
ZAPISNIK 9. SEJE  
Sveta Mestne občine Velenje 
Seja je potekala v sejni dvorani Mestne občine Velenje, dne 10. 3. 2020, s pričetkom ob 8. uri in zaključkom ob 
10.30 uri. 
 
Sejo je vodil podžupan Peter DERMOL. 
 
Opravičila sta se naslednja člana sveta: Mersad DERVIŠEVIĆ in Marjana Marija KOREN.  
 
Podžupan Peter DERMOL je ugotovil, da je od skupnega števila 33 članov sveta prisotnih 29 članov in je svet 
sklepčen.  
 
Podžupan Peter DERMOL je predlagal minuto molka v poklon in spomin svetniku Mihaelu LETONJI. 
 
Podžupan Peter DERMOL je v zvezi s problematiko corona virusa dejal, da je Zdravstveni dom Velenje 
zagotovil varovanje na vhodih v zdravstvene domove v Velenju, Šoštanju in Šmartnem ob Paki. Zagotovil je 
vso potrebno zaščitno opremo. Zagotovili so infekcijski box za potencialno okužene, zagotovljen je tudi prevoz 
za odvzete brise. Vstop v ZD Velenje so omejili na dva vhoda. Namestili so zvonec na vhodih v posvetovalnico 
predšolskih ambulant, navodila na vrata, kako ravnati v primeru okužbe, obveščeni so bili tudi mediji. S 
pomočjo civilne zaščite je bil postavljen mobilni zabojnik, ki je tudi ustrezno opremljen. Vzpostavile so se 
ustrezne telefonske številke za potencialno okužene. Sprejeta so bila potrebna navodila za obravnavo 
pacientov s sumom na okužbo s corona virusom ter protokol obravnave pacientov s sumom na okužbo s 
corona virusom. Redno se zagotavljajo sestanki članov strokovnega sveta. Posredovana so bila obvestila za 
prepoved obiskov v domovih za varstvo odraslih in v domovih starostnikov. Organizirajo se delavnice za 
pravilno uporabo zaščitne opreme in za pravilen odvzem brisov. Do tega trenutka je bilo odvzetih 15 brisov, 13 
jih je bilo negativnih, za dva pa rezultata še ni.  
 
Podžupan Peter DERMOL je dejal, da je svetnica Breda KOLAR izstopila iz stranke SMC in vstopila v stranko 
SD. S tem je postala svetnica SD Velenje.  
 
Člani sveta so za 9. sejo Sveta Mestne občine Velenje prejeli naslednje gradivo: 

- Glasilo št. 9  
- Predlog dnevnega reda s poročevalci, kazalom in opombami 
- Realizacija letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2019 
- Realizacija pravnih poslov ravnanja z nepremičnin premoženjem izven veljavnega načrta ravnanja z 

nepremičnim premoženjem za leto 2019 
- Razširitev dnevnega reda 9. seje Sveta Mestne občine Velenje 
- Predlog Ugotovitvenega Sklepa o prenehanju mandata članu sveta 
- Zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
- Zapisnik Odbora za gospodarske javne službe 
- Zapisnik Odbora za negospodarske javne službe 
- Zapisnik Odbora za okolje in prostor  
- Zapisnik Odbora za gospodarstvo 
- Zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
- Zapisnik Komisije za statutarno-pravna vprašanja 
- Zapisnik Komisije za mladinska vprašanja 
- Zapisnik Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin  
- Zapisnik seje Nadzornega odbora  
 
 
Za 9. sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 8. seje Sveta Mestne občine Velenje 
2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave 
3. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet zavoda Knjižnica Velenje 
4. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet zavoda Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje 

Velenje 
5. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 967 Kavče iz javnega dobra (ID znak parcela 967 

439/6) 
6. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 951 Hrastovec iz javnega dobra (ID znak parcela 951 

846) 



7. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 953 Paka iz javnega dobra (ID znak parcela 953 
570/37, 665/18, 665/20) 

8. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 954 Lipje iz javnega dobra (ID znak parcela 954 
1279/6, 1279/7, 1279/8, 1279/9, 1279/10) 

9. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 968 Podkraj iz javnega dobra (ID znak parcela 968 
938/25, 938/26, 938/27) 

10. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Velenje 
11. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje 
12. Poročilo o dodeljenih sredstvih de minimis za spodbujanje podjetništva v letu 2019  
13. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v 

MOV za leto 2019      
14. Poročilo o uresničevanju ukrepov projekta Slovenia Green za leto 2019 
15. Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh v kmetijstvu v letu 2019 
16. Program obnove in vzdrževanja javne razsvetljave v letu 2020 
17. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Mestni občini 

Velenje za leto 2019 
18. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti v Mestni občini 

Velenje za leto 2019 
19. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega 

programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje za leto 2019 
20. Poročilo o izvedbi  javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni 

občini Velenje iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019 
21. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za izbiro letnih programov veteranskih in častniških organizacij ter 

projektov gasilskih organizacij v mestni občini Velenje, ki jih je Mestna občina Velenje v letu 2019 
sofinancirala iz proračuna 

22. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet 
drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019 

 
 
 
Podžupan Peter DERMOL je predlagal, da se dnevni red razširi tako, da se na 5. točko uvrsti: 
- Predlog Ugotovitvenega Sklepa o prenehanju mandata članu sveta. 
 
 
Prisotnih je bilo 29 članov sveta. 
1. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se dnevni red razširi tako, da se na 5. točko uvrsti: 
- Predlog Ugotovitvenega Sklepa o prenehanju mandata članu sveta. 
   
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da je 25. 2. podal pobudo, da se na dnevni red uvrsti točka glede corona 
virusa. Meni, da bi o tem morali opraviti razpravo, saj stvar ni tako preprosta. 25. 2. je torej predlagal, da se 
ukrepe predstavi celovito na eni izmed točk dnevnega reda in da gospod Škarja kot poveljnik civilne zaščite 
pove, kaj je civilna zaščita na tem področju naredila in kakšne ukrepe bodo izvajali. Tu je tudi področje 
gospodarstva. V prejšnjem tednu je predlagal, da bi to obravnavali na Odboru za gospodarstvo. Žal niso bili za 
to. Te stvari bi morali v Svetu MOV obravnavati. Gorenje na primer ima namen v primeru širjenja epidemije 
tovarno zapreti. Mestni svet ni le organ, ki ga vodi ena stranka, vsi ostali pa ne vedo nič. Prosi torej, da se ta 
točka uvrsti na dnevni red, ali pa da vsaj gospod Škarja pove, kaj in kako se dogaja na civilni zaščiti in da lahko 
potem svetniki tudi postavijo kakšno vprašanje.  
 
Podžupan Peter DERMOL je dejal, da so svetniku Jenku na to pobudo odgovorili, njihov odgovor pa je 
objavljen tudi na spletni strani MOV. V občinski upravi niso videli potrebe po tem, da bi to točko uvrstili na sejo, 
ne zato, ker to ne bi bila pomembna tema, ampak zato, ker je vse skupaj vodeno s strani države. V okviru 
lokalne skupnosti so imeli sejo sosveta, kjer so vsi deležniki, ne le civilna zaščita, predstavili svoje ukrepe. O 
tem so bili seznanjeni in tudi vseskozi seznanjajo javnost z aktualnimi podatki. Danes bi tukaj bila verjetno le 
politična, ne pa strokovna razprava, zato je predlagal, da dnevnega reda s to točko ne razširijo.  



 
Član sveta Matej JENKO je predlagal, da jih poveljnik civilne zaščite seznani s tem, kakšni so ukrepi civilne 
zaščite na tem področju in kaj pripravljajo. Prav tako predlaga, da se da svetnikom možnost razprave o tem.  
 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
2. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se na dnevni red seje uvrsti točka o corona virusu.  
   
Za predlog so glasovali 3 člani sveta, 19 jih je bilo proti. 
Predlog ni bil sprejet. 
 
 
 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
3. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se je glasil: 9. seja Sveta Mestne občine Velenje 
bo potekala po naslednjem DNEVNEM REDU: 

1. Potrditev zapisnika 8. seje Sveta Mestne občine Velenje 
2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave 
3. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet zavoda Knjižnica Velenje 
4. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet zavoda Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje 

Velenje 
5. Predlog Ugotovitvenega Sklepa o prenehanju mandata članu sveta 
6. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 967 Kavče iz javnega dobra (ID znak parcela 967 

439/6) 
7. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 951 Hrastovec iz javnega dobra (ID znak parcela 951 

846) 
8. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 953 Paka iz javnega dobra (ID znak parcela 953 

570/37, 665/18, 665/20) 
9. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 954 Lipje iz javnega dobra (ID znak parcela 954 

1279/6, 1279/7, 1279/8, 1279/9, 1279/10) 
10. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 968 Podkraj iz javnega dobra (ID znak parcela 968 

938/25, 938/26, 938/27) 
11. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Velenje 
12. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje 
13. Poročilo o dodeljenih sredstvih de minimis za spodbujanje podjetništva v letu 2019  
14. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v 

MOV za leto 2019      
15. Poročilo o uresničevanju ukrepov projekta Slovenia Green za leto 2019 
16. Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh v kmetijstvu v letu 2019 
17. Program obnove in vzdrževanja javne razsvetljave v letu 2020 
18. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Mestni občini 

Velenje za leto 2019 
19. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti v Mestni občini 

Velenje za leto 2019 
20. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega 

programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje za leto 2019 
21. Poročilo o izvedbi  javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni 

občini Velenje iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019 
22. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za izbiro letnih programov veteranskih in častniških organizacij ter 

projektov gasilskih organizacij v mestni občini Velenje, ki jih je Mestna občina Velenje v letu 2019 
sofinancirala iz proračuna 

23. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet 
drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019 

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



 
 
 
 
 

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Potrditev zapisnika 8. 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 8. seje Sveta 
Mestne občine Velenje. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave 

 
Članica sveta mag. Karmen GRABANT: Mestna tržnica je v našem mestu že nekaj časa dobro 
obiskana. Vsako soboto je v centru mesta prava paša za oči s ponudbo, kot si jo lahko le želiš. Sobotni 
dopoldnevi so za marsikoga tako postali ne le nakupovanje, ampak tudi prijetne urice druženja. Tudi prodajalci 
pravijo, da  so z obiskom zadovoljni. Malo manj veselo ali spodbudno pa je po 13. uri, ko se iz tržnice poslovijo 
še zadnji ponudniki. Pogosto za njimi ostanejo vrečke in zabojčki odpadkov, zelenjave, ki je niso prodali oz. 
prodajalci ocenijo, da ni več za prodajo. Te odpadke zložijo kar ob najbližji koš ob Centru Nova in ti tam stojijo 
do ponedeljka zjutraj. Ti odpadki so hrana in zabava vranam, ki jih raznosijo po bršljanovi gredici in po skoraj 
celotni Cankarjevi ulici. Marsikatero nedeljo je center poln obiskovalcev, domačinov in tudi turistov, ki so si 
prišli pogledat naše mesto. Ti odpadki niso estetski, lahko pa so tudi nevarni za zdravje. Sprašuje, kakšen 
zaključek si lahko ustvarijo naključni obiskovalci našega sicer res čistega mesta, torej da čistimo samo kakšen 
teden in dan preden pride ocenjevalna komisija. Podala je pobudo, da odgovorne službe poskrbijo, da odpadki 
ne bi čakali do začetka delovnega tedna, ali pa naj naročijo prodajalcem, da svoje odpadke pospravijo. Tudi 
prebivalci Kardeljevega trga so jo opozorili, da imajo enako težavo ob galeriji na prostem pri pošti.  Za konec je 
postavila vprašanje, kaj je z modernizacijo ekoloških otokov.  
 
Odgovor mag. Branke GRADIŠNIK: Vsak prodajalec v okviru mestne tržnice je podpisal vlogo, s katero je 
seznanjen, da mora po končanem prodajnem dnevu odpeljati s tržnice tudi vso svojo prazno embalažo, 
odpadke in drugo neprodano blago ter stojnico zapustiti v takšnem stanju, kot jo je prejel. Prodajalci imajo 
prostor za odlaganje odpadkov zadaj za objektom Center Nova, kjer lahko odložijo tudi bio odpadke. Že v 
preteklem letu je upravljalec dobili podobna opozorila s strani stanovalcev nad Delavsko hranilnico. S strani 
upravljalca so se takrat izvedle nekajkratne kontrole in opozorila, s katerimi je bil dosežen red. Glede na novo 
opozorilo pa bo upravljalec ponovno izvajal kontrole in opozorila, če pa bo potrebno, bo tudi ustrezno ukrepal, 
kar pomeni, da bo odpadke odstranil na njihove stroške. MOV bo seveda to izvajanje budno spremljala.  
 
 
Član sveta Andrej KMETIČ: Na Gorici, kjer je nedokončan objekt poleg stanovanjskih blokov, je postavljena 
gradbena ograja že od samega začetka gradnje. Ker so dela obstala, bi bilo po vsem tem času smotrno 
odstraniti ograjo, ker se ob močnejšem vetru nevarno nagiba. Poleg tega se za ograjo nahajajo razbite lesene 
palete, smeti in verjetno še marsikaj drugega. Postavil je vprašanje, ali se bodo dela nadaljevala, glede na to, 
da je ograja še postavljena. V kolikor ne, je podal pobudo, da se ograja odstrani s strani izvajalca podjetja 
IGEM d.o.o. in da se očisti okolica objekta ter ustrezno zaščiti morebitne vhode v objekt, saj daje iznakažen 
izgled samemu okolju. Poleg tega je potencialno nevaren, saj lahko kakšen radoveden otrok pride za ograjo in 
se poškoduje. 
 



Odgovor Alenke REDNJAK: Strinja se, da je to neugledno. Lastnika bodo pozvali, da počisti okolico in ograjo 
primerno uredi, da ne bo nevarna za okolico in mimoidoče. Ni pa jim znano, ali se bo gradnja objekta 
nadaljevala, ker je tukaj zasebni lastnik, bodo pa povprašali.  
 
 
Član sveta dr. Franc ŽERDIN: Postavil je vprašanje, kako potekajo aktivnosti povezane z razreševanjem  
lastništva zemljišč na območju jezer, še posebej z največjima lastnikoma Premogovnikom Velenje in Skladom 
kmetijskih zemljišč. Pred petimi leti je delovna skupina MOV, ki jo je vodil, izdelala elaborat z naslovom Zgodbe 
velenjskih jezer.  V elaboratu so med drugim nakazali potrebo po izgradnji nove obrtne cone "Stara vas" in 
opozorili na že izdelan in takrat deponiran projekt izgradnje prireditvenega prostora ob Velenjskem jezeru. Oba 
projekta sta trenutno v fazi realizacije. Nakazanih je bilo kar nekaj možnih variant nadaljnjega razvoja turizma 
na območju od gradu Turn do Šoštanjskega jezera, ki pa so povezane  tudi z razrešitvijo lastništva zemljišč. V 
letu 2015 je bilo na obalah Velenjskega in Škalskega jezera evidentiranih 11 različnih lastniških subjektov 
(GOST, Komunalno podjetje Velenje, Sklad kmetijskih zemljišč, MOV, Premogovnik Velenje, zasebniki, PV 
Invest, Kmetijska zadruga Šaleška dolina, TEŠ, TRC, katoliška cerkev). Nadaljnji razvoj turizma na območju 
jezer je močno povezan tudi s projektom Pravična tranzicija premogovniške regije Šaleška dolina. V povezavi s 
tem je podal pobudo, da vodstvo MOV preuči možnosti prednostnega razreševanja lastništva najbolj 
pomembnih sestavin omenjenega prostora kot so območje gradu Turn, avtokamp, kinološko društvo in teniška 
igrišča, po možnosti tudi z odkupom v naslednjih letih s strani MOV.  
 
Odgovor mag. Branke GRADIŠNIK: Med MOV in PV že tečejo pogovori o možnosti pridobitve oziroma 
menjave zemljišč, ki so potrebna za realizacijo izgradnje kolesarske poti, dovozov do tega območja ter ostale 
spremljajoče infrastrukture, za širitev plaže proti zahodnemu delu in za nadomestno lokacijo za delovanje 
kinološkega društva. Trenutno je zadeva v fazi izdelave cenitvenih poročil. Za posege v zemljišča v lasti Sklada 
kmetijskih zemljišč in gozdov države pa so prav tako že v lanskem letu izvedli dva sestanka, kjer so jim 
zagotovili, da za posege v prostor, ki jih načrtuje MOV, ni ovir za podajo ustreznih soglasij z njihove strani in za 
morebitne služnosti. Izpostavili pa so, da nimajo interesa, da te svoje nepremičnine odtujijo, gre namreč za 
zelo velike površine kmetijskih zemljišč, za katere je smiselno, da ostanejo v upravljanju države.  
 
 
Članica sveta Veronika JUVAN: Celjska cesta in križišče pri TC Trebuša je zelo obremenjena in tam pri izvozu 
na Celjsko cesto stoji znak obvezna smer desno. Pogosto se tam najdejo vozniki, ki kljub znaku zavijajo levo in 
s tem povzročijo zastoje. Menda se tam namerava zgraditi krožišče, kar pa zna trajati. Morda bi bilo smiselno, 
da bi do takrat odprli cesto oziroma izvoz, ki pelje na Žarovo cesto, za tiste, ki želijo v Velenje, ali pa imajo 
morda kakšno drugo rešitev. Druga problematična cesta pa je uvoz v NC Velenjka, gre za cesto, ki je speljana 
iz krožišča v nakupovalni center. Tam je cesta zelo spolzka, kar povzroči nemalo nesreč, ki so manjše ali 
večje. Čeprav je cesta najverjetneje v lasti nakupovalnega centra, bi bilo morda smiselno pred lagati lastniku, 
da se del cestišča (predvsem na ovinku) narebri. Rešili bi težavo, ki se vleče že vsaj 10 let, in s tem pomagali 
preprečiti mnogo nesreč. 
 
Odgovor Antona BRODNIKA: Ta problema že poznajo. Za objekt TC Trebuša je bilo pridobljeno gradbeno 
dovoljenje, ki ne dovoljuje dovoza mimo policijske postaje. Dovoz so zaradi tega in tudi zaradi večje varnosti 
zaprli usklajeno s Policijsko postajo Velenje. Priključek na glavno cesto pri policijski postaji pa ima status 
interventnega priključka, zato ga načeloma tudi ni dovoljeno uporabljati. Po odprtju trgovskega centra je bil 
sporni uvoz sicer odprt za dostave trgovskega centra, vendar so se v zadnjem času načini dostave spremenili, 
na nevarno križišče pa so jih opozarjali tudi s policijske postaje. Na edinem izvozu na glavno cesto je 
postavljen tudi znak za obvezno smer desno, s čimer se izognejo dvema problematičnima stvarema, torej 
izsiljevanju prednosti voznikov ter nevarnosti nesreče zaradi prehoda za pešce v neposredni bližini. Z obvezno 
vožnjo desno to rešujejo, res pa je, da zaradi tega podaljšujejo čas vožnje, še vedno pa je to bolj sprejemljivo 
kot pa nesreče. Krožno križišče pa se tam predvideva šele takrat, ko bo PC Trebuša v celoti zaživela. Je pa ta 
cesta državna, zato direktnega vpliva nanjo nimajo, pričakujejo pa soglasja s strani države. S strani policijske 
postaje pa so dobili tudi pobudo, da bi ministrstvo zaprosili, da bi naredili desni zavijalni pas. So pa že bili z 
državo v stiku glede tega problema in klasičnega križišča in napajanja na to cesto ne dovolijo, ampak govorijo 
izključno o krožnem križišču. Glede ceste pri Velenjki je dejal, da je ta v lasti upravnika trgovskega objekta. O 
tem so gospoda Korpiča že obveščali, še včeraj je z njim o tem govoril in zagotovil mu je, da bo poizkusil v 
naslednjem tednu najti čas, da se dobijo in najdejo rešitev. Predlagali bodo uporabo posebne mase, gre za 
avstrijsko tehnologijo, ki so jo uporabili v Škalah in se dobro obnese.  
 



Članica sveta Veronika JUVAN je dejala, da s prvim odgovorom ni zadovoljna, saj je gospod Brodnik govoril o 
cesti mimo policijske postaje, sama pa je govorila o izvozu na Žarovo cesto, ki je eno cesto višje. Predlagala 
je, da se začasno tam odpre.  
 
Anton BRODNIK je dejal, da ima Žarova cesta tam zapornico, saj gre za interni priključek za tamkajšnje 
prebivalce in ti se zagotovo s tem ne bi strinjali. To je samo interventni priključek. Ko se je poslovni center 
gradil, so tudi podpisali dokument, da v bodoče tam promet ne bo potekal, zato tudi tega ne koristijo, prav tako 
ni tam pločnika in bi lahko bilo zelo nevarno.  
 
 
Član sveta Sebastjan APAT: V medijih je pred kratkim zasledil, da se pri načrtovani gradnji hitre ceste med 
Velenjem in Koroško ponovno zatika. Država revizijska komisija je potrdila dvema neizbranima izvajalcema, o 
tretji pritožbi bodo odločali ta mesec. Lani decembra je že spraševal glede spremembe prvotne načrtovane 
trase z gradnjo viadukta od pokopališča Podkraj do vstopa v pokriti vkop, ki se po novem začne pod staro 
elektrarno. Sedaj se, kot je razvidno iz medijev, zatika v delu gradnje hitre ceste skozi Gaberke. Pritožbe bodo 
temu primerno potek gradnje zavlekle. Na DARSu so pojasnili, da ko bo odločitev o priznanju sposobnosti 
pravnomočna, se bo pričela druga faza postopka, to je oddaja ponudbe s ponudbenim predračunom, ter da 
gradbeno dovoljenje pričakujejo ta mesec. DARS je na trasi Velenje – Slovenj Gradec odkupil vse objekte, ki 
so predvideni za rušenje. Nujna sestavina gradbenega dovoljenja je poročilo o vplivih na okolje, ki po 
poročanju medijev poteče poleti. Zaradi spremembe prvotne načrtovane trase z gradnjo viadukta, ki je 
predviden sedaj na območju Velenja, naj bi bilo nujno potrebno novo okoljsko poročilo oziroma njegova 
dopolnitev. Zanima ga, ali so seznanjeni z omenjenimi pritožbami na Državno revizijsko komisijo, ali držijo 
navedbe glede poteka poročila o vplivih na okolje letos poleti in kaj to pomeni oziroma kako bo to vplivalo na 
potek načrtovane gradnje hitre ceste med Velenjem in Koroško.  
 
Odgovor podžupana Petra DERMOLA: Dejal je, da so s pritožbami seznanjeni. Potencialni izvajalci so se na 
izbor ponudnika pritožili in Državna revizijska komisija je dvema pritožnikoma ugodila in sedaj se izvaja 
ponovni pregled prispele dokumentacije, ponudb. Ključno v zadnjih dneh pa je to, da je bilo pridobljeno 
gradbeno dovoljenje za pričetek gradnje na odseku Gaberke. Res je, da je bilo okoljevarstveno soglasje v 
nevarnosti, v kolikor gradbeno dovoljenje ne bi bilo pridobljeno. Okoljevarstveno soglasje bi v tem primeru v 
mesecu juniju poteklo. Vodja projekta mu je včeraj zagotovil, da zdaj, ko je pridobljeno gradbeno dovoljenje, ni 
več nevarnosti, da bi okoljevarstveno soglasje poteklo. Sedaj samo še izvedejo izbor izvajalca gradbenih del 
na odseku Gaberke in potem pričnejo z delom in predvidoma bodo to še v prvi polovici letošnjega leta tudi 
začeli izvajati. Seveda pa se morajo ustrezno zaključiti vsi izbori izvajalca.  
 
 
Član sveta Andrej VRBEC: Že nekaj časa nazaj je zastavil svetniško vprašanje glede izvoza iz Mercator 
centra gradnje na Kidričevo cesto. Sam je bil v soboto priča neljubemu dogodku, ki se je zgodil pri vključevanju 
avtomobila na Kidričevo cesto, zato pričakuje, da se to v najkrajšem času uredi. Zanima ga, kdaj lahko občani 
pričakujejo namestitev mačjega očesa. 
 
Odgovor Antona BRODNIKA: O tem so enkrat že govorili. Lastnik priključka je Mercator d.d., upravljalec pa 
Habit. Oba so pred časom že opozorili na nevarno križanje pešpoti in kolesarske poti s priključkom na 
Kidričevo cesto. Govorili so tudi z državnimi predstavniki, ker gre za republiško cesto, in ti so jim ustno in pisno 
dejali, da je možno postaviti ogledalo, vendar mora dati vlogo za to lastnik in tudi vsi stroški s tem povezani so 
na strani lastnika oziroma upravljalca, odvisno od tega, kako se med sabo dogovorita. Oni so jih na to 
opozorili, torej da naj to uredijo zavoljo varnosti, in jih bodo ponovno pisno obvestili, naj pridobijo soglasje 
države in nato postavijo ogledalo.  
 
 
 
 
 
 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet zavoda Knjižnica Velenje 

 
Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA. 
 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 



5. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o imenovanju članov v Svet zavoda Knjižnica 
Velenje. 
  
Za predlog je glasovalo 29 članov sveta, nihče ni bil proti. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet zavoda Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje 

Velenje 
 

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA.  
 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
6. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o imenovanju člana v Svet zavoda Centra za 
vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje.  
  
Za predlog je glasovalo 29 članov sveta, nihče ni bil proti.  
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Ugotovitvenega Sklepa o prenehanju mandata članu sveta 

 
Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA. 
 
 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
7. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Ugotovitvenega Sklepa o prenehanju mandata članu sveta. 
  
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. 967 Kavče iz javnega dobra (ID znak parcela 967 439/6) 

 
Obrazložitev predloga je podala mag. Branka GRADIŠNIK. 
 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
8. SKLEP 
Predlog 



Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 967 Kavče iz 
javnega dobra (ID znak parcela 967 439/6).  
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA  
Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 951 Hrastovec iz javnega dobra (ID znak parcela 951 

846) 
 

Obrazložitev predloga je podala mag. Branka GRADIŠNIK.  
 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
9. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 951 Hrastovec iz 
javnega dobra (ID znak parcela 951 846). 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 

K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 953 Paka iz javnega dobra (ID znak parcela 953 570/37, 

665/18, 665/20) 
 

Obrazložitev predloga je podala mag. Branka GRADIŠNIK.  
 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
10. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 953 Paka iz javnega 
dobra (ID znak parcela 953 570/37, 665/18, 665/20). 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 

K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 954 Lipje iz javnega dobra (ID znak parcela 954 1279/6, 

1279/7, 1279/8, 1279/9, 1279/10) 

 
Obrazložitev predloga je podala mag. Branka GRADIŠNIK. 
 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
11. SKLEP 
Predlog 



Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 954 Lipje iz javnega 
dobra (ID znak parcela 954 1279/6, 1279/7, 1279/8, 1279/9, 1279/10). 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 

K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 968 Podkraj iz javnega dobra (ID znak parcela 968 938/25, 

938/26, 938/27) 
 

Obrazložitev predloga je podala mag. Branka GRADIŠNIK. 
 
 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
12. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o izvzemu nepremičnin v k. o. 968 Podkraj iz 
javnega dobra (ID znak parcela 968 938/25, 938/26, 938/27). 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 

K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Velenje 

 
Obrazložitev predloga je podal Drago MARTINŠEK.  
 
Član sveta dr. Adnan GLOTIĆ je dejal, da bo predlog podprl. Pomembno je, da MOV oziroma Vrtec Velenje s 
svojimi kapacitetami omogoča vključitev vseh otrok, v prihodnje pa, če bi trend rasti presegel zmogljivosti vrtca, 
pa pride do izraza ta predlog spremembe pravilnika. Bistveno se mu zdi, da predlog pravilnika ni izključujoč in 
še vedno omogoča vpis vsem, ki želijo svoje otroke vpisati v vrtec, tudi staršem iz drugih občin, ki delajo v 
Velenju, ali pa tujcem s stalnim prebivališčem. Daje pa se tokrat preferenca našim občanom.  
 
Članica sveta Veronika JUVAN je dejala, da bo predlog podprla. Zelo jo veseli to, da se je v kriterijih 
upoštevala zaposlitev. Veliko staršev je, ki so zaposleni, pa svojih otrok niso mogli vpisati v vrtec oziroma so jih 
vpisovali kam drugam. Brezposelni starši pa so dobili mesto v vrtcu. Veseli jo, da se je to spremenilo. Eden 
izmed boljših kriterijev pa se ji zdi tudi bivališče.  
 
 
Prisotnih je bilo 29 članov sveta. 
13. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
sprejemu otrok v Vrtec Velenje. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 



K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje 

 
Obrazložitev osnutka je podala mag. Branka GRADIŠNIK.  
 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da je to rešitev, ki bo pripomogla tudi k večji prometni varnosti, zato jo 
pozdravlja. Opozoril je na to, da je kar naenkrat Staro Velenje postalo mesto parkirnih prostorov. Parkirnih 
prostorov je ogromno. Morda bi bilo za razmisliti, da se te parkirne prostore uporabi tudi za kakšne dejavnosti. 
Morda za izgradnjo dodatnih prenočitvenih kapacitet, saj teh Velenju zelo primanjkuje. Ker je ogromno 
parkirnih prostorov, pa bi to lahko bil dodaten motiv za morebitnega investitorja. Podal je torej pobudo, da se 
razmišlja v tej smeri.  
 
Član sveta dr. Adnan GLOTIĆ je dejal, da mu je prikazana rešitev zelo všeč, tudi zapiranje centralnega dela 
Starega Velenja in pa vzpostavitev dvosmernega prometa mimo Hotela Razgoršek in naprej. Tudi ta prostor pa 
potrebuje parkirne prostore za sprejem večjega števila obiskovalcev. Izpostavil je še, da so pri vzpostavitvi 
dvosmernega prometa in pri vzpostavitvi dodatnih parkirišč pridobili zemljišča s strani lastnika Hotela 
Razgoršek, kar se mu zdi vredno izpostaviti kot dober primer, kjer se ljudje za skupno dobro odpoveju 
kakšnemu delu svojega zemljišča. To je potrebno pohvaliti.  
 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
14. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem 
načrtu Staro Velenje. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
Ker na osnutek odloka ni bilo podanih bistvenih pripomb, je podžupan Peter DERMOL predlagal, da se 
osnutek odloka prekvalificira v predlog. 
 
 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
15. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje prekvalificira v predlog. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
16. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem 
načrtu Staro Velenje. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o dodeljenih sredstvih de minimis za spodbujanje podjetništva v letu 2019  

 
Poročilo je predstavila Alenka REDNJAK. 
 
Član sveta Klemen ARLIČ je dejal, da je bilo v preteklem letu namenjenih kar 100.000 EUR za spodbujanje 
podjetništva, kar toplo pozdravlja. Podjetja so se zavezala, da bodo v prihodnje ustvarila vsaj 15 novih 
delovnih mest, kar tudi ni zanemarljivo. Nato je pokomentiral rahlo ponesrečeno izjavo MOV, da sredstev v letu 
2020 za ta razpis ne bo, ker se bo sofinanciral SAŠA inkubator. Tu gre seveda za dve popolnoma ločeni 
zadevi, sredstva so se premestila zaradi izrazito investicijsko naravnanega leta. Lahko pa seveda podjetja 
znotraj inkubatorja še vedno dobijo vso pomoč, ki jo želijo. V preteklih letih pa je nastalo kar 54 novih podjetij in 
81 novih delovnih mest. Vsako leto se na tem področju izvede 60 poslovnih dogodkov, promocij, delavnic ipd. 
Skupaj so podjetja v zadnjih 3 letih zbrala 266.000 EUR semenskega kapitala ter 75.000 EUR konvertibilnih 
posojil ter kar nekaj privatnih investicij. Prišlo je do 8 sodelovanj med velikimi korporacijami in startupi, izvaja 
se mnogo mentorskih programov. Samo v letu 2018 so imela podjetja preko 7.800.000 EUR čistih prihodkov 
od prodaje, torej številke, ki so zelo zgovorne in smo nanje lahko ponosni. Želi si, da bi se v okviru tega razpisa 
v prihodnje zagotovilo še več sredstev in še več ukrepov za spodbujanje gospodarstva v Šaleški dolini.  
 
Alenka REDNJAK je dejala, da sredstev za spodbujanje podjetništva v letošnjem proračunu ni zato, ker 
izvajajo v letošnjem letu zelo velike investicije iz naslova celostnih teritorialnih naložb, med katerimi je tudi ena, 
ki se nanaša na podjetništvo. Niso torej namenili dodatnih sredstev SAŠA inkubatorju, celo znižali so jih, in 
sicer zato, ker so v inkubatorju sami pridobili sredstva na drugih razpisih.  
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  
 
 
 
 
 

K 14. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v 

MOV za leto 2019      
 

Poročilo je predstavila Urška GABERŠEK. 
 
Članica sveta Aleksandra VASILJEVIĆ je dejala, da turizem v Velenju živi, tudi zaradi društev, ki delujejo na 
področju turizma. Društva pripravljajo številne zanimive dogodke, ki privabljajo v naše mesto nove turiste, 
predvsem pa privabljajo domačine tudi na obrobje mesta, ne le v center. To je odlična promocija Velenja. Vsem 
društvom je čestitala in jim zaželela uspešno delo še naprej.  
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  
 
 
 
 
 
 

K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o uresničevanju ukrepov projekta Slovenia Green za leto 2019 

 
Poročilo je predstavila Urška GABERŠEK. 
 
Član sveta Sebastjan APAT je pohvalil ves trud za uresničevanje teh ciljev. Zasledil pa je v poročilu, da je 
prišlo do nekih težav pri vodenju evidenc gostov v sistemu eTurizem. Postavil je vprašanje, kakšne narave so 
bile te težave ter kakšni so bili stroški za njihovo odpravo, saj bi naj te težave uredilo podjetje Kadis.  
 
Članica sveta Breda KOLAR se je zahvalila za dobro sodelovanje vseh, ki v naši občini delajo na področju 
turizma. Lepo je slišati pohvale, ko jih dobijo od strokovne javnosti in od obiskovalcev od drugod. Čestitala jim 
je za dobro delo. 
  



Urška GABERŠEK je dejala, da je Ajpes prešel na skupno poročanje v Sloveniji, ampak ta platforma je bila 
zastavljena tako, da si občine s tem niso mogle kaj dosti pomagati in bi morali podatke ročno obdelovati. Sami 
so se zato poslužili podjetja, ki jim je ponudilo vmesnike, ki zgenerirajo podatke tako, da potem dobijo jasne 
zapise o prenočitvah in višinah turistične takse. Imeli so s tem enkratni strošek 1000 EUR, drugega stroška s 
tem nimajo. Se pa napake še vedno dogajajo, ampak zaradi samih ponudnikov, kajti če naredijo napako in je 
ne odpravijo pravočasno s pomočjo Ajpesa, se te napake potem ne da odpraviti. Na teh ravneh še potekajo 
pogovori, v preteklem letu pa so tudi uvedli izobraževanje skupaj z Ajpesom, upravno enoto, policijsko postajo 
in ponudniki in od takrat naprej se stanje izboljšuje, se pa še pojavijo napake.  
 
Član sveta Sebastjan APAT je dejal, da so bile težave pri vnašanju podatkov prenočitev pri tujih državljanih, 
recimo tistih, ki imajo v imenih in priimkih ć ter druge črke, ki jih mi nimamo in so potem bile tudi globe zaradi 
tega. Postavil je vprašanje, ali se take težave pojavljajo še naprej.  
 
Urška GABERŠEK je dejala, da so se te napake dogajale, predvsem na začetku pri velikih ponudnikih, saj 
morajo biti receptorji izredno natančni. Če pride do napake, policajo zelo hitro pridejo, verjame pa, da se 
ponudniki učijo na svojih napakah in da jih ustrezno odpravljajo.  

 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  
 
 
 
 
 
 

K 16. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh v kmetijstvu v letu 2019 

 
Poročilo je predstavila mag. Branka GRADIŠNIK. 
 
Članica sveta Anita LEMEŽ je dejala, da večina kmetijskih gospodarstev v naši občini leži na nadmorski višini 
od 300m do 800m. Vse te kmetije so uvrščene v kategorijo kmetij s težjimi predelovalnimi razmerami. Po 
celotni Sloveniji pa se opaža zmanjševanje števila kmetijskih gospodarstev. Podatki za našo občino kažejo 
zmanjšan delež kmetijskih zemljišč glede na celotno površino občine, in sicer iz 27,7% v letu 2000 na 25,3% 
do leta 2010. Število kmetijskih gospodarstev se je v tem obdobju zmanjšalo za dobrih 17%. Za 8% se je 
zmanjšalo število zemljišč v uporabi, število glav velike živine se je zmnajšalo za 14%. Vsi ti negativni kazalniki 
kažejo na nujnost državne pomoči, ki je namenjena ohranjanju in razvoju kmetijstva in podeželja tudi v naši 
občini. S pridobljenimi sredstvi si lahko kmetovalci precej pomagajo in si olajšajo težko in včasih tudi nevarno 
delo. Želi si, da bi se ta delež kmetijstva v naši občini začel obračati v drugo smer. Pristojnim na MOV za to 
področje je izrekla zahvalo in pohvalo 
 
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  
 
 
 
 
 

K 17. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Program obnove in vzdrževanja javne razsvetljave v letu 2020 

 
Program je predstavil David ŠKET.  
 
Članica sveta Breda KOLAR je dejala, da so v letu 2016 podpisali koncesijsko pogodbo, v skladu s katero so 
uspeli zamenjati kar precejšnje število dotrajanih svetilk s sodobnejšimi. Osvetlitev je v skladu z zakonskimi 
zahtevami in normativi. Urejen je bil kataster svetlobnih teles. Javljanje napak in pa odzivnost pri njihovi 
odpravi se je izboljšala. Uvedeno je energetsko knjigovodstvo za spremljanje rabe električne energije, izdelan 
je načrt javne razsvetljave ter vzdrževalni sistem. Sodeluje se z MOV glede posodobitve javne razsvetljave za 
prihodnje obdobje. Tudi preko izvajanja koncesijske pogodbe so v MOV na področju svetlobnega 
onesnaževanje prepoznali potrebo po čim bolj strokovnem pristopu k temu problemu ter k racionalni rabi 



energije javne razsvetljave. Veseli jo, da je v poročilu odpravljanje napak brez večjih težav. Zanima pa jo, ali je 
narejena analiza, katere so najpogostejše napake in kaj je vzrok zanje.  
 
Članica sveta Veronika JUVAN je postavila vprašanje, kako je z razsvetljavo na Kolodvorski pri Tušu in pa v 
Paki pri Skazi. Tam je veliko število pešcev in jo zanima, kdaj je to v planu.  
 
Član sveta Sebastjan APAT je dejal, da je zasledil, da je odzivnost na napake kar dobra. Predvidena pa je 
letos investicija pred tunelom v Šalek in ga zanima, kje točno oziroma ali je to tista, ko se gre proti Praprotniku, 
saj je tam razsvetljava kar nevarna.  
 
Član sveta Bojan VOH je dejal, da je v letošnjem načrtu izvajanja mogoče zaslediti lokacijo Jenkova, in sicer 5 
svetilk. Zanima ga, katere svetilke so to. Podal je pobudo, da se uredi prehod v klančnini na Jenkovi, saj je 
izredno temačen. Varčne svetilke so namesili na stare in sicer zelo visoko in svetloba sploh ne pride do tal. 
Vmes je tudi drevored in če človek stoji ob cesti, ga še ne vidiš. To je zelo nevarno v temi in pa ob dežju.  
 
Član sveta dr. Adnan GLOTIĆ je dejal, da je bilo rečeno, da je bilo zamenjanih približno 20% svetilk do sedaj. 
V letošnjem letu imajo planiranih okoli 0,3% novih, zanima pa ga, kakšna je dinamiko v prihodnje, glede na to 
da se financirajo tudi iz prihrankov električne energije, koliko torej nameravajo v tem segmentu v prihodnjih 
letih investirati. 
 
Član sveta Matej JENKO je postavil vprašanje, ali se razmišlja kaj o tem, da bi se določene poti, ki so 
osvetljene in kjer ni nikogar, ugašale in se potem postopoma svetilke prižigajo, ko gre recimo pešec po gozdni 
poti. Take stvari se v svetu že uporabljajo. Tega v prenovi ni zasledil in ga zanima, zakaj ne oziroma ali 
razmišljajo o tem, saj ta tehnologija ne pomeni nekega velikega stroška.  
 
David ŠKET je odgovoril, da so napake na sistemu zelo različne, velikokrat pa so to napake, ki so na samih 
kablovodih in torej niso odvisne od njih. Glede plana del je dejal, da so podali predlog za zamenjavo okoli 100 
svetilk, glede na samo velikost investicije, ki jo občina lahko zmore, pa se je podal predlog in tudi potem 
potrditev teh dveh ulic. Glede tehnične ustreznosti svetilk na Jenkovi je dejal, da njihova projektantska ekipa 
poskrbi za vse svetilke in za vsako ulico, da so tehnično ustrezne in primerne za posamezno lokacijo. Glede 
ugašanja svetilk na pešpoteh je šel čas zelo naprej, tudi v njihovem podjetju imajo različne rešitve glede na 
občine. To ugašanje na pešpoteh je rešitev, ki se v svetu ponuja, vendar so tu rešitve, ki so še primernejše, 
predvsem pametna razvetljava na glavnih vstopnicah v mesto. V nekaterih mestih so tak sistem že vzpostavili 
in se potem razsvetljava prilagaja glede na vreme, glede na gostoto prometa itd. Glede dinamike 
posodabljanja pa je dejal, da jim je vsekakor v interesu, da gredo s tem čim hitreje naprej. Možnosti imajo 
veliko, v tem trenutku bi lahko zamenjali takoj od 20% do 30% svetilk, ampak je seveda potrebno imeti tudi 
ustrezna sredstva. Možnosti je zelo veliko, ampak vse je odvisno od zmožnosti občin.  
 
Anton BRODNIK je dejal, da so v letošnjem letu proračun naravnali tako, da so praktično vse projekte v okviru 
CTNja tako priredili, da bodo čim več sredstev počrpali iz evropskih sredstev. Prepričan je, da bodo prihodnja 
leta kar se tiče javne razsvetljave bolj plodna, zaenkrat pa Evropa finančnih sredstev za razsvetljavo ne 
ponuja. Upa pa, da še bo. Dejal je, da pa imajo na vseh novih svetilih možnost, da se regulirajo nočne in 
dnevne tarfe, vendar takrat, ko so jim v podjetju to ponujali, je bilo to od 40% do 50% dražje. Morda bi bilo za 
to pametno razsvetljavo smiselno v prihodnosti pridobiti kakšna evropska sredstva, ko bodo menjali še ostale 
svetilke. Dejal je še, da so s podjetjem Javna razsvetljava zadovoljni in dobro sodelujejo. 
 
 
 
 
 
 

K 18. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Mestni občini 

Velenje za leto 2019 
 
 
Poročilo je predstavil Drago MARTINŠEK.    
 
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  



K 19. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti v Mestni občini 

Velenje za leto 2019 
 
 
Poročilo je predstavil Drago MARTINŠEK.    
 
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  
 
 
 
 
 
 

K 20. 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 2019 
 
 
Poročilo je predstavil Drago MARTINŠEK.    
 
Članica sveta Tjaša ODERLAP je dejala, da je prepričana, da mladi iz tega denarja naredijo kup dobrih stvari, 
imajo ideje in iz tega prispevka naredijo še veliko več, kot je videti na papirju. V zadnjih 4 letih je bilo izpeljanih 
preko 100 projektov, ki so zelo pisani. Izpostavila je, da se ravno pripravlja tudi 3. mladinska strategija. Tudi 
sama se je v soboto tega udeležila. Pohvalila je organizatorje, ker je res dobro pripravljeno. Po pogovoru z 
organizatorji pa je zelo slab interes srednješolcev in so rabili kar nekaj spodbude za prijavo in udeležbo, zato bi 
bilo smiselno razmisliti, kako jih spodbuditi v prihodnje. 
 
Član sveta Dimitrij AMON je dejal, da kot vodja skupine, ki pripravlja že 3. program, lahko pove, da je bilo v 
preteklih 4 letih iz naslova tega razpisa prijavljenih 157 projektov in financiran 101 projekt. Trenutno potekajo 
delavnice za pripravo 3. mladinske strategije. Intenzivno delajo na tem, da pripravijo dokument, ki nam ga 
zavidajo marsikje po Sloveniji, saj so edini, ki so strategijo za mlade obrnili nekoliko na glavo in iz tega naslova 
financirajo konkretne cilje, ki jih mladi skozi te delavnice zasledujejo. Meni, da je to pravi način.  
 
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom. 
 
 
 
 
 
 

K 21. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o izvedbi  javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Mestni občini 

Velenje iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019 
 
 
Poročilo je predstavil Drago MARTINŠEK.    
 
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom. 
 
 
 
 
 
 
 
 



K 22. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za izbiro letnih programov veteranskih in častniških organizacij ter 

projektov gasilskih organizacij v mestni občini Velenje, ki jih je Mestna občina Velenje v letu 2019 
sofinancirala iz proračuna 

 
 
Poročilo je predstavila Alenka REDNJAK.   
 
Član sveta Bojan ŠKARJA je dejal, da MOV že od leta 2012, ko je bil sprejet pravilnik o financiranju, skrbi za 
delovanje teh organizacij. V proračunu so zagotovljena potrebna sredstva, ki se porabijo za letne programe, za 
izobraževanje, za družbene in druge dejavnosti. Veteranska in častniška organizacija skrbi za vrednote, za 
katere smo se borili v osamosvojitvenih bojih, prav tako obujajo tudi tradicijo teh veteranskih organizacij. Lahko 
pove, da te organizacije zelo dobro delajo in ni bojazni, da bi se zgodovina pozabila. Odprt je bil tudi muzej za 
osamosvojitveno vojno v Sloveniji, kar je velik prispevek za ohranjanje zgodovinske resnice ob osamosvojitvi. 
Drugi del pa so projekti za gasilska društva, kjer je podal predlog, da se sredstva nekoliko povečajo. 
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom. 
 
 
 
 
 

K 23. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet 

drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019 
 
 
Poročilo je predstavila mag. Saša SEVČNIKAR.    
 
Članica sveta mag. Dragica POVH se je zahvalila občini za posluh za vse prireditelje, ki se lahko prijavijo na 
različne razpise. Zadnji razpis, ki je trenutno v obravnavi, je namenjen vsem tistim, ki ne sodijo v neka 
specifična področja. Vidi se, da je pestrost velika, kar jo zelo veseli. Veseli pa jo tudi to, da imajo vsi priložnost 
pridobiti možnost sofinanciranja za zelo različne prireditve, kar popestri naš vsakdanjik.  
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom. 
 
 
 
 
 
 
 
Seja se je zaključila ob 10.30 uri.  
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