
ZAPISNIK 6. SEJE  
Sveta Mestne občine Velenje 
Seja je potekala v sejni dvorani Mestne občine Velenje, dne 24.3. 2015, s pričetkom ob 8.00 uri in zaključkom ob 
14.15 uri. 
 
Sejo je vodil župan Bojan KONTIČ. 
 
Župan Bojan KONTIČ je otvoril sejo in ugotovil, da je od skupnega števila 33 članov sveta prisotnih 30 članov in je 
svet sklepčen.  
 
Opravičile so se naslednje članice sveta: Simona TUŠAR, Majda GABERŠEK in Breda KOLAR.   
 
 
Člani sveta so za 6. sejo Sveta Mestne občine Velenje prejeli naslednje gradivo: 
- Glasilo št. 4, Prilogi h glasilu 4/1 in 4/2 ter grafično prilogo 4/3, ki je objavljena na spletni strani MOV 
- Predlog dnevnega reda s poročevalci, kazalom in opombami 
- Predlog o soglasju k ceniku prodajnih spominkov in storitev Turistično-informacijskega centra Velenje 
- Poročila o volilni kampanji za lokalne volitve za stranke Desus, SD, SDS, SLS, SNS, Zavezništvo AB in za 
kandidata za župana stranke SDS 
- Zapisnik Odbora za negospodarske javne službe 
- Zapisnik Odbora za gospodarske javne službe 
- Zapisnik Odbora 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 Komisije za spremljanje dela občinskega redarstva in občinske inšpekcije 
- Zapisnik Komisije za prošnje in pritožbe 
- Zapisnik Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin 
- Zapisnik seje Nadzornega odbora 
 

 
Za 6. sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 
1. Potrditev zapisnika 5. seje Sveta Mestne občine Velenje 
2. Vprašanja in pobude članov sveta 
3. Predlog Sklepa o imenovanju članov uprave Ustanove Velenjska knjižna fundacija 
4. Predlog Sklepa o soglasju k ceniku prodajnih spominkov in storitev Turistično-informacijskega centra Velenje 
5. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. Laze (parcele 1399/15, 1399/14, 1399/24, 1399/10) iz javnega 
dobra 
6. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine 
Velenje za leto 2015 
7. Predlog Kodeksa ravnanja izvoljenih in imenovanih predstavnikov Mestne občine Velenje 
8. Predlog Poslovnika o spremembah in dopolnitvah Poslovnika Mestne občine Velenje (po skrajšanem postopku) 
9. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2014  
10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih 
površin posebnega pomena v mestni občini Velenje (po skrajšanem postopku)  
11. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o mladinskem delu v Mestni občini Velenje (po 
skrajšanem postopku)  
12. Poročilo o delu Policijske postaje Velenje za leto 2014 
13. Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2014 
14. Poročilo o delu Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja za leto 2014 
15. Predlog Sklepa o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje 
16. Poročilo o izvajanju projekta »Brezplačno pravno svetovanje za občane Mestne občine Velenje v letu 2014«  
17. Poročilo o delu Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje za leto 
2014 
18. Poročilo o delu Centra za socialno delo Velenje za leto 2014 



19. Poročilo o delu Odbora za pomoč občankam in občanom MOV ter Poročilo o poslovanju na podračunu za 
dobrodelne namene v letu 2014 
20. Poročilo o izvajanju programa za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za leto 2014 
21. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov na področju socialnega in 
zdravstvenega varstva v mestni občini Velenje za leto 2014 
22. Poročilo o delu Ustanove Velenjska knjižna fundacija za leto 2014 
23. Poročilo Zveze kulturnih društev Šaleške doline za leto 2014 
24. Poročilo Mladinskega sveta Velenje za leto 2014 
25. Letno poročilo Lekarne Velenje za leto 2014 
26. Poročilo Turistično-informacijskega centra Velenje za leto 2014 
27. Poročilo o izvedbi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v MOV za 
leto 2014 
28. Poročilo o izvajanju mirujočega prometa v Velenju – MODRE CONE 
29. Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh v kmetijstvu v letu 2014 
30. Poročilo o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta v Mestni občini Velenje za leto 2014 
31. Poročilo o delovanju zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško v letu 2014 
32. Poslovno poročilo za leto 2014 in Letni delovni načrt JZ Regijskega študijskega središča za leto 2015 
33. Odgovori na pobude in vprašanja 
 
 
Župan Bojan KONTIČ je predlagal, da se iz dnevnega reda umakne Predlog Sklepa o imenovanju članov 
uprave Ustanove Velenjska knjižna fundacija, saj jim ni uspelo zapolniti prostih mest.  
 
Predlagal je tudi, da pri 32. točki dnevnega reda obravnavajo samo Poslovno poročilo JZ Regijsko študijsko središče 
za leto 2014, saj Letni delovni načrt za leto 2015 še ni usklajen. 
 
 
Župan Bojan KONTIČ je predlagal, da se po skrajšanem postopku obravnavajo: 
- 7. točka  – Predlog Poslovnika o spremembah in dopolnitvah Poslovnika Mestne občine Velenje; 
- 9. točka  – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu 

prometnih površin posebnega pomena v mestni občini Velenje; 
- 10. točka  – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o mladinskem delu v Mestni občini 

Velenje. 
 
Župan Bojan KONTIČ je predlagal, da se o predlogih glasuje v paketu.  
 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
1. SKLEP 
Predlog 
Svet MOV je glasoval o predlogu, da se o predlogih glasuje v paketu.  
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet.  
 
 
 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
2. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se po skrajšanem postopku obravnavajo: 
- 7. točka  – Predlog Poslovnika o spremembah in dopolnitvah Poslovnika Mestne občine Velenje; 
- 9. točka  – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu 

prometnih površin posebnega pomena v mestni občini Velenje; 
- 10. točka  – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o mladinskem delu v Mestni občini Velenje. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  



Predlog je bil sprejet.  
 
 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
3. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se je glasil: 6. seja Sveta Mestne občine Velenje bo 
potekala po naslednjem DNEVNEM REDU: 
1. Potrditev zapisnika 5. seje Sveta Mestne občine Velenje 
2. Vprašanja in pobude članov sveta 
3. Predlog Sklepa o soglasju k ceniku prodajnih spominkov in storitev Turistično-informacijskega centra Velenje 
4. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. Laze (parcele 1399/15, 1399/14, 1399/24, 1399/10) iz javnega 
dobra 
5. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine 
Velenje za leto 2015 
6. Predlog Kodeksa ravnanja izvoljenih in imenovanih predstavnikov Mestne občine Velenje 
7. Predlog Poslovnika o spremembah in dopolnitvah Poslovnika Mestne občine Velenje (po skrajšanem postopku) 
8. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2014  
9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin 
posebnega pomena v mestni občini Velenje (po skrajšanem postopku)  
10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o mladinskem delu v Mestni občini Velenje (po 
skrajšanem postopku)  
11. Poročilo o delu Policijske postaje Velenje za leto 2014 
12. Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2014 
13. Poročilo o delu Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja za leto 2014 
14. Predlog Sklepa o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje 
15. Poročilo o izvajanju projekta »Brezplačno pravno svetovanje za občane Mestne občine Velenje v letu 2014«  
16. Poročilo o delu Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje za leto 
2014 
17. Poročilo o delu Centra za socialno delo Velenje za leto 2014 
18. Poročilo o delu Odbora za pomoč občankam in občanom MOV ter Poročilo o poslovanju na podračunu za 
dobrodelne namene v letu 2014 
19. Poročilo o izvajanju programa za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za leto 2014 
20. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov na področju socialnega in 
zdravstvenega varstva v mestni občini Velenje za leto 2014 
21. Poročilo o delu Ustanove Velenjska knjižna fundacija za leto 2014 
22. Poročilo Zveze kulturnih društev Šaleške doline za leto 2014 
23. Poročilo Mladinskega sveta Velenje za leto 2014 
24. Letno poročilo Lekarne Velenje za leto 2014 
25. Poročilo Turistično-informacijskega centra Velenje za leto 2014 
26. Poročilo o izvedbi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v MOV za 
leto 2014 
27. Poročilo o izvajanju mirujočega prometa v Velenju – MODRE CONE 
28. Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh v kmetijstvu v letu 2014 
29. Poročilo o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta v Mestni občini Velenje za leto 2014 
30. Poročilo o delovanju zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško  v letu 2014 
31. Poslovno poročilo JZ Regijsko študijsko središče za leto 2014  
32. Odgovori na pobude in vprašanja 
 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet.  
 

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Potrditev zapisnika 5. seje Sveta Mestne občine Velenje 

 



Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
4. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se je glasil: Potrdi se zapisnik 5. 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 Vita ARLIČ je podala naslednje vprašanje: 

1. Postavila je vprašanje, ali namerava MOV v prihodnje podeliti soglasje h koncesijam v zdravstvu in 
zobozdravstvu, konkretno jo zanima primer gospoda Jevška mlajšega. 
 

Član sveta Franc SEVER je podal naslednje pobude: 
1. Podal je pobudo, da se popravi cesta od Obirca proti Lazam in Črnovi, kjer se dela kanalizacija, in sicer pri 

Sevčnikarju, kjer sta se posedla jašek in hišni priključek, prav tako na drugi strani pri Rozmanu, kjer je 
mulda bistveno nižja od cestnega rešeta.  

2. Dejal je, da na Starem trgu 27, kjer se ruši objekt, en obok resno razpada. Podal je pobudo, da se 
zabetonira ali kaj podobnega, prav tako so tam naredili nekakšen majhen nadstrešek. Na deske so dali 
strešno lepenko, lepenko je veter dvignil in sedaj tiste deske gnijejo in bo začelo pozimi zamakati fasado.  

3. Podal je pobudo, da se naredi pločnik od konjeniškega kluba do Živica, saj je tisti del zelo frekventen.  
4. Dejal je, da je razočaran z odgovorom glede vodovoda Petelinjek. Predlagal je, da se ustanovi neka 

skupina, prav tako so cene, ki jih pripravi KP prenapihnjene.  
 

Član sveta Franc KOS je podal naslednjo pobudo: 
1. Podal je pobudo, da se uredi prometna signalizacija na cesti Velenje-Slovenj Gradec kjer se zavije k 

Intersparu. Tam so prometni znaki postavljeni tako, da se znak za zavijanje ne vidi dobro oziroma se ne 
vidi pravočasno. Prav tako se ob slabem vremenu ne vidijo dobro talne označbe.  

 
Član sveta Mihael LETONJE je podal naslednja vprašanja in pobude: 

1. Dejal je, da je odgovor glede plovnega dovoljenja za jezero nekoliko pavšalen. Podal je pobudo, da bi se 
uredilo že zdaj, da ne bo potrebno kasneje čakati.  

2. Ponovno je poudaril, da je križišče pri Moemaxu problematično in bi ga bilo potrebno čim prej urediti. 
Odgovorjeno mu je bilo, da je zadosti osvetljeno, vendar se sam s tem ne strinja.   

3. Postavil je vprašanje, ali se kaj premika v zvezi s 3. razvojno osjo.  
4. Dejal je,  da je država vložila bančno garancijo za Razvojni center energija. Zanima ga, kaj to pomeni za 

naš proračun, ker smo bili nekakšni sovlagatelji menda.  
5. Postavil je vprašanje, ali je že bil narejen kakšen seznam, kdo je upravičen do odškodnine zaradi 

žledoloma in kdaj. 
6. Podal je pobudo, da se skrajša čas delovanja vodometa pri Standardu. Menda dela do 24. ure in določene 

stanovalce moti in ne morejo spati.  
7. Predlogu Franca Severja glede pločnika pri konjeniškem klubu je dodal, da bi bilo smiselno ta pločnik 

podaljšati še do pokopališča.  
 
 
Članica sveta Milena MRAZ je podala naslednje pobude: 

1. Predlagala je, da bi se v Velenju uredila mestna taksi služba. Podala je nekaj predlogov, kako povečati 
prepoznavnost taksi službe v Velenju: 



1. vsi registrirani taksisti morajo imeti na vidnem mestu oznako taksi službe ter na levem in na desnem 
boku ustrezne nalepke, ki bi jih oblikovala in financirala MOV, te bi bile enake za vsa taksi vozila, da bi 
lahko vsi takoj opazili telefonsko številko in oznako MOV  

2. MOV formira brezplačno telefonsko številko za potrebe taksi službe, ob klicu na telefonsko številko se 
oglasi odzivnik in izbiramo lahko med obstoječimi ponudniki taksi storitev. Zaporedje se izžreba, da ne 
bi bila nobena taksi služba favorizirana.  

3. na vseh javnih prostorih se nalepijo nalepke z informacijami o taksi službah, vse to pa bi bilo v 
enotnem stilu  

4. v začetni fazi bi bil strošek izdelava nalepk, nato pa bi bil le mesečni strošek najema brezplačne 
telefonske številke. Dobro bi bilo tudi, da bi bili taksiji privlačni in morda enotne barve.  

     2.    Podala je informacijo, da se je v KS Konovo formirala večja skupina mladih, ki so že to zimo izpeljali akcijo 
in brezplačno pomagali starejšim občanom. Ta skupina mladih se namerava organizirati v društvo ali 
sekcijo, kjer bi pomagali tistim, ki pomoč potrebujejo. Do sedaj jim je na pomoč priskočil predsednik KS, 
jim nabavil lopate za kidanje snega, dal v uporabo prostore in podobno. Skupina ima idejo, da bi med 
počitnicami izvajali razna priložnostna dela v sklopu MOV, od koder bi del zaslužka namenili sekciji.  

  
Član sveta Albin VRABIČ je podal naslednje vprašanje: 

1. Postavil je vprašanje, ali bo problematika južne promenade, o kateri je govoril na prejšnji seji, rešena v 
tem letu, kakor zahtevajo stanovalci Cankarjeve 2. Prav tako ga zanima, ali bo razbrazdana površina spet 
gladka in ali bodo nefunkcionalni stebrički odstranjeni.  
 

Član sveta Dimitrij AMON je podal naslednjo pobudo:  
       1.   Izpostavil je problematiko prometne ureditve pri glasbeni šoli. Nanj so se obrnili starši, ki tja svoje otroke 

vozijo na popoldanske aktivnosti. Odprt je namreč stranski vhod, ki pa je zelo majhen. Tam vedno čaka 
kup razposajenih otrok, razredi končujejo pouk, hkrati pa starši tja vozijo svoje otroke. Podal je pobudo, da 
se razmisli o tej problematiki sedaj, ko se ureja Jenkova cesta, prav tako naj se razmisli o odprtju glavnega 
vhoda, ki je večji in ima spredaj nekaj zelenice.  

 
Članica sveta Suzana KAVAŠ je podala naslednja vprašanja: 

1. Dejala je, da je Poslovni center Standar največja investicija MOV v letu 2015. Postavila je vprašanje, na 
osnovi katerega dokumenta MOV izkazuje, da ima pravico do izvedbe sanacije Poslovnega centra 
Standard. Prav tako sprašuje, ali je res, da je lastnik tega prostora družba Mercator. Prav tako jo zanima, 
kako je mogoče, da so izbrali izvajalce na javnem razpisu leto preden je bil projekt sploh uvrščen v 
občinski proračun. Prav tako jo zanima, ali so pridobili soglasje vseh etažnih lastnikov v skladu z veljavno 
zakonodajo.  

2. Postavila je vprašanje, kdaj bo MOV ponovno objavila na spletni strani arhiv sej, ki so jih samovoljno 
umaknili s spletne strani.  

3. Postavila je vprašanje, ali so pregledali podstrešne prostore v vrtcu Jakec. Prav tako jo zanima, kdaj bodo 
tam zagotovljeni minimalni standardi in tehnični predpisi.  

 
Član sveta Anton DE COSTA je podal naslednja vprašanja in pobude: 

1. Postavil je vprašanje, ali Hrastovje še stoji. Kolikor mu je znano, je bil golosek opravljen. Menda si tudi že 
ljudje tam ogledujejo parcele.  

2. Dejal je, da je od žleda zelo poškodovano področje v Starem Velenju nad gostiščem Razgoršek. Tam je bil 
opravljen popolni golosek, področje pa je strmo in ob hudem deževju bi lahko cel hrib zgrmel dol, zato ga 
zanima, ali bo tam opravljena sanacija, ki je nujna.  

3. Dejal je, da so bili gostje letos zadovoljni s ponudbo na Golteh, ki so eden ključnih elementov našega 
razvoja turizma. Županu je postavil vprašanje, kakšni so načrti in ali je pripravljen sanacijski načrt, v kolikor 
bo problem dokapitalizacije. Meni, da bi bila velika katastrofa, če bi morali Golte zapreti.  

4. Dejal je, da se je vlada menda odločila, da nadaljuje s traso F22, to je trasa, ki je za nas tudi najbolj 
ugodna. V oktobru so imeli okroglo mizo na to temo in  tam je bilo sklenjeno, da se ponovno dobijo čez 3 
mesece. Zanima ga, ali bodo ponovno sklicali to okroglo mizo, ker bi bil sedaj primeren čas.  

5. Postavil je vprašanje, kolikšno višino sredstev za kolesarsko pot Dolič-Velenje so iz Evrope že pridobili 
oziroma ali so jih sploh kaj.  

 
Član sveta Matej JENKO je podal naslednjo pobudo: 



1. Dejal je, da so upokojenci lahko naša prihodnost. To v drugih državah že poznajo. Ti ljudje na starost 
zapravljajo denar v novem okolju in takšno okolje lahko postane tudi Velenje. Računamo lahko tudi na 
ljudi, ki bi k njim prihajali na obiske, prišli bodo v naše mesto in koristili našo ponudbo. Meni, da ima 
Velenje potencial, da postane raj za upokojence in bi lahko na ta račun pridobili v prihodnosti tudi veliko 
novih delovnih mest. Časi industrije bodo v našem okolju kmalu mimo in smiselno bi se bilo opreti na nove 
ideje. Podal je pobudo, da se ustanovi skupina, ki bi oblikovala predstavljeno idejo in našla pot do njene 
uresničitve. Županu je že predalagal, da bi se ta ideja razvijala v okviru SAŠA inkubatorja. Pri njem je bil 
na razgovoru konec novembra. Sam se je prijavil na razpis za pomočnika direktorja. Ker so se odločili, da 
ne bodo izbrali nikogar, ni videl smisla, da se prijavi na nov razpis za direktorja inkubatorja. Upa in si želi, 
da so našli pravega direktorja.  

 
Član sveta Vid GLINŠEK je podal naslednje pobude: 

1. Dejal je, da so vrata na grad Šalek zaklenjena, ključ dobiš na TIC-u, nekaj metrov naprej pa je ograje 
konec in ključa ne rabiš, kar je malo neugodno.  

2. Dejal je, da so krajani na Hrastovcu vrh sami zgradili vodovod z lastnimi sredstvi in ga še danes 
vzdržujejo. Trdijo, da so obstoječi uporabniki tretirani slabše, saj bi z odmero komunalnega prispevka 
plačali že drugič. Z odločbo, da je potrebno vse priključiti na javni vodovod, bi se jim namreč že drugič 
zaračunal.  

3. Podal je pobudo za talne označbe, za katere meni, da bi izboljšale pretočnost poti Arja vas-Velenje. Sicer 
je cesta državna, vendar bi lahko občina dala pobudo.  

 
 
 
 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o soglasju k ceniku prodajnih spominkov in storitev Turistično-informacijskega centra 

Velenje 
 
Obrazložitev predloga je podala Tina BELINA. 
 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta 
5. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o soglasju k ceniku prodajnih spominkov in storitev 
Turistično-informacijskega centra Velenje.  
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. Laze (parcele 1399/15, 1399/14, 1399/24, 1399/10) iz javnega 

dobra 
 
Obrazložitev predloga je podala mag. Branka GRADIŠNIK.  

 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta 
6. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. Laze (parcele 1399/15, 
1399/14, 1399/24, 1399/10) iz javnega dobra.  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 



 

 

 
 

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne 

občine Velenje za leto 2015 
 
Obrazložitev predloga je podala mag. Branka GRADIŠNIK.  
 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
7. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja 
s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2015.  
  
Za predlog je glasovalo 26 članov sveta, nihče ni bil proti. 
Predlog je bil sprejet.  
 
 
 
 
 

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Kodeksa ravnanja izvoljenih in imenovanih predstavnikov Mestne občine Velenje 

 
Obrazložitev predloga je podal mag. Iztok MORI.   
 
Članica sveta mag. Dragica POVH je dejala, da v svetniški skupini SD kodeks podpirajo, ker je dober. Podala pa 
je vprašanje glede 9. člena, kjer so navedeni primeri, ko lobist ni registriran. Tudi dejansko namreč ni jasno, kdaj 
gre za lobiranje in kje je meja, zato je to tudi v kodeksu težko zapisati. Meni, da bi bilo smiselno, če se vse 
svetnice in svetniki enkrat sestanejo in se o tem pogovorijo.  
 
Član sveta Franc SEVER je dejal, da bo kodeks podprl, vendar pa mu ne gredo skupaj kodeks, KPK in podpisi. 
Najprej mora imeti KPK svoj kodeks. Meni, da je prav, da se kodeks sprejme, vendar pa to dejansko ne bo imelo 
nobenih pravnih posledic. Nihče ti ne more vzeti mandata občinskega svetnika, če nisi kršil določenih stvari.  
 
Član sveta Franjo BARTOLAC je dejal, da bodo v svetniški skupini SDS kodeks podprli, vendar menijo, da sam 
kodeks ne bo prinesel rešitev, prav tako ne bo škodil. Želel pa je izpostaviti, da je bilo v preteklosti na sejah 
izrečenih nekaj žalitev, vendar se oni na to niso odzivali. Sami bodo delovali tako kot doslej. Spoštovali bodo 
vsakega in zahtevali, da se spoštuje tudi njih. Upoštevali bodo mnenje vsakogar, tudi če se z njim ne bodo strinjali.  
 
Član sveta Bojan VOH je dejal, da bo kodeks podprl. Meni, da so svetniki in svetnice že dali prisego, kako bodo 
delovali, zato ta kodeks zanje ne bi bil potreben. Potreben pa je za vse predstavnike MOV, ki delujejo v javnih 
zavodih. Ti namreč niso podali nobene prisege in to je zajeto v tem kodeksu. Te ljudi lahko tudi odpokličejo, če ne 
bi delovali v skladu s kodeksom, zato ta kodeks potrebujejo.  
 
Članica sveta Andreja KATIČ je dejala, da so že dokazali skozi vsa leta, da delujejo v skladu s kodeksom. Prav je, 
da Svet MOV s podporo tega kodeksa poda občanom in širši skupnosti jasno sporočilo, da imajo še naprej namen 
gojiti takšen način delovanja. Na enem mestu je zbrano, kako morajo delovati in kaj morajo upoštevati. Sama bo 
kodeks podprla.  
 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
8. SKLEP 
Predlog 



Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Kodeksa ravnanja izvoljenih in imenovanih predstavnikov 
Mestne občine Velenje.  
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Poslovnika o spremembah in dopolnitvah Poslovnika Mestne občine Velenje 

 
Obrazložitev predloga je podal mag. Iztok MORI.   
 
Član sveta Bojan VOH je dejal, da je bilo podanih več pobud, da bi se ponovno uvedlo arhiviranje posnetkov sej 
na spletni strani, zato je občinska uprava pridobila novo mnenje informacijske pooblaščenke. Tako je bil poslovnik 
spremenjen v skladu z njenimi priporočili in sedaj podrobno določa način in namen snemanja sej, čas objave in 
njihovo hrambo. Zato svetniška skupina SD podpira predlog in bo glasovala za. Prav tako podpirajo skrajšani 
postopek sprejemanja poslovnika, saj ugotvaljajo, da gre za manj zahtevne spremembe.  
 
Član sveta Franc SVER je dejal, da bo predlog podprl. Na kolegiju pa je izrekel željo okoli oblikovanja Odbora za 
gospodarstvo in finance in je še enkrat podal pobudo, da se o tem razmisli.  
 
Prisotnih je bilo 29 članov sveta. 
9. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Poslovnika o spremembah in dopolnitvah Poslovnika Mestne 
občine Velenje.  
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 

K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2014 

 
Obrazložitev predloga je podal župan Bojan KONTIČ.  
 
Župan Bojan KONTIČ je dejal, da je za nami eno najbolj uspešnih investicijsko naravnanih let v zgodovini MOV. 
Kar pa je tudi pomembno, je to, da sredstva, ki jih sicer štejemo kot tekoče prihodke, to so nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča, odškodnina in presežek lekarne, in jih imamo na tekoči porabi pri prihodkih, potem v 
odhodkih najdemo na investicijskih odhodkih, zato tudi razlika. Na prihodkovni strani imamo 56% prihodkov za 
tekočo porabo in investicijskih 44%. Na odhodkovni strani imamo tekočo porabo 43% in investicijske odhodke 
57%. Torej gre za obrnjeno razmerje, kar je zelo pomembno in bo težko ponovljivo v naslednjem obdobju, seveda 
pa se bodo pričeli evropski razpisi in če bomo pri tem uspešni, bomo imeli možnost voditi investicije v obsegu kot 
smo jih vodili v zadnjih letih. Zelo pomembno je, da smo ta sredstva koristili in pridobivali. Zato je potrebno na 
razpisih sodelovati in se nanje tudi dobro pripraviti. In takrat, ko je razpis objavljen, morajo biti investicijski 
programi že izdelani. In odgovor svetnici iz vrst SDS je, da morajo biti izbrani izvajalci, ko greš na razpis. Gre za 8. 
Javni poziv, ki ga imenujejo tudi Petrol, ker so sodelavci tam čakali v vrsti, da so pravočasno oddali vloge. Na 
podlagi tega razpisa smo pridobili tri investicije. Tudi obnova galerije je potekala po tem razpisu in izvajalca so 
imeli izbranega pred odločitvijo razpisa. To je bil pogoj in to je odgovor svetnici, zakaj so izvajalce izbrali prej. Tako 



je tudi s podjetniškim centrom Standard. Kupoprodajno pogodbo za Standard so podpisali 23.12. 2014, objekt bo 
predan 20. 4. 2015, ko tudi pričnejo z obnovitvenimi deli. Od takrat naprej tudi ni več lastnik Mercator, ampak 
MOV. Pogodbe z izvajalci so podpisali 3.3. 2015, soglasja po stanovanjskem zakonu pa niso pridobivali, ker to ni 
potrebno, saj gre za investicijska vzdrževalna dela, za katera ni potrebno pridobivati gradbenega dovoljenja. Vsa 
javna naročila pa so morali izvesti pred tem in so jih izvedli že v februarju 2014. To je bil pogoj 8. Javnega poziva.  
Pojasnil je tudi vprašanje svetnika De Coste o 243.000 EUR iz evropskih institucij. To je namreč le delež tega, kar 
so dobili. Skupaj so pridobili 13.7 milijonov EUR iz državnega in evropskega proračuna.  
Realizacija proračuna je 91 %, kar pomeni, da so ga načrtovali zelo realno in zato so rezultati takšni kot so. 
Pomembno je, da delajo kolikor se da skladno z načrti, če pa uspejo pri tem kaj privarčevati, pa je to dobro za 
naslednje leto, kar se je pokazalo vsa leta doslej. Lanskega leta brez prihrankov tako ne bi preživeli.  
V lanskem letu so pričakovali zadolžitev 3 milijone in pol in če odštejemo vračila, dobimo 2.3 milijona EUR neto 
zadolževanja. In če skupaj seštejemo vsa zadolževanja v preteklih letih, dobimo številko, ki je nekako majhna v 
primerjavi z investicijami in v primerjavi s stanjem proračuna, ki so ga prejeli v upravljanje konec leta 2010. Tako 
so torej proračun pripeljali na zeleno vejo. 
Pi prihodkih in prejemkih je največji delež dohodnina, skoraj 32%, kohezija 20%, nadomestilo približno 13% in 
najemnina za komunalno infrastrukturo približno 8%. Na odhodkovni strani je največja investicija oskrba z vodo, 
24%, vrtec 9%, investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest približno 7%, šport 5%, stanovanjska gradja 
4%, urejanje cestnega prometa približno 4% in plače 8%.  
Iz pregleda finančnega stanja zavodov se da razbrati, da smo poslovali skupaj zelo dobro, 4 milijone in pol je bilo 
namreč na računih 31.12. 2014 vseh javnih zavodov in MOV. Prav tako so na računih krajevnih skupnosti plusi in 
prihranki. Proračunski uporabniki so bili tako financirani zelo dobro. To pritrjuje našim trditvam preteklih let, da smo 
kljub krizi naše proračunske uporabnike financirali 100% ali več v primerjavi z leti, ko krize ni bilo. Prihodkov torej 
niso zmanjševali na nobenem področju, ampak so jih celo dodajali.  
Premoženje občine je najbolj naraslo leta 2013, ko so skladno z oceno vrednosti nepremičnin ocenjevali zemljišča. 
Pomembno pa je naraslo tudi zaradi investicij, kjer pa je potrebno črtati investicijsko vzdrževanje in amortizacijo. 
Kljub temu smo od leta 2010 iz 160 milijonov EUR povišali premoženje na 210 miljonov EUR. Če to primerjamo z 
zadolževanjem, je zadolževanje v minimalnem obsegu glede na povečanje premoženja.  
Glede zaključnega računa za leto 2014 je še dejal, da je bilo zelo uspešno leto in ni bilo načrtovano tako, da bi bilo 
največ investicij v letu, ko bo največ volitev. Realizacija proračuna 91%, stanje na računu 1.5 milijona EUR konec 
leta, kljub intenzivnim investicijam, in več kot solidno financiranje proračunskih uporabnikov je proračunska 
izkaznica MOV za leto 2014. Po njegovi oceni in oceni sodelavcev je ta odlična.  
 
Član sveta dr. Franc ŽERDIN je dejal, da bodo v svetniški skupini SD predlog podprli. Izhodišča za načrtovanje 
proračuna za leto 2014 so bila zelo zahtevna in sodelavci, ki so ga sestavljali, so imeli zelo zahtevno delo. Kljub 
temu je bil dobro sestavljen, kar sedaj ugotavljamo. V maju 2014 so sprejeli rebalans, s katerim so za 4% povečali 
proračunska sredstva. V rebalans so vključili tudi dodatne obveznosti in bila je usklajena dinamika izvajanja 
investicij. Pomembno je, da je bilo za investicijske odhodke v letu 2014 realiziranih dobrih 56% proračunskih 
odhodkov, kar je zgodovinski rezultat. Poleg tega so bile v celoti uresničene obveznosti na področju plač, vsi 
računi so bili plačani v skladu z roki in kljub mnogim naravnim nesrečam, je bil iz naslova sredstev proračunske 
rezerve saniran večji del povzročene škode in je bila kvaliteno zagotovljena nujna oskrba ogroženih občanov.  
Neto zadolževanje se je moralo dogajati, vendar je to bistveno manjše od dovoljenega. Vse to dokazuje, da je bilo 
proračunsko leto 2014 kljub zaostrenim pogojem izjemno uspešno in ga bomo v prihodnosti zelo težko ponovili. 
Pohvalil je delo župana, uprave in svetnikov.  
 
Član sveta Srečko KOROŠEC je dejal, da so uradi povprečno dosegali 95% realizacijo načrtovanih del. Najbolj 
izstopa Urad za urejanje prostora, ki je dosegel le 66% realizacijo. Vse predvidene aktivnosti niso bile realizirane 
zaradi objektivnih razlogov, na katere niso imeli vpliva. Izpostavil je tudi Urad za razvoj in investicije, ki je vložil 
veliko energije za pridobivanje dodatnih sredstev za poslovno stanovanjski objekt Gorica. Urad za družbene 
dejavnosti je uspešno izvedel začrtane aktivnosti na vseh področjih. 100% je bil realiziran plan na področju 
izobraževanja in zdravstvenega varstva. Na področju socialnega varstva so bili pokriti vsi odhodki, ki se nanašajo 
na varstvo otrok, starejših in na pomoč socialno ogoroženim družinam. To je dokaz, da MOV skrbno spremlja 
življenje vseh generacij v naši dolini. Na osnovi navedenega bo njihova svetniška skupina predlog podprla.  
 
Član sveta Franc SEVER je dejal, da nima razloga, da predloga ne bi podprl. Moti pa ga ena stvar, in sicer zakaj 
se hodi za govornico in ponavlja to, kar je malo prej povedal župan. To se mu zdi izguba časa. Upa, da bo takšna 
realizacija tudi v prihodnjem letu.  



 
Članica sveta Irena POLJANŠEK SIVKA je dejala, da je zaključni račun tista priložnost, ko se naredi nekakšna 
inventura. To je idealna priložnost, da se zahvalimo ljudem za dobro opravljeno delo. Dobra beseda najde dobro 
mesto in je dobra spodbuda za naprej. Meni, da je bilo delo odlično opravljeno.    
 
Prisotnih je bilo 29 članov sveta. 
10. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje 
za leto 2014.  
 
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 ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih 

površin posebnega pomena v mestni občini Velenje 
 

Obrazložitev predloga je podal Anton BRODNIK.   
 
Prisotnih je bilo 24 članov sveta. 
11. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi 
cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v mestni občini Velenje.  
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet.  
 
 
 
 
 
 

K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o mladinskem delu v Mestni občini Velenje 

 
Obrazložitev predloga je podal Drago MARTINŠEK.   
 
Prisotnih je bilo 24 članov sveta. 
12. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o mladinskem 
delu v Mestni občini Velenje.  
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet.  
 

K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o delu Policijske postaje Velenje za leto 2014 

 



Poročilo je predstavil Boštjan DEBELAK.  
 
Član sveta Anton DE COSTA je dejal, da ga veselijo določeni pozitivni trendi. Postavil je vprašanje, ali imajo 
kakšen podatek, da je kdo izmed naših občanov odšel in se pridružil Islamski državi.  
 
Boštjan DEBELAK je dejal, da gre tu za konkretno zadevo, ki je ne sme komentirati.  
 
Svetniki so se seznanili s poročilom.  
 
 
 
 
 

K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2014 

 
Poročilo je predstavil Drago SEME. 
 
Članica sveta Andreja KATIČ je dejala, da se strinja z ugotovitvijo, da so državne ceste v katastrofalnem stanju. 
Na žalost država v letošnjem proračunu tudi zaradi krize ni namenila bistveno višjih sredstev za obnovo cest. 
Dobra novica pa je, da je minister zagotovil, da naj bi bil most, ki ga tako dolgo obnavljajo, gotov do konca maja. 
Prav tako je vlada sprejela sklep, da se gre naprej s postopkom 3. razvojne osi, in sicer po trasi F2. V dogovoru z 
županom so takoj organizirali sestanek in v začetku aprila pride ministrica tudi v Velenje, skupaj z vsemi 
strokovnimi sodelavci. Organizirali bodo tudi sestanek vseh županov občin ob tej trasi.  
 
Svetniki so se seznanili s poročilom.  
 
 
 
 
 

K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o delu Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja za leto 2014 

 
Poročilo je predstavila Sonja GLAŽER. 
 
Članica sveta Helena IMPERL je dejala, da se je v preteklih dneh sestala komisija za spremljanje dela 
Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja in obravnavala poročilo o delu za leto 2014. Ugotavljajo, da je 
ta organ v 10 letih delovanja pripomogel k večjemu redu v MOV. 18 uslužbencev je obvladovalo zahtevne naloge. 
V primerjavi s podatki preteklih let, je na nekaterih področjih viden pozitiven napredek, na nekaterih postavkah pa 
so tudi večja negativna odstopanja, kar kaže na nespoštovanje predpisov. Vse aktivnosti so usmerjene v 
preventivo ter v usmerjevalno in svetovalno dejavnost. Komisija ugotavlja, da je relativno majhno število 
zaposlenih opravljalo veliko aktivnosti, kar je vredno pohvale.  
 
Član sveta Franc SEVER je podal pobudo, da se zagotovi dežurstvo na telefonu redarstva, če pride do kakšnih 
težav zvečer ali ponoči, da se ustrezno odstrani avtomobile.  
 
Svetniki so se seznanili s poročilom. 
 
 
 
 
 

K 14. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje 

 



Obrazložitev predloga je podala Sonja GLAŽER. 
 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
13. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa 
varnosti Mestne občine Velenje. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet.  
 
 
 
 
 
 

K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o izvajanju projekta »Brezplačno pravno svetovanje za občane Mestne občine Velenje v letu 

2014« 

 
Poročilo je predstavila Petra MEH.    
 
Svetniki so se seznanili s poročilom. 

 
 

 
 
 

 
K 16. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Poročilo o delu Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje za 
leto 2014 

 
Poročilo je predstavil Marko PRITRŽNIK.  
 
Svetniki so se seznanili s poročilom. 
 

 
 
 
 
 

K 17. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o delu Centra za socialno delo Velenje za leto 2014 

 
Poročilo je predstavila Lidija HARTMAN KOLETNIK. 
 
Članica sveta Irena POLJANŠEK SIVKA je dejala, da so se na Odboru za negospodarske javne službe seznanili 
s poročilom. Ugotovili so, kako pomembne pristojnosti ima in kako kompleksne dejavnosti center opravlja. Skrbijo 
jih namere ministrstva, da bi reorganizirali centre in center ne bi bil več v naši občini. Težko je razumeti, da bi to 
poslanstvo uresničevali na nekih drugih lokacijah. Sodobna tehnologija sicer res omogoča prenos informacij, 
vendar so tukaj zelo pomembni osebni stiki. Meni, da bi bilo potrebno pristojnemu ministrstvu podati glasen apel, 
da tega ne uresniči, saj center v Velenju še kako potrebujemo.  
 



Članica sveta Helena IMPERL je dejala, da je svetniška skupina DeSUS obravnavala poročilo. To navaja vrsto 
aktivnosti v preteklem letu. Poleg rednih tudi številne dodatne aktivnosti v sodelovanju z različnimi izvajalci v dolini 
z namenom reševanja materialnih in socialnih stisk. V primerjavi s preteklimi leti lahko ugotovimo, da je opazna 
precejšnja porast denarnih pomoči, subvencije ostajajo na približno enaki ravni, večje je število izdanih odločb za 
starševsko varstvo, močno pa se je povečalo število upravičencev do denarnih pomoči. Občasno se pojavijo tudi 
kritike dela centra. Menijo, da te niso upravičene. Center je namreč pri svojem delu vpet med številne predpise in 
postopke in pri tem iščejo najboljše rešitve za občane. Kot članica sveta centra spremlja delo in meni, da ta dela 
dobro. Z raznolikimi storitvami skrbi za izboljšanje socialnih razmer občanov in jim nudi pomoč. Pohvalila je delo 
zaposlenih. Država pri organizaciji pripravlja spremembe, ki niso sprejemljive in oddaljujejo centre za socialno delo 
od uporabnikov storitev. Naš center pokriva skoraj 45.000 prebivalcev v treh lokalnih skupnostih, zato mora ostati 
v naši občini.  
 
Član sveta Drago SEME je dejal, da so delavke centra obremenjene z administrativnim in tehničnim delom, zato 
se je smiselno vprašati, kje je tisto njihovo strokovno delo na področu sociale. Prav tako je potrebno podpreti 
prizadevanja centra, da ostane v naši občini. Obravnavo o tem je potrebno spraviti v DZ, kjer se je potrebno 
dogovoriti, kako ohraniti te institucije pri ljudeh in jih razbremeniti administrativnih nalog. Iz poročila pa ni razbral, 
koliko ljudem še niso uspeli uspešno pomagati in koliko jih še čaka na pomoč. Dejal je še, da je CSD nekakšen 
koordinator med različnimi društvi in organizacijami, saj vsi sodelujejo preko tega centra, zato bi moral ostati 
najmanj koordinator vseh teh dejavnosti.  

 
Svetniki so se seznanili s poročilom. 
 
 
 

 
 

K 18. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o delu Odbora za pomoč občankam in občanom MOV ter Poročilo o poslovanju na podračunu za 

dobrodelne namene v letu 2014 
 

Poročilo je predstavil Drago KOLAR. 
 

Svetniki so se seznanili s poročilom. 
 
 
 

 
 

K 19. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o izvajanju programa za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za leto 2014 

 
Poročilo je predstavil Drago MARTINŠEK.  
 
Član sveta Franc KOS je dejal, da je Svet za invalide MOV v februarju obravnaval poročilo. V njem je navedenih 
veliko aktivnosti, s katerimi je olajšano življenje invalidnim osebam. Kljub dobremu delu, pa se invalidi nenehno 
srečujejo z novimi težavami. Še vedno imajo pripombe glede izvajanja gradbenih del, na primer prestrme klančine 
na pločnikih, pretesna javna stranišča, kjer se z vozički ne morejo obrniti. V ZD Velenje je monitor v laboratoriju, na 
katerem se izpiše ime tistega, ki je na vrsti, vendar monitorja ne uporabljajo, kar je za naglušne velik problem. V 
Velenju je precej starejših invalidov, ki živijo v višjih nadstropjih, ki zaradi števila stopnic skoraj ne hodijo več iz 
stanovanja. Podal je pobudo, da bi pridobili preko občine evropska sredstva, da bi se v blokih, ki so višja od 5 
nadstropij, naredila dvigala. Prav tako se opaža pomanjkanje hrane iz mednarodne banke hrane. Razlog je 
predvsem v tem, da nimajo primernega skladišča za sprejemanje in izdajanje hrane. V imenu invalidov se je 
zahvalil vsem, ki si prizadevajo za izboljšanje življenja invalidov v MOV 
 
Članica sveta Aleksandra VASILJEVIĆ je dejala, da je na okencu, kjer se pacienti prijavljajo v laboratorij, 
napisano, da osebe, ki so naglušne ali gluhe, pri vpisu na to opozorijo sestre. V imenu svetniške skupine SD se je 



zahvalila gospodu Martinšku za izčrpno poročilo, kjer je navedeno, katere aktivnosti so bile izvedene v okviru 
programa izboljšanja živjenja invalidov v MOV in prav zato je MOV že 11 leto občina po meri invalidov. Vendar pa 
ne smemo počivati na lovorikah. V svetniški skupini so mnenja, da je potrebno še naprej graditi na sočutju ter 
razvijanju empatije in občutka za sočloveka. Vsi si prav tako zaslužimo enake možnosti. Svet za invalide MOV je 
veliko storil za osveščanje javnosti s področja oskrbe, nege in socialnega varstva invalidov. Prav tako je iz poročila 
razvidno, da je MOV s pomočjo različnih društev zabrisala meje neenakosti. Dodala je še, da je kot članica volilne 
komisije opazila, da niso vsa volišča prilagojena za gibalno ovirane osebe. Veliko je že bilo storjenega za pomoč 
invalidnim osebam, vendar se te soočajo z vedno novimi težavami, zato je izrednega pomena, da jim prisluhnemo 
in pomagamo do kakovostnega življenja.  
 
Svetniki so se seznanili s poročilom. 
 
 
 

 
 

K 20. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov in/ali projektov na področju socialnega in 

zdravstvenega varstva v mestni občini Velenje za leto 2014 
 

Poročilo je predstavil Drago MARTINŠEK.  
 

Svetniki so se seznanili s poročilom. 
 
 
 
 
 

K 21. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o delu Ustanove Velenjska knjižna fundacija za leto 2014 

 
Poročilo je predstavil Ivo STROPNIK. 
 
Župan Bojan KONTIČ je dejal, da se veseli imenovanja upravnega odbora, ker prejšnji se ni sestal niti enkrat. 
Računa, da bo novi boljši. Nič se ne mudi, rabijo pa primeren kader. Vsi tisti, za katere se je izpostavil Ivo Stropnik, 
niso izpolnjevali pogojev, da bi bili člani uprave, saj je šlo za nezdružljivost funkcij. Zdaj jih morajo pač iskati sami.  
 
Članica sveta Andreja KATIČ je dejala, da je Velenje na področju knjige znano tudi po zaslugi Iva Stropnika. 
Pridružila se je pohvalam. 
 
Članica sveta Irena POLJANŠEK SIVKA je dejala, da je to ustanova, na katero moramo biti Velenjčani zelo 
ponosni, saj opravlja izjemno poslanstvo na področju razvijanja knjižne, jezikovne in bralne kulture. Prav tako 
promovira našo dolino. Zahvalila se je za odlično opravljeno delo.  
 
Svetniki so se seznanili s poročilom. 
 

 
 

 
 

K 22. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo Zveze kulturnih društev Šaleške doline za leto 2014 

 
Poročilo je predstavila Tatjana VIDMAR. 
 
Svetniki so se seznanili s poročilom. 



 
 
 
 

 
K 23. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Poročilo Mladinskega sveta Velenje za leto 2014 

 
Poročilo je predstavila Barbara KELHER. 

 
Svetniki so se seznanili s poročilom. 

 
 
 
 

 
K 24. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Letno poročilo Lekarne Velenje za leto 2014 
 

Letno poročilo je predstavila mag. SABINA GRM. 
 
Član sveta Srečko KOROŠEC je postavil vprašanje, zakaj je razlika v cenah med zdravili po Sloveniji in tudi na 
Hrvaškem in v Avstriji. Dejal je, da so v svetniški skupini veseli zaradi uspešnega delovanja Lekarne Velenje.  
 
Član sveta Matej JENKO se je zahvalil za poročilo. Dejal je, da so v Svetu za varstvo uporabnikov javnih dobrin 
zaprosili lekarno za pojasnilo okrog cen, ugotavljajo pa, da Lekarna Velenje deluje dobro in uporabniki so 
zadovoljni.  
 
Mag. Sabina GRM je dejala, da se cene po Sloveniji zelo malo razlikujejo. Glede zaloge nekaterih zdravil pa je 
dejala, da je nekaj zelo dragih zdravil, ki se redko predpisujejo, poleg tega pogosto zahtevajo posebno hrambo. 
Včasih pa pride tudi do razlike v ceni, ki jo mora potem kriti lekarna, če nimajo pacienta, ki bi mu ga predpisali. 
Glede cen v primerjavi s tujino se zavedajo, da so cene zdravil pri nas visoke. Še posebej zaskrbljujoče je, da 
imajo precej nižje cene istih zdravil v Avstriji, kjer je kupna moč sicer precej večja. Obrnila se je na proizvajalce, ki 
so odgovorili, da je točno izračunano, do kam lahko gredo s cenami in kar izgubljajo zdaj na račun zdravil na 
recept, skušajo pridobiti na področju zdravil brez recepta.  
 
Svetniki so se seznanili z letnim poročilom. 

 
 
 
 
 

K 25. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo Turistično-informacijskega centra Velenje za leto 2014 

 
Poročilo je predstavila Tina BELINA.  
 
Svetniki so se seznanili s poročilom. 

 
 
 
 
 

K 26. TOČKI DNEVNEGA REDA 



Poročilo o izvedbi Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v MOV 
za leto 2014 

 
Poročilo je predstavila Tina BELINA.  
 
Svetniki so se seznanili s poročilom. 

 
 
 
 
 
 

K 27. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o izvajanju mirujočega prometa v Velenju – MODRE CONE 

 
Poročilo je predstavil Anton BRODNIK.  
 
Član sveta Dimitrij AMON je podal pobudo, da bi se postavil v vsaki coni dežurni parkomat. Poleg tega bi bilo 
potrebno pri nadgradnji parkomatov razmišljati o takih, ki vračajo denar.  
 
Član sveta Mihael LETONJE je postavil vprašanje glede cone D, kjer je spodaj zarisano skoraj do krožnega 
križišča. Rečeno je bilo, da bodo tam začasna parkirišča, dokler se ne bo zgradila hiša. Zanima ga, kako je s tem.  
 
Član sveta Franc SEVER je dejal, da bi bilo potrebno prikazati celotno sliko, koliko se je vložilo za postavitev 
modrih con v primerjavi s prihodkom, ki ga modre cone prinašajo v celotnem obdobju in da se vidi, koliko imajo še 
minusa.  
 
Anton BRODNIK je dejal, da vandali pogosto uničujejo parkomate, ki so ponoči odprti. Preučili bodo možnost 
dežurnih parkomatov in večje kontrole. Nikjer na svetu pa parkomati ne vračajo denarja v coni, kjer se direktno 
plača, razen v garažni hiši, tam bodo vračali denar. Parkirišča ob Goriški cesti, ki so jih postavili začasno, bodo 
kasneje odrezali in parkiranje tam ne bo več dovoljeno. Prav tako del pri Živkoviču. Imajo izdelan projekt, katera 
parkirišča se ukinejo in katera ostanejo. Gre za približno 15 do 20 parkirnih mest ki bodo ostala. Dejal je, da je 
izplen modrih con zaenkrat tak, da samo pokrivajo stroške. Imamo namreč eno najcenejših parkirnin v Sloveniji, 
saj modre cone niso bile urejene zaradi zaslužka.  
 
Svetniki so se seznanili s poročilom. 
 

 
 
 
 

K 28. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh v kmetijstvu v letu 2014 

 
Poročilo je predstavila mag. Branka GRADIŠNIK.  
 
Svetniki so se seznanili s poročilom. 

 
 
 
 
 

K 29. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta v Mestni občini Velenje za leto 2014 

Poročilo je predstavil Boštjan KRAJNC. 

 



Svetniki so se seznanili s poročilom. 
 
 

 
 

 
K 30. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Poročilo o delovanju zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško  v letu 2014 
 
 

Poročilo je predstavil Boštjan KRAJNC. 
 

Svetniki so se seznanili s poročilom. 
 
 

Član sveta Peter DERMOL je dejal, da je bilo mogoče iz poročila razbrati, da so aktivnosti povezane z energetsko 
agencijo zelo obsežne in so večinoma povezane z učinkovito rabo energije in obnovljivimi viri energije. Pohvalil je 
dobre projekte, zaradi katerih so pridobili mnoga nepovratna sredstva. Pomembno je tudi sodelovanje z lokalnimi 
skupnostmi, s katerimi ima agencija dobre odnose, to se vidi tudi pri izdaji energetskih izkaznic, zaradi česar se je 
KSSENI tudi znatno povečal obseg dela. Svetniška skupina SD je skrbno preučila obe poročili in daje pozitivno 
mnenje.  
 
Član sveta Franc SEVER je dejal, da je potrebno povedati, da gredo zasluge za uspešno delo KSSENE tudi 
prejšnjemu mandatu občinskega sveta, ker so večkrat dali soglasje za zadolževanje. To se je pokazalo kot 
pozitivno, saj dolgove vračajo in jih bodo vrnili. Javneje pa bi bilo potrebno objaviti, da delajo energetske izkaznice. 
Cena je v primerjavi z drugimi ugodna.  

 
 

 
 
 

K 31. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poslovno poročilo JZ Regijsko študijsko središče za leto 2014 

 
Poslovno poročilo je predstavila Katja ESIH. 
 
Član sveta dr. Franc ŽERDIN je pohvalil poročilo, saj je pregledno, kvalitetno in dovolj temeljito. Intenzivno se 
študijsko središče že nekaj časa ubada s tem, ali bo mogoče uresničiti vizijo univerze v Šaleško-Savinjski regiji in 
zelo različnih mnenj so, ali jo bo mogoče uresničiti v prihodnje. Zato tudi ta spremenjena vizija, ki je bila 
predstavljena danes. O tej viziji in o razvojnem načrtu, ki je bil izdelan v preteklem letu, pa morajo razpravljati 
ustanovitelji, torej župani vseh 32 občin, kar bodo storili v aprilu ali maju. Ko se bodo župani opredelili do 
razvojnega dokumenta, bodo o tem dokumentu razpravljali tudi na Svetu MOV. Regijsko študijsko središče je ves 
čas delovanja veliko pomagalo tudi Visoki šoli za varstvo okolja na najrazličnejše načine. Upa, da se bo dalo tudi 
kaj dogovoriti glede akademije za glasbo.  
 
Član sveta mag. Albin VRABIČ je dejal, da je zadovoljen, da imamo v Velenju Visoko šolo za varstvo okolja in 
prav tako srednjo šolo, ki se imenuje Šola za rudarstvo in varstvo okolja, kar pomeni, da smo nekakšen edinstven 
blok, ker imamo tako srednje kot visokošolsko izobraževanje, en del pa je tudi na Višji šoli za komunalo. Poleg 
tega imamo v Velenju tudi dobre zglede glede rekultivacije degradiranega okolja. Verjame, da je okolje tisti del, ki 
bo v prihodnosti zelo pomemben in bo potrebno sistematično delo. Žal pa mu je, ker nismo uspeli z akademijo za 
glasbo in sprašuje župana, kaj se na tem področju še lahko naredi. 
 
Član sveta Anton DE COSTA je dejal, da ima VŠVO 83 diplomantov. Zanima ga, ali imajo kakšno sled o njihovi 
zaposljivosti. Poleg tega je apeliral, da se naredi vse, da bi prišlo do realizacije glasbene akademije, zaveda pa se, 
da bodo finančna sredstva tista, ki bodo na koncu odločala.  
 



Župan Bojan KONTIČ je dejal, da je bila glasbena akademija njihova velika želja, ki pa ni bila uresničljiva. Ta 
projekt pa so vodili preko Univerze v Mariboru in ne preko študijskega središča. Kaj bo v prihodnje, ne ve, ni pa 
pretiran optimist. Dejal je še, da je zaposlenih diplomantov VŠVO trenutno 63%.  

 
Svetniki so se seznanili s poslovnim poročilom. 

 
 
 
 

 
K 32. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Odgovori na pobude in vprašanja 
 

Odgovori na vprašanja in pobude bodo podani v pisni obliki. 
 
Seja se je zaključila ob 14.15 uri. 

 
 
 
Pripravila: 
Aleksandra Forštner, univ. dipl. pol. 
 

Župan Mestne občine Velenje 
Bojan Kontič 

 
 
 


