
 

  

ZAPISNIK 1. DOPISNE SEJE  
Sveta Mestne občine Velenje 
Seja je potekala s telefonskim glasovanjem ali po elektronski pošti, v torek, 7. 4. 2020, in v sredo, 8. 4. 2020.   
 
 
Člani sveta so za 1. Dopisno sejo Sveta Mestne občine Velenje prejeli naslednje gradivo: 
- Predlog Sklepa o potrditvi mandata članici Sveta Mestne občine Velenje 
- Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Odbora za okolje in prostor 
- Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Sveta zavoda Lekarna Velenje 
- Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje 
- Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne 
občine Velenje za leto 2020 
- Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 954 Lipje iz javnega dobra (ID znak parcela 954 1309/19)  
- Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 975 Vinska Gora iz javnega dobra (ID znak parcela 975 862/2)  
- Predlog Sklepa o potrditvi Akcijskega načrta projekta Slovenia green za destinacijo Velenje za obdobje 2020 – 
2022 
- Akcijski načrt projekta Slovenia green za destinacijo Velenje za obdobje 2020 – 2022 
- Predlog Sklepa o oprostitvi plačila najemnin za nepremičnine v lasti Mestne občine Velenje 
- Grafično prilogo k Predlogu Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2020 
- Grafično prilogo k Predlogu Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 954 Lipje iz javnega dobra (ID znak parcela 
954 1309/19) 
- Grafično prilogo k Predlogu Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 975 Vinska Gora iz javnega dobra (ID znak 
parcela 975 862/2) 
 
 
 

I. 
Župan (po pooblastilu podžupan) je članom Sveta Mestne občine Velenje  (v nadaljevanju: člani Sveta MOV) 
predlagal, da sprejmejo: 

1. Predlog Sklepa o potrditvi mandata članici Sveta Mestne občine Velenje 
2. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Odbora za okolje in prostor 
3. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Sveta zavoda Lekarna Velenje 
4. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje 
5. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim 

premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2020 
6. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 954 Lipje iz javnega dobra (ID znak parcela 954 

1309/19)  
7. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 975 Vinska Gora iz javnega dobra (ID znak parcela 

975 862/2)  
8. Predlog Sklepa o potrditvi Akcijskega načrta projekta Slovenia green za destinacijo Velenje za 

obdobje 2020 – 2022 
9. Predlog Sklepa o oprostitvi plačila najemnin za nepremičnine v lasti Mestne občine Velenje 

 
 
 
 

II. 
Gradivo so člani Sveta MOV prejeli po elektronski pošti, ki je bila poslano v četrtek, 2. aprila 2020, in  objavljeno 
na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.velenje.si/


 

  

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) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik 
MOV, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo in 17/19)  na_______ seji, dne__________ sprejel naslednji 
 

 

SKLEP 
o potrditvi mandata članici Sveta Mestne občine Velenje 

 
I. 

Svet Mestne občine Velenje za preostanek mandatne dobe potrdi mandat članici sveta Brigiti Tretjak. 
 

II. 
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.  
 
Številka: 032-03-1/2018 
Datum:   

                                                                                                                                                                                                                    
župan Mestne občine Velenje 

                                                                                                     Bojan KONTIČ 
                                                                                               

                                                                                                      po pooblastilu 
                                                                                                      podžupan Peter DERMOL 

 
Obrazložitev:  
Mihaelu Letonji je zaradi smrti dne 5. 3. 2020 prenehal mandat kot članu Sveta Mestne občine Velenje. Svet 
Mestne občine Velenje je na 9. seji dne 10. 3. 2020 sprejel ugotovitveni sklep o prenehanju članu sveta Mestne 
občine Velenje Mihaelu Letonji.  
Občinska volilna komisija je na podlagi pisne izjave naslednje kandidatke na listi Slovenska ljudska stranka – SLS 
Brigite Tretjak, da sprejema mandat članice občinskega sveta za preostanek mandatne dobe, 30. 3. 2020 izdala 
potrdilo, da je za članico občinskega sveta izvoljena Brigita Tretjak.  
 
Velenje, 30. 3. 2020 
 
Pripravila: 
Sedina Sarajlić, univ. dipl. prav., l.r. 
                                                                                                                     
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) predlagam svetu, da ta sklep sprejme.  

 
                                                                                                                             Bojan ŠKARJA, l.r.                                                                                                                     

                                                                                                                            predsednik komisije 
                                                         

IN 

 
Predlagatelj:                                          Faza: PREDLOG 
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,  
VOLITVE IN IMENOVANJA 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 37a. 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 in 30/18) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo in 17/19) na ____seji, dne _________ sprejel 
 
 
 



 

  

UGOTOVITVENI SKLEP  
o prenehanju mandata članu Odbora za okolje in prostor 

 
I. 

Zaradi smrti preneha mandat članu Odbora za okolje in prostor Mihaelu Letonji. 
  

II. 
Sklep velja z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
Številka: 032-03-1/2018 
Datum:          

                                                                                                             župan Mestne občine Velenje 
                                                                                                             Bojan KONTIČ 

                                                                                                             
                                                                                                             po pooblastilu podžupan 

                                                                                                             Peter DERMOL 
 
 
OBRAZLOŽITEV: 
Dne 5. 3. 2020 je preminil Mihael Letonje, član Odbora za okolje in prostor. Zaradi navedenega mu preneha 
mandat kot članu tega odbora.  
Velenje, 24. 3. 2020 
 
Pripravila:  
Sedina Sarajlić, l.r.                                                          

 
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 in 17/19) predlagam svetu, da ta sklep sprejme.  

                                                                                                                         predsednik komisije 
                                                                                                                         Bojan Škarja, l.r.    

                                                                   
 

IN 

 
Predlagatelj:                                           Faza: PREDLOG 
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 
VOLITVE IN IMENOVANJA 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 37a. 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 in 30/18) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo in 17/19) na ____seji, dne _________ sprejel 
 

 
UGOTOVITVENI SKLEP  

o prenehanju mandata članu Sveta zavoda Lekarna Velenje 
 

I. 
Zaradi smrti preneha mandat članu Sveta zavoda Lekarna Velenje Mihaelu Letonji. 
 

II. 
Sklep velja z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
Številka: 032-03-1/2018 
Datum:          

                                                                                                             župan Mestne občine Velenje 
                                                                                                             Bojan KONTIČ 

                                                                                                               
                                                                                                             po pooblastilu podžupan 

                                                                                                             Peter DERMOL 



 

  

 
 
OBRAZLOŽITEV: 
Dne 5. 3. 2020 je preminil Mihael Letonje, član Sveta zavoda Lekarna Velenje. Zaradi navedenega mu preneha 
mandat kot članu tega sveta. 
Velenje, 24. 3. 2020 
 
Pripravila:  
Sedina Sarajlić, l.r.                                                          

 
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 in 17/19) predlagam svetu, da ta sklep sprejme.  
 

                                                                                                                         predsednik komisije 
                                                                                                                         Bojan Škarja, l.r.    

 
IN 
 
Predlagatelj:                                            Faza: PREDLOG 
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 
VOLITVE IN IMENOVANJA 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 32. 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 in 127/06 - ZJZP), 5. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 3/16 – uradno prečiščeno besedilo, 26/17 in 10/18) in 24. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in št. 17/2019) na  
______ seji, dne _________ sprejel 
 
 

SKLEP 
o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda 

Zdravstveni dom Velenje 
   

I. 
Svet Mestne občine Velenje daje soglasje k imenovanju mag. Janka Šteharnika za direktorja javnega zavoda 
Zdravstveni dom Velenje. 
 

II. 
Sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
Številka: 032-03-01/2018 
Datum:  

 
                                                                                                              župan Mestne občine Velenje 

                                                                                                              Bojan KONTIČ 
                                                                                                              

                                                                                                              po pooblastilu podžupan 
                                                                                                              Peter DERMOL 

 
 
OBRAZLOŽITEV: 
V skladu z 32. členom 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 in 
127/06 - ZJZP) ter na podlagi 5. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 3/16 – uradni prečiščeno besedilo, 26/17 in 10/18; v nadaljevanju odlok) si mora svet 
zavoda, ki imenuje direktorja javnega zavoda, pred imenovanjem pridobiti soglasje ustanovitelja.   
Na javni razpis za prosto delovno mesto direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje, ki je bil objavljen v 
Uradnem listu RS dne 7. 2. 2020, so prispele tri pravočasne prijave kandidatov. Svet zavoda je na 4. nadaljevalni 
seji dne 3. 3. 2020 izvedel glasovanje o kandidatih in večino glasov je kot najbolj ustrezen prejel kandidat mag. 



 

  

Janko Šteharnik. Svet zavoda je 9. 3. 2020 podal ustanoviteljici predlog za podajo soglasja k imenovanju 
direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje. 
O kandidatu za direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje je dne 20. 3. 2020 predhodno mnenje podal 
Urad za družbene dejavnosti MO Velenje. Na podlagi managerskih izkušenj in predlaganega programa vodenja 
Zdravstvenega doma Velenje menijo, da bo mag. Janko Šteharnik s svojimi delovnimi izkušnjami in strokovno 
usposobljenostjo, lahko uspešno nadaljeval naloge direktorja Zdravstvenega doma Velenje. Ocenjujejo, da je v 
času svojega vodenja Zdravstvenemu domu Velenje prinesel ogromno znanja ter stabiliziral situacijo, okrepil 
Zdravstveni dom s prepotrebnim kadrom, uvedel nove kulture upravljanja, prenosa informacij znotraj kolektiva in 
razumevanje osnov poslovanja tudi z ekonomskega vidika. Iz dokumentacije, priložene k prijavi na razpis, so 
razvidne izkušnje ter vsebinski sklopi, ki jih je v programu in smernicah dela Zdravstvenega doma Velenje za 
mandatno obdobje 2020 – 2024 izpostavil kandidat. Kandidat je k prijavi na razpis priložil zahtevano 
dokumentacijo, iz katere je razvidna njegova strokovna usposobljenost. V dokumentaciji so opisane delovne 
izkušnje, ki si jih je pridobil pri dosedanjem delu, in sicer več kot 25 let delovnih izkušenj na področju vodenja in 
svetovanja.   
Delovne izkušnje pri vodenju si je pridobil kot predsednik uprave v Kovinoplastiki Lož d. d., direktor v Najdi, 
informacijske storitve d. o. o., predsednik uprave/glavni izvršni direktor Iskraemeca d. d., vodja sektorja Kadri in 
organizacija pri Kaufland d. o. o., kot prokurist in direktor pri Scholz G.m B.H. in Hodlmayr d. o. o., Johnson 
Controls d. o. o. Zadnja 4 leta je zaposlen kot direktor Zdravstvenega doma Velenje.   
Na podlagi 24. člena Statuta MO Velenje je za izdajo soglasja pristojen Svet Mestne občine Velenje. Na osnovi 
38. člena Poslovnika komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je po proučitvi vloge, za pripravo 
predloga sklepa o soglasju pristojna komisija. 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 13. dopisni seji dne 24. 3. 2020 oblikovala predlog 
Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje in predlaga Svetu MO 
Velenje, da ga sprejme. 

 
Velenje, dne 24. 3. 2020 
Pripravila: Sedina Sarajlić, l.r.  
 
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 in št. 17/2019) predlagam svetu, da ta sklep sprejme.  

 
                                                                                                                            predsednik komisije 

                                                                                                                            Bojan Škarja, l.r.                                                                                                                      
IN 

 
Predlagatelj: ŽUPAN                               Faza: PREDLOG 

 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), 2. in 3. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 01/16-Uradno prečiščeno besedilo in 17/19 ) dne ________  sprejel 

 

SKLEP  
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem 

Mestne občine Velenje za leto 2020 
 

1. člen 

V Sklepu o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2020 (Uradni vestnik MO 
Velenje, št. 17/19; v nadaljevanju: sklep) se spremeni 2. odstavek 2. člena tako, da se glasi: 

»Razpolaganje z nepremičnim premoženjem v lasti občine se za leto 2020 načrtuje v orientacijski vrednosti 
5.442.864,39 EUR.  

 

2. člen 

V Sklepu o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2020 (Uradni vestnik MO 
Velenje, št. 17/19; v nadaljevanju: sklep) se spremeni 2. odstavek 3. člena tako, da se glasi: 

»Sredstva namenjena za nakup nepremičnega premoženja se za leto 2020 načrtujejo v orientacijski vrednosti. 
1.479.307,00 EUR.«  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3797


 

  

3. člen 

Ta sklep začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 

 

Številka:  460-02-0001/2019 
Datum:        

župan Mestne občine Velenje 
Bojan KONTIČ 

 
po pooblastilu podžupan Mestne občine Velenje 

Peter DERMOL 
 

OBRAZLOŽITEV: 
Pravna podlaga: 
Skladno z 24. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 
št. 11/18 in 79/18, v nadaljevanju: ZSPDSLS-1), se načrt ravnanja, ki ga sprejme svet samoupravne lokalne 
skupnosti, na predlog župana, sestoji iz načrta pridobivanja nepremičnega premoženja in načrta razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem.  

 
Tako ZSPDSLS-1 v 24. členu in hkrati 7. člen Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18; v nadaljevanju: USPDSLS) določata, da načrt ravnanja z nepremičnim 
premoženjem vsebuje: 

- načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in 
- načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem. 
Občinski svet sprejme letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine za nepremičnine v posamični 
vrednosti nad 100.000,00 EUR ter letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem, župan pa letni načrt 
pridobivanja nepremičnega premoženja občine za nepremičnine v posamični vrednosti do 100.000,00 EUR. 

 
Razlogi za sprejem načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem:  
Načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem je akt strateškega pomena, saj je skladno s 26. 
členom ZSPDSLS-1 mogoče začeti postopek razpolaganja z nepremičnim premoženjem samo, če je nepremično 
premoženje vključeno v letni načrt razpolaganja z nepremičninami samoupravne lokalne skupnosti, prav tako pa 
je odplačni način pridobitve lastninske pravice na nepremičninah v breme proračunskih sredstev mogoč samo na 
podlagi sprejetega letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja.  

 
V skladu s 4. odstavkom 29. člena ZSPDSLS o pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in takšen 
pravni posel tudi sklene župan (ali funkcionar oziroma javni uslužbenec, zaposlen v občinski upravi, ki ju za to 
pooblasti župan), pri čemer pa je potrebno upoštevati, da je pogoj za pridobivanje oziroma razpolaganje, 
vključenost posameznega stvarnega premoženja v letni načrt pridobivanja oziroma razpolaganja s stvarnim 
premoženjem občine. 
 
Ocena sedanjega stanja: 
Občinski svet sprejema na predlog župana letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
občine. Skladno s prvim odstavkom 27. člena ZSPDSLS-1 lahko občinski svet med letom dopolni letni načrt 
ravnanja (pridobivanja in razpolaganja) z nepremičnim premoženjem, in sicer zaradi spremenjenih prostorskih 
potreb in spremenjenih drugih potreb upravljavcev stvarnega premoženja, ki jih ob pripravi načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem z nepremičnim premoženjem ni bilo mogoče določiti ali pa zaradi okoliščin na trgu, ki 
narekujejo hiter odziv. V Odloku o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2020 je določeno, da občinski svet 
sprejema letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine za nepremičnine v posamični vrednosti nad 
100.000,00 EUR, župan pa letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine za nepremičnine v 
posamični vrednosti do 100.000,00 EUR.  

 
Vsak začetni mesec tekočega proračunskega leta, najpozneje pa ob sprejetju zaključnega računa občinskega 
proračuna, pa župan občinskemu svetu v vednost predloži poročilo o realizaciji letnega načrta pridobivanja in 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem za preteklo proračunsko leto.  

 
Cilji in načela načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem: 
S sprejemom letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2020 se 
zagotavljajo temeljna načela ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti, zlasti pa načelo 
transparentnosti oziroma preglednosti, saj je dolžnost upravljavca premoženja, da postopke ravnanja z 
nepremičnim premoženjem vodi na tak način, da je pri tem zagotovljena preglednost vodenja samih postopkov, 
kot tudi preglednost sprejemanja odločitev. S sprejemom predlaganega načrta pa se zasleduje tudi načelo 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3797


 

  

javnosti, saj je ravnanje z nepremičnim premoženjem občine javno, razen v primerih, ko poseben zakon določa 
drugače. 

 
Hkrati je sprejem letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem načrta ključna faza v 
izvedbi vseh nadaljnjih postopkov prodaje. 

 
Ocena finančnih in drugih posledic: 
Ocenjeni obsegi razpolaganja z nepremičnim premoženjem so načrtovani v navedenih višinah: 

 
Ocena finančnih in drugih posledic: 
Ocenjeni obsegi razpolaganja z nepremičnim premoženjem so načrtovani v navedenih višinah: 

 
Prihodki od prodaje zemljišč v letu 2020 se s tem letnim načrtom povečajo za 573.825,00 EUR in sedaj znašajo 
4.513.464,39 EUR. 

 
Ocenjeni obseg prodaje vseh vrst nepremičnin so načrtovani v navedenih višinah: 
Odhodki za nakup zemljišč v letu 2020 se s tem letnim načrtom povečajo za 608,357,00 EUR in se sedaj 
načrtujejo v višini 1.349.307,00 EUR.  
 
Uvrstitev nepremičnin v Prilogo 1: 
V Prilogi 1: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2020 se pod naslov: 

 
- 2020 – Zemljišča:  

 pod zaporedno številko 43: se vključijo nepremičnine, ki se nahajajo na območju deponije pepela in 
premoga. Na podlagi menjalne pogodbe bo MOV pridobila zemljišča ob velenjski plaži in na 
prireditvenem prostoru. 

 
Uvrstitev nepremičnin v Prilogo 2: 
V Prilogi 2: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine za leto 2020 se pod naslov: 
- 2020 – Zemljišča:  

 pod zaporedno številko 3: se vključijo nepremičnine, ki se nahajajo ob velenjski plaži. Z menjalno pogodbo 
bo MOV pridobila zemljišče za ureditev mestne plaže in prireditvenega prostora, 

 pod zaporedno številko 4: se vključijo nepremičnine, ki se nahajajo v centralnih predelih mesta. Z menjalno 
pogodbo bo MOV pridobila parkirišča, pločnik in zelenice. 

         
V Velenju, dne 19. 3. 2020 
 
Pripravila: 
Brigita FELICIJAN, dipl. upr. org., l.r. 
svetovalka 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, 17/19) predlagam svetu Mestne občine Velenje, da ta sklep sprejme. 

                                                                                                     
 

  župan Mestne občine Velenje 
Bojan KONTIČ 

 
po pooblastilu podžupan Mestne občine Velenje 

Peter DERMOL, l.r. 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
 

PRILOGA 1: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2020 

  
2020 - Zemljišča     

Zap.št. 
Šifra in 

katastrska 
občina 

Parcelna 
št. 

Velikost 
(m2) 

Vrsta 
dejanske 

rabe 

Predvidena 
metoda 

razpolaganja 

Obrazložitev ekonomske utemeljenosti 
razpolaganja 

Orientacijska 
vrednosti v 

€/m2 

Orientacijska 
vrednost v € 

43.  964 Velenje 

12/2 
7/4-del 
3609/8 
72-del 
71/1 

3609/7 
1069 
67/6 
67/9 

1084/12 

237 
3.000 
363 

1.925 
15.435 

242 
855 
345 
130 
421 

skupaj 
22.953 

travnik, 
deponija 

menjalna 
pogodba 

MOV bo z menjavo pridobila zemljišča ob 
velenjski plaži in ob prireditvenem prostoru 

25,00 573.825,00 

SKUPAJ               4.513.464,39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

  

PRILOGA 2: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine za leto 2020 

2020 - Zemljišča 

Zap.št. 
Šifra in 

katastrska 
občina 

Parcelna št. Velikost (m2) 
Vrsta dejanske 

rabe 
Ekonomska utemeljenost načrtovanega 

pridobivanja 

Orientacijska 
vrednosti v 

€/m2 

Orientacijska 
vrednost v € 

3. 964 Velenje 

922/7 
922/6-del 
992-del 
1022/2 

3557-del 
1047-del 

200 
829/11 

922/8-del 
829/6 

922/2-del 
829/17-del 
1000-del 
1001-del 

1025/1-del 
990-del 

829/12-del 
829/2-del 

2.900 
2.259 
291 

4 
470 
691 
468 
595 
253 
208 
540 

3.995 
740 
352 

4.688 
1.672 
347 
270 

skupaj 20.743 

zelenica, 
pešpot 

MOV predmetne nepremičnine potrebuje za razvoj 
turizma ob jezeru. 

25 518.575,00 

4. 964 Velenje 

2428/4 
2466 

2467/2 
2640/5 
2642 
1869 

2086/109 
2086/108 
2086/141 

640 
598 

1.058 
3.686 
383 
437 
319 
840 
201 

skupaj 8.162 

zelenica, 
pločnik, 

parkirišče 

MOV predmetne nepremičnine potrebuje zaradi 
infrastrukture. 

11 89.782,00 

SKUPAJ: 
            

1.349.307,00 

 

 

 

 



 

  

 
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, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - 
ZUUJFO in 76/16 - odl. US) 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. 954 Lipje iz javnega dobra  

(ID znak parcela 954 1309/19)  
 

1. člen 

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine, ID znak parcela 954 1309/19 velikosti 97 m2 iz 
javnega dobra. 
 
Nepremičnina postane po izvzemu iz javnega dobra last Mestne občine Velenje.  
 
 

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

 
 

Številka:  465-05-0071/2019 
Datum:  

                                                                                            
župan Mestne občine Velenje 

                                                                                                             Bojan KONTIČ 
                                                                                                               

                                                                                                             po pooblastilu podžupan 
                                                                                                             Peter DERMOL 

 
OBRAZLOŽITEV: 
Nepremičnina ID znak parcela 954 1309/19 ima status stavbnega zemljišča znotraj ureditvenega območja 
naselja. 
 
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, 23. 3. 2020 
 
Pripravil:                                 mag. Branka Gradišnik, l.r. 
Bojan Lipnik, svetovalec I, 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 
  Bojan KONTIČ 

 
po pooblastilu podžupan Mestne občine Velenje 

 Peter DERMOL, l.r.   
 



 

  

IN 
 
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, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - 
ZUUJFO in 76/16 - odl. US) 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. 975 Vinska Gora iz javnega dobra  

(ID znak parcela 975 862/2)  
 

1. člen 
 Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnin z ID znakom parcela 975 862/2, velikosti 36 m2, iz 
javnega dobra. 
 
Nepremičnina postane po izvzemu iz javnega dobra last Mestne občine Velenje.  
 

2. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.  
 
Številka:  465-05-0036/2020 
Datum:  

  
  župan Mestne občine Velenje 

  Bojan KONTIČ 
 

po pooblastilu podžupan Mestne občine Velenje 
 Peter DERMOL   

 
 

OBRAZLOŽITEV: 
Nepremičnina z ID znakom parcela 975 862/2 ima status stavbnega zemljišča znotraj območja naselja Vinska 
Gora. 
Upravljalec predmetne nepremičnine je Mestna občine Velenje, Titov trg 1, Velenje (razvidno iz uradnih 
evidenc Geodetske uprave RS).  
Na podlagi Odloka o občinskem lokacijskem načrtu  Vinska Gora 2 (Uradni vestnik MOV, št. 11/07, 2/19), je 
predmetna parcela opredeljena kot del gradbene parcele, na kateri se je zgradil stanovanjski objekt. Nova 
cesta je po prostorskem aktu prestavljena proti zahodu. Pred izgradnjo ceste se bo odkupilo zemljišče 
potrebno za cesto, in sicer od lastnikov sosednjih zemljišč. 
Ker parcela 975 862/2 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 in nameni razpolaganju v pravnem prometu.  
Predmetna nepremičnina bo po izvzemu iz javnega dobra postala last MO Velenje in bo kot takšna v pravnem 
prometu. 
 
V Velenju, 23. 3. 2020 
 
Pripravil:                    mag. Branka Gradišnik, l.r. 
Bojan Lipnik, svetovalec I, 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 
  Bojan KONTIČ 

 



 

  

po pooblastilu podžupan Mestne občine Velenje 
 Peter DERMOL, l.r.   

 
IN 
 
Predlagatelj: ŽUPAN                                                                                                                 Faza: PREDLOG 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 13.,14., in  15. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni 
list RS, št. 13/2018) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 – 
uradno prečiščeno besedilo in št. 17/2019) na svoji ___ seji dne ________ sprejel 
 

SKLEP 
O POTRDITVI AKCIJSKEGA NAČRTA PROJEKTA SLOVENIA GREEN ZA 

DESTINACIJO VELENJE ZA OBDOBJE 2020 - 2022 
 

1. člen 
Svet Mestne občine Velenje potrjuje Akcijski načrt projekta Slovenia green za destinacijo Velenje za obdobje 
2020 – 2022. 
 

2. člen 
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
Številka: 333-01-0001/2020 
Datum:  

župan Mestne občine Velenje 
  Bojan KONTIČ 

 
po pooblastilu podžupan Mestne občine Velenje 

 Peter DERMOL  
OBRAZLOŽITEV: 
1. PRAVNA PODLAGA 
Pravno podlago za sprejem predlaganega sklepa predstavlja 13.,14., in 15. člen Zakona o spodbujanju razvoja 
turizma (Uradni list RS, št. 13/2018) in 24. člen Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 
1/2016 – uradno prečiščeno besedilo in št. 17/2019). 
 
2. RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA 
Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) – Slovenia Green poteka pod okriljem Slovenske turistične 
organizacije. ZSST je celovito zasnovan sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji na 
vseh treh stebrih trajnostnega razvoja: okoljskem, družbenem in ekonomskem, ki je namenjen tako 
destinacijam kot tudi posameznim turističnim ponudnikom. Značilnosti ZSST so: celosten pristop in razvojna 
naravnanost, nacionalni karakter, mednarodna primerjava, na globalnih kriteriji, orodje za pozicioniranje in 
promocijo.  
ZSST – Slovenia Green je Velenju vodilo za trajnostni razvoj turizma. 
Akcijski načrt projekta Slovenia Green za destinacijo Velenje za obdobje 2020 – 2022 je oblikovan na podlagi 
prejete ocene, priporočil ter aktualne Strategije razvoja in trženja turizma v MOV 2017 – 2021 in vključuje 
nabor finančno ovrednotenih ukrepov za izboljšave. 
 
Sistematičen trajnostni razvoj turizma v Velenju, ki temelji na celostnem pristopu, ima nacionalni in lokalni 
karakter, je mednarodno primerljiv in Velenju omogoča napredovanje v okviru projekta.  
 
3. OCENA SEDANJEGA STANJA 
Velenje zelo uspešno uresničuje zastavljene ukrepe projekta ZSST – Slovenia Green, h kateremu je pristopilo 
v maju 2016 s pridobitvijo bronastega znaka. Ob ponovnem ocenjevanju v letu 2019 smo napredovali in 
pridobili nov znak Slovenia Green Destination Silver.  
 
4. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC 
Za izvedbo akcijskega načrta bodo potrebna finančna sredstva, ki so natančneje opredeljena v prilogi Akcijski 
načrt projekta Slovenia Green za destinacijo Velenje za obdobje 2020 – 2022. 

 
  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0541


 

  

Velenje, 18. 3. 2020 
 
Pripravila: 
Urška GABERŠEK, l.r                                                                                                       Alenka REDNJAK, l.r. 
višja svetovalka                                                            vodja Urada za razvoj in investicije 
 
ŽUPAN 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/2016 – uradno prečiščeno 
besedilo in št. 17/2019) predlagam občinskemu svetu, da ta sklep sprejme. 
 
 

   župan Mestne občine Velenje 
                   Bojan KONTIČ 

 
po pooblastilu župana 

podžupan Mestne občine Velenje 
Peter Dermol, l.r. 

 
 

 
 

AKCIJSKI NAČRT PROJEKTA SLOVENIA GREEN ZA DESTINACIJO VELENJE ZA OBDOBJE 2020 - 
2022 

 
I. 

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) – Slovenia Green poteka pod okriljem Slovenske turistične 
organizacije. ZSST je celovito zasnovan sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji na 
vseh treh stebrih trajnostnega razvoja: okoljskem, družbenem in ekonomskem, ki je namenjen tako 
destinacijam kot tudi posameznim turističnim ponudnikom.  
 
Velenje zelo uspešno uresničuje zastavljene ukrepe projekta ZSST – Slovenia Green, h kateremu je pristopilo 
v maju 2016 s pridobitvijo bronastega znaka. Ob ponovnem ocenjevanju v letu 2019 smo napredovali in 
pridobili nov znak Slovenia Green Destination Silver. 
 

II. 
Zelena shema je Velenju vodilo za trajnostni razvoj turizma. Na podlagi prejete ocene, priporočil ter aktualne  
Strategije razvoja in trženja turizma v MOV 2017 – 2021 smo pripravili nabor ukrepov za izboljšave: 
 

KRITERIJ V PLATFORMI UKREP 

1.4. Usposobljen zeleni 
koordinator z zeleno ekipo 

Izobraževanja in usposabljanja  
Opis: Udeležba na delavnicah, predavanjih, izobraževanjih ipd. na temo 
trajnostnega turizma. Dokazila (liste prisotnih, potne naloge oz. poročila s 
službene poti, potrdila o udeležbi ...) se nalagajo sproti na platformo. 
Čas izvedbe: najmanj dvakrat letno (2020 – 2022) 
Sodelujoči člani zelene ekipe: vsi člani zelene ekipe  
Ostali sodelujoči: Zavod za turizem ŠD, turistično gospodarstvo, turistični 
deležniki, zunanji strokovnjaki 
Finance: 500 EUR/letno 
Opombe: Večina izobraževanj na temo trajnosti je brezplačnih 

1. 14 Kazalniki Spremljanje trajnostnih kazalnikov in javno poročanje 
Opis:  Spremljanje trajnostnih kazalnikov, napredka ter optimizacija članka za 
javnost.  
Čas izvedbe: enkrat letno 
Sodelujoči člani zelene ekipe: Urška Gaberšek in Marija Brložnik  
Finance: 200 EUR/letno 
Opombe: / 

1. 23. Etični kodeks 
 

Sprejem etičnega kodeksa.  
Opis: Oblikovanje in sprejem etičnega kodeksa. Kodeks podpišejo vsi zaposleni, 
ki delujejo na področju turizma ter predstavniki turističnega gospodarstva. 
Čas izvedbe: 2020 



 

  

Sodelujoči člani zelene ekipe: vsi člani zelene ekipe 
Ostali sodelujoči: Zavod za turizem ŠD, turistično gospodarstvo, turistični 
deležniki, zunanji strokovnjaki 
Finance: 1.500 EUR 
Opombe: Letno delovanje vseh deležnikov skladno z sprejetim Etičnim 
kodeksom. 

1.5. Sodelovanje s turističnim 
sektorjem 

Sodelovanje s turističnim sektorjem 
Opis oblik sodelovanj:  
1. Vključenost zasebnega in javnega sektorja v management destinacije 

(večkrat letno) 
2. Povečanje deleža lokalno pridelane hrane v turistično verigo 

(spodbujanje ponudnikov k povečanju lokalno pridelane hrane v turistično 
ponudbo preko projektov; letno) 

3. Integracija lokalnih produktov, znanja in podjetij v turistično verigo 
vrednosti (vključevanje novih produktov v turistično verigo preko Zavoda za 
turizem ŠD, letno) 

4. Nadgrajevanje koncepta dostopnega turizma (letno vsaj dve aktivnosti) 
5. Spodbujanje turističnega podjetništva (vsaj dve spodbudi letno) 
6. Uvajanje uravnotežene delitvene ekonomije (vsaj dve aktivnosti letno) 
7. Izobraževanja in usposabljanja 

7.1. Smernice za organizacijo trajnostnih prireditev v MOV (oblikovanje 
2020) 

7.2. Organizacija trajnostnih dogodkov (vsaj 3 letno) 
7.3. Tematske delavnice (vsaj dve letno) 
7.4. Študijske ture (vsaj dve letno) 

Čas izvedbe: letno vsaj 17 aktivnosti 
Sodelujoči člani zelene ekipe: vsi člani zelene ekipe 
Ostali sodelujoči: Zavod za turizem ŠD, turistično gospodarstvo, turistični 
deležniki, zunanji strokovnjaki, SAŠA Inkubator, Društvo Ekologi brez meja, 
Občina Šoštanj, drugi deležniki 
Finance: 4.000 EUR/letno  
Opombe: Financiranje večine ukrepov bo potekalo preko sodelujočih partnerjev.  

1. 8. Strategija razvoja turizma Strategija razvoja turizma v Mestni občini Velenje 2022 - 2027 
Opis: Oblikovanje in sprejem strategije celoletnega razvoja turizma, ki pokriva 
naslednje teme: okolje, družba, kultura, ekonomija, kakovost, zdravje in varnost, 
prilagajanje klimatskim spremembam ter razvoj produktov 
Čas izvedbe: 2021 
Sodelujoči člani zelene ekipe: vsi člani zelene ekipe 
Ostali sodelujoči: Zavod za turizem ŠD, turistično gospodarstvo iz Velenja in 
okolice, turistični deležniki, zunanji strokovnjaki, Šola za storitvene dejavnosti – 
smer turizem, širša javnost, RA SAŠA 
Finance: 15.000 EUR 
Opombe: Izvajanje ukrepov strategije od leta 2022 dalje 

2. 8. Krajina in slikovitost Krajina in slikovitost  
Opis: Ohranjanje krajine preko OPN-ja s poudarkom na reševanju 
problema oglaševanja na javnih prostorih, ki niso v lasti MOV (napotki, 
obveščanje javnosti, izobraževanje) 
Čas izvedbe: 2021 
Sodelujoči člani zelene ekipe: vsi člani zelene ekipe 
Ostali sodelujoči: Zavod za turizem ŠD, turistično gospodarstvo, turistični 
deležniki, pokrajinski arhitekti, širša javnost 
Finance: 500 EUR 
Opombe: / 

3. 10 Mehka mobilnost Mehka mobilnost  
Opis: Izvajanje ukrepov opredeljenih v celostni prometni strategiji s poudarkom 
na spodbujanju pešačenja in kolesarjenja, za kateri se gradi ustrezno 
infrastrukturo: 

1. Nadgradnja sistema izposoje mestnih koles BICY (2020) 
1.1. Uvedba plačila 10 EUR/os/letno (2020) 

2. Širitev kolesarskega omrežja (2020 dalje) 



 

  

Čas izvedbe: 2020 do 2022 
Sodelujoči člani zelene ekipe: Katarina Ostruh, Urška Gaberšek, Barbara 
Kelher, Marija Brložnik 
Ostali sodelujoči: Zavod za turizem ŠD, Šolski center Velenje (MIC) 
Finance: 44.957 EUR (zajet strošek nadgradnje BICY v letu 2020, skupaj je 
strošek nadgradnje znašal 109.617 EUR), od leta 2021 dalje bo letno 
predvidenih 5.000 EUR za sistem BICY (tekoče vzdrževanje se bo financiralo 
preko letnih vplačil registriranih oseb) 
Opombe: Širitev kolesarskega omrežja se financira iz postavk, ki ne sodijo v 
področje turizma 

3. 11 Javni prevoz Izboljšanje javno prometnih povezav 
Opis:  Destinacija spodbuja rabo javnih prevoznih sredstev. Preko RA Koroška 
je vzpostavljena linija kolesarskega avtobusa Štrekna bus. Vozi na relaciji med 
Velenjem, Gornjim Doličem, Mislinjo, Slovenj Gradcem, Otiškim vrhom, 
Dravogradom ter kopalnim jezerom v Labotu (Lavamünd) na avstrijski strani. V 
poletnih mesecih, juliju in avgustu, vozi dvakrat dnevno vsak dan. V maju, juniju 
in septembru pa ob vikendih in praznikih - slovenskih in avstrijskih. 
Čas izvedbe: letno od maja do septembra 
Sodelujoči člani zelene ekipe: Katarina Ostruh, Urška Gaberšek, Barbara 
Kelher, Marija Brložnik 
Ostali sodelujoči: RA Koroška, Zavod za turizem ŠD, Nomago 
Finance: od leta 2020 dalje sofinanciranje linije 3.000 EUR/letno 
Opombe: Uvedba javnega prevoza je bila sofinancirana preko EU projekta 

3. 12 Potovanja in podnebje Strategija merjenja in minimiziranja ogljičnega odtisa 
Opis: MOV sodeluje v projektu razvoja orodja za merjenje ogljičnega odtisa v 
destinacijah (partnerji Konzorcij SGD, Univerza v Bredi na Nizozemskem). 
Čas izvedbe: 2020 - 2022 
Sodelujoči člani zelene ekipe: Katarina Ostruh, Urška Gaberšek, Marija 
Brložnik 
Ostali sodelujoči: Konzorcij SGD 
Finance: 0 EUR 
Opombe:  Gre za projekt, ki je financiran z EU sredstvi 

3. 13 Izravnava ogljičnega odtisa Minimizacija ogljičnega odtisa 
Opis: Na podlagi izmerjenega ogljičnega odtisa bo predvidena izvedba ali 
promocija ukrepov za njegovo izravnavo.  
Čas izvedbe: 2022 dalje 
Sodelujoči člani zelene ekipe: Katarina Ostruh, Urška Gaberšek, Barbara 
Kelher, Mirjam Britovšek, Marija Brložnik 
Ostali sodelujoči: Zavod za turizem ŠD, Turistična zveza Velenje 
Finance:  0 EUR (oziroma v prihodnosti pričakujemo prihodek, ki bo določen v 
prihodnjih letih) 
Opombe:  / 

3. 19 Prilagajanje na podnebne 
spremembe 

Izobraževanja na temo klimatskih sprememb ter 
umestitev ukrepov prilagajanja podnebnim spremembam v Strategijo 
razvoja turizma 2022 - 2027 
Opis: Spodbujanje turističnega sektorja prilagajanju podnebnim spremembam 
Čas izvedbe: 2022 dalje 
Sodelujoči člani zelene ekipe: vsi člani zelene ekipe 
Ostali sodelujoči: Zavod za turizem ŠD, Turistična zveza Velenje, turistično 
gospodarstvo, ostali turistični deležniki 
Finance: 1.000 EUR/letno 
Opombe:  / 

3. 20 Osveščanje o podnebnih 
spremembah 

Informiranje različnih deležnikov o podnebnih spremembah 
Opis: Komuniciranje z lokalnim prebivalstvom, zasebnim sektorjem in 
obiskovalci. Kot pripomoček bo služila spletna stran http://climate-
adapt.eea.europa.eu/ (European Climate Adaptation Platform) 
Čas izvedbe: enkrat letno 
Sodelujoči člani zelene ekipe: Barbara Kelher, Marija Brložnik, Urška 
Gaberšek 
Ostali sodelujoči: Zavod za turizem ŠD, Turistična zveza Velenje, turistično 



 

  

gospodarstvo in ostali turistični deležniki 
Finance: 300 EUR/letno 
Opombe: Večina komunikacije bo potekala preko digitala 

4. 1 Ohranjanje kulturne 
dediščine 

Ohranjanje kulturne dediščine preko priprave upravljavskih načrtov za tri 
objekte kulturne dediščine (Velenjski grad, grad Šalek in Graščino Gorica) 
Opis: Vključitev v evropska projekta RUINS in HICAPS, pri katerih so bili 
prepoznani Velenjski grad, Šaleški grad in Graščina Gorica kot pomembni 
objekti arhitekturne kulturne dediščine, ki jih je vredno obvarovati pred nadaljnjim 
propadanjem oz. jih urediti tako, da bodo lahko bolje vključeni v turistično 
ponudbo. Za vse tri zgradbe se bodo v začetni fazi pripravili upravljavski načrti in 
njihovo izvajanje v praksi.  
Čas izvedbe: 2020 
Sodelujoči člani zelene ekipe: Urška Gaberšek, Marija Brložnik 
Ostali sodelujoči: Zavod za varstvo kulturne dediščine, Muzej Velenje, arhitekt 
Rok Poles, Zavod za turizem ŠD, TD Šalek, turistični deležniki 
Finance: financiranje z EU sredstvi projektov RUINS in HICAPS 
Opombe: Načrti vključujejo tudi kratkoročno in dolgoročno financiranje vseh treh 
objektov kulturne dediščine 

5. 10 Prispevek deležnikov Prispevek podjetij, prebivalcev ter obiskovalcev lokalni skupnosti 
Opis: Zasnova lokalnega spominka, katerega delež je namenjen in jasno 
komuniciran za dobrodelen namen ter je vsem deležnikom dostopen 365 dni v 
letu 
Čas izvedbe: 2021 
Sodelujoči člani zelene ekipe: Urška Gaberšek, Marija Brložnik, Barbara 
Kelher 
Ostali sodelujoči: Zavod za turizem ŠD, turistično gospodarstvo, turistični 
deležniki 
Finance: Predvideva se prihodek, ki bo določen ob oblikovanju lokalnega 
spominka 
Opombe: /  

5. 15 Spremljanje ekonomskih 
učinkov 

Merjenje ekonomskih učinkov turizma 
Opis: Spremljanje letnih podatkov  posrednega in neposrednega prispevka 
turističnega sektorja k lokalni ekonomiji (poraba obiskovalcev, zaposlovanje v 
turizmu, prihodki v turizmu). Vzpostavitev sistem spremljanja investicij na 
področju turizma.  
Čas izvedbe: enkrat letno 
Sodelujoči člani zelene ekipe: vsi člani zelene ekipe 
Ostali sodelujoči:  Zavod za turizem ŠD, turistično gospodarstvo, turistični 
deležniki, zunanji strokovnjaki 
Finance: 0 EUR 
Opombe: / 

6. 1 Trajnostne sheme Spodbujanje pridobivanja znakov kakovosti za turistične ponudnike, ki jih 
priznava Zelena shema slovenskega turizma 
Opis: spodbujanje lokalnih turističnih podjetji k vključitvi v zeleno shemo in 
pridobivanju okolijskih znakov, obveščanje preko e-pošte, priprava posvetov 
Čas izvedbe: enkrat letno 
Sodelujoči člani zelene ekipe: Urška Gaberšek, Barbara Kelher, Marija 
Brložnik 
Ostali sodelujoči: Zavod za turizem ŠD, turistično gospodarstvo 
Finance: 500 EUR/letno 
Opombe: / 

6. 3 Raba vode Spodbude turističnemu gospodarstvu k zmanjševanju rabe vode in javni 
objavi podatkov o porabi 
Opis: Predstavitev primerov dobrih praks namenjenih zasebnemu turističnemu 
sektorju za zmanjševanje rabe vode in javni objavi podatkov  
Čas izvedbe: 2021 
Sodelujoči člani zelene ekipe: Urška Gaberšek, Marija Brložnik, Mirjam 
Britovšek 
Ostali sodelujoči: turistično gospodarstvo, Javno komunalno podjetje Velenje 



 

  

Finance: 250 EUR/letno /od 2021 dalje 
Opombe: / 

6. 4 Ravnanje z odpadnimi 
vodami 

Anketiranje in spremljanje turističnega gospodarstva pri ravnanju z 
odpadnimi vodami ter iskanje rešitev 
Opis: Podpora turističnim podjetjem pri iskanju in implementaciji rešitev za 
učinkovito ravnanje z odpadnimi vodami (vključno s ponovno rabo).  
Čas izvedbe: 2021 dalje 
Sodelujoči člani zelene ekipe: Urška Gaberšek Marija Brložnik, Mirjam 
Britovšek 
Ostali sodelujoči: turistično gospodarstvo, Javno komunalno podjetje Velenje 
Finance: 250 EUR/letno /od 2021 dalje 
Opombe: / 

6. 6 Energija in toplogredni plini Ustrezno spremljanje, zmanjševanje in javno poročanje o porabi energije 
in izpustih toplogrednih plinov 
Opis: Spodbujanje turističnih podjetij k ustreznemu spremljanju, zmanjševanju in 
javnemu poročanju (vsaj en ponudnik) o porabi energije in izpustih toplogrednih 
plinov. 
Čas izvedbe: 2021 dalje 
Sodelujoči člani zelene ekipe: Urška Gaberšek Marija Brložnik, Mirjam 
Britovšek 
Ostali sodelujoči: turistično gospodarstvo, KSSENA 
Finance: 250 EUR/letno /od 2021 dalje 
Opombe: / 

6. 7 Pravično in enakopravno 
zaposlovanje 

Izobraževanje delodajalcev  
Opis: Med turističnimi podjetji se promovira varnost pri delu, pravično plačno 
politiko, pravično trgovino, enakopravnost pri zaposlovanju in priložnosti za 
usposabljanje. Izvede se delavnica za delodajalce, ki delujejo na področju 
turizma. 
Čas izvedbe: 2022  
Sodelujoči člani zelene ekipe: Urška Gaberšek, Marija Brložnik, Barbara 
Kelher, Marko Gams 
Ostali sodelujoči: Zavod za zaposlovanje, Zavod za turizem ŠD, turistično 
gospodarstvo, turistični deležniki, zunanji strokovnjaki 
Finance: 300 EUR/letno 
Opombe: / 

6. 13 Informacije o trajnosti 
 

Promocijski film Za zeleno Velenje 
Opis: Informiranje turistov o prizadevanjih za trajnostni turizem – priprava videa 
z napotki za obnašanje v Velenju 
Čas izvedbe: 2020  
Sodelujoči člani zelene ekipe: Urška Gaberšek, Marija Brložnik 
Ostali sodelujoči: Matej Vranič, Gorenje Gostinstvo, d.o.o., Nomago, Zavod za 
turizem ŠD, turistično gospodarstvo, turistični deležniki, zunanji strokovnjaki 
Finance: 6.039 EUR 
Opombe: / 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

IN 
 

 
Predlagatelj: ŽUPAN                         Faza: PREDLOG 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07 - 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 in 30/18), 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik Mo Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in 17/19), in v povezavi z Odredbo o razglasitvi 
epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
19/20), na seji…… dne…………..…… sprejel 
 

SKLEP 
o oprostitvi plačila najemnin za nepremičnine v lasti Mestne občine Velenje  

 
1. člen 

Z namenom blažitev posledic ukrepov zaradi izrednih razmer zaradi virusa SARS-CoV-2 (COVID-19) se 
najemnike  poslovnih prostorov Mestne občine Velenje, najemnike zemljišč in gostinskih teras, v lasti Mestne 
občine Velenje in imetnike stavbne pravice podeljene s strani Mestne občine Velenje, za katere velja prepoved 
ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na podlagi Odloka o začasni prepovedi 
ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20 in 
32/20), se za čas od 16. 3. 2020 do prenehanja začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
neposredno potrošnikom, oprosti plačila najemnin.  
 
Sklep velja za vse prostore, ki so v lasti občine in jih imajo v najemu pravne ali fizične osebe, ki opravljajo 
pridobitno dejavnost, ter za najemnike, ki imajo v najemu prostore javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je 
občina.  
 
Uporabnike javnih površin v Mestni občini Velenje se oprosti plačila občinske takse za uporabo javnih površin 
za  obdobje od 16. 3. 2020 do prenehanja začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
neposredno potrošnikom. 
 

2. člen 
Sklep se uporablja za mala in mikro podjetja ter samostojne podjetnike in fizične osebe, ki opravljajo pridobitno 
dejavnost. 

3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje in velja do sprejetja 
sklepa Vlade Republike Slovenije, da so prenehali razlogi za ukrepe, uvedeni z Odlokom o začasni prepovedi 
ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. 
 
Številka: 015-03-0001/2020 
Datum:  

župan Mestne občine Velenje  
Bojan KONTIČ 

 
po pooblastilu podžupan Mestne občine Velenje  

Peter DERMOL 
 
OBRAZLOŽITEV: 
1. PRAVNA PODLAGA: 
21. 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 in 
30/18, v nadaljevanju: ZLS)  določa, da občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne 
naloge), ki jih določi s splošnim aktom občine ali so določene z zakonom. Občina za zadovoljevanje potreb 
svojih prebivalcev, med drugimi naštetimi nalogami, upravlja občinsko premoženje, torej odda stvarno 
premoženje v najem, skrbi za pravno in funkcionalno urejenost, investicijska vzdrževalna dela, daje stvarno 
premoženje v uporabo in podobno. 29. člen ZLS pa določa, da je občinski svet najvišji organ odločanja o vseh 
zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Torej lahko v primeru trenutnih razmer, ko je v večjem obsegu 
ogroženo življenje in premoženje občanov, občinski svet sprejme začasne nujne ukrepe, kot je predlagano s 
tem sklepom. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0570
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0599
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0648


 

  

Z Odredbo o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 19/20), se je na območju Republike Slovenije razglasila epidemija nalezljive bolezni SARS-
CoV-2 (COVID-19). 
 
2. RAZLOGI ZA SPREJEM:  
Vlada Republike Slovenije je dne 16. marca 2020 z namenom, da se omeji gibanje prebivalstva in zaradi 
zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga 
in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20 in 32/20). Določbe odloka se 
predvsem nanašajo na nastanitvene storitve, gostinske storitve, velnes storitve, športno rekreacijske storitve, 
kinematografske storitve, kulturne storitve, frizerske storitve, kozmetične storitve, pedikerske storitve, storitve 
iger na srečo. 
Zaradi navedenega in zaradi omejenega gibanja prebivalstva so in bodo podjetniki utrpeli gospodarsko škodo. 
 
3. OCENA SEDANJEGA STANJA: 
Mestna občina Velenje in njeni javni zavodi oddajajo v najem nepremičnine (poslovne prostore in zemljišča). 
Sprejeti sklep bo vplival na plačilo najemnin skoraj 90 podjetnikom. 
Mesečno Mestna občina Velenje in javni zavodi ŠRZ Rdeča dvorana, Festival Velenje ter Zavod za turizem 
skupaj prejmejo iz naslova najemnin in taks okoli 31.000 eur prihodka. 
Najemnike se ne oprosti plačila obratovalnih stroškov, saj je vlada sprejela ukrep znižanja stroškov elektrike, 
prav tako pa se večina stroškov plačuje po dejanski porabi, ki pa bo v tem času nižja. 
 
4. OCENA FINANČNIH POSLEDIC:  
Predlagani sklep o oprostitvi najemnin ima za proračun Mestne občine Velenje in finančne načrte naših javnih 
zavodov finančne posledice in sicer okoli 31.000 eur na mesec na strani prihodkov. 
 
V Velenju, 1. 4. 2020 

Pripravili: 

Alenka Rednjak, dipl. ekon. (UN), l.r.  
vodja Urada za razvoj in investicije 

 
Suzana Žinič, univ. dipl. prav., l.r.  

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

 
župan Mestne občine Velenje  

Bojan KONTIČ 
 

po pooblastilu podžupan Mestne občine Velenje  
Peter DERMOL, l.r. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

III. 
Dosegljivi so bili vsi svetnice in svetniki (33). V torek, 7. aprila 2020, je glasovalo 31 svetnic in svetnikov, 2 
člana sveta sta glasovala še v sredo, 8. aprila 2020. Nova svetnica je glasovala kot zadnja. Odločala je lahko o 
vseh sklepih dnevnega reda razen o prvem (Predlog Sklepa o potrditvi mandata članici Sveta Mestne občine 
Velenje), kjer so ji svetnice in svetniki potrdili mandat. Slovesno prisego bo nova članica sveta Brigita Tretjak 
opravila na prvi redni seji Sveta Mestne občine Velenje.  
 
 
 
 

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o potrditvi mandata članici Sveta Mestne občine Velenje 

 
1. SKLEP 
Predlog    

Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o potrditvi mandata članici Sveta Mestne 
občine Velenje. 
 
Za predlog sklepa je glasovalo 32 članov sveta.   
Predlog je bil sprejet.  

 

 

 
 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Odbora za okolje in prostor 

 

2. SKLEP 
Predlog    

Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu 
Odbora za okolje in prostor. 
 
Za predlog sklepa je glasovalo 33 članov sveta.   
Predlog je bil sprejet.  

 

 

 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlogu Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Sveta zavoda Lekarna Velenje 

 

3. SKLEP  
Predlog    

Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu 
Sveta zavoda Lekarna Velenje. 
 

Za predlog sklepa je glasovalo 33 članov sveta.   

Predlog je bil sprejet.  

 

 

 

 



 

  

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje 

 
Član sveta Matjaž Pečovnik je po elektronski pošti poslal obrazložitev svojega glasu PROTI: 
»Rad bi podal mojo izjavo, oziroma obrazložitev  glasu k imenovanju direktorja ZD Velenje, g. Šteharnika. Svet 
zavoda je potrdil novega oziroma starega direktorja ZD Velenje dne 03.03.2020 na 4. nadaljevalni  seji. 
Zanimivo je, da ostale kandidate sploh niso zaslišali in prisluhnili njihovim obrazložitvam programa za 
delovanje in poslovanje ZD Velenje. Pri prvi izbiri za direktorja, ko je kandidiral prvič g. Šteharnik, je potekal 
razgovor z vsemi kandidati za razpis. Tokrat so se odločili drugače. Zakaj? Svet zavoda je seznanjen s 
poslovanjem ZD Velenje. Verjetno so opazili, saj morali bi številke, ki govorijo oziroma povedo svoje. V 
takšnem finančnem položaju še nikdar ni bil. Tukaj mislim v NEGATIVNEM stanju. Kot ekonomist bi se moral 
zamisliti nad tem. Prejšnji direktorji, ki niso bili ekonomisti so držali ZD Velenje v boljši kondiciji glede financ. G. 
Zupančič kot bivši direktor ZD Velenje, je doktor glede tega in ni ekonomist kot sedanji. Kot so ugotovili na seji 
zavoda, da ima izkušnje in znanje, se sprašujem kje so? Po prvem mandatu vodenja ZD Velenje jih ni opaziti, 
kot sem že povedal številke povedo vse o znanju iz ekonomije. Bojim se, da je to novo imenovanje za 
direktorja ZD Velenje politično. Za tako veliko ustanovo in pomembno za nas, občane in občanke, menim in 
sem prepričan, da se s tem strinjajo tudi vsi stanujoči v občini Velenje, da tukaj bi morali dati prednost znanju 
in izkušenosti osebi za vodenje ZD Velenje. Moj glas bo PROTI novemu direktorju ZD Velenje.« 
 
Član sveta Sebastjan Apat je po elektronski pošti poslal obrazložitev svojega glasu PROTI: 
»Osebno menim, da bi bilo kadrovske zadeve, kot je soglasje k imenovanju direktorja javnega zavoda ZD 
Velenje, ki je pomembna institucija zdravstvenega varstva na primarni ravni, obravnavati na redni seji, saj ne 
gre za nujno zadevo manjšega pomena, ki je tudi eden od pogojev za obravnavo točke na dopisni seji.«.  
 
Član sveta Matej Jenko je po elektronski pošti poslal obrazložitev svojega glasu PROTI (priloge so poknjižene 
v spis 1. Dopisne seje sveta MOV): 
»Razlogi so: 
Nestrokovnost: 

1. Dir. ZD Velenje g.Šteharnik je v svojih zadnjih dveh poročilih na svetu MOV poročal o izgubi ZD 
Velenje (lahko pa tudi iz mnenja vodje OE ZZZS sklepamo, da je šlo za slabo vodenje) 

2. Zagovarjal je izločitev medicine dela (MD), ki je edina profitabilna enota v ZD, ob tem pa je dopustil, da 
sta dva zaposlena (vodja in zdravnica) delala v konkurenčni ustanovi Lanovž, kamor bi se naj pripojila 
medicina dela in delavci ZD (zaradi suma korupcije je šla v preiskavo Policija) 

Aroganca in netransparentnost dela 
3. Zaradi izgub bi moral pripraviti sanacijski načrt ZD – z njim v svetu MOV nismo bili nikoli seznanjeni 

(MOV je ustanoviteljica) 
4. Postavil sem 16 vprašanj v zvezi s poslovanjem ZD Velenje, do danes nisem dobil odgovorov (o 

vprašanjih so bili obveščeni odgovorni v MOV!) 
5. Nismo dobili poročila o poslovanju za preteklo leto (ki bi ga po mojem mnenju morali, kljub temu, da 

formalno državi še ni potrebno oddati zaključnega računa), morda ima ZD spet izgubo? 
6. Zelo neokusno in nedopustno je tudi, da direktor g.Štehatrnik žali in podcenjuje svetnike MOV (kar je 

na zadnji seji naredil vsaj 10x – več nekaj vrstic nižje) 
Politično kadrovanje in ustrahovanje 

7. Po mojem prepričanju gre v tem kadrovskem postopku spet za negativno selekcijo kandidatov s 
pridihom političnega kadrovanja (kar je že bilo vidno tudi na OŠ Gorica, kako v stranki SD in na MOV 
kadrujejo, pritiskajo, poizkušajo vplivati na odločevalce… po mojem mnenju pa obstaja utemeljen sum 
že za prvo izvolitev na ta položaj) 

8. Še manj primerno se mi zdi, da se za direktorja ZD postavi človeka, ki grozi svetniku, ker izrazi svoje 
mnenje (enako velja za dir.obč.uprave Morija – pozor, šlo je celo za usklajeno grožnjo obeh 
direktorjev, ki sta tudi dolgoletna prijatelja! Po izjavi g.Šteharnika ga je dir.obč.uprave Mori celo 
poklical, naj se prijavi za to del.mesto) 

9. Po izjavah nekaterih zaposlenih bi naj grozil tudi zaposlenim v TD 
Direktor Bolnice Slovenj Gradec je odstopil zaradi neprimernega twita, svetniki pa smo dobili v potrjevanje 
zgoraj omenjenega kandidata? NEDOPUSTNO. 
Povezava na točko s seje mestnega sveta, je tukaj 
(http://live.velenje.si/Arhiva/2019/4.%20seja%20sveta%20MOV/31.mp4) nekaj zanimivih markerjev: 
- kar 13x je na tak ali drugačen način povedal svetnikom da ne razumemo, se ne zavedamo, ne znamo brati,… 
zaključi z »Odpusti jim (nam svetnikom, meni), saj ne vedo kaj delajo oz. govorijo«… 
55:28 – javno prizna, da se je prijavil na razpis po klicu dir.obč.up. Morija 
1:04:45 – pove, da je posl.partner skoraj nasedel, da bi prevzel medicino dela (MD) – gre zavajanje 

http://live.velenje.si/Arhiva/2019/4.%20seja%20sveta%20MOV/31.mp4
http://live.velenje.si/Arhiva/2019/4.%20seja%20sveta%20MOV/31.mp4


 

  

poslovnega partnera ali svetnikov? 
1:06:22 – javno obtoži »kliko«, v povezavi z razpisovanjem specializacij za MD, da so razpisali le 5 
specializacij, 2 je vodja vzel za svoje podjetje (ne poda pa prijave npr. na KPK!) 
Razlogov, da se ga ne potrdi je zame dovolj.« 

 

4. SKLEP  
Predlog    

Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja javnega 
zavoda Zdravstveni dom Velenje. 
 

Za predlog sklepa je glasovalo 24 članov sveta, 9 članov sveta je bilo proti. 

Predlog je bil sprejet.  

 

 

 

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlogu Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem 

Mestne občine Velenje za leto 2020 
 
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 2020. 
 

Za predlog sklepa je glasovalo 33 članov sveta.   

Predlog je bil sprejet.  

 

 

 

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 954 Lipje iz javnega dobra (ID znak parcela 954 1309/19) 

 
6. SKLEP  
Predlog    

Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 954 Lipje iz 
javnega dobra (ID znak parcela 954 1309/19). 
 

Za predlog sklepa je glasovalo 33 članov sveta.   

Predlog je bil sprejet.  

 

 

 

 
 
 
 
 



 

  

K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 975 Vinska Gora iz javnega dobra (ID znak parcela 975 

862/2) 

 

7. SKLEP  
Predlog    

Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 975 Vinska 
Gora iz javnega dobra (ID znak parcela 975 862/2).  
 

Za predlog sklepa je glasovalo 33 članov sveta.   

Predlog je bil sprejet.  

 
 
 
 

K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o potrditvi Akcijskega načrta projekta Slovenia green za destinacijo Velenje za obdobje  

2020 – 2022 
 
 
Predlog    

Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o potrditvi Akcijskega načrta projekta Slovenia 
green za destinacijo Velenje za obdobje 2020 – 2022. 
 

Za predlog sklepa je glasovalo 33 članov sveta.   

Predlog je bil sprejet.  

 
 
 
 

K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o oprostitvi plačila najemnin za nepremičnine v lasti Mestne občine Velenje 

 
 

Član sveta Andrej Vrbec je po elektronski pošti poslal obrazložitev svojega glasu ZA: 
»V sklep bi morali dodati tudi celotno ali delno oprostitev najemnine fizičnim osebam, ki imajo v najemu 
stanovanje v lasti Mestne občine Velenje in zaradi koronavirusa niso hodili v službo.« 
 
 
Član sveta Sebastjan Apat  je po elektronski pošti poslal obrazložitev svojega glasu ZA: 
»Pri tej točki bi se zahvali za delo in prizadevanja vseh, ki si prizadevajo za zagotavljanje zdravja ob epidemiji 
COVID19, za predlog oziroma sprejem ukrepov, priporočil ter prizadevanj za preprečevanje širjenja okužb z 
novim koronavirusom oziroma COVID-19. Omenjeni predlog se mi zdi smiseln, saj bo deloma omilil težave 
obrtnikov in malih podjetnikov. Bi pa predlagal, da se razmisli tudi o oprostitvi oziroma delnemu znižanju plačila 
NUSZ za fizične osebe, fizične osebe z dejavnostjo in pravne osebe. Mogoče bi veljalo razmisliti tudi o 
oprostitvi plačila omrežnine za gospodinjstva za oskrbo s pitno vodo, za oprostitev plačila omrežnine za 
gospodinjstva za odvajanje in čiščenje komunalnih odplak!« 
 
 
Član sveta Matej Jenko je po elektronski pošti poslal obrazložitev svojega glasu VZDRŽAN:  
»Strinjam se s pomočjo gospodarski subjektom (mala in mikro podjetja ter samostojne podjetnike in fizične 
osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost), vendar le te postavlja v privilegiran položaj vis a vis ostalim, ki so v 
lastniških ali prostorih tržnih najemnih, torej v prostorih, ki niso v občinski lasti. Sam dajem predlog, da se vse 
upravičence, za čas trajanja ukrepov zaradi korona virusa oprosti plačila stavbnega zemljišča. Ker je ukrep 
slabo pripravljen ne morem biti za ta predlog.« 

 



 

  

 
9. SKLEP  
Predlog    

Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o oprostitvi plačila najemnin za nepremičnine v 
lasti Mestne občine Velenje. 
 

Za predlog sklepa je glasovalo 32 članov sveta, 1 član sveta je bil vzdržan.   

Predlog je bil sprejet.  

 
 
 
Velenje, 9. april 2020 
 
 
     
Pripravila: 
Aleksandra Forštner, univ. dipl. pol., l.r. 

župan Mestne občine Velenje 
Bojan Kontič 

 
 

po pooblastilu  
podžupan Mestne občine Velenje 

Peter Dermol, l.r. 


