
ZAPISNIK 28. SEJE  
Sveta Mestne občine Velenje 
Seja je potekala v sejni dvorani Mestne občine Velenje, dne 8.5. 2018, s pričetkom ob 8. uri in zaključkom ob 
13.40. uri. 
 
Sejo je vodil župan Bojan KONTIČ. 
 
 
Župan Bojan KONTIČ je ugotovil, da je od skupnega števila 33 članov sveta prisotnih 31 članov in je svet 
sklepčen.  
 
 
Člani sveta so za 28. sejo Sveta Mestne občine Velenje prejeli naslednje gradivo: 
- Glasilo št. 29 in priloge h Glasilu 29/1, 29/2 ter grafično prilogo 29/3 (spletna stran MOV)  
- Predlog dnevnega reda s poročevalci, kazalom in opombami 
- AMANDMA k Predlogu Sklepa o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za 
šolsko leto 2018/19 
- Predlog Sklepa o potrditvi mandata članu občinskega sveta 
- Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Statutarno - pravne komisije Sveta Mestne občine Velenje 
- Zapisnik Odbora za gospodarske javne službe 
- Zapisnik Odbora za negospodarske javne službe 
- Zapisnik Odbora za okolje in prostor  
- Zapisnik Odbora za gospodarstvo 
- Zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
- Zapisnik Komisije za statutarno-pravna vprašanja 
- Zapisnik seje Nadzornega odbora 

 
Za 28. sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika prvega dela 27. seje Sveta Mestne občine Velenje 
2. Potrditev zapisnika nadaljevanja 27. seje Sveta Mestne občine Velenje 
3. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave 
4. Predlog Sklepa o potrditvi mandata članu občinskega sveta 
5. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Statutarno – pravne komisije Sveta Mestne občine 

Velenje 
6. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim 

premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2018 
7. Predlog Sklepa o potrditvi besedila javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 
8. Predlog Sklepa o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2018/19 
9. Predlog Sklepa o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 

2018/19 
10. Predlog Sklepa o začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah 
11. Predlog Sklepa o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za leto 2017 in iz preteklih let 
12. Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov iz Mestne občine Velenje za leto 2017  
13. Predlog Sklepa o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov 

predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za 
leto 2018 

14. Poročilo o izvajanju  lokalne gospodarske javne službe zbiranja  in prevoza komunalnih odpadkov 
in koncesije gradnje področnega centra  za ravnanje z odpadki  v Mestni občini Velenje, Občini 
Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2017  

15. Predlog Sklepa o sprejemu poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in 
prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v 
Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2018 

16. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 
2018 

17. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje
  

18. Osnutek Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva 
»Vrtec Vinska Gora« 

19. Osnutek Odloka o štipendiranju v Mestni občini Velenje 



20. Osnutek Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja 
prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov podružnična OŠ 
Plešivec in Bazen Velenje 

21. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za širše območje 
opuščenega pokopališča Šmartno v Velenju 

22. Osnutek Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Velenje 
23. Letni program dela Nadzornega odbora Mestne občine Velenje za leto 2018  
24. Letno poročilo Vrtca Velenje za leto 2017  
25. Letno poročilo Zdravstvenega doma Velenje za leto 2017     
26. Letno poročilo o delu Centra za socialno delo Velenje za leto 2017 
27. Letno poročilo Območnega združenja Rdečega križa Velenje za leto 2017   

             28. Poročilo letnega in zimskega vzdrževanja ter obnov cest v Mestni občini Velenje za leto 2017 
 
 
Župan Bojan KONTIČ je predlagal, da se po skrajšanem postopku obravnava: 

- 17. točka – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Vrtec Velenje 

 
 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
1. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se 17. točka - Predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje – obravnava po skrajšanem postopku. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
2. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se je glasil: 28. seja Sveta Mestne občine Velenje 
bo potekala po naslednjem DNEVNEM REDU: 

1. Potrditev zapisnika prvega dela 27. seje Sveta Mestne občine Velenje 
2. Potrditev zapisnika nadaljevanja 27. seje Sveta Mestne občine Velenje 
3. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave 
4. Predlog Sklepa o potrditvi mandata članu občinskega sveta 
5. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Statutarno – pravne komisije Sveta Mestne občine 

Velenje 
6. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim 

premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2018 
7. Predlog Sklepa o potrditvi besedila javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 
8. Predlog Sklepa o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2018/19 
9. Predlog Sklepa o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 

2018/19 
10. Predlog Sklepa o začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah 
11. Predlog Sklepa o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za leto 2017 in iz preteklih let 
12. Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov iz Mestne občine Velenje za leto 2017  
13. Predlog Sklepa o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov 

predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za 
leto 2018 

14. Poročilo o izvajanju  lokalne gospodarske javne službe zbiranja  in prevoza komunalnih odpadkov 
in koncesije gradnje področnega centra  za ravnanje z odpadki  v Mestni občini Velenje, Občini 
Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2017  

15. Predlog Sklepa o sprejemu poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in 
prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v 
Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2018 



16. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 
2018 

17. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje
  

18. Osnutek Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva 
»Vrtec Vinska Gora« 

19. Osnutek Odloka o štipendiranju v Mestni občini Velenje 
20. Osnutek Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja 

prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov podružnična OŠ 
Plešivec in Bazen Velenje 

21. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za širše območje 
opuščenega pokopališča Šmartno v Velenju 

22. Osnutek Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Velenje 
23. Letni program dela Nadzornega odbora Mestne občine Velenje za leto 2018  
24. Letno poročilo Vrtca Velenje za leto 2017  
25. Letno poročilo Zdravstvenega doma Velenje za leto 2017     
26. Letno poročilo o delu Centra za socialno delo Velenje za leto 2017 
27. Letno poročilo Območnega združenja Rdečega križa Velenje za leto 2017   

28. Poročilo letnega in zimskega vzdrževanja ter obnov cest v Mestni občini Velenje za leto 2017  
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Potrditev zapisnika prvega dela 27. seje Sveta Mestne občine Velenje 

 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
3. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se je glasil: Potrdi se zapisnik prvega dela 27. 
seje Sveta Mestne občine Velenje. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Potrditev zapisnika nadaljevanja 27. seje Sveta Mestne občine Velenje 

 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
4. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se je glasil: Potrdi se zapisnik nadaljevanja 27. 
seje Sveta Mestne občine Velenje. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 

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



 
Član sveta Mersad DERVIŠEVIĆ: Postavil je vprašanje, vezano na zadnji obisk ministra Gašperšiča v naši 
občini, in sicer kakšen je potek aktivnosti glede realizacije in izgradnje 3. razvojne osi ter kako MOV sodeluje 
pri tem. 
 
Odgovor podžupana Petra DERMOLA: Dejal je, da se vsi dobro zavedajo, kako pomemben je ta projekt za 
razvoj našega okolja. Pred približno 2 letoma je bil oblikovan koordinacijski odbor za spremljanje investicije 3. 
razvojne osi, kamor je vključen tudi sam kot predstavnik SAŠA regije. Imajo sestanke na vsake 3 do 4 mesece 
s pristojnim ministrstvom in s predstavniki Darsa. 16.4. letos so imeli obisk ministra Gašperšiča ter 
predstavnikov Darsa, povabljeni so bili tudi vsi župani, ki jih tangira 3. razvojna os. Soglasno je bilo potrjeno in 
podana je bila pobuda, da se 3. razvojna os čim hitreje izvede in zaključi. Najnovejši dogodki na tem področju 
so, da je bila sklenjena pogodba z inženirjem, uspešno je bil zaključen razpis za izvedbo parcelacij in prenos 
lege na teren ter razpis za odkupovalce zemljišč. To je torej tisto, kar je bilo v tem letu že zaključeno. V teku pa 
je razpis za izdelavo pgd in pzi dokumentacije. Zaključen naj bi bil v mesecu maju. Po podpisu pogodbe z 
izbranim projektantom pa ima projektant 2 leti časa za projektiranje, po 2 letih pa se bo gradnja intenzivneje 
začela na celotnem odseku. Izvaja se tudi izvedba parcelacij in pristopa se k pridobivanju nepremičnin. Po 
informacijah, ki jih ima, odkupovalci zemljišč še niso prišli do lastnikov. V naslednjih dneh naj bi dobili tisti, ki se 
jim nepremičnine rušijo, povabilo na razgovor, kar naj bi bilo zaključeno do konca junija. Ko bodo preverjene 
želje rušencev, pa bo sledil odkup zemljišč. Izdeluje se tudi presoja vplivov na okolje, pridobiva se 
okoljevarstveno soglasje. To so ključne aktivnosti, ki se v tem trenutku na tem področju odvijajo. MOV preko 
koordinacijskih sestankov poizkuša pridobivati ustrezne informacije in opozarja na kritične točke ter obvešča 
javnost. Predstavnikom Darsa in ministrstva so tudi ponudili prostore za lažjo organizacijo in koordinacijo tega 
projekta. MOV pa bo tudi dala zemljišča, ki jih ima v svoji lasti, kot nadomestna zemljišča za tiste, ki bodo ostali 
brez svojih zemljišč oziroma nepremičnin.  
 
Članica sveta Aleksandra VASILJEVIĆ: Postavila je vprašanje, kako daleč so z izgradnjo večgeneracijskega 
centra ter ali ga lahko pričakujemo še v tem letu.  
 
Odgovor vodje Urada za družbene dejavnosti Draga MARTINŠKA: Za nove prostore večgeneracijskega 
centra je predviden objekt na Kidričevi 9A, gre za prostore Društva upokojencev Velenje, ki je v lasti MOV. 
Izbran je bil tudi izvajalec pgd dokumentacije, ki je predstavil svojo idejno rešitev tudi na seji mestnega sveta. 
Zemljišče, na katerem stoji objekt, pa je v zemljiški knjigi nedvoumno zapisano kot last MOV. Potekajo tudi 
predstavitve projekta ter pogovori z društvom upokojencev, ki ima tam sedež. Vodstvo društva upokojencev pa 
z določenimi precej nejasnimi listinami dokazje, da je objekt last DU Velenje. V zemljiški knjigi pa je lastnica 
MOV. Ravno tako društvo ni stranka v postopku pri pridobitvi gradbenega dovoljenja. Istočasno potekajo tudi 
pogovori s tistimi strankami, ki so soglasjedajalci, zlasti lastniki stanovanj na Kidričevi 9-15. 5.2. letos je bilo 
izdano gradbeno dovoljenje za rekonstrukcijo objekta, vključno z vsemi infastrukturnimi priključki okrog. 26.2. 
pa so na MOV dobili pismo društva upokojencev, da absolutno podpirajo predvideni projekt in hkrati 
zagotavljajo, da ne bodo ustavljali investicije z zahtevkom pridobitve dovolila o vpisu društvenih prostorov v 
zemljiško knjigo. Prav tako želijo z MOV skleniti poseben dogovor, s katerim bi definirali razrešitev prostorskih 
potreb DU Velenje. Istočasno je bil izdelan tudi pzi kot osnova za razpis in 30.3. je bil objavljen javni razpis za 
izbiro izvajalca. MOV je DU Velenje posredovala tudi delovno gradivo pisnega dogovora, s katerim bi opredelili 
nadaljne sodelovanje. Društvo se je 4.4. pisno odzvalo, da je za njih takšen predlog nesprejemljiv, saj je po 
njihovem mnenju lastnik te nepremičnine DU Velenje. Predlagali so 25-letno izplačilo odškodnine, na kar pa 
župan seveda ni pristal. DU Velenje je obenem najavilo tudi sodni postopek. Zaradi tega so v upravi MOV 
predlagali županu, da izda sklep o ustavitvi postopka oddaje javnega naročila za izbor izvajalca in 11.4. je bil 
javni razpis ustavljen. Gradbeno dovoljenje je v veljavi še 2 leti in upajo, da bodo v tem času izvedeni najavljeni 
sodni postopki. Projekt večgeneracijskega centra pa se bo do takrat odvijal v stavbi ljudske univerze kot do 
sedaj.  
 
Član sveta Dimitrij AMON: V medijih je bilo v zadnjih mesecih zaslediti vrsto aktivnosti, vezanih na izgradnjo 
hotela na vodi. Projekt se mu zdi drzen, kar pozdravlja. Več let se Velenje trudimo postaviti na zemljevid 
turističnih krajev. Z lepo urejeno plažo ob jezeru, z dobrimi dogodki in dobro promocijo turizma nam to počasi 
tudi uspeva. Skrbijo pa ga jezero, kvaliteta jezera ter kvaliteta življenja okrog jezera. Ob tem se mu poraja 
nekaj vprašanj, na katera želi odgovore. Zanima ga, kakšne vplive bo imela izgradnja hotela na vodi na 
kvaliteto vode v jezeru, na kvaliteto življenja v okolici in kaj pomeni izgradnja hotela na vodi za pridobitev 
statusa kopalnih voda. Zanima ga, kako daleč je pridobivanje dovoljenj za izgradnjo hotela na vodi. Prav tako 
ga zanima, ali držijo govorice, da se bo ob izgradnji hotela na vodi ukinilo/podrlo počitniško naselje kunta kinte. 
 



Odgovor župana Bojana KONTIČA: Nikakor hotel na vodi ne posega na območje naselja kinta kunte in ne 
vpliva na dosedanjo ureditev na tem delu. Tudi sam je slišal te informacije, ki pa ne držijo. Lokacija pa je 
predvidena pod sedanjim golf igriščem. Že od leta 2012 vodijo postopke glede kakovosti jezerske vode. V 
zadnjih letih so z vsemi meritvami dokazali, da je vse v dovoljenih vrednostih, zato si še naprej prizadevajo, da 
pridobijo status kopalnih voda. Tega pa ni enostavno pridobiti in postopki tečejo.Tudi če bi ta objekt kakorkoli 
vplival na kvaliteto vode, bi to bilo daleč od Velenjske plaže in nanjo ne bi imelo vpliva. Vendar si sami 
prizadevajo, da bi šlo za nevtralen objekt, ki ne bi vplival na okolico in vodo. V roku 2 mesecev so napovedali 
idejni projekt in nato v 2 letih gradbeno dovoljenje. Hkrati potekajo postopki za pridobitev investitorjev. Pogajajo 
se z znanimi investitorji, kar je dobro. V resnost investitorja po vseh srečanjih ne dvomi, seveda pa je do 
realizacije tega objekta še kar nekaj časa. MOV pa se je zavezala, da bo pri vodenju postopkov oziroma pri 
pridobivanju soglasij pomagala z vsem, kar občina lahko v okviru svojih pristojnosti.   
 
Član sveta Franc SEVER: Postavil je vprašanje, kdaj bo urejena (asfaltirana) cesta do vodovodnega 
rezervoarja na Lopatniku. Prav tako je podal pobudo, da se pristojnim posreduje predlog za ureditev krožišča 
pod gradom. Sedaj so bili nameščeni vodilni robniki pri izvozu, kar je dobro za osebne avtomobile, za 
tovornjake pa je izvoz nemogoč. Ta izvozni pas se mora razširiti, je pa to sicer dobra zamisel, ki pa trenutno 
ovira promet.  
 
Odgovor vodje Urada za komunalne dejavnosti Antona BRODNIKA: Omenjena cesta na Lopatnik ni 
kategorizirana kot javna cesta, zato asfaltiranje te ceste ni bila prioriteta MOV. Se pa kljub temu s predstavniki 
krajevne skupnosti, s krajani in s predstavnikom komunalnega podjetja dogovarjajo, da bi se cesto asfaltiralo. 
Finančna konstrukcija je okoli 30.000 EUR. Če se bodo uspeli dogovoriti z vsemi deležniki in če bodo del 
sredstev prispevali tudi uporabniki ceste, bi bila lahko, če se dogovorijo v maju, juniju, ta cesta asfaltirana že 
letos, v nasprotnem primeru v letu 2019.  
Glede krožišča je dejal, da so že podali pisno pobudo na direkcijo in bodo to popravili. To konstrukcijo bodo 
podrli in bodo dali nove usmerjevalne robnike, ki bodo primerni tudi za tovorna vozila.  
 
Član sveta Franc SEVER je dejal, da ni zadovoljen z odgovorom glede Lopatnika. Tam gor je javni objekt, 
vodovodni rezervoar, in če ni kategorizirane ceste, kako bo komunala prišla gor. K sreči je to novo, čez nekaj 
let pa bo težava, poleg tega je strmina. Rečeno je bilo, da je vrednost investicije 30.000 EUR. Realna vrednost 
je 22.500 EUR, kar pomeni, da so deležniki že dali 10.000, samo še teh 22.000 je treba spraviti skupaj. Je 
zagovornik, da se do javnih objektov ceste uredijo. Torej apelira, da se spravi skupaj teh 20.000 EUR, da se ta 
cesta uredi.  
 
Član sveta Mihael LETONJE: Na prejšnji seji je postavil kar nekaj vprašanj glede problematike priseljencev in 
azilnega doma. Dejal je, da ni dobil nobenih pisnih odgovorov. Če so objavljeni na spletni strani, se opravičuje, 
če pa ne, pa prosi za odgovore. Na zadnji seji sveta so na njegovo vprašanje glede problematike priseljencev 
razpravljali o tej problematiki. Bilo je rečeno, da je pogodba o azilnem domu potekla in da želijo podpisati novo, 
kjer bi nastanili nove migrante, zato je postavil naslednja vprašanja: 
- Ali so seznanjeni, če je bila podpisana nova najemna pogodba? 
- Če je bila pogodba podpisana, kakšna je in kaj zajema? 
- Na zadnji seji sveta je dal predlog, da se o nekontroliranih prihodih priseljencev v Velenje opravi razprava in 
se da točka na dnevni red na eno od prihodnjih sej. Zanima ga, kako daleč je njegov predlog.  
 
Odgovor župana Bojana KONTIČA: Dejal je, da odgovori na pisna vprašanja še niso pripravljeni. Ko bodo, jih 
bodo dobili. Glede izpostave azilnega doma so se strinjali s številom 50 in postavili določene pogoje, kasneje 
se je izkazalo, da je bila podpisana pogodba za tisti del prostora in da so imeli pripravljeno vse potrebno za 
izpostavo azilnega doma, če bi bilo potrebno. Vendar potreb ni bilo, zato te izpostave niso odprli v Velenju. So 
pa prosili iz urada za sodelovanje lokalne skupnosti pri tem, da bi prostore, kjer smo imeli prej brezdomce, 
vzeli v najem in tam naredili integracijsko hišo. Na seji sveta so nato to obravnavali in nadomestili sklep z 
novim, kjer so zapisali, da namesto azilnega doma soglašajo s tem, da v tistem delu vzpostavijo integracijsko 
hišo. S tem sklepom Sveta MOV se je strinjal tudi urad vlade, so se pa dogovarjali z lastnikom tudi o možnosti 
rezervacije prostorov v primeru izjemnih razmer, kjer bi do števila 50 lahko namestili prosilce za mednarodno 
zaščito. Sam jim je povedal naše stališče, da podpremo njihove zahteve za vzpostavitev integracijske hiše pod 
pogojem, da azilnega doma potem v Velenju ni. Na oboje pač ne pristajamo.  
Žal ne ve, če so že kaj podpisali, je pa prepričan, da ga bodo o tem obvestili. S strani direktorice urada pa ima 
tudi zagotovilo, da v Velenju ne bodo počeli nič brez predhodnega posveta z lokalno skupnostjo. Mi sklep 
sveta imamo. Sam pa meni, da je to že počasi neresno. Meni, da je takšna odločitev, kot jo imamo, 
sprejemljiva in za nas edino veljavna. Ne moremo pa vplivati na to, kaj podpišejo s privatnim lastnikom. Glede 
nekontroliranega prihoda tujcev pa je dejal, da gre za tujce, ki prihajajo legalno v državo, so pa določene 



težave, na katere so opozorili. Na podlagi njegovih opozoril so zasedale 3 komisije in interesna skupina 
lokalnih interesov v DS. Pripravili so sklepe, ki jih bodo 16.5. obravnavali na seji DS in jih nato posredovali 
vladi. Sklepe DS bo svetnicam in svetnikom tudi posredoval, nato pa se bodo odločili, kdaj bodo to točko na 
seji sveta obravnavali. Se pa to dogaja tudi v drugih občinah, ne samo v Velenju.  

 
 
 
 
 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o potrditvi mandata članu občinskega sveta 

 
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 potrditvi mandata članu občinskega sveta.  
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
Sledila je slovesna prisega novega svetnika Miroslava PERNOVŠKA.  
 
 
 
 
 

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Statutarno – pravne komisije Sveta Mestne občine 

Velenje 
 

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA.  
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
6. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Ugotovitvenem sklepu o prenehanju mandata članu Statutarno – 
pravne komisije Sveta Mestne občine Velenje. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem 

Mestne občine Velenje za leto 2018 

 
Obrazložitev predloga je podala mag. Branka GRADIŠNIK.  
 
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
7. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu 
ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2018. 



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

K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o potrditvi besedila javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 

 
Obrazložitev predloga je podala Alenka REDNJAK.  
 
Članica sveta mag. Dragica POVH je dejala, da podpira ta razpis. Veseli jo, da se razpis objavlja, od 
prejšnjega razpisa je namreč že kar nekaj časa. Veseli jo tudi, da tako tekoče in v tako velikih količinah 
rešujejo stanovanjsko problematiko občanov.  
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
8. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o potrditvi besedila javnega razpisa za dodelitev 
neprofitnih stanovanj v najem. 

 
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 2018/19 

 
Obrazložitev predloga je podal Drago MARTINŠEK.   

 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
9. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca 
Velenje za šolsko leto 2018/19. 
  
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 

2018/19 
 
Obrazložitev predloga je podal Drago MARTINŠEK.   
 
Župan Bojan KONTIČ je dejal, da v naslednji točki ukinjajo izobraževanje v šoli v Cirkovcah za eno leto z 
upanjem, da bo naslednje leto glede vpisa kaj sprememb. Najbolj zanimivo pa je to, da so pogovori potekali, in 
tisti, ki so bili najbolj zagreti zagovorniki vrtca, so nato otroke prijavili v Velenje, tako da potem res ne veš, kam 
pes taco moli. Pomembno pa se mu zdi, da ima tudi teh 5 otrok možnost, da obiskujejo vrtec in da se jim na 
nek način omogoči socializacija, kaj se bo zgodilo naslednje leto, pa bodo videli. Svetu predlaga, da potrdi 



amandma in da za eno leto podaljšajo delovanje vrtca v Cirkovcah ter da tudi z urejenostjo sanitarij in vsega 
ostalega pokažejo, da je vrtec dober in da bi bilo zaželjeno, da se v naslednjem letu vpiše več otrok.  
 
Član sveta dr. Adnan GLOTIĆ je dejal, da bo glede na povedano v imenu svetniške skupine SD amandma 
podprl. Ta predlog sklepa je soroden predlogu sklepa iz prejšnje točke, kjer z dvigovanjem normativa 
povečujejo možnost, da se v vrtec vključi čim več otrok, in sicer stroškovno optimalno. V primeru oddelka v 
Cirkovcah, kjer pa seveda s predlogom želijo znižati normativ, pa ponovno zasledujejo koncept vključevanja 
čim večjega števila otrok v vtec. Nekoliko višja obremenitev proračuna namreč ne bi smela biti odločilna, saj 
korist vključevanja otoka v vrtec to odtehta.  
 
Član sveta Franc SEVER je dejal, da bo podprl predlog amandmaja in sklepa, in sicer zato, da se ohranja in 
drugič zato, da bo v tem objektu življenje. Meni, da je to pravilna odločitev. Tistih par tisoč evrov ne sme biti 
vzrok za to, da bi nek objekt zaprli, če ga je občina že adaptirala.  
 
Član sveta Mihael LETONJE je dejal, da bo amandma podprl. Vsako leto se tukaj pogovarjajo o Cirkovcah in 
so zmeraj soglasno sprejeli, da je bila zadeva še naprej. Zdi se mu smotrno, da vrtec ostane, šola pa naj se 
zapre, ker bo bolje za tistih 5 učencev, da gredo v drugo šolo, ker bo kvaliteta šolanja za njih boljša. Postavil je 
vprašanje, ali se je razprava opravila samo s starši teh petih otrok ali pa z vsemi krajani.  
 
Član sveta mag. Albin VRABIČ je dejal, da bo svetniška skupina SDS predlog podprla. Skladno s pedagoško 
doktrino pa je to, kar imajo v Cirkovcah in v Pesju, velika prednost in ne slabost in škoda, da to starši jemljejo 
za slabost. Šola je pripravljalnica za življenje, ampak pomembna je postopnost tega pripravljanja, zato apelira 
na starše, ki imajo možnost, da svoje otroke vključijo v male sredine. Tudi kvaliteta pouka je iz njegovega 
vidika tam boljša.  
 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
10. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o AMANDMAJU k Predlogu Sklepa o določitvi nižjega normativa v 
oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2018/19. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
11. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o določitvi nižjega normativa v oddelku enote 
Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2018/19 z vključenim amandmajem. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah 

 
Obrazložitev predloga je podal Drago MARTINŠEK.  
 
Članica sveta Anita LEMEŽ je dejala, da je tudi šolo v njeni krajevni skupnosti prizadel padec rodnosti in upa, 
da se bo to v prihodnjih letih obrnilo v drugo smer. Obstoj podružnice je odvisen od števila otrok, od interesov 
matične šole, staršev in tudi od posluha lokalne skupnosti, ki je za KS Cirkovce vedno bil. Prizna, da jo je ob tej 
točki prevzela nostalgija, ker je tudi sama obiskovala podružnico v Cirkovcah in jim je bilo lepo. Pri svojem 
otroku pa tega ni zaznala in se zato ni odločila, da bi ga vpisala v podružnico. Ob selitvi iz podružnice v 
matično šolo so precej stisk doživljali tako otroci kot starši. V njeni generaciji je vsem malo padel učni uspeh na 
začetku, vendar tega ne gre pripisovati slabemu predznanju. Problem je bil v socializaciji v novo družbo, v 



novo okolje in hitrejši ritem. Ko se je po vasi razširila novica, da bo delovanje šole začasno prenehalo, so se 
pojavila deljena mnenja. Neizpodbitno dejstvo pa je, da se morajo s to odločitvijo sprijazniti in jo sprejeti kot 
pozitivno, saj je to najboljše za njihove otroke.  

 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
12. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o začasnem prenehanju delovanja 
podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za leto 2017 in iz preteklih let 

 
Obrazložitev predloga je podal Drago MARTINŠEK.  
 
Članica sveta Irena POLJANŠEK SIVKA je dejala, da bo ta sklep podprla. Krasno je pogledati razpredelnico o 
poslovanju javnih zavodov v preteklem letu, kar sovpada tudi z odličnim poslovanje same MOV. Najmanj 2 
razloga obstajata za to. Prvi je dobro in racionalno poslovanje zavodov, drugi pa to, da jim ustanoviteljica MOV 
v vseh teh letih redno daje dogovorjena sredstva, ki so ji zakonsko določena. Pri pripravi občinskih proračunov 
župan s svojimi strokovnimi delavci na javne zavode nikoli ni pozabil, tudi v najbolj viharnih letih ne. In njihove 
zgradbe so doživele v zadnjih letih skoraj popolno prenovo, presežne vrednosti pa so vlagali v modernizacijo 
pouka in v izboljšanje pogojev dela. Neizmerno so hvaležni, da lahko ta presežek vračajo nazaj tistim, ki jim je 
namenjen, in da jim ustanoviteljica tudi omogoča, da razpolagajo z njim.  

 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
13. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za 
leto 2017 in iz preteklih let. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 

K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov iz Mestne občine Velenje za leto 2017 
 
Poročilo je predstavila Tina KRAMER. 
 
Članica sveta Breda KOLAR je dejala, da je bilo slišati, da bo kar nekaj vlaganja v infrastrukturo. Po drugi 
strani pa jo zanima, kaj so storili na področju nastajanja in zmanjševanja odpadkov, torej kako ozaveščajo ljudi 
na tem področju. Pogreša takšne akcije, tudi glede tega, kako znižati položnice.  
 
Član sveta Franc SEVER je dejal, da je zapisano, da so zamenjali tovorna vozila. Dotrajana vozila so verjetno 
prodali in ga zanima, ali se ta prihodek tudi potem kje pozna Mestni občini Velenje.  
 
Tina KRAMER je dejala, da družba Simbio za območje MOV izvaja samo javno službo odstranjevanja in 
obdelave odpadkov. Govorila je o zmanjševanju položnic, kar je pomembno, saj se cena obdelave zaračuna z 



vidika stroškov, ki nastajajo pri njih, ki obdelujejo. Zato z vsemi investicijami vlagajo napore, da bo njihova 
obdelava imela čim nižjo ceno, ker se to pozna občanom. Se pa globoko strinja, da je potrebno največ narediti 
na samem izvoru. Vrednost nabavljenih kamionov je 250.000 EUR, nabavili so jih v skupnem javnem naročilu 
z njihovo službo za odvoz, ker so tako dosegli bistveno nižjo ceno. Se strinja, da vozili nista za odpis in sta še 
vedno na njihovem centru, ker je težko dobiti cenilce. Še vedno jih po potrebi uporabijo, prav zdaj pa z Mestno 
občino Celje usklajuje aneks k najemni pogodbi, ki bo govoril tudi o tem, da na Simbiu opremo prodajo in 
zneske nakažejo v občinske proračune.  
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom. 
 
 
 
 
 
 

K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja ostankov 

predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 
2018 

 
Obrazložitev predloga je podal Anton BRODNIK.  
 
Prisotnih je bilo 33 članov sveta. 
14. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne 
službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne 
občine Velenje za leto 2018.  
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 

K 14. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o izvajanju  lokalne gospodarske javne službe zbiranja  in prevoza komunalnih odpadkov in 

koncesije gradnje področnega centra  za ravnanje z odpadki  v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in 
Občini Šmartno ob Paki za leto 2017 

 
Poročilo je predstavil Janez HERODEŽ. 
 
Članica sveta Marjana KOREN je dejala, da je poročilo dobro. Iz njega je razvidno, da koncesionar dobro dela. 
Je pa še veliko problemov, največji je še vedno napačno in nekulturno ravnanje posameznih ljudi. To pa lahko 
spremenimo le s skupnimi močmi ter z izobraževanjem in vzgojo že otrok. V KS Vinska Gora so občani 
opozorili, da bi bilo potrebno pogosteje odvažati odpadke iz ekoloških otokov v centru Vinske Gore. V KS Paka 
in Kavče so opozorili na neprimerne lokacije ekoloških otokov, saj se nahajajo na dvoriščih in ob glavni cesti. V 
mestnih četrtih so opozorili na premalo kapaciteto ekoloških otokov, v Cirkovcah in Vinski Gori pa imajo velik 
problem tudi z odlaganjem silažne folije. Podala je pobudo, da bi se omogočilo to folijo pripeljati brezplačno v 
zbirni center v Velenje. Zaveda se, da ljudje puščajo v zbiralnicah odpadke, ki tja ne sodijo. Prav tako se 
zaveda, da lahko imamo urejene ekološke otoke le, če bomo k temu pripomogli vsi. Potrebno pa bi bilo 
poostriti inšpekcijski nadzor in kršilce kaznovati, čeprav jih je ponavadi težko najti.  
 
Janez HERODEŽ je dejal, da se strinja z vsem povedanim. Zavedajo se težav v omenjenih krajevnih 
skupnostih in poizkušajo to reševati. Z občino bodo poizkusili najti nek predlog zlasti glede lokacij. V Vinski 
Gori pa se bodo še bolj potrudili, da bodo ustrezno čistili. Še vedno vodijo pilotni projekt zbiranja silažne folije 
od kmetov. Praksa je bila, da se je določena skupina kmetov med sabo organizirala, dostavili so jim kontejner 
in silažno folijo brezplačno odpeljali. Vsi kmetje pa jo lahko tudi brezplačno pripeljejo v zbirni center.  



 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom. 
 
 
 
 
 
 

K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o sprejemu poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza 
komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini 

Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2018 
 
Obrazložitev predloga je podal Anton BRODNIK.  

 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
15. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o sprejemu poslovnega načrta lokalne gospodarske 
javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z 
odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto 2018.  
 
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 proračunu Mestne občine Velenje za leto 2018 
 
Obrazložitev predloga je podal župan Bojan KONTIČ. Dejal je, da so v preteklem letu sprejeli dva proračuna, 
tako za leto 2018 kot za 2019. Verjetno smo edina občina, ki je to tako uredila in bomo zato lahko naslednje 
leto normalno funkcionirali brez dvanajstin. Tako bodo za leto 2018 s tem predlogom rebalansa korigirali stanje 
v proračunu glede na podatke, ki jih imajo. Prihodki, ki jih planirajo z rebalansom, so nižji za 565.000 EUR, 
odhodki pa so višji za 375.000 EUR. Zadolževanje je v višini malo manj kot 1.800.000 EUR, bodo pa s tem 
uspeli ostati neto nevtralni glede dolga oziroma bodo dolg zmanjšali, ker bodo vrnili več, kot se bodo zadolžili. 
Za celostne teritorialne naložbe, prireditveni oder in prostor so v letošnjem letu predvidevali za okoli 1,2 
milijona prihodkov več, kot jih bodo dobili. Prodajo zemljišč pa so planirali 275.000 EUR več, kot bodo po 
sedanji oceni dobili. Več prihodkov pa dobijo z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča, približno 
500.000 EUR, z najemnino Komunalnega podjetja Velenje približno 250.000 EUR, s presežkom prihodkov 
lekarne, kot so planirali, niso pa tega še takrat v proračun zapisali, ker so bile nejasnosti z novo zakonodajo, to 
je 128.000 EUR, ter služnostne pravice 100.000 EUR. Pri odhodkih imajo tekoče odhodke in izdatke v višini 
50,98%, pomemben podatek pa je, da so investicijski odhodki približno 37%, kar je za to obdobje glede 
povprečnine in drugega dober rezultat. Jasno je potrebno povedati, da je pomemben vir za financiranje 
letošnjih dodatnih investicij v presežku leta 2017, kjer je bil presežek prihodka nad odhodki v višini 4.300.000 
EUR, kar pomeni, da je bil del tega že planiran v proračunu za 2018, ker so prihodek predvidevali, je bil pa 
prihodek toliko višji, da lahko zdaj pokrijejo tudi primanjkljaj odhodka v višini 2 milijona EUR, ki je višji kot pa so 
prihodki. Torej imamo pozitivno stanje, konec leta 2018 pa načrtovanih tudi milijon EUR prihranka, kar jim 
omogoča normalno poslovanje v letu 2019. Za odkup zemljišč bodo namenili 348.000 EUR, gre tudi za 
menjave zemljišč, in sicer v Stari vasi, kjer nikakor niso mogli kupiti zemljišč, ker jih kmetje po ceni, ki jo je 
občina pripravljena plačati, niso hoteli prodati. Ta zemljišča potrebujejo, če želijo preiti v 2. fazo izgradnje 
poslovne cone. S tem rebalansom so namenili tudi 275.000 EUR za nakup poslovnih prostorov v Standardu. 
Te prostore potrebujejo za društva, kasneje pa se lahko morda pokaže, da bi lahko to izkoristili tudi za širitev 
inkubatorja. Zmanjšali so program investicij na Šaleški cesti, ker je v letošnjem letu ministrstvo ne bo začelo 
obnavljati, računajo v letu 2019. Naš delež so označili na približno 300.000 EUR, tega v letošnjem letu torej ne 
bodo delali, so se pa odločili, da 200.000 EUR namenijo za cesto, ki povezuje Šaleško cesto in Gorico, torej 
cesta proti Bevčam, ter del ceste na Vrtače, ki je spodaj od ceste na Gorico do Splitske ceste uničen. Bolj 
intenzivno bodo nadaljevali s kanalizacijo v Vinski Gori, kjer namenjajo dodatnih 200.000 EUR, na področju 



razsvetljave namenjajo 155.000 EUR več, postavili bodo razsvetljavo na cesti, ki vodi na pokopališče Podkraj. 
Razsvetlili bodo križišče, na katerega opozarjajo krajani Bevč, to je iz Bevč na glavno cesto pri kapelici. V Paki 
nimajo razsvetljene avtobusne postaje, prav tako bodo na novo uredili razsvetljavo Velenjskega in Šaleškega 
gradu. Eden izmed večjih stroškov je tudi delovanje vrtca v septembru, za to morajo nameniti 140.000 EUR 
več v letu 2018. V Sončnem parku računajo, da bodo v višini 130.000 EUR v celoti obnovili ploščad in jo 
opremili s sončno uro. Za 2. fazo Stara vas namenjajo dodatnih 120.000 EUR, po 100.000 EUR namenjajo 
obnovi Jurčičeve in Zidanškove ceste, za otroška igrala namenjajo dodatnih 80.000 EUR, za vzdrževanje 
objektov vrtca namenjajo dodatnih 70.000 EUR, ravno toliko tudi na področju vzdrževanja domov krajevnih 
skupnosti, 50.000 EUR pa namenjajo za projektno dokumentacijo v Šentilju. Na smučarsko-skakalnem centru 
bodo zazelenili betonske plošče in nekoliko podaljšali zaletišče, za kar namenjajo dodatnih 50.000 EUR, ravno 
toliko imajo rezerviranih sredstev v proračunu za nakup še enega skladiščnega šotora, ki ga prodajajo v TEŠ. 
Dodatnih 50.000 EUR namenjajo za spominski dom 91. Nekaj sredstev so namenili tudi za nakup državnih 
zastav in bodo z njimi opremili vse krajevne skupnosti ter mestne četrti. Za Vzorčno mesto namenjajo dodatnih 
49.000 EUR, nekaj 10.000 EUR dodatno namenjajo tudi za plače poklicnih gasilcev, to jim nalaga tudi 
zakonodaja. Nadaljevali bodo s pridobivanjem vodnih dovoljenj ter vzdrževanjem pletne, obnovili bodo 
priključke ceste na Žarovi, ki so v dotrajanem stanju. 30.000 EUR namenjajo za nakup umetniških del 
velenjskih akademskih slikarjev, na Velenjskem gradu je nujno potrebno obnoviti balkon, namenjajo 20.000 
EUR, dodatnih 20.000 EUR pa so namenili tudi za pump track. Ponovil je, da letos ne bodo delali Šaleške 
ceste, prav tako ne bodo obnavljali zelenice pred Titovim spomenikom. Objavili so razpis in dobili predloge, 
vendar tega v letošnjem letu ne bo, glede na potrebe, ki jih imamo na drugih področjih.  
 
Član sveta Franc SEVER je dejal, da bo predlog podprl. Glede križišča Bevče je dejal, da upa, da bo 
razsvetljava narejena tako, da ne bi prišlo kasneje do ponovnega prekopavanja, če bo tam parkirni prostor. Ni 
pa slišal nič o vodovodu na Petelinjek.  
 
Članica sveta Breda KOLAR je dejala, da bo predlog podprla. Vsega pač naenkrat ne morejo narediti, potrebe 
so velike. Podala je pobudo, da se ob razdelitvi zastav priloži tudi navodilo, kdaj in na kakšen način izobesiti 
zastave.  
 
Član sveta Peter DERMOL se je v imenu svetniške skupine SD zahvalil za predstavitev proračuna. Lahko smo 
ponosni, da sprejemamo rebalans zato, ker smo dobro poslovali v preteklem letu in lahko zato realiziramo 
marsikatero idejo občank in občanov. Mnogo želja je vključenih v rebalans proračuna, je pa še veliko izzivov v 
prihodnosti.  
 
Član sveta Mihael LETONJE je dejal, da je nekoliko v dilemi. Smo dobro poslovali, ampak kjer denar ni prišel, 
se bo torej tisti denar porabil nekje drugje, zato je dobro poslovanje relativno. Bega pa ga zadeva glede 
prireditvenega prostora in odra. Nič ni bilo pojasnjeno, zakaj tega denarja ni. Meni, da je ta rebalans v veliki 
meri ravno zaradi tega. Želi nekaj več pojasnil. Postavil je vprašanje, zakaj se notri vodi prihodek 750.000 EUR 
iz naslova TEŠ pogodbe, za kar občina sedaj toži. Zakaj to vodijo kot prihodek, če sploh ne vedo, ali bo to 
prihodek ali ne. Osebno je njegovo mnenje tako, da ni bilo prav, da so šli v tožbo. Boljša bi bila mediacija, tako 
kot so to storile druge občine. Sam predloga ne bo podprl, najverjetneje se bo vzdržal. 
 
Član sveta Srečko KOROŠEC je dejal, da so z rebalansom proračuna določena sredstva prerazporejena na 
postavke, ki bodo povečane, oziroma na nove postavke. Določeni prihodki se bodo povečali na osnovi prodaje 
nepremičnin in neizvedenih investicij, vendar se na tej osnovi kupujejo nepremičnine, ki so potrebne za 
delovanje društev. Predvideno je zmanjšanje prihodkov za 1% in povečanje odhodkov za 1%. Največji izpad 
prihodkov je predviden pri prodaji zemljišč in transfernih prihodkih. Spodbudno je, da je bil prenos sredstev iz 
preteklega leta pozitiven in zato se bomo v letošnjem letu zadolžili za 1% manj. Svetniška skupina DeSUS bo 
predlog podprla.  
 
Član sveta Vid GLINŠEK je dejal, da bo predlog podprl. Veseli ga, da bodo denar namenili za dvigovanje 
nacionalne zavesti in za izboljševanje vsesplošne klime. Tako kot je gospa podžupanja povedala, bi bilo 
smiselno dodati k zastavam tudi navodila. Podal je še pobudo, kar je že izpostavil v preteklosti, da bi se 
namenilo nekaj 10.000 EUR za znižanje omrežnine za plin. 
 
Župan Bojan KONTIČ je dejal, da rebalans sprejemajo zato, ker so imeli presežek prihodkov nad odhodki višji, 
kot so planirali v lanskem letu. Denarja za CTN ne dobijo zato, ker se projekti začnejo konec jeseni in bo denar 
prihajal z zamikom. Projekti stojijo zaradi države, so pa pri vseh teh projektih na prvem mestu med mestnimi 
občinami, začnejo pa v kratkem tudi z energetsko sanacijo objektov iz teh sredstev. Za vse ostalo pa vlagajo 
ves napor in pripravljajo dokumentacijo, da bodo ujeli prvi vlak, ko bodo lahko ta denar tudi dobili. V letošnjem 



letu pa objektivno ocenjujejo, da tega prihodka v letošnjem letu ne bo. Denarja, ki ga ne bo, pa ne moreš 
razporediti drugam. 
 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
16. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu 
Mestne občine Velenje za leto 2018. 
  
Za predlog je glasovalo 26 članov sveta, nihče ni bil proti. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 
 

K 17. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje 

 
Obrazložitev predloga je podal Drago MARTINŠEK. 
 
Prisotnih je bilo 29 članov sveta. 
17. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Vrtec Velenje.  
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 

K 18. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Osnutek Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta javno-zasebnega partnerstva 

»Vrtec Vinska Gora« 
 

Obrazložitev osnutka sta podala Drago MARTINŠEK in dr. Boštjan FERK.  

Članica sveta mag. Dragica POVH je dejala, da je v 13. členu pod 3. alinejo, kjer so navedeni pogoji za izbiro 
koncesionarja, zapisano: »....da je na dan oddaje prijave imel predložene vse obračune davčnih odtegljajev za 
dohodke iz delovnega razmerja....«. Predlagala je, da se tukaj doda: »...in poravnane vse obveznosti iz tega 
naslova.«. Niso namreč dovolj samo obračuni, ampak morajo biti obveznosti tudi poravnane, saj ravno tukaj 
velikokrat prihaja do nepravilnosti in neplačil. 
V 23. členu, kjer je opredeljen nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe, pa ni popolnoma jasno, kako je z 
zapisniki o nadzoru, torej kakšna je razlika, če je, med rednim in izrednim nadzorom pri zapisnikih. V 2. 
odstavku, kjer je opredeljen izredni nadzor, piše, da se o izvedenem izrednem nadzoru naredi zapisnik, ki ga 
podpišeta predstavnik koncesionarja in predsednik nadzorne komisije. V zadnjem odstavku, kjer pa je o vseh 
nadzorih, pa piše, da se naredi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik koncesionarja in koncedenta oziroma 
pooblaščenec koncedenta. Zdi se ji, da tukaj ni dovolj jasno zapisano, kako je s temi zapisniki.  

Član sveta Franc SEVER je podal pripombe na isti člen kot njegova predhodnica. Dejal je, da predloženi 
obračuni niso dovolj, ti morajo biti tudi plačani. Med predloženimi obračuni in plačanimi obračuni je velika 
razlika.  



Dr. Boštjan FERK je dejal, da bo 13. člen lahko bolj natančno definiran tudi v fazi javnega razpisa. So pa 
alineje od 1 do 7 izključitveni razlogi, ki jih opredeljuje zakon o javnem naročanju in so iz zakona dobesedno 
prepisani. Oni kot pripravljalci niso želeli iti v nasprotje z zakonom, ker je na to vezano tudi dokazovanje v 
uradnih evidencah. Sledili so torej zakonski dikciji, lahko pa jo dopolnijo. Glede 23. člena je dejal, da je v 
odloku nadzor opredeljen v 2 oblikah, bolj podrobno pa bo nadzor opredeljen v koncesijski pogodbi, najprej 
seveda kot redni nadzor v obliki letnih poročil koncesionarja, izredni nadzor pa lahko koncedent uvede, ko 
ugotovi, da so v koncesijskem razmerju nepravilnosti. Bo pa določba 23. člena glede rednih in izrednih 
nadzorov ter zapisnikov gotovo bolj natančno opredeljena v koncesijski pogodbi.  

Član sveta Franc SEVER je postavil vprašanje, zakaj ni mogoče tega zapisati v odloku. Odlok je namreč 
pripravljen na osnovi zakona, gre pa v pravni državi od zgoraj navzdol, zato predlaga, da se da čim več v 
odlok, ter da se jasno in ostro zapiše, ne pa da se razmišlja o tem, kaj bo v pogodbi zapisano.  

Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
18. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Osnutku Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta 
javno-zasebnega partnerstva »Vrtec Vinska Gora«.  
 
Za predlog je glasovalo 31 članov sveta, nihče ni bil proti. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 19. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Osnutek Odloka o štipendiranju v Mestni občini Velenje 

 
Obrazložitev osnutka je podal Drago MARTINŠEK. 
 
Član sveta dr. Franc ŽERDIN je dejal, da ga zelo veseli, da so prišli tako daleč, da lahko danes resno 
razpravljajo o razpisu štipendij za šolsko leto 2018/2019. Z razpisom za osnovnošolce so ustvarili pogoje, da 
se lahko v 8. in 9. razredu veliko bolj pogumno in smelo pogovarjajo o poklicnem usmerjanju. To je dobro, saj 
je že v osnovnih šolah potrebno začeti s poklicnim usmerjanjem. To pa je le prvi korak, saj je 50.000 EUR 
občinskega denarja premalo, da bi lahko na daljši rok reševali problem štipendiranja. To je za 1. letnike 
poklicnih srednjih šol dovolj, ni pa to dovolj sredstev za 2. in 3. letnike. V letošnjem letu morajo pristopiti k 2. 
koraku, torej k oblikovanju občinske štipendijske sheme, obvezno pa je potrebno privabiti v to shemo podjetja v 
MOV, obvezno tudi obrtno dejavnost, začeti pa se je potrebno intenzivno pogovarjati, kako pritegniti državo, ki 
ima tudi na razpolago določen delež sredstev. 3. faza pa je razširiti shemo na celotno SAŠA regijo. Imamo 
sicer štipendijsko shemo v savinjski statistični regiji, vendar je s temi sredstvi tako, da velik del ostaja 
nepodeljen, saj se učenci in študentje iz SAŠA regije na ta štipendijski fond ne prijavljajo iz neznanega 
razloga, zato je potrebno prenesti štipendijski fond na občino, na SAŠA regijo. Z veseljem tudi ugotavlja, da je 
vpis v 1. letnik poklicnih šol deficitarnih poklicev bolj intenziven, kot je bil do sedaj. Osnutek bo z veseljem 
potrdil.  

Član sveta Dimitrij AMON je dejal, da podpira osnutek odloka. V celoti ga je prebral in je zelo vesel, da po 
dobrih 8 letih dobivajo nov odlok. V 10. členu, kjer so pogoji za dijake, predlaga, da se v 1. alineji, kjer piše: 
»imajo stalno prebivališče v Mestni občini Velenje«, doda dikcija »da imajo prebivališče v MOV več kot leto 
dni«, saj so se v preteklosti ljudje začasno prijavili v MOV tudi zato, da so se lahko prijavili na razpis za 
štipendije. Kljub temu, da razume vse napore za vpis v 1. letnik deficitarnih poklicev, je pri 2. alineji predlagal, 
da se razmisli o možnosti prijave tudi na ostale letnike in se v razpisu za posamezno leto glede na višino 
sredstev opredeli, ali gre za 1. letnik ali za vse ostale letnike. Glede alineje, kjer je zapisano: »hkrati ne 
prejemajo kadrovske štipendije in štipendije za deficitarne poklice odobrene s strani Javnega sklada Republike 
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije« je dejal, da prejšnji odlok ni izključeval prejemanja ostalih štipendij. 
Zakonodaje, ki je trenutno v veljavi na tem področju, sicer ne pozna. Vseeno zato daje v razmislek, da se to 
preveri. Pri 11. členu v 1. alineji bi bilo ravno tako potrebno dodati dikcijo, da mora biti stalno prebivališče 
daljše od 1 leta. V čisto zadnjem odstavku 11. člena je navedeno: »Štipendist mora zgoraj navedene točke 
izpolnjevati celoten čas upravičenosti do štipendije.« To teoretično pomeni, da mora imeti študent povprečno 



oceno 8. Predlaga, da se to črta, ni pa nujno, saj gre za težko preverljive stvari. V 12. členu, kjer  je govora o 
komisiji za štipendiranje, predlaga, da se ohrani dobra praksa iz preteklih let. Navedeno je: »Postopek 
dodeljevanja štipendij vodi petčlanska Komisija za štipendiranje, ki jo s sklepom imenuje župan.« Predlaga, da 
se doda: »od katerih mora biti en predstavnik predlagan s strani lokalnega študentskega kluba ali lokalnega 
mladinskega sveta.«  V 17. členu, kjer je govora o vlogi za štipendijo dijakom, je zapisano: »fotokopijo 
spričevala zaključnega razreda osnovne šole«. Dodal bi »oziroma predhodnega razreda«. Lahko namreč gre 
za to, da je kdo že predhodno opravil kakšno izobraževanje, pa se je nato vpisal naprej. Pri 27. členu predlaga, 
da se tam, kjer piše »težkih socialno-ekonomski pogoji, dalj časa trajajoča bolezen ali invalidnost«, dodajo še 
tri pikice, saj imajo potem možnost, da se lahko tudi kakšni drugi razlogi upoštevajo pri oprostitvi vračila 
štipendije. Osnutek odloka torej podpira, pripraviti pa bo potrebno tudi pravilnik o štipendiranju. Postavil je še 
vprašanje, ali bodo torej naredili dva razpisa, če bodo enega delali v mesecu juniju, saj vedo, da se za 
študente študijski rok zaključi zadnjega septembra. 

Drago MARTINŠEK je dejal, da pravilnika zaenkrat ne predvidevajo, to bo opredeljeno v razpisu. Razpisa pa 
bosta dva, kar je logično, torej za srednješolce prej in za študente v začetku oktobra.  
 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
19. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Osnutku Odloka o štipendiranju v Mestni občini Velenje. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 20. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Osnutek Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja 

prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov podružnična OŠ Plešivec in 
Bazen Velenje 

 
Obrazložitev osnutka sta podala Marjan KLEPEC in dr. Boštjan FERK. 
 
Član sveta Franc SEVER je dejal, da je v 19. členu zapisano »da razpolaga z zadostnim številom delavcev«. 
Zanima ga, ali so to lastni delavci, pogodbeni delavci, inženiring firma, to ni dovolj jasno.  
 
Članica sveta Breda KOLAR je dejala, da jo izredno veseli, ker je končno prišlo tako daleč, da bosta tudi 
bazen in šola doživela energetsko sanacijo. Tiste, ki so na tem delali, lahko samo pohvali, saj so inovativno 
našli možnost, da se bosta ta dva objekta lahko sanirala. Pozdravlja to in bo predlog podprla.  
 
Dr. Boštjan FERK je dejal, da so pravila javnega naročanja dosti jasna, torej občine nimajo pravice, da bi 
omejevale oblikovanje ponudb skupaj s podizvajalci. Zato bi bilo pisanje drugačnih zahtev v odloke preveč 
tvegano, še posebej na tem projektu, ki bo časovno zelo zahteven.  
 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
20. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Osnutku Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta 
pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov 
podružnična OŠ Plešivec in Bazen Velenje.  
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
Član sveta Franc SEVER je dejal, da ni bilo vsebinske razprave, postavil je le vprašanje, zato so izpolnjeni 
pogoji, da danes glasujejo tudi o predlogu.  
 



Ker na osnutek odloka ni bilo podanih bistvenih pripomb, je župan predlagal, da se osnutek odloka 
prekvalificira v predlog. 
 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
21. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se Osnutek Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za 
izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih 
objektov podružnična OŠ Plešivec in Bazen Velenje prekvalificira v predlog.  
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
22. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta 
pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov 
podružnična OŠ Plešivec in Bazen Velenje.  
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 

 
 
 

 
K 21. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za širše območje 
opuščenega pokopališča Šmartno v Velenju 

 
Obrazložitev osnutka je podala mag. Branka GRADIŠNIK. 
 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
23. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ureditvenem načrtu za širše območje opuščenega pokopališča Šmartno v Velenju.  
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
Ker na osnutek odloka ni bilo podanih bistvenih pripomb, je župan predlagal, da se osnutek odloka 
prekvalificira v predlog. 
 
 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
24. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ureditvenem načrtu za širše območje opuščenega pokopališča Šmartno v Velenju prekvalificira v 
predlog. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 



25. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ureditvenem načrtu za širše območje opuščenega pokopališča Šmartno v Velenju. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 

 
 
 

K 22. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Osnutek Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini Velenje 

 
Obrazložitev osnutka je podala Alenka REDNJAK. 
 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
26. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Osnutku Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini 
Velenje. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
Ker na osnutek odloka ni bilo podanih bistvenih pripomb, je župan predlagal, da se osnutek odloka 
prekvalificira v predlog. 
 
 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
27. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se Osnutek Odloka o turistični in promocijski taksi v 
Mestni občini Velenje prekvalificira v predlog. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
28. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o turistični in promocijski taksi v Mestni občini 
Velenje. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 23. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Letni program dela Nadzornega odbora Mestne občine Velenje za leto 2018 

 
Program dela je predstavil Anton ŽOVE. 
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s programom. 



 
 
 

 
 

K 24. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Letno poročilo Vrtca Velenje za leto 2017 

 
Poročilo je predstavila Nataša DOLER. 
 
Članica sveta Aleksandra VASILJEVIĆ je dejala, da vsak otrok v Velenju dobi mesto v vrtcu, kar pomeni več 
kot dobro finančno poslovanje. MOV iz proračuna namenja malo več kot 4 milijone EUR za delovanje vrtcev. 
Vsako leto tudi sprejemajo sklepe o določitvi fleksibilnega normativa, s čimer dokazujejo, da jim je pomembno, 
da je vsak otrok vključen v vrtec. To, kar je pri nas samoumevno, je morda v drugih občinah utopično, ko 
čakajo na vrtec tudi do 2 leti. Pri nas tega ne poznamo. Izrekla je pohvalo za dobro sodelovanje z Vrtcem 
Velenje ter pohvalila odlično delo vzgojiteljic in pomočnic, ki vzgajajo in oblikujejo našo svetlo prihodnost.  
 
Članica sveta Majda GABERŠEK je dejala, da toplo priporoča vključitev otrok v vrtec. Iz poročila je namreč 
razvidno, da se v Vrtcu Velenje dogajajo lepe stvari in da zaposleni zelo lepo poskrbijo za naše otroke. 
Pomembno pa je poudariti, da ima naša občina izreden posluh za delo, ki ga opravljajo v vrtcu, saj 
subvencionira približno 70% ekonomske cene vrtca, v mnogih občinah tega sploh ne poznajo. Želi si, da bi v 
naši občini še naprej ostajal tako pozitiven odnos do te oblike varstva predšolskih otrok.  
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  
 
 

 
 

 
K 25. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Letno poročilo Zdravstvenega doma Velenje za leto 2017 

 
Poročilo je predstavil mag. Janko ŠTEHARNIK. 
 
Član sveta Bojan ŠKARJA je dejal, da je pred 1 letom rekel, da so postavili dobro kadrovsko osnovo in 
direktorja, ki je ekonomist. Po 1 letu ugotavljajo, da imajo izgubo, vendar je direktor zelo dobro razložil, zakaj je 
do nje prišlo. Vidimo lahko, da v našem zdravstvu veliko stvari ne štima. V novem mandatu se je treba tega 
problema lotiti zelo temeljito. Program je bil v glavnem realiziran in tudi presežen. Upa, da bo letošnje leto 
finančni izkaz boljši, opozoril pa je na to, da veliko naših občanov nima osebnega zdravnika in zato iščejo 
pomoč v dežurni ambulanti ali urgenci, kar je velika obremenitev in na tem področju bi bilo potrebno nekaj 
narediti. MOV veliko investicijsko vlaga, tudi danes so dodali sredstva za investicije v ZD Velenje in torej kot 
ustanoviteljica zelo dobro skrbi za zdravstveni dom. Pojavila pa se je ideja na svetu, da bo MOV kot 
ustanoviteljica, če želi imeti kvalitetno osnovno zdravstvo, vanj morala začeti vlagati nekaj denarja, ne samo 
investicije. Meni, da je ZD Velenje do sedaj zagotavljal kvalitetno osnovno in specialistično dejavost za naše 
občane. 
 
Član sveta Franc SEVER se je zahvalil za poročilo, kjer so lahko videli, kakšna je razlika med plansko in tržno 
ekonomijo. Ko je prispel novi direktor, je bil plus, sedaj imamo direktorja ekonomista in je po 1 letu minus. Gre 
za to, da se je prej prikazovala planska ekonomija, sedaj pa se tržna. V tržni ekonomiji prikažeš stanje takšno, 
kot je, tudi če je grdo, v planski pa olepšaš. Upa, da bo to dočakal tudi tam, kjer je predsednik nadzornega 
odbora. Zelo ga veseli, da je končno v ZD Velenje do tega prišlo in da se pove realno, kje so vzroki, tudi če je 
minus. Prav je tako in direktorju pri delu želi veliko uspeha.  
 
Članica sveta Erika KLJUN ROŠKAR je dejala, da se kot ekonomistka zelo pridružuje mnenju gospoda 
Severja, prav tako pozdravlja gospoda Šteharnika kot ekonomista na tem mestu. Odlično se ji zdi tudi to, da je 
tako realno predstavil situacijo in verjame, da bo zadeve peljal tako, da se bo situacija izboljšala. Pohvalila je 
ginekologinjo Sonjo Levak Hozjan, ki je na svoj način skrajšala čakalne vrste, ker se je odločila, da dela cel 
dan. Morda bi lahko razmislil še kateri drug zdravnik o tem, dokler se kapacitete zdravnikov ne povečajo. 
 



Mag. Janko ŠTEHARNIK je dejal, da je ta trenutek vložena tožba proti državi. Kar nekaj zdravstvenih domov 
se je odločilo, da tega ne morejo več prenašati, zato so vložili tožbo proti ministrstvu za zdravje. Upajo, da 
bodo vsaj del sredstev, ki jih niso dobili v lanskem letu, dobili letos. To pa seveda ne bo rešilo problema. Gre 
za sistemske težave.  

 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  
 
 
 
 
 

K 26. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Letno poročilo o delu Centra za socialno delo Velenje za leto 2017 

 
Poročilo je predstavila Valerija KIDRIČ. 
 
Članica sveta Helena IMPERL je dejala, da so v svetniški skupini DeSUS obravnavali poročilo, ki je zelo 
obsežno. V tabeli predhodnega družinskega posredovanja je opazna vsakoletna porast primerov, podobno je 
tudi na vseh ostalih področjih, kar lahko predstavlja poglobljeno skrb za uspešnejše urejanje nekaterih 
medsebojnih razmerij. Pri prepoznavanju socialnih stisk občanov center opravlja številne storitve, posebnega 
pomena pa so postopki za uresničevanje materialne pomoči v obliki različnih prejemkov, subvencij in plačil. 
Strokovni delavci CSD sodelujejo pri raznih odborih, društvih in humanitarnih akcijah z namenom poskrbeti za 
vse, ki so pomoči potrebni. Kot članica Sveta CSD Velenje spremlja delovanje centra, zato lahko pohvali delo 
vodstva in vseh zaposlenih, pohvalila pa je tudi prostovoljce.  

 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  
 
 
 
 

K 27. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Letno poročilo Območnega združenja Rdečega križa Velenje za leto 2017 

 
Poročilo je predstavil Drago KOLAR. 
 
Članica sveta Aleksandra VASILJEVIĆ je dejala, da jo najbolj veseli to, da je nabor aktivnosti Rdečega križa 
usmerjen v zmanjševanje neenakosti v družbi ter da želijo vključiti v svoje aktivnosti vse prostovoljce in tudi 
tiste, ki so socialno ogroženi. Predvsem pa je pomembno, da ozaveščajo o pomenu nudenja prve pomoči, še 
zlasti uporabe defibrilatorja. Uspešno in dobro delo jim želi še naprej.  

 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  
 
 
 
 

K 28. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo letnega in zimskega vzdrževanja ter obnov cest v Mestni občini Velenje za leto 2017 

 
Poročilo je predstavil Janez HERODEŽ. 

 
Župan Bojan KONTIČ je postavil vprašanje, kako je z vzdrževanjem cest, ki so zbirne mestne ceste, to so 
Tomšičeva, Rudarska, Prešernova. Prav tako se mu zdi, da malo zamuja barvanje oznak na cestišču. Na 
določenih delih pa je potrebna sanacije industrijska cesta.  
 
Janez HERODEŽ je dejal, da se je barvanje pričelo v tem tednu in tu ne vidi težav. Glede cest pa so bili 
narejeni pregledi, podano je tudi poročilo, kaj je potrebno storiti. Najprej bodo v tem mesecu dali poudarek 
investicijskemu vzdrževanju in ga zaključili, nato pa bodo njihove ekipe šle na omenjene odseke, če pa se bo v 
tem času zgodilo, da bo kakšna večja poškodba, bodo to seveda uredili.  



Član sveta Srečko KOROŠEC je opozoril na Stanetovo cesto, kjer je asfalt ves v razpokah in ga je potrebno 
zaliti.  
 
Janez HERODEŽ je dejal, da ne ve na pamet, sigurno pa je ta zadeva v planu in se bodo potrudili, da bo čim 
prej urejeno.  

 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  
 
 
 
Seja se je zaključila ob 13.40 uri.  

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

župan Mestne občine Velenje 
Bojan Kontič, l.r. 

 
 


