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Predlagatelj:ŽUPAN 
 
Na podlagi 26. in 30. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 3/2016 – uradno prečiščeno besedilo in št. 7/2017) 
predlagam

Razširitev dnevnega reda
15. seje Sveta Mestne občine Velenje

Predlagam, da se dnevni red 15. seje Sveta Mestne občine 
Velenje razširi tako da se:
- na 7. točko uvrsti Predlog Sklepa o imenovanju člana v Odbor za 
področje negospodarskih javnih služb in na 
- 10. točko Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Velenje.

Ostale točke se preštevilčijo.

Velenje, 13.1.2021 

 
župan Mestne občine Velenje

 Peter DERMOL, l.r.
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Predlagatelj: ŽUPAN              Faza: PREDLOG 
    
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - 
uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – 
ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/2020 – ZIUZEOP-A, 80/2020 - ZIUOOPE) in 24. 
člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo in 
17/19) na ______ seji, dne __________ sprejel 
 

PRAVILNIK 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini 

Velenje 
 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Prvi odstavek 3. člena Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 9/06, 3/09 in 4/13; v nadaljevanju: pravilnik), se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Višina pomoči po tem pravilniku znaša za novorojenca 300,00 EUR neto«. 

 
2. člen 

Prvi odstavek 5. člena Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 9/06, 3/09 in 4/13; v nadaljevanju: pravilnik), se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Pravica do pomoči se uveljavlja s pisno vlogo obrazca Vloga za uveljavitev enkratne denarne pomoči za 
novorojenca v Mestni občini Velenje, ki se dobi v sprejemni pisarni, na pristojnem uradu in na spletni strani 
Mestne občine Velenje. Rok za vložitev pisne vloge je štiri mesece od dne otrokovega rojstva. Po preteku 
tega roka pravica do pomoči preneha«. 
 
 
II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

3. člen 
Ta sprememba pravilnika začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku MO Velenje, uporablja pa 
se od 1. 2. 2021 dalje. 
 
Številka: 1222-0001/2021-530 
Datum:  
 

župan Mestne občine Velenje 
Peter DERMOL 

 
 
Obrazložitev  
 
1. PRAVNA PODLAGA: 
Pravna podlaga za sprejem predlaganih sprememb in dopolnitev pravilnika je v 21. člena Zakona o lokalni 
samoupravi Uradni list RS, št. 94/07- UPB2, 27/08-odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10-odl. US, 40/12 - ZUJF 
in 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/2020 – ZIUZEOP-A, 80/2020 - 
ZIUOOPE) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, 1/16 – uradno 
prečiščeno besedilo in 17/19), na osnovi katere daje župan v obravnavo na Svet Mestne občine Velenje 
predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence v 
Mestni občini Velenje. 
 
2. RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA SO: 
S predlagano spremembo pravilnika želimo doseči povišanje zneska za pomoč staršem ob rojstvu otroka, 
oziroma višino enkratne denarne pomoči za novorojence v Mestni občini Velenje. Iz prvotnih 83,46 EUR 
višine pomoči od leta 2006, smo s 1. 1. 2009 prešli na 100,00 EUR, nato s 1. 4. 2013 na 150,00 EUR, s 1. 2. 
2021 pa predlagamo povišanje zneska na 300,00 EUR pomoči. Ob sprejetju pravilnika, bodo rojeni od 1. 2. 
2021 dalje tako upravičeni do višjega zneska pomoči ob rojstvu otroka. S predlaganim ukrepom spremembe 
pravilnika omogočamo staršem dodatno pomoč ob rojstvu otrok, ki je v tem času recesije še kako potrebna.  
S predlagano spremembo pravilnika spreminjamo še naziv urada iz Urada za negospodarske javne službe v 
pristojni urad. Navajamo pa tudi možnosti, kje vse lahko stranke dobijo obrazec za uveljavljanje te pomoči; 
torej v sprejemni pisarni, na pristojnem uradu in na spletni strani Mestne občine Velenje. 
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3. OCENA SEDANJEGA STANJA:  
Prvi odstavek 3. člena pravilnika, ki se spreminja: »Višina pomoči po tem pravilniku znaša za novorojenca 
150,00 EUR neto«. 
 
Prvi odstavek 5. člena pravilnika, ki se spreminja: »Pravica do pomoči se uveljavlja s pisno vlogo na 
predpisanem obrazcu na Uradu za negospodarske javne službe Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320 
Velenje. Rok za vložitev pisne vloge je štiri mesece od dne otrokovega rojstva. Po preteku tega roka pravica 
do pomoči preneha«.  
 
Primerjava mestnih občin pri dodeljevanju pomoči ob rojstvu otrok 
Celje: 110,00 EUR za prvega novorojenca, 130,00 EUR za drugega in 170,00 EUR za tretjega, ter vsakega 
naslednjega novorojenca v družini. 
Koper: daje staršem enotni znesek 200,00 EUR za novorojence.  
Kranj: namenja staršem enotni znesek za novorojence v višini 130 EUR. 
Ljubljana: namenja staršem za novorojence pomoč v višini 380,00 EUR, vendar samo za socialno 
najšibkejše občanke in občane.  
Maribor: ima enotni znesek za novorojence v višini 130,00 EUR.  
Murska Sobota: namenja staršem enotni znesek za novorojence v višini 500,00 EUR. 
Nova Gorica: namenja staršem enotni znesek za pomoč ob rojstvu otroka v višini 500,00 EUR. 
Novo mesto: ima enotni znesek za novorojence v višini 220,00 EUR.  
Ptuj: dodeljuje staršem za novorojence enotni znesek 150,00 EUR.  
Slovenj Gradec: podeljuje staršem enotni znesek za novorojence v višini 200,00 EUR.  
 
Mestna občina Velenje že od leta 2006 podeljuje enkratne denarne pomoči za novorojence, pošilja čestitke 
župana ob rojstvu otroka, ter organizira ob občinskem prazniku letna srečanja novorojencev in njihovih 
staršev, na katerem ob nagovoru župana, krajšem kulturnem programu in pogostitvi, prejmejo novorojenci 
tudi simbolično darilo.  
 
PODATKI O ROJSTVIH IN PODELJENIH POMOČEH ZA NOVOROJENCE V MOV, od uvedbe pravilnika  

LETO 
(1) 

ROJSTVA 
(2) 

POMOČI 
(3) 

PRORAČUNSKA SREDSTVA 
(4) 

DELEŽ 
(5=3/2) 

2006 318 226 18.862 EUR 71,1 % 
2007 309 245 20.448 EUR 79,3 % 
2008 322 308 25.706 EUR 95,7 % 
2009 378 350 33.644 EUR 92,6 % 
2010 370 333 33.300 EUR 90,0 % 
2011 362 337 33.700 EUR 93,1 % 
2012 403 361 36.100 EUR 89,6 % 
2013 382 343 44.500 EUR 89,8 % 
2014 362 345 51.150 EUR 95,3 % 
2015 331 305 45.750 EUR 92,2 % 
2016 327 318 47.700 EUR 97,3 % 
2017 331 311 46.650 EUR 94,0 % 
2018 365 315 47.250 EUR 86,3 % 
2019 343 312 46.800 EUR 91,0 % 
2020 286 259 38.850 EUR 90,6 % 

Op.: Vir – podatki o rojstvih iz CRP aplikacije; podatek rojstva 2020 še ni popoln. 
 
4. NAČELA: 
Spremembe in dopolnitve člena pravilnika predlagamo iz zgoraj navedenih razlogov. Ostala določila 
pravilnika, ostanejo nespremenjena.  
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5. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC: 
V proračunu 2021 je predviden na postavki 40320016 Pomoč staršem ob rojstvu otrok znesek v višini 
47.000,00 EUR. Ob dvigu višine pomoči staršem ob rojstvu otrok, bodo potrebna dodatna sredstva v okvirni 
višini 40.000,00 EUR, ki jih bomo zagotovili s prerazporeditvijo sredstev iz drugih proračunskih postavk.  
 
V Velenju, 11. 1. 2021 
 
Pripravila: 
Dragica KAUZAR, univ. dipl. soc., l.r.                    Drago MARTINŠEK, univ. dipl. soc., l.r.   
Višja svetovalka I. za varstvo       Vodja Urada za družbene dejavnosti 
in vzgojo predšolskih otrok 
 
ŽUPAN: 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/1� – uradno 
prečiščeno besedilo in 1�/1�) predlagam svetu, da ta pravilnik sprejme. 
 

župan Mestne občine Velenje 
Peter DERMOL, l.r. 
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Predlagatelj: ŽUPAN                                  Faza: PREDLOG 
 
Svet MO Velenje je na podlagi 20. in 21. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 
79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 
11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE), 73. člena 
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 
14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 
38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 
80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - 
ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPDVE, 174/20 
- ZIPRS2122; v nadaljevanju ZJF)) in 37. in 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/16 in št. 17/19 – uradno prečiščeno besedilo) 
na svoji……………… seji, dne………………… sprejel

SKLEP
o ustanovitvi družbe Interaktivni digitalni 

center EON, d.o.o.
 

1. člen
Svet Mestne občine Velenje pooblašča župana kot zakonitega 
zastopnika Mestne občine Velenje, da podpiše Akt o ustanovitvi 
Interaktivnega digitalnega centra EON, d.o.o., in s tem kot edini 
družbenik ustanovi družbo z omejeno odgovornostjo.

2. člen
Akt o ustanovitvi je priloga temu sklepu. 

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 0320-0003/2021 
Datum:  

  župan Mestne občine Velenje
  Peter DERMOL

OBRAZLOŽITEV:
1. PRAVNA PODLAGA:
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 
84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. 
US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 
– ZIUOOPE; v nadaljevanju: ZLS) v 20. členu določa, da lahko 
občina v skladu z zakoni poseduje, pridobiva in razpolaga z 
vsemi vrstami premoženja, ustanavlja in vodi javna podjetja 
ter v okviru sistema javnih financ določa svoj proračun. V 21. 
členu ZLS pa so opredeljene naloge, ki jih občina opravlja za 
zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev, in sicer med drugim 
omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine, ustvarja pogoje 
za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in 
za kvaliteto življenja njenih prebivalcev in pospešuje vzgojno 
izobraževalno dejavnost na svojem območju. 
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-
A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 
- ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - 
ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 

36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 
203/20 - ZIUPOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122; v nadaljevanju 
ZJF) v drugem odstavku 67. člena določa, da lahko občina 
za opravljanje javnih služb in dejavnosti v javnem interesu 
organizira občinsko premoženje v obliki javnih zavodov, javnih 
gospodarskih zavodov, javnih podjetij, javnih skladov in agencij. 
Nadalje 73. člen ZJF določa, da o ustanavljanju in ukinjanju 
pravnih oseb, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina, 
odloča občinski svet, razen če ni s področnim zakonom ali z 
zakonom o lokalni samoupravi drugače določeno. 
Na tem mestu je potrebno pojasniti, da javno podjetje ni statusna 
oblika, ampak se javno podjetje organizira v eni izmed oblik 
kapitalskih družb, pojem javnega podjetja pa opredeljuje Zakon 
o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju 
različnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 33/11) v 3. členu, in sicer 
je javno podjetje pravna oseba, ki izvaja tržno dejavnost in na 
katerega imajo lahko državni organi ali organi samoupravnih 
lokalnih skupnosti neposredni ali posredni prevladujoč vpliv, kot 
tržna dejavnost pa je opredeljena pridobitna ali nepridobitna 
dejavnost, ki se financira s prodajo blaga in storitev na prostem 
ali reguliranem trgu ali nosi finančna tveganja iz povpraševanja 
na trgu. 

2. RAZLOGI ZA SPREJEM: 
Glavni razlog ustanovitve interaktivnega digitalnega centra 
EON je zagotoviti učinkovito in pravično digitalno transformacijo 
izobraževanja, gospodarstva in posledično celotne družbe v 
MOV in SAŠA regiji.
Razlog je  izjemna priložnost, da zagotovimo pogoje za 
pridobitev 20.615.580,21 EUR investicije ameriškega podjetja 
EON Reality, kar predstavlja 99% celotne vrednosti investicije. 
Eden izmed pogojev je ustanovitev podjetja, ki bo nosilec 
dejavnosti. EON d.o.o. bo podpisnik pogodbe za pridobitev in 
prejem nepovratnih sredstev.
V Sloveniji in tudi širše v regiji sosednjih držav, razen Italije, 
nobena država ne gosti primerljivega centra, kar predstavlja 
priložnost vzpostavitve mednarodnega centra za VAR 
tehnologije, z ekskluzivno pravico ponujanja EON platforme.
Ohranjanje mladih izobraženih kadrov v SAŠA regiji ter 
privabljanje novih tudi iz tujine.
Usposabljanje delovne sile in izobraževalnih kadrov za delo z 
novimi tehnologijami.
Vzpostavitev pogojev za razvoj produktov in storitev z visoko 
dodano vrednostjo. 

3. OCENA SEDANJEGA STANJA:
V letu 2020 je MOV uspešno zaključila pogajanja za vzpostavitev 
IDC EON s podjetjem EON Reality. 19. decembra 2020 se 
je MOV uspešno prijavila na interni razpis EON Reality za 
pridobitev nepovratnih sredstev v višini 99% celotne investicije, 
ki na dan 14.1.2021 znaša 20.824.632,31 EUR
Ob prijavi na razpis so MOV s pismi podpore podprle vse 
pomembne izobraževalne institucije v RS: Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, Center 
za poklicno izobraževanje in usposabljanje RS; Prav tako tudi 
deležniki iz gospodarstva: Gospodarska zbornica Slovenije, 
SRIP MATPRO, SRIP ACS+ ter podjetja SIEVA d.o.o. in BSH 
d.o.o. Vsi podpisniki so izrazili izjemen pomen vzpostavitve 
takšnega centra za celotno državo in njen razvoj.   
V primeru potrditve tega sklepa Mestna občina Velenje 
razglašena za prejemnico sredstev in MOV bo posledično tudi 
postala upravičena do vzpostavitve IDC EON.



       15. januar 2021GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran �  / Številka 16/1

15. seja Sveta Mestne občine Velenje

Trenutno lahko MOV zagotovi prostore IDC EON za del 
izobraževalnih in dejavnosti usposabljanja v prostorih 
Vzorčnega mesta Velenje. Potrebno bo zagotoviti še dodatne 
prostore.
MOV mora podjetju EON d.o.o. zagotoviti 1% vrednosti 
investicije, ki na dan 14.1.2021 znaša 209.052,19 EUR. Ta 
sredstva bodo namenjana stroškom dela, stroškom najema 
prostora in nekaterim materialnim stroškom, kar bo zagotavljalo 
delovanje podjetja EON d.o.o. To predstavlja edini pogoj za 
pridobitev nepovratnih sredstev v višini 99%.

4. NAČELA:
EON Reality je vodilno podjetje na področju razvoja VAR 
tehnologij (Navidezna in oplemenitena resničnost) z 20 letno 
tradicijo. V zadnjih nekaj letih so razvili platformo s pomočjo 
katere investirajo v postavitev centrov po celem svetu. Vsak 
izmed teh centrov zagotavlja pospeševanje razvoja regije 
v kateri se nahaja. Postavljenih je že 29 centrov, ki imajo 
eksponentno rast uporabnikov in razvitih rešitev. 
“Izobraževanje narodov” ali EON center, je izobraževalni 
laboratorij za dvig učenja in pridobivanja digitalnih kompetenc. 
Je najboljši partner za šole, učitelje, učence in starše. V 
laboratoriju bomo raziskovali, izobraževali, na novo profilirali 
učne postopke in metode izobraževanja ter razvijali konkretne 
rešitve za inovacijske procese vseh deležnikov. Eon center 
bi na kratko opisali kot most med izobraževanjem in poklicno 
potjo. Preplet učnih vsebin z novimi tehnologijami omogoča 
skok v prihodnost izobraževanja. 
EON center je izjemno pomemben tudi za razvoj industrije 4.0 
in Družbe 5.0. Gospodarstvo predstavlja glavnega deležnika in 
prejemnika učinkov delovanja IDC EON, saj VAR tehnologije 
predstavljajo ključne tehnologije, ki povezujejo digitalno in fizično 
domeno. V centru bodo za podjetja na voljo RRI kapacitete 
in demonstracijska ter laboratorijska oprema. Možnosti za 
eksperimentiranje in testiranje novih rešitev. Visoke kapacitete 
za izobraževanje in usposabljanje delovne sile za uporabo 
novih tehnologij.
Namen je ohraniti visoko izobražene kadre v SAŠA regiji 
in hkrati privabiti nove tudi iz tujine, ki bodo ustvarjali visoko 
dodano vrednost.  

5. OCENA FINANČNIH POSLEDIC: 
Predlagani sklep ima finančne posledice za proračun Mestne 
občine Velenje v višini finančnih sredstev, ki so zagotovljena na 
proračunski postavki 41005001 EON center.

V Velenju, 15. 1. 2021

Pripravili:
Erik Kapfer, l.r.                                                                                                        

Tjaša Zupančič Bastič, univ. dipl. prav. , l.r.

mag. Iztok MORI, l.r.  
direktor

  
ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik 
MOV, št. 1/16 in št. 17/19 – uradno prečiščeno besedilo)  predlagam 
Svetu, da ta sklep sprejme.

   župan Mestne občine Velenje
  Peter DERMOL, l. r.
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AKT O USTANOVITVI 
 
ki ga kot edini družbenik sprejme: 
 
MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje,  
ki jo zastopa župan PETER DERMOL,  
 
in s tem ustanovi družbo z omejeno odgovornostjo z značilnostmi, določenimi v tem aktu. 
 
 

1. člen 
 

Firma družbe: Interaktivni digitalni center EON, d.o.o. 
 
Skrajšana firma: EON, d.o.o. 
 
Sedež: Velenje. 
 
 

2. člen 
 
Dejavnosti družbe so: 
 
šifra naziv dejavnosti 
��.��0 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje  
��.1�0 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije 
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti 
58.210 Izdajanje računalniških iger 
��.��0 Drugo izdajanje programja  
62.010 Računalniško programiranje  
90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje 

 
 

3. člen 
 

Osnovni kapital družbe znaša 7.500,00 EUR. 
Osnovni vložek edinega družbenika znaša 7.500,00 EUR in na njegovi podlagi edini družbenik 
pridobi poslovni delež, ki predstavlja 100% osnovnega kapitala družbe.  
 
 

4. člen 
 

Družbenik vplača svoj osnovni vložek v denarju tako, da v dobro transakcijskega računa družbe 
nakaže denarni znesek, ki je enak znesku njegovega osnovnega vložka.  
 



       15. januar 2021GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 10  / Številka 16/1

15. seja Sveta Mestne občine Velenje

 

  2/2 

Družbenik bo svoj osnovni vložek vplačal v celoti pred vložitvijo predloga za vpis družbe v 
register. 
 
 

5. člen 
 

Družba ima enega ali več poslovodij. O številu in imenovanju poslovodij odloča edini družbenik. 
Če družbenik imenuje dva ali več poslovodij, ti zastopajo družbo samostojno. 
 
 

6. člen 
 

Družba lahko ima enega ali več prokuristov. Prokurista imenuje edini družbenik. Če družbenik 
imenuje dva ali več prokuristov, ti zastopajo družbo samostojno.  
 
 

7. člen 
 

Družba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Za obveznosti družbe 
družbenik ne odgovarja.  
 
 

8. člen 
 

Ta akt je podpisan v treh enakih izvodih, od katerih en izvod prejme edini družbenik, en izvod je 
namenjen odprtju denarnega računa pri banki, en izvod pa vpisu družbe v register.  
 
 
V Velenju, dne _______________________________ 
 
Podpis družbenika: 
 
_________________________________ 
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