
 
ZAPISNIK 23. SEJE  
Sveta Meste občine Velenje 
Seja je potekala v sejni dvorani Mestne občine Velenje, dne 1. 2. 2022, s pričetkom ob 8.00 in zaključkom ob 
11.57. 
 
Sejo je vodil župan Peter DERMOL. 
 
Župan Peter DERMOL je ugotovil, da je od skupnega števila 33 članov sveta prisotnih 25 članov in je svet 
sklepčen.  
 
Opravičili so se naslednji člani sveta: mag. Karmen GRABANT, Irena POLJANŠEK SIVKA in Mersad 
DERVIŠEVIĆ. 
 
Župan Peter DERMOL je dejal, da so svetnicam in svetnikom na elektronske naslove poslali Dodatno 
pojasnilo h končnemu poročilu o nadzoru zaključnega računa proračuna MOV za leto 2020. Nadzorni odbor je 
na 23. seji, ki je potekala 25. 1. 2022, sprejel sklep, da se dodatna pojasnila s strani MOV z dne 17. 12. 2021 
upoštevajo in se glede na to spremeni dosedanji sklep, da torej nepravilnosti niso bile ugotovljene.  
 
 
Člani sveta so za 23. sejo Sveta Mestne občine Velenje prejeli naslednje gradivo: 
- Glasilo št. 25 
- Predlog dnevnega reda s poročevalci, kazalom in opombami 
- Predlog za razširitev dnevnega reda 23. seje Sveta MOV 
- Predlog Sklepa o izdaji soglasja Zavodu KSSENA k nakupu nepremičnine  
- Odgovore na svetniška vprašanja in pobude 
- Dodatno pojasnilo h končnemu poročilu o nadzoru zaključnega računa proračuna MOV za leto 2020 
- Zapisnik Odbora za negospodarske javne službe 
- Zapisnik Odbora za gospodarske javne službe 
- Zapisnik Odbora za okolje in prostor 
- Zapisnik Komisije za statutarno-pravna vprašanja 
- Zapisnik Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin 
- Zapisnik seje Nadzornega odbora 
 
 
Za 23. sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 
1. Potrditev zapisnika 22. seje Sveta Mestne občine Velenje  
2. Primarno zdravstvo v Velenju danes in jutri 
3. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave 
4. Predlog Sklepa o potrditvi Tržnega reda in Cenika Mestne tržnice Velenje 
5. Poročilo o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev na podlagi javnega razpisa za izgradnjo malih 

komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2021 
6. Predlog Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih 

naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje v obdobju 2022 do vključno 2027 
7. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v 

Mestni občini Velenje  
8. Poročilo o delu Odbora za pomoč občankam in občanom ter poročilo o poslovanju na podračunu za 

dobrodelne namene v letu 2021   
9. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MO Velenje iz 

proračuna MO Velenje za leto 2021   
10. Poročilo o dodelitvi sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje za leto 2021   
 
 
Član sveta Matej JENKO je predlagal, da se iz dnevnega reda umakne 2. točka - Primarno zdravstvo v 
Velenju danes in jutri. Za to točko ni bilo pripravljeno gradivo in te točke na odborih niso obravnavali. Gre za 
zelo pomembno točko, zato bi bilo prav, da bi imeli pripravljeno gradivo, ki bi ga lahko obravnavali. Dejal je, da 
je pričakoval, da se bo glede tega oglasil tudi predsednik Komisije za statutarno-pravna vprašanja, ki se vedno 
rad oglasi, danes pa se gospod Voh ne oglasi. To so dvojna merila. Prosil je, da se ta točka umakne in se 
ustrezno pripravi, da lahko o teh stvareh rečejo že na odborih kakšno, nato pa na seji dobijo odgovore.  



 
Član sveta Bojan VOH je dejal, da nikoli do sedaj, ko so imeli predstavitev kakega podjetja na Svetu MOV, 
niso imeli gradiva. Samo danes pa gospoda Jenka to moti. Statutarna komisija nima proti temu čisto nič.  
 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da gre za javni zavod in ne za privatno podjetje, zato je to še bistveno bolj 
pomembno. Ponovno je zato predlagal, da se te stvari pripravijo. MOV je solastnik oziroma soustanovitelj, zato 
morajo biti kvalitetno seznanjeni s to problematiko. 
 
Župan Peter DERMOL je dejal, da je bil svetnik Jenko tisti, ki je vedno znova zahteval takšne in drugačne 
razprave, prav tako je bil svetnik tisti, ki je v medijih izzval in z neprimernimi besedami omenjal župana, 
direktorja občinske uprave in tudi direktorja Zdravstvenega doma Velenje. Meni, da lahko danes to razpravo 
brez slabe vesti opravijo, če bo potrebno več razprav, pa so za to odprti. Predlagal je, da se razprava opravi, 
če bodo zahtevali dodatna pojasnila, jih bodo dobili, na koncu te točke pa se bodo tudi odločali, kako naprej. 
Nato je dal predlog svetnika Jenka na glasovanje. 
 
Prisotnih je bilo 26 članov sveta. 
1. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se 2. točka, Primarno zdravstvo v Velenju danes in jutri, 
umakne iz dnevnega reda.  
 
Za predlog je glasovalo 6 članov sveta, proti jih je bilo 16. 
Predlog ni bil sprejet. 
 
 
Župan Peter DERMOL je predlagal, da se dnevni red 23. seje razširi tako, da se na 4. točko uvrsti Predlog 
Sklepa o izdaji soglasja Zavodu KSSENA k nakupu nepremičnine. 
 
Prisotnih je bilo 26 članov sveta. 
2. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se na 4. točko dnevnega reda uvrsti Predlog Sklepa o 
izdaji soglasja Zavodu KSSENA k nakupu nepremičnine. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
Župan Peter DERMOL je predlagal, da se po skrajšanem postopku obravnava 8. točka - Predlog Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje. 
 
Prisotnih je bilo 27 članov sveta. 
3. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se po skrajšanem postopku obravnava 8. točka - 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni 
občini Velenje.  
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
Prisotnih je bilo 27 članov sveta. 
4. SKLEP 



Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se je glasil: 23. seja Sveta Mestne občine Velenje 
bo potekala po naslednjem DNEVNEM REDU: 
1. Potrditev zapisnika 22. seje Sveta Mestne občine Velenje  
2. Primarno zdravstvo v Velenju danes in jutri 
3. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave 
4. Predlog Sklepa o izdaji soglasja Zavodu KSSENA k nakupu nepremičnine 
5. Predlog Sklepa o potrditvi Tržnega reda in Cenika Mestne tržnice Velenje 
6. Poročilo o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev na podlagi javnega razpisa za izgradnjo malih 

komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2021 
7. Predlog Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih 

naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje v obdobju 2022 do vključno 2027 
8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v 

Mestni občini Velenje  
9. Poročilo o delu Odbora za pomoč občankam in občanom ter poročilo o poslovanju na podračunu za 

dobrodelne namene v letu 2021   
10. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MO Velenje iz 

proračuna MO Velenje za leto 2021   
11. Poročilo o dodelitvi sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje za leto 2021 
 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 
 

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Potrditev zapisnika 22. seje Sveta Mestne občine Velenje 

 
Prisotnih je bilo 27 članov sveta. 
5. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se je glasil: Potrdi se zapisnik 22. seje Sveta 
Mestne občine Velenje. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 

 
 
 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Primarno zdravstvo v Velenju danes in jutri 

 
Predstavitev je izvedel direktor Zdravstvenega doma Velenje Janko ŠTEHARNIK s sodelavci. 
 
Župan Peter DERMOL je dejal, da je zdravstveni sistem v takšni obliki, kot je danes, v velikih težavah. 
Izpostavil je, da lokalna skupnost nima možnosti, da bi spreminjala zdravstveni sistem, zato se mu zdi s strani 
lokalne skupnosti odgovorno, da skušajo znotraj tega sistema, ki ga imamo, poiskati najboljše rešitve. V naši 
regiji se bo v prihodnjih letih marsikaj spremenilo, tudi zdravstvo je pred izzivi, in sicer ne le v naši regiji, ampak 
v celotni državi. Nekaj razprav so na to temo imeli tudi znotraj občinske uprave in tudi gospod Jenko je pred 
kratkim postavil vprašanje, na katerih sestankih so prisostvovali in s kom so se pogovarjali. Dejal je, da je 29. 
10. prejel dopis zobozdravstva iz ZD Velenje, v katerem je bila izpostavljena dilema glede tega, da naj bi se 



zobozdravstvo prestavljalo iz obstoječe lokacije na drugo lokacijo. Na osnovi tega je tudi sam potem opravil 
razgovor z direktorjem in tudi eden izmed zobozdravnikov mu je potem povedal, da je škoda, da je že znotraj 
zdravstvenega doma prišlo do šuma v komunikaciji in da je danes slika čisto drugačna. Poudaril je, da v 
občinski upravi nikoli niso podpirali prestavitve kateregakoli primarnega zdravstva na drugo lokacijo. Njihovo 
stališče je jasno, in sicer da skušajo na obstoječi lokaciji v centru primarno zdravstvo ohraniti v čim večjem 
obsegu. Zavedati pa se je potrebno, da če bodo šli v neke nove izzive, kot je recimo dentalna klinika, in 
prostora tu ne bo, bodo morali iskati druge priložnosti. Takšna priložnost je lahko tudi satelitski urgentni center. 
Veliko razmišljajo o tem, da bi ta center postavili poleg gasilskega doma, v tem centru pa bi združili urgenco, 
gasilce, zaščito in reševanje in bi dobili res en tak sodoben center. Dejal je, da so se 19. 11. na njegovo 
povabilo tudi sestali z vodstvom ZD Velenje. Pregledali so, katere so nujne investicije na področju primarnega 
zdravstva, predvsem zato, ker so vedeli, da bo država razpisala nekaj sredstev v investicije v zdravstvu in so 
želeli tudi na tem področju biti pripravljeni. O tem bo danes tudi še verjetno tekla beseda, gre pa za 2 ključni 
investiciji, in sicer satelitski urgentni center ter obnova obstoječe zgradbe ZD Velenje. 7. 12. so potem tudi na 
pobudo zdravnikov imeli na občini še en sestanek na temo, o kateri je danes že bilo govora, in sicer 
pomanjkanje zdravnikov. Zaveda se, da je dostop do zdravnikov rak rana, tukaj jih vse čaka še veliko dela. 
Nato je podal tudi nekaj informacij glede koncesij. Na njegovo pobudo so strokovne službe podale tudi jasne 
dikcije, kaj je koncesija. Če je rešitev, da podelijo kakšno koncesijo več, potem on s tem nima težav. Potrebno 
pa je strogo ločiti javno in zasebno zdravstvo. Koncesija namreč spada pod del javnega zdravstva. Dejal je še, 
da se nikakor ne smejo bati povezovanja podpornih služb znotraj javnih zavodov. Znotraj javnih zavodov je 
potrebno iskati sinergije. To ne pomeni, da se neko službo iz javne ustanova vzame in se da ljudi na cesto. To 
le pomeni, da se te službe med seboj povezujejo in da se iščejo sinergije, da smo lahko bolj učinkoviti in 
uspešni. Dejal je, da jih torej čaka še veliko dela, glavnina pa je na ravni države. Zdravstveni sistem bo 
potrebno nekoliko postaviti na glavo, zato pa bo potrebno veliko modrosti in zaupanja. 
 
Janko ŠTEHARNIK je glede koncesij dejal, da je danes prisotna zdravnica Lah, ki odhaja v Šoštanj, če ne bo 
dobila koncesije. To pomeni, da 1500 pacientov v Velenju ne bo več imelo zdravnika. Tudi zdravnica Daša 
Zore odhaja drugam, če ne bo dobila koncesije. To so resne stvari. Hočejo ostati tu, vendar delati po svoje in 
tako, kot menijo, da bodo še boljše. To ni privatizacija. Želijo same skrbeti za svoje paciente. Glede 
satelitskega urgentnega centra je dejal, da gre za projekt države, ki stoji že kar nekaj let. Satelitski urgentni 
center je mala bolnica, dnevna bolnica, ki obravnava paciente zato, da razbremeni bolnice in da pomaga 
primarnemu zdravstvu pri obravnavi bolj resnih stanj. Satelitski urgentni center v Velenju lahko imamo, država 
ga bo tudi financirala, drugo vprašanje pa je, ali bomo imeli koga, ki bo v njem delal. Problem bo torej kader. 
Dejal je, da je prestrukturiranje za Velenje priložnost, ki jo morajo znati izkoristiti. Dentalna klinika je 
kombinacija zasebnega in javnega, objekt je namenjen temu, da združi vse, kar zobozdravstvo v svetu ponuja. 
Ne ve, kako se lahko kdo tega boji, ali pa ima kaj proti temu. Dejstvo pa je, da so se tisti, ki so povzročili to 
neprimerno komunikacijo, danes umaknili. Zavedajo se, da niso pravilno komunicirali. Še zmeraj pa imajo 
posameznike, ki jim je tukaj prav fajn, skočijo še k šiptarju na kafe v garažo in je njihovo življenje točno takšno, 
kot ga želijo imeti, ne razmišljajo pa o prihodnosti vseh ostalih. Dejal je, da to ni njegov projekt, ampak je 
projekt širših dimenzij, v njega pa mora vstopiti zasebnik, saj gre za višjo stopnjo zobozdravstva. Sprašuje se, 
zakaj ne bi tudi Velenje postalo zdravstveni center prihodnosti, kot ga imamo recimo v Rogaški, na Bledu. 
Meni, da je MOV kar operativna na področju idej in je v preteklosti že veliko stvari izvedla. Kadra torej v 
Velenju ni na razpolago, pogoji pa so. Morda Velenje ustvari pogoje za drugačno obliko zdravstva. Trenutno 
pa se tukaj ukvarjajo s primarnim zdravstvom in s skrbjo za osebne zdravnike, torej da omogočijo 
Velenjčanom, da ti zdravniki ostanejo, in da morda z dodatnim razpisovanjem koncesij koga privabijo, saj z 
razpisi zdravnikov ne dobijo. Dobijo zdravnike z juga, ki pa jim morajo v celoti urediti življenje v Sloveniji, ni pa 
tudi Slovenija več tako privlačna, saj so se tudi v recimo Srbiji plače zdravnikov zvišale.  
 
Članica sveta Breda KOLAR je postavila vpašanje, kaj za pacienta glede njegovih pravic pomeni, če 
dejavnost opravlja koncesionar. Zanima jo, ali se pravice zmanjšajo. Prav tako jo zanima, kaj koncesija pomeni 
za zdravnika. Dejala je, da sama pozdravlja idejo in napore za kakršnokoli obliko novega satelitskega centra ali 
dentalne klinike, ker bomo na ta način dobili v naše mesto objekte in institucije, ki bodo mestu in prebivalcem 
dvignili nivo. Tako bomo lahko še bolj suvereno govorili o Velenju kot regionalnem središču. Prav tako te 
institucije prinašajo boljša delovna mesta, kar pa nam je vsem v interesu. Sama pa se zavzema tudi za to, da 
se zdravstvene storitve ohranijo v tej javni obliki v najvišji možni meri. 
 
Članica sveta Darinka MRAVLJAK je dejala, da je za svetniško skupino SAB zdravje posameznika na prvem 
mestu. S tem se verjetno strinjajo vsi. Prav tako pa se strinjajo, da zdravstva ne smejo prepustiti trgu in da je 
treba poskrbeti za vsem dostopno kakovostno javno zdravstvo. Del tega pa so seveda tudi koncesionarji. 
Podpirajo aktivnosti MOV in ZD Velenje pri črpanju in vlaganju sredstev v razvoj primarnega zdravstva v MOV 
na eni lokaciji znotraj ZD Velenje oziroma za nadgradnjo obstoječega ZD Velenje, prav tako pa podpirajo 



vzpostavitev satelitskega urgentnega centra na dislocirani lokaciji. Prav tako ne nasprotujejo ideji dentalne 
klinike na območju MOV. Nujno je zaradi pomanjkanja zdravnikov, da dopustijo možnost razpisovanja dodatnih 
koncesij. Za MOV je še posebej pomembno, ali bo znala v okviru prestrukturiranja premogovnih regij ustvariti 
pogoje za nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, obstoječim zdravnikom pa je potrebno nuditi 
optimalne pogoje za delo. Tudi zasebnim zdravnikom ne smemo onemogočati delovanja v naši lokalni 
skupnosti. Tako javni kot zasebni sektor sta pomembna, vendar pa mora biti njuno delovanje transparentno, 
ločnica med njima pa jasna. V odgovor vsem, ki ji bodo rekli, da je satelit stranke SD, je dejala, da njena 
razprava temelji na temeljnem programu stranke SAB, torej zagovarja stališča svoje stranke. 
 
Član sveta Bojan ŠKARJA je dejal, da ga veseli, ker imajo danes na dnevnem redu tako pomembno temo. 
Pred 6 leti je direktorja zdravstvenega doma vprašal, zakaj mednarodno priznani manager prihaja v Velenje za 
direktorja. Odgovoril mu je, da je to zanj izziv. Že takrat je imel direktor njegovo podporo in tudi danes jo ima. 
Vlada se danes ne ukvarja s problemom zdravstva, ampak z bombončki in s plakatno vojno, o zdravstveni 
reformi pa ni ne duha ne sluha. Danes se mu zdita ključni 2 stvari, in sicer očuvanje javnega zdravstva na 
primarni in sekundarni ravni ter vključitev koncesionarjev v javno mrežo. Vsak občan mora imeti osebnega 
zdravnika, čim večji dostop do zdravstvenih storitev na primarni in sekundarni ravni v Velenju ali njegovi bližini, 
potem pa so tu še kadri. To so tri želje, ki jih on tukaj vidi. Zdravstvenim delavcem in vodstvu ZD Velenje je 
čestital za res dobro delo.  
 
Član sveta dr. Franc ŽERDIN je dejal, da ima v družini 3 zdravnike. Veliko imajo tako debat o pogojih za delo, 
ki jih imajo zdravniki. Sam je laik na tem področju, vendar je njegov zaključek, da so v Velenju še vedno pogoji 
dobri, da je vzdušje pozitivno in da je v primerjavi z ostalimi še vedno privilegij delati tukaj. Dejal je, da direktor 
zna tudi pohvaliti, kar se mu zdi zelo pomembno. Problem pa so v Velenju kadri, saj so glede pridobivanja 
kadrov zamudili priložnost, da bi jih dobili takrat, ko se jih je še dalo dobiti. Direktorju je postavil vprašanje, kaj 
se je zgodilo z medicino dela. Zanima ga, zakaj medicine dela v pravem pomenu besede danes ni več v ZD 
Velenje. Prosil je za kratek komentar. Dejal je še, da so spremembe nujne, verjame pa, da jih bodo znali 
izpeljati.  
 
Član sveta Andrej KMETIČ je pohvalil delo ZD Velenje, še posebej pa svojega osebnega zdravnika dr. 
Slaviča. Dejal je, da podpira tudi koncesije, zanima pa ga, ali preverijo strokovnost koncesije, kakovost, 
produktivnost in odzivnost koncesionarjev.  
 
Članica sveta Veronika JUVAN je dejala, da je dejstvo, da se mora v zdravstvu nekaj spremeniti. Podpira 
koncesije, saj  zdravljenja pri koncesionarju ne plača pacient sam, vprašamo pa se, zakaj lahko pacient proti 
plačilu hitreje opravi nek pregled, kot če ne plača. Verjame, da so koncesionarji ena izmed rešitev. Prav tako 
se ji zdi zelo dobrodošel satelitski urgentni center, obstaja pa skrb, koliko časa bi čakali, da bi ta resnično 
zaživel. Obstaja tudi bojazen, da za ta center ne bi bilo potrebnega kadra, po drugi strani pa lahko ravno ta 
center privlači kader. Absolutno podpira tudi dentalni center, tudi morda na kakšni drugi lokaciji, ker bi se s tem 
razbremenilo mestno jedro, zobozdravstvo pa bi bilo bolj dostopno. Sama v Velenju nima zobozdravnika, ker 
ga ni dobila, in morda se s tem centrom reši ta problem in vsak občan dobi svojega zobozdravnika. Na koncu 
je pohvalila osebje v ZD Velenje. 
 
Član sveta Sebastjan APAT je pohvalil delo celotnega ZD Velenje. Izpostavil pa je problem, da se 
zdravstveno osebje ne javlja na telefone, ker se dejansko ne more. Zato je omogočen dostop na druge načine, 
vendar je predlagal, da bi se tudi za starejše uredila ta dostopnost. Dejal je, da je zdravstvo izziv celotne 
države, ne more pa se strinjati s tem, da se v zdravstvu nič ni naredilo, ker se je. Res pa je, da se je zaspalo 
na tem področju. Lani je bilo razpisanih več mest na Medicinski fakulteti in se dela na tem področju. Podpira 
tudi koncesionarsko dejavnost in tudi morebitne razpise na tem področju. Koncesija je del javne mreže in ne 
razume, zakaj se tega bojijo in enačijo javno in zasebno. Gre za zavajanje, saj je koncesija del javne mreže. 
Podpira tudi satelitski urgentni center. Ta ideja je zelo dobra, prav tako združevanje podpornih služb in zdaj se 
da dobiti tudi kar nekaj razpisov na področju digitalizacije. V tem okviru je potrebno narediti korake. Izpostavil 
je še, da je današnja razprava dobrodošla, pogreša pa gradivo. Gre za zelo perečo temo, zato bi bilo gradivo 
dobrodošlo. Prav tako je predlagal, da bi se v prihodnje še kakšna točka odprla na to temo in da bi imeli tudi 
gradivo, morda tudi kakšna javna razprava, še posebej sedaj, ko se govori o koncesijah. Morda bi se lahko 
sprejela kakšna strategija o razvoju primarnega zdravstva v smislu tega, da bi občina ponudila neko 
privlačnost okolja, da bi prišli tudi zdravniki.  
 
Župan Peter DERMOL je dejal, da je bil razpis res objavljen, vendar so bili kriteriji drugačni, kot je bilo 
napovedano, zato MOV oziroma ZD Velenje v 1. sklopu ne more kandidirati, ker ne izpolnjuje kriterijev. Glede 



koncesij je dejal, da je koncesija pravzaprav koncesijski akt, ki ga sprejme Svet MOV, zato bodo o tem na 
sejah še razpravljali, če bo prišlo do tega, hkrati pa mora dati soglasje tudi pristojno ministrstvo ter ZZZS. 
 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da je problematika zelo široka, prav tako je direktor odpiral teme zelo na 
široko in se ne morejo pogovarjati konkretno o posameznih stvareh. Osnovna stvar je, da se moramo v Velenju 
zavedati, kaj želimo. Zelo pomembno v tej zgodbi je, ali direktor ZD Velenje zagovarja privatizacijo, torej 
dajanje koncesij iz zdravstvenega doma na trg, ali pa je naloga direktorja, da skuša narediti zdravstveni dom 
čim močnejši. Ali je naloga direktorja razkosati zdravstveni dom, da ga bodo potem dobili koncesionarji, ali pa 
je njegova naloga, da pritegne v zdravstveni dom zdravnike in novo delovno silo? Govori o tem, ali v Velenje 
uvajat dodatne koncesije ali pa prenašati koncesije iz zdravstvenega doma v privatni sektor. To je velika 
razlika. Koncesija je javno zdravstvo in jih podpira, vendar se morajo vprašati, kaj se bo zgodilo z institucijo 
zdravstvenega doma, če bodo dali vse koncesije ven, ali pa če se bodo notri pustile le tiste koncesije, ki niso 
zanimive. Rečeno je bilo v zdravstvenem domu glede dentalnega centra, da bi naj šle koncesje ven iz 
zdravstvenega doma. To so povedali zobozdravniki. Dejal je, da podpira satelitski urgentni center, to je 
podpiral v soočenjih že pred 8 leti. Šlo je za podobno zadevo. Govorijo o tem, kakšen procent koncesij se je 
podelil včasih in kakšen bi naj bil danes. Zakaj niso že takrat, ko so se koncesije podeljevale, podelili vseh. 
Potem je tudi vprašanje, kaj si lahko v Velenju privoščimo. V Velenju primanjkuje trenutno zdravnik približno 
6000 pacientom. To ni majhen delež in to je problem. Dejal je, da se je na enem od preteklih soočenj tukaj z 
direktorjem ZD Velenje javila direktorica ZZZSja, ki je utemeljila, da stvari, ki so bile izrečene iz direktorjevih 
ust, niso bile resnične. To je bilo tudi v časopisu. Že leta 2018, 2019 je podal javno vprašanja, podal jih je tudi 
v lanskem letu. Na nobeno vprašanje ni dobil odgovora. Ne razume, da je to možno in da ne odgovarja tudi 
nihče drug, ne župan, ne direktor občinske uprave, ne podžupanja, ne predstavnica v svetu zavoda. To je 
sramota. Ignorirajo postavljena vprašanja. Glede koncesij se lahko tudi dogovorijo, da se zdravstveni dom 
zapre in se gre v same koncesije, ampak potem se je treba vprašati, kaj bo z zdravstvenim domom in ljudmi, ki 
tam delajo. Govorijo, da je zasebnik zmožen boljše organizirati svoje delo in da je zato boljše imeti koncesijo. 
To verjame. Tudi sam ima v svoji družini kup zdravnikov, tudi koncesionarjev, ki so uspešni in znajo 
organizirati svoje delo, ampak zakaj dela v zdravstvenem domu ne znajo organizirati tako, da bodo uspešni kot 
koncesionarji. Sprašuje se, zakaj niso uspeli v tem času pridobiti novih zdravnikov. To je naloga direktorja in on 
bi moral skrbeti za te stvari. Ni dovolj, da daš ven razpis, za kadre se je treba potruditi. Potrebno jih je najti in 
stimulirati v okviru zakonskih možnosti. Po njegovem mnenju je naloga direktorja zdravstvenega doma, da 
krepi zdravstveni dom, ne pa da ga slabi. To je njegov osnovni pomislek. Razume, da si želijo iti ljudje na 
svoje. To ni problem, naj grejo v okviru koncesij, ki so na trgu, ne pa da se koncesije jemlje iz zdravstvenega 
doma in se jih podeljuje ljudem, ki grejo ven. Rečeno je bilo, da v zdravstvenem domu ne morejo stvari narediti 
tako kot v koncesiji. Sprašuje se, zakaj ne. Ali nimajo pogojev? Niso dovolj plačani? Si ne morejo razporejati 
svojega časa? Naj direktor poskrbi za to, da bodo zadovoljni, to je njegova naloga. Tako bomo imeli zadovoljne 
zdravnike in paciente. Dejal je, da ni vse črno belo, tega se zaveda. Razume tudi, da so danes prišle na sejo 
zdravnice, saj imajo interes, ker si želijo dobiti koncesije. Tudi on bi prišel, če bi imel tak interes.  
 
Župan Peter DERMOL je svetnika Jenka pozval, naj počasi zaključi.  
 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da še ni bilo znaka.  
 
Župan Peter DERMOL mu je odvrnil, da mu je on zdaj dal znak.  
 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da se zaveda, da te stvari niso preproste, se jih pa da urediti. Vsi 
zagovarjajo koncesije in koncesionarje, nihče pa zdravstvenega doma. V tem primeru predlaga, da zdravstveni 
dom v stranki SD ukinejo, ker ga ne potrebujemo. Potrebujemo le koncesionarje. Če bomo dali ven 
zobozdravstvo, medicino delo, fizioterapijo, perice, prevoze, zdravstvenega doma ne potrebujemo. Pričakoval 
je, da bo direktor zagovarjal svojo institucijo. Če bodo dali vse ven, potem tudi direktorja ne potrebujejo več. 
Dejal je, da je potrebno temeljito premisliti, kaj si želimo in kaj je naš cilj oziroma kakšno javno zdravstvo si 
želimo v Velenju, vsi pa se strinjamo, da si želimo imeti zadovoljne zdravnike in paciente.  
 
Župan Peter DERMOL je dejal, da je koncesija le ena in ne gre za to, ali je izven ali v zdravstvenem domu. 
Koncesijo določa zakon in ne posamezni direktor ali župan. Vsepovprek koncesij ne moreš podeljevati, ker za 
to potrebuješ marsikatero soglasje. Svetniku Jenku je dejal, da ne želi biti njegova tajnica, ki bo vsak dan 
spremljala, koliko vprašanj svetnik pošlje. Odgovarjal bo na vprašanja, ki se tičejo konkretno njegovega dela, 
da bo pa kar tako svetnik vsepovprek blatil njegovo ime in potem pričakoval njegovo rekacijo, tega pa ne bo 
počel. Verjetno ni tak človek, kot je gospod Jenko, ki z blatenjem nekoga drugega skuša povzdigovati sebe. 
Članica sveta Aleksandra VASILJEVIĆ je dejala, da so razprave svetnika Jenka zelo poučne iz tega vidika, 
da vidi, kakšna političarka ne želi biti. Sama je zaposlena v zdravstvenem domu in lahko iz prve roke pove, da 



je zdravstveni sistem resnično potreben korenite spremembe. To je razgalila in še bolj poglobila epidemija. 
Dejala je, da so zastareli kadrovski normativi, prav tako normativi za obravnavo pacientov, zastarana je tudi 
infrastruktura, prav tako so zdravstvene težave danes drugačne, kot so bile pred 30 leti. Od zdravstvenih 
delavcev se v tem trenutku pričakujejo nadnaravne sposobnosti. Dejala je, da je resnično težko delati v 
takšnem sistemu. Sistem je zastarel in potrebuje korenite spremembe. Izpostavila pa je, da so v ZD Velenje 
resnično proaktivno pristopali k reševanju izzivov, ki jih je prinesla epidemija. Nenehno so se prilagajali 
razmeram. Med prvimi so imeli drive-in sistem za odvzem brisov, med prvimi so tudi vzpostavili aplikacijo za 
klicanje in vodenje evidence za cepljenje, pa tudi dostopnost do zdravnika se je povečala zaradi vzpostavitve 
spletne platforme. V letih sodelovanja z gospodom Šteharniko lahko zatrdi, da je to človek, ki se resnično trudi 
spremeniti zdravstveni sistem. Verjame, da si z medsebojnim sodelovanjem lahko dovolijo biti drzni in začnejo 
drugače razmišljati. Ve, da jim bo s skupnimi močmi uspelo. Dejala je še, da o koncesijah ne bo razpravljala, 
ker so te predmet druge razprave, če pa to pomeni boljšo obravnavo za paciente, potem ne ve, zakaj bi komu 
to omejevali. Vsekakor pa bodo v zdravstvu morali iti v korak s časom.  
 
Članica sveta Janja REDNJAK je dejala, da nezadostna organiziranost in odgovornost zdravstvenega 
managementa vodi v nepreglednost dejanske obremenitve zdravnikov. Neizpolnjevanje pogodbenega 
programa in pojav t. i. dvoživk, ki hkrati delajo v javnem sektorju in zasebnem zdravstvu, pomeni nastanek 
dolgih čakalnih vrst. Sprašuje, kakšne bi bile čakalne dobe, če bi bili na tem mestu koncesionarji.  
 
Član sveta Bojan VOH se je zahvalil vsem zdravstvenim delavcem, ki že 2 leti nadpovprečno delajo. Dejal je, 
da ima zasebnik recimo vpisanih 2000 svojih pacientov in točno ve, kdo bo danes ob določenem času prišel in 
koliko časa potrebuje zanj. Zdravnik v ZD Velenje pa ima za isto število pacientov veliko manj časa, saj sploh 
sedaj nadomešča kolege, ki so bolani, ali morajo biti zaradi otrok v karanteni. V prejšnji državi smo imeli enega 
najbolje organiziranih zdravstev, po katerem se je zgledovala celo Severna Evropa. Po njegovi laični oceni pa 
smo z normativi vse to pohabili in zdravstvo spremenili v nedostopno. Potrebna je korenita sprememba 
sistema od države navzdol, zato se strinja, da je potrebno povečati dostopnost do storitev s kadri. Država je 
res povečala vpis na fakulteto, vendar 15 do 20 let prepozno. Da dobimo izoblikovanega zdravnika, je 
potrebno 10 oziroma 15 let, zato s kadri ne bomo hitro na zeleni veji. Meni tudi, da se je naredila velika škoda, 
ko so medicinskim sestram, ki so delale 20 ali 30 let na odgovornih mestih, preko noči vzeli vse kompetence in 
niso več smele zaradi neustrezne stropnje izobrazbe delati na določenih oddelkih. Diplomiranim medicinskim 
sestram pa se je potem naložilo veliko breme in so morale že takoj vse znati in opravljati. Glede koncesij je 
dejal, da je župan lepo povedal, kdo razpisuje in podeljuje koncesije in da to nikakor ni direktor zdravstvenega 
doma. To je delo Sveta MOV. Do danes niso podelili koncesije. Dr. Grošelj je bil eden prvih, ki je želel imeti 
koncesijo, pa mu je niso dali. Niso je dali niti dr. Jevšniku za zobozdravstvo. Zagotovo je rešitev v koncesijah, 
vendar strogo v javnem sektorju, torej ne v zasebništvu, ampak v mreži javnega zavoda. Zelo tudi podpira 
satelitski urgentni center. Če ga bomo pridobili, upa, da bomo dobili tudi denarna sredstva iz perspektive 
2021/2031. Strinja se tudi, da ga umestimo v bližino gasilskega doma, kjer so boljša dostopnost in izvozi ter 
heliodrom. V poštev pride tudi posodobitev ZD Velenje, 3. nadstropje je še nedograjeno, vedno pa so si želeli 
specialistične ambulante oziroma negovalno bolnišnico. Podpira tudi dentalni center, podpira, da gredo vsi 
zobozdravniki na novo lokacijo, ni važno, kam. Na eni lokaciji bi imeli vse, vse pa mora ostati v javni mreži in v 
Velenju. Lokacijo, ki jo sedaj zaseda zobozdravstvo, pa naj se nameni za specialistične ambulante s 
koncesijami, ki morajo ostati v javni mreži.  
 
Član sveta Bojan ŠKARJA je dejal, da mora nekdo gospodu Jenku povedati, da je razpravljal skoraj 10 minut, 
vendar ni nič povedal, je le kritiziral. Prosil je, da gospod Jenko pove en pameten predlog, kako bi on v Velenju 
izboljšal javno zdravstvo, brez da bi kritiziral. 
 
Član sveta Matej JENKO se je zahvalil za izziv. Če bi ga poslušali, bi vedeli, da je o tem že večkrat govoril, 
vendar očitno niso poslušali, ker jih ne zanima, kaj pove, slišijo le kritiko in so osebno prizadeti. Dejal je, da so 
zdravniki na trgu, treba jim je le ponuditi ustrezne stvari. Sam je predlagal stanovanja, ki bi jih občina imela za 
te namene, to je povedal večkrat.  
 
Župan Peter DERMOL je svetniku Jenku odvrnil, da to občina že ves čas počne, zato naj pove kaj novega.  
 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da je naloga direktorja, da te kadre poišče. To je za njegove pojme osnovna 
stvar direktorja. Svetniku Vohu je nato odvrnil, da je on 15 minut govoril za govornico neumnosti in stvari, ki so 
se izključevale, zato ne more kar tako.  
 
Župan Peter DERMOL je prosil za mir v dvorani. 
 



Član sveta Matej JENKO je nadaljeval, da je osnovna stvar pridobiti nove kadre. Če jih direktor ni sposoben 
pridobiti, naj jih pridobi kdo drug, obstajajo pa načini. Po nove kadre se hodi tudi v tujino. Obstajajo metode, 
samo treba se jih je znati posluževati. Ponuditi je potrebno dovolj kvalitetne pogoje za delo in dobil boš kadre. 
Osnovni problem so kadri in organizacija, to so stvari, na katerih bi po njegovem bilo potrebno delati, ne pa da 
se izločujejo stvari. Če želimo imeti inštitucijo javnega zdravstva v zdravstvenem domu, potem moramo imeti 
tam ljudi, ki bodo delali tako, da bodo krepili zdravstveni dom. Če bomo delali tako, da bomo dajali stvari ven, 
bo ostala le hrbtenica s podpornimi službami, ki pa same po sebi tako niso rentabilne. Gospod Voh je prej 
dejal, da so zdravniki preobremenjeni, ker pokrivajo druge zdravnike, ampak kaj pa naredijo koncesionarji, ko 
sami zbolijo, ali pa jim zbolijo otroci, ali pa ko grejo na dopust. Koncesionar to rešuje tako, da mora imeti toliko 
in toliko pacientov, da si lahko izplača plačo, potem pa imamo koncesionarje, ki bodo delali več, da bodo več 
dobili, drugi pa bodo rekli, da imajo zadosti in bodo zaklenili vrata svoje koncesije. Ko koncesionar zaklene 
svojo štacuno, tam ni več možnosti. Seveda dobri koncesionarji poskrbijo, da jih nekdo nadomešča, vendar 
spet jih nadomešča nekdo drug in to, kar je govoril gospod Voh, ne gre skupaj.  
 
Župan Peter DERMOL je svetniku Jenku odvrnil, da tudi njemu ne gre skupaj. Prosil ga je, da zaključi.  
 
Član sveta Matej JENKO je županu odvrnil, da je on tam zato, da vodi sejo. 
 
Župan Peter DERMOL je svetniku Jenku odvrnil, da jo vodi, mora pa on kot svetnik govoriti strokovno in 
argumentirano, ne pa da zavaja. Ponovno je prosil svetnika Jenka, da zaključi. 
 
Član sveta Matej JENKO je županu odvrnil, naj ne komentira, ampak naj vodi sejo, to je njegova naloga. 
 
Župan Peter DERMOL je svetniku Jenku odvrnil, da ko bo on župan, bo lahko to delal. 
 
Član sveta Matej JENKO je županu odvrnil, da upa, da ne bo nikoli delal kaj takega, tudi če pride do funkcije 
župana.  
 
Župan Peter DERMOL je svetniku Jenku odvrnil, naj si ta prebere, kolikokrat ga je oblatil. Lahko je le dobre 
volje, da je on strpen in ne naseda na provokacije. Ponovno je svetniku Jenku dejal, naj zaključi.  
 
Član sveta Matej JENKO je županu dejal, da pričakuje odgovore na vprašanja, ki jih je postavil že pred več 
meseci.  
 
Župan Peter DERMOL je dejal, da je svetnik Jenko poslal vprašanja polovici Velenja, zdaj pa ta misli, da bodo 
vsi skakali od veselja in mu odgovarjali. 
 
Članica sveta Darinka MRAVLJAK je dejala, da bo, ker je svetnik Jenko dobil priložnost, da konkretno pove 
kaj o zdravstvu, ampak spet ni povedal nič, to namesto njega storila ona. Dejala je, da želimo dostopno 
zdravstvo na primarni ravni. To bomo storili tako, da ustvarimo prostorske in kadrovske pogoje, prostorske 
tako, da bomo adaptirali obstoječi zdravstveni dom, kadrovske pa bomo lahko povečali le tako, da bomo 
podeljevali koncesije, ker se zdravniki ne želijo vključevati le v javno zdravstvo, ampak kombinirano. O tem 
govori cela Slovenija, vsi govorimo eno in isto. Nato je delila tudi svojo lastno izkušnjo s svojim zdravnikom v 
javnem zavodu, ki ji je bil v času bolezni dostopen vsak dan, in sicer gre za dr. Grošlja, prav tako ji je bila 
dostopna vsak dan patronažna sestra. Prav tako ima zelo dobro izkušnjo tudi z zobozdravnico koncesionarko, 
ki jo ima na Ravnah na Koroškem, ker je v Velenju ni dobila. Dostopna ji je bila tudi v nedeljo preko javnega 
zdravstva. Do sedaj ni plačala nič, zato prosi, da nehajo mešati javno, zasebno in koncesionarje, če se ne 
spoznajo. 
 
Janko ŠTEHARNIK je dejal, da je koncesija oblika izvajanja javnega zdravstva. Gre samo za drugo obliko, 
vsebinsko gledano pa je enako delovanju v javnem zavodu. Za paciente ni nobene razlike, za zdravnika pa je 
razlika v tem, da mora registrirati d.o.o. ali s.p. in mora vse tisto, kar mu v javnem zavodu nudijo splošne 
službe in servisi, delati sam, zato je večina koncesionarjev zainteresirana, da deluje znotraj objekta občine 
skupaj z javnimi zavodi. Financiranje zdravstva je pogoj za to, da ni čakalnih vrst. V zdravstvu trenutno ni na 
voljo dovolj sredstev, da bi financirali vse operacije, to je problem politike in tudi nas davkoplačevalcev, ker 
enostavno s prispevki ne damo dovolj denarja. Strinja se, da bi se dalo ogromno denarja prihraniti, če bi se 
znali boljše organizirati. Situacija se je z leti spremenila. Tudi pri koncesijah lahko zdravnik ob tem, da izpolni, 
kar se mu plača preko koncesije, tudi ob dodatnem delu dobi od nekoga denar, ki je sposoben plačati. To je 
odločitev vsakega posameznika. Bati se je treba trenutka, ko bodo zaradi nerazumevanja situacije povzročili, 
da se bo določen del javnih zdravnikov prestavil med zasebnike. Potem pa ni več rešitve in dobimo ameriški 



sistem. Razlika med javnim in zasebnim je torej le v financiranju. Zasebnik mora ravno tako delati po 
zdravstveni doktrini, ravno tako izpolnjevati določene pogoje, samo oblika organizacije je druga. V javnem 
zdravstvu se pregleda nikoli ne plača, plača se takrat, ko želite preskočiti čakalno vrsto in najdete zasebnika. 
Glede medicine dela je dejal, da je dr. Zupančič prvo vlogo za podelitev specializanta iz medicine dela vložil 
leta 2011, leta 2021 so dobili prvega specializanta, kar je prepozno, dobili pa so ga samo zato, ker se lahko 
dobi specializacija le preko javnega zavoda in če ta specializant ne bo dobil prostih rok, ga v ZD Velenje ne bo. 
Poudaril je, da medicina dela ni javno zdravstvo, to je tržna dejavnost. Dejal je, da smo danes na tem, da tudi s 
pomočjo gospoda Jenka medicino dela zapremo, ker je v trenutku, ko je bil zasebnik zainteresiran prevzeti 
prostore in ljudem omogočiti zasebno storitev, gospod Jenko še z nekaterimi drugimi iz strahu pred zasebnim 
to preprečil. Dejal je, da je sam komaj dobil specializanta medicine dela in je z njim v dogovoru, da bo tudi 
ostal tu. Najel bo kader in bo delal v Velenju naprej. Ponovil je, da je medicina dela zasebna dejavnost in to ne 
more biti v zdravstvenem domu, ker zahteva celega človeka, ki se ukvarja samo s tem. Glede satelitskega 
urgentnega centra je dejal, da bo država dala denar. To, da se dogaja satelitski urgentni center, je njegovo 
delo, saj je ustvaril zelo dober kontakt, bo pa kader problem. Sam je zdravnikom že rekel, naj razmislijo in prej 
povejo, ker mogoče pa sploh ne bodo šli v satelitski urgentni center. Nato je dejal, da je dr. Lahova danes tukaj 
zato, da ji bodo povedali, ali ji bodo dali koncesijo. Sprašuje, ali za to potrebujejo gradivo. Za njo so še trije 
zdravniki, ki so v odhajanju in zato morajo danes to sprejeti, ker jih jutri ne bo več. Zadaj pa sta dva zdravnika, 
ki bi prišla, če bomo imeli možnost koncesij. Torej ščitijo, da ne odhajajo, in privabljajo, da prihajajo. Dejal je, 
da koncesionarji sicer plačajo drugega zdravnika, da jih nadomešča, in ravno tako so obvezani, da imajo 
ordinacije odprte. Plačajo pa jih iz tega, da imajo več pacientov vpisanih in tako financirajo to pomoč, v javnem 
pa morajo zdravniki delati brez tega. Dejal je, da v javnem zavodu svojih zdravnikov ne moreš nagrajevati, 
lahko jih nagradijo le za 20% oziroma 30%. Koncesija je grožnja in upanje in resnično jih poziva, da se morajo 
danes odločiti, ker bo jutri nastal velik problem, mogoče tudi zaradi njegovega slabega upravljanja, kot nekdo 
trdi. Dejal je, da je primarna medicina problem in več mest za vpis na fakulteto ne pomeni, da se bodo tudi 
vpisali na primarno medicino. Opozoril je, da so imeli v ZD Velenje od 8. 11. do 23. 1. 2,1 milijona klicev, od 
tega so jih 1,05 milijona vrnili. Potrebno je razumeti, da ne morejo biti dosegljivi, če je noro, kar se dogaja na 
telefonih. Vse kanale so odprli, info točko, ki jo sami financirajo, internetno stran. Na očitek, da ne znajo 
pridobiti zdravnikov, je dejal, da svetnik ne ve, o čem govori. To že postaja žalitev in svetniku so pripravljeni 
pomagati, če potrebuje kako pomoč, ampak kar se dogaja, je preko vseh meja. Tudi njegovo potrpljenje ima 
konec. Gospod Jenko je krivec za dogajanje na medicini dela in še kaj drugega. Imajo vse, kar svetnik piše in 
govori v javnosti, oni so tukaj zaradi pacientov. Za konec je dejal, da danes odločajo o tem, ali bodo v ZD 
Velenje ostali 4 splošni zdravniki in 2 zobozdravnika in morda bodo dobili tudi 2 nova zdravnika na podlagi 
njihove odločitve.  
 
Zdravnica Daša ZORE SLATINŠEK je dejala, da si koncesije želijo, ker delajo zelo individualno delo, ker pa 
so del velikega tima, se morajo stalno podrejati. Včasih ima človek drugačno vizijo in meni, da bi lahko bilo 
delo drugače organizirano in boljše opravljeno.  
 
Zdravnica Vesna LAH je dejala, da temu nima kaj dodati. Upanje za primarno zdravstvo ji daje to, da vidi, da 
je večina med njimi zelo razumna, da razumejo probleme in to, v kakšni situaciji so zdravniki. Situacija res ni 
rožnata. Gospodu Jenku je dejala, da 6 let poslušajo pljuvanje po zdravstvu, zdravnikih, po direktorju. Odkar je 
ta direktor tukaj, je prišlo na novo vsaj 6 zdravnikov, kar je za Velenje zelo lepa številka. Če se svetnik Jenko 
počuti kompetentnega, ga prosijo za pomoč. On ve, kakšen je trg in kako to gre. Vidi tudi, da gospod Jenko ne 
razume koncepta koncesije in naj si mogoče še prebere kaj na to temo. Ostalim se je zahvalila, kakorkoli se 
bodo že odločili. V vsakem primeru bo delala isto kot do sedaj, torej odgovorno. V primeru koncesije se ne bo 
spremenilo nič, razen to, da bo imela malo več možnosti organizacije, ne pa da nikoli ne ve, kaj jo čaka v 
službi in za koliko ljudi bo še morala delati. 
 
Župan Peter DERMOL je predlagal prekinitev seje za 15 minut, da se dogovorijo glede oblikovanja sklepa.  
 
Po odmoru je župan Peter DERMOL predlagal, da preidejo na glasovanje o Predlogu SKLEPA o stališčih 
Sveta Mestne občine Velenje do aktivnosti, ki vplivajo na razvoj primarnega zdravstva v Mestni občini Velenje.  
Sklep se je glasil: 
 

1. člen 
Svet Mestne občine Velenje se je seznanil s predstavitvijo stanja in izzivov javnega zdravstva na primarni ravni 
v Mestni občini Velenje, ki jo je podal direktor Zdravstvenega doma Velenje mag. Janko Šteharnik. 
 

2. člen 



Svet Mestne občine Velenje podpira razvoj primarnega zdravstva na eni lokaciji znotraj Zdravstvenega doma 
Velenje, saj s tem občanom omogočamo dostop do primarnega zdravstva na enem mestu, ne glede na obliko 
izvajanja storitev – preko javnega zavoda ali koncesionarjev. V primeru širjenja dejavnosti na druge lokacije 
mora predstavnik Zdravstvenega doma Velenje o tem obvestiti Svet Mestne občine Velenje in podati soglasje. 
 

3. člen 
Svet Mestne občine Velenje podpira aktivnosti Uprave Mestne občine Velenje in Zdravstvenega doma Velenje 
za črpanje sredstev, ki jih omogoča Zakon o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko 
zdravstvo v letih od 2021 do 2031 (Uradni list RS, št. 162/21). V Mestni občini Velenje bi sredstva v sklopu 
investicij v primarno zdravstvo namenili za vzpostavitev Satelitskega urgentnega centra, ki je lahko tudi na 
dislocirani lokaciji, ter nadgradnjo in rekonstrukcijo stavbe Zdravstvenega doma Velenje. 
 

4. člen 
Svet Mestne občine Velenje se je seznanil, da je pomanjkanje zdravnikov težava, s katero se sooča vso 
primarno zdravstvo v Sloveniji. Svet Mestne občine Velenje tudi razume, da oblika izvajanja zdravstvene 
dejavnosti na podlagi podeljene koncesije pomeni izvajanje javne zdravstvene službe in ne predstavlja 
nevarnost t. i. privatizacije javnega zdravstva. Zato Svet Mestne občine Velenje dopušča možnost razpisovanja 
koncesij v skladu z veljavno zakonodajo, če se s tem ohranja ali širi obstoječi javni zdravstveni sistem v 
Velenju. 

5. člen 
Svet Mestne občine Velenje podpira prizadevanja Zdravstvenega doma Velenje, da se na območju mestne 
občine Velenje vzpostavi pilotni projekt dentalne klinike, ki bi poleg dviga storitev dentalne medicine v Velenju 
predstavljal tudi zaposlitvene priložnosti mladih v sklopu prestrukturiranja regije. 
  

6. člen 
Svet Mestne občine Velenje podpira Zdravstveni dom Velenje pri informiranju javnosti z novejšimi oblikami 
dostopnosti do zdravstvenih storitev, ki so v okviru javne službe in koncesionarjev ponujene občanom v sklopu 
javnega zdravstva. 
 
  7. člen 
Sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
 
 
Član sveta Bojan VOH je dejal, da bi pri 2. členu napisal »prvenstveno na eni lokaciji«, da si ne zaprejo 
možnosti.  
 
Župan Peter DERMOL je dejal, da je v nadaljevanju zapisano: V primeru širjenja dejavnosti na druge lokacije 
mora predstavnik Zdravstvenega doma Velenje o tem obvestiti Svet Mestne občine Velenje in pridobiti 
soglasje Sveta Mestne občine Velenje.  
 
Član sveta Bojan VOH je dejal, da je tudi tu potrebno spremeniti, saj on ne more podati soglasja, ampak mora 
Svet MOV podati soglasje.  
 
Župan Peter DERMOL je dejal, da je tako pravzaprav bilo mišljeno.  
 
Član sveta Matej JENKO je pri 5. členu opozoril, da s tem členom dajejo direktorju ZD Velenje nalogo, da 
vzpostavlja pilotni projekt, ki bo dejansko konkurenca, dopolnitev in konkurenca, in to v privatnem delu. Ker ne 
govorijo nič o koncesijah, je to malo kontradiktorno.  
 
Župan Peter DERMOL je dejal, da je to tolmačenje gospoda Jenka. Tu je strogo ločeno primarno zdravstvo od 
specialističnih storitev, ki so na trgu, ki se plačujejo in do katerih ne moreš drugače pristopati. Te specialiste 
imajo interes povabiti v Velenje. Glede primarnega zobozdravstva pa se nič ne spreminja.  
 
 
Prisotnih je bilo 24 članov sveta. 
6. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu SKLEPA o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do 
aktivnosti, ki vplivajo na razvoj primarnega zdravstva v Mestni občini Velenje. 



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

 
 
 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave 

 
Članica sveta Breda KOLAR: Postavila je vprašanje, ali se je MOV prijavila na razpis o sofinanciranju investicij 
na primarni ravni zdravstvenega varstva v RS za leti 2022 in 2023, ki bi naj omogočal pridobitev sredstev za 
energetsko sanacijo ZD Velenje. Zanima jo tudi, kakšne so trenutne aktivnosti glede tega razpisa ter glede 
načrtovane sanacije ZD Velenje.  
 
Odgovor Marka PRITRŽNIKA: MOV se je konec leta 2021 intenzivno pripravljala na ta razpis, v mesecu 
decembru so tudi aktivno prisostvovali na spletnem sestanku z Ministrstvom z zdravje. Udeleženci s strani 
ministrstva so vsem občinam dajali jasna zagotovila, da so aktivnosti, kot so energetske sanacije, vključene v 
ta razpis, zato so tudi že dali v izdelavo idejno zasnovo za aktivnosti sanacije ZD Velenje. Žal so bili v mesecu 
januarju zopet neprijetno presenečeni s strani Ministrstva za zdravje, ki je spremenilo vse te pogoje, kot 
odločilni pogoj za pridobitev sredstev pa je dalo v razpis veljavno gradbeno dovoljenje, kar pomeni, da se  
nobena energetska sanacija ne more in ne sme prijaviti na ta razpis. Niso pa vrgli puške v koruzo. Nadaljujejo 
prizadevanja, da se v najkrajšem možnem času pripravi vsa dokumentacija, da bodo lahko pridobili tudi 
gradbeno dovoljenje, pri čemer pa se jim zdaj odpirajo nove možnosti, da lahko nadgradijo oziroma povišajo 
sam zdravstveni dom. Sedaj torej vse te zadeve urejajo in bodo kljub velikemu razočaranju nad tem, kako se 
stvari dogajajo na Ministrstvu za zdravje, naslednjič pripravljeni. 
 
 
Članica sveta Veronika JUVAN: Postavila je vprašanje, zakaj so ob nedeljah javne sanitarije pod Centrom 
Nova zaprte. Sanitarije v garažni hiši ob ZD Velenje pa so v grozljivem stanju, oluščen omet, poškodovana 
vrata, wc školjke nečiste, ponekod ni niti toaletnega papirja, ni brisač za roke, skratka stanje je obupno. 
Zanima jo, kdo je zadolžen za urejenost javnih sanitarij. Dejala je, da je zagledala tablo "lepi center", ko je 
izstopila iz sanitarij, ampak takšno stanje v sanitarijah nikakor ne sodi v lepi center. 
 
Odgovor Antona BRODNIKA: Odgovoril je, da javne sanitarije v Centru Nova niso v lasti MOV, ampak imajo 
pogodbeno dogovorjeno z lastnikom, da so javne sanitarije odprte v času, ko je odprt Center Nova, ob 
nedeljah pa so sanitarije zaprte. Pred leti so bile sanitarije zelo uničene, veliko je bilo vandalizma, zato so s 
posebnimi gitrami zaprli sanitarije po končanem delovanju. Maksimalno se torej trudijo, da bi obdržali javne 
sanitarije v Velenju na visokem nivoju. Pri sanitarijah ob ZD Velenje pa je problem, da zateka voda v garažno 
hišo in iščejo rešitve z izvajalcem. Posledica tega je tudi odpadanje ometa, v letošnjem letu pa bi naj te napake 
odpravili in potem bi primerno uredili tudi javne sanitarije. Tudi te sanitarije so bile zelo podvržene vandalizmu. 
V mesecu decembru so z nadzorno službo in inšpekcijsko službo skušali najti rešitev, kako to urediti. Odločili 
so se, da so sanitarije odprte do 16. ure, po tej uri pa se zaklenejo, ključ pa je na razpolago v najbližjem lokalu. 
Stanje se je bistveno izboljšalo. V vseh javnih sanitarijah sicer čistijo štirikrat na dan, menjajo wc papir in 
brisače, ljudje pa iz teh stranišč žal tudi kradejo in poberejo ogromno papirja. Dejal je še, da se vsako leto za 
javne sanitarije udeležijo kontrole, ki zajema približno 80 mest v Sloveniji. MOV je v letošnjem letu zasedla 6. 
mesto, dobili so 4,33 točk od 5. Sam je včeraj te sanitarije šel pogledat in je bilo vse urejeno. Tudi v bodoče se 
bodo trudili, da bodo sanitarije primerno urejene, res pa je, da nimajo vedno pravega vpliva na vandalizem, 
trudijo pa se, da bi bile sanitarije res čim lepše urejene.  
 
 



K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o izdaji soglasja Zavodu KSSENA k nakupu nepremičnine 

 
Obrazložitev predloga sta podala Anton BRODNIK in Boštjan KRAJNC. 
 

 
Prisotnih je bilo 25 članov sveta. 
7. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o izdaji soglasja Zavodu KSSENA k nakupu 
nepremičnine. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o potrditvi Tržnega reda in Cenika Mestne tržnice Velenje 

 
Obrazložitev predloga sta podala mag. Branka GRADIŠNIK in Primož ROŠER.  
 

 
Prisotnih je bilo 25 članov sveta. 
8. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o potrditvi Tržnega reda in Cenika Mestne tržnice 
Velenje. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev na podlagi javnega razpisa za izgradnjo malih 

komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2021 
 

Poročilo je predstavil Anton BRODNIK. 
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  
 
 
 
 
 
 

K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih 

čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje v obdobju 2022 do vključno 
2027 

 
Obrazložitev predloga je podal Anton BRODNIK. 
 



 
Prisotnih je bilo 25 članov sveta. 
9. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za 
izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje v 
obdobju 2022 do vključno 2027. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 

K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v 

Mestni občini Velenje 
 

Obrazložitev predloga je podal Marko PRITRŽNIK.  
 
Član sveta Bojan ŠKARJA je prosil, da se uporablja izključno izraz »brezdomni«, ker je to pravilen izraz.  
 
 
Prisotnih je bilo 25 članov sveta. 
10. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 

K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o delu Odbora za pomoč občankam in občanom ter Poročilo o poslovanju na podračunu za 

dobrodelne namene v letu 2021 
 

Poročilo je predstavil Drago KOLAR.  
 
Članica sveta Janja REDNJAK je dejala, da je iz poročila razbrala, da s srčnostjo posameznikov, ki donirajo 
sredstva, ter tudi s pomočjo donacij MOV odbor pomaga reševati najhujše stiske in s tem pomaga 
zadovoljevati najnujnejše potrebe tistim, ki so pomoči potrebni. Skrbi pa jo, da se pogosto osebe, ki pomoč 
resnično potrebujejo, ne želijo izpostaviti in zato ostanejo brez pomoči. Dejala je, da se moramo kot družba 
naučiti sprejemati drugačnost. Vsi skupaj se moramo zavedati, da si revščina in socialna izključenost slejkoprej 
podata roko, zato je tudi na njih, da obveščajo občane, da se lahko v hudi finančni stiski poleg vseh drugih vrst 
pomoči, ki so jim na voljo v Velenju, obrnejo tudi na odbor. MOV in odboru se je zahvalila, ker pomagajo 
ljudem in delajo za dobro ljudi, ki potrebujejo pomoč.  
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom. 
 
 
 
 
 



K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MO Velenje iz 

proračuna MO Velenje za leto 2021 
 

Poročilo je predstavil Marko PRITRŽNIK.  
 
Član sveta Franc KOS je dejal, da ima pripombo na pravilnik, ki zahteva, da lahko vsak šport dobi denar, če 
ima trenerja. Invalidska in upokojenska društva si ne morejo privoščiti poklicnega trenerja za recimo balinanje. 
To bi bilo potrebno vnesti v pravilnik, namreč da lahko upokojenci in invalidi dobijo določena sredstva za 
športna udejstvovanja, saj dosegajo dobre rezultate tudi na državnem nivoju. Če je občina po meri invalidov, 
mora invalidom pomagati tudi v tej smeri.  
 
Član sveta Jože HRIBAR je dejal, da ga je zmotil znesek za nogometni klub za nadpovprečne dosežke v višini 
87.272 EUR. Verjetno gre za klub, ki v 1. ligi enkrat ni zmagal, pa tudi v 2. ligi jim ne gre najbolje. Meni, da je to 
malo veliko za nadpovprečne dosežke, ker je Šaleški alpinistični odsek, ki ima olimpijsko zmagovalko, dobil le 
5.000 EUR.  
 
Marko PRITRŽNIK je odgovoril, da je pravilnik usklajen z Zakonom o športu. Iz tega izhaja določilo, da morajo 
imeti trenerje, predvsem gre za licencirane vaditelje. To torej zahteva Zakon o športu in temu morajo slediti. 
Glede športnega udejstvovanja invalidov je dejal, da je to za MOV izjemnega pomena in ravno zato je v 
lanskem letu MOV tudi za področje upokojencev in invalidov odprla nov razpis, v katerem pa so ta merila dosti 
bolj ohlapna. S tem se jim omogoča, da lahko tudi oni dobijo sredstva. Kriteriji in merila za podeljevanje 
sredstev so podani v samem pravilniku. Na podlagi tega se potem tudi podeljujejo točke in zato je prejel NK 
Rudar ta sredstva. Bodo pa v letošnjem letu tudi pozorni, da vidijo še dodatno, kako je s temi merili in kriteriji. 
Morda se tudi moti, vendar Janja Garnbret ni več članica Šaleškega alpinističnega odseka, sedaj namreč 
trenira drugje.  
 
Župan Peter DERMOL je dejal, da so bili lansko leto upokojenci enkrat več plačani kot leto prej. Dopuščajo pa, 
kot že rečeno, to možnost, da se tudi upokojenci in invalidi prijavljajo na razpise za sredstva.  
 
Članica sveta Darinka MRAVLJAK je dejala, da so se pravzaprav dogovorili na MOV z županom in gospodom 
Pritržnikom, da bodo upokojenci, ker so izpadli iz tega razpisa, na naslednjem razpisu v februarju dobili 
sredstva in ne bodo prikrajšani. Ta sredstva so torej obljubljena, društva upokojencev pa se bodo prijavila na 
razpis.  
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom. 
 
 
 
 
 
 
 

K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o dodelitvi sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje za leto 2021 

 
Poročilo je predstavila Karla SITAR.  
 
Članica sveta Tjaša ODERLAP je dejala, da jo zelo veseli, ker pomagajo podjetjem na ta način, saj s tem 
spodbujajo razvoj novih podjetij. Zagotovo to pomeni tudi nova delovna mesta. Še posebej jo veseli, da so 
sredstva namenjena tudi zagonom podjetij in se torej mladi upajo spustiti v neke nove izzive. S tem zagotovo 
pridobivamo nova delovna mesta in zadržimo mlade v Velenju, pa tudi privabimo jih, da se po končanem 
študiju vračajo domov, ker jih čakajo nove priložnosti. Veseli jo, da imajo priložnost tako mikro kot mala 
podjetja. Zahvalila se je MOV, ker ji ni vseeno za mlade in ker se trudi za nova in že obstoječa delovna mesta.  
 
Član sveta Matej JENKO se je zahvalil, ker so denar, ki so ga namenili, dobro oplemenitili. Ta denar je našel 
pravi cilj in meni, da je to vredno nadaljevati. Želi jim uspešno delo še naprej in čim več podjetij, ki bodo znala 
izkoristiti ta sredstva. 
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom. 



Seja se je zaključila ob 11.57.  
 

 
 
Pripravila: 
Petra Cerjak, univ. dipl. rus. in slov., l.r. 
 

Župan Mestne občine Velenje 
Peter Dermol 


