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PREDLOG

ZAPISNIK 20. SEJE
Sveta Mestne občine Velenje
Seja je potekala v sejni dvorani Mestne občine Velenje,
dne 5. 10. 2021, s pričetkom ob 8.00 in zaključkom ob
9.50.
Sejo je vodil župan Peter DERMOL.
Opravičili so se naslednji člani sveta: dr. Franc ŽERDIN,
dr. Adnan GLOTIĆ in Dimitrij AMON.
Župan Peter DERMOL je svetnice in svetnike seznanil, da
so v preteklem mesecu prejeli obvestila o prestopih
svetnikov, in sicer je svetniška skupina Desus po novem
svetniška skupina SAB, Brigita Tretjak pa je po novem
svetnica stranke Naša dežela.
Župan Peter DERMOL je ugotovil, da je od skupnega
števila 33 članov sveta prisotnih 30 članov in je svet
sklepčen.
Člani sveta so za 20. sejo Sveta Mestne občine Velenje
prejeli naslednje gradivo:
- Glasilo št. 22 ter Prilogo 1 in 2
- Predlog dnevnega reda s poročevalci, kazalom in
opombami
- Zapisnik Odbora za gospodarske javne službe
- Zapisnik Odbora za okolje in prostor
- Zapisnik Odbora za gospodarstvo
- Zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja
- Zapisnik Komisije za statutarno-pravna vprašanja
- Zapisnik Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
- Zapisnik Sveta za varstvo pravic najemnikov
stanovanj (nesklepčna seja)
- Zapisnik seje Nadzornega odbora

Za 20. sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 19. seje Sveta Mestne občine
Velenje
2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter
občinske uprave
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2021
4. Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o izvrševanju
proračuna Mestne občine Velenje za leto 2021 v
obdobju od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021
5. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem
Mestne občine Velenje za leto 2021
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6. Predlog Pravilnika o dodeljevanju najemnih stanovanj
v najem mladim
7. Osnutek Odloka o poimenovanju ulic z imenoma Ulica
svežih idej in Cesta Jožeta Ervina Prislana
Član sveta Matej JENKO je predlagal, da se dnevni red
dopolni s 1. točko, in sicer da se vsi svetniki, ki še niso
danes opravili testiranja za Covid, testirajo, namreč
testiranje ni le zaradi nas samih, ampak tudi zaradi vseh
ostalih, ki so tu. Danes so lahko okuženi in samo en
okuženi lahko okuži nekoga izmed njih. Sam se ni šel
testirati le zaradi sebe, testirati se je šel tudi zaradi drugih.
Ravno zaradi tega so v nekaterih svetniških skupinah dali
pobudo, da bi župan pozval vse, da se gredo testirat, žal
pa to ni bilo tako napisano, ampak je bilo napisano, da ni
potrebno samotestiranje za vse, ki izpolnjujejo PCT pogoj
in tudi ni predvideno, da bi se testirali. Njemu se to zdi
velika škoda, predvsem zato, ker so med njimi tudi starejši
in ranljivejši. Ponovno je predlagal, da pod 1. točko župan
predlaga, da se gredo testirati vsi tisti, ki tega danes niso
storili.
Župan Peter DERMOL je dejal, da če bi svetnika Jenka
res tako skrbelo zdravje, bi tudi on sam imel masko na
obrazu, sam župan pa ne določa ukrepov, ti so določeni z
vladnimi odloki in oni izpolnjujejo vladne odloke. To pa niti
ni točka za razširitev dnevnega reda, ker niso izpolnjeni
pogoji. Dejal je še, da naj si da svetnik Jenko masko na
obraz, če želi nanj prelagati odgovornost.
Prisotnih je bilo 30 članov sveta.
1. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa,
ki se je glasil: 20. seja Sveta Mestne občine Velenje bo
potekala po naslednjem DNEVNEM REDU:
1. Potrditev zapisnika 19. seje Sveta Mestne občine
Velenje
2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter
občinske uprave
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka
o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2021
4. Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o izvrševanju
proračuna Mestne občine Velenje za leto 2021 v
obdobju od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021
5. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa
o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem
Mestne občine Velenje za leto 2021
6. Predlog Pravilnika o dodeljevanju najemnih stanovanj
v najem mladim
7. Osnutek Odloka o poimenovanju ulic z imenoma Ulica
svežih idej in Cesta Jožeta Ervina Prislana
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Potrditev zapisnika 19. seje Sveta Mestne
občine Velenje
Prisotnih je bilo 30 članov sveta.
2. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa,
ki se je glasil: Potrdi se zapisnik 19. 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 Veronika JUVAN: Iz krožišča proti Konovem
je opazila svetilko, ki se je sploh v tem deževnem in
meglenem jesenskem času izkazala za neučinkovito.
Povsem je zaraščena in zato nefunkcionalna. Potrebno bi
jo bilo zamenjati, ali pa urediti tako, da bo služila svojemu
namenu.
Odgovor Antona BRODNIKA: Takoj ko so dobili to
vprašanje, so se odpravili na teren in si zadevo ogledali s
koncesionarjem. Svetilka je bila res močno zaraščena,
zato so jo očistili. Sedaj normalno dela in ima boljšo
funkcijo, kot jo je imela prej. Zahvalil se je za to pripombo.
Član sveta Sebastjan APAT: V Večeru je zasledil, da je
TEŠ občine obvestila, da odstopa od pogodbe za dobavo
toplotne energije dolini. Zanima ga, kakšni so razlogi za
odstop, ki so jih v TEŠu navedli, kako gleda MOV na
odstop od pogodbe ter kakšne posledice predvidevajo.
Posledično zna priti tudi do dviga cen ogrevanja. Zanima
ga tudi, kakšne ukrepe z vidika pristojnosti občine in
ustanoviteljice Komunalnega podjetja Velenje predvidevajo
v zvezi z dvigom cene ogrevanja, torej za blažitev posledic
dviga oziroma da do nadaljnega dviga ne bi prišlo.
Odgovor mag. Iztoka MORIJA: TEŠ jih je obvestila, da
enostransko odstopa od pogodbe, in sicer zaradi dviga
cen emisijskih kuponov ter zaradi prenehanja obratovanja
bloka 5 s 1. 4. 2022. Po mnenju Komunalnega podjetja
Velenje, Občine Šoštanj ter Mestne občine Velenje je tak
odstop od pogodbe popolnoma neutemeljen in
nesprejemljiv in s pravnega vidika smešen. Da nekdo
odstopi od pogodbe zato, ker druga stranka normalno
izpolnjuje vse svoje obveznosti, v tem primeru KP Velenje,
kljub temu da cene rastejo in kljub temu da blok 5 ne bo
več deloval, v pogodbi pa hkrati piše, da se dobava toplote
izvaja iz bloka 6 in pa iz plinskih kotlov, je dejansko to
popolnoma nesprejemljivo. Njihov predlog je, da se s tem
ne strinjajo in so to tudi pripravljeni uveljavljati na sodišču,
ker če pride samo do spremembe glede obratovanja bloka
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5, se k tej pogodbi preprosto sklene aneks, da se to
izključi, s čimer se tudi lokalni skupnosti ter KP Velenje
strinjajo. Pogodba, ki je bila sklenjena s TEŠ leta 2017,
predvideva 10-letni rok za odstop od te pogodbe, torej če
danes oni pogodbo odpovejo, imajo lokalni skupnosti ter
KP Velenje 10 let časa, da nadomestijo vir, ki ga sedaj
predstavlja TEŠ. Kljub temu pa se z odstopom od pogodbe
ne strinjajo in je tak za njih nesprejemljiv in ni veljaven.
Dejal je, da bo v nadaljevanju na hitro predstavil glavne
točke glede alternativnih virov, s katerimi se ukvarjajo,
sicer pa je predlagal, da na eno izmed naslednjih sej pride
direktor KP Velenje in predstavi vse aktivnosti, ki jih skupaj
z lokalnimi skupnostmi izvajajo na tem področju. Dejal je,
da imajo že ustanovljeno delovno skupino za preobrazbo
sistema daljinskega ogrevanja, 24. 9. je bilo tudi dano
povabilo zainteresiranim gospodarskim subjektom za
sodelovanje pri tej preobrazbi, KP Velenje že izvaja
deljeno transformacijo KP, prehod daljinskega ogrevanja
na obnovljive vire energije v kombinaciji z
visokonapetostnima elektrodnima kotloma, prav tako so
pred dnevi oddali projektno nalogo za monosežig blata na
Ministrstvo za okolje in prostor. V okviru tega se izvajajo
številne aktivnosti in iščejo primerne rešitve za ogrevanje
čez 10, 20, 30 let. Glede same cene pa je dejal, da se že
kar nekaj let trudijo, da bi za daljinsko ogrevanje mesta
CO2 kuponi bili deležni popusta, ali pa da bi dobili
brezplačne kupone, žal pa pri tem do sedaj niso bili
uspešni in s podobnimi težavami se ukvarjajo po celotni
Evropi. Dvig cene je torej izključno vezan na dvig cene
CO2 kuponov. V tem trenutku pa lokalne skupnosti že
dajejo na letni ravni približno 700.000 EUR subvencij za
ogrevanje gospodinjstev, da cena toplote ne bi bila
previsoka.
Član sveta Sebstjan APAT se je zahvalil za odgovor, s
katerim je zadovoljen. Predlagal je, da opravijo na eni
izmed naslednjih sej razpravo na to temo in da pride tudi
direktor Komunalnega podjetja Velenje, da predstavi tudi
projekte glede alternativnih virov.

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah
Odloka o proračunu Mestne občine Velenje
za leto 2021
Obrazložitev predloga je podal župan Peter DERMOL.
Dejal je, da gre za nekaj sprememb, ki so vezane na
osnovni proračun. Spreminjajo se tako prihodki kot tudi
odhodki. Na prihodkovni strani imajo predvidenih z
rebalansom za 48,1 milijona EUR prihodkov, kar je
približno 840.000 EUR prihodkov več, kot so predvidevali.
Odhodkov in izdatkov pa je 52,6 milijona EUR, kar je
približno 1,7 milijona več, kot so načrtovali. Stanje ob teh
znanih predpostavkah na zadnji dan tekočega obdobja bo
tako približno 1,7 milijona EUR. Bistvene spremembe na
prihodkovni strani so prodaja poslovnih prostorov v
Rudarskem domu, kjer so podjetjem ponudili možnost
odkupa prostorov in tako so jih v večjem delu že prodali.
Sledi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, kjer je
prišlo do obnove postopka za odmero za Premogovnik
Velenje. Višji je tudi komunalni prispevek, kar nekaj
gradenj se namreč izvaja znotraj MOV. Svetnice in
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svetnike je seznanil tudi z informacijo, da so na osnovi
pomoči mladim pri reševanju prvega stanovanjskega
vprašanja, ko so znižali komunalni prispevek za 50%,
dobili 8 vlog v 3 mesecih. Na postavki prodaje stanovanj
imajo predvidenih manj prihodkov, gre predvsem za
zgodbo z zamenjavo zemljišč, ki se vleče že kar nekaj let
in tudi letos niso uspeli priti do skupne točke, zato so se
odločili, da se letos s tem vprašanjem ne bodo več
ukvarjali. Manj prihodkov bo tudi na področju
sofinanciranja skupnosti občinskih uprav SAŠA regije,
manj prihodkov pa bo tudi na področju celostnih
teritorialnih naložb, gre za projekt Stari trg 11, predvsem
zato, ker so projekt zaključili z nižjimi stroški, kot je bilo
predvideno in ta sofinancirani delež s strani države izpade.
Bodo pa poskušali s podpornimi projekti v prihodnjem letu
ta sredstva počrpati. Na strani odhodkov imajo ureditev
Starega Velenja, še v letošnjem letu bodo pristopili k
sanaciji ceste od Vile Biance do Starega trga 11, vključujoč
komunalno infrastrukturo, prav tako bodo uredili parkirišče
na mestu porušene hiše v bližini Starega trga 11. Ob tem
pričenjajo tudi z vpeljavo podzemnih zbiralnic, prva bo
prav na lokaciji Starega Velenja. Sledi pločnik v KS Šentilj,
k temu projektu bodo nemudoma pristopili, ker gre
predvsem za varnost otrok. Potem je ureditev in
vzdrževanje drugih poslovnih prostorov, predvsem zaradi
rušitve stavbe v Starem Velenju in na Debrci. Nekaj
malega sredstev pa so prihranili tudi za morebitni nakup
določene opreme, ki je v Vili Herberstein. To je imelo v
najemu Gorenje gostinstvo, letos poleti pa so se odločili,
da te dejavnosti ne bodo več izvajali, zato občina pelje vse
potrebne postopke, da dobijo novega najemnika. Problem
predstavlja oprema, ki je že kar zastarela, nekaj malega pa
je še uporabne in upa, da se bodo uspeli dogovoriti z
Gorenjem. Več odhodkov je predvidenih tudi na področju
nakupa stanovanj in poslovnih prostorov, v letošnjem letu
bodo namreč odkupili, če bodo prišli glede cene skupaj z
lastnikom, objekt med vrtcem Mojca in vrtcem Najdihojca,
objekt namreč nima več ustreznih dovoljenj za
stanovanjsko gradnjo, zato želijo ta objekt odstraniti in ta
prostor urediti. Dodatna sredstva so tudi na področju
investicijskega vzdrževanja in obnove stanovanj.
Spremenjen je bil zakon glede vgradnje dvigal in
načrtovanih je kar nekaj nadgradenj z dvigali in tu morajo
kot etažni lastniki zagotoviti del sredstev. Dodatna
sredstva so na področju vzdrževanja objektov osnovnih
šol, gre za sanacijo strehe na OŠ Gorica ter OŠ Gustava
Šiliha. Več sredstev je tudi na področju plačila razlike med
ceno programa vrtcev in ceno staršev. Tudi letos so vse
otroke, katerih starši so to želeli, vključili v vrtce. Dodatno
so odprli 3 nove oddelke, kar pa se kaže tudi v proračunu
MOV. Več je sredstev na področju vzdrževanja javnih
površin izven koncesije. Gre predvsem za to, da so se
odločili, da do pomladi usposobijo tudi bazenček na
mestnem igrišču. Sredstva so potrebna tudi zaradi
sanacije podpornega zidu pod cerkvijo sv. Marije, potem
so tu še odkupi zemljišč, predvsem zato, ker ni prišlo do
zamenjave s PVjem, vključena pa so tudi sredstva za
nakup kampa ob jezeru, o katerem bo danes še tekla
beseda. Manj obveznosti imajo na strani prispevkov za
zdravstveno zavarovanje, sprejet je bil namreč Zakon o
finančni razbremenitvi občin in je te obveznosti prevzela
država. Manj je tudi potrebnih sredstev za prevoze
učencev, predvsem je to posledica korona časa. Manj
sredstev je na postavki vzdrževanja objektov Vrtca
Velenje, letos se namreč še niso lotili sanacije kuhinje v
Lučki, je pa to eden izmed prioritetnih projektov. Potem pa
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je še rekonstrukcija Šaleške ceste, v letošnjem letu ta
projekt tudi po pogovoru z ministrom ne bo izveden,
obljubljeno pa je bilo, da pride to in pa Kidričeva cesta na
vrsto prihodnje leto. Upa, da bo država tokrat svojo obljubo
držala. Dodatno so letos zagotovili tudi sredstva za
sanacijo mostu v Lokah, torej v Paki pri Velenju, sanirati je
potrebno plaz, ki se je sprožil v KS Plešivec, nekaj
sredstev imajo rezerviranih tudi za morebitno projektno
dokumentacijo nadgradnje Doma za varstvo odraslih, po
pogovoru z ministrom pa bi se v prihodnjem letu ta
nadgradnja tudi lahko izvedla. Prejeli so tudi pobudo KS
Bevče za ureditev kanalizacije oziroma projektne
dokumentacije, vključili so tudi sredstva za umetno travo
na igrišču ob stadionu, projektirajo urbani park in tudi tu so
potrebna določena sredstva, nekaj sredstev pa bodo
porabili tudi za vzdrževanje otroških igrišč in za nakup
igral. V letošnjem letu so dobili v upravljanje tudi otroško
igrišče ob Visti, ki je v slabem stanju in ga bodo tudi s
pomočjo evropskih sredstev obnovili. Del sredstev
namenjajo tudi obnovi športnih igrišč, obnova igrišča v
Škalah se že dogaja. Dejal je, da so to ključne
spremembe, je pa seveda potrebno še veliko več, kar
bodo upoštevali pri pripravi proračuna za prihodnje leto.
Član sveta Mersad DERVIŠEVIĆ je dejali, da so nekaj
časa nazaj imeli razpravo in sprejem proračuna MOV, kljub
vsemu pa je potrebno iz več razlogov sprejeti rebalans
proračuna. Rebalans bo kot svetnik SD z veseljem sprejel,
saj je v njem kup malih projektov, še posebej pa se je
zahvalil za vložek v KS Šentilj, s čimer bodo zagotovili
varnost osnovnošolcem. Z rebalansom se bo izvedla tudi
sanacija strehe na osnovnih šolah, poskrbelo se bo tudi za
športno aktivne, saj se bo zamenjala umetna trava. Veseli
ga tudi, da se bo končno uredil prostor ob avtobusni
postaji oziroma stari letni bazen. Pomembno se mu zdi
tudi, da bodo z rebalansom dokončali obnovo Starega
Velenja. Dejal je, da bo rebalans proračuna z veseljem
podprl.
Članica sveta Irena POLJANŠEK SIVKA je dejala, da bo
predlog rebalansa podprla z velikim veseljem. Rebalans je
zelo živ, dinamičen in njegovo načrtovanje zaheva veliko
modrosti, veliko znanja, predvsem pa dobro poznavanje
razmer v mestu, v katerem živimo. Iz predstavljenih številk
lahko vidimo nove investicije, ki nam bodo dvigovale
kvaliteto življenja. Iz teh številk pa lahko slišimo tudi glas
naših občanov, ki so vedno bili pomembni soustvarjalci
proračuna MOV. Investicijsko je naravnan, zagotavlja dvig
kakovosti, predvsem pa dela naše mesto sodobno,
privlačno. Obeta razvoj in velik napredek našemu mestu,
zato ga bo podprla.
Članica sveta Veronika JUVAN je dejala, da sicer ni
ekonomistka, se pa spomni, da so jih na višji šoli učili o
bilanci odhodkov in prihodkov in da bilanca ni dobra, če
odhodki presegajo prihodke, kar pa je razvidno iz te
bilance. Predloga rebalansa torej ne bo podprla. Opazila je
tudi postavko »drugi operativni odhodki«, za katere ne ve,
kaj vsebujejo. Prosila je za razlago.
Član sveta Jože HRIBAR je dejal, da tudi on tega
rebalansa ne bo podprl, ker se mu zdi, da je v proračunu
veliko postavk, ki niso jasno opredeljene.
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Član sveta Matej JENKO je najprej dejal, da večina ljudi ni
imela mask, ko je prišel na sejo, zato jo je tudi sam dal dol.
Meni torej, da je bilo napadanje s strani župana
neupravičeno. Tudi sedaj imajo eni maske gor, drugi ne,
zato naj ima župan iste kriterije. Glede proračuna je dejal,
da podpira določene projekte, ki so v rebalansu in so
vredni tega, da se jih podpre. Lahko pa reče, da znajo
nekateri zelo lepo opevati proračun, češ kako je sodoben,
kako skrbi za varnost, za razvoj itd., vendar je dejstvo, da
Velenje 30 let pada po vseh kriterijih, Velenje ne napreduje
tako kot ostala mesta po Sloveniji. Če bi šli malo naokoli
po drugih primerljivih mestih, bi videli, da Velenje propada.
Tudi po BDPju smo v lanskem letu padli pod slovensko
povprečje. Vedo pa, da je bilo nekoč Velenje v slovenskem
vrhu po BDPju. Velenje nima obvoznice, nima avtoceste,
nima novih stanovanj, nima infrastrukture. Na številnih
področjih smo šibki. To ni razvoj.
Župan Peter DERMOL je svetnika Jenka opozoril, da mu
je čas potekel, zato naj se ta raje osredotoči na rebalans.
Član sveta Matej JENKO je župana prosil za spoštljivost,
da lahko zaključi.
Župan Peter DERMOL je dejal, da je čas potekel, svetnik
pa še ni niti besede rekel o rebalansu.
Član sveta Matej JENKO je dejal, da zvonca še ni bilo.
Župan Peter DERMOL je dejal, da je zvonec bil.
Član sveta Matej JENKO je dejal, da potem pa naj dajo
zvonec bolj na glas. Ne glede na to pa rebalansa ne bo
podprl. Ugotavlja tudi, da vsako leto namenjajo več
sredstev za samopromocijo, zato da župan hodi okrog in
se promovira. Sploh v novem letu, ker bo volilno leto,
opaža, da je teh sredstev znova več. To se mu zdi
nekorektno in nevredno tega rebalansa.
Župan Peter DERMOL je svetniku odvrnil, da bi bilo
dobro, da govori resnico, preden mu kaj očita. Niso oni
krivi, da so olimpijci dosegli tak rezultat na olimpijskih igrah
in so morali tudi njim zagotoviti dodatna sredstva. Pa še
marsikaj drugega se je zgodilo, za kar je bilo potrebno
zagotoviti dodatna sredstva.
Član sveta Bojan VOH je dejal, da bo rebalans z veseljem
podprl. Pri predhodniku so poslušali, kaj vse v Velenju
manjka, kar imajo drugi, vendar pa so slišali le projekte, ki
jih izvaja država. 3. razvojne osi lokalna skupnost ne more
narediti, prav tako ne obvoznice, delajo pa vse na
projektih, ki jih lahko lokalna skupnost popravi, pripravi za
varnost naših ljudi. Lani so razmišljali, da bi uvedli
participativni proračun, vendar ta rebalans ni nič drugega
kot to. Očita se županu in direktorju, da hodita po mestu,
po občini in ugotavljata, kaj je narobe, se sestajata s
predsedniki krajevnih skupnosti in mestnih četrti, da bi
ugotovili, kaj občane teži. To je del participativnega
proračuna, da se posluša ljudi. Ker meni, da je to s tem
rebalansom zajeto, ga bo z veseljem podprl.
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Članica sveta Breda KOLAR je dejala, da je dejstvo, da je
proračun sestavljen na način, da pokriva vse bistvene dele
naše občine, komunalne potrebe, družbene dejavnosti,
nevladne organizacije, krajevne skupnosti itd. Veseli jo, da
je vodstvo občine prisluhnilo potrebi, ki je nastala na OŠ
Gorica, streha je res potrebna sanacije in vesela je, da se
je našel denar tudi za to. Dejala je še, da pozdravlja
prisotnost vodstva občine na terenu, saj so pravzaprav
izbrani od ljudi in delajo za ljudi, ne glede na politično
barvo. Karkoli dobrega v Velenju naredijo, naredijo za vse
nas. Nujno je, da so prisotni vsi, tako vodstvo občine kot
svetniki, da so aktivni v okolju, kjer so jih izvolili. To, da se
očita županu in vodstvu, da hodijo po terenu, za ta očitek
nima besed. Razume pa, da bi marsikdo od njih denar
razdelil drugače, ampak tako pač je. Proračun bo podprla,
ker podpira vse tisto, kar je notri dobrega, v naslednjih letih
pa bodo denar drugače razdelili. Župan je lepo povedal, da
so bili upoštevani tudi predlogi s strani opozicije in če bodo
na tak način delali, meni, da nam bo v Velenju lepo. Ne
more pa se strinjati z gospodom Jenkom, da je mesto
slabo urejeno in da nazaduje. Eni imajo pač optimističen,
drugi pa pesimističen pogled.
Župan Peter DERMOL je dejal, da je žalostno, da drugi
bolj opazijo, kako lepo mesto imamo, kot pa opazimo
sami. Tako pač je. Svetniku Jenku je odvrnil, da nima
replike, saj gre za skrajšani postopek. Dodal je še, da so
prihodki 48,1 milijona EUR, odhodki so 52,6 milijona EUR,
pozitiven izid pa je zato, ker imajo presežek iz preteklih let.
S presežkom letos predvidevajo 1,7 milijona EUR. Vodje
uradov pa imajo nalogo, da poskušajo na vsaki postavki še
nekaj privarčevati, zato je prepričan, da je lahko ta
presežek na koncu leta še višji kot 1,7 milijona EUR.
Glede postavk »drugo« pa naj postavijo vprašanje in jim
bodo odgovorili. Res pa je tudi, da je letošnje leto bilo
specifično leto, ko niso vedeli, kako se bo vse skupaj
odzivalo zaradi korone. Letos so razmere sicer nekoliko
boljše in so lahko izpeljali določene aktivnosti. Vse to pa
potegne za sabo neke stroške, se pa strinja, da vedno
lahko še kaj privarčujejo in te možnosti iščejo. Je pa vsako
leto drugačno. Dejal je še, da lahko vsak sodeluje pri
pripravi proračuna in če bi želeli kaj vnesti vanj, bi pripravili
amandma in bi ga danes vložili in če bi bil predlog smiseln,
bi ga tudi upoštevali.
Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
3. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne
občine Velenje za leto 2021.
Za predlog je glasovalo 22 članov sveta, 4 so bili proti.
Predlog je bil sprejet.
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K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o seznanitvi s Poročilom o
izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje
za leto 2021 v obdobju od 1. 1. 2021 do 30. 6.
2021

občine Velenje za leto 2021 v obdobju od 1. 1. 2021 do 30.
6. 2021.
Za predlog je glasovalo 22 članov sveta, nihče ni bil proti.
Predlog je bil sprejet.

Obrazložitev predloga je podala Amra KADRIĆ.
Član sveta Matej JENKO je najprej dejal, da je zelo
presenečen nad tem, kar se dogaja v tem mestnem svetu,
torej da imajo 2 minuti za razpravo o proračunu. Gre za
janšizem, ki se dogaja v stranki SD.
Župan Peter DERMOL je svetnika Jenka opozoril, da
samo še ena takšna izjava, pa mu vzame besedo.
Član sveta Matej JENKO je nato dejal, da je v tem
poročilu in pa v prejšnjem proračunu vidno, da so se
sredstva porabljala za samopromocijo. Ni govoril prej o
tem, da župan ne sme hoditi na teren. To je zloraba in to
sploh ni res. Tega ni trdil niti enkrat, je pa res, da je bilo v
času županskih volitev ogromno sredstev namenjenih za
razne publikacije, to pa je res in o tem je govoril.
Župan Peter DERMOL je dejal, da so bile volitve v letu
2020, sedaj pa smo v letu 2021.
Član sveta Matej JENKO je župana prosil, da neha žaliti.
Že direktor zdravstvenega doma jim je govoril, kako nimajo
pojma in kako ne morejo razumeti, sedaj pa je s tem začel
še župan. Županu je dejal, naj se umiri in naj bo bolj
spoštljiv.
Župan Peter DERMOL je dejal, da se pogovarjajo o
zaključnem računu.
Član sveta Matej JENKO je dejal, da je v zaključnem
računu videti en kup stroškov, ki po njegovem mnenju niso
upravičeni. Zanima ga tudi, kako je bilo z nakupom Vile
Herberstein, ker, kolikor ve, v lanskem letu za to ni bilo
predvidenih sredstev v proračunu.
Župan Peter DERMOL je svetniku Jenku dejal, da je ta
odgovor že prejel, ampak očitno ne bere niti odgovorov.
Vile Herberstein niso nikoli odkupili in to so posredovali v
odgovoru, celo dvakrat, pa se še danes svetnik Jenko
tukaj spreneveda. Vile Herberstein niso kupili, ampak so jo
dobili za 75 let od države in sedaj občina s tem objektom
upravlja oziroma išče novega najemnika. To pa so naredili
zato, ker je bilo takrat v interesu ministrstva, da objekt, ki
je kulturna dediščina, ne preide v privatna lastništva,
ampak da s tem upravlja lokalna skupnost.
Prisotnih je bilo 30 članov sveta.
4. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa
o seznanitvi s Poročilom o izvrševanju proračuna Mestne
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K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah
Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Velenje za leto
2021
Obrazložitev predloga je podala mag. Branka
GRADIŠNIK.
Član sveta Matej JENKO je dejal, da ga je kar groza, ko
mora priti za govorniški oder, ker je treba izpostaviti take
stvari, ki jih nerad počne, vendar jih je treba narediti, kot
odgovorni svetnik to mora storiti. Odkar je v tem mestnem
svetu, govori, da Velenje nima strategije. Kar včeraj ni bilo
strateškega pomena, danes je strateškega pomena. To je
vehementno ravnanje, ali pa so zadaj kaki drugi nameni, ki
jih on ne pozna. Svetnici, ki je govorila iz klopi, je nato
zabrusil, naj utihne in pride za govorniški oder, ne pa da ga
napada iz klopi. Naj bo spoštljiva.
Župan Peter DERMOL je svetnice in svetnike v klopeh
prosil, da se umirijo.
Član sveta Matej JENKO je nadaljeval, da so lansko leto
napisali dopis, kako kamp ni strateškega pomena in kako
nesmiselno je, da uveljavijo predkupno pravico. Danes pa
govorijo diametralno nasprotno. V 1 letu se strategija
spremeni. Očitno ne vedo, kaj je to strategija, ali pa so
zadaj kaki drugi interesi, ki jih on ne pozna. Strategijo se
postavi in se jo drži in to v Velenju manjka in zato Velenje
propada. Vsak je za nekaj dober, samo knap je za vse, se
je reklo včasih. Očitno imamo na mestni občini nekoga, ki
se na vse spozna in ki vse ve, ki noče poslušat drugih
predlogov, niti ne daje odgovorov na druge predloge in jih
raje zavrne, ker niso prišli iz njihovih logov. Z veseljem
podpre tak predlog, če bi imeli neko strategijo, ampak tu
zadaj ni nobene strategije.
Župan Peter DERMOL je dejal, da bi zelo želel videti tisti
dokument, kjer so rekli, da kamp ni strateškega pomena.
Če ga gospod Jenko ima, bi ga prosil, da mu ga
posreduje.
Član sveta Matej JENKO je dejal, da so v kabinetu
župana MOV to pripravili 11. 8. 2020.
Župan Peter DERMOL je prosil, da mu prebere, kje piše,
da kamp ni strateškega pomena, ker sam se tega ne
spomni.
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Član sveta Matej JENKO je najprej župana prosil, da umiri
svoje svetnike. Nato je prebral odlomek, kjer je zapisano,
zakaj MOV ne bo pristopila k odkupu zemljišča kampa.
Dejal je, da je rezultat tega, da je bil kamp celo poletje
zaprt.
Članica sveta Darinka MRAVLJAK je svetniku Jenku in
njegovi Dobri državi predlagala, da pripravi to vizijo
oziroma strategijo razvoja Velenja, jo finančno ovrednoti,
oni pa jo bodo z veseljem v Svetu MOV obravnavali. Če bo
boljša, jo bodo sprejeli, če pa ne, potem pa naj svetnik
Jenko neha. Nenehno poslušajo o tej viziji in strategiji, pa
še do danes tega dokumenta niso videli.
Župan Peter DERMOL je svetniku Jenku dejal, da po
poslovniku nima več replike, nato pa mu je vendarle dovolil
repliko.
Član sveta Matej JENKO je dejal, da je nastop župana kot
predsedujočega zelo velikokrat žaljiv.
Župan Peter DERMOL je svetnika opozoril, da je šel
mimo poslovnika, ko mu je dal besedo, zato naj se
osredotoči na to, kar je mislil povedati. Če pa bo svetnik
nadaljeval s kršitvijo poslovnika, mu bo takoj vzel besedo.
Član sveta Matej JENKO je županu dejal, naj se neha
dreti v mikrofon.
Župan Peter DERMOL je svetniku Jenku izrekel 1.
opozorilo.
Član sveta Matej JENKO je dejal, da on ni tukaj zato, da
bi postavljal vizije in strategije. On daje predloge, oni, ki so
vladajoči, pa postavljajo te stvari. In on je dal predloge,
vendar ni bilo niti nobenega odgovora, čeprav je že
večkrat ponovil svoje predloge.
Članica sveta Brigita TRETJAK je dejala, da bo predlog z
veseljem podprla, saj si želi, da bi celo jezero reševali
kompletno. Rabijo torej nekoga, ki bi vse skupaj povezal.
Danes ni več pomembno, kaj lahko ponudiš, temveč kaj
lahko turist doživi in upa, da se to tudi zgodi.
Članica sveta Veronika JUVAN je dejala, da se najprej ni
imela namena oglasiti, ker je to prepucavanje že smešno.
Meni, da je prav, da kamp ostane v lasti občine, ker
verjame, da se lahko iz kampa še marsikaj naredi. Gostje
si želijo prenočiti na obali, gledati sončni zahod, ker imajo
občutek, kot da so na morju. Ko bo pa čas za strategijo, pa
bodo zagotovo vedeli o njej. Postavila je vprašanje, kdaj
pa bo o tej strategiji kaj več znanega.
Član sveta Jože HRIBAR je dejal, da mu je všeč, da so se
začeli malo bolj med seboj streljati, tako namreč vse
skupaj postaja bolj zanimivo. Glede kampa je dejal, da se
mu zdi, da občina vseeno malo preveč denarja meče za to
plažo, vse pa nekako stoji. Za Visto je bilo obljubljenih
ogromno nekih prireditev, dogodkov, sedaj pa sameva. On
je proti temu. Naj raje poštimajo zadeve, ki so, torej Visto,
potem pa dalje. Vidi tudi, da ni nekega interesa privatnikov,
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da bi kupili kamp. Noben noče kupiti, občina je pa komaj
dobila. On tega ne bi kupoval, razen če PV to podari.
Član sveta Bojan VOH je dejal, da bo to z veseljem
podprl. Vsi vedo, da so se pogovarjali o tem, kako bi
celotno jezero spravili v nek kompleks, ki bi ga lahko
upravljali, da bi imeli nek nadzor, od vodnega mesta, ki ga
zaenkrat zakonodaja ne dopušča, do raznih hotelov,
indijanskih vasi, ki jih je obljubljal PV. Enako so se
pogovarjali tudi o kampu in nikoli ni bilo rečeno, da jim ne
pride prav. Bilo pa je problematično, da je izredno visoka
cena s strani PVja. Še lani so govorili o ogromni vsoti, ki jo
je PV zahteval, zato so takrat rekli, da ni čas, da bi lokalna
skupnost tvegala, ker je predrago. To je bila odločitev
Sveta MOV in ne župana. Sedaj pa, ko so dobili
sprejemljivo ponudbo od PVja, dobili so ponudbo, da
uveljavljajo predkupno pravico, sedaj pa so po mnenju
nekaterih proti. Sam meni, da bodo s tem zaokrožili celoto,
lahko bodo uredili velenjsko plažo, ki je že 3. leto zapored
najboljše ocenjena v Sloveniji. Še enkrat je ponovil, da bo
predlog podprl.
Članica sveta Aleksandra VASILJEVIĆ je dejala, da bo
predlog absolutno podprla, ker meni, da lahko s svojimi
predlogi in idejami odlično zapeljejo zgodbo v smeri trženja
turizma. Vse svetnice in svetniki so 5. 8. prejeli povabilo na
razmišljanje in podajanje predlogov za razvoj turizma v
Velenju in Šoštanju za obdobje 2022-2027. Vsi, ki menijo,
da nimajo dovolj moči, da njihov glas ni dovolj slišan, tem
je predlagala, da prebirajo gradiva, ki jih prejemajo, ter
vabila in tam lahko tudi uveljavljajo svoje ideje, vizije in
podobno. Vsekakor pa se ji zdi, da bo kamp strateškega
pomena za Velenje in je prav, da uveljavljajo predkupno
pravico, da se lahko Velenje naprej razvija.
Član sveta Bojan ŠKARJA je dejal, da so nekateri že res
dolgo v tem svetu, pa tudi prej, ko je bil na PVju, se je
ukvarjal s problematiko ugreznin in tudi s turizmom. Ko
pogleda nazaj, je PV nekaj vizije imel, vendar ta ni bila
prava in odraz tega je ravno kamp, ki se je dajal v
upravljanje privatnikom in ni bilo iz vsega nič. Vizija je tu
jasno zastavljena, torej ne samo, da se kupi kamp, ampak
tudi razvoj obalnega dela proti zahodu. Nujno je tudi
prestaviti čolnarno proti zahodu. To so vse stvari, ki bodo v
razvojnem projektu prišle na mizo. Karkoli je občina
prevzela, se je delalo in upravljalo dobro. Kar občina
prevzame, se dela razvojno in zelo dobro. Tudi prejšnji
župan se je zelo dolgo pogajal s PVjem za zamenjavo
zemljišč, ki so v lasti MOV in so potopljena, ampak danes
PV o tem ne želi niti slišati. Verjame, da bo občina uspela
z vsemi dejavnostmi, ki se jih bo tu lotila, in bo šel razvoj
naprej.
Župan Peter DERMOL je dejal, da se v občinski upravi
zavedajo tega, da bodo z nakupom kampa obremenili
sami sebe, zato so imeli tudi kar nekaj pomislekov in
internih razprav na raznih kolegijih. Ampak to, kar se je
zgodilo zadnjo sezono, se ne sme več zgoditi. To je
izhodišče vsega. Ne drži, da kamp ni strateškega pomena,
tega nikoli niso izjavili, je pa res, da so pred dobrim letom
dni povedali, da imajo jasna zagotovila, da ima PV že kar
nekaj interesentov in da bo v tem sklopu kamp tudi
prodan. Že takrat so razmišljali, da bi uveljavljali
predkupno pravico in bi šli v javno-zasebno partnerstvo,
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ampak tega niso storili, ker so bili prepričani, da bo kamp
prodan in da bo dobil nekega strateškega lastnika. Videli
pa so, kaj se je letos zgodilo s kampom. Bil je sramota za
razvoj turizma in ne želi si, da bi se to ponovilo. Prav se
mu zdi, da lokalna skupnost da signal, da je pripravljena to
kupiti ter poiskati najemnika. Ponovil je, da se zavedajo,
da bo to za njih breme. V letošnjem letu so tudi prišli do
ugotovitev, kako se obnašati do strateških zemljišč, ki so v
lasti PVja oziroma drugih energetskih družb. Vedo, da se
je v neki drugi regiji vse skupaj sprivatiziralo in se ta
zemljišča niso oddajala v razvojni namen regije in je
območje potem zastalo v razvoju. Torej morajo razmišljati,
kaj s preostalimi zemljišči, ki so v lasti PVja, saj lahko
imajo že jutri privat lastnika, mi pa imamo potem zelo
veliko omejitev pri razvijanju območij. Ne želijo torej
ponoviti napak, ki so se nekje drugje nekoč že dogajale.
Sam bi seveda bil najbolj vesel, da bi kamp bil danes v
lasti nekoga in bi živel, vendar do tega ni prišlo in so se
odločili, da uveljavljajo predkupno pravico. Glede strategije
je dejal, da se sedaj v njeno pripravo lahko vključi vsak,
tudi javna obravnava mora biti, meni pa, da bo do konca
decembra pripravljen ta del dokumenta. Glede kampa je
dejal, da ima sedaj lokalna skupnost 3 možnosti, ena je,
da se da v najem za določen čas, drugo je, da se tvori
javno-zasebno partnerstvo, kar je nekoliko dolgotrajen
postopek, ali pa ustanovitev stavbne pravice. Ko bodo
prejeli odgovor PVja, bodo potem tudi šli v enega izmed
teh modelov upravljanja kampa. Nato je ponovno opozoril
svetnika Jenka, da nima več besede in da vedno znova
krši poslovnik. Enkrat mu je dovolil repliko, ne more pa
tega pri vsaki točki. Ima pa svetnik možnost, da o tem
razpravlja na odborih ter tudi druge načine sodelovanja.
Prisotnih je bilo 30 članov sveta.
5. 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
2021.
Za predlog je glasovalo 24 članov sveta, 2 sta bila proti.
Predlog je bil sprejet.

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Pravilnika o dodeljevanju najemnih
stanovanj v najem mladim
Obrazložitev predloga je podala Alenka REDNJAK.
Članica sveta Veronika JUVAN je dejala, da so slišali, da
gre za 5 stanovanj. Verjame, da bi si vsi želeli več
stanovanj za mlade in upa, da se v prihodnosti najde več
stanovanj za mlado populacijo. Zagotovo bo ta predlog
podprla, ker je prijazno naravnan do mladih, da ostajajo v
našem mestu in da se vračajo vanj.
Članica sveta Tjaša ODERLAP je dejala, da je zelo
ponosna, ker ima danes pred sabo ta predlog, ki je
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naravnan izključno na mlade. Meni, da je stanovanjska
problematika po celotni Sloveniji in ne le v Velenju in prav
je, da čim prej pristopijo k temu in pomagajo mladim. Želi
si, da bi mladi ostali v našem mestu in, kot je rekla
kolegica Veronika, da bi z leti imeli tudi več teh stanovanj.
Upa, da bodo pozorni, kaj se bo z mladimi zgodilo tudi po
preteku njihovih pogodb. Prav je, da o tem razmišljajo že
danes, da ne bodo potem mladih postavljali na cesto. V
tem letu so že kar nekaj naredili za mlade, da se lažje
postavijo na noge. Veseli jo, da se vse dela skupaj z
mladimi, da se jim prisluhne in da mladi imajo svoje
predloge, zato bo tudi ta predlog z veseljem podprla.
Član sveta Matej JENKO je dejal, da bo ta predlog podprl,
ker dobre predloge vedno podpre. Meni, da je za mlade
potrebno delati, narediti več, da se bodo začeli vračati.
Seveda imamo tu velik problem z delovnimi mesti, kar je
še večji problem od stanovanj. Seveda imamo težave tudi
s tem, da je premalo stanovanj, da se premalo stanovanj
gradi v Velenju, mu je pa všeč, da je za mlade posebej
pripravljen predlog pravilnika, to se mu zdi dobro, ker bodo
tako mladi bolj slišali, da imajo možnosti tudi na tem
področju. Je pa seveda 5 stanovanj malo, je nekaj, bolje
kot nič za začetek. Zagotoviti bi morali tudi kake službe,
kar bo sicer težko, čeprav obljubljajo 5000 novih delovnih
mest. Če jih bo 10% tega, bo on zelo zadovoljen. Ta
pravilnik podpira.
Župan Peter DERMOL je dejal, da je bilo v zadnjih 2 letih
ustvarjenih približno 1500 delovnih mest.
Član sveta Sebastjan APAT je dejal, da bo ta predlog
pravilnika podprl. To je podprl že takrat, ko so sprejemali
subvencioniranje komunalnega prispevka, ki je tudi korak k
reševanju stanovanjske problematike, s katero se soočajo
predvsem mladi, tako samski kot družine. Takrat je tudi
spraševal okoli letnice, ki je bila do 35, tukaj pa imajo do
29. To ga nekoliko moti, ker gre za neko neenakost. Morda
bi bilo smiselno, da se vse te stvari poenotijo. Glede
površinskih normativov ni nič zasledil, misli pa, da je v
enem pravilniku, je pa malo preletel, kako imajo Nova
gorica in Ljubljana, ki imajo drugačne normative. Predlagal
je, da tudi to pogledajo, ko se bo izvajalo. Vsekakor pa bo
pravilnik podprl.
Alenka REDNJAK je dejala, da so pri pripravi pravilnika
pogledali tudi prakso po Sloveniji, kar nekaj občin namreč
te pravilnike ima. Vsaka pa ima nekoliko prilagojenega
glede na svoje mesto in tudi mi smo drugačni od ostalih
mest in mladi so sami izpostavili, kje so največje težave,
zato so dali do 30 let starosti. Mladi so na začetku poti
najbolj ranljivi, pri komunalnem prispevku pa so vključeni
mladi, ki že imajo nekaj dohodkov, saj gradijo
stanovanjske hiše. Pri tem pravilniku pa gre za mlade, ki
bodo imeli najemno stanovanje, ki ga res potrebujejo čim
prej. Površinski normativi so določeni na podlagi
Stanovanjskega zakona, na podlagi katerega je sprejet
tudi pravilnik o dodeljevanju najemnih stanovanj, ki ga je
sprejela država in tam si lahko to pogledajo, gre pa za
normativ iz liste B.
Župan Peter DERMOL je dejal, da se zavedajo, da 5
stanovanj ni ravno visoka številka, ampak to je začetek.

15. november 2021

Videli bodo, kako se bo ta model odzval, v naseljih, ki jih v
prihodnosti načrtujejo, pa bodo imeli tudi stanovanja, ki
bodo namenjena izključno mladim. Težava, s katero se
soočajo, pa je to, da najemnik, ki je v stanovanju, kasneje
nima predkupne pravice, kar bo seveda pri mladih težava,
zato bodo sprožili predlog spremembe zakonodaje, da bi
najemnik imel predkupno pravico. Njihova želja je namreč,
da bi po 5 letih najemnik, če je finančno sposoben, to
stanovanje tudi kupil in oni potem s temi sredstvi kupijo
novo stanovanje. Trenutno pa zakon tega ne omogoča in
tukaj bodo morali podati pobudo za spremembo
zakonodaje.

Prisotnih je bilo 30 članov sveta.
6. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu
Pravilnika o dodeljevanju najemnih stanovanj v najem
mladim.
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA
Osnutek Odloka o poimenovanju ulic z
imenoma Ulica svežih idej in Cesta Jožeta
Ervina Prislana
Obrazložitev predloga je podala mag. Branka
GRADIŠNIK.
Član sveta Franc KOS je postavil vprašanje, kateri objekti
spadajo v to Cesto Ervina Prislana, ker meni, da ulica brez
objektov ni ulica, zato je dal dodatni predlog, da se ta ulica
podaljša naprej mimo šole in rondoja in do Jakopca in bi to
bila Prislanova ulica, ker je zadaj Kosovelova ulica, ki ima
3 veje in bi lahko bloke od rondoja, 4 bloke, ki so
Kosovelova 2a, b in c, preimenovali v Ulico Ervina
Prislana, da bi bilo vsaj nekaj objektov v tej ulici. Glede
Ulice svežih idej pa meni, da bi bilo potrebno imenovati
ulice tako, da ti povejo, kaj se tam najde in če greš ideje
iskati, je tako bolj umetniško.
Član sveta Bojan ŠKARJA je dejal, da mu ta Ulica svežih
idej pomeni nekaj novega, nekaj boljšega in naprednega in
to podpira. Prav tako podpira poimenovanje Cesta Jožeta
Ervina Prislana, ker tisti, ki so bili komandni kader v
teritorialni obrambi, so sodelovali z Jožetom in vedo,
kakšno ime, kakšen lik je on in je prav, da se cesta
poimenuje po zaslužnem Velenjčanu. Zanj je bil on pravi
komandant in heroj. Predlagal je, da bi osnutek
prekvalificirali v predlog.
Mag. Branka GRADIŠNIK je dejala, da ta ulica, na katero
se ne navezuje nobena stanovanjska hiša, poteka med
Šaleško in Efenkovo, torej samo ta krak. Če želijo peljati
vse gor do Skalce, to za sabo povleče soglasja vseh
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lastnikov na tem območju, ker to zanje pomeni finančni
strošek zaradi spremembe vseh osebnih dokumentov in
podobnega. Sicer je to možno in če je kakšna pobuda s
strani krajevnih skupnosti ali mestnih četrti, naj se izvede
posvet in se nato poda pobudo na občino, ki potem tudi
spelje ta postopek.
Prisotnih je bilo 30 članov sveta.
7. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Osnutku Odloka
o poimenovanju ulic z imenoma Ulica svežih idej in Cesta
Jožeta Ervina Prislana.
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.
Župan Peter DERMOL je dejal, da bi, če je gospod Kos
zadovoljen z odgovorom, ta osnutek prekvalificirali v
predlog.
Prisotnih je bilo 30 članov sveta.
8. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se
Osnutek Odloka o poimenovanju ulic z imenoma Ulica
svežih idej in Cesta Jožeta Ervina Prislana prekvalificira v
predlog.
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.
Prisotnih je bilo 30 članov sveta.
9. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka
o poimenovanju ulic z imenoma Ulica svežih idej in Cesta
Jožeta Ervina Prislana.
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.
Župan Peter DERMOL je dejal, da s tem zaključuje
današnjo sejo, naslednja seja pa je predvidena 23. 11.,
takrat pa bodo že razpravljali o proračunskem letu 2022.
Seja se je zaključila ob 9.50.
Pripravila:
Aleksandra Forštner, univ. dipl. pol., l.r.
Župan Mestne občine Velenje
Peter Dermol
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Predlagatelj:
Faza:PREDLOG
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 30. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO,
76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 ZIUOOPE), 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št.
1/16 – uradno prečiščeno besedilo, 17/19) in 7. člena Odloka o mladinskem
delu v Mestni občini Velenje (Ur. vestnik MOV, št. 13/07 in 4/15) na svoji ___
seji, dne _________ sprejel naslednji

imenovanju Janka Urbanca prišlo do nasprotja interesov,
se je postopek ponovil. KMVVI je na svoji 45. dopisni seji
dne 2. 11. 2021 ponovno sprejela Sklep o uvedbi
kandidacijskega postopka. V roku je prispela ena
kandidatura, in sicer je Mladinski center predlagal Špelo
Verdev, zaposleno na delovnem mestu tehnični
koordinator.
Člani komisije so o vloženi kandidaturi glasovali in
soglasno odločili kot je razvidno iz predloga sklepa.

SKLEP

V Velenju, 10. 11. 2021

o imenovanju člana v
Komisijo za mladinska vprašanja

Pripravila:
Sedina SARAJLIĆ, univ. dipl. prav., l.r.

1. člen

V Komisijo za mladinska vprašanja se do izteka mandata
komisije imenuje:
1. Špela VERDEV, članica.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Na podlagi 32. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno
prečiščeno besedilo, 17/19) predlagam svetu,
da ta sklep sprejme.

2. člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 0121-0001/2021
Datum:

predsednik komisije
Bojan ŠKARJA, l.r.

Predlagatelj:_ŽUPAN Faza:_PREDLOG

župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL

OBRAZLOŽITEV:
Odlok o mladinskem delu v Mestni občini Velenje v 7.
členu določa, da ima Svet Mestne občine Velenje posebno
komisijo za mladinska vprašanja MO Velenje, ki je
sestavljena iz 7 predstavnikov mladih. Tri predstavnike
imenuje mladinski svet lokalne skupnosti, 4 predstavnike
imenuje Svet Mestne občine Velenje, od teh štirih mora biti
vsaj 1 predstavnik Mladinskega centra Velenje.
Svet MO Velenje je na 2. seji, dne 29. 1. 2019 sprejel
Sklep o imenovanju člana v Komisijo za mladinska
vprašanja, s katerim je bil imenovan Dimitrij Amon kot član.
Komisija za mladinska vprašanja je na svoji 8. seji, dne 29.
9. 2021 sprejela naslednji sklep:
»MOV izpelje postopek imenovanja novega člana Komisije
za mladinska vprašanja, saj dosedanji član Dimitrij Amon
ni več zaposlen v Mladinskem centru Velenje«.
Sklep o uvedbi kandidacijskega postopka je KMVVI
sprejela na svoji 44. dopisni sej dne 21. 10. 2021. V roku
je prispela ena kandidatura, in sicer je Mladinski center
Velenje predlagal direktorja Janka Urbanca. Ker bi pri
21. seja Sveta Mestne občine Velenje

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18,
61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in
17/19), na seji…… dne…………..…… sprejel

SKLEP
o izvzemu nepremičnine v k. o. 965 Laze iz
javnega dobra (ID znak parcela 965 1421/3)
1. člen

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem
nepremičnine ID znak parcela 965 1421/3, velikosti 80 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: 4780-0070/2021
Datum:
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL
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OBRAZLOŽITEV:
Nepremičnina ID znak parcela 965 1421/3 ima status
stavbnega zemljišča.
Glede na to, da predmetna nepremičnina ni več v funkciji
javnega dobra, s katero bi se zagotavljal dostop do površin
na tem območju ali bi se z njo zagotavljala druga splošna
raba v korist vsakogar, je smiselno, da se predmetna
nepremičnina izvzame iz javnega dobra.
Predmetna nepremičnina bo po izvzemu iz javnega dobra
postala last MO Velenje in bo kot takšna v pravnem
prometu.
V Velenju, 13. 10. 2021
Pripravila:
Bojan Lipnik, l.r.
svetovalec I
mag. Branka Gradišnik, l.r.
vodja Urada za urejanje prostora
ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 – uradno
prečiščeno besedilo in 17/19) predlagam svetu
Mestne občine Velenje, da ta sklep sprejme.

župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.
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Predlagatelj:_ŽUPAN

Faza:_PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18,
61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in
17/19), na seji…… dne…………..…… sprejel

ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 – uradno
prečiščeno besedilo in 17/19) predlagam svetu
Mestne občine Velenje, da ta sklep sprejme.
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.

SKLEP
o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz
javnega dobra (ID znak parcela 964 3576/15)
1. člen

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem
nepremičnine ID znak parcela 964 3576/15, velikosti
56 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: 4780-0081/2021
Datum:
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL

OBRAZLOŽITEV:
Nepremičnina ID znak parcela 964 3576/15 ima status
stavbnega zemljišča.
Glede na to, da predmetna nepremičnina ni več v funkciji
javnega dobra, s katero bi se zagotavljal dostop do površin
na tem območju ali bi se z njo zagotavljala druga splošna
raba v korist vsakogar, je smiselno, da se predmetna
nepremičnina izvzame iz javnega dobra.
Predmetna nepremičnina bo po izvzemu iz javnega dobra
postala last MO Velenje in bo kot takšna v pravnem
prometu.
V Velenju, 13. 10. 2021
Pripravila:
Bojan Lipnik, l.r.
svetovalec I
mag. Branka Gradišnik, l.r.
vodja Urada za urejanje prostora
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Predlagatelj:_ŽUPAN

Faza:_PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18,
61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in
17/19), na seji…… dne…………..…… sprejel

ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 – uradno
prečiščeno besedilo in 17/19) predlagam svetu
Mestne občine Velenje, da ta sklep sprejme.

župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.

SKLEP
o izvzemu nepremičnine v k. o. 975 Vinska
Gora iz javnega dobra (ID znak parcela 975
848/30)
1. člen

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem
nepremičnine ID znak parcela 975 848/30, velikosti 78 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: 4780-0069/2021
Datum:
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL

OBRAZLOŽITEV:
Glede na to, da predmetna nepremičnina ni več v funkciji
javnega dobra, s katero bi se zagotavljal dostop do površin
na tem območju ali bi se z njo zagotavljala druga splošna
raba v korist vsakogar, je smiselno, da se predmetna
nepremičnina izvzame iz javnega dobra.
Nepremičnina z ID znakom parcela 975 848/30 bo po
izvzemu iz javnega dobra postala last MO Velenje in bo
kot takšna v pravnem prometu.
V Velenju, 25. 10. 2021

Pripravila:
Bojan Lipnik, l.r.
svetovalec I
mag. Branka Gradišnik, l.r.
vodja Urada za urejanje prostora
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Predlagatelj:_ŽUPAN

Faza:_PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18,
61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in
17/19), na seji…… dne…………..…… sprejel

ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 – uradno
prečiščeno besedilo in 17/19) predlagam svetu
Mestne občine Velenje, da ta sklep sprejme.
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.

SKLEP
o izvzemu nepremičnine v k. o. 974 Prelska iz
javnega dobra (ID znak parcela 974 1075/17)
1. člen

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem
nepremičnine, ID znak parcela 974 1075/17 v skupni
izmeri 45 m2 iz javnega dobra.
Nepremičnina postan 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: 344-04-0001/2016
Datum: 13. 10. 2021
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL
OBRAZLOŽITEV:
Nepremičnina ID znak parcela 974 1075/17 ima status
drugega kmetijskega zemljišča.
Upravljalec predmetne nepremičnine je Mestna občine
Velenje, Titov trg 1, Velenje (razvidno iz uradnih evidenc
Geodetske uprave RS). Predmetna nepremičnina bi se
zamenjala za zemljišča, ki v naravi predstavljajo
kategorizirano lokalno cesto z oznako JP 950401 Blažek Cvikl. Zemljišče niso več v funkciji javnega dobra, s katero
bi se zagotavljal dostop v korist vsakogar, zato je
smiselno, da se predmetna nepremičnina izvzame iz
javnega dobra in nameni razpolaganju v pravnem
prometu.
Predmetna nepremičnina bo po izvzemu iz javnega dobra
postala last Mestne občine Velenje, ki bo tudi upravljalec
te nepremičnine.
V Velenju, 13. 10. 2021
Pripravili:
Marina Krmpotič, l.r.
svetovalka II
mag. Branka Gradišnik, l.r.
vodja Urada za urejanje prostora
Anton Brodnik, l.r.
vodja Urada komunalne dejavnosti
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Predlagatelj:_ŽUPAN

Faza:_PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18,
61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in
17/19), na seji…… dne…………..…… sprejel

ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 – uradno
prečiščeno besedilo in 17/19) predlagam svetu
Mestne občine Velenje, da ta sklep sprejme.
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.

SKLEP
o ustanovitvi grajenega javnega dobra v k. o.
Podkraj (ID znak parcela 968 165/4 in parcela
968 167/6)
1. člen

S tem sklepom se na nepremičninah z ID znakom parcela
968 165/4 in parcela 968 167/6 ustanovi grajeno javno
dobro lokalnega pomena.
2. člen

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 4780-0085/2021
Datum:
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL
OBRAZLOŽITEV:
Nepremičnini ID znak parcela 968 165/4 in parcela 968
167/6 imata status stavbnega zemljišča in v naravi
predstavljata del kategorizirane lokalne javne poti JP
950773 Odcep Jerič, ki je v skladu z Zakonom o cestah
(Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15,
10/18 in 123/21 – ZPrCP-F) v lasti občine.
7. točka prvega odstavka 3. člena ZUreP-2 (Uradni list
RS, št. 61/17) določa, da so grajeno javno dobro
zemljišča, objekti in deli objektov, namenjeni takšni
splošni rabi, kot jo glede na namen njihove uporabe določa
zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona. Zakon o
cestah v 3. členu določa, da so javne ceste javno dobro in
so izven pravnega prometa.
Tako lahko objekt ali del objekta, ki se po določbah
omenjenega zakona šteje za grajeno javno dobro, pridobi
status javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno
odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega
organa po uradni dolžnosti izda pristojna občinska uprava.
V Velenju, 26. 10. 2021
Pripravila:
mag. Branka Gradišnik, l.r.
vodja Urada za urejanje prostora
Bojan Lipnik, l.r.
svetovalec I
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Predlagatelj:_ŽUPAN

Faza:_PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18,
61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in
17/19), na seji…… dne…………..…… sprejel

ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 – uradno
prečiščeno besedilo in 17/19) predlagam svetu
Mestne občine Velenje, da ta sklep sprejme.
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.

SKLEP
o ustanovitvi grajenega javnega dobra v
k. o. Škale (ID znak parcela 957 908/6)
1. člen

S tem sklepom se na nepremičnini z ID znakom parcela
957 908/6 ustanovi grajeno javno dobro lokalnega
pomena.
2. člen

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 4780-0084/2021
Datum:
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL
OBRAZLOŽITEV:
Nepremičnina ID znak parcela 957 908/6 ima status
stavbnega zemljišča in v naravi predstavlja del
kategorizirane lokalne javne poti JP 953461 Cesta na
Deberco, ki je v skladu z Zakonom o cestah (Uradni list
RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in
123/21 – ZPrCP-F) v lasti občine.
7. točka prvega odstavka 3. člena ZUreP-2 (Uradni list
RS, št. 61/17) določa, da so grajeno javno dobro
zemljišča, objekti in deli objektov, namenjeni takšni
splošni rabi, kot jo glede na namen njihove uporabe določa
zakon ali predpis, izdan na podlagi zakona. Zakon o
cestah v 3. členu določa, da so javne ceste javno dobro in
so izven pravnega prometa.
Tako lahko objekt ali del objekta, ki se po določbah
omenjenega zakona šteje za grajeno javno dobro, pridobi
status javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno
odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega občinskega
organa po uradni dolžnosti izda pristojna občinska uprava.
V Velenju, 26. 10. 2021
Pripravila:
mag. Branka Gradišnik, l.r.
vodja Urada za urejanje prostora
Bojan Lipnik, l.r.
svetovalec I
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Predlagatelj:_ŽUPAN

Faza:_PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US, 11/18 ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE), 245. člena
Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20), 3. člena Zakona
o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 - odl. US, 46/15 in
10/18,123/21 – ZPrCP-F) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni
vestnik MO Velenje, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo in 17/19) na ___.
seji, dne ____ sprejel naslednji

SKLEP

Cesta je bila asfaltirana oz. obnovljena med letoma 2014
in 2016. ZUreP-2 kot grajeno javno dobro lokalnega
pomena opredeljuje omrežje gospodarske javne
infrastrukture lokalnega pomena in javne površine na njih.
Tako lahko objekt ali del objekta, ki se po določbah
omenjenega zakona lahko šteje za grajeno javno dobro,
pridobi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena
z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa pristojnega
občinskega organa po uradni dolžnosti izda pristojna
občinska uprava.
V Velenju, 21. 9. 2021

o ustanovitvi grajenega javnega dobra
lokalnega pomena v k. o. 967 Kavče
1. člen

S tem sklepom se ustanovi grajeno javno dobro lokalnega
pomena na nepremičninah v lasti Mestne občine Velenje:
- ID znak parcela 967 312/7,
- ID znak parcela 967 313/53,
- ID znak parcela 967 313/56
- ID znak parcela 967 313/58.
2. člen

Nepremičnine z ID znakom: parcela 967 312/7, parcela
967 313/53, parcela 967 313/56, parcela 967 313/58,
imajo značaj grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
3. člen

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

Pripravil:
Gašper Koprivnikar, l.r.
višji referent I. za ožje dele občine
Anton BRODNIK, l.r.
vodja Urada za komunalne dejavnosti
ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 – uradno
prečiščeno besedilo in 17/19) predlagam svetu
Mestne občine Velenje, da ta sklep sprejme.
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.

Številka: 4780-0001/2021
Datum:
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL

OBRAZLOŽITEV:
Grajeno javno dobro lokalnega pomena je grajeno javno
dobro (GJD), ki sodi v omrežje gospodarske javne
infrastrukture (GJI) lokalnega pomena in javna površina na
njih, kakor tudi objekti ali deli objektov, katerih uporaba je
pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so cesta, ulica,
trg, pasaža in druga javna prometna površina lokalnega
pomena, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park,
zelenica, športna oziroma rekreacijska površina in
podobno.
Nepremičnine z ID znakom: parcela 967 312/7, parcela
967 313/53, parcela 967 313/56, parcela 967 313/58, v
naravi dejansko predstavljajo grajeno javno dobro
lokalnega pomena, kot ga opredeljuje Zakon o urejanju
prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju:
ZUreP-2).
Po navedenih parcelah poteka nekategorizirana cesta v
Kavčah, ki poteka od JP 950 812 Odcep Šuster do
državne ceste R3 694/1268 Velenje – Dobrteša vas.
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Predlagatel:_ŽUPAN

Faza:_PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 15. člena Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje (Uradni
vestnik Mestne občine Velenje, št. 17/19 in 18/20) ter 1. in 3. točke 9. člena in
24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine
Velenje, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo in 17/19), na seji _______ dne
_____________ sprejel naslednji

UGOTOVITVENI SKLEP
o nerevalorizaciji vrednosti točke
za izračun nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča na območju
Mestne občine Velenje za leto 2022
1. člen

Vrednost točke se revalorizira vsako leto s stopnjo
inflacije, če se ta v primerjavi s preteklim letom poveča za
več kot 1%. Zadnja napoved stopnje inflacije, ki jo je
določil urad, pristojen za makroekonomske analize in
razvoj, znaša 1,4%.
2. člen

Ne glede na to, da se je stopnja inflacije v primerjavi s
preteklim letom povečala za več kot 1%, se vrednost točke
za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Mestne občine Velenje za leto 2022 ne
revalorizira.
3. člen

Ta sklep začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje, uporablja pa se od 1. 1.
2022 dalje.
Številka: 0230-0043/2021
Datum:
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL
OBRAZLOŽITEV:
1. PRAVNA PODLAGA:
V drugem odstavku 15. člena Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 17/19,
18/20; v nadaljevanju: Odlok) je določeno: »Vrednost
točke se revalorizira vsako leto s stopnjo inflacije, če se ta
v primerjavi s preteklim letom poveča za več kot 1 %. Za
revalorizacijo se uporabi zadnja napoved stopnje inflacije,
ki jo za tekoče leto določi urad, pristojen za
makroekonomske analize in razvoj. O revalorizaciji župan
sprejme ugotovitveni sklep in ga objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.«.
Tretji odstavek 15. člena Odloka določa: »V primeru
drugačne določitve vrednosti točke, kot je navedena v
prvem odstavku tega člena oz. revalorizirane vrednosti
točke iz drugega odstavka, vrednost točke določi občinski
svet na predlog župana. Sklep se objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.«

21. seja Sveta Mestne občine Velenje

Županu je z Odlokom podeljeno pooblastilo, da o
revalorizaciji vrednosti točke sprejme ugotovitveni sklep,
kadar se stopnja inflacije v primerjavi s preteklim letom
poveča za več kot 1 %. V primeru drugačne revalorizacije
vrednosti točke kot je predpisana v drugem odstavku 15.
člena Odloka, torej tudi, da ta ostane nespremenjena kljub
rasti cen izdelkov in storitev za več kot 1 % v primerjavi s
preteklim letom, pa o višini revalorizacije oziroma sploh o
revalorizaciji odloča občinski svet. Župan, skladno s tretjim
odstavkom 15. člena Odloka, predlaga svetu, da sprejme
ugotovitveni sklep, da se vrednost točke ne revalorizira.
9. člen Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik
Mestne občine Velenje, št. 1/16 - uradno prečiščeno
besedilo in 17/19; v nadaljevanju: Statut), v četrti alineji
prve točke določa, da občina normativno ureja lokalne
zadeve javnega pomena tako, da med drugim predpisuje
davke in prispevke iz svoje pristojnosti, v nadaljevanju pa
tretja alineja tretje točke 9. člena določa, da občina
omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine tako, da
med drugim oblikuje davčno politiko, ki pospešuje
gospodarski razvoj. V 24. členu Statuta pa je določena
pristojnost občinskega sveta, da sprejema druge splošne
akte, kar ta sklep je.
2. RAZLOGI ZA NEREVALORIZACIJO VREDNOSTI
TOČKE:
Vrednost točke za odmero NUSZ ostaja enaka, se ne
revalorizira, saj bi povečanje preveč obremenjevalo tako
gospodarstvo kot tudi občane v Mestni občini Velenje.
Povprečna inflacija v letu 2021 je znašala 1,4%, za leto
2022 pa UMAR (Urad za makroekonomske analize in
razvoj) napoveduje še višjo, iz česar je možno sklepati, da
sledi dvigovanje cen na vseh področjih. V razmerah v
katerih se trenutno nahajamo, bi kakršnokoli dodatno
dvigovanje vrednosti točke za občane in gospodarske
subjekte Mestne občine Velenje le še dodatno finančno
obremenilo in posledično gmotno obremenilo.
3. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC:
Navedeno pomeni, da občina obveznosti NUSZ
stroškovno glede na preteklo leto ne povečuje (ne gre za
podražitev), ampak ocenjujemo, da bodo stroškovna
odstopanja nastala predvsem zaradi uskladitve odmernih
površin. To so osnovni razlogi, za katere ocenjujemo, da
bodo vplivali na spremenjene vrednosti končnih zneskov
NUSZ pri nekaterih zavezancih glede na preteklo leto.
V Velenju, 9. 11. 2021

Pripravili:
Antonija TADIĆ,, l.r.
dipl. ekon.
mag. Zdravka VASILJEVIĆ RUDONIĆ, l.r.
mag. Iztok MORI, l.r.
direktor občinske uprave
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ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 - uradno
prečiščeno besedilo in 17/19) predlagam svetu, da ta
predlog sklepa sprejme.
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.

Predlagatelj:_ŽUPAN

Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezni prijavitelj
pri posameznem ocenjevalcu, je 100. Vrednost točke je 10
evrov. Če prijavitelji ne porabijo vseh sredstev na
razpisnem področju E, se ostanek sredstev prenese na
razpisno področje B – sofinanciranje kulturnih projektov.
A) Članstvo v Zvezi kulturnih društev Šaleške doline bo
ocenjeno na naslednji način:

Faza:_PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 106. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno
besedilo, 65/07 - Odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 - odl. US, 111/13,
68/16, 61/17, 21/18 - ZNOrg, 49/20 - ZIUZEOP), Pravilnika o izvedbi javnega
razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se
sofinancirajo iz proračuna Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne
občine Velenje, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo in 22/16) in 24. člena
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 1/16
- uradno prečiščeno besedilo in 17/19) na svoji ____ seji dne _______ sprejel

PRAVILNIK O SPREMEMBAH
IN DOPOLNITVAH
Pravilnika o izvedbi javnega razpisa za izbiro
kulturnih programov in kulturnih projektov, ki
se sofinancirajo iz proračuna Mestne občine
Velenje

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni
prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu A, je 20.
B) Kakovost projekta bo ocenjena na naslednji način:

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni
prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu B, je 40.
C) Finančna konstrukcija projekta bo ocenjena na
naslednji način:

1. člen

V Pravilniku o izvedbi javnega razpisa za izbiro kulturnih
programov in kulturnih projektov, ki se sofinancirajo iz
proračuna Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO
Velenje, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo in 22/16; v
nadaljevanju: pravilnik) se v 11. členu v poglavju
DODATNA MERILA v točki F) na koncu doda nov stavek,
ki se glasi: »V primeru, da publikacija ni izdana, se pri
končnem nakazilu odšteje vrednost prejetih 30 točk.«.
Za točko F) se doda nova točka G), ki se glasi:
»G) Dodatek za nevladne organizacije v javnem interesu:
Društvo prejme dodatnih 10 točk, če ima status nevladne
organizacije v javnem interesu.«.
2. člen

14. a člen se spremeni tako, da se glasi:
»E – projekti medkulturnega dialoga
Občina sofinancira skupne projekte narodnostnih kulturnih
društev s sedežem v Mestni občini Velenje, ki so včlanjena
v Zvezo kulturnih društev Šaleške doline.
Samostojni projekti medkulturnega dialoga narodnostnih
kulturnih društev ne bodo sofinancirani.
Projekti medkulturnega dialoga se vrednotijo na osnovi
naslednjih merilih:

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni
prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu C, je 20.
D) Reference v preteklih dveh letih bodo ocenjene na
naslednji način:

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni
prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu D, je 20.«
3. člen

Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati
naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine
Velenje.
Številka: 0070-0011/2021
Datum:
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL
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OBRAZLOŽITEV:
1. PRAVNA PODLAGA
Pravna podlaga za sprejem Pravilnika o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o izvedbi javnega razpisa za izbiro
kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se
sofinancirajo iz proračuna Mestne občine Velenje (v
nadaljevanju: pravilnik) je Zakon o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno
prečiščeno besedilo, 65/07 - Odl. US, 56/08, 4/10, 20/11,
100/11 - odl. US, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18 - ZNOrg,
49/20 – ZIUZEOP), ki v 106. členu opredeljuje, da župan
predpiše način dela občine v zvezi s postopkom izbire
kulturnih programov in kulturnih projektov, ki se financirajo,
postopek sklepanja pogodb in način izvajanja nadzora nad
pogodbami.
2. OCENA SEDANJEGA STANJA IN RAZLOGI ZA
SPREJEM AKTA
Kulturnim društvom na razpisnem področju A – kulturni
programi - se sredstva dodeljujejo na osnovi sprejetih meril
iz obstoječega pravilnika. Nekatera kulturna društva so bolj
aktivna kot druga in so preko Ministrstva za kulturo
pridobila status nevladne organizacije v javnem interesu,
kar bomo z uvedbo novega merila G) Dodatek za
nevladne organizacije v javnem interesu nagradili z
dodatnimi 10 točkami.
Ministrstvo za kulturo kulturnim društvom in drugim
nevladnim organizacijam, ki delujejo v kulturi, lahko podeli
status nevladne organizacije v javnem interesu na
področju kulture, če njihovo delovanje na tem področju
presega interese njihovih ustanoviteljev oziroma članov in
če je splošno koristno. Za pridobitev statusa nevladne
organizacije v javnem interesu morajo izkazati izvajanje
programov, projektov in drugih aktivnosti v javnem
interesu. V primeru, da nevladne organizacije ne
izpolnjujejo pogojev, izgubijo status nevladne organizacije
v javnem interesu.
Pri javnih razpisih za pridobivanje sredstev iz državnega
proračuna, namenjenih nevladnim organizacijam, se v
merilih za izbor prejemnikov sredstev upošteva tudi status
nevladne organizacije v javnem interesu na področju,
kateremu je javni razpis namenjen. Kot nagrado za
pridobitev ter ohranjanje tega statusa in kot spodbudo za
nadaljnjo društveno aktivnost, tudi Mestna občina Velenje
v pravilnik uvaja novo merilo, s katerim se pri ocenjevanju
upošteva pridobitev statusa nevladne organizacije v
javnem interesu.
Iz prakse sledi tudi sprememba meril pri razpisnem
področju E – ambasada medkulturnega dialoga, kjer
želimo s spremenjenimi merili spodbuditi več skupnih
projektov narodnostnih društev. Smisel medkulturnega
dialoga je namreč ravno v povezovanju. Narodnostna
kulturna društva lahko svoje programe in projekte prijavijo
na razpisni področji A – kulturni programi in B – kulturni
projekti. S kulturnimi projekti pa se lahko prijavijo tudi na
razpisno področje E – ambasada medkulturnega dialoga,
kjer do sedaj ni bilo posebej opredeljeno, da je potrebno
prijavljati skupne projekte. S spremembo tega merila bomo
poudarek namenili ravno skupnim projektom in ne več
posamičnim. Le-te lahko društva prijavijo na razpisno
področje B – kulturni projekti.
Dosedanja merila prav tako niso vsebovala mehanizma, s
katerim bi omejili najvišji možni znesek sofinanciranja.
Tako je bil znesek sofinanciranja odvisen od števila
21. seja Sveta Mestne občine Velenje
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prijavljenih narodnostnih kulturnih društev – če sta se
prijavila le dva prijavitelja, sta si lahko razdelila celotna
razpisana sredstva (4.000 evrov). S spremembami
pravilnika je opredeljen najvišji možni znesek 1.000 €, v
primeru, da se vsa razpisana sredstva ne porabijo, pa se
ostanek sredstev prenese na razpisno področje B –
kulturni projekti.
Pri merilu F) Dodatek za izdajo publikacij (revije, časopisi,
…) društva prejmejo dodatnih 30 točk za izdajo publikacij.
Merilu dodajamo določilo, da v primeru, če društvo ob
koncu leta ne izda publikacije, dodatnih sredstev, ki so bila
odobrena v postopku ocenjevanja na osnovi oddane
prijave, ne prejme. Pri končnem nakazilu se tako odšteje
vrednost prejetih 30 točk.
Spremembe pravilnika so bile obravnavane s strani Zveze
kulturnih društev Šaleške doline in JSKD OI Velenje in bile
potrjene.
3. CILJ
Osnovni cilj sprememb in dopolnitev pravilnika je
sprememba meril za razpisno področje A – kulturna
društva, na osnovi katerih bodo društva, ki so si s svojim
aktivnim delovanjem preko Ministrstva za kulturo pridobila
status nevladne organizacije v javnem interesu, pridobila
dodatne točke pri ocenjevanju kulturnih programov.
Na razpisnem področju E – ambasada medkulturnega
dialoga – želimo s spremenjenimi merili spodbuditi več
skupnih projektov narodnostnih društev, saj vidimo smisel
medkulturnega dialoga ravno v povezovanju. Narodnostna
kulturna društva lahko svoje programe in projekte prijavijo
na razpisni področji A – kulturni programi in B – kulturni
projekti. S kulturnimi projekti pa se lahko prijavljajo tudi na
razpisno področje E – ambasada medkulturnega dialoga,
kjer do sedaj ni bilo posebej opredeljeno, da je potrebno
prijavljati skupne projekte. S spremembo tega merila bomo
poudarek namenili ravno skupnim projektom in ne več
posamičnim. Le-te lahko prijavijo na razpisno področje B –
kulturni projekti.
Dosedanja merila prav tako niso vsebovala mehanizma, s
katerim bi omejili najvišji možni znesek sofinanciranja.
Tako je bil znesek sofinanciranja odvisen od števila
prijavljenih narodnostnih kulturnih društev – če sta se
prijavila le dva prijavitelja, sta si lahko razdelila celotna
razpisana sredstva (4.000 evrov). S spremembami
pravilnika je opredeljen najvišji možni znesek 1.000 €, v
primeru, da se vsa razpisana sredstva ne porabijo, pa se
ostanek sredstev prenese na razpisno področje B –
kulturni projekti.
Pri merilu F) Dodatek za izdajo publikacij (revije, časopisi,
…) dodajamo določilo, da v primeru, če društvo ob koncu
leta ne izda publikacije, dodatnih sredstev, ki so bila
odobrena v postopku ocenjevanja na osnovi oddane
prijave, ne prejme. Pri končnem nakazilu se tako odšteje
vrednost prejetih 30 točk. S tem ukrepom želimo društva
zavezati k izpolnitvi razpisnih obveznosti.
4. KRATKA VSEBINA AKTA
Spremembe in dopolnitve odloka spreminjajo merila za
ocenjevanje kulturnih društev in projektov medkulturnega
dialoga.
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5. FINANČNE POSLEDICE
Sprejem sprememb in dopolnitev pravilnika ne bo imel
dodatnih finančnih posledic za proračun Mestne občine
Velenje.
6. ČLENI, KI SE SPREMINJAJO:
11. člen
DODATNA MERILA

A) Dodatek za vrhunske dosežke:
Društva, ki so v preteklem letu prejela najvišja državna
priznanja in/ali so se širše uveljavila na mednarodnih
tekmovanjih z ustrezno strokovno referenco
(zlato priznanje), prejmejo dodatnih 30 točk za kakovostno
raven dejavnosti.
B) Dodatek za obletnico delovanja:
V letu, ko društvo praznuje okroglo obletnico, za vsako
okroglo obletnico prejme dodatnih 5 točk, in sicer:
•
•
•
•

obeležitev 10-letnice delovanja: ................ 5 točk,
obeležitev 20-letnice delovanja: ................ 10 točk,
obeležitev 30-letnice delovanja: ................ 15 točk,
za vsako nadaljnjo desetletnico ............. 5 točk.

C) Dodatek za izdelavo oz. ažuriranje spletne strani
društva:
Društvo, ki ima izdelano in ažurirano spletno stran prejme
dodatnih 10 točk.
D) Dodatek glede na število aktivnih članov:
Društvo lahko prejme dodatne točke glede na pridobljeno
izjavo o številu aktivnih članov, ki so plačali letno članarino:
•
•
•
•

do 15 aktivnih članov: ................................. 5 točk
od 16 do 25 aktivnih članov: ...................... 10 točk
od 26 do 40 aktivnih članov: ...................... 15 točk
nad 40 aktivnih članov: .............................. 20 točk

E) Dodatek za sodelovanje z Zvezo kulturnih društev
Šaleške doline (v nadaljevanju: ZKD):
Društvo lahko prejme dodatne točke za sodelovanje
z ZKD, in sicer:,
• odzivnost društva pri sodelovanju v projektih ZKD in
JSKD: ........................................................ 5 točk,
• obveščanje ZKD o dogodkih društva: ........ 5 točk.
F) Dodatek za izdajo publikacij (revije, časopisi, …):
Društvo prejme dodatnih 30 točk za izdajo publikacij.

14.a člen

E – projekti medkulturnega dialoga
Občina sofinancira projekte narodnostnih kulturnih društev
s sedežem v Mestni občini Velenje, ki so včlanjena v
Zvezo kulturnih društev Šaleške doline.
Projekti medkulturnega dialoga se vrednotijo na osnovi
naslednjih merilih:

Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezni prijavitelj
pri posameznem ocenjevalcu, je 100.
A) Članstvo v Zvezi kulturnih društev Šaleške
doline bo ocenjeno na naslednji način:

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni
prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu A, je 20.
B) Kakovost projekta bo ocenjena na naslednji
način:

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni
prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu B, je 40.
C) Finančna konstrukcija projekta bo ocenjena na
naslednji način:

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni
prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu C, je 20.
D) Reference v preteklih dveh letih bodo ocenjene
na naslednji način:

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni
prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu D, je 20.
Velenje, 9. 11. 2021

Uporaba meril:
Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav so ovrednotena
s točkami. Vrednost točke se izračuna na osnovi
razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila
točk ovrednotenih programov.
Najvišje možno število točk po splošnih in posebnih merilih
pri posameznem ocenjevalcu je 100.
Na osnovi dodatnih meril lahko prijavitelji pridobijo še
dodatne točke, ki se prištejejo točkam, ki jih prijavitelji
pridobijo po splošnih in posebnih merilih.

Pripravila:
Darja Plaznik, univ. dipl. ped. in soc. kult., l.r.
višja svetovalka za kulturo in mladino
Marko Pritržnik, prof., l.r.
vodja Urada za družbene dejavnosti
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»ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno
prečiščeno besedilo in 17/19), predlagam svetu
Mestne občine Velenje, da ta pravilnik sprejme.
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.

Predlagatelj: ŽUPAN

Faza: OSNUTEK

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 43. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št.
55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L,
36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo
in 17/19) na svoji ____. seji, dne ____________ sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega
zavoda Festival Velenje
1. člen

V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Festival Velenje
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 10/16) se v 18.
členu zadnja alineja prvega odstavka spremeni tako, da se
glasi:
»- 1 člana imenuje Mladinski svet Velenje.«
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Mladinski svet Velenje imenuje predstavnika iz
področja dejavnosti Festivala.«
2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 4505-0006/2021
Datum:
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL

OBRAZLOŽITEV:
1. PRAVNA PODLAGA
Pravna podlaga za sprejem Odloka o spremembah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Festival Velenje (v
nadaljevanju: odlok) je Zakon o zavodih (Uradni list RS stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni
list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl.
US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP), ki
v 43. členu opredeljuje, da ima zavod strokovni svet in da
se sestava, način imenovanja in naloge strokovnega sveta
zavoda določijo s statutom ali pravili zavoda v skladu z
zakonom in aktom o ustanovitvi.
21. seja Sveta Mestne občine Velenje

2. OCENA SEDANJEGA STANJA IN RAZLOGI ZA
SPREJEM AKTA:
18. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Festival
Velenje opredeljuje sestavo strokovnega sveta, in sicer:
- 3 člane izvolijo zaposleni, in sicer 2 izmed tistih
delavcev, ki opravljajo dejavnost, zaradi katere je
Festival ustanovljen, in enega izmed vseh zaposlenih;
- 3 člane se imenuje s strani vzgojno-izobraževalnih
zavodov, in sicer enega člana predlaga Vrtec Velenje,
enega kolegij ravnateljev osnovnih šol in enega kolegij
ravnateljev srednjih ter višjih šol;
- 2 člana imenuje Izvršni odbor Zveze kulturnih društev
Šaleške doline;
- 1 člana imenuje Gorenje d.d.
Gorenje d.d. je v preteklih letih na osnovi letnih pogodb
sofinanciralo dejavnost Galerije Velenje, zato je bil v
strokovni svet imenovan tudi predstavnik te organizacije.
Ker tovrstnega sodelovanja od leta 2020 ni več, bomo v
strokovni svet imenovali predstavnika mladih. Primerna
organizacija za imenovanje člana je Mladinski svet
Velenje, saj pod svojim okriljem združuje mladinske
organizacije oz. organizirano mladino, kamor spadajo
različna mladinska društva, ki se tako ali drugače ukvarjajo
s kulturnimi vsebinami.
3. CILJ
Osnovni cilj sprememb odloka je imenovati novega člana
strokovnega sveta javnega zavoda Festival Velenje.
4. KRATKA VSEBINA AKTA
Gorenje d.d. je v preteklih letih na osnovi letnih pogodb
sofinanciralo dejavnost Galerije Velenje, zato je bil v
strokovni svet imenovan tudi predstavnik te organizacije.
Ker tovrstnega sodelovanja od leta 2020 ni več, bomo v
strokovni svet imenovali predstavnika mladih.
5. FINANČNE POSLEDICE
Sprejem odloka ne bo imel finančnih posledic za proračun
Mestne občine Velenje.
6. ČLENI, KI SE SPREMINJAJO:
Prvi odstavek 18. člena:
Strokovni svet sestavlja 9 članov, in sicer:
- 3 člane izvolijo zaposleni, in sicer 2 izmed tistih
delavcev, ki opravljajo dejavnost, zaradi katere je
Festival ustanovljen, in enega izmed vseh zaposlenih;
- 3 člane se imenuje s strani vzgojno-izobraževalnih
zavodov, in sicer enega člana predlaga Vrtec Velenje,
enega kolegij ravnateljev osnovnih šol in enega kolegij
ravnateljev srednjih ter višjih šol;
- 2 člana imenuje Izvršni odbor Zveze kulturnih društev
Šaleške doline;
- 1 člana imenuje Gorenje d.d. Mladinski svet Velenje.
Peti odstavek 18. člena:
Gorenje d.d. Mladinski svet Velenje imenuje predstavnika
iz področja dejavnosti Festivala.
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PREDLOG ZA SPREJEM PO SKRAJŠANEM
POSTOPKU:
Ker gre za manj zahtevne spremembe odloka,
predlagamo, v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 99.
člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni
vestnik MO Velenje, št. 3/16 – uradno prečiščeno besedilo
in št. 7/17), da se odlok obravnava po skrajšanem
postopku.

»Občina zagotavlja preko javnega podjetja gospodarske
javne službe iz 1. in 2. točke prvega odstavka 5. člena ter
prve, druge in sedme točke 6. člena tega odloka. Občina
zagotavlja preko javnega podjetja gospodarsko javno
službo iz 5. točke prvega odstavka 5. člena v delu, za
katerega ni podeljena koncesija.«
2. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
vestniku MO Velenje.

Velenje, 19. 10. 2021
Pripravila:

Številka: 015-02-0008/2008
Datum:
Darja Plaznik, univ. dipl. ped. in soc. kult., l.r.
višja svetovalka za kulturo in mladino
Marko Pritržnik, prof., l.r.
vodja Urada za družbene dejavnosti

»ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno
prečiščeno besedilo in 17/19), predlagam svetu
Mestne občine Velenje, da ta odlok sprejme.

župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL l.r.

Predlagatelj: ŽUPAN

Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo,
27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A,
80/20 – ZIUOOPE; v nadaljevanju: ZLS), 3., 6. in 7. člena Zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO,
127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN, 57/11; v nadaljevanju ZGJS), 149. člena Zakona
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 28/06
- skl. US, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A,
70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16,
42/16, 61/17 - GZ, 68/17, 21/18 - ZNOrg, 84/18 - ZIURKOE, 49/20 ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 158/20, 152/20 - ZZUOOP),
6. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08, 47/15, 139/20, 112/21 ZIUPGT),in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO
Velenje, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo in 17/19) na svoji ____ seji dne
_______ sprejel

Odlok o spremembah in
dopolnitvah
Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah
v Mestni občini Velenje

1. člen

V Odloku o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni
občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 18/08, 1/16)
se peti odstavek 11. člena spremeni tako, da se glasi:

župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL

OBRAZLOŽITEV:
1. PRAVNA PODLAGA:
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08,
79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18,
61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE; v
nadaljevanju: ZLS),
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS,
št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 ZUKN, 57/11; v nadaljevanju: ZGJS),
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 uradno prečiščeno besedilo, 28/06 - skl. US, 49/06 ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14,
37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 42/16, 61/17 - GZ, 68/17,
21/18 - ZNOrg, 84/18 - ZIURKOE, 49/20 - ZIUZEOP,
61/20 - ZIUZEOP-A in80/20 – ZIUOOPE; v
nadaljevanju ZVO-1),
- Zakon o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08, 47/15,
139/20, 112/21 - ZIUPGT),
- Statut Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO
Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in
17/19).
V skladu z določilom 21. člena ZLS občina v okviru svojih
pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe.
61. člen ZLS določa, da občina zagotavlja opravljanje
javnih služb, ki jih v skladu z zakonom določi s svojim
splošnim aktom, in javnih služb, za katere je tako določeno
z zakonom (lokalne javne službe).
Skladno z 61. členom ZLS zagotavlja občina opravljanje
lokalnih javnih služb:
- neposredno v okviru občinske uprave,
- z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
- z dajanjem koncesij,
- z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb
zasebnega prava.
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Način in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb določa
ZGJS.
V skladu s 3. členom ZGJS (vrste gospodarskih javnih
služb) so gospodarske javne službe republiške in lokalne,
in so lahko obvezne in izbirne. Obvezna gospodarska
javna služba se določi z zakonom.
6. člen ZGJS določa oblike zagotavljanja javnih služb, in
sicer lahko lokalna skupnost zagotavlja gospodarske javne
službe
- v režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega
obsega ali značilnosti službe neekonomično ali
neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti
koncesijo,
- v javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za
opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb, ki jih
zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot profitne
oziroma če to ni njihov cilj,
- v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali več
gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar to
narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena
kot gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki
jo je mogoče opravljati kot profitno,
- z dajanjem koncesij.
Urejanje in čiščenje javnih tržnic je skladno z ZVO-1
obvezna gospodarska javna služba; ZVO-1 namreč v šesti
točki prvega odstavka 149. člena določa, da je obvezna
občinska gospodarska javna služba varstva okolja urejanje
in čiščenje javnih površin.
5. člen Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v
Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št.
18/08, 1/16) določa naslednje obvezne lokalne
gospodarske javne službe (določene z zakonom):
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske
odpadne vode,
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
4. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje
komunalnih odpadkov,
5. urejanje in čiščenje javnih površin,
6. vzdrževanje občinskih javnih cest,
7. pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v
zavetišču.
Za izvajanje gospodarske javne službe urejanja in čiščenja
javnih površin je občina na podlagi Odloka koncesiji za
izvajanje lokalne gospodarske javne službe urejanja in
čiščenja javnih površin v Mestni občini Velenje (Uradni
vestnik Mestne občine Velenje, št. 7/20, 2/21, 7/21)
podelila koncesijo za obdobje 11 let.
Predmetna koncesija ne obsega urejanja in čiščenja javne
tržnice. Po tehtanju različnih možnosti oziroma oblik
izvajanja javnih služb, ki jih dopušča ZGJS, je bila sprejeta
odločitev, da bo občina dejavnost urejanja in čiščenja
javne tržnice zagotavljala preko javnega podjetja.
Iz navedenega razloga je treba spremeniti Odlok o lokalnih
gospodarskih službah v Mestni občini Velenje, tako da se v
peti odstavek 11. člena, ki ureja izvajanje javnih služb
preko javnega podjetja, doda obvezna gospodarska javna
služba urejanja in čiščenja javnih površin v delu, za
katerega ni podeljena koncesija.
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Prenos izvajanja obvezne gospodarske javne službe
urejanja in čiščenja javnih tržnic se bo opravil skladno z
veljavno zakonodajo in s sklenitvijo pogodbe med občino
in javnim podjetjem o izvajanju obvezne gospodarske
javne službe urejanja javne tržnice, v kateri se bodo
določile obveznosti, pravice in odgovornosti pogodbenih
strank.
V peti odstavek 11. člena Odloka o lokalnih gospodarskih
službah v Mestni občini Velenje se doda še sedma točka
6. člena odloka - izbirna gospodarska javna služba
upravljanja s parkirišči in garažnimi hišami, ki je bila
prenesena na javno podjetje 1. 1. 2017.
2. RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA:
Urejanje in čiščenje javne tržnice je trenutno organizirano
preko letne pogodbe o upravljanju tržnice. Upravljavec je
izbran skladno z veljavno javno-naročniško zakonodajo in
predpisi. Trenutno je veljavna pogodba o upravljanju
Mestne tržnice Velenje 2021, št. POG-1205/2020,
sklenjena z izbranim upravljavcem tržnice, podjetjem
Presta prestiž, d. o. o. dne 31. 12. 2020 in velja do 31.
12. 2021.
Pregled upravljanja tržnic po Sloveniji je pokazal, da se
dejavnost upravljanja tržnic izvaja kot gospodarska javna
služba urejanja in čiščenja javnih površin, tržnice so
namreč organizirane na površinah, ki so javne oziroma v
lasti občin. Največkrat to dejavnost izvajajo javna
komunalna podjetja.
MO Velenje zagotavlja gospodarsko javno službo urejanja
in čiščenja javnih površin preko izbranega koncesionarja.
Področje urejanja in vzdrževanja tržnice, ki je urejena na
javnih površinah, pa ni urejeno skladno z zakonodajo s
področja gospodarskih javnih služb, saj se ne izvaja v eni
od štirih naštetih oblik zagotavljanja javnih služb, ki jih
taksativno določa 6. člen ZGJS, in sicer: režijski obrat,
javni gospodarski zavod, javno podjetje ter koncesija.
Po tehtanju različnih možnosti oziroma oblik izvajanja
javnih služb, ki jih dopušča ZGJS, je bila sprejeta
odločitev, da bo občina dejavnost urejanja in čiščenja
javne tržnice zagotavljala v javnem podjetju.
3. OCENA SEDANJEGA STANJA:
Mestna občina Velenje upravlja tržnico preko izbranega
upravljavca, na podlagi izvedenega javnega postopka
oddaje evidenčnega javnega naročila in sklenjene letne
pogodbe. Občina dejavnost upravljanja tržnice ne more
opravljati v okviru Splošne dejavnosti javne uprave
(84.110), temveč mora dejavnost upravljanja in
vzdrževanja tržnice opravljati v eni izmed oblik, navedenih
v 6. členu ZGJS: režijski obrat, javni gospodarski zavod,
javno podjetje ter koncesija.
Občina zagotavlja izvajanje gospodarske javne službe
urejanja in čiščenja javnih površin s podelitvijo koncesije,
vendar le-ta ne obsega urejanja in čiščenja javne tržnice,
zato je v tem delu nastala pravna praznina, ki bo s
sprejemom tega in ostalih aktov zapolnjena.
4. CILJI, NAČELA IN VSEBINA ODLOKA
Cilj, ki se ga zasleduje s sprejetjem odloka je predvsem
zasledovanje javnega interesa, ki se izkazuje na naslednji
način:
- zagotavljanje nemotenega delovanja gospodarske

15. november 2021

Glasilo Sveta Mestne občine Velenje št. 23/ Stran 27

javne službe urejanja in čiščenja javne tržnice,
- urejenost ter čistoča javnih površin, na katerih se
izvaja tržnična dejavnost, v Mestni občini Velenje,
- skrb za urbanistično podobo in urejen videz mesta,
- ohranjanje obstoječe ravni stanja javnih površin, na
katerih se izvaja tržnična dejavnost,
- izboljšanje izgleda in turistične ponudbe mesta,
- višja življenjska raven in kakovost življenja občanov.
Mestna občina Velenje pri tem ne želi zgolj ohranjati
trenutnega stanja, temveč ga tudi izboljšati. S prenosom
izvajanja predmetne gospodarske javne službe na javno
podjetje bi se povečala kakovost opravljenih storitev.
Predmet odloka je sprememba Odloka o lokalnih
gospodarskih javnih službah v Mestni občini Velenje na
način, da bo občina del obvezne gospodarske javne
službe urejanja in čiščenja javnih površin, za katerega ni
podeljena koncesija, zagotavljala preko javnega podjetja.
5. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC
Predlagana sprememba odloka ne predvideva dodatnih
finančnih obremenitev.
6. PREDLOG ZA SPREJEM PO SKRAJŠANEM
POSTOPKU
Ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve
odloka, v skladu z 99. členom Poslovnika Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno
prečiščeno besedilo in 17/19) predlagamo, da se odlok
obravnava po skrajšanem postopku.
Velenje, 9. 11. 2021

Pripravili:
Bojana Žnider, l.r.
Gabrijela Sušec, l.r.
Mojca Kodrič, l.r.
Elma Dervišević, l.r.
Vodja Urada za komunalne dejavnosti:
Anton Brodnik, l.r.

ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik MO Velenje, št. št. 1/16 - uradno
prečiščeno besedilo in 17/19), predlagam svetu, da ta
pravilnik sprejme.

Župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.

Predlagatelj: ŽUPAN
Faza: OSNUTEK
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi določil 3. in 7. člena Zakona o
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO,
127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN, 57/11), 149. člena Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 28/06 - skl. US, 49/06 ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09,
48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 42/16, 61/17 - GZ,
68/17, 21/18 - ZNOrg, 84/18 - ZIURKOE, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOPA), 6. člena Zakona o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08, 47/15, 139/20, 112/21
- ZIUPGT), 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10,
84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE ), Pravilnika o
minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list
RS, št. 37/09), Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni občini
Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 18/08, 1/16) in 24. člena Statuta Mestne
občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/16 –uradno prečiščeno besedilo,
17/19) na svoji …. redni seji, dne ….. 2021 sprejel

ODLOK
o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne
službe urejanja in čiščenja javne tržnice v
Mestni občini Velenje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

S tem odlokom se opredeljuje in določa način izvajanja
obvezne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja
javne tržnice v Mestni občini Velenje (v nadaljevanju: javna
služba), in sicer se določi:
- organizacijska in prostorska zasnova izvajanja javne
službe;
- vrste in obseg javnih dobrin javne službe,
- pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
- financiranje izvajanja javne službe,
- vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za
izvajanje javne službe,
- pravice in obveznosti uporabnikov,
- prodaja blaga, skladiščenje ter pristojbine in druge
storitve,
- druge sestavine, potrebne za določitev in izvajanje
javne službe.
2. člen

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo
naslednji pomen:
- »upravljavec« je izvajalec javne službe,
- »uporabnik javne tržnice« je vsak, ki na javni tržnici
prodaja ali kupuje blago,
- »javna tržnica« obsega javne površine, namenjene
prodaji in nakupu blaga, skladno s tem odlokom
(infrastruktura javne službe) in druge povezane javne
površine, potrebne za izvajanje tržnične dejavnosti,
- »infrastruktura javne službe« so prodajna mesta, ki so
potrebna za izvajanje javne službe, in sicer: prodajne
hiške, prodajne mize, prodajne površine, in druga
prodajna infrastruktura, ter skladiščni prostori,
- »prodajna hiška« je stalno prodajno mesto,
postavljeno na območju Mestne občine Velenje,
- »prodajna miza« je stalno prodajno mesto, ki se
postavi skladno z določili tržnega reda,
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- »prodajna površina« je občasno prodajno mesto, na
katerem poteka prodaja skladno z določili tržnega
reda,
- »skladiščni prostor« je prostor, namenjen skladiščenju
prodajnih miz in druge prodajne infrastrukture,
- »tržni red« so pravila, ki določajo način prodaje na
tržnici; določi ga upravljavec tržnice, potrdi ga Svet
Mestne občine Velenje.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA
IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
3. člen

(1) Mestna občina Velenje (v nadaljevanju: občina) si
pridržuje pravico prenesti izvajanje javne službe na javno
podjetje, ki bo tudi upravljavec javne tržnice. Prenos se
opravi skladno z veljavno zakonodajo in s sklenitvijo
pogodbe med občino in javnim podjetjem o izvajanju
obvezne gospodarske javne službe urejanja mestne
tržnice na javno podjetje (v nadaljevanju: pogodba o
izvajanju), v kateri se določijo obveznosti, pravice in
odgovornosti pogodbenih strank.
(2) Javna služba se izvaja na celotnem območju občine v
obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom ter
skladno z drugimi predpisi, ki urejajo trgovanje s
kmetijskim in drugim blagom.
(3) Podrobnejša določila o izvajanju javne službe se
določijo s pogodbo o izvajanju in s tržnim redom.
III. VRSTE IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE
4. člen

(1) Občina z javno službo zagotavlja javno dobrino oddajo
urejenih prodajnih mest na javni tržnici v najem
prodajalcem za trgovanje z blagom.
(2) Javna služba obsega celovito upravljanje javne tržnice,
ki obsega:
- redno vzdrževanje infrastrukture javne službe,
predane v upravljanje,
- oddajo prodajnih mest v najem,
- storitve v zvezi s prodajnimi mesti in
- čiščenje javne tržnice.
(3) Kot redno vzdrževanje predane infrastrukture javne
službe štejejo tista vzdrževalna dela, ki služijo ohranjanju
funkcionalne sposobnosti predane infrastrukture javne
službe in zagotavljanju njenega normalnega ter
nemotenega delovanja.
(4) Z javno službo se zagotavlja najem urejenih in
očiščenih prodajnih mest prodajalcem za prodajo in
nakupovanje blaga pod pogoji, ki jih določajo ta odlok, tržni
red in drugi predpisi.
IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO
JAVNIH DOBRIN
5. člen

Pogoji za zagotavljanje najema prodajnih mest na javni
tržnici so:
- javna površina, namenjena
- prodaji in nakupu blaga z infrastrukturo javne službe,
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- oprema za čiščenje javne tržnice,
- oprema za zbiranje odpadkov in ravnanje z odpadki
ter
- izpolnjevanje obveznosti upravljavca.
6. člen

Izvajanje javne službe zajema naslednje obveznosti:
- izvajanje del v skladu s predpisi, pravili stroke,
standardi, kvalitetno in pravočasno, ter dovoliti
občinski upravi Mestne občine Velenje vpogled v svoje
poslovanje, skladno z določili pogodbe o izvajanju,
opredeljene v 1. odstavku 3. člena tega odloka,
- skrb, da je ureditev in poslovanje javne tržnice
usklajeno z veljavnimi predpisi,
- razporejanje prodajnih mest in oddaja le-teh v najem
uporabnikom (prodajalcem),
- pregled ustreznosti dokumentacije, ki je potrebna za
dovoljeno trgovanje na tržnici in izrekanje prepovedi
prodaje prodajalcem, ki ne izpolnjujejo predpisanih
pogojev,
- redno čiščenje javne tržnice, skrb za red, snago,
odstranjevanje odpadkov in zunanji videz javne
tržnice,
- zaračunavanje in pobiranje pristojbin za najem
prodajnih mest, in drugih storitev, ki so vezane na
tržno poslovanje,
- skrb za vzdrževanje in posodobitev prodajnih mest,
- zagotavljanje zadovoljivega obsega prodajnih mest,
- določitev tržnega reda,
- upravljanje javne tržnice s skrbnostjo dobrega
gospodarja,
- vodenje evidence o sklenjenih najemnih pogodbah za
prodajna mesta ter o zaračunanih pristojbinah,
- letno poročanje o poslovanju javne tržnice ter priprava
letnih načrtov tekočega in investicijskega vzdrževanja
javne tržnice,
- izvajanje vseh drugih nalog, povezanih z izvajanjem
predmetne javne službe.
V. FINANCIRANJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
7. člen

(1) Izvajanje javne službe se financira iz:
- sredstev, zbranih z oddajo prodajnih mest v najem,
- proračuna občine in
- drugih virov.
(2) Skupni prihodki javne službe zajemajo prihodke od
sredstev, zbranih z oddajo prodajnih mest v najem.
(3) Če prihodki javne službe ne pokrivajo vseh stroškov
izvajanja te javne službe, občina pokriva upravljavcu
razliko med prihodki in odhodki iz tega naslova v obliki
subvencije na podlagi potrjenega predloga upravljavca.
(4) Če prihodki javne službe presegajo stroške izvajanja te
javne službe, se presežek prihodkov nad odhodki nameni
za redno vzdrževanje predane infrastrukture javne službe.
VI.
VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV,
POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
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8. člen

(1) Infrastruktura, potrebna za izvajanje javne službe, je:
- na Cankarjevi ulici, kjer prodaja poteka v prodajnih
hiškah,
- na Šaleški cesti, v atriju ob Kavarni Lucifer, kjer
prodaja poteka na prodajnih mizah, in občasno na
prodajnih površinah,
- na Šaleški cesti, ob Centru Nova, kjer prodaja poteka
na prodajnih mizah, in občasno na prodajnih
površinah,
- na Šaleški cesti, v podhodu Centra Nova, kjer prodaja
poteka občasno na prodajnih površinah,
- skladiščni prostor.
(2) Javna tržnica praviloma obratuje po obratovalnem
času, ki se določi s tržnim redom.
(3) Upravljavec po potrebi obratovalni čas podaljša ali
skrajša, tako da pri tem upošteva sezono in zimski
oziroma poletni čas ter potrebe kupcev.
(4)Tržnica se lahko občasno organizira tudi zunaj naštetih
lokacij iz prvega odstavka tega člena, v kolikor so za to
pogoji in v soglasju z občino (različni tematski sejmi in
podobno). Delovni čas se določi vsakokrat sproti v skladu
z veljavno zakonodajo in predpisi.
9. člen

(1) Prodajalci na javni tržnici so stalni in občasni. Med
stalne prodajalce se uvrščajo prodajalci, ki opravljajo
prodajo vse leto ali vsako leto v sezoni neprekinjeno vsaj
tri mesece. Drugi so občasni prodajalci.
(2) Prodajna mesta dodeli prodajalcem upravljavec v
skladu z načrtom razporeditve prodajnih mest:
- stalnim prodajalcem – za določeno obdobje s pisno
pogodbo ali s pisnim soglasjem upravljavca javne
tržnice,
- občasnim prodajalcem – s pisnim soglasjem
upravljavca javne tržnice.

VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV
JAVNE TRŽNICE
10. člen

Vsem uporabnikom javne tržnice (kupcem) je v času
njenega obratovanja omogočen brezplačen dostop in
uporaba pod enakimi pogoji.
11. člen

Prodajalci so dolžni:
- vzdrževati red in čistočo na svojih prodajnih mestih in
ob njih ter sproti odnašati odpadke v zabojnike za
ločeno zbiranje odpadkov. Če prodajalci tega ne
opravijo, slednje opravi upravljavec na stroške
prodajalca,
- urediti okolico prodajnega mesta, zlasti v zimskem
času
- spoštovati tržni red ter javni red in mir,
- skrbeti za prodajna mesta in v primeru poškodovanja
poskrbeti za odpravo povzročene škode
- spoštovati obratovalni čas javne tržnice ter vršiti
prodajo le v tem času,

- plačevati pristojbine, določene s cenikom, ki je priloga
tržnega reda.
12. člen

Na javni tržnici je prepovedano:
- nelojalno obnašanje prodajalcev,
- onesnaževanje in poškodovanje javne tržnice
- odlaganje ali odmetavanje vseh vrst odpadkov, razen
v koše za odpadke,
- zlivanje tekočin po tleh,
- samovoljno zasesti prodajno mesto ter prestavljati
prodajne mize,
- samovoljno postavljanje raznih reklam, nadstreškov,
ter predelava in dodelava prodajnih mest,
- zalaganje poti med prodajnimi mesti z blagom tako, da
je oviran prehod,
- parkiranje motornih in drugih vozil na javni tržnici.
VI. PRODAJA BLAGA, SKLADIŠČENJE BLAGA TER
PRISTOJBINE IN DRUGE STORITVE
13. člen

Prednost pri oddaji prodajnih mest imajo prodajalci s
kmetijskimi pridelki in živili domače proizvodnje, sicer pa
so prodajni pogoji za vse prodajalce na tržnici enaki.
14. člen

Prodaja blaga na javni tržnici je natančneje določena v
tržnem redu.
15. člen

Nadzor nad prodajo in kvaliteto blaga opravljajo:
� pristojne inšpekcije v okviru svojih pristojnosti,
� pooblaščeni delavci upravljavca.
16. člen

Skladiščenje blaga je dovoljeno samo prodajalcem, ki
prodajajo v prodajnih hiškah. Hitro pokvarljivo blago mora
prodajalec odstraniti s tržnice takoj, ko so vidni znaki
kvarjenja, v nasprotnem primeru ga mora odstraniti
upravljavec na stroške prodajalca.
17. člen

Pristojbine za najem prodajnih mest in druge storitve
zaračunava upravljavec, na podlagi cenika, ki je priloga k
tržnemu redu.
18. člen

Za vzdrževanje reda in čistoče mora upravljavec:
- generalno čistiti javno tržnico,
- zagotoviti namestitev zabojnikov za odpadke in
zagotoviti njihovo redno praznjenje.
VII.

NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
19. člen

Nadzor nad izvajanjem javne službe izvajajo pristojne
službe občine ter pristojne inšpekcijske službe.
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VIII. KAZENSKE DOLOČBE
20. člen

Upravljavec lahko odpove uporabo prodajnega mesta
prodajalcem, ki kršijo določila tega odloka. Podrobneje se
razloge za odpoved uporabe prodajnega mesta in
postopek odpovedi ter način sankcioniranja določi v
tržnem redu oziroma v pogodbi (soglasju), ki jo upravljavec
sklene s prodajalcem.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen

Upravljavec v roku dveh mesecev od veljavnosti tega
odloka določi tržni red in cenik, in ga da v potrditev
občinskemu svetu.
Tržni red in cenik storitev mora upravljavec po uveljavitvi
izobesiti na vidnem mestu na javni tržnici.
22. člen

Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
vestniku MO Velenje, uporablja pa se od
1. januarja 2022.

Številka: 0070-0008/2021
Datum: .
Župan Mestne občine Velenje
Peter Dermol

OBRAZLOŽITEV:
1. PRAVNA PODLAGA
- Zakon o gospodarskih javnih službah Uradni list RS,
št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 ZUKN, 57/11; v nadaljevanju: ZGJS),
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 uradno prečiščeno besedilo, 28/06 - skl. US, 49/06 ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14,
37/15, 56/15, 102/15, 30/16, 42/16, 61/17 - GZ, 68/17,
21/18 - ZNOrg, 84/18 - ZIURKOE, 49/20 - ZIUZEOP,
61/20 - ZIUZEOP-A; v nadaljevanju: ZVO-1),
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15, 11/18,
30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE; v
nadaljevanju: ZLS),
- Zakon o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08, 47/15,
139/20, 112/21 - ZIUPGT),
- Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje
trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09; v
nadaljevanju: Pravilnik),
- Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni
občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje,
št. 18/08, 1/16),
- Statut Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO
Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo,
17/19).
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Izhajajoč iz določila prvega odstavka 61. člena ZLS,
občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama
določi in javnih služb, za katere je tako določeno z
zakonom (obvezne lokalne javne službe). V skladu z
določilom 62. člena Zakona o lokalni samoupravi občina
predpiše način in pogoje opravljanja javnih služb, če zakon
ne določa drugače.
Način in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb določa
ZGJS, ki v 3. členu (vrste gospodarskih javnih služb)
določa, da so gospodarske javne službe republiške in
lokalne in so lahko obvezne in izbirne. Obvezna
gospodarska javna služba se določi z zakonom.
Drugi odstavek 3. člena ZGJS določa, da način opravljanja
lokalne gospodarske javne službe predpiše lokalna
skupnost z odlokom tako, da je zagotovljeno njeno
izvajanje v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženih
oskrbovalnih sistemov. Tehnični, oskrbovalni, stroškovni,
organizacijski in drugi standardi ter normativi za
opravljanje gospodarskih javnih služb pa se urejajo s
predpisi pristojnih ministrov.
Ne glede na način izvajanja gospodarske javne službe,
režim dejavnosti ureja država oziroma lokalna skupnost.
Glede na navedeno določilo 3. člena, ZGJS predvideva
izdajo posebnega predpisa (odlok lokalne skupnosti) o
načinu opravljanja javne službe, s katerim se uredijo pogoji
za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, viri financiranja
in način njihovega oblikovanja (v tem okviru tudi cenovni
režim), pravice in obveznosti uporabnikov in položaj
infrastrukture, namenjene izvajanju javne službe.
Omenjeno izhaja iz določil 7. člena ZGJS (način
opravljanja), ki določa, da se s predpisom iz drugega
odstavka 3. člena ZGJS (odlokom lokalne skupnosti) za
posamezno gospodarsko javno službo določi:
- organizacijska in prostorska zasnova njihovega
opravljanja po vrstah in številu izvajalcev (v režijskem
obratu, gospodarskem javnem zavodu, javnem
podjetju, na podlagi koncesije ali javnih kapitalskih
vložkov);
- vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska
razporeditev;
- pogoji za opravljanje in uporabo javnih dobrin;
- pravice in obveznosti uporabnikov;
- viri financiranja gospodarskih javnih služb in način
njihovega oblikovanja;
- vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za
opravljanje gospodarske javne službe, ki so lastnina
republiške ali lokalne skupnosti ter del njihove javne
lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa;
- drugi elementi pomembni za opravljanje in razvoj
gospodarske javne službe.
S predpisom (odlokom) lokalne skupnosti se lahko uredijo
vprašanja v zvezi z javno službo, ki so v javnem interesu,
ne glede na to, v kakšni obliki se bo izvajala javna služba.
Ta predpis naj bi tudi že določal, v kakšni obliki se bo
izvajala javna služba. V predpisu (odloku) lokalne
skupnosti se torej uredijo vsa vprašanja, ki so zaradi
javnega interesa pomembna pri gospodarski javni službi gre torej za javnopravno regulacijo javne službe.
Lokalne gospodarske javne službe v Mestni občini Velenje
ureja veljavni Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah
v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine
Velenje, št. 18/08, 1/16).

15. november 2021

Urejanje in čiščenje javnih tržnic je skladno z ZVO-1
obvezna gospodarska javna služba; ZVO-1 namreč v šesti
točki prvega odstavka 149. člena določa, da je obvezna
občinska gospodarska javna služba varstva okolja urejanje
in čiščenje javnih površin.
Mestna občina Velenje je za izvajanje lokalne gospodarske
javne službe urejanja in čiščenja javnih površin na podlagi
Odloka o koncesiji za izvajanje lokalne gospodarske javne
službe urejanja in čiščenja javnih površin v Mestni občini
Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 7/20, 2/21, 7/21) in
Pravilnika o standardih storitev izvajanja lokalne
gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih
površin v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št.
7/20, 2/21, 7/21) podelila koncesijo za 11 let. Predmet
koncesijske pogodbe ni urejanje in čiščenje javne tržnice,
zato je treba sprejeti ta odlok, da se zapolni nastala pravna
praznina in da se skladno z določili ZGJS določi način
izvajanja gospodarske javne službe urejanja in čiščenja
javnih tržnic.
Pravna podlaga za sprejem tega odloka je tudi Zakon o
trgovini (Uradni list RS, št. 24/08, 47/15, 139/20, 112/21 ZIUPGT), ki v 6. členu določa, da lokalna skupnost v
svojem aktu določi prostor, kjer se blago lahko prodaja
zunaj prodajaln.
Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje
trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09) določa
tržnico, kot posebej organiziran in urejen poslovni prostor,
ki omogoča prodajo blaga na odprtem ali v zaprtem tržnem
prostoru. Nadalje navedeni pravilnik določa, da mora
tržnica imeti tržni red, ki ga določi upravljavec in potrdi
pristojni organ lokalne skupnosti.
ZGJS v 6. členu taksativno našteva oblike zagotavljanja
javnih služb, in sicer režijski obrat, javni gospodarski
zavod, javno podjetje ter z dajanjem koncesij.
Po tehtanju različnih možnosti, ki jih dopušča ZGJS, je bila
sprejeta odločitev, da bo občina dejavnost urejanja in
čiščenja javne tržnice zagotavljala preko javnega podjetja.
S tem namenom bo spremenjen Odlok o lokalnih
gospodarskih službah v Mestni občini Velenje, tako da bo
v peti odstavek 11. člena, ki ureja izvajanje javnih služb
preko javnega podjetja, dodana obvezna gospodarska
javna služba urejanja in čiščenja javnih površin v delu, za
katerega ni podeljena koncesija.
Prenos izvajanja obvezne gospodarske javne službe
urejanja in čiščenja javnih tržnic se bo opravil skladno z
veljavno zakonodajo in s sklenitvijo pogodbe med občino
in javnim podjetjem o izvajanju obvezne gospodarske
javne službe urejanja javne tržnice, v kateri se bodo
določile obveznosti, pravice in odgovornosti pogodbenih
strank.
Zakon o lokalni samoupravi v 29. členu podeljuje
občinskemu svetu pristojnost, da sprejema odloke in druge
občinske akte.
Statut Mestne občine Velenje v 24. členu občinskemu
svetu podeljuje pristojnost sprejemanja splošnih aktov.
2.
RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA
Urejanje in čiščenje javne tržnice je trenutno organizirano
preko letne pogodbe o upravljanju tržnice. Upravljavec je
izbran skladno z veljavno javno-naročniško zakonodajo in
predpisi. Trenutno je veljavna pogodba o upravljanju
Mestne tržnice Velenje 2021, št. POG-1205/2020,
sklenjena z izbranim upravljavcem tržnice, podjetjem
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Presta prestiž, d. o. o. dne 31. 12. 2020 in velja do 31.
12. 2021.
Pregled upravljanja tržnic po Sloveniji je pokazal, da se
dejavnost upravljanja tržnic izvaja kot gospodarska javna
služba urejanja in čiščenja javnih površin, tržnice so
namreč organizirane na površinah, ki so javne oziroma v
lasti občin. Največkrat to dejavnost izvajajo javna
komunalna podjetja.
MO Velenje zagotavlja gospodarsko javno službo urejanja
in čiščenja javnih površin preko izbranega koncesionarja.
Področje urejanja in vzdrževanja tržnice, ki je urejena na
javnih površinah, pa ni urejeno skladno z zakonodajo s
področja gospodarskih javnih služb, saj se ne izvaja v eni
od štirih naštetih oblik zagotavljanja javnih služb, ki jih
taksativno določa 6. člen ZGJS, in sicer: režijski obrat,
javni gospodarski zavod, javno podjetje ter koncesija.
Po tehtanju različnih možnosti oziroma oblik izvajanja
javnih služb, ki jih dopušča ZGJS, je bila sprejeta
odločitev, da bo občina dejavnost urejanja in čiščenja
javne tržnice zagotavljala v javnem podjetju.
3. OCENA SEDANJEGA STANJA
Javno službo urejanje in čiščenje javnih tržnic poznamo
kot oddajanje tržnih površin predvsem za prodajo sadja in
zelenjave, gozdnih sadežev, cvetja in podobno, kot to
določa Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki
se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske
dejavnosti, in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln
(Uradni list RS, št. 28/93, 34/93, 57/93 in 110/02, v
nadaljevanju: Pravilnik).
Po 28. členu Pravilnika je tržnica posebej organiziran in
urejen poslovni prostor, kjer se trguje z blagom (predvsem
kmetijsko in drugo blago). Po obsegu poslovanja se na
tržnici trguje na drobno z živili (žita in mlevski izdelki;
vrtnine; sadje; alkoholne in brezalkoholne pijače, ostala
živila rastlinskega in živalskega izvora; zdravilna zelišča,
gozdni sadeži,..) ter neživilskimi izdelki (cvetje, seme,
sadike vrtnin in okrasnih rastlin, sadje in okrasne rastline;
izdelki domače obrti (29. člen Pravilnika), za razliko od
veletržnice, kjer se trguje na debelo s - kmetijskimi pridelki,
živili rastlinskega in živalskega izvora, gozdnimi sadeži in
zdravilnimi zelišči (35. člen Pravilnika).
Javna služba ne izvaja storitev posredovanja blaga in
storitev v trgovini, obsega le storitve, ki vsebuje storitve
urejanja in čiščenja javnih tržnic.
Dejavnost tržnice se kot javna služba v Mestni občini
Velenje izvaja že nekaj let, in sicer se je leta 2011 z
rušitvijo objekta »Košaki« upravljanje tržnice preneslo na
MO Velenje, sama tržnica pa se je preselila najprej v atrij
ob Kavarni Lucifer in na ploščad ob Centru Nova, leta
2014 pa se je z nakupom in postavitvijo prodajnih hišk
tržnica razširila še na Cankarjevo ulico. Javna služba se
izvaja vse delovne dni v tednu, pred prazniki in ob sobotah
pa je na tržnici še posebno živahno. Seveda je treba
prodajalcem, ne glede na velike prodajne centre,
zagotavljati primerno prodajno površino s še tržno
zanimivo najemnino za prodajni prostor; prodaja lokalno
pridelane hrane pa je v današnjem času vse bolj
promovirana in podpirana. Na Mestni tržnici Velenje lahko
občanke in občani kupujejo pridelke in izdelke kmetijskih
pridelovalcev predvsem iz Šaleške in Zgornje Savinjske
doline, nekaj prodajalcev pa redno prihaja tudi iz ostalih
delov Slovenije.
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Mestna občina Velenje upravlja tržnico preko izbranega
upravljavca, na podlagi izvedenega postopka oddaje
evidenčnega javnega naročila in sklenjene letne pogodbe.
Trenutno je veljavna pogodba o upravljanju Mestne tržnice
Velenje 2021, št. POG-1205/2020, sklenjena z izbranim
upravljavcem tržnice, podjetjem Presta prestiž, d. o. o.
dne 31. 12. 2020 in velja do 31. 12. 2021.
Občina dejavnost upravljanja tržnice ne more opravljati v
okviru Splošne dejavnosti javne uprave (84.110), temveč
mora dejavnost upravljanja in vzdrževanja tržnice
opravljati v eni izmed oblik, navedenih v 6. členu ZGJS:
režijski obrat, javni gospodarski zavod, javno podjetje ter
koncesija. Skladno s 7. členom ZGJS morajo biti vse
gospodarske javne službe urejene z odlokom, ki določa
način opravljanja posamezne gospodarske javne službe.

- končna določba, ki predvideva, da bo predlagani
Odlok začel veljati 15. dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
5. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC
Sprejem odloka za proračun MO Velenje ne bo imel
dodatnih finančnih posledic.
V Velenju,
:
Pripravili:
Mojca Kodrič, l.r.
Elma Dervišević, l.r.
Gabrijela Sušec, l.r.

Občina zagotavlja izvajanje gospodarske javne službe
urejanja in čiščenja javnih površin s podelitvijo koncesije,
vendar le-ta ne obsega urejanja in čiščenja javne tržnice,
zato je v tem delu nastala pravna praznina, ki bo s
sprejemom tega in ostalih aktov zapolnjena.
4. CILJI, NAČELA IN VSEBINA ODLOKA
Cilj, ki se ga zasleduje s sprejetjem odloka je predvsem
zasledovanje javnega interesa, ki se izkazuje na naslednji
način:
- zagotavljanje nemotenega delovanja gospodarske
javne službe urejanja in čiščenja javne tržnice,
- urejenost ter čistoča javnih površin, na katerih se
izvaja tržnična dejavnost, v Mestni občini Velenje,
- skrb za urbanistično podobo in urejen videz mesta,
- ohranjanje obstoječe ravni stanja javnih površin, na
katerih se izvaja tržnična dejavnost,
- izboljšanje izgleda in turistične ponudbe mesta,
- višja življenjska raven in kakovost življenja občanov.
Mestna občina Velenje pri tem ne želi zgolj ohranjati
trenutnega stanja, temveč ga tudi izboljšati. S prenosom
izvajanja predmetne gospodarske javne službe na javno
podjetje bi se povečala kakovost opravljenih storitev.
Predmet odloka, ki je hkrati tudi koncesijski akt, so med
drugimi sestavine, ki jih 7. člen ZGJS določa kot obvezne,
in sicer:
- splošne določbe, ki opredeljujejo vsebino odloka ter
definirajo v odloku uporabljene izraze,
- organizacijska in prostorska zasnova izvajanja javne
službe (javno podjetje),
- vrste in obseg javnih dobrin javne službe,
- pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
- financiranje izvajanja javne službe,
- vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za
izvajanje javne službe,
- pravice in obveznosti uporabnikov javne tržnice
(kupcev in prodajalcev)
- nadzor nad izvajanjem javne službe,
- drugi elementi pomembni za opravljanje in razvoj
javne službe (prodaja in skladiščenje blaga,
vzdrževanje reda in čistoče, kazenske določbe),
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Vodja Urada za urejanje prostora:
mag. Branka Gradišnik, l.r.

ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno
prečiščeno besedilo, 17/19) predlagam svetu Mestne
občine Velenje, da ta odlok sprejme.
župan Mestne občine Velenje
Peter Dermol, l.r.

Predlagatelj:_ŽUPAN

Faza:_OSNUTEK

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl.
US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1,
30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE) in 24. člena Statuta Mestne
občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 - uradno prečiščeno
besedilo in 17/19) je Svet Mestne občine Velenje na svoji ____ seji dne _______
sprejel

ODLOK
o priznanjih v Mestni občini Velenje
I. TEMELJNI DOLOČBI
1. člen

(1) S tem odlokom se določa:
- vrste priznanj,
- posamezna priznanja,
- postopke za podelitev priznanj,
- način podelitve priznanj,
- evidenco dobitnikov priznanj,
- preklic priznanja,
- prehodno in končni določbi.
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(2) V tem odloku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na
osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

AMBASADOR". Na listini je vpisano ime in priimek
dobitnika ter kratka obrazložitev. Listina je vložena v tulec,
na katerem je napisano "VELENJE – AMBASADOR".

2. člen

Mestna občina Velenje podeljuje priznanja posameznikom
– zaslužnim občanom in drugim posameznikom,
združenjem občanov in pravnim osebam za profesionalne
in druge dosežke ter uspehe na katerem koli področju
delovanja in ustvarjanja, ki imajo izjemen pomen za razvoj,
ugled in promocijo Mestne občine Velenje.
II. VRSTE PRIZNANJ
3. člen

Priznanja so:
1. Častni občan Mestne občine Velenje
2. Ambasador Mestne občine Velenje
3. Grb Mestne občine Velenje
4. Plaketa Mestne občine Velenje
5. Kulturni ustvarjalec leta Mestne občine Velenje
6. Priznanje župana Mestne občine Velenje
III. POSAMEZNA PRIZNANJA
4. člen

Častni občan Mestne občine Velenje
(1) Za častnega občana Mestne občine Velenje, ki je
najvišje priznanje Mestne občine Velenje, je lahko
proglašen posameznik s stalnim bivališčem v Velenju, ki je
s svojim delovanjem ali stvaritvami izjemno zaslužen za
ugled, razvoj občine in njeno uveljavitev v državnem ali
mednarodnem merilu.
(2) Priznanje se lahko podeli osebam le izjemoma in samo
enkrat. Vsako leto se lahko podeli največ eno priznanje.
(3) Priznanje vsebuje listino formata A4, na kateri je z
zlatimi črkami napis "MESTNA OBČINA VELENJE –
ČASTNI OBČAN". Na listini je vpisano ime in priimek
dobitnika ter kratka obrazložitev. Listina je vložena v tulec,
na katerem je napisano "VELENJE - ČASTNI OBČAN".
K listini je priložena pozlačena ploščica v velikosti 10 x 10
cm, v katero se vgravira ime in priimek častnega občana,
napis "ČASTNI OBČAN MESTNE OBČINE VELENJE" in
manjši napis z datumom podelitve. Ploščica je vložena v
črno škatlo, na kateri je z zlatimi črkami vtisnjen enak
napis kakor na ploščici.
5. člen

Ambasador Mestne občine Velenje
(1) Priznanje ambasador Mestne občine Velenje se lahko
podeli posameznikom za izjemen prispevek na področju
gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa in
humanitarnih ali drugih dejavnosti, ki imajo trajen pomen
za razvoj in ugled mesta Velenje doma in v tujini.
Ambasador Mestne občine Velenje lahko postane tudi
tujec.
(2) Priznanje se lahko podeli osebam le izjemoma in samo
enkrat. Vsako leto se lahko podeli največ eno priznanje.
(3) Priznanje vsebuje listino formata A4, na kateri je z
zlatimi črkami napis "MESTNA OBČINA VELENJE –

K listini je priložena pozlačena ploščica v velikosti 10 x 10
cm, v katero se vgravira ime in priimek ambasadorja, napis
"AMBASADOR MESTNE OBČINE VELENJE" in manjši
napis z datumom podelitve. Ploščica je vložena v črno
škatlo, na kateri je z zlatimi črkami vtisnjen enak napis
kakor na ploščici. K listini je priloženo protokolarno darilo.
6. člen

Grb Mestne občine Velenje
(1) Grb Mestne občine Velenje se lahko podeli
posameznikom za življenjsko delo in izjemne rezultate na
kateremkoli področju. Podeli se lahko tudi združenjem
občanov ali pravnim osebam, ki so bistveno prispevali
k razvoju, ugledu in prepoznavnosti Mestne občine
Velenje.
(2) Vsako leto se lahko podeli največ tri priznanja.
(3) Priznanje vsebuje listino formata A4, na kateri je z
zlatimi črkami napis "MESTNA OBČINA VELENJE - GRB".
Na listini je vpisano ime in priimek dobitnika, naziv
združenja občanov ali naziv pravne osebe, kratka
obrazložitev ter datum podelitve. Listina je vložena v tulec,
na katerem je napisano "VELENJE - GRB".
K listini je priložen pozlačen grb Mestne občine Velenje, ki
je pritrjen na podlago iz marmorja. Grb je vložen v črno
škatlo, na kateri je z zlatimi črkami napisano "VELENJE GRB".
7. člen

Plaketa Mestne občine Velenje
(1) Plaketa Mestne občine Velenje se lahko podeli
posameznikom, združenjem občanov ali pravnim osebam,
ki so dosegli vidne dosežke na področju organizacije,
delovanja, obstoja ali razvoja posamezne ali več
dejavnosti, ki združujejo občane ali so kakorkoli zaslužni
za razvoj in krepitev ugleda Mestne občine Velenje.
(2) Vsako leto se lahko podeli največ tri priznanja.
(3) Priznanje vsebuje listino formata A4, na kateri je s
srebrnimi črkami napis "MESTNA OBČINA VELENJE PLAKETA". Na listino je vpisano ime in priimek dobitnika,
naziv združenja občanov ali naziv pravne osebe, kratka
obrazložitev ter datum podelitve. Listina je vložena v tulec,
na katerem je napisano "VELENJE - PLAKETA". K listini je
priložen stekleni grb, vgrajen v kamnito ploščo, ki je vložen
v črno škatlo, na kateri je s srebrnimi črkami napis "VELENJE - PLAKETA".
8. člen

Kulturni ustvarjalec leta Mestne občine Velenje
(1) Kulturni ustvarjalec leta Mestne občine Velenje je
priznanje za izjemne stvaritve s področja kulture, ki
pomembno oblikujejo življenje občank in občanov Mestne
občine Velenje, kakor tudi za stvaritve, za katere so
ustvarjalci prejeli mednarodna priznanja oziroma so se s
svojim delom izjemno uveljavili v tujini.
(2) Priznanje kulturni ustvarjalec leta Mestne občine
Velenje prejmejo ustvarjalci z območja Mestne občine
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Velenje za stvaritve iz prejšnjega odstavka, ki so bile
javnosti predstavljene v minulem enoletnem obdobju
(koledarsko leto) ali za delo iz daljšega obdobja, ki trajno
obogati kulturno zakladnico Mestne občine Velenje in je
lahko izjemen kulturni dosežek tudi v mednarodnem
merilu. Kadar gre za tako celovito delo, da ni mogoče
prepoznati oziroma ločiti posameznikovega kulturnega
prispevka, lahko dobi priznanje kulturni ustvarjalec leta
Mestne občine Velenje skupina kulturnih ustvarjalcev. V
letu od prejema priznanja lahko prejemnik, v dogovoru z
Mestno občino Velenje, pripravi/izvede umetniško delo s
svojega področja delovanja.
(3) Vsako leto se lahko podeli le eno priznanje.
(4) Priznanje vsebuje listino formata A4, na kateri je s
srebrnimi črkami napis "KULTURNI USTVARJALEC LETA
MESTNE OBČINE VELENJE". Na listino je vpisano ime in
priimek dobitnika, naziv združenja občanov ali naziv
pravne osebe, kratka obrazložitev ter datum podelitve.
Listina je vložena v tulec. K listini je priloženo protokolarno
darilo.
9. člen

Priznanje župana Mestne občine Velenje
(1) Priznanje župana Mestne občine Velenje se lahko
podeli posameznikom, združenjem občanov ali pravnim
osebam za enkratne dosežke na kateremkoli področju, ki
ima pomen za razvoj ali prepoznavnost občine.
(2) Priznanje vsebuje listino formata A4, na kateri je s
srebrnimi črkami napis "PRIZNANJE ŽUPANA MESTNE
OBČINE VELENJE". Na listino je vpisano ime in priimek
dobitnika, naziv združenja občanov ali pravne osebe,
kratka obrazložitev ter datum podelitve. Listina je vložena
v tulec, na katerem je napisano "PRIZNANJE ŽUPANA
MESTNE OBČINE VELENJE". K listini je priloženo
protokolarno darilo.
IV. POSTOPKI ZA PODELITEV PRIZNANJ

Velenje se določi način dela imenovane komisije.
(2) Javno obvestilo o zbiranju pobud mora vsebovati:
- navedbo, katere podatke mora podati pobudnik;
- rok, do katerega morajo biti pobude poslane in na
kateri naslov.
(3) Pobude za podelitev priznanj lahko vlagajo:
- občani Mestne občine Velenje;
- združenja občanov, ki delujejo v Mestni občini Velenje;
- pravne osebe s sedežem v Mestni občini Velenje.
(4) Vsak pobudnik lahko poda samo en predlog, in sicer
tako, da izpolni obrazec, ki je priloga javnega obvestila.
12. člen

(1) Na podlagi prejetih ter lastnih pobud za častnega
občana Mestne občine Velenje, ambasadorja Mestne
občine Velenje, grb Mestne občine Velenje in plaketo
Mestne občine Velenje pripravi Komisija za priznanja
Sveta Mestne občine Velenje predloge za podelitev
priznanj, ki jih posreduje Svetu Mestne občine Velenje v
obravnavo in odločanje.
(2) Komisija za priznanja Sveta Mestne občine Velenje
lahko v soglasju s predlagateljem pripravi predlog za
podelitev drugega priznanja, kot je bila dana pobuda za
podelitev priznanja.
(3) Na podlagi prejetih ter lastnih predlogov pripravi
Komisija za podelitev priznanja kulturni ustvarjalec leta
Mestne občine Velenje predloge za podelitev priznanja, ki
jih posreduje županu Mestne občine Velenje v obravnavo
in odločanje.
13. člen

(1) Župan Mestne občine Velenje samostojno odloča o
priznanju župana Mestne občine Velenje.
(2) Svet Mestne občine Velenje na osnovi predloga
župana z vsakoletnim proračunom zagotovi finančna
sredstva za nagrade, priznanja in plakete, ki jih podeljuje
Mestna občina Velenje.

10. člen

(1) Priznanja častni občan Mestne občine Velenje,
ambasador Mestne občine Velenje, grb Mestne občine
Velenje, plaketa Mestne občine Velenje in priznanje
kulturni ustvarjalec leta Mestne občine Velenje se podeljujejo na podlagi javnih obvestil o zbiranju pobud, ki
morata biti objavljeni enkrat letno.
(2) Izjemoma se lahko priznanje ambasador Mestne
občine Velenje podeli brez javnega obvestila o zbiranju pobud, in sicer le v primeru, da je za podelitev priznanja
predlagan posameznik zaradi izredne požrtvovalnosti,
hrabrosti ali človekoljubja. O tem odloči Svet Mestne
občine Velenje na podlagi predloga župana Mestne občine
Velenje ali Komisije za priznanja Sveta Mestne občine
Velenje.
11. člen

(1) Javno obvestilo o zbiranju pobud za častnega občana
Mestne občine Velenje, ambasadorja Mestne občine
Velenje, grb Mestne občine Velenje in plaketo Mestne
občine Velenje objavi Komisija za priznanja Sveta Mestne
občine Velenje, za priznanje kulturni ustvarjalec leta
Mestne občine Velenje pa Komisija za podelitev priznanja
kulturni ustvarjalec leta Mestne občine Velenje, ki jo enkrat
letno imenuje župan. S sklepom o imenovanju Komisije za
podelitev priznanja kulturni ustvarjalec leta Mestne občine
21. seja Sveta Mestne občine Velenje

V. NAČIN PODELITVE PRIZNANJ
14. člen

(1) Proglasitev častnega občana in ambasadorja Mestne
občine Velenje ter podelitev grba in plakete Mestne občine
Velenje se izvede ob prazniku Mestne občine Velenje.
(2) Proglasitev kulturnega ustvarjalca leta Mestne občine
Velenje se izvede na proslavi ob kulturnem prazniku
Mestne občine Velenje.
(3) Proglasitev priznanj, ki se nanašajo na drugi odstavek
10. člena, se lahko izvede tudi ob drugih priložnostih.
Priznanja podeli župan Mestne občine Velenje.
(4) Priznanje župana Mestne občine Velenje lahko
podeljuje župan Mestne občine Velenje ob protokolarnih in
drugih priložnostih.
VI. EVIDENCA DOBITNIKOV PRIZNANJ
15. člen

Uprava Mestne občine Velenje skrbi za izdelavo listin in
plaket ter vodi evidenco po tem odloku.
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VII. PREKLIC PRIZNANJA
16. člen

(1) Priznanje se prekliče v primeru, da se ugotovi, da:
- so bila priznanja po tem odloku podeljena na podlagi
neresničnih dejstev, resnična dejstva pa bi lahko
vplivala na drugačno odločitev o podelitvi;
- je prejemnik oseba, ki je pravnomočno obsojena
zaradi kaznivega dejanja na zaporno kazen šest
mesecev ali več;
- prejemnik priznanja blati namen priznanja in izničuje
njegov pomen oziroma vrednost;
- prejemnik ne želi sprejeti podeljenega priznanja ali se
prejetemu priznanju odpove;
- nastopijo okoliščine, ki niso skladne z namenom
podelitve priznanja.
(2) Priznanje se lahko prekliče kadarkoli, po postopku za
podelitev priznanja, določenim s tem odlokom. Preklic
nima finančnih posledic.
VIII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
17. člen

(1) Postopki podelitve priznanj Mestne občine Velenje, ki
so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se izvedejo
skladno s predpisi, ki so veljali pred uveljavitvijo tega
odloka.
(2) Vsa priznanja občine Velenje in Mestne občine Velenje,
ki so bila podeljena do uveljavitve tega odloka, ohranijo
svojo vrednost in se vodijo v evidenci priznanj Mestne
občine Velenje.
18. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
priznanjih Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO
Velenje, št. 2/97, 12/03 in 30/07).
19. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 0070-0012/2021
Datum:

akte.
24. člen Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik
MO Velenje, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo in
17/19) določa, da občinski svet sprejema statut občine,
odloke in druge splošne akte ter poslovnik občinskega
sveta.
2. RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA:
V obstoječi odlok smo želeli dodati dve novi priznanji –
ambasador Mestne občine Velenje in kulturni ustvarjalec
leta Mestne občine Velenje. Za razliko od častnega
občana je ambasador lahko tudi tujec, ki Velenje
promovira v Sloveniji in svetu.
Prav tako pa želimo v občini ob kulturnem prazniku
izpostaviti kulturnega ustvarjalca, ki bo hkrati dobil
možnost, da v letu od prejema priznanja v dogovoru z
občino pripravi/izvede umetniško delo s svojega področja
delovanja.
3. OCENA SEDANJEGA STANJA:
Obstoječi odlok, ki vsebuje priznanja častni občan, grb,
plaketo in priznanje župana, je pregledala delovna skupina
v sestavi Nina Blažič, Drago Martinšek, Barbara Pokorny,
Marko Pritržnik, Ivo Stropnik, Aleksandra Vasiljević in
Aleksandra Forštner. Pregledali smo tudi odloke
primerljivih občin in izoblikovali določena stališča.
V obstoječem odloku je priznanje častni občan Mestne
občine Velenje opredeljeno tako, da se lahko podeli samo
enkrat na štiri leta. V predlogu odloka smo to omejitev
odstranili.
4. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC:
Predlagani odlok ima finančne posledice samo v primeru,
če se izbrani kulturni ustvarjalec leta Mestne občine
Velenje odloči, da bo v letu do prejema priznanja, v
dogovoru z Mestno občino Velenje, pripravil/izvedel
umetniško delo s svojega področja delovanja.
V Velenju,
Pripravile:
Aleksandra Forštner, univ. dipl. pol., l.r.
vodja Kabineta župana
Nina Blažič, univ. dipl. prav. l.r.
višja svetovalka

župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL

Petra Cerjak, univ. dipl. rus. in slov. l.r.
višja svetovalka

OBRAZLOŽITEV:
1. PRAVNA PODLAGA:
Pravna podlaga za sprejem osnutka Odloka o priznanjih
Mestne občine Velenje (v nadaljevanju: odlok) sta
naslednja predpisa:
29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US,
76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18,
61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE) določa, da je
občinski svet najvišji organ odločanja o vseh zadevah v
okviru pravic in dolžnosti občine in v okviru svojih
pristojnosti občinski sprejema odloke in druge občinske

Darja Plaznik, univ. dipl. ped. in soc. kult. l.r.
višja svetovalka za kulturo in mladino
ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 - uradno
prečiščeno besedilo in 17/19) predlagam svetu, da ta
osnutek odloka sprejme.
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.
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ODGOVORI
Uprave Mestne občine Velenje
na vprašanja in pobude svetnic in svetnikov
Pisni odgovori
30. september 2021
Zap. št. 106
Član sveta ADNAN GLOTIĆ je podal naslednja vprašanja:
„Na pobudo občanke, ki stanuje na naslovu Cesta
Františka Foita 10, posredujem pripombo in vprašanje
povezano s slabim stanjem cestišča na križišču Ceste
Františka Foita in Partizanske ceste. Asfaltna površina
na samem križišču je mestoma zelo nagrbančena tako,
da težka tovorna vozila oz. priklopniki z vožnjo skozi
omenjeno križišče povzročajo močan hrup in udarce,
ki jih izrazito čutijo stanovalci v stolpiču na prej
omenjenem naslovu. Na MOV oz. pristojni urad
naslavljam vprašanje oz. prošnjo za identifikacijo
možne rešitve, ki bi pripeljala do čimprejšnje sanacije
problema na omenjenem križišču, saj so razmere
nevzdržne in zelo obremenjujoče za stanovalce na tem
področju. Prav tako je v slabem stanju tudi del
cestišča vsaj od Ceste Františka Foita 6 naprej in se
njegovo propadanje pospešeno nadaljuje, kar je prav
tako vir obremenitve s prekomernim hrupom in bo tudi
ta del problema potrebno čimprej ustrezno nasloviti.“
ODGOVOR:
Foitova cesta je v upravljanju Direkcije Republike Slovenije
za infrastrukturo. Že dlje časa jih pozivamo in opozarjamo
na zelo poškodovano cestišče v Križišču Foitove in
Partizanske ceste. Z njihove strani smo dobili odgovor, da
opravljajo nujna vzdrževalna dela skladno z razpoložljivimi
finančnimi sredstvi. Vašo zahtevo bomo še enkrat poslali
upravljalcu in od njega zahtevali, da izvede vsaj minimalne
posege sanacije asfaltne površine v križišču.
- Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti
Mestne občine Velenje.
„Ob tej priložnosti izpostavljam še Kidričevo cesto –
takoj za križiščem Kidričeve in Prešernove cesta, v
smeri proti ZD Velenje, takoj za avtobusnim
postajališčem je na desnem pasu udrtina, ki je že bila
sanirana a se vendar pospešeno ponovno pojavlja.“
ODGOVOR:
Upravljalca ceste bomo opozorili na nekvalitetno izvedbo
sanacije s strani njihovega koncesionarja in zahtevali
ponovno ter trajno sanacijo. Kidričeva cesta je v
upravljanju Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo,
kjer so nam zagotovili, da je predvidena večja
rekonstrukcija Kidričeve in Šaleške ceste v letih
2022/2023.
- Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti
Mestne občine Velenje.
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18. oktober 2021
Zap. št. 107
Članica sveta Veronika JUVAN je podala naslednji
vprašanji:
„Težave v cestnem prometu - tabla, kjer se je izbrisal
napis naslova ulice, gre za Zupančičevo ulico na
Konovem. Napis je popolnoma zbledel, zato bi bilo
primerno, da se ga popravi.
Krožno križišče v Pesju. To krožišče je sramota za
Velenje. Je povsem polomljeno in uničeno, plastika
leži povsod po cestišču, ki je zelo nevarna, predvsem
za motoriste.
Sprašujem za obe težavi hkrati, kdaj bosta odpravljeni,
predvsem krožišče je že dolgo v takšnem neurejenem
stanju in nam ne more biti v ponos. Prav v bližajočih
dneh, bo pokopališče obiskalo veliko ljudi in si zares
želimo takšne podobe Velenja?“
ODGOVOR:
Nova tabla je že v izdelavi in bo urejeno do konca
novembra.
Elementi krožišča za zamenjavo so že naročeni. Izvajalec
ima težave z dobavo, zato je zaenkrat stanje še vedno
takšno. Po zagotovilih izvajalca bo krožišče urejeno
najkasneje do konca novembra.
- Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.
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