa o ustanovitvi javnega dobra v k. o. 964 Velenje   
13. Predlog Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini  Velenje, Občini 

Šoštanj in občini Šmartno ob Paki 
14. Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2019 
15. Predlog Odloka o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne 

občine Velenje 
16. Predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Vrtec 

Vinska Gora« 
17. Predlog Odloka o štipendiranju v Mestni občini Velenje 
18. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih 

zavodov osnovnih šol v Mestni občini Velenje 
19. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom 

Velenje 



20. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda CVIU-Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje 

21. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah  Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje 

22. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih 
površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje 

23. Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Velenje 
24. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Trebuša – vzhod 
25. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Trebuše – varianta II 
26. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Grajski hrib – območje 

skakalnic v Velenju 
27. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za območje sanacije 

ugreznin s pepelom, žlindro in produkti razžvepljanja 
28. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Gorico v 

Velenju 
29. Poročilo o delu družbe SAŠA inkubator za leto 2017 
30. Poročilo Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., za leto 2017 
31. Poročilo o delu Prostovoljnih gasilskih društev v mestni občini Velenje za leto 2017 
32. Poročilo o delu Festivala Velenje za leto 2017 
33. Poročilo o delu Knjižnice Velenje za leto 2017 
34. Poročilo o delu Mladinskega centra Velenje za leto 2017 
35. Poročilo o delu Muzeja Velenje za leto 2017 
36. Poročilo o delu Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje za leto 2017 
37. Poročilo o delu Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje 

za leto 2017 
38. Poročilo o delu Ustanove Velenjska knjižna fundacija za leto 2017 
39. Poročilo o delu Zveze kulturnih društev Šaleške doline za leto 2017 
40. Poročilo o delu Mladinskega sveta Velenje za leto 2017 
41. Onesnaževala v zraku – rezultati meritev EIS in obveščanje javnosti v letu 2017 

 
Član sveta Mihael LETONJE je dejal, da se dosti govori o tem, da se je na deponijo med jezeroma vozila 
strupena zemlja iz Celja. Prosi, če jih lahko župan malo seznani, kako je s to zadevo.  
 
 
Župan Bojan KONTIČ je za obravnavo po skrajšanem postopku predlagal naslednje točke: 
- 15. točka – Predlog Odloka o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave Mestne občine Velenje 
- 18. točka – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-
izobraževalnih zavodov osnovnih šol v Mestni občini Velenje 
- 19. točka – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Zdravstveni dom Velenje 
- 20. točka – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda CVIU-Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje 
- 21. točka – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah  Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje 
- 22. točka – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in 
varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje 

 
 
Prisotnih je bilo 28 članov sveta. 
1. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se o predlaganih točkah za skrajšani postopek glasuje 
v paketu. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
Prisotnih je bilo 28 članov sveta. 
2. SKLEP 



Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se naslednje točke obravnavajo po skrajšanem 
postopku: 
- 15. točka – Predlog Odloka o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave Mestne občine Velenje 
- 18. točka – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-
izobraževalnih zavodov osnovnih šol v Mestni občini Velenje 
- 19. točka – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Zdravstveni dom Velenje 
- 20. točka – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda CVIU-Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje 
- 21. točka – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah  Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje 
- 22. točka – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in 
varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje 
 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
Prisotnih je bilo 28 članov sveta. 
3. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se je glasil: 29. seja Sveta Mestne občine Velenje 
bo potekala po naslednjem DNEVNEM REDU: 

1. Potrditev zapisnika 28. seje Sveta Mestne občine Velenje 
2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave 
3. Predlog Sklepa o imenovanju direktorice javnega zavoda Festival Velenje   
4. Predlog Sklepa o imenovanju člana Statutarno–pravne komisije 
5. Predlog Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje 
6. Predlog Sklepa o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31.12.2017 
7. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta 

Krajevne skupnosti Gorica 
8. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta 

Krajevne skupnosti Podkraj 
9. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta 

Krajevne skupnosti Plešivec 
10. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2018 
11. Predlog Sklepa o soglasju k zadolžitvi Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško v 

letu 2018 
12. Predlog Sklepa o ustanovitvi javnega dobra v k. o. 964 Velenje   
13. Predlog Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini  Velenje, Občini 

Šoštanj in občini Šmartno ob Paki 
14. Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2019 
15. Predlog Odloka o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne 

občine Velenje 
16. Predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva 

»Vrtec Vinska Gora« 
17. Predlog Odloka o štipendiranju v Mestni občini Velenje 
18. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih 

zavodov osnovnih šol v Mestni občini Velenje 
19. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom 

Velenje 
20. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda CVIU-Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje 
21. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah  Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje 
22. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu 

prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje 



23. Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Velenje 
24. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Trebuša – vzhod 
25. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Trebuše – varianta II 
26. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Grajski hrib – območje 

skakalnic v Velenju 
27. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za območje sanacije 

ugreznin s pepelom, žlindro in produkti razžvepljanja 
28. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Gorico v 

Velenju 
29. Poročilo o delu družbe SAŠA inkubator za leto 2017 
30. Poročilo Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., za leto 2017 
31. Poročilo o delu Prostovoljnih gasilskih društev v mestni občini Velenje za leto 2017 
32. Poročilo o delu Festivala Velenje za leto 2017 
33. Poročilo o delu Knjižnice Velenje za leto 2017 
34. Poročilo o delu Mladinskega centra Velenje za leto 2017 
35. Poročilo o delu Muzeja Velenje za leto 2017 
36. Poročilo o delu Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje za leto 2017 
37. Poročilo o delu Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami 

Velenje za leto 2017 
38. Poročilo o delu Ustanove Velenjska knjižna fundacija za leto 2017 
39. Poročilo o delu Zveze kulturnih društev Šaleške doline za leto 2017 
40. Poročilo o delu Mladinskega sveta Velenje za leto 2017 
41. Onesnaževala v zraku – rezultati meritev EIS in obveščanje javnosti v letu 2017 

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

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Potrditev zapisnika 28. seje Sveta Mestne občine Velenje 

 
Prisotnih je bilo 28 članov sveta. 
4. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se je glasil: Potrdi se zapisnik 28. seje Sveta 
Mestne občine Velenje. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave 

 
Članica sveta Anita LEMEŽ: Zaradi večje preglednosti na križišču Goriške ceste in Ceste I ocenjuje, da bi bilo 
smiselno na tem delu postaviti prometno ogledalo, morda prestaviti prehod za pešce bolj v notranjost Ceste I 
oziroma najti kakšno drugo strokovno rešitev. Iz priložene slike je razvidno, da se cestni udeleženec pred 
vključitvijo iz stranske na glavno cesto zaustavi pred prehodom za pešce in pred kolesarsko potjo. Že s 
postavitvijo prometnega ogledala bi zagotovili širši pogled in s tem izboljšali vidljivost ter varnost na 
omenjenem delu prometne površine. 
 
Odgovor Antona BRODNIKA: Dejal je, da so ogled že opravili. Največjo oviro za preglednost predstavlja na 
levi in desni strani neobrezana živa meja. To so predali inšpekciji, je pa res, da sam obrez preglednosti 



popolnoma ne reši. Je pa letos in v prihodnjem letu predvidena sanacija Goriške ceste, naslednje leto pa se bo 
delala tudi kolesarska steza in bo tudi preglednost boljša, bodo pa ogledalo postavili in s tem povečali 
preglednost in varnost.  
 
 
Član sveta dr. Franc ŽERDIN: V letu 2017 je Mestna občina Velenje v sodelovanju Evropskega sklada za 
regionalni razvoj izvedla 1. fazo izgradnje poslovne cone Stara vas. Z izvedbo operacije se je pridobilo 9.476 
m2 urejenih zemljišč namenjenih podjetnikom, ki naj bi skupaj ustvarili vsaj 28 novih delovnih mest do 
decembra 2019. Na javnem razpisu so bila prodana zemljišča družbi TVK, d. o. o v velikosti 1.601 m2, ki bo 
zagotovila sedem delovnih mest, in družbi Eurograf, d. o. o v velikosti 7.292 m2, ki bo zagotovila najmanj 21 
delovnih mest, s čimer so bili na Svetu MOV tudi seznanjeni. Zanima ga, kako potekajo postopki širitve 
omenjene obrtne cone kot tudi dinamika izvedbe obeh omenjenih investicij. Ali so se v vmesnem času pojavili  
novi potencialni investitorji, glede na to, da je pred časom bil ponovno objavljen razpis za prodajo zemljišč 
potencialnim vlagateljem v tej obrtni coni? 
 
Odgovor podžupana Petra DERMOLA: Dejal je, da se na eni parceli, to je tista, ki jo je kupil TVK, že 
intenzivno dogaja in so znotraj vseh predvidenih rokov, nekaj težav pa se je pojavilo pri drugem podjetju 
Eurograf, kjer je nastopila višja sila zaradi terena. O tem so bili obveščeni in so nato obvestili tudi ministrstvo in 
financerje ter sofinancerja, ki je dal tudi soglasje za nekajmesečni zamik gradnje. Podjetje Eurograf je moralo 
vse skupaj preprojektirati in ko bodo zaključili s projektno dokumentacijo, bodo pristopili h gradnji.  
V zadnjem obdobju se jim je pojavila tudi priložnost, da znova kandidirajo na razpisu iz t. i. mehanizma 
dogovora za razvoj regij za sofinanciranje komunalne infrastrukture. Ko se je pokazala ta priložnost, so začeli 
pripravljati vso potrebno dokumentacijo in hkrati pripravili javni poziv vsem morebitnim investitorjem, ki želijo 
vstopiti v poslovno cono, da ta interes izkažejo. Do sedaj so dobili 11 interesentov. Z njimi intenzivno potekajo 
razgovori, saj je njihova želja, da dobijo čim bolj relevantne informacije o njihovih dejavnostih. Verjetno že v 
letošnjem letu bodo objavili razpis za odprodajo teh zemljišč, hkrati pa bodo poizkusili pridobiti sredstva za 2. 
fazo izgradnje komunalne infrastrukture. Ko bo odločitev znana, bodo nadaljevali z vsemi postopki, torej bodo 
znova pristopili k izgradnji 2. faze komunalne infrastrukture. Realno je to pričakovati v letu 2020. Paralelno s 
tem pa bodo izvajali tudi odprodajo zemljišč, da bodo lahko investitorji že pridobivali ustrezna dovoljenja in 
pripravljali dokumentacijo ter nato pristopili k sami gradnji.  
 
Član sveta dr. Franc ŽERDIN je dejal, da je zadovoljen, da se zadeve razvijajo tako, kot se. Prosi pa za 
dopolnitev odgovora v zvezi z zemeljskimi deli, ki jih je bilo potrebno dodatno izvesti na tej lokaciji. Podal je 
pobudo, da bi dali poudarek pri pogajanjih z morebitnimi investitorji na tiste, ki bodo ponudili kvalitetna delovna 
mesta.  
 
Peter DERMOL je dejal, da je bila višja sila v tem primeru zelo razmočen teren, podjetje Eurograf pa ima 
izredno težko mašinerijo, zato morajo biti tla zelo kompaktna. Zato je bilo potrebno preprojektiranje. Strinja se z 
gospodom Žerdinom glede visoke dodane vrednosti novih delovnih mest, tudi o tem teče beseda znotraj 
razgovorov. Pogoje postavlja ministrstvo, na njih pa je, da poskušajo pridobiti okoljsko sprejemljivo dejavnost 
ter delovna mesta z visoko dodano vrednostjo in verjetno bo ta kriterij eden izmed pomembnejših, ko se bodo 
odločali, kdo bo lahko kandidiral za posamezno parcelo.  
 
 
Članica sveta Aleksandra VASILJEVIĆ: Menda naj bi onesnaženo zemljo iz Hudinje pripeljali v Velenje za 
zapolnjevanje nasipa med jezeroma. Pohvalila je reakcijo MOV, ki je takoj zahtevala preiskavo o izvoru in 
kakovosti zemlje. Zanima jo, ali so že dobili odgovore od ustreznih agencij in ali gre res za nevarno zemljo.  
 
Odgovor župana Bojana KONTIČA: V PV in tudi TEŠ imajo že nekaj časa velike težave z nasipom med 
jezeroma, čeprav tega ne priznajo, ki potrebuje veliko več materiala, kot ga dovažajo in vgrajujejo v ta nasip. 
Pred leti so že opozarjali na pomanjkljivo vgradnjo materiala, ker so ocenili, da ta ni tako mešan, kot bi moral 
biti, saj gre za specifičen nasip. Takrat so jim zagotovili, da je vse pravilno in tako, kot mora biti, in tudi 
inšpekcijske službe niso ugotovile nepravilnosti. Dejal je, da so imeli informacijo, da bodo tja vozili material iz 
Arnovskega gozda. Poizkušali so dobiti celo neke odškodnine, ker dovažajo material po občinskih cestah, 
vendar niso bili uspešni. Pred mesecem dni pa je novinarka Večera prva opozorila na to. Takrat so menili, da 
gre za napako v komunikaciji in da nekdo napačno pripisuje zemljo tisti, ki je bila onesnažena s težkimi 
kovinami. Prav tako so jim iz premogovnika dali jasno zagotovilo, da se na nasip vozi zemlja iz Arnovskega 
gozda in zanjo je Arso izdal tudi dovoljenje. Indicev, da bi kdorkoli dovažal kaj drugega v Velenje, niso zaznali. 
Sedaj pa kaže, da je nekdo naredil nekaj, za kar ni imel dovoljenja. Dobili so odziv premogovnika, ki je dejal, 
da spremlja in nadzira dovoz te zemlje in bo opravil tudi dodatne analize. Potrebno pa je raziskati, kje ta zemlja 



je. To pa neposredno ne vpliva na kvaliteto jezerske vode, saj se ta stalno nadzira. Naša dolina je v zgodovini 
plačala previsok davek, da bi si lahko sedaj kaj takega dovolili. Že sama vožnja zemlje iz Celja v Velenje je 
sporna, saj če ni dobra za Celje, kako je lahko potem primerna za našo občino, pa če je nevarna ali ne. 
Poudaril je, da zahtevajo odgovore. Spremljajo pa kvaliteto vode in ta je na ravni, kot je bila lani, torej primerna 
in neoporečna za kopanje. Vse, kar vejo, pa je to, kar je bilo zapisano v medijih, odgovor so dobili le iz 
premogovnika, ki je ravno tako zainteresiran, da se stvar razišče. Želijo pa priti seveda informaciji do dna.  

 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da je že kolega Letonje podal predog, da se v zvezi s to temo razširi dnevni 
red in bi lahko svetniki na to temo opravili razpravo, pa o tem niso niti glasovali. Prosil je župana, če bi vseeno 
dovolil razpravo na to temo. Nato je podal pobudo, naj občina zahteva, da se na rudniku iz vsakega tovornjaka 
jemlje vzorec in se tako zagotovi konstanten monitoring.  
 
Župan Bojan KONTIČ je dejal, da ne more odpreti točke, ki je ni na dnevnem redu, gospod Letonje pa ni 
predlagal razširitve dnevnega reda, ampak je iskal način, kako priti do odgovora, konkretnega predloga za 
razširitev pa ni bilo. Za točko dnevnega reda ni dovolj samo pobuda, ampak mora biti pripravljeno tudi gradivo, 
prav tako morajo biti prisotni tisti, ki lahko dajo odgovore. Se pa strinja s predlogom, da premogovnik zaostri 
nadzor nad uvozom zemlje.  
 
Član sveta Anton DE COSTA je predlagal, da bi to točko uvrstili na naslednjo sejo, ki bo jeseni, in da se 
potem pogleda, kakšna je dejanska situacija ter se opravi neka resna razprava, saj gre za potencialno grožnjo 
naši dolini, ki bi lahko ponovno pomenila negativni imidž za našo dolino. 
 
 
Član sveta Mersad DERVIŠEVIĆ: V preteklem letu smo imeli v Velenju odlično kopalno sezono, prav tako so 
lahko obiskovalci uživali v različnih dogodkih ob Velenjskem jezeru. Zanima ga, kako je s strani MOV logistično 
poskrbljeno za novo kopalno sezono, in sicer kako je urejeno s parkirnimi prostori, kako s čiščenjem plaže ter 
ali bomo letos imeli reševalca iz vode. Pohvalil je tudi redno obveščanje javnosti o kvaliteti jezerske vode.  
 
Odgovor Alenke REDNJAK: Tudi letos bodo v največji meri poskrbeli za urejanje in varnost plaže. Letos pa je 
sprememba v tem, da so dali upravljanje plaže v domeno zavoda za turizem, kljub temu pa pri tem sodeluje 
tudi občinska uprava. Urejeno bo usmerjanje na parkirišča, varovanje na vodnih igralih, še vedno bodo imeli 
reševalce iz vode, urejeno bo tudi čiščenje ter košnja, kjer si v okviru počitniškega dela pomagajao s študenti 
in dijaki.  
 
 
Član sveta Franc SEVER: Tudi on je postavil vprašanje glede člankov o onesnaženi zemlji, vendar je večino 
odgovorov že dobil. Smiselno pa bi bilo pogledati, katera vozila vozijo to zemljo. Rečeno je bilo, da bi o tem 
razpravljali jeseni, ampak takrat bo že vse pokrito, nobene analize takrat ne moreš več narediti. To je potrebno 
narediti zdaj takoj, in sicer iz vsakega vozila vzorec. Je pa smešno, da tisti, ki izvajajo dela na tem območju, 
nimajo kam odpeljati te zemlje. V kratkem se bo na občinskem zemljišču delalo nekaj zemeljskega in ta zemlja 
se tja ne more voziti, ko pa bi lahko bil nek dogovor med MOV in premogovnikom, da se odpelje na tisto 
območje.  
 
Odgovor župana Bojana KONTIČA: Dejal je, da je za vsako odlaganje zemlje potrebno okoljevarstveno 
dovoljenje. Tako so ga za ta nasip dobili za zemljo iz Arnovskega gozda in za nobeno drugo zemljo. Za vsako 
drugo zemljo je potrebno dovoljenje, kar pa tudi občina zahteva, saj morajo vedeti, kaj je v zemlji. Je pa jasno, 
da se morajo postopki začeti danes, o rezultatih pa bodo razpravljali jeseni.  
 
Nato je župan Bojan KONTIČ svetniku Mateju Jenku odgovoril, da je le-ta dobil odgovor, da je delovanje in 
vodenje mestne uprave preširok pojem in vsebina vprašanja ni jasno razvidna. Potrebno je torej povedati, 
katero področje delovanja ga zanima.  
 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da je vprašanje podal kot določa poslovnik. Če menijo, da njegova tema ni 
dovolj natančna, bi ga morali na to opozoriti, da jo dopolni. Kako naj torej vpraša, kaj se dogaja na MOV v 
samem vodenju, saj ne dobi odgovorov! Njemu so onemogočili koriščenje svetniških sredstev. 
 
Župan Bojan KONTIČ je svetnika Jenka opozoril, da ne more postavljati vprašanj, ker jih ni najavil skladno s 
poslovnikom.  
Član sveta Matej JENKO je dejal, da ni dobil nobenega sklepa o tem, da ne more koristiti svetniških sredstev. 
 



Župan Bojan KONTIČ je zahteval, da svetniku Jenku izklopijo mikrofon, ker ta zlorablja poslovnik. Svetnik je 
dobil več dopisov v zvezi s sklepi inventurne komisije in niti na enega se ni svetnik odzval tako, da bi lahko kaj 
uredili. Dokler to ni urejeno, občinskih sredstev ne bo koristil. Vse svetniške skupine in tudi samostojni svetniki 
so zadeve ustrezno uredili, on pa ne in jih vleče za nos. Uprava mu teh sredstev ne bo dovolila koristiti. Prosil 
je svetnika, da zapusti govorniški oder. Dejal je še, da ima svetnik vse dopise, lahko jih vse zberejo skupaj in 
jih predstavijo na naslednji seji. Svetniku je izrekel prvi opomin, ker ta vedno znova zlorablja poslovnik. Dodal 
je še, da upravo vodi direktor občinske uprave, MOV pa vodi on kot župan, torej kot tisti, kateri je svetnik Jenko 
želel biti, pa ni.  
 
 
 
 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o imenovanju direktorice javnega zavoda Festival Velenje   

 
Obrazložitev predloga je podala Breda KOLAR. 
 
Prisotnih je bilo 28 članov sveta. 
5. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o imenovanju direktorice javnega zavoda Festival 
Velenje.   
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o imenovanju člana Statutarno–pravne komisije 

 
Obrazložitev predloga je podala Breda KOLAR. 

 
 
Prisotnih je bilo 27 članov sveta. 
6. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlog Sklepa o imenovanju člana Statutarno–pravne komisije. 
  
Za predlog je glasovalo 26 članov sveta, nihče ni bil proti. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje 

 
Obrazložitev predloga je podala Breda KOLAR. 
 
 
Prisotnih je bilo 27 članov sveta. 
7. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o imenovanju Občinske volilne komisije Mestne 
občine Velenje. 
 



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

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31.12.2017 

 
Obrazložitev predloga je podala Amra KADRIĆ.  
 
Članica sveta mag. Dragica POVH je dejala, da naša občina uspešno posluje in je dobra na vseh področjih, 
saj skrbi za vse ranljive skupine, veliko sredstev se vlaga v šport in kulturo, prav tako pa dobro skrbijo tudi za 
investicije, s čimer se premoženje občine povečuje. Čestitala je za uspešno delo.  
 
 
Prisotnih je bilo 28 članov sveta. 
8. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na 
dan 31.12.2017. 
 
Za predlog je glasovalo 26 članov sveta, nihče ni bil proti.  
Predlog je bil sprejet. 
 

 
 

 
 
 

K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA  
Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta 

Krajevne skupnosti Gorica 
 

Obrazložitev predloga je podala Milena BUKVIČ DEŽMAN. 
 

Prisotnih je bilo 29 članov sveta. 
9. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi 
volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Gorica. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 

K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta 

Krajevne skupnosti Podkraj 
 

Obrazložitev predloga je podala Milena BUKVIČ DEŽMAN. 
 
Prisotnih je bilo 29 članov sveta. 
10. SKLEP 



Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi 
volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Podkraj. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 
 

K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta 

Krajevne skupnosti Plešivec 
 

Obrazložitev predloga je podala Milena BUKVIČ DEŽMAN. 
 

 
Prisotnih je bilo 29 članov sveta. 
11. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi 
volilnih enot in števila članov Sveta Krajevne skupnosti Plešivec.  
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2018 

 
Obrazložitev predloga je podala mag. Dragica POVH.  
 
Prisotnih je bilo 29 članov sveta. 
12. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 
2018. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o soglasju k zadolžitvi Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško v 

letu 2018 
 
Obrazložitev predloga je podal Anton BRODNIK. 



Član sveta dr. Adnan GLOTIĆ je dejal, da bo predlog sklepa podprl. Svet zavoda je ta predlog podprl 
soglasno. Gre za preprečevanje potencialnih likvidnostnih težav, s čimer se srečujejo mnogi drugi zavodi, ki 
pridobivajo sredstva iz EU. Zato je potrebno delovati preventivno in zavodu omogočiti neko rezervo, če kakšna 
sredstva ne bi prišla pravočasno na račun.  
 
Član sveta Franc SEVER je dejal, da so na odboru ta predlog sklepa soglasno sprejeli. Takšne sklepe so že 
večkrat potrdili. Predlog bo podprl, ker ve, kaj pomeni biti majhna firma in za tekoče delovanje moraš imeti 
sredstva. Že v preteklosti so soglasje dali in kredite redno plačujejo, zato ne vidi težav.  
 
Prisotnih je bilo 29 članov sveta. 
13. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o soglasju k zadolžitvi Zavoda Energetska agencija 
za Savinjsko, Šaleško in Koroško v letu 2018. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 

K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o ustanovitvi javnega dobra v k. o. 964 Velenje  

 
Obrazložitev predloga je podal Anton BRODNIK.  
 
Prisotnih je bilo 28 članov sveta. 
14. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o ustanovitvi javnega dobra v k. o. 964 Velenje.  
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini  Velenje, Občini 

Šoštanj in občini Šmartno ob Paki 
 

Obrazložitev predloga je podala Mirjam BRITOVŠEK. 
 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da podpira, da se urejajo stvari glede odpadkov, ni pa zasledil, kako se bo 
ravnalo ob težavah, kot se danes pojavljajo v Sloveniji, ko ne odvažajo določenih odpadkov. Druga stvar je 
sortiranje, in sicer sortiranje, kot ga poznamo pri nas, ko skupaj vozimo in se drugje sortira. To ni prava rešitev 
in bi bilo bolje, če bi se sortiralo že v lokalnem okolju in se sortirane odpadke potem vozi naprej. Dejal je še, da 
na Vrhniki dobi vsako gospodinjstvo humus nazaj, če želijo, kar se mu zdi dobro. Daje pobudo, da se razmisli o 
teh stvareh in želi odgovor, zakaj so se odločili za takšen način sortiranja.  
 
Članica sveta Breda KOLAR je dejala, da v 16. členu piše, da se enkrat letno izvaja pranje zabojnikov za 
mešane odpadke. Zanima jo, ali je kje to javno objavljeno. Prav tako v 16. členu piše tudi, da mora biti 
zbiralnica na utrjenih in tlakovanih površinah. Zanima jo, ali gre tukaj za zabojnike, ki jih imamo ponekod tudi 
kar na robovih travnikov, kjer so smeti razmetane zaradi vandalizma in vetra. Podala je pobudo, da bi bili 
ekološki otoki urejeni in zaščiteni. Kar pa se tiče bioloških odpadkov, pa pogreša to, da bi tudi v 
večstanovanjskih stavbah občane spodbujali h kompostiranju.  
 



Župan Bojan KONTIČ je postavil vprašanje, zakaj imajo to kot predog in ne kot osnutek, da bi lahko članice in 
člani sveta razpravljali. On po poslovniku ne more narediti nič, lahko pa bi to imeli kot osnutek in o tej temi 
razpravljali.  
 
Član sveta Franc SEVER je dejal, da se pravilnik običajno sprejema na osnovi nekega odloka. Prebereš odlok 
in pravilnik in nato začneš diskutirati, ali so kakšne stvari v nasprotju z odlokom. Takrat so sprejeli odlok in se 
odločili ter diskutirali, kam bodo vozili. On je enkrat predlagal, da so en predlog prekvalificirali v osnutek in o 
njem razpravljali, vendar so na koncu ugotovili, da se ni dalo spremeniti, ker je bilo v nasprotju z odlokom. 
Torej je treba odlok spremeniti, da bi lahko nato prilagodili pravilnik. Predlaga, da odprejo odlok in pri odloku 
ugotovijo, kaj bi bilo možno narediti, če bi bil pravilnik drugačen.  
 
Prisotnih je bilo 29 članov sveta. 
15. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Tehničnega pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki v 
Mestni občini  Velenje, Občini Šoštanj in občini Šmartno ob Paki. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 14. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2019 

 
Obrazložitev letnega programa je podal Drago MARTINŠEK. 
 
Član sveta Anton DE COSTA je podal pobudo, da bi iz tega naslova opozarjali tudi na razna poživila, ki se v 
športu uporabljajo, zlasti starše, ki kupujejo otrokom poživila, da bi dosegali boljše rezultate. Opozarjati je 
potrebno, kako je lahko to nevarno. Predlog bo podprl.  

 
Prisotnih je bilo 28 članov sveta. 
16. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Letnem programu športa v Mestni občini Velenje za leto 2019. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne 

občine Velenje 
 

Obrazložitev predloga je podal mag. Iztok MORI.  
 
 

Prisotnih je bilo 28 članov sveta. 
17. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem 
področju občinske uprave Mestne občine Velenje.  
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 



K 16. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva »Vrtec 

Vinska Gora« 
 

Obrazložitev predloga je podal Drago MARTINŠEK. 
 
Članica sveta Aleksandra VASILJEVIĆ je dejala, da bo predlog podprla, ker ne bremeni bistveno proračuna 
MOV, pripombe so bile analizirane in smiselno upoštevane, prav tako javno-zasebno partnerstvo pomeni njej 
tudi nekaj več, in sicer socializacijo predšolskih otrok v domačem okolju ter lažje usklajevanje družinskega in 
poklicnega življenja staršev.  
 
Član sveta Franc SEVER je dejal, da bo predlog podprl, zahvaljuje se tudi, da so preučili 23. člen. Želi si, da to 
sprejmejo in da čim prej pride do realizacije.  
 
Prisotnih je bilo 27 članov sveta. 
18. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta 
javno-zasebnega partnerstva »Vrtec Vinska Gora«.  
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 

K 17. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o štipendiranju v Mestni občini Velenje 

 
Obrazložitev predloga je podal Drago MARTINŠEK. 
 
Član sveta dr. Franc ŽERDIN je dejal, da bo predlog podprl, saj se mu zdi zelo pomemben korak, ki bo vplival 
na vpis dijakov v srednje in poklicne šole, zlasti tiste, ki izobražujejo za deficitarne poklice. Ta sredstva niso 
sicer dovolj za rešitev problema, s tem bodo le pokrili potrebe v 1. letniku za šol. leto 2018/19, problem pa 
bodo rešili v celoti, ko bodo imeli denar za štipendiranje tudi višjih letnikov, za to pa bo potrebno pristopiti k 
organiziranju regijske štipendijske sheme, govori o regiji SAŠA, saj shema, ki deluje na področju celjske 
statistične regije za našo lokalno skupnost ni uspešna. So pa zagotovo to sposobni v letošnjem letu pripraviti 
tako daleč, da bi lahko naslednje leto z razpisom uspešno nadaljevali. 
 
Član sveta mag. Albin VRABIČ je dejal, da svetniki SDS podpirajo ta predlog. To je pravilen ukrep, ker 
prihajajo časi, ko bodo podjetja morala poskrbeti za svoje kadre. To je usmeritev v kompetence, v ročne 
spretnosti, v intelektualno delo, sploh pa usmeritev v redke poklice.  
 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da podpira predlog in se strinja z vsem, kar sta povedala predhodnika. 
Dodal je še, da je to prispevek k temu, da mladi ljudje ne bodo odhajali ven, ampak bodo pravi kadri ostajali v 
naši dolini.  
 
Prisotnih je bilo 28 članov sveta. 
19. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o štipendiranju v Mestni občini Velenje. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 



K 18. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih 

zavodov osnovnih šol v Mestni občini Velenje 
 

Obrazložitev predloga je podal Drago MARTINŠEK. 
 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da bo predlog podprl, hkrati pa ga zanima, kaj se je zgodilo s predlogi 
združevanja šol, skupnih služb itd. Ali je ta stvar čisto padla v vodo? 
 
Župan Bojan KONTIČ je dejal, da on ta predlog še vedno podpira, zgodilo se ni pa nič na tem področju.  
 
 
Prisotnih je bilo 29 članov sveta. 
20. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov osnovnih šol v Mestni občini Velenje. 
 
 Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 19. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom 

Velenje 
 

Obrazložitev predloga je podal Drago MARTINŠEK. 
 
Član sveta Franc SEVER je dejal, da bo predlog podprl, mu je pa čudno, da je svet zavoda na dopisni seji 
predlagal, da se to spremeni.  
 
 
Prisotnih je bilo 29 članov sveta. 
21. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 

K 20. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda CVIU-Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje 
 
Obrazložitev predloga je podal Drago MARTINŠEK. 
 
 
Prisotnih je bilo 29 članov sveta. 
22. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda CVIU-Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje. 
  



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

 
K 21. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah  Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje 

 
Obrazložitev predloga je podal Drago MARTINŠEK. 
 
Prisotnih je bilo 29 članov sveta. 
23. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah  Odloka o ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 22. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu 

prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje 
 

Obrazložitev predloga je podal Anton BRODNIK. 
 
Prisotnih je bilo 29 članov sveta. 
24. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi 
cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 

 
 
 
 

K 23. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni občini Velenje 

 
Obrazložitev osnutka je podala mag. Branka GRADIŠNIK. 

 
Prisotnih je bilo 28 članov sveta. 
25. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Osnutku Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni 
občini Velenje.  
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 



 
Ker na osnutek ni bilo podanih bistvenih pripomb, je župan predlagal, da se ta prekvalificira v predlog.  
 
Prisotnih je bilo 28 članov sveta. 
26. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske 
preveritve v Mestni občini Velenje prekvalificira v predlog.  
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
Prisotnih je bilo 28 članov sveta. 
27. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Mestni 
občini Velenje. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 

 
K 24. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Trebuša – vzhod 
 
Obrazložitev osnutka je podala mag. Branka GRADIŠNIK. 
 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da je že pred desetletji bila predvidena štiripasovnica do križišča Šaleške in 
Foitove mimo Velenjke. Zanima ga, ali so kaj razmišljali, da bi se to cesto kdaj razširilo. Smiselno bi bilo kaj 
tudi o tem razmišljati, glede na to, da se spreminja akt.  
 
Član sveta mag. Albin VRABIČ je dejal, da so mu te povezave izven Velenja zelo všeč, in sicer s kolesom. To 
ga je navdušilo že na Nizozemskem, kjer imajo popolnoma ločen kolesarski promet. Je pa smiselno, da že 
danes razmišljajo, kakšne bodo te povezave, da bo kolesarski promet res ostal neodvisen. Sam sicer podpira 
vsako akcijo občine za spodbujanje kolesarstva.  

 
Član sveta Franc SEVER je dejal, da ta osnutek podpira, še vedno pa je to le četrt poti do njega, pa čeprav je 
doma zelo blizu Velenja. Vsekakor pa to podpira.  
 
Mag. Branka GRADIŠNIK je dejala, da se pričakuje z izgradnjo hitre ceste, da se bo te cestne povezave 
razbremenilo, vsekakor pa so pri tej trasi pridobili vse smernice s strani direkcije za ceste in ministrstva za 
infrastrukturo. Glede ločenega kolesarskega prometa pa je evropski trend, da ga je potrebno implementirati, 
torej vse na enem mestu. Pričakujejo pa tudi sredstva za investiranje v državno kolesarsko povezavo. 
 
Prisotnih je bilo 28 članov sveta. 
28. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem 
načrtu Trebuša – vzhod. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
Ker na osnutek ni bilo podanih bistvenih pripomb, je župan predlagal, da se ta prekvalificira v predlog.  
 
 
Prisotnih je bilo 28 članov sveta. 



29. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o zazidalnem načrtu Trebuša – vzhod prekvalificira v predlog. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
Prisotnih je bilo 28 članov sveta. 
30. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem 
načrtu Trebuša – vzhod. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 25. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Trebuše – varianta II 

 
Obrazložitev osnutka je podala mag. Branka GRADIŠNIK. 
 
 
Prisotnih je bilo 28 članov sveta. 
31. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem 
načrtu Trebuše – varianta II. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
Ker na osnutek ni bilo podanih bistvenih pripomb, je župan predlagal, da se ta prekvalificira v predlog.  
 
Prisotnih je bilo 28 članov sveta. 
32. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o zazidalnem načrtu Trebuše – varianta II prekvalificira v predlog. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
Prisotnih je bilo 28 članov sveta. 
33. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem 
načrtu Trebuše – varianta II. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 



K 26. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Grajski hrib – območje 

skakalnic v Velenju 

 
Obrazložitev osnutka je podala mag. Branka GRADIŠNIK. 
 
Prisotnih je bilo 26 članov sveta. 
34. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ureditvenem načrtu Grajski hrib – območje skakalnic v Velenju. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
Ker na osnutek ni bilo podanih bistvenih pripomb, je župan predlagal, da se ta prekvalificira v predlog.  
 
Prisotnih je bilo 26 članov sveta. 
35. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ureditvenem načrtu Grajski hrib – območje skakalnic v Velenju prekvalificira v predlog. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
Prisotnih je bilo 26 članov sveta. 
36. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ureditvenem načrtu Grajski hrib – območje skakalnic v Velenju. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 

K 27. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za območje sanacije 

ugreznin s pepelom, žlindro in produkti razžvepljanja 
 
Obrazložitev osnutka je podala mag. Branka GRADIŠNIK. 
 
Prisotnih je bilo 25 članov sveta. 
37. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ureditvenem načrtu za območje sanacije ugreznin s pepelom, žlindro in produkti razžvepljanja. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
Ker na osnutek ni bilo podanih bistvenih pripomb, je župan predlagal, da se ta prekvalificira v predlog.  
 
Prisotnih je bilo 25 članov sveta. 
38. SKLEP 
Predlog 



Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ureditvenem načrtu za območje sanacije ugreznin s pepelom, žlindro in produkti razžvepljanja 
prekvalificira v predlog.  
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
Prisotnih je bilo 25 članov sveta. 
39. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ureditvenem načrtu za območje sanacije ugreznin s pepelom, žlindro in produkti razžvepljanja. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 28. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Gorico v 

Velenju 
 
Obrazložitev osnutka je podala mag. Branka GRADIŠNIK. 
 
Član sveta Franc SEVER je postavil vprašanje, na katerem koncu Gorice je to. 
 
 
Prisotnih je bilo 26 članov sveta. 
40. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za Gorico v Velenju. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
Ker na osnutek ni bilo podanih bistvenih pripomb, je župan predlagal, da se ta prekvalificira v predlog.  
 
Prisotnih je bilo 26 članov sveta. 
41. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Gorico v Velenju prekvalificira v predlog.  
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
Prisotnih je bilo 26 članov sveta. 
42. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za Gorico v Velenju. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 



K 29. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o delu družbe SAŠA inkubator za leto 2017 

 
Poročilo je predstavila direktorica Karla SITAR. 
 
Članica sveta Aleksandra VASILJEVIĆ je dejala, da jim čestita za vse dosežke. Vse njihove aktivnosti vodijo 
v spodbujanje kreativnosti in inovativnih idej mladih, nenazadnje pa spodbujajo tudi nova delovna mesta ter 
ustvarjajo ugodno klimo podjetništva v celotni SAŠA regiji. Uspešno delo jim želi še naprej.  
 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da to dejavnost ves čas podpira. Všeč mu je, da se odvija proces od mladih 
do zrelih podjetij, da imajo možnost ta proces spremljati dijaki, študentje. V samem poročilu pa je opazil namen 
širjenja v druge občine. Meni, da ni smiselno iti izven naše občine, naj se tukaj gradi center in jača, ni potrebno 
da se gre ven. Dovolj je, da tukaj postane dovolj močno žarišče. Čestital je za dobiček, za drugo leto pa bi bil 
bolj vesel, če ga zapravijo za koristne stvari. 
 
Član sveta dr. Franc ŽERDIN je dejal, da je SAŠA inkubator dober projekt. Občuduje aktivno vključevanje 
inkubatorja v številna dogajanja na področju izobraževanja, svetovanja in reševanja problemov podjetnikov in 
mladih. Veseli se tudi zelo dobrega sodelovanja SAŠA inkubatorja s centrom za razvoj terciarnega 
izobraževanja. Velika hvala pa tudi inkubatorju za aktivni prispevek na zadnji razvojni konferenci, ki so jo imeli 
v Velenju na temo, kako mlade obdržati v SAŠA regiji.  
 
Član sveta Vid GLINŠEK je pohvalil delovanje inkubatorja. Apeliral pa je na MOV, da nadaljuje z vlaganjem v 
razvoj novih delovnih mest podjetij. 
 
Član sveta mag. Albin VRABIČ je dejal, da je bil na letošnjem trampolinu in veseli ga, da je zmagala ekipa, ki 
je izdelala razgradljive lončke. Strinja se z direktorico, da dobiček mora biti, če so biznis center. Ta se potem 
že da tja, kjer je potrebno. Zanima pa ga del, ko je bilo rečeno, da so mimo proračunskega denarja tudi sami 
nekaj prodali in zaslužili. Prosil je, da direktorica kaj več pove o tem. 
 
Član sveta dr. Adnan GLOTIĆ je dejal, da se pridružuje čestitkam, ki so jih izrekli že njegovi predhodniki. 
SAŠA inkubator je zagotovo ena pozitiva zgodba, ki se bo še razvijala. Spomnil se je na razprave, ko so se 
odločali v tej sejni dvorani o Podjetniškem centru Standard in je bilo takrat izraženih veliko dvomov. Upa in bi 
bil vesel, če bi čez kako leto ali dve prišli do zaključka, da so bili takratni dvomi nepotrebni.  
 
Član sveta Franc SEVER je dejal, da takrat ni imel nekih velikih dvomov. Je pa danes presenečen, koliko več 
bi lahko takrat naredili, če ne bi tisti, ki so danes tako hvalili, takrat govorili, kako je vse nezakonito. Kako lahko 
sedaj kar vse pozabijo? Glede dobička se strinja s svetnikom Jenkom. Čestital je za delo, prav je, da se 
pomaga vsem generacijam, širjenje pa samo kaže, da so zelo sposobni v tem, kar delajo.  
 
Član sveta Mihael LETONJE je dejal, da je bilo takrat nasprotovanje glede samega objekta Standard, o 
gradbenem dovoljenju itd., in ne samo poslovanje inkubatorja. Šlo je torej za samo pridobitev Standarda, kako 
je bil kupljen. 
 
Član sveta Franc SEVER je dejal, da je bilo največ vprašanj v času, ko so rezultate že videli, zato se naj ne 
sprenevedajo. Rezultati so bili že vidni, ko so se začeli spraševati o dovoljenjih. Dejstvo je, da se s tem ovira 
delo.  
 
Član sveta mag. Albin VRABIČ je dejal, da svetniki SDS nikoli niso bili proti podjetništvu. Vsak pa ima pravico 
do dvoma, saj so to temelji demokracije, niti slučajno pa SDS ni proti razvoju podjetništva, ravno nasprotno.  
 
Članica sveta Suzana KAVAŠ je dejala, da je napadov na svetniško skupino SDS že vajena. V teh letih je bila 
deležna različnih očitkov, verjetno jih moti tudi rezultat SDS na državnozborskih volitvah. Na začetku so 
opozarjali, da je čudno, da za investicijo, ki je toliko vredna, ni potrebno gradbeno dovoljenje niti soglaje 
etažnih lastnikov. Na njih so se obrnili ljudje, ki so opozarjali na nepravilnosti in oni zastopajo njihove interese 
in to bodo počeli še naprej, ne glede na vse očitke, ki jih bodo deležni. Nikakor pa ni in niso proti podjetništvu, 
zato jih prosi, naj jo nehajo obtoževati nečesa, kar ni rekla.  
 
Član sveta Franc SEVER je dejal, da ni omenjal nobene stranke, niti nobene osebe, torej se nekdo čuti 
krivega in je prišel gor. To, da za takšno investicijo ni bilo potrebno gradbeno dovoljenje, je zavajanje in 



laganje, saj je bila narejena adaptacija v poslovnem objektu, ki ni bila ne dozidava in ne nova gradnja, zato 
gradbeno dovoljenje ni bilo potrebno.  
 
Karla SITAR je dejala, da so sicer neprofitni, kar pomeni, da ves dobiček vlagajo nazaj v dejavnost in ga ne 
morejo izplačati, ampak je dobro naložen. Veseli pa jih, da so pozitivno poslovali. Na trgu dobiček ustvarjajo 
predvsem s CPU, s storitvami, ki jih delajo za druge naročnike, to je priprava investicijske dokumentacije, nekaj 
dobička pa izhaja tudi iz tega, ker je pri njih zaposlen invalid. S širitvijo ne mislijo tega, da bi center postavljali 
še kje drugje v kakšni drugi občini. Standard je tukaj in mora tukaj ostati. Širitev je mišljena kot izvajanje raznih 
dogodkov izven naše občine, ker s tem privabljajo tudi druga podjetja v našo občino.  
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  
 
 
 
 
 

K 30. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., za leto 2017 

 
Poročilo je predstavil direktor mag. Gašper ŠKARJA. 
 
Član sveta Anton DE COSTA je dejal, da ga veseli zamenjava azbestnih cevi in jih je torej ostalo samo še 7 
km. Zanim pa ga blok 5, in sicer kdaj bo spravljen v pogon. 

 
Mag. Gašper ŠKARJA je dejal, da naj bi blok 5 pričel delovati v jesenskem času. S tem bodo uporabniki imeli 
zagotovljeno oskrbo s toplotno energijo.  

 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  

 
 
 
 
 

K 31. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o delu Prostovoljnih gasilskih društev v mestni občini Velenje za leto 2017 

Poročilo je predstavila Alenka REDNJAK. 
 
Članica sveta Vita ARLIČ je pohvalila poročilo. Gasilci nudijo pomoč ljudem ob naravnih in drugih nesrečah. 
Civilna zaščita brez gasilcev ne bi mogla delovati. Za njihovo požrtvovalno delo se jim je zahvalila v imenu 
vseh občank in občanov. 
 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da ga veseli, da imamo v naši sredini take ljudi. Prostovoljna gasilska 
društva so eden izmed močnih temeljev socialne države, zato se jim zahvaljuje za njihovo požrtvovalno delo v 
svojem imenu in v imenu vseh občank in občanov.  

 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  
 

 
 
 

 
K 32. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Poročilo o delu Festivala Velenje za leto 2017 
 

Poročilo je predstavila Ana GODEC. 
 
Član sveta Matej JENKO je čestital k vsem izvedenim programom ter poslanstvu, ki ga izvršujejo v naši 
sredini. Predlagal je, da bi bilo dobro, da poizkusijo en segment usmeriti v promocijo Velenja skozi kulturo, 
torej da bi v Velenje prihajali ljudje zaradi dogodkov, da se ustvarijo dogodki, ki bodo ljudi vlekli v Velenje in bi 



tako tudi zaslužili kakšen evro na področju turizma. Ker sejo zapušča, je dejal, da se zahvaljuje za delo tudi 
ostalim, ki bodo danes predstavili poročila.  
 
Član sveta Drago SEME je v imenu svetniške skupine dejal, da tisti, ki reče, da v Velenju nima kam iti, ne ve, 
kaj bi rad. Raznolikost programov je res velika in iz leta v leto raste število prireditev in obiskovalcev. Boji pa 
se, da bi z objekti v prihodnosti postali utesnjeni. 

 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  
 
 
 
 
 

K 33. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o delu Knjižnice Velenje za leto 2017 

 
Poročilo je predstavil direktor Vlado VRBIČ. 
 
Članica sveta Milena MRAZ je dejala, da je knjižnica pomemben člen v našem delovanju po pestrosti in tudi 
po zadovoljstvu občanov. Sama zelo rada pogleda Šaleške razglede, velika popestritev so ji vrečke poletnega 
branja, v veselje ji je prijaznost tam zaposlenih.  
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  

 
 
 
 
 
 

K 34. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o delu Mladinskega centra Velenje za leto 2017 

 
Poročilo je predstavil direktor Marko PRITRŽNIK. 

 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  
 
 
 
 
 
 

K 35. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o delu Muzeja Velenje za leto 2017 

 
Poročilo je predstavila direktorica Mojca ŽEVART. 
 
Članica sveta mag. Dragica POVH je čestitala muzeju in direktorici za lanskih presežnih 6 desetletij. Sama ter 
tudi drugi občani opažajo, da se je v zadnjih letih ponudba različnih prireditev na tem področju namnožila, 
lansko leto pa je bilo res presežek, ta aktivnost pa se nadaljuje tudi v tem letu. Uspešno delo jim želi še naprej.  
 
Član sveta Anton DE COSTA je pohvalil dejavnost muzeja. Izpostavil je razstavo v podhodu pošte, in sicer je 
šlo za prikaz naših praznovanj skozi stoletja. Meni, da je to zelo lepo.  
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  
 
 
 
 
 
 



K 36. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o delu Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje za leto 2017 

 
Poročilo je predstavila sekretarka Bojana ŠPEGEL. 

 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  
 
 
 
 
 

 
K 37. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Poročilo o delu Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami 
Velenje za leto 2017 

 
 

Poročilo je predstavil Marko PRITRŽNIK. 
 

Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  
 

 
 
 
 

 
K 38. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Poročilo o delu Ustanove Velenjska knjižna fundacija za leto 2017 
 
Poročilo je predstavil Ivo STROPNIK. 
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  
 
 
 
 
 

K 39. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o delu Zveze kulturnih društev Šaleške doline za leto 2017 

 
Poročilo je predstavila Tatjana VIDMAR. 
 
Član sveta Drago SEME je dejal, da je ta zveza ena tistih, ki zelo tesno povezuje ljubiteljske kulturne 
ustvarjalce cele Šaleške doline, kar je zelo pomembno. Morda bi lahko naš župan tudi druga dva spodbudil, da 
bi še kaj več prispevali. Naši kulturni ustvarjalci se kažejo po celotnem slovenskem prostoru in z zelo dobrimi 
rezultati zatopajo našo dolino. Takšno raznoliko in bogato kulturno poslanstvo, ki ga ustvarjajo v naši dolini, je 
pohvalno. Hvala pa gre tudi strokovnim sodelavkam in sodelavcem, ki lepo skrbijo za medsebojno povezavo in 
spodbujanje.  

 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  
 
 
 

 
 

K 40. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o delu Mladinskega sveta Velenje za leto 2017 

 
Poročilo je predstavil Amadej ŠUPERGER. 

 



Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  
 
 
 
 
 

K 41. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Onesnaževala v zraku – rezultati meritev EIS in obveščanje javnosti v letu 2017 

 
Poročilo je predstavila Sonja GLAŽER.    
 
Član sveta dr. Adnan GLOTIĆ je dejal, da je glede na podatke možno reči, da imamo v Velenju relativno 
kvaliteten zrak, ključno pa je, da imamo daljinsko ogrevanje, kar pomeni, da imamo malo individualnih kurišč in 
so emisije bistveno bolj nadzorovane in sanirane. Če se primerjamo z drugimi občinami, zlasti kar se tiče 
koncentracije trdih delcev, vidimo, da je Velenje na zelo dobri poziciji. V zadnjem obdobju pa je kljub temu 
dostikrat slišati težnje, da se kdo ne bi priklopil na daljinsko ogrevanje, ali da bi se odklopil. Potrebno pa je 
imeti v mislih, kaj se dogaja s kakovostjo zraka, zato je potrebno iskati alternative, ki ne bodo poslabšale 
stanja, ki ga imamo sedaj.  
 
Član sveta Anton DE COSTA je dejal, da bi morali kvaliteto našega zraka še bolj izpostaviti tistim, ki nas 
stalno napadajo glede bloka 6. Naša velika prednost je v tem, da je cela Šaleška dolina na daljinsko ogrevanje 
ter da imamo en vir, ki ga tudi čistimo in to je rezultat našega pozitivnega delovanja.  
 
Član sveta Dimitrij AMON je postavil vprašanje, koliko časa so v urah trajale presežene mejne vrednosti 
oziroma ali naše aparature to zaznavajo in če bi bilo možno dobiti to informacijo. 
 
Sonja GLAŽER je dejala, da v tem trenutku točnega podatka ne more dati. Urni podatki pa se na spletnih 
straneh stalno obnavljajo.  
 
Župan Bojan KONTIČ je dejal, da pri nas ni problem slab zrak, ampak smrad, ki je posledica zračenja iz 
premogovnika. Osnovni problem je zračni jašek na območju jezera, ki onemogoča nadaljno urejanje tega 
področja. Bo pa ta jašek verjetno že naslednje leto prestavljen na drugo lokacijo.  
 
Član sveta Anton DE COSTA je dejal, da je bilo na začetku mišljeno, da naj bi se ti plini iz rudnika v okviru 
investicije bloka 6 speljali v čistilni sistem. Zanima ga, ali ta opcija še obstaja oziroma kje bo potem lokacija 
jaška. Bo pa še vedno v Šaleški dolini in eni bodo spet ta zrak vohali. Zato bi bilo smiselno, da bi se to rešilo v 
sklopu bloka 6. 
 
Župan Bojan KONTIČ je dejal, da ta jašek ob jezeru bo odstranjen in bo premeščen na deponijo premoga. 
Res je torej, da ne gre iz Šaleške doline in to ni rešitev, s katero bi lahko bili zadovoljni. 
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  

 
 
 
 

Seja se je zaključila ob 13.40 uri.  
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