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Predlagatelj:                                                                 Faza:PREDLOG 
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 
VOLITVE IN IMENOVANJA 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo) in 13. a 
člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, 
št. 15/06-UPB1, 22/08, 4/15  in 1/16) na_______ seji, dne__________ sprejel 
naslednji

SKLEP
o potrditvi mandata članici Sveta Mestne 

občine Velenje

I.
Svet Mestne občine Velenje do izteka mandatne dobe potrdi 
mandat članici sveta Eriki Kljun Roškar.

II.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 032-03-1/2014
Datum:  
                                                                                                   
                                                                                                   

   župan Mestne občine Velenje                                                 
                                                 Bojan KONTIČ

Obrazložitev: 
Član Sveta Mestne občine Velenje Franjo Bartolac, izvoljen na 
listi Mestnega odbora SDS na lokalnih volitvah 2014, je podal 
odstopno izjavo s funkcije svetnika v Svetu Mestne občine 
Velenje. Občinska volilna komisija MO Velenje je na podlagi 
Ugotovitvenega sklepa o prenehanju njegovega mandata, ki ga 
je Svet Mestne občine Velenje sprejel na 11. seji, dne 2. 2. 2016, 
izvedla predpisan postopek za potrditev mandata naslednjemu 
kandidatu na listi SDS. Ker je naslednja kandidatka na listi SDS 
Erika Kljun Roškar pisno izjavila, da sprejema mandat člana 
sveta do izteka mandata, je Občinska volilna komisija izdala 
potrdilo, da je za članico sveta Mestne občine Velenje izvoljena 
Erika Kljun Roškar.

Velenje, 14. 3. 2016 

Pripravila:
Irena Hladin Škoberne, l.r.                                                       

                          

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
Na podlagi 32. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MOV, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo) 
predlagam svetu, da ta sklep sprejme. 

                                                                                                   
             Predsednik komisije                                                      

                                                                Bojan Škarja, l.r.
                                                                                                  
                             

Predlagatelj:                                                                 Faza:PREDLOG 
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 
VOLITVE IN IMENOVANJA 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 30. 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 in 14/15 - ZUUJFO), 
31. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/16 - uradno 
prečiščeno besedilo) in 7. člena Odloka o mladinskem delu v Mestni občini 
Velenje (Ur. vestnik MOV, št. 13/07 in 4/15) na ___ seji, dne _________ sprejel 
naslednji

SKLEP
o imenovanju člana v Komisijo za mladinska 

vprašanja

I.
V Komisijo za mladinska vprašanja se do izteka mandatne 
dobe imenuje:
1. Nejc Pačnik.

II.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 032-04-3/2014
Datum:   
                                                                                                   

  župan Mestne občine Velenje                                                  
                                                        Bojan KONTIČ

Obrazložitev:
V postopku zbiranja predlogov kandidatur je bila na komisijo 
vložena naslednja kandidatura:
1. Članica sveta Simona Tušar je vložila kandidaturo in soglasje 
za kandidata Nejca Pačnika.

Odlok o mladinskem delu v Mestni občini Velenje v 7. členu 
določa, da ima Svet Mestne občine Velenje posebno komisijo 
za mladinska vprašanja MO Velenje, ki je sestavljena iz 7 
predstavnikov mladih. Tri predstavnike imenuje mladinski svet 
lokalne skupnosti, 4 predstavnike imenuje Svet Mestne občine 
Velenje, od teh štirih mora biti vsaj 1 predstavnik Mladinskega 
centra Velenje. 

Član Komisije za mladinska vprašanja Marko Vrbec kot 
predstavnik, ki ga je imenoval Svet Mestne občine Velenje, je 
dne 5. februarja 2016 podal odstopno izjavo, zato je potrebno 
imenovati novega člana.

Člani komisije so o vloženi kandidaturi glasovali in odločili kot je 
razvidno iz predloga sklepa. 

Velenje, 14. 3. 2016 
Pripravila:

Irena Hladin Škoberne, l.r.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
Na podlagi 32. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MOV, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo) predlagam 
svetu, da ta sklep sprejme. 

     Predsednik komisije                                                              
                                                        Bojan Škarja, l.r.
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Predlagatelj:                                                                 Faza:PREDLOG 
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 
VOLITVE IN IMENOVANJA 
 
Na podlagi 30. 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 in 14/15 - ZUUJFO), 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) in 74. 
člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 
15/06-UPB1, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na ___ seji, 
dne _________ sprejel

SKLEP
o imenovanju predsednice Odbora za 

gospodarstvo

I.
Za predsednico Odbora za gospodarstvo se do izteka mandatne 
dobe imenuje:
1. Simona Tušar. 

II.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje. 

Številka: 032-13-1/2014
Datum:   

                                     župan Mestne občine Velenje        
                                                                          Bojan KONTIČ

Obrazložitev:
V postopku zbiranja predlogov kandidatur je bila na komisijo 
vložena naslednja kandidatura:
1. Član sveta Anton De Costa je vložil kandidaturo in soglasje 
za kandidatko Simono Tušar.

Franjo Bartolac je odstopil kot član sveta Mestne občine Velenje 
in kot predsednik Odbora za gospodarstvo, zato je bilo potrebno 
do izteka mandatne dobe imenovati novega predsednika. 
 
Člani komisije so o vloženi kandidaturi glasovali in odločili kot je 
razvidno iz predloga sklepa.

Velenje, 14. 3. 2016

Pripravila:
Irena Hladin Škoberne, l. r.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
Na podlagi 32. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) 
predlagam svetu, da ta sklep sprejme. 

Predsednik komisije
 Bojan Škarja, l.r.

Predlagatelj:                                                                 Faza:PREDLOG 
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 
VOLITVE IN IMENOVANJA 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) 
in 15. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
CVIU- Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje (Ur. vestnik 
MO Velenje, št. 6/97, 6/01, 10/05, 1/08, 2/10 in 23/11) na  ______ seji, dne 
_________ sprejel naslednji

SKLEP
o imenovanju člana v Svet zavoda Centra za 

vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje

I.
V Svet zavoda Centra za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje 
Velenje se imenuje Iztok Osredkar. 

II.
Mandat članov sveta traja štiri leta.

III.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 032-03-1/2014
Datum:  

 župan Mestne občine Velenje                                                   
                               Bojan KONTIČ

Obrazložitev:  
V postopku zbiranja predlogov kandidatur je bila na komisijo 
vložena naslednja kandidatura:
1. Član sveta Bojan Škarja je vložil kandidaturo in soglasje za 
kandidata Iztoka Osredkarja.  

Člani komisije so o kandidaturi glasovali in z večino glasov 
odločili kot je navedeno v predlogu sklepa.

Velenje, 14. 3. 2016

Pripravila:
Irena Hladin Škoberne, l.r.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
Na podlagi 32. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo)  
predlagam svetu, da ta sklep sprejme. 

                                                                                                   
         Predsednik komisije

 Bojan Škarja, l.r.
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Predlagatelj:                                                                 Faza:PREDLOG 
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 
VOLITVE IN IMENOVANJA 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) in 
16. člena Odloka o preoblikovanju vzgojno-varstvenega zavoda Velenje v javni 
zavod Vrtec Velenje (Ur. vestnik MO Velenje, št. 4/97, 6/98, 9/99, 5/00, 14/03, 
3/08 in 2/10) na  ______ seji, dne _________ sprejel naslednji

SKLEP
o imenovanju članov v Svet Vrtca Velenje

I.
V Svet Vrtca Velenje se imenujejo:
1. Natalija Štumpfel
2. Marija Plazar
3. Sergej Kovačič.
    

II.
Mandat članov sveta traja štiri leta.

III.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 032-03-1/2014
Datum:  

 župan Mestne občine Velenje                                                   
                               Bojan KONTIČ

Obrazložitev:  
V postopku zbiranja predlogov kandidatur so bile na komisijo 
vložene naslednje kandidature:
1. Članica sveta Helena Imperl je vložila kandidaturo in soglasje 
za kandidatko Natalijo Štumpfel.
2. Članica sveta Breda Kolar je vložila kandidaturo in soglasje 
za kandidatko Marijo Plazar.                                      
3. Član sveta Peter Dermol je vložil kandidaturo in soglasje za 
kandidata Sergeja Kovačiča.

Člani komisije so o kandidaturah glasovali in odločili kot je 
navedeno v predlogu sklepa.

Velenje, 14. 3. 2016

Pripravila:
Irena Hladin Škoberne, l.r.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
Na podlagi 32. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MOV, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) predlagam 
svetu, da ta sklep sprejme. 

 Predsednik komisije
 Bojan Škarja, l.r.

Predlagatelj:                                                                 Faza:PREDLOG 
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 
VOLITVE IN IMENOVANJA
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) in  
14. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Festival Velenje (Uradni vestnik 
MO Velenje, št. 3/08 in 8/09) na  ______ seji, dne _________ sprejel naslednji

SKLEP
o imenovanju članov v Svet javnega zavoda 

Festival Velenje

I.
V Svet  javnega zavoda Festival Velenje se imenujejo:
1. Nada Zavolovšek Hudarin
2. Jelka Sever - Časl
3. Maja Mlinar.
    

II.
Mandat članov sveta traja štiri leta.

III.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 032-03-1/2014
Datum:  

  župan Mestne občine Velenje                                                  
                                Bojan KONTIČ

Obrazložitev:                                 .   
V postopku zbiranja predlogov kandidatur so bile na komisijo 
vložene naslednje kandidature:
1. Član sveta Bojan Škarja je vložil kandidaturo in soglasje za 
kandidatko Nado Zavolovšek Hudarin. 
2. Članica sveta Breda Kolar je vložila kandidaturo in soglasje 
za kandidatko Jelko Sever - Časl. 
3. Članica sveta Marjana Marija Koren je vložila kandidaturo in 
soglasje za kandidatko Majo Mlinar. 
      
Člani komisije so o kandidaturah glasovali in odločili kot je 
navedeno v predlogu sklepa.
Velenje, 14. 3. 2014

Pripravila:
Irena Hladin Škoberne, l.r.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
Na podlagi 32. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MOV, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) predlagam 
svetu, da ta sklep sprejme. 

Predsednik komisije
 Bojan Škarja, l.r.                                               
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Predlagatelj:                                                                 Faza:PREDLOG 
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 
VOLITVE IN IMENOVANJA 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) 
in 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Velenje  (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 2/04, 17/05, 13/06, 3/08 in 22/08) na  _____ seji, dne 
_________ sprejel naslednji

SKLEP
o imenovanju članov v Svet javnega zavoda 

Knjižnica Velenje

I.
V Svet javnega zavoda Knjižnica Velenje se imenujejo:
1. Helena Imperl
2. Alenka Rednjak
3. Darinka Vrabič
4. Dragica Povh
5. Dimitrij Amon.

II.
Mandat članov sveta traja štiri leta.

III.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 032-03-1/2014
Datum: 

       župan Mestne občine Velenje                                             
                                     Bojan KONTIČ

Obrazložitev:
V postopku zbiranja predlogov kandidatur so bile na komisijo 
vložene naslednje kandidature:
1. Član sveta Franc Kos je vložil kandidaturo in soglasje za 
kandidatko Heleno Imperl.
2. Član sveta Bojan Škarja je vložil kandidaturo in soglasje za 
kandidatko Alenko Rednjak.
3. Član sveta Anton De Costa je vložil kandidaturo in soglasje 
za kandidatko Darinko Vrabič.
4. Član sveta Dimitrij Amon je vložil kandidaturo in soglasje za 
kandidatko Dragico Povh.
5. Članica sveta Dragica Povh je vložila kandidaturo in soglasje 
za kandidata Dimitrija Amona.

Člani komisije so o kandidaturah glasovali in odločili kot je 
navedeno v predlogu sklepa.
 
 Velenje, dne 14. 3. 2016

 Pripravila: 
 Irena Hladin Škoberne, l.r. 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
Na podlagi 32. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) 
predlagam svetu, da ta sklep sprejme. 
                                                                                                  

Predsednik komisije
 Bojan Škarja, l.r.

Predlagatelj:                                                                 Faza:PREDLOG 
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 
VOLITVE IN IMENOVANJA 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (Uradni 
list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 
55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 
- ZPDZC in 127/06 - ZJZP), 9. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Knjižnica Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 2/04, 17/05, 13/06, 3/08 in 
22/08) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, 
št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) na  ______ seji, dne _________ sprejel

SKLEP
o soglasju k imenovanju direktorja javnega 

zavoda Knjižnica Velenje
  

I.
Svet Mestne občine Velenje daje soglasje k imenovanju Vlada 
Vrbiča za direktorja javnega zavoda Knjižnica Velenje.

II.
Sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 032-03-1/2014
Datum: 

                               župan Mestne občine Velenje                     
                                                             Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV:
V skladu z 32. členom Zakona o zavodih ter na podlagi 9. 
člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Velenje si 
mora svet zavoda, ki imenuje direktorja javnega zavoda, pred 
imenovanjem pridobiti soglasje ustanovitelja. 

Na javni razpis za prosto delovno mesto direktorja/direktorice 
javnega zavoda Knjižnica Velenje sta se prijavila dva 
kandidata, Vlado Vrbič, diplomirani sociolog in Biserka Povše 
Tasić, diplomirana novinarka. Svet javnega zavoda Knjižnica 
Velenje (v nadaljevanju Svet zavoda) je na podlagi razpisa 
izvedel postopek izbire kandidata za direktorja Knjižnice 
Velenje. Na osnovi načrta vodenja in poslovanja Knjižnice ter 
osebne predstavitve kandidatov se je Svet zavoda odločil, da 
je najustreznejši kandidat za direktorja Vlado Vrbič. Z izbiro 
kandidata se je strinjal tudi Strokovni svet javnega zavoda 
Knjižnica Velenje in o tem obvestil ustanovitelja MO Velenje 
z dopisom dne 25. 2. 2016. Na podlagi poznavanja področja 
in upoštevajoč prednostne naloge, ki sta jih kandidata opisala 
v programu vodenja Knjižnice Velenje, je Urad za družbene 
dejavnosti MO Velenje ocenil, da bo Vlado Vrbič ob pričakovanju 
zavzetega pristopa k delu in upoštevanju odgovornega ter 
profesionalnega pristopa k vodenju javnega zavoda lahko 
uspešno opravljal naloge direktorja javnega zavoda Knjižnica 
Velenje.

Na podlagi 24. člena Statuta MO Velenje je za izdajo soglasja 
pristojen Svet Mestne občine Velenje. Na osnovi 38. člena 
Poslovnika komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja je po proučitvi vloge, za pripravo predloga sklepa o 
soglasju pristojna komisija.
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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 
20. seji dne 14. 3. 2016 oblikovala predlog Sklepa o soglasju 
k imenovanju direktorja javnega zavoda Knjižnica Velenje in 
predlaga Svetu MO Velenje, da ga sprejme.

Velenje, dne 14. 3. 2016

Pripravila: 
Irena Hladin Škoberne , l.r.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
Na podlagi 32. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) 
predlagam svetu, da ta sklep sprejme. 

                                                                                                   
                         Predsednik komisije

 Bojan Škarja, l.r.                                              
              

Predlagatelj: ŽUPAN                             Faza: PREDLOG 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/2016 – uradno prečiščeno besedilo) na _____ 
seji dne _____ 2016 sprejel naslednji

SKLEP
o soglasju k izstopu soustanovitelja javnega 

zavoda Galerija Velenje 

1. člen
Mestna občina Velenje soglaša z izstopom družbe Gorenje, d. 
d., kot soustanovitelja  javnega zavoda Galerija Velenje.

2. člen
Ta sklep začne veljati takoj. 

Številka: 025-04-0008/2015
Datum: 

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

Obrazložitev:
1. PRAVNA PODLAGA: 
Pravna podlaga za sprejem Sklepa o soglasju k izstopu 
soustanovitelja javnega zavoda Galerija Velenje je 24. člen 
Statuta (Uradni vestnik MOV, št. 1/2016– uradno prečiščeno 
besedilo) in Zakon o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, 
Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - 
ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-
L, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP), ki v 8. členu določa, da 
se z aktom o ustanovitvi zavoda uredijo medsebojne pravice 
in obveznosti ustanovitelja in zavoda, torej tudi medsebojna 
razmerja glede izstopa. Glede na to, da ni ne v Odloku o 
ustanovitvi javnega zavoda Galerija Velenje (Uradni vestnik 
MOV, št. 19/2008 in 6/2009) niti v Pogodbi o medsebojnih 
razmerjih med ustanoviteljem in soustanoviteljem z dne 26. 3. 
2009, ničesar določeno v zvezi s tem, se pri izstopu zmanjša 
število ustanoviteljev, tako da ostane Mestna občina Velenje 
edina ustanoviteljica javnega zavoda. Z dnem izstopa preidejo 
na ustanoviteljico Mestno občino Velenje vse pravice, dolžnosti 
in obveznosti izstopajočega soustanovitelja. 

2. RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA SO: 
Vsak ustanovitelj (soustanovitelj) ima pravico kadarkoli izstopiti 
iz zavoda, vendar pa se mora z izstopom strinjati ustanovitelj 
s tem, da poda soglasje. Izjava o izstopu Gorenja d.d. je bila 
posredovana na javni zavod Galerija Velenje, ki se je dne 11. 
3. 2016 na seji sveta zavoda s tem seznanil in pozval Mestno 
občino Velenje, da k  temu izda soglasje.
Glede na to, da se zavod lahko ustanovi le s soglasjem 
vseh ustanoviteljev (sprejem ustanovitvenega akta), se tudi 
izstop enega od njih ne more realizirati brez soglasja vseh 
ustanoviteljev, saj je ustrezno temu potrebno spremeniti akt o 
ustanovitvi (odlok), ker se z izstopom spremenijo razmerja v 
javnem zavodu.  
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3. OCENA SEDANJEGA STANJA:
Gorenje, d. d., je do sedaj izjemno korektno izvajalo svoje 
obveznosti kot soustanovitelj, zaradi reorganizacije in 
predvidene pripojitve javnega zavoda Galerije Velenje k 
javnemu zavodu Festival Velenje pa se je odločil, da ne bo več 
soustanovitelj združenega javnega zavoda.

4. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC:
Sam sklep do zaključka procesa pripojitve Galerije Velenje k 
Festivalu Velenje, ki ga načrtujemo z dnem 1. 6. 2016, ne bo 
imel finančnih posledic.

V Velenju, 11. 3. 2016

Pripravila:
                                          Suzana Žinič, univ. dipl. prav., l.r.   
              vodja Pravne službe                         

                                                         
 Drago Martinšek, univ. dipl. soc., l.r.                                    

                                  vodja Urada za družbene dejavnosti

ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MOV, št. 1/2016 – uradno prečiščeno besedilo) 
predlagam svetu, da ta sklep sprejme.

       
                                                župan Mestne občine Velenje 
          Bojan KONTIČ, l.r.

Predlagatelj:ŽUPAN                             Faza: OSNUTEK                                     
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 3., 8. in 22.  člena Zakona o zavodih 
(Uradni list RS-stari, št. 12/91, Uradni list RS, št. 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 
45/94-odl US, 8/96, 18/98-odl US, 31/00, 36/00 in 127/06), 26. člena Zakona 
o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 65/07 - odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 - odl. US in 
111/13) ter 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, 
št. 1/2016 – uradno prečiščeno besedilo) na svoji ____ seji dne _______ 
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda 
Galerija Velenje 

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 19/2008 in 06/2009; v nadaljevanju: 
odlok)  se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»S tem odlokom Mestna občina Velenje s sedežem v Velenju, 
Titov trg 1 (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja za opravljanje 
galerijske dejavnosti kot javne službe Galerijo Velenje (v 
nadaljevanju: Galerija), ureja njen status, dejavnosti, temeljna 
vprašanja glede organizacije, sredstva za delo in odgovornost 
za obveznosti Galerije ter medsebojne pravice, obveznosti in 
odgovornosti med ustanoviteljem in Galerijo.«

2. člen
V prvem odstavku 2. člena se črta drugi stavek. 

Četrti odstavek 2. člena se črta.

3. člen
Drugi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V soglasju z ustanoviteljem lahko opravlja javno službo tudi 
za druge lokalne skupnosti ali pa del svojih nalog prenese na 
drug javni zavod. Za navedeno se sklene posebna pogodba.«

4. člen
Četrti odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Galerija lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju 
ustanovitelja.«

5. člen
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Podrobneje se organizacija Galerije uredi s posebnim aktom 
Galerije po predhodnem soglasju ustanovitelja.«

6. člen
Drugi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Galerija lahko v soglasju z ustanoviteljem razširi svojo 
dejavnost.«

7. člen
Četrti odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s 
skrbnostjo dobrega gospodarja. Ne sme najemati kreditov brez 
soglasja ustanovitelja. Direktor je pooblaščen za sklepanje 
pogodb v okviru potrjenega finančnega načrta s strani 
ustanovitelja (letnega izvedbenega načrta), razen:
a. pogodb o investicijah, katerih vrednosti presegajo tiste, ki 
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so v veljavnem zakonu o javnih naročilih določene za zbiranje 
ponudb;
b. pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, ki jih ima Galerija v 
upravljanju, za katere je potrebno soglasje lastnika, in pravnih 
poslov izven okvira finančnega načrta v vrednosti nad 12.520 
€.«

Peti odstavek 10. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Direktorja imenuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa 
ali neposrednega povabila kandidatu. Ustanovitelj mora pred 
imenovanjem direktorja pridobiti mnenje sveta Galerije.«

8. člen
Četrti odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če razpis ne uspe, se ponovi. Med tem časom opravlja 
dolžnosti direktorja vršilec dolžnosti, ki ga imenuje ustanovitelj 
izmed prijavljenih kandidatov ali izmed strokovnih delavcev 
Galerije, vendar največ za eno leto.«

9. člen
Prvi odstavek 12. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Naloge direktorja so:
- organizira delo Galerije,
- sprejema strateški načrt,
- sprejema program dela (katerega sestavni del je tudi finančni 
načrt),
- sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju 
reprezentativnih sindikatov v Galeriji,
- sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem 
mnenju reprezentativnih sindikatov v   Galeriji,
- sprejema kadrovski načrt,
- sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega 
vzdrževanja,
- zastopa in predstavlja Galerijo, vodi in organizira poslovanje 
in strokovno delo ter odgovarja za zakonitost in strokovnost 
dela,
- skrbi za dobro gospodarjenje s sredstvi,
- izvršuje sklepe organov Galerije in izvaja sprejete kratkoročne 
in dolgoročne programe ustanovitelja,
- sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi 
z delovanjem Galerije,
- poroča ustanovitelju in svetu Galerije o zadevah, ki lahko 
pomembno vplivajo na delovanje Galerije,
- pripravi letno in polletno poročilo,
- sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo Galerija ima,
- določa cene javnih kulturnih dobrin, ki jih zagotavlja Galerija,
- izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z 
veljavnimi predpisi,
- druge naloge, določene s tem odlokom.«

10. člen
Tretji odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Direktorja razreši ustanovitelj, ki si mora pred sprejemom 
sklepa o razrešitvi pridobiti predhodno mnenje sveta Galerije 
ter seznaniti direktorja o razlogih za razrešitev ter mu dati 
možnost, da se o njih v roku 30 dni izjavi.«

11. člen
Drugi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet Galerije sestavlja 5 članov, in sicer:
- trije predstavniki ustanovitelja,
- en predstavnik delavcev Galerije,

- en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane 
javnosti.«

Tretji odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predstavnike ustanovitelja s strani Mestne občine Velenje 
imenuje Svet Mestne občine Velenje.«

Osmi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Mandat članov sveta Galerije traja štiri leta in so lahko 
ponovno izvoljeni oziroma imenovani. Direktor je dolžan o 
izteku mandata obvestiti ustanovitelja in delavce 90 dni pred 
potekom mandata članov sveta Galerije.«

12. člen
Peti odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednik sveta Galerije je dolžan sklicati sejo sveta 
Galerije, če to zahteva ustanovitelj, direktor ali večina članov 
sveta Galerije. Če odkloni sklic seje sveta Galerije, jo skliče 
direktor. Seje se sklicuje po potrebi, vendar pa najmanj štirikrat 
letno.«

13. člen
Prvi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Naloge sveta Galerije:
- nadzira zakonitost dela in poslovanja,
- spremlja, analizira in ocenjuje delovanje Galerije skozi celo 
leto in ob zaključku poslovnega leta,
- predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi 
tudi notranji revizor ustanovitelja,
- daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi direktorja,
- ocenjuje delo direktorja,
- ugotavlja ustreznost ter daje soglasje k strateškemu načrtu in 
programu dela, ter nadzira njuno izvajanje,
- daje soglasje k finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih 
mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav 
in k zavodski kolektivni pogodbi (v zadnjem primeru daje tudi 
predhodno mnenje), ter nadzira njihovo izvajanje,
- daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
- potrjuje letno in polletno poročilo,
- sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
- sprejema poslovnik o delu sveta Galerije in morebitne druge 
akte Galerije, ki jih po zakonu ne sprejema direktor,
- sprejema program razreševanja presežnih delavcev kot 
drugostopenjski organ,
- predlaga ustanovitelju spremembe ali razširitev dejavnosti,
- daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o 
posameznih vprašanjih,
- imenuje predsednika in člane disciplinske, inventurne in 
volilne komisije,
- odloča o pritožbah delavcev,
- obravnava vprašanja s področja strokovnega dela Galerije in 
daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh 
vprašanj,
- daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem javnega 
zavoda,
- opravlja druge naloge v skladu z zakoni in aktom o ustanovitvi 
Galerije.«

14. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva potrebna za ustanovitev in začetek dela Galerije 
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zagotovi ustanovitelj. 

Galerija upravlja z nepremičninami oz. s stavbo na Titovem 
trgu 5, parcelna številka 2531/5, k.o. Velenje (razstavni prostor, 
pisarna, in dva depoja) in z vso opremo ter premoženjem, s 
katerim je doslej upravljala Mestna občina Velenje (posebna 
služba – Galerija Velenje), in ga izkazuje v bilanci stanja na 
dan 31. 12. 2007. Lastna sredstva Galerije so izkazana v 
bilanci stanja na dan 31. 12. 2007 in otvoritveni bilanci, ki sta 
prilogi k temu odloku.

Galerija lahko uporablja  oz. razpolaga tudi z drugimi 
nepremičninami in premičninami, ki ji jih s pogodbo prenese 
v uporabo ustanovitelj, druge lokalne skupnosti, pravne ali 
fizične osebe pa po predhodnem soglasju ustanovitelja.

V lasti Mestne občine Velenje kot ustanoviteljice ostane knjižni 
fond in zbirka slik, ki sta bila v lasti že pred sprejemom tega 
odloka.«

15. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva za izvajanje javne službe Galerija pridobiva iz 
proračuna ustanovitelja, iz proračuna Republike Slovenije, 
iz sredstev Evropske unije ter od pogodbenih partneric na 
podlagi pogodb o izvajanju galerijske dejavnosti.
Poleg tega lahko pridobiva sredstva iz nejavnih virov:
- s članarinami in drugimi nadomestili,
- s prodajo blaga in storitev na trgu,
- z donacijami, darili in iz drugih zakonitih virov.«

16. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Presežek prihodkov nad odhodki Galerija nameni za izvajanje 
in razvoj svoje dejavnosti.

O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki 
odloča ustanovitelj na predlog direktorja in po predhodnem 
soglasju sveta Galerije.

O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča 
ustanovitelj na predlog direktorja in po predhodnem soglasju 
sveta Galerije.«

17. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Galerija prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s 
sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost ter odgovornost 
dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last 
ustanovitelja.«

18. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Premoženje, s katerim upravlja Galerija, je last ustanovitelja. 
Galerija upravlja s premičnim premoženjem samostojno, v 
skladu z 10. členom tega odloka, z nepremičninami pa samo po 
poprejšnjem soglasju ustanovitelja, razen v primerih občasne 
in sezonske oddaje prostorov za prireditve in dejavnosti. V 
primerih, ko za upravljanje z nepremičninami ni potrebno 
soglasje ustanovitelja, mora Galerija predhodno obvestiti 
ustanovitelja o nameravani oddaji prostorov.«

19. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ustanovitelj za obveznosti Galerije ne odgovarja. 

Ustanovitelj bo Galeriji zagotavljal sredstva iz proračuna z letno 
pogodbo o financiranju, na podlagi usklajenega programa in 
finančnega načrta.«

20. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Galerija je dolžna ustanovitelju enkrat letno poročati, in sicer 
ob koncu leta, o delu in poslovanju Galerije in posredovati 
druge podatke, ki so potrebni za izvrševanje ustanoviteljske 
funkcije. Ustanovitelj pa lahko tudi v vmesnem času zahteva 
poročilo o delu in poslovanju Galerije.

Pravice ustanovitelja so:
- nadzira zakonitost dela in poslovanja,
- spremlja, analizira in ocenjuje delovanje Galerije skozi celo 
leto in ob zaključku poslovnega leta,
- daje predhodno soglasje k strateškemu načrtu, programu 
dela, letnemu programu, finančnemu načrtu, sistemizaciji 
delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu 
nabav ter nadzira njihovo izvajanje,
- imenuje in razrešuje direktorja,
- ocenjuje delo direktorja,
- sprejema spremembe in dopolnitve tega odloka.«

21. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 025-04-0008/2015
Datum:  

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV:
1. PRAVNA PODLAGA
Pravna podlaga za sprejem osnutka Odloka o spremembah 
in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Galerija 
Velenje (v nadaljevanju: osnutek odloka) je Zakon o zavodih, 
ki v 8. členu določa, da se z aktom o ustanovitvi zavoda uredijo 
medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda.

2. OCENA SEDANJEGA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
AKTA
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Velenje opredeljuje, 
da je ustanovitelj Galerije Velenje Mestna občina Velenje, 
njen soustanovitelj pa Gorenje, d. d. Ker se v letu 2016 izvaja 
reorganizacija javnih zavodov s področja kulture, se bo v prvi 
fazi Galerija Velenje pripojila k Festivalu Velenje. Gorenje, d. 
d., je do sedaj izjemno korektno izvajal svoje obveznosti kot 
soustanovitelj, zaradi reorganizacije in predvidene pripojitve 
Galerije Velenje k Festivalu Velenje pa se je odločil, da ne bo 
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več soustanovitelj združenega javnega zavoda. Z osnutkom 
pripravljenega odloka iz akta izločamo Gorenje, d. d. kot 
soustanovitelja Galerije Velenje.

3. CILJ
Osnovni cilj osnutka odloka je izločitev soustanovitelja Gorenje, 
d. d., iz odloka o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Velenje. 

4. KRATKA VSEBINA AKTA
V osnutku odloka se spreminjajo vsi tisti členi, ki opredeljujejo 
Gorenje, d.d., kot soustanovitelja Galerije Velenje.

5. FINANČNE POSLEDICE
Sprejem osnutka odloka ne bo imel finančnih posledic za 
proračun Mestne občine Velenje.

6. ČLENI, KI SE SPREMINJAJO:
1. člen

S tem odlokom Mestna občina Velenje s sedežem v Velenju, 
Titov trg 1 (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja za opravljanje 
galerijske dejavnosti kot javne službe Galerijo Velenje (v 
nadaljevanju: Galerija), ureja njen status, dejavnosti, temeljna 
vprašanja glede organizacije, sredstva za delo in odgovornost 
za obveznosti Galerije ter medsebojne pravice, obveznosti 
in odgovornosti med ustanoviteljem, soustanoviteljem in 
Galerijo.

2. člen
Ustanovitelj zavoda je Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 
Velenje, ki jo zastopa župan Srečko Meh.
Soustanovitelj zavoda je Gorenje, d.d., Partizanska 12, 3503 
Velenje, ki ga zastopa predsednik uprave Franjo Bobinac.

Naloge, ki po zakonu, statutu in tem odloku spadajo v pristojnost 
Sveta Mestne občine Velenje kot ustanovitelja so:
- spremembe in dopolnitve tega odloka,
- imenovanje direktorja in predstavnikov ustanovitelja v svet 
zavoda Galerije,
- soglasje k spremembam dejavnosti Galerije.

Druge naloge ustanovitelja izvršuje župan.

Pravice, obveznosti in odgovornosti med ustanoviteljem in 
soustanoviteljem se uredijo s pogodbo.

3. člen
V soglasju z ustanoviteljem in soustanoviteljem lahko opravlja 
javno službo tudi za druge lokalne skupnosti ali pa del svojih 
nalog prenese na drug javni zavod. Za navedeno se sklene 
posebna pogodba.

4. člen
Galerija lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju 
ustanovitelja in soustanovitelja.

6. člen
Podrobneje se organizacija Galerije uredi s posebnim 
aktom Galerije po predhodnem soglasju ustanovitelja in 
soustanovitelja.

8. člen
Galerija lahko v soglasju z ustanoviteljem in soustanoviteljem 
razširi svojo dejavnost.

10. člen, 4. odstavek:
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s 
skrbnostjo dobrega gospodarja. Ne sme najemati kreditov brez 
soglasja ustanovitelja in soustanovitelja. Direktor je pooblaščen 
za sklepanje pogodb v okviru potrjenega finančnega načrta s 
strani ustanovitelja in soustanovitelja (letnega izvedbenega 
načrta), razen:

a. pogodb o investicijah, katerih vrednosti presegajo tiste, ki 
so v veljavnem zakonu o javnih naročilih določene za zbiranje 
ponudb;
b. pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, ki jih ima Galerija v 
upravljanju, za katere je potrebno soglasje lastnika, in pravnih 
poslov izven okvira finančnega načrta v vrednosti nad 12.520 
€.

10. člen, 5. odstavek:
Direktorja imenuje ustanovitelj v soglasju s soustanoviteljem na 
podlagi javnega razpisa ali neposrednega povabila kandidatu. 
Ustanovitelj mora pred imenovanjem direktorja pridobiti mnenje 
sveta Galerije.

11. člen
Če razpis ne uspe, se ponovi. Med tem časom opravlja 
dolžnosti direktorja vršilec dolžnosti, ki ga imenuje ustanovitelj 
v soglasju s soustanoviteljem izmed prijavljenih kandidatov 
ali izmed strokovnih delavcev Galerije, vendar največ za eno 
leto.

12. člen
Naloge direktorja so:
- organizira delo Galerije,
- sprejema strateški načrt,
- sprejema program dela (katerega sestavni del je tudi finančni 
načrt),
- sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju 
reprezentativnih sindikatov v Galeriji,
- sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem 
mnenju reprezentativnih sindikatov v Galeriji,
- sprejema kadrovski načrt,
- sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega 
vzdrževanja,
- zastopa in predstavlja Galerijo, vodi in organizira poslovanje 
in strokovno delo ter odgovarja za zakonitost in strokovnost 
dela,
- skrbi za dobro gospodarjenje s sredstvi,
- izvršuje sklepe organov Galerije in izvaja sprejete kratkoročne 
in dolgoročne programe ustanovitelja in soustanovitelja,
- sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi 
z delovanjem Galerije,
- poroča ustanovitelju, soustanovitelju in svetu Galerije o 
zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje Galerije,
- pripravi letno in polletno poročilo,
- sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo Galerija ima,
- določa cene javnih kulturnih dobrin, ki jih zagotavlja Galerija,
- izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z 
veljavnimi predpisi,
- druge naloge, določene s tem odlokom.
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13. člen
Direktorja razreši ustanovitelj v soglasju s soustanoviteljem in 
si mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti predhodno 
mnenje sveta Galerije ter seznaniti direktorja o razlogih za 
razrešitev ter mu dati možnost, da se o njih v roku 30 dni 
izjavi.

14. člen, drugi odstavek
Svet Galerije sestavlja 7 članov, in sicer:
- trije predstavniki ustanovitelja,
- dva predstavnika soustanovitelja,
- en predstavnik delavcev Galerije,
- en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.

14. člen, tretji odstavek
Predstavnike ustanovitelja s strani Mestne občine Velenje 
imenuje Svet Mestne občine Velenje, predstavnika 
soustanovitelja s strani Gorenja, d.d. pa imenuje Uprava 
Gorenja.

14. člen, osmi odstavek
Mandat članov sveta Galerije traja štiri leta in so lahko ponovno 
izvoljeni oziroma imenovani. Direktor je dolžan o izteku 
mandata obvestiti ustanovitelja, soustanovitelja in delavce 90 
dni pred potekom mandata članov sveta Galerije.

15. člen
Predsednik sveta Galerije je dolžan sklicati sejo sveta Galerije, 
če to zahtevata ustanovitelj oziroma soustanovitelj, direktor 
ali večina članov sveta Galerije. Če odkloni sklic seje sveta 
Galerije, jo skliče direktor. Seje se sklicuje po potrebi, vendar 
pa najmanj štirikrat letno.

16. člen
Naloge sveta Galerije:
- nadzira zakonitost dela in poslovanja,
- spremlja, analizira in ocenjuje delovanje Galerije skozi celo 
leto in ob zaključku poslovnega leta,
- predlaga ustanovitelju in soustanovitelju revizijo poslovanja, 
ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
- daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi direktorja,
- ocenjuje delo direktorja,
- ugotavlja ustreznost ter daje soglasje k strateškemu načrtu in 
programu dela, ter nadzira njuno izvajanje,
- daje soglasje k finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih 
mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav 
in k zavodski kolektivni pogodbi (v zadnjem primeru daje tudi 
predhodno mnenje), ter nadzira njihovo izvajanje,
- daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
- potrjuje letno in polletno poročilo,
- sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
- sprejema poslovnik o delu sveta Galerije in morebitne druge 
akte Galerije, ki jih po zakonu ne sprejema direktor,
- sprejema program razreševanja presežnih delavcev kot 
drugostopenjski organ,
- predlaga ustanovitelju in soustanovitelju spremembe ali 
razširitev dejavnosti,
- daje ustanovitelju, soustanovitelju in direktorju predloge in 
mnenja o posameznih vprašanjih,
- imenuje predsednika in člane disciplinske, inventurne in 
volilne komisije,
- odloča o pritožbah delavcev,

- obravnava vprašanja s področja strokovnega dela Galerije in 
daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh 
vprašanj,
- daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem javnega 
zavoda,
- opravlja druge naloge v skladu z zakoni in aktom o ustanovitvi 
Galerije.

18. člen
Sredstva potrebna za ustanovitev in začetek dela Galerije 
zagotovita ustanovitelj in soustanovitelj. Soustanovitelj zagotovi 
sredstva za direktorja in nadstandardni program Galerije 
Velenje, preostala sredstva, potrebna za delovanje Galerije 
Velenje, pa zagotovi ustanovitelj. Sofinanciranje ustanovitelja 
in soustanovitelja se opredeli v pogodbah o sofinanciranju 
galerijske dejavnosti.

Galerija upravlja z nepremičninami oz. s stavbo na Titovem 
trgu 5, parcelna številka 2531/5, k.o. Velenje (razstavni prostor, 
pisarna, in dva depoja) in z vso opremo ter premoženjem, s 
katerim je doslej upravljala Mestna občina Velenje (posebna 
služba – Galerija Velenje), in ga izkazuje v bilanci stanja na 
dan 31. 12. 2007. Lastna sredstva Galerije so izkazana v 
bilanci stanja na dan 31. 12. 2007 in otvoritveni bilanci, ki sta 
prilogi k temu odloku.

Galerija lahko uporablja  oz. razpolaga tudi z drugimi 
nepremičninami in premičninami, ki ji jih s pogodbo prenese 
v uporabo ustanovitelj oziroma soustanovitelj, druge lokalne 
skupnosti, pravne ali fizične osebe pa po predhodnem soglasju 
ustanovitelja oziroma soustanovitelja.

V lasti Mestne občine Velenje kot ustanoviteljice ostane knjižni 
fond in zbirka slik, ki sta bila v lasti že pred sprejemom tega 
odloka, v lasti Gorenja, d.d. kot soustanovitelja pa zbirka slik, 
ki je bila v lasti že pred sprejemom tega odloka.

19. člen
Sredstva za izvajanje javne službe Galerija pridobiva iz 
proračuna ustanovitelja, iz sredstev soustanovitelja, iz 
proračuna Republike Slovenije, iz sredstev Evropske unije 
ter od pogodbenih partneric na podlagi pogodb o izvajanju 
galerijske dejavnosti.
Poleg tega lahko pridobiva sredstva iz nejavnih virov:
- s članarinami in drugimi nadomestili,
- s prodajo blaga in storitev na trgu,
- z donacijami, darili in iz drugih zakonitih virov.

20. člen
Presežek prihodkov nad odhodki Galerija nameni za izvajanje 
in razvoj svoje dejavnosti.

O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki 
odločata ustanovitelj in soustanovitelj na predlog direktorja in 
po predhodnem soglasju sveta Galerije.

O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odločata 
ustanovitelj in soustanovitelj na predlog direktorja in po 
predhodnem soglasju sveta Galerije.
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22. člen
Galerija prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s 
sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost ter odgovornost 
dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so ali last 
ustanovitelja ali last soustanovitelja.

23. člen
Premoženje, s katerim upravlja Galerija, je last ali ustanovitelja 
ali soustanovitelja, kar se podrobneje opredeli s pogodbo 
iz 2. člena tega odloka. Galerija upravlja s premičnim 
premoženjem samostojno, v skladu z 10. členom tega 
odloka, z nepremičninami pa samo po poprejšnjem soglasju 
ustanovitelja ter ob predhodnem mnenju soustanovitelja, razen 
v primerih občasne in sezonske oddaje prostorov za prireditve 
in dejavnosti. V primerih, ko za upravljanje z nepremičninami 
ni potrebno soglasje ustanovitelja ter posledično predhodno 
mnenje soustanovitelja, mora Galerija predhodno obvestiti 
ustanovitelja o nameravani oddaji prostorov.

24. člen
Ustanovitelj in soustanovitelj za obveznosti Galerije ne 
odgovarjata. 

Ustanovitelj bo Galeriji zagotavljal sredstva iz proračuna z letno 
pogodbo o financiranju, na podlagi usklajenega programa in 
finančnega načrta.
Soustanovitelj bo Galeriji zagotavljal sredstva z letno pogodbo 
o sofinanciranju.

25. člen
Galerija je dolžna ustanovitelju in soustanovitelju enkrat letno 
poročati, in sicer ob koncu leta, o delu in poslovanju Galerije 
in posredovati druge podatke, ki so potrebni za izvrševanje 
ustanoviteljske funkcije. Ustanovitelj ali soustanovitelj pa lahko 
tudi v vmesnem času zahtevata poročilo o delu in poslovanju 
Galerije.

Pravice ustanovitelja so:
- nadzira zakonitost dela in poslovanja,
- spremlja, analizira in ocenjuje delovanje Galerije skozi celo 
leto in ob zaključku poslovnega leta,
- daje predhodno soglasje k strateškemu načrtu, programu 
dela, letnemu programu, finančnemu načrtu, sistemizaciji 
delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu 
nabav ter nadzira njihovo izvajanje,
- imenuje in razrešuje direktorja,
- ocenjuje delo direktorja,
- sprejema spremembe in dopolnitve tega odloka.

Pravice soustanovitelja so:
- nadzira zakonitost dela in poslovanja,
- spremlja, analizira in ocenjuje delovanje Galerije skozi celo 
leto in ob zaključku poslovnega leta,
- daje mnenje k strateškemu načrtu, programu dela, letnemu 
programu, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, 
organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav ter 
nadzira njihovo izvajanje,
- daje mnenje o delu direktorja,
- daje pobudo za spremembe ali dopolnitve tega odloka.

Velenje, 11. 3. 2016

Pripravila:
Darja Plaznik, univ. dipl. ped. in soc. kult., l.r.

svetovalka I za kulturo       

Drago Martinšek, univ. dipl. soc., l.r.   
vodja Urada za družbene dejavnosti

     
ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, Uradni vestnik MOV, št. 1/2016 
– uradno prečiščeno besedilo), predlagam svetu, da ta 
odlok sprejme.

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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OSNUTEK STRATEGIJE RAZVOJA TERCIARNEGA IZOBRAŽEVANJA 
 

ZASNOVA NADALJNJEGA RAZVOJA TERCIARNEGA IZOBRAŽEVANJA  

Na podlagi Sklepa o nadaljevanju aktivnosti na področju razvoja terciarnega izobraževanja v Mestni 
občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 21-2015) Svetu Mestne občine Velenje predajamo v 
obravnavo osnutek zasnove  nadaljnjega razvoja terciarnega izobraževanja, ki ga je sprejel projektni 
svet na svoji 5. seji, dne 10.3.2016.   

Mestna občina Velenje MOV želi v letu 2016 intenzivirati aktivnosti na področju razvoja terciarnega 
izobraževanja. S tem namenom je bil na seji Sveta MOV, dne 15.12.2015,  sprejet sklep, da je 
potrebno v treh mesecih izdelati program nadaljnjega razvoja terciarnega izobraževanja v MOV, pri 
čemer morajo biti v čim večji meri  upoštevane kadrovske potrebe gospodarstva in obrtnih dejavnosti.  

1          OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 

Na območju Mestne občine Velenje, v povezavi s terciarnim izobraževanjem deluje več 
izobraževalnih, raziskovalnih in drugih ustanov. Na tem mestu podajamo kratek pregled 
najpomembnejših ustanov, ki so pomembne s programskega in logističnega vidika razvoja terciarnega 
izobraževanja v MOV oziroma v celotni SAŠA regiji. 

Fakulteta za energetiko. Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru (v nadaljevanju FE UM) je ena 
izmed najmlajših članic Univerze v Mariboru, ki je z izvajanjem svojih študijskih programov pričela v 
študijskem letu 2008/2009. Pobuda za ustanovitev fakultete je izhajala iz potreb gospodarstva in 
velike podpore lokalnih skupnosti, v katerih se izvajajo študijski programi. FE UM ima svoj sedež v 
Krškem ter stalno dislocirano enoto v Velenju. Študij se torej izvaja v okoljih, za katere je značilna 
prisotnost velikih energetskih sistemov. Študijski programi so prilagojeni potrebam gospodarstva, zato 
imajo študentje velike možnosti izbire učnih enot s področja hidroenergetike, termoenergetike, 
elektroenergetike, jedrske energetike, alternativne ter splošne energetike. Študentje lahko izberejo 
študij na VS, UN, MAG ali DR študijskem programu, v obliki rednega ali izrednega študija. Razpisana 
študijska mesta so zasedena med 25 – 69%, odvisno od vrste študijskega programa (največje število 
vpisanih študentov je na rednem VS študijskem programu).  
Število vseh diplomantov na FE UM je skupaj 246 (do 30. 9. 2015),  končali so naslednje programe: 

 104 diplomantov visokošolski strokovni študijski program energetika (VS), 
 68 diplomantov univerzitetni študijski program energetika (UNI), 
 74 magistrski študijski program energetika (MAG). 

Zaposljivost diplomantov je v povprečju višja od 90%.  V študijskem letu 2015/16 je na Fakulteto za 
energetiko vpisanih  178 rednih študentov (VS 106, UN 32, MAG 40) in 18 izrednih študentov (VS 
5, MAG 5, DR 8),  skupaj 196 študentov. 
 
Visoka šola za varstvo okolja, VŠVO. Šola je bila ustanovljena v okviru Regijskega študijskega 
središča, v letu 2007. Šola deluje na lokaciji Velenje, v objektu Gaudeamus, ki ga je v ta namen 
zgradila Mestna občina Velenje. VŠVO izvaja VS študijski program (državna koncesija) in MAG 
študijski program (brez koncesije). Razpisana študijska mesta v VS programu (50 vpisnih mest v 
prvem letniku) so vsa leta zasedena skoraj 100%, na MAG študijskem programu je vpis izrednih 
študentov slabši (okrog 20% zasedenost razpisanih mest). Število diplomantov na VŠVO je skupaj 
120, od teh jih je na VS  programu diplomiralo 118, na MAG pa 2. Zaposljivost diplomantov je v 
povprečju 66%. V študijskem letu 2015/2016, VŠVO obiskuje 141 rednih študentov in 16 izrednih 
študentov, skupaj s ponavljavci, je vpisanih 225 študentov. 

Akademija za glasbo. Akademija, s sedežem v Velenju, je bila akreditirana v letu 2008 kot članica 
Univerze v Mariboru. V letu 2008 je bila pripravljena tudi  vloga za akreditacijo študijskih programov na 
1. in 2. stopnji za  študij na Oddelku za instrumente s tipkami, Oddelku za pihala, trobila in tolkala, 
Oddelku za petje, Oddelku za glasbeno pedagogiko ter Oddelku za teorijo in zborovsko dirigiranje. S 
strani MOV je bil podpisan Sporazum za zagotavljanje prostorov za dekanat, kabinete, predavalnice in 
dvorane, nabavo potrebnih glasbenih instrumentov in plačilo obratovalnih stroškov. Do akreditacije 
študijskih programov ni prišlo, ker Univerza v Mariboru ni mogla zagotoviti sredstev za izvedbo 
pedagoških obveznosti profesorjev in asistentov. 
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Višja strokovna šola Šolskega centra Velenje. Na Šolskem centru Velenje, izvajajo šest 
višješolskih programov s koncesijo za redni in izredni študij. Doslej so izobrazili več kot 1500 
diplomantov. 

Program mehatronika, zasedenost razpisanih študijskih mest za redni ter izredni študij je dobra, 
zaposljivost diplomantov je 95%. 

Program elektronika, zasedenost razpisani študijskih mest za redni  in izredni študij  je 45%,  
zaposljivost diplomantov je višja od 90%. 

Program informatika, zasedenost razpisanih študijskih mest za redni in izredni študij je 100%, 
zaposljivost diplomantov je 98%. 

Program rudarstvo in geotehnologija, zasedenost razpisanih mest za redni študij in izredni študij je  
45%, zaposljivost diplomantov je nad 90%. 

Program gostinstvo in turizem,   razpisanih je 25 mest za redni študij , zasedenost razpisanih mest 
je 83%, zaposljivost 82%. Izrednega študija ne izvajajo. 

Program varstvo okolja in komunala, zasedenost razpisanih mest za izredni študij je 45%, 
zaposljivost je 90%. Rednega študija šola ne izvaja. 

Število študentov v višje šolskih programih Šolskega centra Velenje, je v študijskem letu 2015/2016 
naslednje: 

          1. letnik 
         

 
  

        
PROGRAM Prvič vpisani Ponavljalci Skupaj 

   Redni Izredni Redni Izredni Redni  Izredni 
   elektronika 7 6 1 0 8 6 
   geotehnologija in rudarstvo 11 4 0 0 11 4 
   gostinstvo in turizem 24 1 1 0 25 1 
   informatika 44 20 3 1 47 21 
   mehatronika 25 9 1 0 26 9 
   varstvo okolja in komunala 0 16 0 0 0 16 
   

     
117 57 

   
           

2. letnik 
         

          
PROGRAM Prvič vpisani Ponavljalci Skupaj 

   Redni Izredni Redni Izredni Redni  Izredni 
   elektronika 7 2 0 0 7 2 
   geotehnologija in rudarstvo 1 4 3 0 4 4 
   gostinstvo in turizem 18 0 23 0 41 0 
 

SKUPAJ. 
 informatika 47 20 26 0 73 20 

 
redni 278 

mehatronika 19 22 17 0 36 22 
 

izredni 123 
varstvo okolja in komunala 0 18 0 0 0 18 

 
skupaj 401 

 

MIC – Medpodjetniški izobraževalni center Velenje, deluje v sklopu Šolskega centra Velenje. Je 
najsodobnejši MIC v državi, v sodobno opremljenih učnih delavnicah in laboratorijih izvajajo praktični 
pouk ter laboratorijske vaje za dijake in študente. Med mnogimi laboratoriji izstopajo laboratoriji za 
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pridobivanje energije iz obnovljivih virov , strojništva, robotike, varilstva, elektrotehnike, mehatronike, 
gostinstva, varstva okolja in za informatiko. 

Inštitut za ekološke raziskave ERICO Velenje. Razpolaga s sodobno opremljenimi laboratoriji za 
fizikalne, kemijske in biološke analize vode, tal, odpadkov, aerosolov, plinov, flore, favne, živil. Poleg 
aplikativnih in bazičnih raziskav s področja naravoslovnih (varstvo okolja, biologija, kemija) in 
biotehničnih ved (gozdarstvo, kmetijstvo) izvajajo okoljske monitoringe, izdelujejo namenske študije, 
načrte, sanacijske in razvojne programe ter predlagajo uporabne rešitve, razvijajo analitske postopke,  
izvajajo kompleksne laboratorijske študije itd. Več zaposlenih delavcev je habilitiranih visokošolskih 
učiteljev, ki predavajo tudi na VŠVO. 

Podporne (infrastrukturne, logistične) temelje za razvoj terciarnega izobraževanja v MOV zagotavljajo 
naslednje ustanove oziroma dejavnosti: 

Strokovna knjižnica in čitalnica. Nahaja se v stavbi Gaudeamus, Trgu mladosti 7, Velenje. 

Študentski dom. Nahaja se na Efenkovi ulici 61, v Velenju. Število razpoložljivih mest za študente je 
50. V hotelskem delu (mladinski hotel Velenje) je 58 ležišč,  v študentsko dijaškem delu  je dodatno še 
100 ležišč. Zasedenost nastanitvenih kapacitet je preko 90%. Dom je bil obnovljen v letu 2010. 

Privatne nastanitvene kapacitete za študente. Ponudba je velika, možno jo je še  povečati. 

Prehrana za dijake, študente in profesorje. Restavracija se nahaja v pritličju objekta Gaudeamus v 
Velenju, malice in kosila dnevno, po subvencionirani ceni, ponuja Gorenje gostinstvo. S študentskimi 
boni se študentje po subvencionirani ceni lahko prehranjujejo tudi v številnih drugih lokalih v Velenju in 
okolici.  

Ustanove in društva, ki zagotavljajo organizirano študentsko in mladinsko dejavnost na 
različnih področjih: Šaleški študentski klub, Študentski servis, Mladinski center Velenje, Mladinski 
svet, Šaleški akademski pevski zbor, Šaleški študentski oktet itn. Vsi našteti omogočajo tudi velike 
možnosti za kulturno in drugo udejstvovanje študentov. 

V MOV je dobro urejeno zdravstvo, na razpolago so tudi številni objekti za šport in rekreacijo. 

2          PROJEKTNI SVET 

Izvedba aktivnosti na  izdelavi »Strategije razvoja terciarnega izobraževanja v Mestni občini Velenje« 
poteka v okviru Projektnega sveta, v sestavi: 

  Izr.prof. Boštjan Pokorny                - visokošolski programi 
 Uroš Sonjak                                      - višješolski programi 
 Darko Lihteneker                             - praktično usposabljanje 
 Drago Bahun                                    - veliko gospodarstvo 
 Mag.  Franci Kotnik                          - Območna gospodarska zbornica 
 Rok Bezlaj                                         - Območna obrtna zbornica 
 Mag. Milena Pečovnik                      - pravno področje 
 Aleksandra Kremer                           - finance in računovodstvo 
 Drago Martinšek                               - Urad za družbene dejavnosti MOV 
 Doc.dr. Franc Žerdin                         - vodenje  Projektnega sveta 
 Branka Žerdoner                               - strokovna sekretarka 

 

3   USMERITVE ZA NADALJNJI RAZVOJ TERCIARNEGA IZOBRAŽEVANJA V  SAŠA REGIJI 

Usmeritve za nadaljnji razvoj terciarnega izobraževanja v SAŠA regiji temeljijo na pričakovanjih 
gospodarskih družb in drugih subjektov v regiji. Študijski programi na nivoju višjega in visokega 
strokovnega izobraževanja sodijo v konkretna (gospodarska okolja), ker  le ta omogočajo  tesno 
sodelovanje šol z gospodarskimi ter drugimi pravnimi subjekti. Gospodarske družbe se, v interesu po 
zagotavljanju kakovostnih kadrov, želijo intenzivno vključevati v proces izobraževanja, tako v smislu 
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predlaganja zanje smiselnih in potrebnih študijskih vsebin, omogočanjem izvajanja študijske prakse 
kot tudi z aktivno udeležbo domačih in tujih predavateljev ter inštruktorjev in mentorjev.  

Predlagana strategija razvoja terciarnega izobraževanja temelji na izraženih potrebah lokalnega 
gospodarstva, obrtnih dejavnosti in drugih pravnih subjektov.  

V februarju 2016 je Projektni svet v 197 gospodarskih, obrtnih ter drugih subjektih izvedel anketo, s 
katero je želel pridobiti odgovore na vprašanja, ki so se nanašala na zadovoljstvo s kvaliteto 
diplomantov, ki prihajajo iz višjih oz. visokošolskih zavodov v SAŠA regiji, na vrsto in obseg znanj, ki 
jih pri diplomantih pogrešajo ter na njihov interes po sodelovanju pri izvedbi pedagoškega procesa, 
štipendiranja, sodelovanja pri raziskovalnih projektih itn. S pripravljenim vprašalnikom smo preverjali 
namere podjetij glede zaposlovanja diplomantov višjih in visokih strokovnih šol v letih 2017 – 2020.  
Na anketo je odgovorilo 35 (17,3%)  subjektov.  Izpolnjen  vprašalnik je vrnilo 25 (15,8%) naslovnikov, 
med njimi tudi Gorenje d.d, BSH Hišni aparati Nazarje, DBSS, ESOTECH, TEŠ, Gorenje Orodjarna, 
Premogovnik Velenje, Komunalno podjetje Velenje, Plastika Skaza,  JP Komunala Mozirje, ERICo 
Velenje, ki zaposlujejo večino  zaposlenih delavcev v SAŠA regiji. 

Odgovore na anketo in vprašalnik je možno povzeti v naslednje ugotovitve: 

- Študijske programe na višjih in visokih strokovnih šolah je potrebno v večji meri 
prilagoditi dejanskim potrebam gospodarstva. Navedbe anketirancev  je možno strniti v 
ugotovitvi gospodarske družbe Gorenje,d.d: » Pri nas zaposleni diplomanti višjih  strokovnih 
programov nimajo jasne slike, kaj je tehnološki proces, kako poteka in kaj nanj vpliva. 
Menimo, da bi bilo potrebno razmisliti o sistemu izobraževanja, kot ga imajo nekatere nemške 
visokošolske ustanove: 2-3 dni predavanj, 2-3 dni prakse v podjetju, z vsemi pravicami in 
obveznostmi, kot jih imajo redno zaposleni delavci (dopust, plača, odgovornost za opravljeno 
delo, malica itn). Na ta način bi diplomanti veliko bolje spoznali prakso, tehnološki proces, 
gospodarsko družbo, kar bi nedvomno pripomoglo k njihovemu hitrejšemu ter uspešnejšemu 
uvajanju v delovne procese«. 
 

- Študijske programe na višjih in visokih strokovnih šolah je potrebno nadgraditi s 
specializacijami, s katerimi bodo diplomanti svoje znanje po potrebi nadgrajevali v času 
zaposlitve. Specialistična znanja naj, v okviru sodelovanja šol z gospodarstvom, sooblikujejo 
strokovnjaki iz prakse, ki naj jih v čim večji meri tudi izvajajo. Potrebe po specialističnih znanjih 
diplomantov so v gospodarstvu velike in se bodo povečevale.  

 

- Diplomantom višjih in visokošolskih strokovnih programov primanjkuje znanj 
predvsem s področja  operativne prakse. Pri tem izstopajo diplomanti, ki so končali redni 
študij, pri izrednih študentih tega problema ni, so pa zato slabši v pisnem sporočanju in znanju 
tujih jezikov. Nivo splošnih znanj diplomantov višjih in visokošolskih šol v SAŠA regiji  je 
ocenjen kot dober. 
   

- Večina anketirancev je izrazila potrebo po večji poslovni povezavi med podjetji ter višje 
in visokošolskimi zavodi. Gospodarske družbe so pripravljene šolam v večji meri omogočiti 
izvedbo kakovostnega praktičnega izobraževanja študentov, souporabo  lastnih laboratorijskih 
kapacitet, sodelovanje uveljavljenih strokovnjakov iz prakse v pedagoškem procesu ter 
skupno delo pri izvedbi razvojno-raziskovalnih nalog. 
 

- Velika večina anketirancev ni izrazila namer po povečanem obsegu štipendiranja 
študentov. 
 

- Glede zaposlitvenih namer diplomantov so anketiranci previdni, dolgoročnih projekcij na 
tem področju, v glavnem nimajo izdelanih, zato navajajo le približne ocene ali pa sploh 
nobenih. Razlog za tako stanje je  »nepoznavanje množice vhodnih parametrov in podatkov, 
na katere podjetja nimajo direktnega vpliva (politika upokojevanja, pogoji za nove investicije, 
davčna politika, stroški dela, nedorečeni razvojni koncepti na nivoju države itn.)«. 
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- Velika večina anketirancev podpira ustanovitev Politehnike v SAŠA regiji, ki naj 

diplomantom, že v času študija, omogoča bolj intenzivno vključevanje v gospodarstvo, tako 
skozi povečan obseg praktičnega izobraževanja, sodelovanja v raziskovalnih projektih, 
sodelovanju uglednih strokovnjakov iz prakse pri izvedbi pedagoškega procesa ter pri 
programih specializacij že zaposlenih strokovnjakov. Skozi takšen način dela, bodo podjetja 
že v času izobraževanja najbolje spoznala študente, kar bo zagotovo imelo vpliv tudi na večjo 
zaposljivost diplomantov. 
 

- Anketiranci so nakazali  potrebo po internacionalizaciji visokošolskih študijskih 
programov ter večjem obsegu mednarodnih izmenjav študentov in profesorjev. 
 

- Velika večina anketirancev je izrazila mnenje, da je v SAŠA regiji  predvsem na 
področju višjih ter visokih strokovnih izobraževalnih programov ter specializacij, ki jih 
potrebuje lokalno gospodarstvo,  potrebno namenjati kar največ pozornosti. 
 

- Ponudbo višje in visokošolskih študijskih programov v SAŠA regiji bi, po mnenju 
anketirancev, bilo potrebno razširiti še na naslednja področja: (i) strojništvo, (ii) industrijski 
dizajn, (iii) lesarstvo in gozdarstvo, (iv) polimeri, (v) specialne gradnje (sanacija plazov, 
tunelogradnja, nasipi, nizke gradnje, izgradnja objektov na vodi,…), (vi) rudarstvo. 
Močno primanjkuje tudi več vrst specializiranih znanj na področju obrtništva. 
 

- Velika večina anketirancev sodi, da bi bilo potrebno na (v veliki meri že realiziranem 
projektu) projektu Akademija za glasbo v Velenju, ki bo članica Univerze v Mariboru, 
intenzivno delovati naprej. 

Pri oblikovanju sprememb študijskih programov v višjih in visokošolskih zavodih, ki delujejo v SAŠA 
regiji, bodo v čim večji možni meri za vključene usmeritve, ki so jih zapisali anketiranci; skladno z 
zakonodajnimi možnostmi bodo te spremembe, do leta 2020, tudi  realizirane. 

 

4            USTANOVITELJSTVO VISOKE ŠOLE ZA VARSTVO OKOLJA VELENJE 

Prednostna naloga na področju terciarnega izobraževanja je prenos ustanoviteljstva Visoke šole za 
varstvo okolja iz Regijskega študijskega središča na Mestno občino Velenje. V ta namen je potrebno 
na dan, 31.12.2015, izdelati premoženjsko bilanco RŠS in vanjo  vključiti tudi vsa sredstva, ki so jih v 
obdobju 15.4.2002 – 31.12.2015, v RŠS ter VŠVO, vložili Mestna občina Velenje (alternativno vse 
občine SAŠA regije) ter gospodarske družbe SAŠA regije. Sestavni del teh sredstev so finančni vložki 
v razvoj študijskih programov ter delovanje uprave in organov RŠS, investicija v odkup in prenovo 
objekta Zavod za urbanizem Velenje ter v objekt Gaudeamus Velenje, realizirani stroški za najem 
predavalnic in laboratorijev ter za pokritje obratovalnih stroškov VŠVO (ogrevanje, električna energija, 
čiščenje prostorov, varovanje, odvoz smeti, oskrba z vodo, druge komunalne storitve). Omenjena 
bilanca bo podlaga za pripravo in uveljavljanje Sporazuma o prenosu ustanoviteljstva VŠVO  na MOV. 

Strokovnjaki s področja prava in računovodstva bodo v začetku marca 2016 pripravili osnutek 
Sporazuma o prenosu ustanoviteljstva VŠVO na MOV, ki  mora biti obravnavan in potrjen na Svetu 
Mestne občine Velenje. 

 

 

5            RAZVOJNE PERSPEKTIVE FAKULTETE ZA ENERGETIKO, UNIVERZE V MARIBORU 

Fakulteta za energetiko (FE UM) je polnopravna članica Univerze v  Mariboru. Morebitne spremembe 
študijskih programov, ki jih fakulteta pripravi, dokončno potrjuje še Senat UM v skladu s statutom in 
pravilniki UM, ki veljajo enako za vse članice UM. Število študentov, ki želijo študirati na Fakulteti za 
energetiko zadnji dve leti upada, upad je večji na lokaciji Velenje. Razloge je potrebno iskati tudi v 
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negativni javni podobi Termoelektrarne Šoštanj in Premogovnika Velenje, kot jo v javnosti ustvarjajo 
mediji, predvsem pa v izrazito nespretnem komuniciranju z javnostjo, s strani Holdinga slovenskih 
elektrarn, kar vse daje vtis o neperspektivnosti teh pomembnih energetskih družb. Podjetja v SAŠA 
regiji, v nasprotju s podjetji v Krškem, ne razpisujejo štipendij za področje energetike. V Velenju (v 
MIC-u), ima fakulteta možnost uporabljati laboratorijsko opremo, ki je namenjena predvsem 
pedagoškemu procesu, nima pa na razpolago ustrezne lastne laboratorijske opreme za raziskovalno 
dejavnost. Primernost raziskovalne opreme, s katero fakulteta razpolaga v Krškem, je predvsem od 
leta 2015 na zavidljivo visokem nivoju. Fakulteta pripravlja spremembe študijskih programov, želi 
zmanjšati število predmetov, programske vsebine in sklope predmetov pa v večji meri prilagoditi 
željam in potrebam gospodarstva.  

Univerza v Mariboru je v imenu uporabnika Fakultete za energetiko v letu 2015 na Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport posredovala vlogo za nov projekt, za uvrstitev investicije v seznam 
projektov na področju visokega šolstva, s katero nameravajo v letih 2018 in 2019, na lokaciji MIC 
Velenje, zgraditi in/ali opremiti objekt velikosti 1500m2. Predlog projekta je namenjen zagotovitvi 
opreme, s katero si bo, tudi na lokaciji Velenje,  fakulteta zagotovila ustrezne pogoje za izvajanje 
raziskovalne in pedagoške dejavnosti. 

Vloga za uvrstitev projekta v seznam projektov na področju visokega šolstva 
zadeva MIZŠ: 4110-65/2015 

 
 

Osnovni podatki o projektu 
Naziv posredovalca vloge: Univerza v Mariboru 
Naziv projekta: Center za energetske raziskave  
Uporabnik: Fakulteta za energetiko 
Vrednost investicije (z DDV): 2.500.000 EUR 
Površina novozgrajenih oz. 
obnovljenih prostorov: 1500 m2 (skupna površina prostorov) 

Projekt se izvaja fazno: NE 
Opis predmeta investicije: 
 

Predmet investicije je opremljanje prostorov v 
Medpodjetniškem izobraževalnem centru v Velenju, v 
okviru katerega si bo fakulteta zagotovila ustrezne pogoje 
za izvajanje raziskovalnega in pedagoškega dela. 
Trenutno je namreč velik del prostorov, ki jih fakulteta 
uporablja v Velenju, v souporabi z drugimi uporabniki. 

 
Namen in cilji investicije: Namen investicijskega projekta je zagotoviti primerne 

infrastrukturne pogoje za izvajanje visokošolske 
dejavnosti fakultete v Velenju, kjer ima le-ta svojo stalno 
dislocirano enoto. 

  
 

Dve lokaciji na katerih Fakulteta za energetiko deluje (Krško in Velenje), sta za fakulteto velika 
priložnost, obenem pa tudi pomanjkljivost, ki se odraža predvsem v težavah pri nezadostnem 
financiranju izvedbe študijskih dejavnosti. Predvsem popolno odkrita podpora lokalnega okolja in 
pomoč pri celotni izvedbi promocijskih aktivnosti študija energetike v celotni SAŠA regiji, bodo v 
prihodnosti zagotovo povečale interes po študiju na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru. 
Fakulteti za energetiko lahko lokalno okolje veliko pomaga, če jo bo, skladno s konkurenčno ponudbo, 
v še večjem obsegu, vključevalo v raziskovalne projekte v prihodnosti. 

6       PRAVNI IN FINANČNI VIDIKI NADALJNJEGA RAZVOJA TERCIARNEGA IZOBRAŽEVANJA 
V   SAŠA REGIJI 
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Osnutek Zasnov nadaljnjega razvoja terciarnega izobraževanja je bil, 3.marca 2016, predstavljen na 
seji Sveta županov SAŠA. Sklep Sveta županov je bil, da si bodo v  občinah SAŠA prizadevali za 
realizacijo predstavljenih ciljev ter da bodo svetnikom predlagali sklep za izstop občin iz Regijskega 
študijskega središča in vključitev v novo institucijo za razvoj terciarnega izobraževanja v SAŠA regiji. 

Pri izdelavi finančnega načrta za področje terciarnega izobraževanja naj bodo v izhodišče postavljeni 
stroški, ki so, skladno s podpisanimi Sporazumi, že doslej bili integralni del proračuna MOV: 

- obratovalni stroški za delovanje Fakultete za energetiko in Visoke šole za varstvo okolja, 
- stroški razvoja  višje in visokošolskih strokovnih študijskih programov,  
- razvoj Politehnike SAŠA regije,  
- obratovalni stroški Akademije za glasbo, ko bo projekt zaživel na lokaciji Velenje,  
- sofinanciranje strokovnih ter administrativnih del, v povezavi z nadaljnjim razvojem terciarnega 

izobraževanja  

Pri načrtovanju stroškov je potrebno upoštevati, da se bo obseg proračunskih stroškov občin SAŠA 
regije, letno znižal pod nivo, ki je bil  realiziran za dejavnosti  Regijskega študijskega središča. 

Projektni svet predlaga, da se v roku treh mesecev pripravi potrebne podlage za ustanovitev Centra za 
razvoj terciarnega izobraževanja v SAŠA regiji, med drugim tudi Akt o ustanovitvi in statut. 

V shemo soustanoviteljev Centra za razvoj terciarnega izobraževanja si bodo Občine SAŠA, 
prizadevale pritegniti tudi gospodarske družbe ter druge  subjekte iz SAŠA regije. 

Projektni svet predlaga, da  začasno, do ustanovitve Centra za razvoj terciarnega izobraževanja, 
strokovna in  administrativna dela  v zvezi z nadaljnjim razvojem terciarnega izobraževanja, izvaja MIC 
- Medpodjetniški izobraževalni center Velenje, v okviru že obstoječih služb in zaposlenih delavcev .   

Projektni svet predlaga, da začasno, do ustanovitve Centra za razvoj terciarnega izobraževanja, 
finance in računovodstvo v zvezi s terciarnim izobraževanjem vodijo na Mestni občini Velenje. 

Projektni svet bo deloval v vlogi strokovnega usmerjevalca projekta tudi v prihodnje, spremljal  bo  
potek in realizacijo dogovorjenih aktivnosti. Sestava Projektnega sveta bo dopolnjena s predstavniki 
SAŠA regije, skladno s potrebami bo dopolnjena tudi z drugimi člani.  

7        ZAKLJUČEK 

V Sloveniji je akreditiranih več kot 1000 višje in visoko strokovnih, univerzitetnih ter magistrskih in 
doktorskih  študijskih programov, kar je odločno preveč. V mnoge od akreditiranih študijskih 
programov ni vpisan noben študent, mnogi programi tudi niso odraz potreb gospodarskih in drugih 
subjektov. 

V SAŠA regiji bomo,  upoštevajoč potrebe gospodarstva, prilagodili strukturo obstoječih  višjih in 
visoko strokovnih študijskih programov, v nadaljevanju pa pristopili k izdelavi elaboratov za tiste nove 
strokovne študijske programe, ki bodo odraz dejanskih potreb lokalnega okolja. Sodimo da višje in 
visoko šolski strokovni študijski programi ne sodijo na univerze, ker bi le te morale biti prej ko slej 
prvenstveno usmerjene v vrhunsko razvojno raziskovalno delo in znanstveno odličnost. Višji in visoko 
šolski strokovni kadri, diplomanti  in študenti  potrebujejo in želijo drugačna znanja, želijo pridobiti 
veščine in kompetence za načrtovanje in izvedbo projektov v praksi. Tovrstne šole morajo biti tesno 
povezane s trgom dela.  

Višje in visoke strokovne šole, ki bodo povezane v Politehniko SAŠA, morajo študentom zagotoviti 
osebne izobraževalne in karierne načrte že ob vpisu, da bodo le ti, ob normalnem delu, študij tudi 
končali. Gre za to, da je  do mladih ljudi potrebno biti človeško in pedagoško pošten, kar pomeni, da jih 
je že v času izobraževanja, skozi dobro poznavanje njihovih sposobnosti in dovzetnosti, potrebno 
znati tudi  pravočasno (pre)usmerjati. 

V Velenju, 10.3.2016                                         Predsednik Projektnega sveta 

                                                                              Doc.dr. Franc ŽERDIN, l.r. 
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Predlagatelj:ŽUPAN 
 
Na podlagi 26. in 30. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 15/2006-UPB1, 22/2008, 04/2015 in 1/2016) predlagam

Razširitev dnevnega reda
12. seje Sveta Mestne občine Velenje

Predlagam, da se dnevni red 12. seje Sveta Mestne občine 
Velenje razširi tako:

da se na 25. točko uvrsti Odlok  o preoblikovanju javnega 
podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih 
dejavnosti, p. o. (Uradno prečiščeno besedilo).

Ostale točke se preštevilčijo.

župan Mestne občine Velenje
 Bojan KONTIČ, l.r.

Velenje, 14.3.2016 
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Predlagatelj: ŽUPAN                 Faza: PREDLOG 

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06-
uradno prečiščeno besedilo, 22/08 in 4/15) je Svet Mestne občine Velenje na ____ seji dne 
______________ potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o preoblikovanju javnega podjetja 
komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o., ki obsega: 

- Odlok o preoblikovanju javnega podjetja komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih 
dejavnosti, p. o. (Uradni vestnik MO Velenje, št. 16/1996 z dne 23. 12. 1996, Uradni list 
Občine Šoštanj, št. 10/1996 z dne 19. 12. 1996), 
 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja komunalno 
podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o. (Uradni vestnik MO Velenje, št. 
24/2007 z dne 15. 11. 2007 in 1/2008 z dne 23. 1. 2008, Uradni list Občine Šoštanj, št.  
11/2007 z dne 18. 10. 2007), 

 
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja komunalno 

podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o. (Uradni vestnik MO Velenje, št. 7/2011 
z dne 23. 3. 2011 in 7a/2011 z dne 14. 4. 2011, Uradni list Občine Šoštanj, št. 3/2011 z dne 
15. 4. 2011) 
 

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja komunalno 
podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o. (Uradni vestnik MO Velenje, št. 
22/2015 z dne 22. 12. 2015 in Uradni list Občine Šoštanj, št. 8/2015 z dne 22. 12. 2015),  

 
 

ODLOK  
O PREOBLIKOVANJU JAVNEGA PODJETJA KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, IZVAJANJE 

KOMUNALNIH DEJAVNOSTI, p. o. 
uradno prečiščeno besedilo (UPB1) 

 
 
I. TEMELJNE DOLOČBE 

 
1. člen 

S tem odlokom se ureja preoblikovanje, organizacija in upravljanje javnega podjetja Komunalno 
podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o., ustanovljenega z Aktom o ustanovitvi javnega 
podjetja (Uradni vestnik Občine Velenje, št. 5/91). 
 

2. člen 
Javno podjetje Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o., se preoblikuje v 
javno podjetje Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, družba z omejeno 
odgovornostjo (v nadaljevanju: javno podjetje). 
 
Javno podjetje je vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju na reg. vl. št. 1-593-00. 
 

3. člen 
Ustanoviteljice in lastnice javnega podjetja so Občina Šmartno ob Paki, Občina Šoštanj in Mestna 
občina Velenje, kot pravne naslednice bivše Občine Velenje (v nadaljevanju: ustanoviteljice). 
 
Ustanoviteljice izvršujejo ustanoviteljske pravice v skupščini javnega podjetja Komunalnega podjetja 
Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o. (v nadaljevanju: javnega podjetja) in v skupnem organu 
Svetu ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje d. o. o. (v nadaljevanju: Svet ustanoviteljev), v 
skladu s tem Odlokom in Odlokom o ustanovitvi skupnega organa Sveta ustanoviteljev Komunalnega 
podjetja Velenje, d. o. o. 
 

4. člen 
Ustanoviteljice so pred sprejemom tega odloka s »Sporazumom o sklenitvi premoženjsko pravnih 
razmerij na področju komunalne infrastrukture in Komunalnega podjetja Velenje« določile lastninske 
deleže posamezne ustanoviteljice na premoženju, izločeno po 76. členu Zakona o gospodarskih 
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javnih službah iz sredstev javnega podjetja in ki predstavlja infrastrukturne objekte, naprave in omrežja 
ter določila višino deleža posamezne ustanoviteljice na družbenem kapitalu javnega podjetja. 
 
II. FIRMA IN SEDEŽ 

5. člen 
Firma javnega podjetja je Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti,      d. o. o. 
 
Skrajšana firma je: Komunalno podjetje Velenje, d. o. o. 
 
Sedež javnega podjetja je: Velenje, Koroška cesta 37/b. 
 
III. DEJAVNOST 
 

6. člen 
Javno podjetje opravlja naslednjo dejavnost: 

- 11.070  
Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod 

- 18.120  
Drugo tiskanje 

- 25.620  
   Mehanska obdelava kovin 
- 26.510  

Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih, navigacijskih instrumentov in naprav 
- 33.140  

Popravila električnih naprav 
- 35.111  
   Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah 
- 35.112  
   Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah 
- 35.119  
   Druga proizvodnja električne energije 
- 35.120  
   Prenos električne energije 
- 35.130  
   Distribucija električne energije 
- 35.140 
   Trgovanje z električno energijo 
- 35.210  

Proizvodnja plina 
- 35.220  
   Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži 
- 35.230  
   Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži 
- 35.300  
   Oskrba s paro in vročo vodo 
- 36.000  
   Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode 
- 37.000  
   Ravnanje z odplakami 
- 38.110  
   Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov 
- 38.120  
   Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov 
- 38.210  
   Ravnanje z nenevarnimi odpadki 
- 38.220  
   Ravnanje z nevarnimi odpadki 
- 42.110  

Gradnja cest  
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- 42.220 
   Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije 
- 42.210  
   Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in plin 
- 42.990  

Gradnja drugih objektov nizke gradnje 
- 43.110  
   Rušenje objektov 
- 43.120  
   Zemeljska pripravljalna dela 
- 43.210  
   Inštaliranje električnih napeljav in naprav 
- 43.220 

Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav 
- 45.200  

Vzdrževanje in popravila motornih vozil 
- 47.761  

Trgovina na drobno v cvetličarnah 
- 49.410  
   Cestni tovorni promet 
- 49.500 

 Cevovodni transport 
- 52.210 
   Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu 
- 55.201  
   Počitniški domovi in letovišča 
- 62.020  

Svetovanje o računalniških napravah in programih 
- 62.030  

Upravljanje računalniških naprav in sistemov 
- 62.090  

Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti 
- 63.110  

Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti 
- 68.200  

Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
- 68.320  
   Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi 
- 69.200  
   Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje 
- 70.220  
   Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 
- 71.121  

Geofizikalne meritve, kartiranje 
- 71.129  

Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje 
- 71.200  
   Tehnično preizkušanje in analiziranje 
- 72.190  
   Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije  
- 81.100 

Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost 
- 81.300  
   Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice 
- 82.110  
   Nudenje celovitih pisarniških storitev 
- 82.990  
   Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje 
- 96.030  
   Pogrebna dejavnost 
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7. člen 
Če so dejavnosti iz prejšnjega člena z aktom pristojnega organa določene kot gospodarske javne 
službe, opravlja javno podjetje te dejavnosti po predpisih, ki veljajo za opravljanje gospodarskih javnih 
služb. 
 
 
IV. OSNOVNI KAPITAL, OSNOVNI VLOŽKI IN POSLOVNI DELEŽI 
 

8. člen 
Ustanoviteljice vložijo v osnovni kapital družbeni kapital javnega podjetja, ki je postal njihova lastnina 
na podlagi  69. člena Zakona o gospodarskih javnih službah, po stanju na dan 31. 12. 1995. 
 
Osnovni kapital javnega podjetja znaša po revidirani bilanci stanja per 31. 12. 1995 1.126.932,30 
EUR. 
 
Ustanoviteljice prevzamejo naslednje osnovne vložke in imajo naslednje poslovne deleže: 

 Osnovni vložek 
 

 Poslovni delež 

- Občina Šmartno ob Paki 
- Občina Šoštanj 
- Mestna občina Velenje    

29.300,23 EUR 
161.151,28 EUR 
936.480,49EUR 

 
 

  2,60 % 
14,30 % 
83,10 % 

 
 

9. člen 
Premoženje v lasti ustanoviteljic, ki predstavlja infrastrukturne objekte, naprave in omrežje, se ne 
vlaga v osnovni kapital javnega podjetja. Ustanoviteljice dajejo to premoženje javnemu podjetju v 
najem s posebno pogodbo in je namenjeno izključno za opravljanje dejavnosti, ki se izvajajo kot 
gospodarske javne službe. Pogoji najema se določijo z najemno pogodbo, ki jo javno podjetje sklene z 
župani ustanoviteljic.  
Javno podjetje ima pravico s komunalno infrastrukturo izvajati tudi tržne dejavnosti oziroma posebne 
storitve, vendar le po predhodni pisni odobritvi ustanoviteljic. 
 
 
V. POLOŽAJ JAVNEGA PODJETJA V PRAVNEM PROMETU 
 

10. člen 
Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti s svojim premoženjem. 
 

11. člen 
Javno podjetje zastopa in predstavlja direktor. 
 
Direktor zastopa javno podjetje neomejeno, razen pri pravnih poslih prometa z nepremičninami, 
najemanju dolgoročnih kreditov, ki niso predvideni s poslovnim načrtom podjetja, pri izbiri ter sklepanju 
pogodb s podizvajalci javnih služb, pri sklepanju individualnih pogodb in sprejemanju kadrovskega 
načrta, za kar potrebuje soglasje Sveta ustanoviteljev.  
 
 
VI. FINANCIRANJE 

12. člen 
Javno podjetje pridobiva prihodek: 

- z opravljanjem svoje dejavnosti, 
- iz proračunskih sredstev, skladno z odlokom ustanoviteljic, 
- iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom ustanoviteljic. 

 
 

13. člen 
Javno podjetje vodi poslovne knjige in izdela letna poročila skladno s predpisi, ki veljajo za 
gospodarske družbe in urejajo izvajanje gospodarskih javnih služb. 
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VII. ORGANI JAVNEGA PODJETJA 
 

14. člen 
Organi javnega podjetja so: 
- skupščina, 
- nadzorni svet, 
- direktor. 
 

15. člen  
Skupščino javnega podjetja sestavljajo predstavniki ustanoviteljic. Vsak župan ustanoviteljice imenuje 
s sklepom enega predstavnika.  
 
Vsaka ustanoviteljica ima v skupščini javnega podjetja en glas na vsakih dopolnjenih 50,00 EUR 
osnovnega vložka. 
 
Skupščina javnega podjetja veljavno odloča, če sta na seji prisotna najmanj dva predstavnika, ki imata 
skupaj večino glasov. Na skupščini lahko brez pravice glasovanja sodelujejo strokovnjaki za 
posamezna vprašanja. 
 
Na skupščini javnega podjetja se odloča z večino oddanih glasov, razen če ni z zakonom, družbeno 
pogodbo, odlokom ali statutom javnega podjetja drugače določeno. 
 
S soglasjem se odloča o sprejemu finančnega načrta, letnih računovodskih izkazov poslovanja in 
statusnih spremembah javnega podjetja. 
 
 

16. člen  
Skupščina javnega podjetja ima naslednje pristojnosti: 

- sprejema finančni načrt javnega podjetja, 
- sprejema letne računovodske izkaze poslovanja, 
- odloča o delitvi dobička in pokrivanju izgube, 
- sprejema statut javnega podjetja, 
- odloča o statusnih spremembah javnega podjetja, 
- imenuje organ za varstvo pravic delavcev, 
- odloča o drugih zadevah, ki jih ne prepusti v pristojno odločanje nadzornega sveta ali direktorja. 

 
Sveti ustanoviteljic odločajo o prispevkih in taksah za uporabo javnih dobrin.   
 

17. člen  
Vodenje poslov javnega podjetja nadzoruje nadzorni svet. 
 
Nadzorni svet sestavlja pet članov, od katerih imenujejo sveti ustanoviteljic vsak po enega člana, dva 
člana pa imenujejo delavci javnega podjetja na način in po postopku, določen v statutu javnega 
podjetja. 
 
Mandatna doba članov nadzornega sveta je štiri leta s pravico ponovnega imenovanja.  
 
Nadzorni svet izmed članov, ki so predstavniki ustanoviteljic, izvoli predsednika in njegovega 
namestnika.  
 
Vsak član nadzornega sveta ima pri odločanju en glas. 
 
Nadzorni svet odloča z večino glasov vseh članov, če z zakonom ali statutom javnega podjetja ni 
drugače določeno. 
 

18. člen  
Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti: 

- nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja, 
- obravnava finančni načrt javnega podjetja, 
- obravnava letne računovodske izkaze poslovanja, 
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- sprejema poslovnik o svojem delu, 
- obravnava predlog letnega poročila in ga skupaj s svojim mnenjem predloži skupščini in Svetu 

ustanoviteljev, 
- lahko kadarkoli zahteva od direktorja poročilo o kateremkoli vprašanju, povezanim s 

poslovanjem javnega podjetja, 
- obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen po zakonu in drugih 

predpisih. 
 

19. člen 
Direktorja imenuje Svet ustanoviteljev javnega podjetja po postopku in na način, ki je določen s 
statutom javnega podjetja. 
 
Mandatna doba direktorja je štiri leta s pravico ponovnega imenovanja. 
 
 
VIII. SPLOŠNI AKTI 
 

20. člen  
Javno podjetje ima statut, v katerem se podrobneje uredijo zlasti organizacija in delovanje javnega 
podjetja, delovanje in odločanje organov javnega podjetja, pogoji in postopek za imenovanje direktorja 
in druga vprašanja. 
 
Skupščina, nadzorni svet in direktor v okviru svojih pristojnosti sprejmejo tudi druge splošne akte. 
 
Odlok o preoblikovanju javnega podjetja komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih 
dejavnosti, p. o. (Uradni vestnik MO Velenje, št. 16/1996, Uradni list Občine Šoštanj, št. 10/1996) 
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe: 
 
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 
21. člen  

Skupščina javnega podjetja se konstituira in začne svoje delo z dnem uveljavitve tega odloka.  
 
Člani sedanjega upravnega odbora nadaljujejo z delom kot člani nadzornega sveta do imenovanja 
novega nadzornega sveta.  
 
Sedanji poslovodni organ nadaljuje z delom kot vršilec dolžnosti direktorja javnega podjetja do 
imenovanja novega direktorja.  
 

22. člen  
Skupščina javnega podjetja sprejme statut javnega podjetja v roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka. 
 
Nadzorni svet in direktor javnega podjetja se imenuje v roku 30 dni po sprejemu statuta javnega 
podjetja.  
 

23. člen  
Do sprejetja novih se uporabljajo doslej veljavni splošni akti javnega podjetja, kolikor niso v nasprotju z 
zakonom in tem odlokom. 
  

24. člen  
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Akt o ustanovitvi javnega podjetja (Uradni vestnik občine 
Velenje, št. 5/91).  
 
To odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v zadnjem od uradnih glasil vseh ustanoviteljev.  
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja komunalno 
podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o. (Uradni vestnik MO Velenje, št. 24/2007 
in 1/2008, Uradni list Občine Šoštanj, št.  11/2007) vsebuje naslednjo končno določbo:  
 

2. člen 
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v zadnjem od uradnih glasil vseh ustanoviteljev, 
uporabljati pa se začne 1. januarja 2008.  
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja komunalno 
podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o. (Uradni vestnik MO Velenje, št. 7/2011 
in 7a/2011, Uradni list Občine Šoštanj, št.  3/2011) vsebuje naslednjo končno določbo: 
 

10. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v zadnjem od uradnih glasil občin ustanoviteljic. 
 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja komunalno 
podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o. (Uradni vestnik MO Velenje, št. 22/2015 
in Uradni list Občine Šoštanj, št. 8/2015) vsebuje naslednjo končno določbo: 
 

5. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v zadnjem od uradnih glasil občin ustanoviteljic.  
 
 
Številka: 015-02-0007/2007 
Datum:                                                               

       župan Mestne občine Velenje 
  Bojan KONTIČ, l.r. 
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