
ZAPISNIK 8. SEJE  
Sveta Mestne občine Velenje 
Seja je potekala v sejni dvorani Mestne občine Velenje, dne 30.6. 2015, s pričetkom ob 8.00 uri in zaključkom ob 
10.40 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.  
 
Opravičila sta se naslednja člana sveta: Milena MRAZ in Bojan ŠKARJA. 
 

 
Člani sveta so za 8. sejo Sveta Mestne občine Velenje prejeli naslednje gradivo: 
- Glasilo št. 6 in Prilogo h glasilu 6/1, ki je objavljena na spletni strani Mestne občine Velenje; 
- Predlog dnevnega reda s poročevalci, kazalom in opombami; 
- AMANDMA št. 1 k Predlogu Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim 

premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2015; 
- Odgovori na vprašanja v zapisniku 7. seje Nadzornega odbora Mestne občine Velenje; 
- Obvestilo o zavrnitvi vseh ponudb; 
- Zapisnik Odbora za negospodarske javne službe; 
- Zapisnik Odbora za gospodarske javne službe; 
- 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 Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin; 
- Zapisnik seje Nadzornega odbora. 
 
Za 8. sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 
1. Potrditev zapisnika 7. seje Sveta Mestne občine Velenje 
2. Vprašanja in pobude članov sveta 
3. Predlog Sklepa o potrditvi mandata članici občinskega sveta 
4. Ugotovitveni Sklep o prenehanju mandata članu Sveta zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in 
Koroško 
5. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 965 Laze iz javnega dobra (parcela 1406/29) 
6. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (parcela 407/10) 
7. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne 
občine Velenje za leto 2015 
8. Predlog Sklepa o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2015/2016 
9. Predlog Sklepa o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2015/2016 
10. Predlog Sklepa o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu Velenje za šolski leti 2015/2016  
in 2016/2017 
11. Predlog Sklepa o soglasju k dopolnitvi cenika prodajnih spominkov in storitev Turistično-informacijskega centra 
Velenje 
12. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2015 
13. Predlog Pravilnika o pravici do uveljavitve enkratne izredne denarne pomoči v Mestni občini Velenje 
14. Predlog Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini 
Velenje za programsko obdobje 2015-2020 
15. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih 
površin posebnega pomena v mestni občini Velenje 
16. Osnutek Občinskega programa varstva okolja za obdobje 2016 – 2020 
17. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje 
18. Osnutek Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja 
infrastrukture javne razsvetljave v Mestni občini Velenje 
19. Poročilo letnega in zimskega vzdrževanja, ter obnov cest v Mestni občini Velenje za I-V 2015 
20. Poročilo o delu Rdeče dvorane ŠRZ za leto 2014 



21. Poročilo o delu Mladinskega centra Velenje za leto 2014 
22. Poročilo o rezultatih meritev onesnaževal v zraku in obveščanju javnosti v letu 2014 
23. Odgovori na pobude in vprašanja 
 

 
Župan Bojan KONTIČ je predlagal, da se po skrajšanem postopku obravnava: 
- 15. točka – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu 

prometnih površin posebnega pomena v mestni občini Velenje. 
 
 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
1. SKLEP 
Predlog 
Svet MOV je glasoval o predlogu, da se po skrajšanem postopku obravnava: 
- 15. točka – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu 

prometnih površin posebnega pomena v mestni občini Velenje. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet.  
 
 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
2. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se je glasil: 8. seja Sveta Mestne občine Velenje bo 
potekala po naslednjem DNEVNEM REDU: 
1. Potrditev zapisnika 7. seje Sveta Mestne občine Velenje 
2. Vprašanja in pobude članov sveta  
3. Predlog Sklepa o potrditvi mandata članici občinskega sveta 
4. Predlog Ugotovitvenega Sklepa o prenehanju mandata članu Sveta zavoda Energetska agencija za Savinjsko, 
Šaleško in Koroško 
5. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 965 Laze iz javnega dobra (parcela 1406/29) 
6. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (parcela 407/10) 
7. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne 
občine Velenje za leto 2015 
8. Predlog Sklepa o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2015/2016 
9. Predlog Sklepa o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2015/2016 
10. Predlog Sklepa o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu Velenje za šolski leti 2015/2016 in 
2016/2017  
11. Predlog Sklepa o soglasju k dopolnitvi cenika prodajnih spominkov in storitev Turistično-informacijskega centra 
Velenje 
12. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2015 
13. Predlog Pravilnika o pravici do uveljavitve enkratne izredne denarne pomoči v Mestni občini Velenje 
14. Predlog Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje za 
programsko obdobje 2015 – 2020 
15. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin 
posebnega pomena v mestni občini Velenje 
16. Osnutek Občinskega programa varstva okolja za obdobje 2016 – 2020 
17. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje 
18. Osnutek Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja 
infrastrukture javne razsvetljave v Mestni občini Velenje 
19. Poročilo letnega in zimskega vzdrževanja, ter obnov cest v Mestni občini Velenje za I-V 2015 
20. Poročilo o delu Rdeče dvorane ŠRZ za leto 2014 
21. Poročilo o delu Mladinskega centra Velenje za leto 2014 
22. Poročilo o rezultatih meritev onesnaževal v zraku in obveščanju javnosti v letu 2014 
23. Odgovori na pobude in vprašanja 



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

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Potrditev zapisnika 7. seje Sveta Mestne občine Velenje 

 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
3. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se je glasil: Potrdi se zapisnik 7. 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 

 
Član sveta Dimitrij AMON je podal naslednjo pobudo: 

1. Predlagal je, da se na Šaleškem gradu uredi domofon za dostop do gradu. Domofon bi bil povezan s TIC-
em. Vsak obiskovalec bi pritisnil na domofon in na ta način bi mu odprli vrata na grad, ki so sedaj 
zaklenjena. Meni, da investicija ne bi bila predraga. Morda bi bilo smiselno namestiti še video signal, da bi 
tako imeli nadzor nad številom obiskovalcev in nad tem, kdo grad obiskuje. 
 

Član sveta Andrej KUZMAN je podal naslednje pobude: 
1. Dejal je, da je na prejšnji seji postavil vprašanje glede oboroženih carinikov na tržnici. Dobil je odgovor, 

vendar še vedno meni, da pištole za pasom na tržnico ne spadajo. Meni, da je občina dolžna opozoriti na 
to. Lahko so na tržnici, vendar brez pištole.  

2. Na prejšnji seji je opozoril tudi na zasebni obisk gostov iz pobratenega mesta Vienne, ki so se želeli sestati 
tudi s predstavnikom občine, do česar pa ni prišlo. Iz občine je dobil odgovor, da niso dobili uradnega 
obvestila in ker gre za zasebni obisk, se za protokolarni sprejem niso odločili. Sam meni, da ne gre za 
protokol, ampak za nekakšno gesto dobre volje in gostoljubnost, ki jo tudi oni izkazujejo nam.  

 
Član sveta Albin VRABIČ je podal naslednja vprašanja in pobude: 

1. Podal je predloge glede državnega prostorskega načrta za državno cesto Velenje jug-Šentrupert. 
Ugotavlja, da je KS Pesje zelo ogrožena zaradi rudarjenja. Dodatno ogroženost pa bo predstavljal tudi 
hrup zaradi nove državne ceste in novega izvoza Velenje jug. Župana spašuje, kako bo s svojo strokovno 
ekipo zaščitil interes ogrožene KS Pesje v predloženem državnem prostorskem načrtu, zlasti v smislu 
učinkovite protihrupne zaščite. Prav tako sprašuje, kako bo prisluhnil zahtevi KS Pesje in začel z 
aktivnostmi za pridobitev protihrupne zaščite po celotni dolžini Partizanske ceste.  

 
Član sveta Franc SEVER je podal naslednja vprašanja in pobude: 

1. Podal je pobudo, da se začne postopek za spremembo 64. člena poslovnika, in sicer tam, kjer piše, da 
lahko član sveta zahteva, da se del posnetka dobesedno zapiše. Predlaga, da se spremeni tako, da se mu 
v tem primeru izroči kopija posnetka sej.  

2. Podal je pobudo, da Svet MOV odloči, ali je še primeren za predsednika Odbora za gospodarske javne 
službe. Če tu nima več podpore, pač ne bo več predsednik, ne želi pa se ukvarjati z nekim politikanstvom 
na odboru. Dejal pa je, da je odbor delal dobro, korektno in strokovno. Prosil je, da se na današnjo ali pa 



na prihodnjo sejo uvrsti glasovanje o njegovi nezaupnici za predsednika odbora, ker ima dovolj nejevolje, 
prijav in podobnih zadev, ki se dogajajo.  

3. Izpostavil je problematiko krajanov na Graškogorski cesti. To se že dolgo vleče, nekaj pokrovov, ki 
ropotajo, so popravili, nekaterih še ne. Dejal je, da  ne bo bral, zato je izročil dopis, ki so ga poslali krajani. 

4. Postavil je vpašanje, kako daleč so aktivnosti glede kolesarske steze in pločnika iz Velenja do Obirca.  
5. Zanima ga, kakšne so aktivnosti glede ureditve križišča pri Obircu in protihrupne ograje v Pesju.  
6. Na eni od zadnjih sej je podal pobudo, da se popravita obok in nadstrešek v Starem Velenju. Odgovorjeno 

mu je bilo, da bo to urejeno v mesecu juniju, vendar se to ni zgodilo. Prav bi bilo, da se to uredi, ker je 
situacija vedno slabša. 

7. Postavil je vpašanje, kdo je imel nadzor, ko je občina sanirala streho na Starem trgu 25 in kakšna je 
garancija za prikrite napake, ki se pokažejo kasneje v snegu, deževju itd. Podal je pobudo, da se urgira na 
osnovi prikritih napak.  

 
Član sveta Mihael LETONJE je podal naslednja vprašanja in pobude: 

1. Zasledil je, da bodo poleti zunaj razpisi za evropska sredstva iz perspektive 2014/2020. Podal je pobudo, 
da se prijavi in bi se morda pridobila kakšna sredstva za protihrupno ograjo v Pesju.  

2. Dejal je, da je cesta od Verižlja v Pesju sedaj dobro urejena. Zanima ga, ali bodo zarisali tudi črto in zebre.  
3. Dejal je, da je pri obrtni zbornici zasledil, da je en steber za elektriko poškodovan in vsa napeljava gleda 

ven. Podal je pobudo, da se to popravi.  
 
Članica sveta Simona TUŠAR je podala naslednje vprašanje: 

1. Postavila je vprašanje, kdo je lastnik velikega belega prireditvenega šotora ob Beli dvorani in čemu je 
namenjen.  

 
Članica sveta Majda GABERŠEK je podala naslednje vprašanje: 

1. Postavila je vpašanje, kdo je odgovoren za to, da se očistijo drevesa na Velenjskem gradu, ki so obrasla 
od bršljana. Podala je pobudo, da se očistijo.  

 
Članica sveta Suzana KAVAŠ je podala naslednja vprašanja in pobude: 

1. Dejala je, da je bila s strani uporabnikov brezplačnega prevoza Lokalc opozorjena na vozni red v Pesju. 
Avtobus prične z vožnjo ob 9.30 in nato vozi vsako uro do 12.29, naslednja vožnja pa je šele ob 16.29 in 
nato vsako uro do 19.23. Postavila je vprašanje, ali se lahko dopolni vozni red še s kakšno vožnjo v 
vmesnem času.  

2. Ponovno je opozorila na problematiko Poslovnega centra Standard. Dejala je, da je na morebitne 
nepravilnosti opozorila tudi novinarka časnika Demokracija. Etažni lastniki so namreč že večkrat prosili, da 
se jim predstavi projekt in da se pripravijo odgovori na njihova vprašanja. Vse do danes se to ni zgodilo. 
Ključna vpašanja, ki jih zastavljajo, so: 
- kako bo s parkiranjem, saj je že sedaj premalo parkirnih prostorov; 
- kakšna bo dejavnost, ki se bo izvajala v pritličju; 
- opozorili so, da so se pričela vgrajevati nova okna. Zanima jih, čemu je namenjena dvojna zasteklitev 

v objektu.  
Dejala je, da je glede na vsa odprta vprašanja očitno, da do predstavitve projekta in dejavnosti ni prišlo, 
zato so njihova opozorila utemeljena.  

 

 
 
 
 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o potrditvi mandata članici občinskega sveta 

 
Obrazložitev predloga je podal Srečko KOROŠEC. 
 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta 
4. SKLEP 
Predlog 



Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o potrditvi mandata članici občinskega sveta.  
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
Sledila je slovesna prisega nove svetnice Anite LEMEŽ. 
 
 
 
 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Ugotovitvenega Sklepa o prenehanju mandata članu Sveta zavoda Energetska agencija za 

Savinjsko, Šaleško in Koroško 
 

Obrazložitev predloga je podal Srečko KOROŠEC. 
 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta 
5. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Ugotovitvenega Sklepa o prenehanju mandata članu Sveta 
zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 

 

 

 
 

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 965 Laze iz javnega dobra (parcela 1406/29) 

 
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 nepremičnine v k. o. 965 Laze iz javnega 
dobra (parcela 1406/29).  
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (parcela 407/10) 

 
Obrazložitev predloga je podala mag. Branka GRADIŠNIK. 

 
Prisotnih je bilo 29 članov sveta. 
7. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega 
dobra (parcela 407/10). 



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

K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem 

Mestne občine Velenje za leto 2015 
 

Obrazložitev predloga je podala mag. Branka GRADIŠNIK. 
 

Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
8. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o amandmaju k predlogu Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o 
načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2015. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
Članica sveta Simona TUŠAR je dejala, da za določitev prodajne cene pri nakupih in prodaji zemljišč kot 
izhodišče služijo cenitvena poročila, ki so na odboru sicer bila omenjena, niso pa dodana h gradivu seje. Dobro bi 
bilo, da bi v prihodnje pri večjih investicijah dodali poročila in s tem povečali transparentnost občinskega 
poslovanja. Ker gre v tem primeru za nakazilo večje vsote denarja, je prosila za predstavitev cenitvenega poročila 
za zemljišče v izmeri 5780 m2, ki ga bo občina kupila od gospoda Rotnika.  
 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
9. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja 
z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2015  z vključenim amandmajem.  
 
Za predlog je glasovalo 22 članov sveta, nihče ni bil proti.  
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 2015/2016 

 
Obrazložitev predloga je podal Drago MARTINŠEK. 
 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
10. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca 
Velenje za šolsko leto 2015/2016. 
 
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 

2015/2016 
 

Obrazložitev predloga je podal Drago MARTINŠEK. 
 
Prisotnih je bilo 30 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 2015/2016.  
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet.  
 
 
 
 
 
 

K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu Velenje za šolski leti 

2015/2016 in 2016/2017 
 
Obrazložitev predloga je podal Drago MARTINŠEK. 
 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
12. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v 
Vrtcu Velenje za šolski leti 2015/2016 in 2016/2017. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet.  
 
 
 
 
 

K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o soglasju k dopolnitvi cenika prodajnih spominkov in storitev Turistično-informacijskega 

centra Velenje 
 

Obrazložitev predloga je podala Tina BELINA. 
 
Prisotnih je bilo 28 članov sveta. 
13. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o soglasju k dopolnitvi cenika prodajnih spominkov in 
storitev Turistično-informacijskega centra Velenje.  
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet.  



 
 
 
 

K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2015 

 
Obrazložitev predloga je podala mag. Dragica POVH. 
 
Član sveta Franjo BARTOLAC je dejal, da svetniška skupina SDS predlaga, da se na današnji seji naziv 
častnega občana ne podeli, in sicer zato, ker je v obrazložitvi predloga veliko netočnosti, prav tako navedeni 
razlogi niso prepričljivi.  
 
Član sveta mag. Albin VRABIČ je dejal, da je ključni razlog, da predloga ne bodo podprli, v netočnostih v samem 
sklepu. Kot dokaz je predložil izvode časopisa Naš čas iz treh različnih obdobij, in sicer 8.11. 1990, kjer je 
navedeno, da je novi mandatar za sestavo velenjske vlade Franjo Bartolac, Naš čas iz 25. 2. 1993, kjer je 
zapisano, da je Velenje dobilo novo vlado, ter 29.1. 1993, kjer je zapisano, da je novi mandatar Srečko Meh. V 
predlogu sklepa pa je zapisano, da je bil Srečko Meh od leta 1992 do 1994 predsednik izvršnega sveta, čeprav je 
to postal decembra 1993, kar je torej napaka.   

 
Prisotnih je bilo 28 članov sveta. 
14. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2015.  
  
Za predlog je glasovalo 22 članov sveta, 5 jih je bilo proti.  
Predlog je bil sprejet.  

 
 
 
 
 

K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Pravilnika o pravici do uveljavitve enkratne izredne denarne pomoči v Mestni občini Velenje 

 
Obrazložitev predloga je podal Drago MARTINŠEK.  
 
Član sveta Franc SEVER je dejal, da bo predlog podprl. Postavil je vprašanje, katerih prosilcev je več, torej tistih, 
ki želijo nakazilo, ali tistih, ki želijo, da se jim plačajo položnice. Upa, da čim bolj stremijo k temu, da ljudem 
plačujejo položnice.  
 
Član sveta Peter DERMOL je dejal, da je prav, da se sredstva čim bolj pravično razdelijo. V svetniški skupini SD 
so predlog preučili in ga bodo podprli. Postavil je vpašanje, ali je že prišlo do kakšnih zlorab pri prejemnikih 
pomoči.  
 
Prisotnih je bilo 29 članov sveta. 
15. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Pravilnika o pravici do uveljavitve enkratne izredne denarne 
pomoči v Mestni občini Velenje. 
 
Za predlog je glasovalo 28 članov sveta, nihče ni bil proti.  
Predlog je bil sprejet. 
 

K 14. TOČKI DNEVNEGA REDA 



Predlog Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini 
Velenje za programsko obdobje 2015 – 2020 

 
Obrazložitev predloga je podala mag. Branka GRADIŠNIK. 
 
Prisotnih je bilo 24 članov sveta. 
16. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2015 – 2020. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet.  
 
 
 
 

 
K 15. 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.  
 
Član sveta Franc KOS je dejal, da bo predlog podprl, vendar ima nekaj pripomb na garažno hišo pri zdravstvenem 
domu. Meni, da je potrebno opredeliti, ali gre tam za garažno hišo ali za parkirno hišo, če so tam modre cone. Prav 
tako je problematična prodaja letnih parkirnih kart. Namreč, zna se zgoditi, da bodo okoliški stanovalci pokupili 
letne karte za teh 71 parkirišč in potem obiskovalci zdravstvenega doma in tudi drugi tam ne bodo mogli parkirati. 
Zato je predlagal, da se ne bi prodale vse te karte, vsaj polovica ne, da ta parkirni prostor ne bo zaseden 24 ur. Na 
koncu je opozoril, da v Velenju ne morejo najti nekega manjšega skladišča za SIBAHE.  
 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
17. 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 16. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Osnutek Občinskega programa varstva okolja za obdobje 2016 – 2020 

 
Obrazložitev osnutka sta podala mag. Branka GRADIŠNIK in Klemen KOTNIK. 
 
Članica sveta mag. Dragica POVH je dejala, da pri točki 6.3. predlaga, da se med sistemske ukrepe doda tudi 
osveščanje lastnikov psov glede odstranjevanja iztrebkov. Lastniki pse vodijo po mestnih zelenicah, pogosto pa 
tudi po okoliških kmetijskih zemljiščih, pri čemer pa ne odstranijo iztrebkov in s tem povzročajo škodo in 
onesnaževanje. Čim bolj bi jih bilo potrebno osveščati.  
 
Prisotnih je bilo 27 članov sveta. 
18. SKLEP 
Predlog 



Svet Mestne občine Velenje je glasoval o osnutku Občinskega programa varstva okolja za obdobje 2016 – 2020.  
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet.  
 
 
 
 

K 17. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje 

 
Obrazložitev osnutka je podala mag. Branka GRADIŠNIK. 
 
Član sveta Franc SEVER je dejal, da osnutku ne bo nasprotoval. Zapisano je, da mora biti od Foitove ceste 4m. 
Zanima ga, od kod so merili te 4m, od sredine ceste, od konca pločnika ali od začetka pločnika. Prav tako ga 
zanima, kako se bo reševala situacija, če se občina odloči, da kdaj trg zapre, kako bo z dostopom. 
 
Prisotnih je bilo 28 članov sveta. 
19. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem 
načrtu Staro Velenje. 
 
Za predlog je glasovalo 27 članov sveta, nihče ni bil proti.  
Predlog je bil sprejet.  
 
 
 
 
 

K 18. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Osnutek Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja 

infrastrukture javne razsvetljave v Mestni občini Velenje 
 

Obrazložitev osnutka je podal Anton BRODNIK. 
 
Član sveta Franc SEVER je dejal, da bi bilo smiselno v 5. členu zapisati pregled razsvetljave vsak mesec na tistih 
bolj pomembnih mestih, na primer v podhodih. V 9. členu bi moralo biti zapisano vsaj, da ob soglasju občine 
koncesionar lahko dobi podizvajalca, ali pa vsaj, da seznani občino. V 25. členu pri izpolnjevanju pogojev je tako, 
da če je razpis in nekdo izpolnjuje pogoje, to še ne pomeni, da je koncesionar, ampak je le kandidat za 
koncesionarja. Poleg tega je zapisano, da mora biti registriran za opravljanje dejavnosti javne službe, kar je 
ustavnopravno sporno. Ne moreš biti registriran za dejavnost javne službe. V 37. členu je govora o odkupu 
koncesije, kar se mu zdi sporno.  
 
Prisotnih je bilo 29 članov sveta. 
20. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o osnutku Odloka o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne 
službe posodobitve in vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave v Mestni občini Velenje. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet.  

 
 

 
 



K 19. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo letnega in zimskega vzdrževanja, ter obnov cest v Mestni občini Velenje za I-V 2015 

 
Poročilo je predstavil Janez HERODEŽ.  
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom. 
 
 
 
 

K 20. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o delu Rdeče dvorane ŠRZ za leto 2014 

 
Poročilo je predstavil Marjan KLEPEC. 
 
Član sveta Anton DE COSTA je poudaril, da je šprotna infrastruktura kljub težkim časom optimalna, kar ga zelo 
veseli. Postavil je vprašanje, kako se odvijajo stvari z Goltami.  
 
Marjan KLEPEC je dejal, da je bila Rdeča dvorana zadolžena za pripravo projekta. Prišli so do gradbenega 
dovoljenja, žal pa se je lastnik zemljišč pritožil na upravno sodišče. Zaradi tega zavlačevanja so izgubili že 
obljubljena sredstva. Aktivnosti za pridobitev gradbenega dovoljenja še nadaljujejo, potem pa bodo eventuelno 
čakali na razpise za evropska sredstva v naslednji perspektivi. Boji pa se, da se ta zgodba ne bo dobro končala.  
 
Župan Bojan KONTIČ je dejal, da so v proračunu zagotovili 60.000 eur za dokapitalizacijo Golt, vendar to ne 
pomeni, da bodo ta sredstva tudi dobili. O tem bodo odločili na Svetu MOV, ko bodo stvari tako daleč.  
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom. 

 
 

 
 
 

K 21. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o delu Mladinskega centra Velenje za leto 2014 

 
Poročilo je predstavil Marko PRITRŽNIK.  
 
Član sveta mag. Albin VRABIČ je postavil vprašanje, kakšna je trenutna situacija z mednarodnim projektom, ki ga 
vodijo.  
 
Marko PRITRŽNIK je dejal, da gre za projekt programa Erasmus plus, glavni partner pri tem pa je italijanska 
organizacija, ki pa jih je obvestila, da zaradi zapletov na občinski ravni aktivnost prestavlja za vsaj 90 dni. Od 
takrat naprej od njih ni bilo več glasu. Mladinski center je odgovorne obvestili o neizvedeni aktivnosti, zato 
italijanska organizacija ne bo prejela sredstev. Vse kaže, da so želeli neupravičeno črpati ta sredstva.  
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom. 
 

 
 

 
 

K 22. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o rezultatih meritev onesnaževal v zraku in obveščanju javnosti v letu 2014 

 
Poročilo je predstavila Sonja GLAŽER.  
 



Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom. 
 
 

 
 

K 23. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Odgovori na pobude in vprašanja 

 
Odgovori na vprašanja in pobude bodo podani v pisni obliki. 
 
 
Na koncu so bila podeljena priznanja Javne agencije RS za varnost prometa.  
 
 
Seja se je zaključila ob 10.40 uri. 

 
 
 
Pripravila: 
Aleksandra Forštner, univ. dipl. pol. 
 

Župan Mestne občine Velenje 
Bojan Kontič 

 
 
 


