
ZAPISNIK 15. SEJE  
Sveta Mestne občine Velenje 
Seja je potekala v sejni dvorani Mestne občine Velenje, dne 21.6. 2016, s pričetkom ob 8. uri in zaključkom ob 
10.30 uri.  
 
Sejo je vodil župan Bojan KONTIČ. 
 
Župan Bojan KONTIČ je otvoril sejo in ugotovil, da je od skupnega števila 33 članov sveta prisotnih 30 članov 
in je svet sklepčen.  
 
 
Člani sveta so za 15. sejo Sveta Mestne občine Velenje prejeli naslednje gradivo: 
- Glasilo št. 14 in Prilogi h glasilu 14/1 in 14/2  
- Predlog dnevnega reda s poročevalci, kazalom in opombami 
- Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in 
Koroško 
- Razširitev dnevnega reda 15. seje Sveta Mestne občine Velenje 
- AMANDMA št. 1 k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu 
- Zapisnik Odbora za gospodarske javne službe 
- Zapisnik Odbora za negospodarske javne službe 
- Zapisnik Odbora za okolje in prostor  
- Zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
- Zapisnik Komisije za statutarno-pravna vprašanja 
- Zapisnik Komisije za priznanja  
- Zapisnik Komisije za prošnje in pritožbe 
- Zapisnik Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin 
- Zapisnik seje Nadzornega odbora 

 
 
Za 15. sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 
1. Potrditev zapisnika 14. seje Sveta Mestne občine Velenje 
2. Vprašanja in pobude članov sveta 
3. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Zdravstvenega doma Velenje 
4. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet javnega zavoda Festival Velenje 
5. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2016 
6. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Velenje za leto 2016 
7. Predlog Sklepa o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2016/2017 
8. Predlog Sklepa o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 
2016/2017 
9. Predlog Sklepa o sprejemu Izjave občin lastnic odlagališča 
10. Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske javne službe ravnanja s 
komunalnimi odpadki za zbiranje in odvoz v Mestni občini Velenje za leto 2016 
11. Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske 
javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov 
12. Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov 
13. Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA Velenje 
14. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih 
površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje (po skrajšanem postopku) 
15. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu  
16. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno 
opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje mestne občine Velenje  
17. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za vrtičkarsko območje Lubela 
18. Pravilnik o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje (Uradno prečiščeno 
besedilo) 
19. Pravilnik o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja delovanja 
mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje (Uradno prečiščeno besedilo) 
20. Odlok o ustanovitvi Andragoškega javnega zavoda Ljudska univerza Velenje (Uradno prečiščeno besedilo) 
21. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje (Uradno prečiščeno besedilo) 
22. Poročilo o delu Knjižnice Velenje za leto 2015                        



23. Poročilo o delu Festivala Velenje za leto 2015                        
24. Poročilo o delu Mladinskega centra Velenje za leto 2015                                           
25. Poročilo o rezultatih meritev onesnaževal v zraku in obveščanju javnosti v letu 2015  
26. Odgovori na pobude in vprašanja 
 
Župan Bojan KONTIČ je predlagal, da se z dnevnega reda umakne točka: 
- Odlok o ustanovitvi Andragoškega javnega zavoda Ljudska univerza Velenje (Uradno prečiščeno 
besedilo). 
 
 
Župan Bojan KONTIČ je predlagal, da se dnevni red razširi tako, da se na: 
- 5. točko uvrsti Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja zavoda Energetska agencija za 

Savinjsko, Šaleško in Koroško; 
- 10. točko uvrsti Predlog Sklepa o uvrstitvi projektov 405-0603-008 Nabava in vzdrževanje opreme za 

delo uprave in  405-1403-005 Kolesarski turizem v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje 
za obdobje 2016–2019; 

- 17. točko uvrsti Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Andragoškega 
zavoda Ljudska univerza Velenje (po skrajšanem postopku). 

 
Župan Bojan KONTIČ je predlagal, da svetnice in svetniki o predlogih za razširitev glasujejo v paketu. 
 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
1. SKLEP 
Predlog 
Svet MOV je glasoval o predlogu, da se o predlogih za razširitev glasuje 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 soglasju k imenovanju direktorja zavoda Energetska agencija za 

Savinjsko, Šaleško in Koroško; 
- 10. točko uvrsti Predlog Sklepa o uvrstitvi projektov 405-0603-008 Nabava in vzdrževanje opreme za 

delo uprave in  405-1403-005 Kolesarski turizem v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje 
za obdobje 2016–2019; 

- 17. točko uvrsti Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Andragoškega 
zavoda Ljudska univerza Velenje (po skrajšanem postopku). 

 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet.  
 
Župan Bojan KONTIČ je predlagal, da se po skrajšanem postopku obravnavajo naslednje točke: 
- 16. točka – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in 
varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje; 
- 17. točka – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Andragoškega zavoda 
Ljudska univerza Velenje. 
 
 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
3. SKLEP 
Predlog 
Svet MOV je glasoval o predlogu, da se po skrajšanem postopku obravnava: 
- 16. točka – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in 

varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje. 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet.  



 
 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
4. SKLEP 
Predlog 
Svet MOV je glasoval o predlogu, da se po skrajšanem postopku obravnava: 
- 17. točka – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Andragoškega zavoda 
Ljudska univerza Velenje. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet.  
 
 
 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
5. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se je glasil: 15. seja Sveta Mestne občine Velenje 
bo potekala po naslednjem DNEVNEM REDU: 
1. Potrditev zapisnika 14. seje Sveta Mestne občine Velenje 
2. Vprašanja in pobude članov sveta 
3. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje 
4. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet javnega zavoda Festival Velenje 
5. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in 

Koroško 
6. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2016 
7. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem 

Mestne občine Velenje za leto 2016 
8. Predlog Sklepa o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2016/2017 
9. Predlog Sklepa o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 

2016/2017 
10. Predlog Sklepa o uvrstitvi projektov 405-0603-008 Nabava in vzdrževanje opreme za delo uprave in 405-

1403-005 Kolesarski turizem v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2016–2019 
11. Predlog Sklepa o sprejemu Izjave občin lastnic odlagališča 
12. Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske javne službe ravnanja s 

komunalnimi odpadki za zbiranje in odvoz v Mestni občini Velenje za leto 2016 
13. Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske 

javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov 
14. Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov 
15. Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA Velenje 
16. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih 

površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje  
17. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Andragoškega zavoda Ljudska 

univerza Velenje 
18. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu  
19. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno 

opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje mestne občine Velenje  
20. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za vrtičkarsko območje Lubela 
21. Pravilnik o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje (Uradno prečiščeno 

besedilo) 
22. Pravilnik o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja delovanja 

mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje (Uradno prečiščeno besedilo) 
23. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje (Uradno prečiščeno besedilo) 
24. Poročilo o delu Knjižnice Velenje za leto 2015 
25. Poročilo o delu Festivala Velenje za leto 2015 
26. Poročilo o delu Mladinskega centra Velenje za leto 2015 
27. Poročilo o rezultatih meritev onesnaževal v zraku in obveščanju javnosti v letu 2015  
28. Odgovori na pobude in vprašanja 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet.  



 
 
 
 

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Potrditev zapisnika 14. seje Sveta Mestne občine Velenje 

 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
6. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se je glasil: Potrdi se zapisnik 14. seje Sveta 
Mestne občine Velenje. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 

 
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Vprašanja in pobude članov sveta 
 

Članica sveta Milena MRAZ je podala naslednje pobude: 
1. Dejala je, da je Velenjski grad zaradi zaraščenosti iz zahodne strani vedno manj opazen, saj drevesa 
zakrivajo pogled nanj. Podala je pobudo, da se to uredi. 
 
2. Podala je pobudo, da se postavi klop ob sprehajalni poti od Muellerja do Hoferja ob Paki.  
 
3. V imenu krajanov KS Konovo je podala pobudo, da se poveča frekvenca izpraznjevanja zabojnikov z rdečim 
pokrovom, torej za papir in embalažo. Po končanem pilotskem projektu od aprila letos je frekvenca praznjenja 
enkrat na dva meseca, kar je premalo, nekaj gospodinjstev pa ima tudi problem prostorske stiske zaradi 
četrtega zabojnika za papir pri zasebnih hišah. Krajani prosijo za pogostejši odvoz, ali pa da se en zabojnik za 
papir vrne nazaj na otok.  
 
Član sveta Drago SEME je podal naslednjo pobudo: 
1. Ponovno je izpostavil problematiko gozda, ki ga domačini imenujejo Hrastovje. Že večkrat je opozoril, da to 
ni navaden gozd, ampak je gozd posebnega pomena, neke vrste zaščitni pas tistega področja. Krajani so 
prosili, da se porežejo veje, ki ogrožajo mimoidoče, vendar se ni zgodilo nič. Lastnik pa ni občina, ampak Sk lad 
stavbnih zemljišč, upravljalec pa Gozdno gospodarstvo. Podal je pobudo, da Urad za okolje in prostor poskuša 
ukrepati, kolikor je v njegovi moči, saj ta gozd postaja pas, ki ogroža mimoidoče in postaja odlagališče 
bioloških in tudi drugih odpadkov in tako ne opravlja svoje funkcije. Ta pas je primeren za športne aktivnosti, za 
druženja, tako kot nekoč do leta 1990.  
 
Član sveta Mihael LETONJE je podal naslednja vprašanja in pobude: 
1. Gospodu Žerdinu se je zahvalil za predstavitev rekreacijskega centra Jezero in industrijske cone Stara vas, 
ki jo je izvedel na povabilo stranke SLS. S predstavitvijo so bili zadovoljni in se mu zato zahvaljuje. Slišali so 
dosti dobrih predlogov, še zlasti dober se mu zdi predlog, da se ob izgraditvi industrijske cone cene parcel ne 
bodo nabijale do onemoglosti in bodo torej cene sprejemljive za investitorje. Treba je gledati dolgoročno, saj 
potem tukaj tudi ostajajo zaposlitve. Morda bi se lahko dali investitorjem kakšni pogoji, da morajo zaposliti 
določeno število domačinov.  
 
2. Na prejšnji seji so se pogovarjali o RTC Golte, kjer je bilo rečeno, da bodo do 15. 6. potekale prijave za 
odprto dokapitalizacijo. Zanima ga, kako je s tem, ali se je kdo prijavil.  
 
3. Dejal je, da je že najmanj petkrat podal pobudo za postavitev table z omejitvijo hitrosti 40km/h naprej od 
Podgorja. Rečeno mu je bilo, da bo postavljena, vendar se ni zgodilo še nič. Ponovno je prosil za postavitev.  
 
4. Dejal je, da je v Sončnem parku prireditveni prostor, ki še ni dokončan. Podal je pobudo, da se uredi, da bi 
lahko kakšne prireditve potekale tudi tam.  



 
5. Večkrat je govora o tem, da bi morala TEŠ in PV plačati določeno odškodnino, vendar je ne plačata. 
Predlagal je, da se na vladi poda neka pobuda, da se zakonsko določi, da tukaj ogrožene občine dobijo 
ustrezno odškodnino, tako kot je to urejeno za Krško.  
 
Član sveta Franc SEVER je podal naslednja vprašanja in pobude: 
1. Dejal je, da so njegove pobude dobronamerne in ne zlonamerne. Na prejšnji seji je predlagal, da se ob 
izgraditvi kanalizacije v Vinski Gori razmisli tudi o izgradnji vodovoda. Ni zadosti odgovor, da bodo nekaj 
naredili. Ustrezen odgovor bi bil, da bodo stvar preučili. Želel je samo, da se o tem razmisli in se naredi projekt.  
 
2. Postavil je vprašanje, kako daleč so zadeve okoli protihrupne ograje pri Obircu. Izvajalec, ki dela za VOC, o 
tem namreč nič ne ve. Smiselno bi bilo, da se to uredi.  
 
3. Ponovno je podal pobudo za vodovod Petelinjek v Vinski Gori. To znova in znova poudarja, saj drugače tam 
nikoli ne bo vodovoda. Naj se naredita resen projekt in okvirna časovnica. Cene so namreč padle, veliko se je 
dalo pri razpisih prihraniti in vprašanje je, koliko bo še takih let.  
 
Član sveta Andrej KUZMAN je podal naslednje pobude: 
1. Na prejšnji seji je podal pobudo glede Kožlja, vendar se mu zdi, da njegove pobude niso bile pravilno 
razumljene. Govoril je o tem, da se po tistih poteh vozijo tudi kolesarji in motoristi, vendar ni predlagal, da bi 
bilo potrebno uvesti kakšne ukrepe, da se to prepreči. Potrebno se je dogovoriti, ali ja ali ne, ter kje, in tako 
urediti ustrezne poti za kolesarje in tudi za motoriste. V tem primeru pa bi bilo seveda potrebno pridobiti tudi 
ustrezna soglasja lastnikov ter določiti, kje je pot za kolesarje in motoriste.  
 
2. Ob rekonstrukciji dela ceste ob vhodu v KS Kavče je ostalo še marsikaj, kar bi bilo potrebno postoriti, 
konkretno je to Potočnikova domačija. Izpostavil je, da je tam nujno potrebna košnja, saj si krajani želijo, da bi 
celotno področje imelo lep izgled. Malo naprej na tem delu nad hišo Zupančevih pa se desno od škarpe ruši 
zemlja. Ta ostaja na cesti in jo je zmeraj več, zato je zlasti v slabem vremenu cesta zelo spolzka in nevarna. 
Prav bi tudi bilo, da bi vzdrževalci to cesto pogosteje čistili.  
 
Član sveta Vid GLINŠEK je podal naslednje vprašanje: 
1. Postavil je vprašanje, ali se je kdaj razmišljalo o umestitivi motokros proge, saj imamo v Velenju močno 
tradicijo. Sedaj uporabljajo del degradiranega območja premogovnika, kar pa je proti predpisom, vendar je to 
težko preprečiti. Problem je tudi, da tam ni intervencijske poti, kar predstavja velik problem v primeru nesreče. 
Motokrosisti so mu dejali, da lahko sami zagotovijo sredstva, samo prostor potrebujejo, zato ga zanima, ali je 
kje kakšna primerna lokacija za to aktivnost.  
 
Članica sveta Saša KOPRIVEC je podala naslednjo pobudo: 
1. Krajani KS Plešivec so podali pobudo, da bi se proga Lokalca, ki vozi do KS Škale, podaljšala tudi do KS 
Plešivec. Če ne skozi celoten delavnik, pa vsaj dvakrat dnevno.  
 
Član sveta mag. Albin VRABIČ je podal naslednja vprašanja in pobude: 
1. Podal je pobudo, da se v sistem izposoje koles Bicy vključi tudi KS Pesje. Tako bi okrepili povezavo med 
Velenjem in Šoštanjem, ki že imata več teh postaj.  
 
2. Postavil je vprašanje glede potencialnih težav VŠVO zaradi izstopa naše občine iz RŠS Celje. Pri 
imenovanju direktorja VŠVO prihaja do neprijetnih zapletov, ki imajo lahko negativen vpliv na delovanje te šole. 
RŠS namreč razpisuje direktorja VŠVO, spremenili so tudi statusne dokumente in diktirajo pogoje delovanja 
šole, ki najverjetneje ne bodo najbolj v interesu MOV. Župana sprašuje, kakšen je scenarij urejanja odnosov z 
Mestno občino Celje na področju delovanja VŠVO.  
 
Član sveta dr. Franc ŽERDIN je podal naslednjo pobudo: 
1. Dejal je, da se na cesti Velenje - Arja vas pogosto dogajajo hude prometne nesreče, saj je ta odsek zelo 
nevaren. 15.7. je predstavitev projekta za izgradnjo 3. razvojne osi, zato je podal pobudo, da se zberejo in tam 
predstavijo vsi podatki o nesrečah, zastojih in posredno tudi o gospodarski škodi, do katere prihaja na tej cesti. 
Meni, da so to najbolj pomembni argumenti za to, da rabimo rešitev v tej smeri in da se mora ta zgoditi čim 
prej.  
 
Član sveta Anton DE COSTA je podal naslednja vprašanja in pobude: 



1. Postavil je vprašanje, kako daleč so aktivnosti glede EU pešpoti in kolesarske poti od Mislinje proti Velenju 
in nato naprej proti Celju in Savinjski dolini. Ta pot se mu zdi zelo potrebna, saj bi s tem povezali koroški del, ki 
je že dokončan in v uporabi, s preostalim delom in tudi povečali varnost kolesarjev, ki se vozijo skozi Hudo 
luknjo. 
 
2. Podal je pobudo, da se Kopališka cesta preimenuje v Cesto Ervina Prislana. Meni, da si ta ulica zasluži to 
imenovanje, in sicer zato, ker je bil tam pentagon, iz katerega so se odvijale vse akcije ob osamosvojitvi, poleg 
tega pa je bil Ervin Prislan plavalni učitelj in trener. Bil je eden glavnih akterjev osamosvojitve, zato se mu zdi 
primerno, da se mu na tak način oddolžimo. V našem mestu imamo cel kup poimenovanj ulic po ljudeh iz II. 
svetovne vojne, ki so nam prinesli le zamenjavo enega totalitarnega sistema z drugim, zato se mu zdijo ta 
poimenovanja skrajno neprimerna in je skrajni čas, da se zamenjajo.  
 
3. Zahvalil se je za takojšnjo reakcijo v zvezi s Kidričevo cesto, ki je bila preplastena, sicer ne v celoti, vendar 
je sedaj bistveno bolje.  
 
4. Ponovno je podal pobudo, da se tetraeder postavi zraven Lipe samostojnosti. Zdi se mu zelo primerna 
lokacija. Glede slavnostnega govornika ob obletnici osamosvojitve pa je dejal, da je naivno verjel, da bodo 
uslišani njegovi predlogi, vendar se to ni zgodilo. Govoril bo človek, ki mu slovenska osamosvojitev nikoli ni 
bila intimna odločitev, človek, ki je pripomogel k razoroževanju slovenske teritorialne obrambe in s tem 
maksimalno ogrozil osamosvojitev, človek, ki ga bremenita dve obtožnici veleizdaje. 
 
Župan Bojan KONTIČ je svetnika opozoril, naj se vrne nazaj na vprašanja in pobude. Poleg tega ga je 
vprašal, ali je bil član Zveze komunistov. 
 
Član sveta Anton DE COSTA je dejal, da je bil član, vendar nikoli ne bi bil, če bi vedel, da gre za tako 
zločinsko organizacijo. Nato je postavil vprašanje, ali bo na proslavi postrojena tudi Zveza borcev. Dejal je, da 
na taki proslavi in s takimi govorci Mestni odbor SDS Velenje ne bo sodeloval in tudi svetniška skupina se 
temu odločno upira.  
 
Župan Bojan KONTIČ je dejal, da bo on v imenu Zveze borcev kot predsednik sodeloval na tej proslavi. 
 
Članica sveta Suzana KAVAŠ je podala naslednja vprašanja in pobude: 
1. Dejala je, da na osnovi delovanja civilne iniciative Staro Velenje v zvezi s statusom pokopališča Šmartno v 
Velenju daje pobudo, da se reši 35 let trajajoči problem programske zasnove starega pokopališča. Civilna 
iniciativa predlaga, da se staro pokopališče uvrsti med kulturne spomenike MOV in da se dovoli pokop žar v 
urejene grobove oziroma grobnice, seveda brez pogrebnih ceremonialov. Do približno leta 1970 je bilo 
pokopališče Šmartno glavno pokopališče v upravljanju KP Velenje. Zaradi intenzivnega razvoja Velenja in 
prekopov zaradi premogovništva pa se je zasnovalo novo pokopališče v Podkraju, staro pokopališče pa je bilo 
aktivno do približno leta 1980, ko je bilo z odlokom ukinjeno brez dogovora z lastniki grobov. Predlagajo, da se 
v sodelovanju z zgodovinarjem dr. Jožetom Hudalesom in s civilno iniciativo izdela dokončni predlog za 
ustrezno rešitev te problematike.  
 
2. Na prejšnji seji je podala pobudo glede mestne blagajne, ki se je prestavila v prostore Delavske hranilnice. 
Znova je podala pobudo, da se za podjetnike ponovo vzpostavijo enaki pogoji kot so bili prej, ko so lahko 
položnice plačevali brez provizije.  
 
3. Glede delovanja Komisije za prošnje in pritožbe je dejala, da so bili s strani njihove članice obveščeni, da 
predsednica komisije gospa Koštrun ni dovolila razprave in članici ni dovolila besede. Sprašuje, ali je to res.  
 
 
 
 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje 

 
Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA.  
 
Član sveta Mihael LETONJE je dejal, da bo glasoval za, saj je prišel čas, da pride na to mesta oseba, ki ni iz 
zdravstvenega, ampak bolj ekonomskega področja. Podal pa je pobudo, naj novi direktor poskrbi, da bodo vsi 



zaposleni v zdravstvenem domu imeli enakovredno besedo, saj je dobil namige, da v preteklosti vsi niso bili 
tretirani pod enakimi pogoji.  
 
Prisotnih je bilo 29 članov sveta. 
7. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda 
Zdravstveni dom Velenje. 
 
Za predlog je glasovalo 28 članov sveta, nihče ni bil proti.  
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet javnega zavoda Festival Velenje 

 
Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA.  
 
Član sveta Franc SEVER je dejal, da bo predlog podprl, predlaga pa, da se v bodoče nehajo deliti, namreč ob 
vsakem razpisu, zakaj ena ali druga stranka ni dobila. Razpis je narejen in vsak ima pravico predlagati, večina 
odloči in to je to. 
 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
8. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o imenovanju člana v Svet javnega zavoda Festival 
Velenje. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško 

in Koroško 
 

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA.  
 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
9. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja zavoda 
Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2016 

 



Obrazložitev predloga je podala mag. Dragica POVH.  
 
Član sveta Franc SEVER je dejal, da bo predlog podprl. Postavil je vprašanje, ali lahko ena oseba kandidira 
na vsa priznanja. Ni mu jasno, na kakšen način se glasuje, da je lahko en večkrat predlagan. Če je to možno, 
se mu zdi čudno. 
 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
10. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 
2016. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 7. 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 29 članov sveta. 
11. 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 8. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2016/2017 

 
Obrazložitev predloga je podal Drago MARTINŠEK. 
 
Prisotnih je bilo 29 članov sveta. 
12. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca 
Velenje za šolsko leto 2016/2017.  
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 

K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 

2016/2017 
 
Obrazložitev predloga je podal Drago MARTINŠEK. 



Prisotnih je bilo 29 članov sveta. 
13. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o določitvi nižjega normativa v oddelku enote 
Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2016/2017. 
  
Za predlog je glasovalo 28 članov sveta, nihče ni bil proti. 
Predlog je bil sprejet. 

 
 
 
 
 

K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o uvrstitvi projektov 405-0603-008 Nabava in vzdrževanje opreme za delo uprave in 405-
1403-005 Kolesarski turizem v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2016–2019 

 
Obrazložitev predloga je podala Amra KADRIČ.  
 
Član sveta mag. Albin VRABIČ se je v imenu svetniške skupine SDS zahvalil ekipi župana za ta predlog in 
verjame, da ga bodo vsi podprli.  

 
Prisotnih je bilo 29 članov sveta. 
14. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o uvrstitvi projektov 405-0603-008 Nabava in 
vzdrževanje opreme za delo uprave in 405-1403-005 Kolesarski turizem v Načrt razvojnih programov Mestne 
občine Velenje za obdobje 2016–2019.  
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 

K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o sprejemu Izjave občin lastnic odlagališča 

 
Obrazložitev predloga je podal Anton BRODNIK. 
 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
15. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o sprejemu Izjave občin lastnic odlagališča. 

 
Za predlog je glasovalo 25 članov sveta, nihče ni bil proti.  
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 

 
K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske javne službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki za zbiranje in odvoz v Mestni občini Velenje za leto 2016 

 
Obrazložitev predloga je podal Janez HERODEŽ.  
 

 
Prisotnih je bilo 29 članov sveta. 



16. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev 
obvezne občinske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za zbiranje in odvoz v Mestni občini Velenje 
za leto 2016. 
  
Za predlog je glasovalo 21 članov sveta, 4 so bili proti. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 

K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske 

gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov 
 

Obrazložitev predloga je podala mag. Darja TURK. 
 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
17. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja 
storitev obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov. 
  
Za predlog je glasovalo 22 članov sveta, 4 so bili proti. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 

K 14. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov 

 
Obrazložitev predloga je podala mag. Darja TURK. 

 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
18. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen odlaganja 
določenih vrst komunalnih odpadkov.  
 
Za predlog je glasovalo 22 članov sveta, 4 so bili proti. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 

K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA Velenje 

 
Obrazložitev predloga je podal dr. Franc ŽERDIN. 

 
Prisotnih je bilo 26 članov sveta. 
19. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center za razvoj 
terciarnega izobraževanja SAŠA Velenje.  
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 



K 16. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu 

prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje 
 

Obrazložitev predloga je podal Anton BRODNIK.  
 
Prisotnih je bilo 25 članov sveta. 
20. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi 
cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje.  
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 

K 17. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Andragoškega zavoda Ljudska 

univerza Velenje 
 

Obrazložitev predloga je podal Drago MARTINŠEK. 
 
Prisotnih je bilo 24 članov sveta. 
21. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 18. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu 

 
Obrazložitev osnutka je podal Anton BRODNIK. 
 
Član sveta Franc SEVER je dejal, da se strinja s predlogom, da se osnutek prekvalificira v predlog, če ne bo 
bistvenih pripomb. Ker je župan podpisal amandma, pomeni, da se strinja z njegovim predlogom in je torej že 
sestavni del samega odloka. Zanima pa ga, zakaj Komunalno podjetje Velenje upošteva navodila Jankoviča in 
kupuje tiste drage halje. Ta si je namreč v Ljubljani izmislil, da je potrebno kupiti za pokojnika posebno haljo 
preden ga dajo v peč. Zakonske podlage za to ni. Absolutno pa podpira to spremembo odloka. 
 
Anton BRODNIK je dejal, da si tega ni izmislil Jankovič, ampak je to predpis. V halje dajo samo osebe za 
sežig, in sicer iz ekološkega vidika.  
 
Prisotnih je bilo 26 članov sveta. 
22. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
pokopališkem redu.  
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 



Župan Bojan KONTIČ je predlagal, da se osnutek odloka prekvalificira v predlog, ker na osnutek ni bilo 
podanih bistvenih pripomb. 
 
 
Prisotnih je bilo 27 članov sveta. 
23. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o pokopališkem redu prekvalificira v predlog.  
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
Prisotnih je bilo 27 članov sveta. 
24. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o AMANDMAJU k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o pokopališkem redu. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet 
 
Prisotnih je bilo 27 članov sveta. 
25. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
pokopališkem redu. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet 
 
 
 
 

K 19. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za obstoječo 

komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje mestne občine Velenje 
 

Obrazložitev osnutka je podal Anton BRODNIK.  
 
Prisotnih je bilo 28 članov sveta. 
26. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu 
opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje mestne 
občine Velenje.  
 
Župan Bojan KONTIČ je predlagal, da se osnutek odloka prekvalificira v predlog, ker na osnutek ni bilo 
podanih bistvenih pripomb. 
 
 
Prisotnih je bilo 28 članov sveta. 
27. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka 
za območje mestne občine Velenje prekvalificira v predlog. 
 
 



  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
Prisotnih je bilo 28 članov sveta. 
28. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu 
opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje mestne 
občine Velenje. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 20. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za vrtičkarsko območje 

Lubela 
 

Obrazložitev osnutka je podala mag. Branka GRADIŠNIK. 
 

Prisotnih je bilo 28 članov sveta. 
29. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem 
načrtu za vrtičkarsko območje Lubela. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
Župan Bojan KONTIČ je predlagal, da se osnutek odloka prekvalificira v predlog, ker na osnutek ni bilo 
podanih bistvenih pripomb. 
 
Prisotnih je bilo 28 članov sveta. 
30. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o zazidalnem načrtu za vrtičkarsko območje Lubela prekvalificira v predlog. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
Prisotnih je bilo 28 članov sveta. 
31. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem 
načrtu za vrtičkarsko območje Lubela. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 

 



K 21. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Pravilnik o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje  

(Uradno prečiščeno besedilo) 
 

Obrazložitev pravilnika je podal mag. Iztok MORI. 
 
Prisotnih je bilo 28 članov sveta. 
32. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Pravilniku o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v 
Mestni občini Velenje (Uradno prečiščeno besedilo). 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 22. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Pravilnik o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja 

delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje  
(Uradno prečiščeno besedilo) 

 
Obrazložitev pravilnika je podal mag. Iztok MORI. 
 
Prisotnih je bilo 28 članov sveta. 
33. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Pravilniku o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov 
lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje 
(Uradno prečiščeno besedilo). 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 23. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje  

(Uradno prečiščeno besedilo) 
 

Obrazložitev odloka je podal mag. Iztok MORI. 
 
Prisotnih je bilo 28 članov sveta. 
34. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje (Uradno 
prečiščeno besedilo). 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 

 
 
 
 
 
 



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

 
Poročilo je predstavil Vlado VRBIČ. 
 
Članica sveta mag. Dragica POVH je dejala, da je vsako leto predlagala, naj MOV zagotovi sredstva za 
revizijo in letos se zahvaljuje, ker so bila zagotovljena in se je revizija opravila. Pohvalila je delo knjižnice, saj 
ugotavlja kot predsednica sveta zavoda, da se poslovanje knjižnice zelo uspešno razvija in tako uspešno delo 
želi še naprej.  
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  
 
 
 

 
 

K 25. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o delu Festivala Velenje za leto 2015 

 
Poročilo je predstavila Barbara POKORNY.  
 
Članica sveta Ajda HIRŠELJ KOŠTRUN je dejala, da smo skoraj na polovici uresničevanja lokalnega 
programa kulture 2014-2020. Ugotavljamo lahko, da se kažejo pozitivni trendi in dobri rezultati. Organiziranih 
je bilo večje število dogodkov kot prejšnje leto, rekorden pa je bil tudi obisk. Pohvalila je predvsem nove 
projekte kot sta Promenada okusov in Čarobna promenada, ki so se izkazali za zelo uspešne. Dejala je, da je 
kultura pomemben del družbe, ki nas bogati in združuje, zato je še posebej pomembno in pohvalno, da 
Festival Velenje posluje pozitivno in zapolnjuje prostor s kvalitetnimi kulturnimi vsebinami. Izpostavila je, da v 
poletnem času večina dogodkov poteka na prostem in večji del jih je za obiskovalce brezplačen, kar pa danes 
ni samoumevno. S tem se širi krog obiskovalcev. Postavila je vprašanje, kateri so največji izzivi, s katerimi se 
soočaju pri nudenju kulturnih vsebin.  
 
Barbara POKORNY je dejala, da je prvi in najzahtevnejši izziv Galerija Velenje, ki je bila že v različnih 
organizacijskih oblikah, ampak meni, da so na dobri poti. Želi si, da bi galerija kot prostor še bolj zaživela in da 
bodo ljudje radi prihajali. Največji izzivi pa so zagotovo projekti lastne produkcije. 
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  
 
 
 
 
 

K 26. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o delu Mladinskega centra Velenje za leto 2015 

 
Poročilo je predstavil Marko PRITRŽNIK. 
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  

 
 
 
 
 

K 27. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o rezultatih meritev onesnaževal v zraku in obveščanju javnosti v letu 2015  

 
Poročilo je predstavila Sonja GLAŽER.  
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  
 
 



K 28. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Odgovori na pobude in vprašanja 

 
Odgovori na vprašanja in pobude bodo podani v pisni obliki. 
 
 
 
 
Seja se je zaključila ob 10.30 uri.  

 
 
 
Pripravila: 
Aleksandra Forštner, univ. dipl. pol. 
 

Župan Mestne občine Velenje 
Bojan Kontič 

 


