
ZAPISNIK 13. SEJE  
Sveta Mestne občine Velenje 
Seja je potekala v sejni dvorani Mestne občine Velenje, dne 19.4. 2016, s pričetkom ob 8. uri in zaključkom ob 
13. uri. 
 
Sejo je vodil župan Bojan KONTIČ. 
 
Župan Bojan KONTIČ je otvoril sejo in ugotovil, da je od skupnega števila 33 članov sveta prisotnih 31 članov 
in je svet sklepčen.  
 
Opravičila sta se naslednja člana sveta: Simona TUŠAR in Franc KOS. 
 
Člani sveta so za 13. sejo Sveta Mestne občine Velenje prejeli naslednje gradivo: 
- Glasilo št. 11, Glasilo št. 12 in Priloge h glasilu 12/1, 12/2, na spletni strani pa so bile objavljene grafične 
priloge 12/3 
- Predlog za razširitev dnevnega reda 13. seje in Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 403-1805-033 Smučarsko 
skakalni center – II. faza v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2016-2019 
- Predlog dnevnega reda s poročevalci, kazalom in opombami 
- Popravek  tabelarne priloge Sklepa o uvrstitvi projekta 403-1805-033 Smučarsko skakalni center – II. faza v 
Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2016-2019 
- Zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja   
- Zapisnik Odbora za negospodarske javne službe 
- Zapisnik Odbora za gospodarske javne službe 
- Zapisnik Odbora za okolje in prostor 
- Zapisnik seje Nadzornega odbora 
 
Za 13. sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 
1. Potrditev zapisnika 12. seje Sveta Mestne občine Velenje 
2. Potrditev zapisnika 1. izredne skupne seje Svetov Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine 
Šmartno ob Paki  
3. Vprašanja in pobude članov sveta 
4. Predlog Sklepa  o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Velenje za leto 2016 
5. Predlog Strategije razvoja terciarnega izobraževanja  
6. Poročilo o delu Policijske postaje Velenje v letu 2015 
7. Poročilo o delu Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja v letu 2015 
8. Predlog Sklepa o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje   
9. Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v letu 2015 
10. Poročilo o izvajanju projekta "Brezplačno pravno svetovanje za občane Mestne občine Velenje v letu 2015"  
11. Poročilo o izvedenih aktivnostih za izboljšanje kakovosti življenja starejših v mestni občini Velenje za leto 
2015 
12. Poročilo o izvajanju programa za izboljšanje življenja invalidov v mestni občini Velenje za leto 2015 
13. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Mestni občini 
Velenje za leto 2015 
14. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti v Mestni občini 
Velenje za leto 2015 
15. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje projektov mladih za dosego ciljev iz lokalnega 
programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje za leto 2015 
16. Letno poročilo Lekarne Velenje za leto 2015 
17. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v mestni občini 
Velenje iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2015 
18. Poročilo o delu Ustanove Velenjska knjižna fundacija 
19. Poročilo o delu Zveze kulturnih društev Šaleške doline za leto 2015 
20. Poročilo o delu Mladinskega sveta Velenje za leto 2015 
21. Poročilo o delu Odbora za pomoč občankam in občanom ter Poročilo o poslovanju na podračunu za 
dobrodelne namene v letu 2015 
22. Poročilo o izvajanju izbirne gospodarske javne službe javnega mestnega prevoza in integriranega 
posebnega linijskega prevoza učencev v mestni občini Velenje od 1. 9. 2014 do 30. 8. 2015 
23. Poročilo Turistično - informacijskega centra Velenje za leto 2015 
24. Poročilo o izvedbi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v mestni 



občini Velenje za leto 2015 
25. Poročilo o delu Prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Velenje za leto 2015 
26. Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh v kmetijstvu v letu 2015 
27. Poročilo o dodeljenih pomočeh »de minimis« za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje v letu 
2015 
28. Odgovori na pobude in vprašanja 
 
 
Župan Bojan KONTIČ je predlagal, da se dnevni red razširi tako, da se na: 
- 5. točko uvrsti Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 403-1805-033 Smučarsko skakalni center – II. faza v 

Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2016-2019; 
- 7. točko uvrsti Osnutek Odloka o pripojitvi Javnega zavoda Galerija Velenje k Javnemu zavodu 

Festival Velenje; 
- 8. točko uvrsti Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Festival Velenje; 
- 9. točko uvrsti Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Galerija Velenje (Uradno prečiščeno besedilo). 

 

Župan Bojan KONTIČ je predlagal, da svetnice in svetniki o predlogih za razširitev glasujejo v paketu.  

 

Prisotnih je bilo 29 članov sveta. 
1. SKLEP 
Predlog 

Svet MOV je glasoval o predlogu, da svetnice in svetniki o predlogih za razširitev glasujejo v paketu.  

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

 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
2. SKLEP 
Predlog 
Svet MOV je glasoval o predlogu, da se dnevni red razširi tako, da se na: 
- 5. točko uvrsti Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 403-1805-033 Smučarsko skakalni center – II. faza v 

Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2016-2019; 
- 7. točko uvrsti Osnutek Odloka o pripojitvi Javnega zavoda Galerija Velenje k Javnemu zavodu 

Festival Velenje; 
- 8. točko uvrsti Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Festival Velenje; 
- 9. točko uvrsti Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Galerija Velenje (Uradno prečiščeno besedilo). 

 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet.  
 
 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
3. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se je glasil: 13. seja Sveta Mestne občine Velenje 
bo potekala po naslednjem DNEVNEM REDU: 
1.  Potrditev zapisnika 12. seje Sveta Mestne občine Velenje 
2.  Potrditev zapisnika 1. izredne skupne seje Svetov Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine 

Šmartno ob Paki  
3.  Vprašanja in pobude članov sveta 
4.  Predlog Sklepa  o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem 

Mestne občine Velenje za leto 2016 
5.  Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 403-1805-033 Smučarsko skakalni center – II. faza v Načrt razvojnih 

programov Mestne občine Velenje za obdobje 2016-2019 
6.  Predlog Sklepa o sprejemu Strategije razvoja terciarnega izobraževanja  
7.  Osnutek Odloka o pripojitvi Javnega zavoda Galerija Velenje k Javnemu zavodu Festival Velenje 
8.  Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Festival Velenje 
9.  Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Galerija Velenje (Uradno prečiščeno besedilo) 



10.  Poročilo o delu Policijske postaje Velenje v letu 2015 
11.  Poročilo o delu Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja v letu 2015 
12.  Predlog Sklepa o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje   
13.  Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v letu 2015  
14.  Poročilo o izvajanju projekta "Brezplačno pravno svetovanje za občane Mestne občine Velenje v letu 

2015"  
15.  Poročilo o izvedenih aktivnostih za izboljšanje kakovosti življenja starejših v mestni občini Velenje za leto 

2015 
16.  Poročilo o izvajanju programa za izboljšanje življenja invalidov v mestni občini Velenje za leto 2015 
17.  Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Mestni občini 

Velenje za leto 2015 
18.  Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti v Mestni občini 

Velenje za leto 2015 
19.  Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje projektov mladih za dosego ciljev iz lokalnega 

programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje za leto 2015 
20.  Letno poročilo Lekarne Velenje za leto 2015 
21.  Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v mestni občini 

Velenje iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2015 
22.  Poročilo o delu Ustanove Velenjska knjižna fundacija 
23.  Poročilo o delu Zveze kulturnih društev Šaleške doline za leto 2015 
24.  Poročilo o delu Mladinskega sveta Velenje za leto 2015 
25.  Poročilo o delu Odbora za pomoč občankam in občanom ter Poročilo o poslovanju na podračunu za 

dobrodelne namene v letu 2015 
26.  Poročilo o izvajanju izbirne gospodarske javne službe javnega mestnega prevoza in integriranega 

posebnega linijskega prevoza učencev v mestni občini Velenje od 1. 9. 2014 do 30. 8. 2015 
27.  Poročilo Turistično - informacijskega centra Velenje za leto 2015 
28.  Poročilo o izvedbi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v  

mestni občini Velenje za leto 2015 
29.  Poročilo o delu Prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Velenje za leto 2015 
30.  Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh v kmetijstvu v letu 2015 
31.  Poročilo o dodeljenih pomočeh »de minimis« za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje v letu 

2015 
32.  Odgovori na pobude in vprašanja 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet.  
 
 
 
 

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Potrditev zapisnika 12. seje Sveta Mestne občine Velenje 

 
 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
4. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se je glasil: Potrdi se zapisnik 12. seje Sveta 
Mestne občine Velenje. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 



Potrditev zapisnika 1. izredne skupne seje Svetov Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine 
Šmartno ob Paki 

 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
5. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se je glasil: Potrdi se zapisnik1. izredne skupne 
seje Svetov Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Vprašanja in pobude članov sveta 

 
Članica sveta Erika KLJUN ROŠKAR je podala naslednje pobude: 
1. Podala je pobudo, da se ustrezno uredi prehod za pešce pri trgovini Eurospin, in sicer z lučkami, saj je še 
posebej v temi prehod zelo slabo viden. 
 
2. Podala je pobudo, da se preuredi križišče pri Šumiju od Tomšičeve ceste proti trgovini Jager. Tam je namreč 
izogibališče v desno, ki vodi v klanec in tam pride do zastojev, še zlasti ob konicah, saj je dovolj že en avto in 
zavijanje v desno ni več mogoče.  
 
3. Dejala je, da je avtobusna postaja tam, kjer je Bicy postaja, neprestano zelo nasmetena z glaževino in 
plastičnimi odpadki, in sicer že kar nekaj mesecev, zato je podala pobudo, da se to očisti. 
 
Član sveta Franc SEVER je podal naslednje pobude: 
1. Podal je pobudo, da se poskuša urediti cesta mimo toplovoda. Tam je namreč nekje na sredini velika grbina, 
ki predstavlja problem zlasti za tovornjake.  
 
2. Dejal je, da se bo sedaj menda res uredilo križišče pri Obircu. Podal je pobudo, da se razmisli v tej fazi o 
tem, da bi se povezalo pločnik med križiščem pri Obircu in odcepom za Bevče in da se pri odcepu postavi tudi 
javna razsvetljava.  
 
3. Podal je pobudo, da se resno razmisli o prestavitvi oziroma združitvi Komunalnega podjetja Velenje na neki 
lokaciji, saj bi zmanjšali dnevne stroške za prevoze, prav tako pa bi se rešil problem parkirišč, ki jih je tam 
premalo.  
 
Član sveta Anton DE COSTA je podal naslednja vprašanja in pobude: 
1. Dejal je, da se mu zdi center Golte za nas izjemno pomemben, zato je ponovno podal pobudo, da ga 
gospod direktor predstavi na naslednji seji. Tukaj je precej neznank, zato bi bilo primerno da na seji izvejo iz 
prve roke, kaj se dogaja. 
 
2. Postavil je vprašanje, katera skupina pripravlja postavitev tetraedra oziroma obeležja osamosvojitve, kakšni 
so načrti glede lokacije, katere veteranske organizacije zraven sodelujejo in kdo bo na proslavi slavnostni 
govornik.  
 
Član sveta Mihael LETONJE je podal naslednja vprašanja in pobude: 
1. Pred časom mu je bilo glede ceste v Podkraju odgovorjeno, da ležeči policaji niso mogoči, možnost 
postavitve table za omejitev hitrosti pa se bo preučila. Postavil je vprašanje, ali se je to sedaj že uredilo 
oziroma kdaj se bodo table postavile.  
 
2. Dejal je, da je na prejšnji seji pohvalil odločitev občine, da se uredi wi-fi na tržnici in prosi, da se ta postaja 
sedaj uredi.  
 
3. Glede vlečnice na jezeru je dobil odgovor, da so bila dogovarjanja, vendar investitorji nato niso bili 
zainteresirani. Zanima ga, zakaj je do tega prišlo. Morda bi morala tudi občina sama dati kakšno pobudo, saj je 



interesentov za vlečnico več, ali pa naj občina pristopi k temu, saj moramo jezero gledati tudi poslovno, ne 
zgolj turistično. Prosi za konkretnejši odgovor.  
 
Član sveta Matej JENKO je podal naslednja vprašanja in pobude: 
1. Dejal je, da odgovor, ki ga je glede svojega vprašanja o mestih v delovnih telesih dobil od gospoda Škarje, 
ni točen v več točkah. Dobil pa je vsaj eno potrditev, in sicer da stranka SMC zaseda predsedniško mesto, ki ji 
ne pripada. So pa v odgovoru tudi netočnosti, in sicer Franc Sever ni neodvisni svetnik, ampak je svetnik kot 
predstavnik liste, kolikor je njemu znano. Prav tako Franc Sever ni postal predsednik komisije iz kvote 
opozicije, ampak je stranka SD iz svoje kvote odstopila to mesto za predsednika komisije. Tako opozicija ne 
vodi štirih delovnih mest, kot ugotavlja Bojan Škarja, ampak tri, Franc Sever pa vodi eno delovno mesto za 
stranko SD. Prav tako v odgovoru ni jasno razvidno, koliko mest kdo zaseda. Iz tabele, ki jo je svetnik Jenko 
predstavil, je bilo razvidno, da pripada SDS 13, SLS 5, SEVER 2,5, NSi 2,5, tu pa še ni zraven njega, ki bi mu 
načeloma pripadalo 2,5 mesta. Tako meni, da vsota, ki je zapisana v odgovoru (sicer ni znal prešteti ljudi po 
delovnih telesih, ker ne pozna vseh članov po strankah), ni prava, saj je zapisano, da naj bi opozicija zasedala 
23 mest, oziroma po novem 25,5, kolega Škarja pa ugotavlja, da bi jih moralo opoziciji pripadati 25, dejansko 
pa naj bi jih imela 31, torej 6 več. Ne ve, od kod, zato prosi, da se to zapiše v odgovoru. Prav tako verjame, da 
se bo v odgovoru jasno videlo tudi to, da ima stranka SMC tudi v delovnih telesih, in torej ne samo pri vodenju 
delovnih teles, več mest, kot ji jih pripada.  
 
2. Dejal je, da je na eni izmed prejšnjih sej želel podati pobudo glede davčnih blagajn, vendar je bil prekinjen, 
ker mu je zmanjkalo časa. Pobudo je imel pripravljeno tudi v pisni obliki in jo je podal na mizo predsedujočemu, 
ki je ni niti obravnaval, niti ga ni obvestil, da jo je iz proceduralnih razlogov zavrnil. Takšno postopanje se mu 
ne zdi niti korektno niti dobro, zato je pobudo ponovno podal. Dejal je, da na tržnici ni več toliko branjevk, kot 
jih je bilo pred uvedbo davčnih blagajn, saj so raje nehale prodajati, kot pa da bi kupile davčne blagajne in jih 
potem celo leto izplačevale. Podal je pobudo, da MOV nabavi prenosne davčne blagajne, ki bi jih lahko dala 
na izposojo branjevkam, gasilskim društvom, krajevnim skupnostim in podobno. V svoji pisni pobudi je podal 
tudi predlog rešitve, in sicer je pridobil ponudbo podjetja iz Velenja, ki se s tem ukvarja in je tudi našlo primerno 
rešitev. Potrebno bi bilo zagotoviti še ustrezen dostop do interneta na tržnici, glede na to, da je tam knjižnica, ki 
ima urejen širokopasovni internetni dostop, pa to ni problem.  
 
3. Podal je pobudo, da se uredi wi-fi tudi na železniški postaji. Morda lahko na pobudo občine to zagotovijo 
Slovenske železnice.  
 
4. Dejal je, da je direktor Zdravstvenega doma Velenje podal odstopno izjavo. Sam se je z izvolitvijo tega 
direktorja strinjal. Že takrat pa je na komisiji za volitve in imenovanja povedal, da se mu zdi absurdno, da se je 
to mesto ponudilo človeku, ki je nedolgo nazaj opravil specializacijo in je priznan strokovnjak v bolnišnici, kjer 
ga potrebujejo. Dvomil je, da gre za dobro potezo stranke SD, ki ga je predlagala. Kolikor ve, se je odločil na 
povabilo župana. Dejal je, da je ZD po mnenju mnogih že dolgo organizacijsko zastarel, zato bi bil za vodstvo 
potreben krizni manager in ne zdravnik. Da želi imeti stranka SD prevladujoč vpliv in vlogo, je jasno tudi iz 
predlogov za nova člana Sveta ZD, ki sta oba iz stranke SD. Prav tako je dejal, da ne smemo pozabiti, da je na 
položaju glavne sestre in pomočnice direktorja tudi žena sedanjega župana Kontiča. Podal je pobudo, da se 
med razpisne pogoje da tudi pogoj, da je kandidat krizni manager.  
 
5. Postavil je vprašanje, ali so reševalna vozila zdravstvenega doma res tako visoka, da ne morejo v garaže. 
Prav tako ga zanima, ali je res, da jih lahko vozijo le šoferji s C kategorijo in če je tako, koliko šoferjev je bilo 
usposobljenih v trenutku ob prevzemu vozil in kdo je odgovoren za naročila takšnih vozil.  
 
Član sveta Peter DERMOL je podal naslednjo pobudo: 
1. Podal je pobudo, za katero, kot je dejal, se gre zahvaliti predvsem svetniku Jenku, ki na zadnjih sejah 
nenehno izpostavlja kadrovsko politiko. V svetniški skupini SD se v preteklosti v to tematiko niso aktivno 
vključevali, ker se jim zdi, da je več drugih resnejših tem, so pa dolžni občankam in občanom, da naredijo rez, 
da jih ne bodo na vsaki seji utrujali s tem, koliko mest pripada kateri izmed strank. Dobili so tudi temeljit 
odgovor z analizo, koliko mest v delovnih telesih pripada posamezni politični stranki glede na volilni rezultat. Iz 
analize je razvidno, da ima opozicija 6 mest več, kot jim jih dejansko glede na volilni rezultat pripada. Potrebno 
je narediti konec nenehnemu branjenju osebnih interesov in izpostavljanju te problematike, kot to počne 
gospod Jenko. Podal je pobudo, da se sestanejo vodje svetniških skupin skupaj z mandatno volilno komisijo in 
na novo naredijo razrez po delovnih telesih, predvsem zaradi tega, ker je bilo iz analize razvidno, da ima 
opozicija 6 mandatov več, kot pa jim jih pripada. Zasluga gre gospodu Jenku, ki je to nenehno poudarjal in 
izpostavljal in je tako jasno, da je koalicija prikrajšana. 
 



Župan Bojan KONTIČ je dejal, naj se res svetniške skupine končno enkrat dogovorijo med sabo. Zelo težko je 
slediti dnevnim spremembam, res pa je, da so bivši člani najhujši nasprotniki strank, iz katerih izidejo. Svetnik 
Jenko je bil kandidat za župana stranke SMC, bil je svetnik stranke SMC v Velenju, sedaj pa to ni več in je vse, 
kar je v Svetu v povezavi s stranko SMC, narobe, tudi mesta. Zato predlaga, da se zmenijo, če ima kdo 
preveč, pa naj dobi tisti, ki ima premalo. 
Svetniku Jenku je odgovoril še, da razpisi so in da se verjetno spomni, kako je prišel k županu vprašat, če 
lahko kandidira na razpisu in je tudi izbran na delovno mesto, kljub temu, da ga je Jenko v volilni kampanji 
opozarjal, da kadrujejo zelo po domače. Svetnik Jenko je bil prvi, ki ga je v tem mandatu prišel prosit za 
delovno mesto. Dejal je, da direktor zdravstevenega doma nikoli ni bi imenovan, ker je župan tako rekel. Nato 
je župan povabil vse, ki imajo potrebne izkušnje in izobrazbo, da se prijavijo na razpis za direktorja, ki ga bo 
objavil svet zavoda. Upa pa, da nihče izmed prijavljenih ne bo njegov sorodnik, ker če bi kaj odsvetoval, bi 
odsvetoval to. Svetnika Jenka je opozoril, naj v te zgodbe ne vpleta njegove družine, ker s tem nimajo nobene 
veze in je tako ravnanje nesramno in pritlehno.  
 
Član sveta Franc SEVER je podal naslednje vprašanje: 
1. Postavil je vprašanje, ali njemu kot svetniku potem sploh pripada kak mandat v delovnem telesu. Prav tako 
želi, da gospod Jenko dokaže trditev, da je njega za predsednika Odbora za javne gospodarske službe 
imenovala stranka SD.  
 

 

 
 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa  o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem 

Mestne občine Velenje za leto 2016 
 

Obrazložitev predloga je podala mag. Branka GRADIŠNIK.  
 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
6. 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 2016. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 403-1805-033 Smučarsko skakalni center – II. faza v Načrt razvojnih 

programov Mestne občine Velenje za obdobje 2016-2019 
 

Obrazložitev predloga je podal Drago MARTINŠEK.  
 
Član sveta Anton DE COSTA je dejal, da bo predlog podprl. Veseli ga, da zadeva prehaja v končno fazo 
izgradnje, saj vse skupaj ne krasi ravno izgleda ob vstopu v Velenje. Tudi izbira strokovne ekipe, da se omejijo 
na manjši skakalnici, se mu zdi zelo primerna in prepričan je, da bo zadeva, ko bo zgrajena, zelo polepšala 
pogled proti gradu. Poudaril pa je, da je tam gor čudovit prostor, ki bi ga bilo smiselno uporabiti še za kakšne 
druge namene, zato je predlagal, da se v zaključni fazi skupaj s športnim društvom in ostalimi posvetujejo in ta 
prostor še dodatno nadgradijo tudi za druge dejavnosti. 
 
Član sveta Franc SEVER je dejal, da predlog podpira. Dejal je, da je v tem spodnjem prostoru leta 1994 
organiziral izbor za miss Slovenije in ta prostor je za take prireditve zlat, zato podpira predlog, da se stopi 
skupaj in razmisli, kako še dodatno izkoristiti prostor, saj je zanimiv in zelo primeren za razne prireditve 
 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
7. SKLEP 



Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o uvrstitvi projekta 403-1805-033 Smučarsko 
skakalni center – II. faza v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2016-2019. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o sprejemu Strategije razvoja terciarnega izobraževanja 

 
Obrazložitev predloga je podal dr. Franc ŽERDIN.  
 
 
Član sveta Anton DE COSTA je dejal, da je ta odločitev dobra, čeprav bodo verjetno težave, saj v Celju zaradi 
izstopa niso najbolj veseli. Da gre za dobro pot, na nek način dokazuje tudi to, da so izstopile zgornjesavinjske 
občine. Zanima ga, kakšna so njihova pričakovanja, torej, kaj lahko mi njim ponudimo, da bo integracija 
interesov dobra, saj se v Zgornjesavinjski dolini zelo uspešno razvija podjetniška infrastruktura in pričakujejo 
tudi ustrezen izobraževalni suport. Meni, da imamo tukaj veliko šanso, da upravičimo njihova pričakovanja. 
Postavil je še vprašanje, kakšne so možnosti, da študenti na Fakulteti za energetiko študij začnejo in tudi 
dokončajo v Velenju, ne pa da morajo za dokončanje oditi v Krško.  
 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
8. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o sprejemu Strategije razvoja terciarnega 
izobraževanja.  
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Osnutek Odloka o pripojitvi Javnega zavoda Galerija Velenje k Javnemu zavodu Festival Velenje 

 
Obrazložitev osnutka je podal Drago MARTINŠEK.  

 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
9. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Osnutku Odloka o pripojitvi Javnega zavoda Galerija Velenje k 
Javnemu zavodu Festival Velenje. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Osnutek Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Festival Velenje 

 
Obrazložitev osnutka je podal Drago MARTINŠEK.  



Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
10. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Osnutku Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Festival Velenje.  
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Galerija Velenje (Uradno prečiščeno besedilo) 

 
Obrazložitev predloga je podal Drago MARTINŠEK. 
 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
11. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda Galerija Velenje (Uradno 
prečiščeno besedilo).  
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o delu Policijske postaje Velenje v letu 2015 

 
Poročilo je predstavil komandir Boštjan DEBELAK. 
 
Članica sveta Marjana KOREN je pohvalila poročilo in delo Policijske postaje Velenje. Zelo pozitivno je 
dejstvo, da je prišlo do upada kriminalnih dejanj in prekrškov, kar je tudi zasluga zaposlenih na postaji. Prav 
tako je pozitivno, da kljub kadrovskim in finančnim težavam policije tega ni občutiti na terenu in delo poteka 
nemoteno naprej. Dejala je še, da v krajevnih skupnostih opažajo veliko pomoč s strani policijske postaje, ko 
se je potrebno posvetovati, kaj narediti, ko opaziš pojave, ki niso običajni. Želi jim uspešno delo še naprej. 
 
Član sveta mag. Albin VRABIČ je dejal, da se mu zdi 526g zaseženega eksploziva ogromno. Zanima ga, ali 
je tako vsako leto ali samo letos, in kaj konkretno to pomeni, saj se mu zdi zaskrbljujoče.  
 
Član sveta Drago SEME se je komandirju v imenu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu zahvalil 
za dobro sodelovanje. Dejal je, da se zadnje čase Agencija za varnost v prometu v povezavi s policijo močno 
izpostavlja v medijih. Predlagal je, da bi bilo še več tega, ne samo na lokalni, ampak tudi na državni ravni. 
Poleg tega ga zanima, ali podpirajo postopke pri uvedbi alkoholne ključavnice.  
 
Komandir Boštjan DEBELAK je dejal, da se med eksplozive šteje tudi smodnik in pri 526g je šlo za zaseg 
smodnika in ne gre za klasični eksploziv. Glede medijske podprtosti je dejal, da se tudi na državnem nivoju 
zelo dobro obvešča o vseh dogodkih in so vse aktivnosti policije medijsko zelo dobro podprte. Glede alkoholnih 
ključavnic pa je dejal, da policija podpira vsak ukrep za zmanjšanje prisotnosti alkohola na cestah. 
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  
 
 
 
 
 



K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o delu Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja v letu 2015 

 
Poročilo je predstavila Sonja GLAŽER. 
 
Članica sveta Helena IMPERL je v imenu delovnih teles dejala, da je Komisija za spremljanje dela 
medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja obravnavala navedeno poročilo in ugotovila, da ta organ 
dosledno izvaja vse aktivnosti v skladu z zakoni in odloki vseh 15 občin, v katerih izvaja svojo dejavnost. Delo 
je uspešno na vseh področjih. S preprečevanjem negativnih pojavov in s preventivnim delovanjem v 
koordinaciji z dejavnostjo policije so izboljšali red in varnost ljudi in premoženja ter varnost okolja. Državno 
priznanje, ki je bilo Medobčinski inšpekciji, redarstvu in varstvu okolja podeljeno leta 2015, dokazuje, da ta 
organ dela dobro in da so njegovi uspehi opaženi tudi na državnem nivoju.  
 
Članica sveta Marjana KOREN je pohvalila poročilo, ki je dobro pripravljeno. V imenu Sveta KS Gorica je 
dejala, da je bilo z uvajanjem novih modrih con veliko dela, vseskozi pa so z vsemi službami odlično sodelovali 
in večjih problemov ni bilo. Pozitivno ocenjujejo tudi to, da so se modre cone v MOV poenotile, torej glede 
cene, pogojev ipd.  
 
Član sveta Bojan VOH se je zahvalil za odlično poročilo in za delo v preteklem letu, za katerega so prejeli tudi 
nagrado. Veseli ga, da se kljub temu da je PUP Saubermacher spremenil pravila glede odlaganja kosovnih 
odpadkov, gradbenega materiala itd., to ni poznalo v naših gozdovih oziroma v divjih odlagališčih. To je 
pohvalno tako s strani nadzora kot osveščanja občanov. Malce pa ga skrbi neplačevanje glob in bi morda bilo 
potrebno pri izterjavi  narediti več. Dejal je še, da veliko poročil, ki jih bodo danes slišali, nima datumov in to bi 
bilo potrebno popraviti.   
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  
 
 
 
 
 

K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje   

 
Obrazložitev predloga je podala Sonja GLAŽER. 
 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
12. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa 
varnosti Mestne občine Velenje.   
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet.  
 
 
 
 
 

K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v letu 2015 

 
Poročilo je predstavil Drago SEME.  
 
Članica sveta Irena POLJANŠEK SIVKA je dejala, da Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
opravlja izjemno poslanstvo v smislu osveščanja in ozaveščanja vseh udeležencev v prometu. V šolah si dela 
brez sodelovanja s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ne morejo predstavljati in nabor 
aktivnosti, ki jih skupaj peljejo, je izjemno širok, pester in zanimiv. Izpostavila je kolesarske izpite za učence, 
kar je zahtevna naloga. Zahvalila se je vsem, ki pri tem sodelujejo, ker se zavedajo, da so otroci dragoceni in 
potrebujejo ustrezno zaščito. Skupaj s Svetom pa imajo letos tudi pomembno nalogo, in sicer prenovitev 



načrtov varnih šolskih poti, kjer so opravili že veliko aktivnosti. Želijo si, da to ne bi bil samo papir, ki bi zadostil 
zakonskim zahtevam, ampak da bo to stvar, ki bo otrokom omogočila varno pot do šole. Dejala je še, da so 
učenci OŠ Šalek predlagali, da bi na šoli uredili objekt, kamor bi lahko spravljali kolesa, zato je prosila, če jih 
lahko nekdo iz mestne hiše obišče, da naredijo dober projekt, ki bi se lepo vključil v šolsko okolje. Sami so 
pripravljeni zavihati rokave in primakniti tudi kakšen evro. Dejala je še, da je sodelovanje s Svetom na zelo 
visoki ravni, njihovi predlogi pa so slišani in udejanjeni, zato se iskreno zahvaljuje in si želi tako dobrega 
sodelovanja še naprej.  
 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da slišana poročila kažejo, da gre za odlično sodelovanje med Policijsko 
postajo Velenje, Medobčinsko inšpekcijo, redarstvom in varstvom okolja ter Svetom za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu. Veseli ga, da je dejansko stanje takšno in je policijska postaja zabeležila manj dejanj kot 
leto prej, veseli ga, da je policija manj prisotna kot represija v mestu, hkrati pa je prisotna pravočasna in takrat, 
ko je to potrebno. Medobčinski inšpekciji je čestital za priznanje na državnem nivoju, Svetu za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu pa za miselni preskok, ki so ga ugotovili, torej da je potrebno iti bolj v krajevne 
skupnosti in da so tudi efekti večji. Čestital je za opravljeno delo in želi, da bi uspešno delali še naprej.  
 
Članica sveta Erika KLJUN ROŠKAR je pohvalila delo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 
Podala je pobudo, da bi se organiziralo izobraževanje glede krožnih križišč za odrasle in starejše občane, saj 
marsikdo teh krožišč ne obvlada. Dejala je, da se po kolesarskih stezah veliko občanov vozi v nasprotni smeri, 
kar je zelo moteče, zato bi veljalo tudi odrasle povabiti h kolesarskemu izpitu. Prav tako opaža neprimerno 
vožnjo kolesarjev tam, kjer ni kolesarske steze, ko se zelo agresivno pripeljejo nasproti po pločniku. Na koncu 
se je županu zahvalila za urejanje mesta v zadnjih letih, saj opaža zelo velike pozitivne premike. 
 
Član sveta Drago SEME je dejal, da imajo na vseh usposabljanjih posebej sliko krožnega križišča in gibanja v 
njem in tja so vabljeni vsi. Prav tako čakajo, da bo tudi letos organiziran v Velenju pogovor s starejšimi občani 
in izpitnim centrom oziroma ocenjevalci vožnje, ko bodo lahko občani opravili praktično vožnjo skozi ta 
krožišča. V jeseni pa bodo izvedli tudi možnost, da bodo starejši vozniki koles prišli na poligon, kjer bodo videli, 
kaj še znajo in kakšne so njihove sposobnosti.  
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  
 
 
 
 

 
K 14. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Poročilo o izvajanju projekta "Brezplačno pravno svetovanje za občane Mestne občine Velenje v letu 
2015" 

 
Poročilo je predstavila Polona KRAMER.  
 
Članica sveta Marjana KOREN je pohvalila poročilo in delo gospe Kramer, ki jo ljudje zelo hvalijo, saj zna 
prisluhniti in pomagati. Pohvalila je tudi samo možnost brezplačnega pravnega svetovanja, saj omogoča, da 
tudi mali ljudje brez denarja dobijo ustrezno pravno pomoč.  
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  
 
 
 
 
 

K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o izvedenih aktivnostih za izboljšanje kakovosti življenja starejših v mestni občini Velenje za 

leto 2015 
 

Poročilo je predstavil Drago SEME.  
 
Članica sveta mag. Dragica POVH je dejala, da je MOV starejšim prijazna občina, za kar ji gre vsa pohvala. 
Dnevno se odvijajo aktivnosti na različnih koncih z različnimi vsebinami. Dejstvo je, da nas čaka staranje 
prebivalstva, kar je trend v svetu, zlasti v Evropi. Dolžina življenja se podaljšuje, s tem pa tudi tegobe, ki tarejo 



starejše, zato je potrebno pravočasno začeti z aktivnostmi, da se temu kar najbolj izognemo. V Centru dnevnih 
aktivnosti za starejše občane so se odločili, da bo to center, kamor naj bi privabili tiste starejše, ki drugje niso 
aktivni in so na robu socialne izključenosti. Obisk v centru je dokaj slab, ker javni in splošni pozivi teh ljudi ne 
dosežejo. Potreben je osebni pristop, zato je pozvala vse, ki imajo s temi starostniki stik, da jih poskušajo 
usmeriti v center.  
 
Član sveta Srečko KOROŠEC je dejal, da poročilo nazorno opisuje aktivnosti za starejše. Na tem področju 
aktivno sodelujejo Urad za družbene dejavnosti ter vse nevladne organizacije. Izpostavil je razdeljevanje 
hrane, katere je bilo v preteklem letu razdeljene 93 ton. Pohvalil in zahvalil se je vsem prostovoljcem nevladnih 
organizacij in vsem ostalim, ki so pri tem sodelovali. Gre za lepo četico prostovoljcev, ki skrbi za naše občanke 
in občane. Pohvalil je tudi Urad za komunalne dejavnosti, ki odpravlja arhitektonske ovire na obstoječlih 
infrastrukturah, Urad za dužbene dejavnosti in tudi samega župana.   
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  
 
 
 
 
 

K 16. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o izvajanju programa za izboljšanje življenja invalidov v mestni občini Velenje za leto 2015 

 
Poročilo je predstavil Drago MARTINŠEK. 
 
Članica sveta Aleksandra VASILJEVIĆ je dejala, da je ponosna, ker poleg ostalih nazivov MOV krasi tudi 
naziv občine po meri invalidov. Zaradi narave svojega dela dobro pozna ovire, ki jih invalidi vsakodnevno 
premagujejo. Zelo radi so samostojni, vendar hkrati potrebujejo veliko pomoči, zato gre velika zahvala vsem 
osnovnim šolam, krajevnim skupnostim, društvom in združenjem, ki jim pomagajo pri vsakodnevnem 
premagovanju ovir. Velika pohvala gre osnovnim šolam, ki poleg nakupa potrebne opreme in poleg ureditve 
prilagojenega pouka za otroke s posebnimi potrebami izvajajo še ostale aktivnosti, ki te otroke čim bolj 
poskušajo vključiti v socialni prostor in šolsko okolje. Velika pohvala gre tudi gospodu Valterju Golobu, 
zavedajo pa se, da bo potrebno še veliko storiti in graditi naprej.  
 
Član sveta Franc SEVER je pohvalil delo za invalide, podal pa je pobudo, da se razmisli o preureditvi občinske 
stavbe tako, da bi lahko invalidi prišli do posameznih etaž, ki so v tej medetažni hiši. Dejal je, da je bila MOV 
vedno invalidom prijazna občina in vedno, ko je prišla pobuda glede invalidov, se je k temu hitro pristopilo.  
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  
 
 
 
 

K 17. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Mestni občini 

Velenje za leto 2015 
 
Poročilo je predstavil Drago MARTINŠEK. 
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  

 

 

 
 

K 18. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti v Mestni občini 

Velenje za leto 2015 
 

Poročilo je predstavil Drago MARTINŠEK. 
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  



 
 
 
 

K 19. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje projektov mladih za dosego ciljev iz lokalnega 

programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje za leto 2015 
 

Poročilo je predstavil Drago MARTINŠEK. 
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  
 
 
 
 
 

K 20. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Letno poročilo Lekarne Velenje za leto 2015 

 
Poročilo je predstavila mag. Sabina GRM. 
 
Član sveta Franc SEVER je dejal, da je prav, da je na predstavljenih grafih prava letnica, piše namreč 2014, 
govora pa je o letu 2015.  
 
Članica sveta Majda GABERŠEK je pohvalila zaposlene v Lekarni velenje ter poslovne rezultate lekarne. 
Dejala je, da je delo zaposlenih visoko strokovno in vse, kar imajo v asortimanu, je zelo kvalitetno in varno za 
občane. Čestitala je za tako visoko in uspešno strokovno delo, zaradi česar jo veseli, da sodeluje v njihovem 
zavodu.  
 
Član sveta Matej JENKO je pozdravil lepe poslovne rezultate. Prav tako je pozdravil lepo urejene lekarne in 
dobro delo zaposlenih. Pogreša pa v poročilu primerjavo, in sicer je bil v lanskem letu izpostavljen problem 
dragih zdravil glede na ostale lekarne v Sloveniji, zato bi bilo smiselno vključiti v poročilo tudi primerjavo med 
večjimi lekarnami v Sloveniji za recimo najbolj prodajanih 20 zdravil.  
 
Članica sveta Erika KLJUN ROŠKAR je pohvalila delo uslužbenk Lekarne Velenje, še posebej delo uslužbenk 
na Cankarjevi. Skrbi jo, da je tukaj zelo upadel promet, zato je apelirala na občane, da se sprehodijo do 
Cankarjeve, namesto da gredo v prenapolnjeno glavno lekarno. Glede upada v Šmartnem ob Paki pa je 
potrebno apelirati na občane.  
 
Član sveta Bojan ŠKARJA je dejal, da je tudi odzivnost v lekarni zelo velika, saj so njemu in ostalim 
pacientom zelo hitro dobavili zdravilo, ki ga niso imeli na zalogi.  
 
Mag. Sabina GRM je dejala, da je napako v poročilu takoj opazila in jo je na novi prezentaciji že popravila. 
Glede cene zdravil je dejala, da je to vezano na višino točke, ki jo imajo nižjo kot ostali. Lansko leto je 
pripravila te podatke, ni pa jih vključila v poročilo, vendar lahko to naredi kadarkoli. Zagotovila pa je, da imajo 
pri zdravilih in ostalem blagu nekoliko nižjo maržo kot ostali. To so zaznale tudi stranke in hodijo sem tudi od 
drugod, recimo iz Koroške. Vsekakor pa lahko naredijo primerjave. Problem pa je tudi ta, da imajo vmes še en 
člen, to so veledrogerije, ki si tudi vzamejo svoje, saj sami direktno dobavljati ne morejo.  
 
Član sveta Franc SEVER je dejal, da je bila njegova kritika dobronamerna.  
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  
 
 
 
 

K 21. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v mestni občini 

Velenje iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2015 



 
Poročilo je predstavil Drago MARTINŠEK. 
 
Član sveta Vid GLINŠEK je dejal, da je pod številko 37 navedeno podjetje z deljeno odgovornostjo, pa mu to 
ne gre ravno skupaj z društvi. 
 
Drago MARTINŠEK je dejal, da je v pravilniku navedeno, da se lahko na razpis prijavljajo fizične ali pravne 
osebe, ki izvajajo tudi športne dejavnosti, torej ni nujno, da so to samo športna društva in Trendnet je podjetje, 
ki je lastnik Galactice. 
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  
 
 
 
 
 

K 22. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o delu Ustanove Velenjska knjižna fundacija 

 
Poročilo je predstavil Ivo STROPNIK. 
 
Članica sveta Irena POLJANŠEK SIVKA je dejala, da so na odboru z veliko naklonjenostjo sprejeli to poročilo. 
Menijo, da fundacija svoje poslanstvo zelo dobro opravlja. Vsi omenjeni dogodki in vse opravljeno delo je 
pohvale vredno in tudi Kažipot k boljši velenjščini je v strokovnih krogih naletel na odličen odziv in je odličen 
pripomoček za delo.  
 
Član sveta mag. Albin VRABIČ je dejal, da je bilo rečeno, da bodo v naslednji izdaji definirali, da se 
pogovorno prebivalcem Pesja reče Pesjanerji in s tem je čisto zadovoljen. Veseli ga tudi, da se Kažipot k boljši 
velenjščini uporablja v šoli, vendar je vprašanje, kakšno zmedo bi to povzročilo v Pesju. Glede izvora imena 
Pesjanerji pa so v krajevni skupnosti povabili dva velenjska zgodovinarja, ki sta definirala potencialni izvor 
imena. Pri pogovornih poimenovanjih pa je potrebno povprašati ljudi, ki živijo v tistih krajih.  
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  
 
 
 
 
 

K 23. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o delu Zveze kulturnih društev Šaleške doline za leto 2015 

 
Poročilo je predstavila Tatjana VIDMAR. 
 
Članica sveta Irena POLJANŠEK SIVKA je dejala, da je kultura pri nas doma, zlasti ljubiteljska kultura, ki ima 
dolgoletno tradicijo v naši dolini. Tukaj je ogromno društev, ki dajejo ljudem možnost, da se družijo in koristno 
preživijo prosti čas ter razvijajo svoje talente in interese. Vsa društva so enakovredna, tako pri razdeljevanju 
sredstev kot pri spoštovanju njihovih vrednot, kar kaže, da je Velenje prostor za vsakogar. Pohvalila je njihovo 
dobro delo.  
 
Član sveta Franc SEVER je postavil vprašanje, ali je pri društvih obvezno, da so člani zveze društev, da lahko 
dobijo sredstva. Če ne, bi bilo smiselno spremeniti akt, da lahko kandidirajo tudi druga društva, če seveda 
izpolnjujejo pogoje.  
 
Drago MARTINŠEK je dejal, da bodo verjetno jeseni naredili spremembo pravilnika v kulturi. Sam se k 
predlogu ne nagiba, ker podpirajo letne programe kulturnih društev, ki so vključena v zvezo. Drugo pa so 
kulturni projekti, kjer se lahko prijavi vsakdo. Je pa to stvar diskusije.  
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  
 
 



K 24. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o delu Mladinskega sveta Velenje za leto 2015 

 
Poročilo je predstavil Gal PUNGARTNIK. 
 
Član sveta Dimitrij AMON je pohvalil MOV za vse projekte, zlasti Erasmus plus projekte, na katere se 
mladinski svet aktivno prijavlja in je na njih tudi uspešen in velika zahvala za realizacijo teh projektov gre tudi 
MOV in MC Velenje, ki na tak ali drugačen način pomagata. Dejal je, naj se razmisli o projektih, ki jih mladinski 
svet vodi skozi svoje leto, mogoče o smiselnosti projektov kot je recimo Frekvenca mladih, glede na to, da 
imajo težave pri tem, da dobijo moderatorje. Potrebno se je vprašati tudi o krogu poslušalcev.  
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  
 
 
 
 
 

K 25. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o delu Odbora za pomoč občankam in občanom ter Poročilo o poslovanju na podračunu za 

dobrodelne namene v letu 2015 

 
Poročilo je predstavil Drago KOLAR. 
 
Član sveta Peter DERMOL se je v imenu svetniške skupine SD zahvalil gospodu Kolarju in odboru za vso 
podporo, ki jo nudijo občankam in občanom. Tudi sam se pri svojem delu srečuje s socialnimi problemi in če se 
da, poiščejo znotraj MOV ustrezne rešitve, je pa res, da jim včasih ne znese, zato se obrnejo na odbor. Pri 
delu odbora je pomembno sodelovanje vseh ključnih deležnikov, torej lokalne skupnost, Rdečega križa, Zveze 
prijateljev mladine itd., veseli pa ga, da so tudi svetnice in svetniki sredstva za delovanje svetniških skupin, ki 
so ostala na računih, namenili za odbor, čeprav so se nekateri na vse pretege trudili, da bi ta sredstva zapravili 
v preteklem letu. Želi si, da bi bilo v prihodnje še več tovrstnih gest.  

 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  

 
 
 
 
 

K 26. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o izvajanju izbirne gospodarske javne službe javnega mestnega prevoza in integriranega 

posebnega linijskega prevoza učencev v mestni občini Velenje od 1. 9. 2014 do 30. 8. 2015 

 
Poročilo je predstavil Boštjan ČOKL. 

 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  
 
 
 

 
 
 

K 27. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo Turistično - informacijskega centra Velenje za leto 2015 

 
Poročilo je predstavila Urška GABERŠEK.  
 
Članica sveta Aleksandra VASILJEVIĆ se je zahvalila, ker se trudijo za dvig kakovosti turizma in za dvig 
prepoznavnosti Velenja tudi širše. Kot pogosta obiskovalka TIC-a je dejala, da opravljajo odlično delo, kljub 
kadrovski podhranjenosti. Uspešno delo jim želi še naprej.  

 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  



K 28. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o izvedbi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v 

mestni občini Velenje za leto 2015 
 

Poročilo je predstavila Urška GABERŠEK.  
 

Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  
 
 
 
 

K 29. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o delu Prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Velenje za leto 2015 

 
Poročilo je predstavila Alenka REDNJAK.  
 
Član sveta Bojan ŠKARJA se je zahvalil prostovoljnim gasilskim društvom, saj so nosilci na področju zaščite 
in reševanja v MOV, zahvala pa gre tudi županu in uradu, ki s financami in drugimi dejavnostmi omogočata 
njihovo delovanje. Zahvalil se je tudi osebni požrtvovalnosti gasilk in gasilcev. Za te naloge so primerno in 
dobro usposobljeni s stalnimi izobraževanji in z ustrezno opremo. Pomembna je seveda tudi skrb za osebno 
varnost gasilcev, stalno informiranje občank in občanov ter njihovo preventivno izobraževanje. Pohvala gre tudi 
vključevanju in usposabljanju zlasti ženskih enot in mladine. Dejal je, da vsako leto izvedejo preverjanje in 
alarmiranje prostovoljnih gasilskih društev in vsako leto je odzivnost boljša oziroma odlična. Zahvalil se je 
vsem gasilkam in gasilcem za njihovo požrtvovalno delo.  
 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da so gasilska društva, tako prostovoljna kot poklicna, temelj današnje 
varnosti občank in občanov. Veseli ga, da delajo dobro v takšni meri, kot je bilo predstavljeno v poročilu, in da 
jih podpirata tudi mestni svet in župan. Prav je, da se jih pohvali in da se jim pomaga, kolikor se jim lahko, in 
sam bo storil vse, kar bo v njegovi moči, da bodo društva lahko delovala še naprej 
 
Župan Bojan KONTIČ je dejal, da nimamo poklicnih društev, ampak samo prostovoljna in znotraj 
Prostovoljnega gasilskega društva Velenje je poklicno jedro, sicer pa soglaša s povedanim. Zavedajo se 
potreb in so v letošnjem proračunu zagotovili sredstva za še enega poklicnega gasilca, prihodnje leto pa bi 
morali zaposliti še enega, če bodo to finance dopuščale, se pa kot župan zaveda odgovornosti, ki jo imajo 
župani v primeru naravnih nesreč, in kot so lahko videli do sedaj, so vedno odreagirali tako, kot je bilo moč 
samo pričakovati od naših gasilk, gasilcev in civilne zaščite. To ni samoumevno in marsikatera lokalna 
skupnost se sooča s težavami. Tudi v Velenju gasilstvo stane, precej sredstev gre za to področje, vendar so ta 
sredstva dobro naložena, ker so namenjena za varnost občank in občanov. Poklicni gasilci so za svoje delo 
plačani, prostovoljni pa so neke vrste darilo lokalni skupnosti, zato se jim zahvaljuje s skromno željo, da bi 
končno uredili njihov status na državnem nivoju.  

 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  

 
 
 

 
 

K 30. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh v kmetijstvu v letu 2015 

 
Poročilo je predstavila mag. Branka GRADIŠNIK. 
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  
 
 
 
 
 
 
 



K 31. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o dodeljenih pomočeh »de minimis« za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje v 

letu 2015 
 
Poročilo je predstavila Alenka REDNJAK. 
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  
 
 
 
 
 

K 32. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Odgovori na pobude in vprašanja 

 
Odgovori na vprašanja in pobude bodo podani v pisni obliki. 
 
 
 
 
 
 
Seja se je zaključila ob 13. uri. 
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