
ZAPISNIK 1. IZREDNE SEJE  
Sveta Mestne občine Velenje 
Seja je potekala v sejni dvorani Mestne občine Velenje, dne 18.12. 2018, s pričetkom ob 17. uri in zaključkom 
ob 17.40. uri. 
 
Pred pričetkom seje so velenjski skavti svetnicam in svetnikom prinesli luč miru. 
 
Sejo je vodil župan Bojan KONTIČ. 
 
Opravičil se je naslednji član sveta: Mihael LETONJE. 
 
 
Župan Bojan KONTIČ je ugotovil, da je od skupnega števila 33 članov sveta prisotnih 31 članov in je svet 
sklepčen.  
 
 
Člani sveta so za 1. izredno sejo Sveta Mestne občine Velenje prejeli naslednje gradivo: 
- Zapisnik 1. seje Sveta Mestne občine Velenje 
- Predlog dnevnega reda s poročevalci, kazalom in opombami 
- Predlog Sklepa o potrditvi mandata članici občinskega sveta 
- Predlog Sklepa o imenovanju Nadzornega odbora Mestne občine Velenje 
- Predlog Sklepa o imenovanju Statutarno – pravne komisije  
- Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za priznanja  
- Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za prošnje in pritožbe  
- Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za gospodarstvo  
- Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za področje gospodarskih javnih služb 
- Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za področje negospodarskih javnih služb  
- Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za okolje in prostor  
- Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin  
- Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj 
- Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za spremljanje dela občinskega redarstva in občinske inšpekcije  
- Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za mladinska vprašanja 
- Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu  
- Zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 
 

Za 1. izredno sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 
1. Potrditev zapisnika 1. seje Sveta Mestne občine Velenje 
2. Predlog Sklepa o potrditvi mandata članici občinskega sveta 
3. Predlog Sklepa o imenovanju Nadzornega odbora Mestne občine Velenje 
4. Predlog Sklepa o imenovanju Statutarno – pravne komisije  
5. Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za priznanja  
6. Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za prošnje in pritožbe  
7. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za gospodarstvo  
8. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za področje gospodarskih javnih služb 
9. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za področje negospodarskih javnih služb  
10. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za okolje in prostor  
11. Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin  
12. Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj 
13. Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za spremljanje dela občinskega redarstva in občinske inšpekcije  
14. Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za mladinska vprašanja 
15. Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu  
 
 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
1. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se je glasil: 1. izredna seja Sveta Mestne občine 
Velenje bo potekala po naslednjem DNEVNEM REDU: 
1. Potrditev zapisnika 1. seje Sveta Mestne občine Velenje 



2. Predlog Sklepa o potrditvi mandata članici občinskega sveta 
3. Predlog Sklepa o imenovanju Nadzornega odbora Mestne občine Velenje 
4. Predlog Sklepa o imenovanju Statutarno – pravne komisije  
5. Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za priznanja  
6. Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za prošnje in pritožbe  
7. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za gospodarstvo  
8. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za področje gospodarskih javnih služb 
9. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za področje negospodarskih javnih služb  
10. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za okolje in prostor  
11. Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin  
12. Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj 
13. Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za spremljanje dela občinskega redarstva in občinske inšpekcije  
14. Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za mladinska vprašanja 
15. Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu  

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

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

 
Član sveta Matej JENKO je podal pobudo, da se pri 1. točki dnevnega reda, kjer je zapisano: Poročilo je 
predstavila predsednica Občinske volilne komisije Milena BUKVIČ DEŽMAN., doda: Povedala je, da je dobila 
pritožbo Mihaela Letonje in da prepušča pritožbo v odločitev mestnemu svetu. To pritožbo je predala direktorju 
občinske uprave oziroma začasno predsedujoči mestnemu svetu Majdi Gaberšek. Pri tej točki naj se na koncu 
doda tudi, da je Matej Jenko po seznanitvi želel besedo, vendar mu jo začasno predsedujoča ni podelila.  
 
Župan Bojan KONTIČ je opozoril, da zapisniki niso dobesedni zapisi. 
 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
2. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se je glasil: Potrdi se zapisnik 1. seje Sveta 
Mestne občine Velenje. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o potrditvi mandata članici občinskega sveta 

 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da se je na konstitutivni seji po njegovem mnenju in mnenju nekaterih drugih 
uglednih ljudi zgodila neljuba zadeva, in sicer mestni svet ni obravnaval prtiožbe Mihaela Letonje, čeprav bi po 
zakonu to moral. S tem so bili kršeni poslovnik MOV, statut MOV in tudi zakon o lokalnih volitvah. V primeru 
namreč, da mestni svet pritožbi ugodi, gre lahko cel postopek na novo, torej se lahko ponovi tudi štetje, s tem 
bi se lahko spremenili tudi rezultati, sestava mestnega sveta itd. Lahko zapadejo celo do tega, da vse, kar se 
sprejema naprej, ne bo več veljavno. Tudi ta izredna seja ni bila sklicana pravilno. Potrebno bi bilo nadaljevati 
konstitutivno sejo, obravnavati na mestnem svetu pritožbo in potem nadaljevati z vsem, kar so imeli na 
konstitutivni seji. Govoril je z državno volilno komisijo in mestni svet je kršil zakon. Posledice so lahko za 
naprej hude in predlaga, da se ta stvar preuči, preden nadaljujejo. To je torej njegov proceduralni predlog. Je 



pa zadeva kontradiktorna, saj župan po tej razlagi ni zaprisegel, noben svetnik ni zaprisegel. Zadevo bi bilo 
potrebno vrniti nazaj v izhodiščno stanje. 
 
Župan Bojan KONTIČ je dejal, da je vprašal za predlog razširitve seje, vendar predloga ni bilo. Seveda mora 
za predlog biti tudi gradivo. Kako je potekala 1. konstitutivna seja, je lahko tudi stvar razprave, vsekakor pa so 
bili mandati svetnicam in svetnikom soglasno potrjeni. To seveda pomeni, da noben od teh mandatov ni bil 
sporen. Pritožba, o kateri govori gospod Jenko, pa ni bila naslovljena na pravi naslov. Naslov bi moral biti Svet 
MOV. To je organ, ki bi moral o tej pritožbi odločati, če bi bila pravočasno vložena na pravi naslov. Danes pa 
dnevnega reda širiti ne morejo.  
 
Član sveta Matej JENKO je ponovno želel besedo. 
 
Župan Bojan KONTIČ ga je zavrnil, saj v zvezi s tem ni več proceduralnega predloga, ker tudi to ni bil 
proceduralni predlog, ki bi bil v kontekstu poslovnika in statuta.  

 
Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA.  
 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da se bo sam tega glasovanja vzdržal, in sicer zato, ker je predsednica 
občinske volilne komisije predala pritožbo predsedujoči Svetu MOV.  
 
Župan Bojan KONTIČ je svetnika Jenka opozoril, da ta zlorablja poslovnik, saj na temo občinske volilne 
komisije iz prejšnje seje ni več razprave. Lahko pa svetnik obrazloži svoj glas.  
 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da to počne. Govori namreč o tem, zakaj ne bo glasoval o tem predlogu, in 
sicer zato, ker meni, da za to ni podlage, saj je na prejšnji seji začasno predsedujoča dobila predlog na mizo in 
bi to pritožbo moral mestni svet obravnavati.  
 
 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
3. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o potrditvi mandata članici občinskega sveta. 
  
Za predlog je glasovalo 29 članov sveta, nihče ni bil proti. 
Predlog je bil sprejet. 

 
Sledila je slovesna prisega nove svetnice Milene MRAZ.  
 
 
 
 
 
 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o imenovanju Nadzornega odbora Mestne občine Velenje 

 
Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA.  
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
4. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o imenovanju Nadzornega odbora Mestne občine 
Velenje. 
 
Za predlog je glasovalo 31 članov sveta, nihče ni bil proti. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 



Predlog Sklepa o imenovanju Statutarno – pravne komisije 
 

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA.  
 

Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
5. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o imenovanju Statutarno–pravne komisije. 
  
Za predlog je glasovalo 31 članov sveta, nihče ni bil proti. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za priznanja 

 
Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA.  
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
6. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o imenovanju Komisije za priznanja. 
 
Za predlog je glasovalo 31 članov sveta, nihče ni bil proti. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za prošnje in pritožbe 

 
Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA.  
 
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
7. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o imenovanju Komisije za prošnje in pritožbe.  
 
Za predlog je glasovalo 31 članov sveta, nihče ni bil proti.  
Predlog je bil sprejet. 
 

 
 

 
 
 

K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA  
Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za gospodarstvo 

 
Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA.  

 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
8. SKLEP 



Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o imenovanju Odbora za gospodarstvo. 
 
Za predlog je glasovalo 31 članov sveta, nihče ni bil proti. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 

K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za področje gospodarskih javnih služb 

 
Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA.  
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
9. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o imenovanju Odbora za področje gospodarskih 
javnih služb.  
  
Za predlog je glasovalo 31 članov sveta, nihče ni bil proti. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 
 

K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za področje negospodarskih javnih služb 

 
Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA.  
 

 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
10. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o imenovanju Odbora za področje negospodarskih 
javnih služb. 
  
Za predlog je glasovalo 31 članov sveta, nihče ni bil proti. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 

K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za okolje in prostor 

 
Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA.  
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
11. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o imenovanju Odbora za okolje in prostor. 



  
Za predlog je glasovalo 31 članov sveta, nihče ni bil proti.  
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin 

 
Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA.  
  
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
12. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o imenovanju Sveta za varstvo uporabnikov javnih 
dobrin.  
  
Za predlog je glasovalo 31 članov sveta, nihče ni bil proti. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 

K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj 

 
Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA.  
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
13. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o imenovanju Sveta za varstvo pravic najemnikov 
stanovanj. 
 
Za predlog je glasovalo 31 članov sveta, nihče ni bil proti. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 

K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za spremljanje dela občinskega redarstva in občinske 

inšpekcije 
 

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA. 
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
14. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o imenovanju Komisije za spremljanje dela 
občinskega redarstva in občinske inšpekcije. 
  
Za predlog je glasovalo 31 članov sveta, nihče ni bil proti. 



Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 14. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za mladinska vprašanja 

 
Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA. 
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
15. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o imenovanju Komisije za mladinska vprašanja. 
 
Za predlog je glasovalo 31 članov sveta, nihče ni bil proti. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

 
Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA.  

 
 

Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
16. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu. 
  
Za predlog je glasovalo 31 članov sveta, nihče ni bil proti. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 

 
 
 
 

Seja se je zaključila ob 17.40 uri.  
 

 
 
Pripravila: 
Aleksandra Forštner, univ. dipl. pol., l.r. 
 

župan Mestne občine Velenje 
Bojan Kontič, l.r. 

 
 


