
ZAPISNIK 5. SEJE  
Sveta Mestne občine Velenje 
Seja je potekala v sejni dvorani Mestne občine Velenje, dne 3.2. 2015, s pričetkom ob 8.00 uri in zaključkom ob 
10.00 uri. 
 
Sejo je vodil župan Bojan KONTIČ. 
 
Župan Bojan KONTIČ je otvoril sejo in ugotovil, da je od skupnega števila 33 članov sveta prisotnih 32 članov in je 
svet sklepčen. Prav tako je opozoril, da je na današnji seji gospod Vid Glinšek prvič prisoten kot neodvisni svetnik.  
 
 
Člani sveta so za 5. sejo Sveta Mestne občine Velenje prejeli naslednje gradivo: 
- Glasilo št. 5 in grafično prilogo, ki je objavljena na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si 
- Predlog dnevnega reda s poročevalci, kazalom in opombami 
- AMANDMA k predlogu Pravilnika o plačah, plačilih, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter    

članov drugih organov in njihovih delovnih teles Mestne občine Velenje 
- Poročilo o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2014    
- Poročili o volilni kampanji za lokalne volitve za stranki NSi in SMC 
- Zapisnik Odbora za negospodarske javne službe 
- Zapisnik Odbora za gospodarske javne službe 
- Zapisnik Odbor za gospodarstvo  
- Zapisnik Odbora za okolje in prostor 
- Zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja   
- Zapisnik Komisije za pripravo statuta občine, poslovnika sveta in pravna vprašanja 
- Zapisnik Komisije za mladinska vprašanja 
- Zapisnik Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin 
- Zapisnik seje Nadzornega odbora 

 
 

Za 5. sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 
1. Potrditev zapisnika 4. seje Sveta Mestne občine Velenje 
2. Vprašanja in pobude članov sveta 
3. Predlog Sklepa o ustanovitvi javnega dobra v k. o. Velenje 
4. Poročilo o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev na podlagi javnega razpisa za izgradnjo malih komunalnih 

čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2014 
5. Predlog Sklepa o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih 

naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2015 
6. Predlog Pravilnika o plačah, plačilih, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih 

organov in njihovih delovnih teles Mestne občine Velenje   
7. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti/programov/ projektov/prireditev, ki niso predmet 

drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje  
8. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju 

dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine 
Velenje 

9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje  
10. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju nepremičnin v lasti Mestne občine 

Velenje s služnostnimi pravicami ter oddaji v najem ali zakup 
11. Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh »de minimis« za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje za 

leto 2014 
12. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o spodbujanju podjetništva v Mestni občini Velenje 
13. Poročilo o dejavnostih in rezultatih v zvezi z uresničevanjem zastavljenih ciljev in programov razvoja socialnega 

varstva v Mestni občini Velenje v letu 2014 
14. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Mestni občini Velenje za 

leto 2014 
15. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti v Mestni občini Velenje za 

leto 2014 

http://www.velenje.si/


16. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa 
razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje za leto 2014 

17. Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2015 
18. Odgovori na pobude in vprašanja 
 
 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da svetniška skupina SMC predlaga spremembo dnevnega reda, in sicer da se 
umakne 6. točka - Predlog Pravilnika o plačah, plačilih, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter 
članov drugih organov in njihovih delovnih teles Mestne občine Velenje. Do njih so namreč prišle informacije, da 
ima več predsednikov krajevnih skupnosti pomisleke zlasti glede nagrad predsednikom in članom krajevnih 
skupnosti in mestnih četrti. V svetniški skupini menijo, da bi bilo potrebno pravilnik uskladiti s predstavniki krajevnih 
skupnosti in mestnih četrti. Pri tem poudarjajo, da osnutek ni bil oblikovan v času tega mestnega sveta, zato 
njihova svetniška skupina ni imela možnosti sodelovati pri pripravi tega akta. Zato predlagajo, da se ta točka 
umakne iz dnevnega reda in se omogoči dodatna razprava, ki naj vključi tudi predstavnike krajevnih skupnosti.  
 
Član sveta Franc SEVER je dejal, da se s predlogom absolutno ne strinja. Dejal je, da je bil 16 let predsednik 
krajevne skupnosti in ni želel plačila. Zdaj pa mu rečejo tisti, ki so kandidirali na listah raznih strank, da bi radi imeli 
sejnine. Če so takšne eminentne osebe, so imeli možnost priti v občinski svet tako kot sta prišla gospod Letonje in 
gospod Glinšek, torej s preferenčnimi glasovi. Na kolegiju je bila razprava o vseh točkah in na nobeno točko ni bilo 
pripombe. Dejal je še, naj se ne naseda posameznim predsednikom krajevnih skupnosti. Predlogu nasprotuje.  
 
Župan Bojan KONTIČ je dejal, da gre samo za eno osebo, vsaj kolikor on ve, gospodu Jenku pa to potem zraste 
na več številk. Ko se odlok sprejema, imajo možnost sodelovati, na seji sveta pa je prepozno, če ni vloženega 
amandmaja. Svetniku Jenku je dejal, da se bodo to v stranki pač morali naučiti, saj drugače po poslovniku ne gre.  
 
Član sveta Andrej KUZMAN je dejal, da ne ve, zakaj toliko hude krvi. Dejal je, da se v krajevnih skupnostih o tem 
res niso pogovarjali, pa bi se verjetno morali. Sam nima nobenih pripomb na zapisano vsebino, glede na postopek, 
pa je pripomba upravičena.  
 
Župan Bojan KONTIČ je dejal, da bodo ta pravilnik v letošnjem letu zagotovo še enkrat spreminjali, ampak ne 
zato, ker bi sami tako želeli ali ne, ampak zato, ker bo verjetno na državnem nivoju sprejet ukrep, kjer bodo vse 
krajevne skupnosti izgubile status pravne osebe. Gospodu Jenku je dejal, da lahko ta kima sem in tja, ampak to so 
načrti njihove vlade.  
 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da je to laž. Dejal je, da bo po njegovih informacijah imel župan pristojnosti, da 
se odloči. 
 
Župan Bojan KONTIČ je svetniku Jenku odvrnil, da bo seveda imel župan pristojnost in ga opozoril, naj se umiri v 
klopi, ker nima besede. Dejal je, da bo seveda to prepuščeno županu, vendar bo za to dobil manj sredstev. Tako je 
to v tej naši ljubi politiki in če bodo zmanjšali sredstva, župani seveda teh sredstev, ki bodo v proračunu 
manjkajoča, ne bodo mogli nadomestiti. Gospodu Jenku je odvrnil, da on bi pa zagotovo bil uspešen župan in mu 
predlagal, da ne komentira iz klopi. Župan je dejal, da sta se enkrat do sedaj pogovarjala v tem mandatu z 
gospodom Jenkom in to je bilo za njegovo službo in o ničemer drugem nista govorila. Lahko pa odpreta polemiko, 
če gospod Jenko to želi. Še enkrat je svetnika opozoril, da lahko odpreta polemiko o vseh zadevah, ampak 
edinkrat, ko ga je prišel svetnik obiskat, ga je prišel vprašat za službo. Svetnik Jenko je dejal, da ga je prišel 
vprašati za razpis. Župan je dejal, da seveda, da za razpis, saj na občini zaposlujejo le preko razpisov. In to je 
ravno to, kar mu je Jenko očital v predvolilni kampaniji, bil pa je prvi, ki ga je prišel vprašati za službo. Župan je 
dejal, da je dosti in svetnika opozoril, da nima besede in da z njim med sejo ne bo debatiral. Še enkrat je župan 
dejal, da meni, da bo na tem področju zelo hitro prišlo do sprememb v prihodnje, zato je predlagal, da ta praviln ik 
sprejmejo in da ga danes ne umaknejo z dnevnega reda. Imajo tudi srečanje s predsedniki krajevnih skupnosti in 
mestnih četrti in bodo z veseljem prisluhnili vsem pripombam. Običajno so vse pripombe upoštevali, vendar ne na 
način, da je nekdo nekomu rekel, ampak konkretno. Ve se, kako se komunicira. Na to se opozori župana ali 
njegove sodelavce in zagotovo so do sedaj upoštevali vse pripombe, ki so jih dobili s strani predsednikov krajevnih 
skupnosti in tudi tokrat bo tako. Če bodo nestrinjanja, bodo potem ustrezno ukrepali. Zato je predlagal, da 
pravilnika ne umikajo, čas za to je bil, imeli so svetniki tudi srečanje, kjer so šli čez dnevni red in na tega ni bilo 



nobenih pripomb. Počasi bo potrebno delati v skladu s poslovnikom, vsaj dokler bo on župan. Predlagal je 
svetnicam in svetnikom, da glasujejo o predlogu gospoda Jenka, sam pa mu nasprotuje.  

 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
1. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se iz dnevnega reda umakne 6. točka - Predlog Pravilnika o 
plačah, plačilih, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov in njihovih delovnih 
teles Mestne občine Velenje.   
 
Za predlog so glasovali 3 člani sveta, 26 članov je bilo proti.  
Predlog ni bil sprejet.  
 
 
Župan Bojan KONTIČ je predlagal, da se po skrajšanem postopku obravnava: 
 
- 10. Točka - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje 
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
2. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se po skrajšanem postopku obravnava 10. točka dnevnega 
reda - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet.  
 
 
 
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
3. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se je glasil: 5. seja Sveta Mestne občine Velenje bo 
potekala po naslednjem DNEVNEM REDU: 
1. Potrditev zapisnika 4. seje Sveta Mestne občine Velenje 
2. Vprašanja in pobude članov sveta 
3. Predlog Sklepa o ustanovitvi javnega dobra v k. o. Velenje 
4. Poročilo o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev na podlagi javnega razpisa za izgradnjo malih komunalnih 

čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2014 
5. Predlog Sklepa o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih 

naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2015 
6. Predlog Pravilnika o plačah, plačilih, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih 

organov in njihovih delovnih teles Mestne občine Velenje   
7. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti/programov/ projektov/prireditev, ki niso 

predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje  
8. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju 

dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine 
Velenje 

9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje  
10. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju nepremičnin v lasti Mestne občine 

Velenje s služnostnimi pravicami ter oddaji v najem ali zakup 
11. Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh »de minimis« za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje za 

leto 2014 
12. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o spodbujanju podjetništva v Mestni občini Velenje 



13. Poročilo o dejavnostih in rezultatih v zvezi z uresničevanjem zastavljenih ciljev in programov razvoja 
socialnega varstva v Mestni občini Velenje v letu 2014 

14. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Mestni občini Velenje 
za leto 2014 

15. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti v Mestni občini Velenje za 
leto 2014 

16. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa 
razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje za leto 2014 

17. Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2015 
18. Odgovori na pobude in vprašanja 
 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet.  
 
 
 
 
 

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Potrditev zapisnika 4. 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 4. 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 Marjana KOREN je podala naslednjo pobudo: 
1. Podala je pobudo, da se razširi dovozna cesta na Goriški 53 do 64. Ta je namreč v obliki črke L in je na ovinku 
preozka za vsa PUP-ova vozila, gasilska vozila in stroje, zato morajo ti voziti po travi in je nastala blatna jama.  
 
Član sveta Karl Drago SEME je podal naslednjo pobudo: 
1. Podal je pobudo, da bi se Svet MOV seznanil s poročilom o delu Centra za socialno delo Velenje.  
 
Član sveta Vid GLINŠEK je podal naslednjo pobudo: 
1. Podal je pobudo, da se za Velenjsko jezero uredi odlok o plovnosti. Prav tako je postavil vprašanje, kdo je 
upravitelj Velenjskega jezera. 
 
Član sveta Mihael LETONJE je podal naslednja vprašanja in pobude: 
1. Postavil je vprašanje, kako je s križiščem pri Momaxu, ki ni osvetljeno in je zato nevarno za pešce. Prav tako ga 
zanima, ali je bilo vprašanje poslano na direkcijo za ceste. 
2. Postavil je vprašanje, ali je motokros proga na Žarovi legalna ali ne. Prav tako ga zanima, kdo je dal dovoljenje 
zanjo. Tamkajšnji stanovalci se pritožujejo, da je proga zelo moteča, še zlasti ob nedeljah.  
3. Podal je pobudo, da se poti na Koželj očistijo podrtih dreves in vej. 
 4. Glede razvoja turizma je pohvalil ustanovitev strateškega sveta in upa, da se bo sedaj zadeva premaknila iz 
mrtve točke.  



5. Dejal je, da se mu zdi nekoliko neprimerno, da se izvaja v okviru turistične ponudbe nagradna igra na temo 
doživetja socializma v Velenju. Zanima ga, kaj to sploh pomeni in kakšen smisel ima turistično promovirati Velenje 
v okviru socializma. 
 
Član sveta Franc SEVER je podal naslednja vprašanja in pobude: 
1. Dejal je, da je na prejšnji seji podal pobudo, da bi se seje Sveta MOV snemale. Meni, da se je sedaj treba 
dokončno opredeliti do tega, torej, ali se bodo snemale ali ne.  
2. Dejal je, da se ne strinja z odgovorom glede vodovoda na Petelinjek. Tam je potrebno narediti le prečrpališče, 
rezervoar je na vrhu. Res ga je sicer potrebno sanirati, vendar se lahko dela po fazah, cevovod, črpališče, 
nazadnje pa rezervoar. Če obstoječi rezervoar še danes drži vodo, jo lahko še naslednjih 5 let in se lahko pozneje 
sanira. Tako bo sama investicija bistveno nižja od 800.000 EUR.  
3. Postavil je vprašanje, ali se je že naredil razrez kanalizacije. Približujemo se namreč letu, ko bo potrebno imeti 
male čistilne naprave ali fekalno kanalizacijo. Zanima ga, ali se je že opredelilo, kje bi bilo smiselno narediti manjše 
čistilne naprave skupaj. Predlagal je, da se ustanovi nekakšna delovna skupina, da se ugotovi, kje bi bilo smiselno 
in kje možno. Predvsem je potrebno upoštevati možnost plazov na določenih območjih zaradi vode. Prav tako je 
predlagal, da se tam, kjer je 5 ali 10 gospodinjstev skupaj, odkupi zemlja in se zgradi majhna čistilna naprava, 
elektro priklop, komunala s tem upravlja in uporabniki plačujejo enako preko položnic kakor tisti, ki imajo fekalno 
kanalizacijo.  
 
Član sveta Albin VRABIČ je podal naslednja vprašanja in pobude: 
1. Dejal je, da se stanovalci na Cankarjevi 2 srečujejo s funkcionalnimi težavami na južnem delu nove promenade. 
Predvsem so problem razbrazdane površine, še posebej sedaj, ko je sneg. Plugi sneg potisnejo na gladek del, ki si 
ga je arhitekt zamislil kot površino za pešce in prehod je nemogoč. Tako so pešci prisiljeni hoditi po razbrazdanem 
delu, kar je nevarno. Prav tako opažajo, da ta razbrazdana površina ničemur ne služi. Zanima jih, zakaj pri tej ideji 
nobena od strokovnih služb arhitektu ni oporekala. Tudi nerjaveči stebrički namenjeni kot ovire ničemur ne služijo, 
saj je srednji vedno spuščen, preostala dva pa predstavljata problem pri pluženju snega, odvozu smeti in pri 
dostavi. Stanovalci svetnike prosijo, da na seji izpostavijo ta problem in poskrbijo, da se tekom letošnjega leta ta 
razbrazdana površina sanira tako, da bo gladka in normalno prehodna, stebrički pa naj se odstranijo. Sam pa 
župana sprašuje, kako bo ukrepal glede navedenih težav.   
 
Članica sveta Suzana KAVAŠ je podala naslednja vprašanja in pobude: 
1. Dejala je, da so pri pregledu spletnih strani drugih občin ugotovili, da te arhivirajo posnetke sej. Postavila je 
vprašanje, zakaj je MOV te posnetke umaknila s spletne strani. Tam sicer piše, da je tako zahtevala informacijska 
pooblaščenka, vendar jim je ta sporočila, da ni izvedla nobenega inšpekcijskega nadzora. 
2. Dejala je, da je Vrtec Jakec 2.2.2015 brez dovoljenja staršev prestavil večjo skupino otrok v podstrešne prostore. 
Starši ocenjujejo, da ti niso primerni za skupino večjih otrok. Podala je pobudo, da ustrezne službe preverijo, ali 
prostori ustrezajo minimalnim standardom in tehničnim predpisom.   
3. Dejala je, da so na 2. seji podali soglasje k spremembi višine letnega nadomestila za izvajanje rednega 
vzdrževanja cest. V svetniški skupini SDS se do sprejetja tega sklepa niso opredelili, ker ni bilo predloženega 
sanacijskega načrta koncesijske pogodbe, kar se sedaj kaže kot ključno. Sedaj je padel sneg in ceste niso 
ustrezno splužene. Podala je pobudo, da se pripravi aneks k obstoječi koncesijski pogodbi s podjetjem PUP, da bo 
koncesionar bolje opravljal zimsko službo.  
 
Član sveta Anton DE COSTA je podal naslednja vprašanja in pobude: 
1. Postavil je vprašanje, kako je z obljubljenim varnim prehodom za pešce na Kopališki cesti iz strani Gorice proti 
avtobusni postaji.  
2. Dejal je, da se pridružuje pobudi iz prejšnje seje glede hrastovega gozda, t.i. Hrastovja. Prebral pa je, da menda 
stane obrezovanje enega hrasta 1000 EUR, kar se mu zdi zelo veliko in ga zanima, ali ni kakšne druge možnosti.  
 
 
 
 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o ustanovitvi javnega dobra v k. o. Velenje 

 
Obrazložitev predloga je podala mag. Branka GRADIŠNIK. 



 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta 
5. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o ustanovitvi javnega dobra v k. o. Velenje.  
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev na podlagi javnega razpisa za izgradnjo malih 

komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2014 

 
Poročilo je predstavil Anton BRODNIK. 
 
Članica sveta Marjana KOREN je dejala, da so poročilo v svetniški skupini obravnavali in aktivnosti še naprej 
podpirajo. Pozivajo pa Komunalno podjetje Velenje, da se čim bolj angažira pri povezovanju posameznih skupin za 
izgradnjo skupne čistilne naprave, saj bi bilo to za posameznike ceneje. Priporočajo tudi previdnost pri izdajanju 
obratovalnega dovoljenja za te naprave, da pri odtokih ne bi prihajalo do zamočenja površin in posledično do 
plazenja zemlje. Vsekakor pa morajo občani, ki živijo na vodovarstvenih območjih, pohiteti z izgradnjo čistilnih 
naprav, saj bo 31.12. 2015 kmalu tukaj.  
 
Član sveta Franc SEVER je postavil vprašanje, kako so se dogovorili za tisto čistilno napravo, ki je ustrezala 
evropskim predpisom, pa ni bila odobrena.  
 
Anton BRODNIK je odgovoril, da morajo čistilne naprave imeti ustrezni certifikat. Ljudje bi kupili najcenejše, 
vendar te ne ustrezajo nujno predpisanim kriterijem. 10 čistilnih naprav je takšnih, ki si jih lahko občani izberejo in 
ustrezajo kriterijem in te tudi kvalificirajo. Po pol leta se naredijo meritve in če meritve odgovarjajo, potem odobrijo 
finančna sredstva. Za dotično čistilno napravo pa ti kriteriji niso bili izpolnjeni, zato so vlogo zavrnili in bo moral 
urediti lastnik tako, da bo čistilna naprava pravilno delovala.  
 
Svetniki so se seznanili s poročilom. 

 

 

 

 
 

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih 

čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2015 
 

Obrazložitev predloga je podal Anton BRODNIK.  
 

Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
6. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih 
sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje 
za leto 2015. 
  



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

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Pravilnika o plačah, plačilih, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov 

drugih organov in njihovih delovnih teles Mestne občine Velenje   
 

Obrazložitev predloga je podala Amra KADRIČ.  
 
Sledila je razprava o amandmaju k predlogu. 
  
Član sveta Bojan ŠKARJA je dejal, da se mu zdi vsebinsko amandma sicer smiseln, vendar se mu zdi polovična 
prisotnost na sejah realnejša od dvotretjinske. Predlagal je, da se amandma ne sprejme.  
 
Župan Bojan KONTIČ je dejal, da sam ni takega mnenja in ta amandma podpira. Če dobiš sejnino, je prav, da si 
na seji in meni, da je dvotretjinska udeležba pravilna odločitev.  
 
Član sveta Franc SEVER je dejal, da je amandma predlagal zato, ker to ni častna funkcija in je plačana. Tukaj so z 
določenim razlogom in so bili izvoljeni. Problem je tudi pri sejah delovnih telesih. Meni, da bi bilo amandma 
potrebno sprejeti.  
 
Župan Bojan KONTIČ je dejal, da predlaga, da se amandma sprejme. Njegova želja je, da so svetnice in svetniki 
prisotni na sejah, da soodločajo in niso tam zaradi sejnin. Prav tako zato, da se ne borijo z nesklepčnostjo. Gre pa 
tudi za neko razmerje, podžupani namreč dobijo okoli 500 eur in so za to ves čas na razpolago, svetniki pa dobijo 
200 eur neto na eno sejo, kar je med najvišjimi v Sloveniji. Res pa je, da je potrebno upoštevati tudi količino sej, saj 
imajo drugod več sej in zato nižjo sejnino.  
 
Član sveta Mihael LETONJE je dejal, da bo amandma podprl. Postavil pa je vprašanje, ali bodo potem imeli na 
sejah nekoga, ki bo štel ure in prisotnost.  
 
Član sveta Franjo BARTOLAC je dejal, da svetniška skupina SDS o sejninah in prisotnosti na sejah ne bo 
razpravljala. Menijo, da je to stvar uprave občine in glasovali bodo tako, kot bo predlagal župan.  

 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
7. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o AMANDMAJU k predlogu Pravilnika o plačah, plačilih, sejninah in drugih 
prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov in njihovih delovnih teles Mestne občine Velenje. 
 
Za predlog je glasovalo 31 članov sveta, nihče ni bil proti. 
Predlog je bil sprejet.  
 
Član sveta Bojan ŠKARJA je v imenu svetniške skupine dejal, da pravilnik podpirajo. Zlasti podpirajo znižanje iz 
15 na 7,5. Glede višine sejnin pa je tako, da imamo manj sej, prav tako pa so nekatere dolge več kot 6 ur, kar je 
potrebno poudariti. Po drugih občinah imajo veliko krajše seje in tudi več sej. Prav tako se strinjajo z izplačilom 
nadzornemu odboru. Prav tako v svetniški skupini ugotavljajo, da predsedniki in predstavniki krajevnih skupnosti in 
mestnih četrti delajo dobro in podpirajo to minimalno finančno nadomestilo za delo. Kar pa se tiče uveljavljanja 
nadomestila odsotnosti svetnikov iz dela, se strinjajo s predlogom, da svetniki koristijo za to dopust in ure, saj je 
dovolj časa, da si to uredijo.   
 
Član sveta Srečko KOROŠEC je dejal, da tudi njihova svetniška skupina podpira predlog in amandma. Želi, da bi 
bili vzor tudi parlamentu, da ne bodo gledali po televizijah praznih dvoran.  
 



Član sveta Franc SEVER je dejal, da bo predlog podprl. Prav tako se je zahvalil za podporo amandmaju. 
  
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
8. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Pravilnika o plačah, plačilih, sejninah in drugih prejemkih 
občinskih funkcionarjev ter članov drugih organov in njihovih delovnih teles Mestne občine Velenje z vključenim 
amandmajem.  
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet.  
 
 
 
 
 

K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti/programov/ projektov/prireditev, ki niso 

predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje 
 

Poročilo je predstavila mag. Saša SEVČNIKAR. 
 
Član sveta Dimitrij AMON je dejal, da v svetniški skupini SD podpirajo poročilo, prav tako pa tudi izvedbo tega 
razpisa, saj so mnenja, da je smiselno in prav, da MOV ponuja možnost fizičnim in pravnim osebam, da lahko izven 
rokov prijavljajo različne aktivnosti in s temi dogodki dvigujejo kvaliteto življenja v občini in tudi predstavljajo občino.  
Veseli bodo, če se bo za to v prihodnjem proračunu našel še kakšen evro več. Podpirajo pa tudi spremembo 
pravilnika v naslednji točki, saj je pravilnik živ dokument, ki se spreminja, ko je to potrebno.  
 
Svetniki so se seznanili s poročilom.  
 
 
 
 
 

K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju 

dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine 
Velenje 

 
Obrazložitev predloga je podala mag. Saša SEVČNIKAR.   

 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
9. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
sofinanciranju dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne 
občine Velenje.  
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet.  
 
 
 
 

K 9. 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 31 članov sveta. 
10. 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 10. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju nepremičnin v lasti Mestne 

občine Velenje s služnostnimi pravicami ter oddaji v najem ali zakup 
 

Obrazložitev osnutka je podala mag. Branka GRADIŠNIK. 
 
Član sveta Dimitrij AMON je dejal, da svetniška skupina SD osnutek odloka podpira, saj so menja, da je znižanje 
najemnine za najem stavbnega zemljišča tista prava pot. S tem se bo spodbudilo nove potencialne najemnike, da 
bodo koristili prostore v mestnem središču.  
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
11. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju 
nepremičnin v lasti Mestne občine Velenje s služnostnimi pravicami ter oddaji v najem ali zakup.  
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet.  
 
Ker na osnutek ni bilo podanih bistvenih pripomb, je župan predlagal, da se osnutek odloka prekvalificira v predlog.  
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
12. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
obremenjevanju nepremičnin v lasti Mestne občine Velenje s služnostnimi pravicami ter oddaji v najem ali zakup 
prekvalificira v predlog.   
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet.  
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
13. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju 
nepremičnin v lasti Mestne občine Velenje s služnostnimi pravicami ter oddaji v najem ali zakup.  
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet.  



K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh »de minimis« za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje 

za leto 2014 
 

Poročilo je predstavila Alenka REDNJAK.  
 
Svetniki so se seznanili s poročilom.  
 
 
 
 
 

K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o spodbujanju podjetništva v Mestni občini Velenje 

 
Obrazložitev osnutka je podala Alenka REDNJAK. 
 
Član sveta dr. Adnan GLOTIĆ je dejal, da v svetniški skupini SD osnutek odloka podpirajo. Še posebej 
pozdravljajo spremembe, ki na nek način odpirajo meje za možnost sofinanciranja zagona podjetij. Prav tako 
podpirajo maksimalno odprtje zgornje meje za sofinanciranje poslovnih prostorov v mestnem središču. Meni, da so 
predlagane spremembe dobre in smiselne. Predlagal je tudi prekvalifikacijo osnutka v predlog.  
 
Članica sveta Breda KOLAR je dejala, da bo osnutek odloka podprla, saj je to eden od načinov, da se spodbuja 
gospodarstvo.  
 
Župan Bojan KONTIČ je dejal, da je bilo na seji odbora izpostavljeno vprašanje, zakaj v letu 2015 namenjajo manj 
denarja za spodbujanje podjetništva. Lansko leto so namenili skupaj za podjetništvo 410.000 eur, letos pa skupaj z 
vsemi projekti, ki jih imajo, načrtujejo približno 1.900.000 eur, kar pomeni, da je bistveno povečanje na postavki 
razvoja podjetništva.  
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
14. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o spodbujanju 
podjetništva v Mestni občini Velenje. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet.  
 
Ker na osnutek ni bilo podanih bistvenih pripomb, je župan predlagal, da se osnutek odloka prekvalificira v predlog. 
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
15. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
spodbujanju podjetništva v Mestni občini Velenje prekvalificira v predlog.  
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet.  
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
16. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o spodbujanju 
podjetništva v Mestni občini Velenje. 
  



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

K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o dejavnostih in rezultatih v zvezi z uresničevanjem zastavljenih ciljev in programov razvoja 

socialnega varstva v Mestni občini Velenje v letu 2014 
 

Poročilo je predstavil Drago MARTINŠEK. 
 
Član sveta Drago SEME je v imenu svetniške skupine SD izrekel zahvalo vsem izvajalcem, ker so zelo resno vzeli 
uresničevanje te strategije. Po drugi strani pa ni zapisano vse, kar bi lahko bilo zapisano. Želi si, da bi to še naprej 
tako uspešno opravljali.  
 
Član sveta Srečko KOROŠEC je dejal, da se strinja s svojim predhodnikom. Razvidno pa je, da bo v prihodnosti 
potrebno posvetiti več pozornosti mreži programov namenjenih otrokom in mladostnikom ter programom za 
preprečevanje nasilja. Pohvalil je vse, ki se trudijo za boljše življenje občanov.  
 
Svetniki so se seznanili s poročilom. 
 
 
 
 
 
 

K 14. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Mestni občini 

Velenje za leto 2014 
 
Poročilo je predstavil Drago MARTINŠEK.   
 
Članica sveta Irena POLJANŠEK SIVKA je dejala, da so v svetniški skupini SD obravnavali poročilo in so zelo 
zadovoljni z izpeljanimi aktivnostmi. V tej občini kulturi na široko odpiramo vrata, zaradi česar je življenje v MOV 
prijetno in bogato. Ta razpis daje možnost ustvarjalcem, da spodbujajo kulturno rast naše lokalne skupnosti.  
 
Svetniki so se seznanili s poročilom. 
 
 
 
 
 

K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti v Mestni občini 

Velenje za leto 2014 

 
Poročilo je predstavil Drago MARTINŠEK.   
 
Član sveta Dimitrij AMON je popravil gospoda Martinška, in sicer imajo razpis od leta 2008, Odlok o mladinskem 
delu pa imajo od leta 2007. V svetniški skupini SD so mnenja, da se iz leta v leto ko se razpis pripravlja vidi, da 
mladinske organizacije rastejo in posledično tudi Mladinski svet Velenje. Konkretni primer nerealiziranega projekta 
je pravzaprav bil realiziran, saj je šlo le za nespretnost pri oddaji zaključnega poročila. Projekt je bil izveden, vendar 
z veliko mero pomoči MC-ja in ŠŠK-ja. 
 
Član sveta Anton DE COSTA se je zahvalil v imenu skavtske in taborniške organizacije.  



Svetniki so se seznanili s poročilom. 

 
 

 
 
 

 
K 16. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega 
programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje za leto 2014 

 
 

Poročilo je predstavil Drago MARTINŠEK.   
 
Član sveta Dimitrij AMON je v imenu svetniške skupine dejal, da se jim izvedba zdi dobra. Imeli so pomisleke 
glede višine financiranja in sofinanciranja in so to izpostavili tudi pri pripravi naslednje strategije, ki se že pripravlja. 
Za to strategijo pa bi bilo v naslednjem letu primerno, da bi se iz rezervne liste zapisalo vsaj, katerim ciljem so 
sledili ostali prijavitelji, ki niso bili sprejeti v sofinanciranje. Tako bi bilo bolj razvidno, da je strategija pripravljena 
pravilno, torej da se prijavitelji prijavljajo na več različnih razpisov, ne le na tiste, na katere so bili sprejeti.  
 
Svetniki so se seznanili s poročilom. 

 
 
 
 
 

K 17. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2015 

 
Letni program je predstavil Anton ŽOVE.    
 
Svetniki so se seznanili z letnim programom. 

 
 

 
 
 
 

K 18. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Odgovori na pobude in vprašanja 

 
Odgovori na vprašanja in pobude bodo podani v pisni obliki. 
 
Seja se je zaključila ob 10.00 uri. 

 
 
 
Pripravila: 
Aleksandra Forštner, univ. dipl. pol. 
 

župan Mestne občine Velenje 
Bojan Kontič 

 
 
 


