
Spoštovani, 
na podlagi 26. člena Statuta Mestne občine Velenje 	
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) in

22. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje 	
(Uradni vestnik MO Velenje, 15/06-UPB1 in 22/08)

sklicujem

25. sejo Sveta Mestne občine Velenje, 
ki bo potekala v torek, 4. februarja 2014, ob 8. uri
v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje)

 	župan Mestne občine Velenje
     Bojan KONTIČ, l. r.

21. januar 2014 Številka: 27

glasilo št. 27

Spoštovani, 
na podlagi 26. člena Statuta Mestne občine Velenje 	
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo) in

22. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje 	
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 3/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

sklicujem

16. sejo Sveta Mestne občine Velenje, 
v torek, 25. oktobra 2016, ob 8. uri
v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje)

  	 župan Mestne občine Velenje
     Bojan KONTIČ, l. r.

11. 10. 2016 Številka: 16

glasilo št. 16
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Predlog dnevnega reda 16. seje, ki bo  potekala v torek, 25. oktobra 2016, ob 8. uri

1. Potrditev zapisnika 15. seje Sveta Mestne občine Velenje........................................................................................................4
2. Vprašanja in pobude članov sveta
3. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Sveta zavoda Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje............. 34
4. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet zavoda Glasbena šola Fran Korun Koželjski..................................................34
5. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Muzej Velenje........................................................................35
6. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Javni zavod za turizem Šaleške doline...............35
7. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet zavoda Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA Velenje........36
8. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k.o. 976 Črnova (parc. št. 676/10) iz javnega dobra .....................................18
9. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 965 Laze (parcela 1399/3) iz javnega dobra..........................................18
10. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 975 Vinska Gora (parcela 860/29) iz javnega dobra............................19
11. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 975 Vinska Gora (parcela 860/30) iz javnega dobra............................19
12. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine 

Velenje za leto 2016............................................................................................................................................................................20
13. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne 

občine Velenje (po skrajšanem postopku).....................................................................................................................................22
14.      Predlog Sklepa o seznanitvi s poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016 v obdobju od 
 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016....................................................................................................................................................................41
15. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2016.............priloga
16. Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2017..................................................................................priloga
17. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/4, 

Nad Stanetovo cesto v Velenju........................................................................................................................................................24
18. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/8, 

Podkraj v Velenju................................................................................................................................................................................28
19. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje...31
20. Odlok o ustanovitvi Andragoškega javnega zavoda Ljudska univerza Velenje (Uradno prečiščeno besedilo)..............37
21. Odgovori na pobude in vprašanja

V vednost:
- Odgovori na pobude in vprašanja, postavljena na 14. seji Sveta Mestne občine Velenje.............................................13
-  Poročilo 1. faze izdelave Celostne prometne strategije Mestne občine Velenje.....................................................................42
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PREDLOG

ZAPISNIK 15. SEJE 
Sveta Mestne občine Velenje

Seja je potekala v sejni dvorani Mestne občine Velenje, dne 
21.6. 2016, s pričetkom ob 8. uri in zaključkom ob 10.30 uri. 

Sejo je vodil župan Bojan KONTIČ.

Župan Bojan KONTIČ je otvoril sejo in ugotovil, da je od 
skupnega števila 33 članov sveta prisotnih 30 članov in je svet 
sklepčen. 

Člani sveta so za 15. sejo Sveta Mestne občine Velenje prejeli 
naslednje gradivo:
- Glasilo št. 14 in Prilogi h glasilu 14/1 in 14/2 
- Predlog dnevnega reda s poročevalci, kazalom in opombami
- Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja zavoda 
Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
- Razširitev dnevnega reda 15. seje Sveta Mestne občine 
Velenje
- AMANDMA št. 1 k Predlogu Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu
- Zapisnik Odbora za gospodarske javne službe
- Zapisnik Odbora za negospodarske javne službe
- Zapisnik Odbora za okolje in prostor 
- Zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja
- Zapisnik Komisije za statutarno-pravna vprašanja
- Zapisnik Komisije za priznanja 
- Zapisnik Komisije za prošnje in pritožbe
- Zapisnik Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin
- Zapisnik seje Nadzornega odbora

Za 15. sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 14. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Vprašanja in pobude članov sveta
3. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja Javnega 
zavoda Zdravstvenega doma Velenje
4. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet javnega zavoda 
Festival Velenje
5. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje 
v letu 2016
6. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o 
načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine 
Velenje za leto 2016
7. Predlog Sklepa o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih 
Vrtca Velenje za šolsko leto 2016/2017
8. Predlog Sklepa o določitvi nižjega normativa v oddelku enote 
Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2016/2017
9. Predlog Sklepa o sprejemu Izjave občin lastnic odlagališča
10. Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen 
storitev obvezne občinske javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki za zbiranje in odvoz v Mestni občini Velenje za leto 
2016
11. Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen 
izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov

12. Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen 
odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov
13. Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center za 
razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA Velenje
14. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin 
posebnega pomena v Mestni občini Velenje (po skrajšanem 
postopku)
15. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
pokopališkem redu 
16. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in 
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje mestne 
občine Velenje 
17. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
zazidalnem načrtu za vrtičkarsko območje Lubela
18. Pravilnik o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa 
v Mestni občini Velenje (Uradno prečiščeno besedilo)
19. Pravilnik o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in 
projektov lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se 
(so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje (Uradno 
prečiščeno besedilo)
20. Odlok o ustanovitvi Andragoškega javnega zavoda Ljudska 
univerza Velenje (Uradno prečiščeno besedilo)
21. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje (Uradno 
prečiščeno besedilo)
22. Poročilo o delu Knjižnice Velenje za leto 2015                       
23. Poročilo o delu Festivala Velenje za leto 2015                       
24. Poročilo o delu Mladinskega centra Velenje za leto 2015                 
25. Poročilo o rezultatih meritev onesnaževal v zraku in 
obveščanju javnosti v letu 2015 
26. Odgovori na pobude in vprašanja

Župan Bojan KONTIČ je predlagal, da se z dnevnega reda 
umakne točka:
- Odlok o ustanovitvi Andragoškega javnega zavoda Ljudska 
univerza Velenje (Uradno prečiščeno besedilo).

Župan Bojan KONTIČ je predlagal, da se dnevni red razširi 
tako, da se na:
- 5. točko uvrsti Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju 
direktorja zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško 
in Koroško;
- 10. točko uvrsti Predlog Sklepa o uvrstitvi projektov 405-
0603-008 Nabava in vzdrževanje opreme za delo uprave in  
405-1403-005 Kolesarski turizem v Načrt razvojnih programov 
Mestne občine Velenje za obdobje 2016–2019;
- 17. točko uvrsti Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi Andragoškega zavoda Ljudska univerza 
Velenje (po skrajšanem postopku).

Župan Bojan KONTIČ je predlagal, da svetnice in svetniki o 
predlogih za razširitev glasujejo v paketu.

Prisotnih je bilo �0 članov sveta.
1. SKLEP
Predlog
Svet MOV je glasoval o predlogu, da se o predlogih za razširitev 
glasuje v paketu.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
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Prisotnih je bilo �0 članov sveta.
2. SKLEP
Predlog
Svet MOV je glasoval o predlogu, da se dnevni red razširi tako, 
da se na:
- 5. točko uvrsti Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju 
direktorja zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško 
in Koroško;
- 10. točko uvrsti Predlog Sklepa o uvrstitvi projektov 405-
0603-008 Nabava in vzdrževanje opreme za delo uprave in  
405-1403-005 Kolesarski turizem v Načrt razvojnih programov 
Mestne občine Velenje za obdobje 2016–2019;
- 17. točko uvrsti Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi Andragoškega zavoda Ljudska univerza 
Velenje (po skrajšanem postopku).

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

Župan Bojan KONTIČ je predlagal, da se po skrajšanem 
postopku obravnavajo naslednje točke:
- 16. točka – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih 
površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje;
- 17. točka – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi Andragoškega zavoda Ljudska univerza 
Velenje.

Prisotnih je bilo �0 članov sveta.
�. SKLEP
Predlog
Svet MOV je glasoval o predlogu, da se po skrajšanem postopku 
obravnava:
- 16. točka – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih 
površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje.

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

Prisotnih je bilo �0 članov sveta.
�. SKLEP
Predlog
Svet MOV je glasoval o predlogu, da se po skrajšanem postopku 
obravnava:
- 17. točka – Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi Andragoškega zavoda Ljudska univerza 
Velenje.

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

Prisotnih je bilo �0 članov sveta.
5. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se 
je glasil: 15. seja Sveta Mestne občine Velenje bo potekala po 
naslednjem DNEVNEM REDU:
1. Potrditev zapisnika 14. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Vprašanja in pobude članov sveta
3. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja Javnega 
zavoda Zdravstveni dom Velenje

4. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet javnega zavoda 
Festival Velenje
5. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja zavoda 
Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
6. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje 
v letu 2016
7. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o 
načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine 
Velenje za leto 2016
8. Predlog Sklepa o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih 
Vrtca Velenje za šolsko leto 2016/2017
9. Predlog Sklepa o določitvi nižjega normativa v oddelku enote 
Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 2016/2017
10. Predlog Sklepa o uvrstitvi projektov 405-0603-008 Nabava 
in vzdrževanje opreme za delo uprave in 405-1403-005 
Kolesarski turizem v Načrt razvojnih programov Mestne občine 
Velenje za obdobje 2016–2019
11. Predlog Sklepa o sprejemu Izjave občin lastnic odlagališča
12. Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen 
storitev obvezne občinske javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki za zbiranje in odvoz v Mestni občini Velenje za leto 
2016
13. Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen 
izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov
14. Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen 
odlaganja določenih vrst komunalnih odpadkov
15. Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center za 
razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA Velenje
16. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin 
posebnega pomena v Mestni občini Velenje 
17. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje
18. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
pokopališkem redu 
19. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in 
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje mestne 
občine Velenje 
20. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
zazidalnem načrtu za vrtičkarsko območje Lubela
21. Pravilnik o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa 
v Mestni občini Velenje (Uradno prečiščeno besedilo)
22. Pravilnik o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in 
projektov lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se 
(so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje (Uradno 
prečiščeno besedilo)
23. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje (Uradno 
prečiščeno besedilo)
24. Poročilo o delu Knjižnice Velenje za leto 2015
25. Poročilo o delu Festivala Velenje za leto 2015
26. Poročilo o delu Mladinskega centra Velenje za leto 2015
27. Poročilo o rezultatih meritev onesnaževal v zraku in 
obveščanju javnosti v letu 2015 
28. Odgovori na pobude in vprašanja
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
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K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Potrditev zapisnika 14. seje Sveta Mestne 

občine Velenje

Prisotnih je bilo �0 članov sveta.
6. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki 
se je glasil: Potrdi se zapisnik 14. seje Sveta Mestne občine 
Velenje.

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

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Vprašanja in pobude članov sveta

Članica sveta Milena MRAZ je podala naslednje pobude:
1. Dejala je, da je Velenjski grad zaradi zaraščenosti iz zahodne 
strani vedno manj opazen, saj drevesa zakrivajo pogled nanj. 
Podala je pobudo, da se to uredi.

2. Podala je pobudo, da se postavi klop ob sprehajalni poti od 
Muellerja do Hoferja ob Paki. 

3. V imenu krajanov KS Konovo je podala pobudo, da se poveča 
frekvenca izpraznjevanja zabojnikov z rdečim pokrovom, torej 
za papir in embalažo. Po končanem pilotskem projektu od 
aprila letos je frekvenca praznjenja enkrat na dva meseca, kar 
je premalo, nekaj gospodinjstev pa ima tudi problem prostorske 
stiske zaradi četrtega zabojnika za papir pri zasebnih hišah. 
Krajani prosijo za pogostejši odvoz, ali pa da se en zabojnik za 
papir vrne nazaj na otok. 

Član sveta Drago SEME je podal naslednjo pobudo:
1. Ponovno je izpostavil problematiko gozda, ki ga domačini 
imenujejo Hrastovje. Že večkrat je opozoril, da to ni navaden 
gozd, ampak je gozd posebnega pomena, neke vrste zaščitni 
pas tistega področja. Krajani so prosili, da se porežejo veje, 
ki ogrožajo mimoidoče, vendar se ni zgodilo nič. Lastnik pa ni 
občina, ampak Sklad stavbnih zemljišč, upravljalec pa Gozdno 
gospodarstvo. Podal je pobudo, da Urad za okolje in prostor 
poskuša ukrepati, kolikor je v njegovi moči, saj ta gozd postaja 
pas, ki ogroža mimoidoče in postaja odlagališče bioloških in 
tudi drugih odpadkov in tako ne opravlja svoje funkcije. Ta pas 
je primeren za športne aktivnosti, za druženja, tako kot nekoč 
do leta 1990. 

Član sveta Mihael LETONJE je podal naslednja vprašanja in 
pobude:
1. Gospodu Žerdinu se je zahvalil za predstavitev rekreacijskega 
centra Jezero in industrijske cone Stara vas, ki jo je izvedel na 
povabilo stranke SLS. S predstavitvijo so bili zadovoljni in se 
mu zato zahvaljuje. Slišali so dosti dobrih predlogov, še zlasti 
dober se mu zdi predlog, da se ob izgraditvi industrijske cone 
cene parcel ne bodo nabijale do onemoglosti in bodo torej 
cene sprejemljive za investitorje. Treba je gledati dolgoročno, 
saj potem tukaj tudi ostajajo zaposlitve. Morda bi se lahko 
dali investitorjem kakšni pogoji, da morajo zaposliti določeno 

število domačinov. 

2. Na prejšnji seji so se pogovarjali o RTC Golte, kjer je 
bilo rečeno, da bodo do 15. 6. potekale prijave za odprto 
dokapitalizacijo. Zanima ga, kako je s tem, ali se je kdo 
prijavil. 

3. Dejal je, da je že najmanj petkrat podal pobudo za postavitev 
table z omejitvijo hitrosti 40km/h naprej od Podgorja. Rečeno 
mu je bilo, da bo postavljena, vendar se ni zgodilo še nič. 
Ponovno je prosil za postavitev. 

4. Dejal je, da je v Sončnem parku prireditveni prostor, ki še ni 
dokončan. Podal je pobudo, da se uredi, da bi lahko kakšne 
prireditve potekale tudi tam. 

5. Večkrat je govora o tem, da bi morala TEŠ in PV plačati 
določeno odškodnino, vendar je ne plačata. Predlagal je, da 
se na vladi poda neka pobuda, da se zakonsko določi, da tukaj 
ogrožene občine dobijo ustrezno odškodnino, tako kot je to 
urejeno za Krško. 

Član sveta Franc SEVER je podal naslednja vprašanja in 
pobude:
1. Dejal je, da so njegove pobude dobronamerne in ne 
zlonamerne. Na prejšnji seji je predlagal, da se ob izgraditvi 
kanalizacije v Vinski Gori razmisli tudi o izgradnji vodovoda. Ni 
zadosti odgovor, da bodo nekaj naredili. Ustrezen odgovor bi 
bil, da bodo stvar preučili. Želel je samo, da se o tem razmisli 
in se naredi projekt. 

2. Postavil je vprašanje, kako daleč so zadeve okoli protihrupne 
ograje pri Obircu. Izvajalec, ki dela za VOC, o tem namreč nič 
ne ve. Smiselno bi bilo, da se to uredi. 

3. Ponovno je podal pobudo za vodovod Petelinjek v Vinski 
Gori. To znova in znova poudarja, saj drugače tam nikoli ne bo 
vodovoda. Naj se naredita resen projekt in okvirna časovnica. 
Cene so namreč padle, veliko se je dalo pri razpisih prihraniti 
in vprašanje je, koliko bo še takih let. 

Član sveta Andrej KUZMAN je podal naslednje pobude:
1. Na prejšnji seji je podal pobudo glede Kožlja, vendar se mu 
zdi, da njegove pobude niso bile pravilno razumljene. Govoril 
je o tem, da se po tistih poteh vozijo tudi kolesarji in motoristi, 
vendar ni predlagal, da bi bilo potrebno uvesti kakšne ukrepe, 
da se to prepreči. Potrebno se je dogovoriti, ali ja ali ne, ter kje, 
in tako urediti ustrezne poti za kolesarje in tudi za motoriste. 
V tem primeru pa bi bilo seveda potrebno pridobiti tudi 
ustrezna soglasja lastnikov ter določiti, kje je pot za kolesarje 
in motoriste. 

2. Ob rekonstrukciji dela ceste ob vhodu v KS Kavče je ostalo 
še marsikaj, kar bi bilo potrebno postoriti, konkretno je to 
Potočnikova domačija. Izpostavil je, da je tam nujno potrebna 
košnja, saj si krajani želijo, da bi celotno področje imelo lep 
izgled. Malo naprej na tem delu nad hišo Zupančevih pa se 
desno od škarpe ruši zemlja. Ta ostaja na cesti in jo je zmeraj 
več, zato je zlasti v slabem vremenu cesta zelo spolzka in 
nevarna. Prav bi tudi bilo, da bi vzdrževalci to cesto pogosteje 
čistili. 
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Član sveta Vid GLINŠEK je podal naslednje vprašanje:
1. Postavil je vprašanje, ali se je kdaj razmišljalo o umestitivi 
motokros proge, saj imamo v Velenju močno tradicijo. Sedaj 
uporabljajo del degradiranega območja premogovnika, kar pa 
je proti predpisom, vendar je to težko preprečiti. Problem je 
tudi, da tam ni intervencijske poti, kar predstavja velik problem 
v primeru nesreče. Motokrosisti so mu dejali, da lahko sami 
zagotovijo sredstva, samo prostor potrebujejo, zato ga zanima, 
ali je kje kakšna primerna lokacija za to aktivnost. 

Članica sveta Saša KOPRIVEC je podala naslednjo pobudo:
1. Krajani KS Plešivec so podali pobudo, da bi se proga Lokalca, 
ki vozi do KS Škale, podaljšala tudi do KS Plešivec. Če ne skozi 
celoten delavnik, pa vsaj dvakrat dnevno. 

Član sveta mag. Albin VRABIČ je podal naslednja vprašanja 
in pobude:
1. Podal je pobudo, da se v sistem izposoje koles Bicy vključi 
tudi KS Pesje. Tako bi okrepili povezavo med Velenjem in 
Šoštanjem, ki že imata več teh postaj. 

2. Postavil je vprašanje glede potencialnih težav VŠVO zaradi 
izstopa naše občine iz RŠS Celje. Pri imenovanju direktorja 
VŠVO prihaja do neprijetnih zapletov, ki imajo lahko negativen 
vpliv na delovanje te šole. RŠS namreč razpisuje direktorja 
VŠVO, spremenili so tudi statusne dokumente in diktirajo pogoje 
delovanja šole, ki najverjetneje ne bodo najbolj v interesu MOV. 
Župana sprašuje, kakšen je scenarij urejanja odnosov z Mestno 
občino Celje na področju delovanja VŠVO. 

Član sveta dr. Franc ŽERDIN je podal naslednjo pobudo:
1. Dejal je, da se na cesti Velenje - Arja vas pogosto dogajajo 
hude prometne nesreče, saj je ta odsek zelo nevaren. 15.7. 
je predstavitev projekta za izgradnjo 3. razvojne osi, zato je 
podal pobudo, da se zberejo in tam predstavijo vsi podatki o 
nesrečah, zastojih in posredno tudi o gospodarski škodi, do 
katere prihaja na tej cesti. Meni, da so to najbolj pomembni 
argumenti za to, da rabimo rešitev v tej smeri in da se mora ta 
zgoditi čim prej. 

Član sveta Anton DE COSTA je podal naslednja vprašanja in 
pobude:
1. Postavil je vprašanje, kako daleč so aktivnosti glede EU 
pešpoti in kolesarske poti od Mislinje proti Velenju in nato naprej 
proti Celju in Savinjski dolini. Ta pot se mu zdi zelo potrebna, 
saj bi s tem povezali koroški del, ki je že dokončan in v uporabi, 
s preostalim delom in tudi povečali varnost kolesarjev, ki se 
vozijo skozi Hudo luknjo.

2. Podal je pobudo, da se Kopališka cesta preimenuje v Cesto 
Ervina Prislana. Meni, da si ta ulica zasluži to imenovanje, in 
sicer zato, ker je bil tam pentagon, iz katerega so se odvijale vse 
akcije ob osamosvojitvi, poleg tega pa je bil Ervin Prislan plavalni 
učitelj in trener. Bil je eden glavnih akterjev osamosvojitve, zato 
se mu zdi primerno, da se mu na tak način oddolžimo. V našem 
mestu imamo cel kup poimenovanj ulic po ljudeh iz II. svetovne 
vojne, ki so nam prinesli le zamenjavo enega totalitarnega 
sistema z drugim, zato se mu zdijo ta poimenovanja skrajno 
neprimerna in je skrajni čas, da se zamenjajo. 

3. Zahvalil se je za takojšnjo reakcijo v zvezi s Kidričevo cesto, 
ki je bila preplastena, sicer ne v celoti, vendar je sedaj bistveno 
bolje. 

4. Ponovno je podal pobudo, da se tetraeder postavi zraven 
Lipe samostojnosti. Zdi se mu zelo primerna lokacija. Glede 
slavnostnega govornika ob obletnici osamosvojitve pa je 
dejal, da je naivno verjel, da bodo uslišani njegovi predlogi, 
vendar se to ni zgodilo. Govoril bo človek, ki mu slovenska 
osamosvojitev nikoli ni bila intimna odločitev, človek, ki je 
pripomogel k razoroževanju slovenske teritorialne obrambe in s 
tem maksimalno ogrozil osamosvojitev, človek, ki ga bremenita 
dve obtožnici veleizdaje.

Župan Bojan KONTIČ je svetnika opozoril, naj se vrne nazaj 
na vprašanja in pobude. Poleg tega ga je vprašal, ali je bil član 
Zveze komunistov.

Član sveta Anton DE COSTA je dejal, da je bil član, vendar 
nikoli ne bi bil, če bi vedel, da gre za tako zločinsko organizacijo. 
Nato je postavil vprašanje, ali bo na proslavi postrojena tudi 
Zveza borcev. Dejal je, da na taki proslavi in s takimi govorci 
Mestni odbor SDS Velenje ne bo sodeloval in tudi svetniška 
skupina se temu odločno upira. 

Župan Bojan KONTIČ je dejal, da bo on v imenu Zveze borcev 
kot predsednik sodeloval na tej proslavi.

Članica sveta Suzana KAVAŠ je podala naslednja vprašanja 
in pobude:
1. Dejala je, da na osnovi delovanja civilne iniciative Staro 
Velenje v zvezi s statusom pokopališča Šmartno v Velenju 
daje pobudo, da se reši 35 let trajajoči problem programske 
zasnove starega pokopališča. Civilna iniciativa predlaga, da 
se staro pokopališče uvrsti med kulturne spomenike MOV in 
da se dovoli pokop žar v urejene grobove oziroma grobnice, 
seveda brez pogrebnih ceremonialov. Do približno leta 1970 
je bilo pokopališče Šmartno glavno pokopališče v upravljanju 
KP Velenje. Zaradi intenzivnega razvoja Velenja in prekopov 
zaradi premogovništva pa se je zasnovalo novo pokopališče v 
Podkraju, staro pokopališče pa je bilo aktivno do približno leta 
1980, ko je bilo z odlokom ukinjeno brez dogovora z lastniki 
grobov. Predlagajo, da se v sodelovanju z zgodovinarjem dr. 
Jožetom Hudalesom in s civilno iniciativo izdela dokončni 
predlog za ustrezno rešitev te problematike. 

2. Na prejšnji seji je podala pobudo glede mestne blagajne, ki 
se je prestavila v prostore Delavske hranilnice. Znova je podala 
pobudo, da se za podjetnike ponovo vzpostavijo enaki pogoji 
kot so bili prej, ko so lahko položnice plačevali brez provizije. 

3. Glede delovanja Komisije za prošnje in pritožbe je dejala, 
da so bili s strani njihove članice obveščeni, da predsednica 
komisije gospa Koštrun ni dovolila razprave in članici ni dovolila 
besede. Sprašuje, ali je to res. 
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K �. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju 

direktorja Javnega zavoda Zdravstveni dom 
Velenje

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA. 

Član sveta Mihael LETONJE je dejal, da bo glasoval za, saj je 
prišel čas, da pride na to mesta oseba, ki ni iz zdravstvenega, 
ampak bolj ekonomskega področja. Podal pa je pobudo, naj 
novi direktor poskrbi, da bodo vsi zaposleni v zdravstvenem 
domu imeli enakovredno besedo, saj je dobil namige, da v 
preteklosti vsi niso bili tretirani pod enakimi pogoji. 

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o 
soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Zdravstveni 
dom Velenje.

Za predlog je glasovalo 28 članov sveta, nihče ni bil proti. 
Predlog je bil sprejet.

K �. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet 

javnega zavoda Festival Velenje

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA. 

Član sveta Franc SEVER je dejal, da bo predlog podprl, 
predlaga pa, da se v bodoče nehajo deliti, namreč ob vsakem 
razpisu, zakaj ena ali druga stranka ni dobila. Razpis je narejen 
in vsak ima pravico predlagati, večina odloči in to je to.

Prisotnih je bilo �0 članov sveta.
�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o 
imenovanju člana v Svet javnega zavoda Festival Velenje.
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju 
direktorja zavoda Energetska agencija za 

Savinjsko, Šaleško in Koroško

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA. 

Prisotnih je bilo �0 članov sveta.
9. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o 

soglasju k imenovanju direktorja zavoda Energetska agencija 
za Savinjsko, Šaleško in Koroško.

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

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne 

občine Velenje v letu 2016

Obrazložitev predloga je podala mag. Dragica POVH. 

Član sveta Franc SEVER je dejal, da bo predlog podprl. Postavil 
je vprašanje, ali lahko ena oseba kandidira na vsa priznanja. Ni 
mu jasno, na kakšen način se glasuje, da je lahko en večkrat 
predlagan. Če je to možno, se mu zdi čudno.

Prisotnih je bilo �0 članov sveta.
10. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o 
podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2016.
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K �. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah 

Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim 
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 

2016

Obrazložitev predloga je podala mag. Branka GRADIŠNIK.

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
11. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z 
nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 
2016.
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K �. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o določitvi fleksibilnega 

normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko 
leto 2016/2017

Obrazložitev predloga je podal Drago MARTINŠEK.

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
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12. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o 
določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za 
šolsko leto 2016/2017. 

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

K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o določitvi nižjega normativa 

v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za 
šolsko leto 2016/2017

Obrazložitev predloga je podal Drago MARTINŠEK.

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
1�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o 
določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca 
Velenje za šolsko leto 2016/2017.
 
Za predlog je glasovalo 28 članov sveta, nihče ni bil proti.
Predlog je bil sprejet.

K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o uvrstitvi projektov 405-0603-

008 Nabava in vzdrževanje opreme za delo 
uprave in 405-1403-005 Kolesarski turizem 
v Načrt razvojnih programov Mestne občine 

Velenje za obdobje 2016–2019

Obrazložitev predloga je podala Amra KADRIČ. 

Član sveta mag. Albin VRABIČ se je v imenu svetniške skupine 
SDS zahvalil ekipi župana za ta predlog in verjame, da ga bodo 
vsi podprli. 

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
1�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa 
o uvrstitvi projektov 405-0603-008 Nabava in vzdrževanje 
opreme za delo uprave in 405-1403-005 Kolesarski turizem v 
Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 
2016–2019. 

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

K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o sprejemu Izjave občin 

lastnic odlagališča

Obrazložitev predloga je podal Anton BRODNIK.

Prisotnih je bilo �0 članov sveta.
15. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o 
sprejemu Izjave občin lastnic odlagališča.

Za predlog je glasovalo 25 članov sveta, nihče ni bil proti. 
Predlog je bil sprejet.

K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o 

oblikovanju cen storitev obvezne občinske 
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki 
za zbiranje in odvoz v Mestni občini Velenje za 

leto 2016

Obrazložitev predloga je podal Janez HERODEŽ. 

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
16. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o 
potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske 
javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki za zbiranje in 
odvoz v Mestni občini Velenje za leto 2016.
 
Za predlog je glasovalo 21 članov sveta, 4 so bili proti.
Predlog je bil sprejet.

K 1�. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o 

oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne 
občinske gospodarske javne službe obdelave 

določenih vrst komunalnih odpadkov

Obrazložitev predloga je podala mag. Darja TURK.

Prisotnih je bilo �0 članov sveta.
1�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o 
potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne 
občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst 
komunalnih odpadkov.
 
Za predlog je glasovalo 22 članov sveta, 4 so bili proti.
Predlog je bil sprejet.
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K 1�. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o 

oblikovanju cen odlaganja določenih vrst 
komunalnih odpadkov

Obrazložitev predloga je podala mag. Darja TURK.

Prisotnih je bilo �0 članov sveta.
1�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o 
potrditvi Elaborata o oblikovanju cen odlaganja določenih vrst 
komunalnih odpadkov. 

Za predlog je glasovalo 22 članov sveta, 4 so bili proti.
Predlog je bil sprejet.

K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda 

Center za razvoj terciarnega izobraževanja 
SAŠA Velenje

Obrazložitev predloga je podal dr. Franc ŽERDIN.

Prisotnih je bilo 26 članov sveta.
19. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka 
o ustanovitvi Javnega zavoda Center za razvoj terciarnega 
izobraževanja SAŠA Velenje. 

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

K 16. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu 

prometnih površin posebnega pomena v 
Mestni občini Velenje

Obrazložitev predloga je podal Anton BRODNIK. 

Prisotnih je bilo 25 članov sveta.
20. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega 
prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v 
Mestni občini Velenje. 

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

K 1�. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o ustanovitvi Andragoškega zavoda 
Ljudska univerza Velenje

Obrazložitev predloga je podal Drago MARTINŠEK.

Prisotnih je bilo 2� članov sveta.
21. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Andragoškega 
zavoda Ljudska univerza Velenje.
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 1�. TOČKI DNEVNEGA REDA
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o pokopališkem redu

Obrazložitev osnutka je podal Anton BRODNIK.

Član sveta Franc SEVER je dejal, da se strinja s predlogom, 
da se osnutek prekvalificira v predlog, če ne bo bistvenih 
pripomb. Ker je župan podpisal amandma, pomeni, da se 
strinja z njegovim predlogom in je torej že sestavni del samega 
odloka. Zanima pa ga, zakaj Komunalno podjetje Velenje 
upošteva navodila Jankoviča in kupuje tiste drage halje. Ta si 
je namreč v Ljubljani izmislil, da je potrebno kupiti za pokojnika 
posebno haljo preden ga dajo v peč. Zakonske podlage za to 
ni. Absolutno pa podpira to spremembo odloka.

Anton BRODNIK je dejal, da si tega ni izmislil Jankovič, ampak 
je to predpis. V halje dajo samo osebe za sežig, in sicer iz 
ekološkega vidika. 

Prisotnih je bilo 26 članov sveta.
22. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Osnutku Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu. 

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

Župan Bojan KONTIČ je predlagal, da se osnutek odloka 
prekvalificira v predlog, ker na osnutek ni bilo podanih bistvenih 
pripomb.

Prisotnih je bilo 2� članov sveta.
2�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se 
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
pokopališkem redu prekvalificira v predlog. 

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

Prisotnih je bilo 2� članov sveta.
2�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o AMANDMAJU k 
Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
pokopališkem redu.
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet

Prisotnih je bilo 2� članov sveta.
25. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu.
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet

K 19. TOČKI DNEVNEGA REDA
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o programu opremljanja za obstoječo 

komunalno opremo in merilih za odmero 
komunalnega prispevka za območje mestne 

občine Velenje

Obrazložitev osnutka je podal Anton BRODNIK. 

Prisotnih je bilo 2� članov sveta.
26. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Osnutku Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za 
obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za območje mestne občine Velenje. 

Župan Bojan KONTIČ je predlagal, da se osnutek odloka 
prekvalificira v predlog, ker na osnutek ni bilo podanih bistvenih 
pripomb.

Prisotnih je bilo 2� članov sveta.
2�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se 
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in 
merilih za odmero komunalnega prispevka za območje mestne 
občine Velenje prekvalificira v predlog.

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

Prisotnih je bilo 2� članov sveta.
2�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za 

obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega 
prispevka za območje mestne občine Velenje.

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

K 20. TOČKI DNEVNEGA REDA
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o zazidalnem načrtu za vrtičkarsko 
območje Lubela

Obrazložitev osnutka je podala mag. Branka GRADIŠNIK.

Prisotnih je bilo 2� članov sveta.
29. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Osnutku Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za 
vrtičkarsko območje Lubela.

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

Župan Bojan KONTIČ je predlagal, da se osnutek odloka 
prekvalificira v predlog, ker na osnutek ni bilo podanih bistvenih 
pripomb.

Prisotnih je bilo 2� članov sveta.
�0. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se 
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
zazidalnem načrtu za vrtičkarsko območje Lubela prekvalificira 
v predlog.

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

Prisotnih je bilo 2� članov sveta.
�1. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za 
vrtičkarsko območje Lubela.

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

K 21. TOČKI DNEVNEGA REDA
Pravilnik o sofinanciranju izvajanja letnega 

programa športa v Mestni občini Velenje 
(Uradno prečiščeno besedilo)

Obrazložitev pravilnika je podal mag. Iztok MORI.

Prisotnih je bilo 2� članov sveta.
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�2. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Pravilniku o 
sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni 
občini Velenje (Uradno prečiščeno besedilo).

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

K 22. TOČKI DNEVNEGA REDA
Pravilnik o vrednotenju mladinskih projektnih 

aktivnosti in projektov lokalnega programa 
razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo 

iz proračuna Mestne občine Velenje 
(Uradno prečiščeno besedilo)

Obrazložitev pravilnika je podal mag. Iztok MORI.

Prisotnih je bilo 2� članov sveta.
��. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Pravilniku o vrednotenju 
mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa 
razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna 
Mestne občine Velenje (Uradno prečiščeno besedilo).

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

K 2�. TOČKI DNEVNEGA REDA
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec 

Velenje 
(Uradno prečiščeno besedilo)

Obrazložitev odloka je podal mag. Iztok MORI.

Prisotnih je bilo 2� članov sveta.
��. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Odloku o ustanovitvi 
javnega zavoda Vrtec Velenje (Uradno prečiščeno besedilo).
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 2�. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o delu Knjižnice Velenje za leto 2015

Poročilo je predstavil Vlado VRBIČ.

Članica sveta mag. Dragica POVH je dejala, da je vsako leto 
predlagala, naj MOV zagotovi sredstva za revizijo in letos se 
zahvaljuje, ker so bila zagotovljena in se je revizija opravila. 
Pohvalila je delo knjižnice, saj ugotavlja kot predsednica sveta 

zavoda, da se poslovanje knjižnice zelo uspešno razvija in tako 
uspešno delo želi še naprej. 

Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom. 

K 25. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o delu Festivala Velenje za leto 2015

Poročilo je predstavila Barbara POKORNY. 

Članica sveta Ajda HIRŠELJ KOŠTRUN je dejala, da smo 
skoraj na polovici uresničevanja lokalnega programa kulture 
2014-2020. Ugotavljamo lahko, da se kažejo pozitivni trendi 
in dobri rezultati. Organiziranih je bilo večje število dogodkov 
kot prejšnje leto, rekorden pa je bil tudi obisk. Pohvalila je 
predvsem nove projekte kot sta Promenada okusov in Čarobna 
promenada, ki so se izkazali za zelo uspešne. Dejala je, da 
je kultura pomemben del družbe, ki nas bogati in združuje, 
zato je še posebej pomembno in pohvalno, da Festival Velenje 
posluje pozitivno in zapolnjuje prostor s kvalitetnimi kulturnimi 
vsebinami. Izpostavila je, da v poletnem času večina dogodkov 
poteka na prostem in večji del jih je za obiskovalce brezplačen, 
kar pa danes ni samoumevno. S tem se širi krog obiskovalcev. 
Postavila je vprašanje, kateri so največji izzivi, s katerimi se 
soočaju pri nudenju kulturnih vsebin. 

Barbara POKORNY je dejala, da je prvi in najzahtevnejši izziv 
Galerija Velenje, ki je bila že v različnih organizacijskih oblikah, 
ampak meni, da so na dobri poti. Želi si, da bi galerija kot prostor 
še bolj zaživela in da bodo ljudje radi prihajali. Največji izzivi pa 
so zagotovo projekti lastne produkcije.

Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom. 

K 26. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o delu Mladinskega centra Velenje za 

leto 2015

Poročilo je predstavil Marko PRITRŽNIK.

Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom. 

K 2�. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o rezultatih meritev onesnaževal v 

zraku in obveščanju javnosti v letu 2015 

Poročilo je predstavila Sonja GLAŽER. 

Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom. 
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K 2�. TOČKI DNEVNEGA REDA
Odgovori na pobude in vprašanja

Odgovori na vprašanja in pobude bodo podani v pisni obliki.

Seja se je zaključila ob 10.30 uri. 

Pripravila:
Aleksandra Forštner, univ. dipl. pol., l.r.

župan Mestne občine Velenje
Bojan Kontič

Odgovori na pobude in vprašanja, 
postavljena na 15. seji Sveta Mestne 

občine Velenje 

Zap. št. 106
Članica sveta Milena MRAZ je postavila naslednja vprašanja: 
1. Dejala je, da je Velenjski grad zaradi zaraščenosti iz 
zahodne strani vedno manj opazen, saj drevesa zakrivajo 
pogled nanj. Podala je pobudo, da se to uredi. 
ODGOVOR:
Gozdovi, ki obkrožajo Velenjski grad so v lasti Republike 
Slovenije. Za te gozdove skrbi Sklad kmetijskih zemljišč. Z 
zadevo smo že seznanili revirnega gozdarja, v dogovoru z njim 
pa bomo pobudo posredovali odgovorni osebi na Skladu.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

2. Podala je pobudo, da se postavi klop ob sprehajalni poti 
od Muellerja do Hoferja ob Paki. 
ODGOVOR:
Pred leti smo ob omenjeni sprehajalni poti že postavili dve klopi 
za sprehajalce. Kot kaže sta glede na dolžino poti dve klopi 
premalo zato bomo postavili še eno klop. Ker pa se je pojavil 
tudi problem z odpadki, bomo poleg dveh klopi postavili še 
koša za odpadke.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

�. V imenu krajanov KS Konovo je podala pobudo, da se 
poveča frekvenca izpraznjevanja zabojnikov z rdečim 
pokrovom, torej za papir in embalažo. Po končanem 
pilotskem projektu od aprila letos je frekvenca praznjenja 
enkrat na dva meseca, kar je premalo, nekaj gospodinjstev 
pa ima tudi problem prostorske stiske zaradi četrtega 
zabojnika za papir pri zasebnih hišah. Krajani prosijo za 
pogostejši odvoz, ali pa da se en zabojnik za papir vrne 
nazaj na otok. 
ODGOVOR:
Omenjeno problematiko smo konzultirali z izvajalcem GJS 
zbiranja in prevoza odpadkov, podjetjem PUP-Saubermacher. 
Ker gre za pilotni projekt so ves čas v kontaktu tudi s 
predsednikom KS g. Stropnikom, s katerim usklajujejo ukrepe, 
prav tako je bilo na sestanku v KS, dne 19.1., dogovorjeno, 
da lahko uporabniki dodatne količine na dan odvoza postavijo 
ob  zabojnik ali pripeljejo v zbirni center.  Dne 19.5. 2016 
so naredili analizo na terenu in ugotovili, da so pri 30-ih 
uporabnikih (od 296 gospodinjstev) bile postavljene še dodatne 
količine  papirja in papirne embalaže  ob zabojniku. Frekvenca 
odvoza je od začetka pilotnega projekta ves čas 1x na dva 
meseca.  Problematika  in ukrepi se bodo spremljali tudi na 
rednih koordinacijah s koncesionarjem in če se bo izkazala 
potreba se bomo dogovorili za spremembo frekvence odvoza 
pri individualnih hišah. Ni pa predvideno, da bi zabojnike za 
papir ponovno nameščali  na zbiralnice.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

Zap. št. 107
Član sveta Drago SEME je postavil naslednje vprašanje: 
1. Ponovno je izpostavil problematiko gozda, ki ga 
domačini imenujejo Hrastovje. Že večkrat je opozoril, da to 
ni navaden gozd, ampak je gozd posebnega pomena, neke 
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vrste zaščitni pas tistega področja. Krajani so prosili, da se 
porežejo veje, ki ogrožajo mimoidoče, vendar se ni zgodilo 
nič. Lastnik pa ni občina, ampak Sklad stavbnih zemljišč, 
upravljalec pa Gozdno gospodarstvo. Podal je pobudo, 
da Urad za okolje in prostor poskuša ukrepati, kolikor je v 
njegovi moči, saj ta gozd postaja pas, ki ogroža mimoidoče 
in postaja odlagališče bioloških in tudi drugih odpadkov 
in tako ne opravlja svoje funkcije. Ta pas je primeren za 
športne aktivnosti, za druženja, tako kot nekoč do leta 
1990. 
ODGOVOR:
Obravnavani gozd, med domačini znan kot Hrastovje, je v 
lasti Republike Slovenije, kot upravljavec pa zanj skrbi Sklad 
kmetijskih zemljišč in gozdov RS (SKZG RS). 
Za strokovno oceno stanja v tem gozdu smo se že v preteklem 
letu obrnili na Zavod za gozdove RS, ki je pristojen za določitev 
vzdrževalnih del (obrez, posek, itd.). Prav tako smo pozvali 
lastnika gozda, v tem primeru upravljavca, da se izvede posek 
tistih dreves, ki ogrožajo stanovanjske hiše, na ostalem drevju 
pa naj se izvedejo vzdrževalna dela v smislu odstranitve suhih, 
poškodovanih delov drevja.
Skladno z našim zadnjim pozivom glede ureditve gozda smo 
dobili informacijo, da je SKZG RS naročil Zavodu za gozdove 
RS odkazilo dreves, ki ogrožajo stanovanjske hiše, za kar 
bo tudi izdana odločba. V njej bo opredeljen obseg odkazila  
(število dreves, določenih za posek) in roki za izvedbo del. 
Območno enoto Zavoda za gozdove RS smo zaprosili, da nam 
odločbo posredujejo v vednost, ob prejetju le-te predvidoma 
v jesenskem času pa bomo o nadaljnjem poteku del v gozdu 
obvestili KS Šmartno. 
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

Zap. št. 108
Član sveta Mihael LETONJE je postavil naslednje vprašanje: 
1. Gospodu Žerdinu se je zahvalil za predstavitev 
rekreacijskega centra Jezero in industrijske cone Stara vas, 
ki jo je izvedel na povabilo stranke SLS. S predstavitvijo 
so bili zadovoljni in se mu zato zahvaljuje. Slišali so dosti 
dobrih predlogov, še zlasti dober se mu zdi predlog, da 
se ob izgraditvi industrijske cone cene parcel ne bodo 
nabijale do onemoglosti in bodo torej cene sprejemljive 
za investitorje. Treba je gledati dolgoročno, saj potem 
tukaj tudi ostajajo zaposlitve. Morda bi se lahko dali 
investitorjem kakšne pogoje, da morajo zaposliti določeno 
število domačinov. 

2. Na prejšnji seji so se pogovarjali o RTC Golte, kjer je 
bilo rečeno, da bodo do 15. 6. potekale prijave za odprto 
dokapitalizacijo. Zanima ga, kako je s tem, ali se je kdo 
prijavil. 
ODGOVOR:
Odgovor je podal direktor GOLTE d.o.o. Ernest Kovač: 
»V predviden 15 dnevnem roku ni nobeden od obstoječih 
družbenikov izkoristil prednostne pravice, v predpisanem roku 
90 dni tudi nobena tretja oseba ni izkoristila možnosti denarne 
ali stvarne dokapitalizacije. Spet smo na začetku. Naslednji 
korak, dogovor z ločitvenim upnikom o reprogramu dolgoročnih 
finančnih obveznosti.«
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.

�. Dejal je, da je že najmanj petkrat podal pobudo za 
postavitev table z omejitvijo hitrosti �0km/h naprej od 

Podgorja. Rečeno mu je bilo, da bo postavljena, vendar se 
ni zgodilo še nič. Ponovno je prosil za postavitev. 
ODGOVOR:
Prometna signalizacija je bila naročena in bo postavljena do 
sredine meseca julija 2016.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

�. Dejal je, da je v Sončnem parku prireditveni prostor, ki 
še ni dokončan. Podal je pobudo, da se uredi, da bi lahko 
kakšne prireditve potekale tudi tam. 
ODGOVOR:
Za izdelano projektno dokumentacijo je bilo pridobljeno 
gradbeno dovoljenje. Projekt predvideva rekonstrukcijo 
prireditvenega prostora in Paviljona. Začetek gradbenih del je 
predviden v obdobju maj – junij leta 2017.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

5. Večkrat je govora o tem, da bi morala TEŠ in PV plačati 
določeno odškodnino, vendar je ne plačata. Predlagal je, 
da se na vladi poda neka pobuda, da se zakonsko določi, 
da tukaj ogrožene občine dobijo ustrezno odškodnino, 
tako kot je to urejeno za Krško. 
ODGOVOR:
Vse sklepe, ki jih je Svet Mestne občine Velenje sprejel v 
povezavi z energetiko, tudi glede odškodnin, smo takoj po 
sejah poslala na vlado in na pristojna ministrstva. Prav tako 
bodo naša prizadevanja v zvezi z odškodnino šla v smeri, da se 
bo navedeno področje ustrezno zakonsko uredilo.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

Zap. št. 109
Član sveta Franc SEVER je postavil naslednja vprašanja: 
1. Dejal je, da so njegove pobude dobronamerne in 
ne zlonamerne. Na prejšnji seji je predlagal, da se ob 
izgraditvi kanalizacije v Vinski Gori razmisli tudi o izgradnji 
vodovoda. Ni zadosti odgovor, da bodo nekaj naredili. 
Ustrezen odgovor bi bil, da bodo stvar preučili. Želel je 
samo, da se o tem razmisli in se naredi projekt. 
ODGOVOR:
Urad za komunalne dejavnosti bo v sodelovanju z izvajalcem 
GJS oskrbe s pitno vodo, KPV, d. o. o., pregledal obstoječe 
stanje in načrtovane investicije v vodovod ter načrtoval 
potrebne nadaljnje postopke območju Vinske Gore. Svetniku 
se opravičujemo zaradi nesporazuma, ker se je odgovor vezal 
na konkretno investicijo, za katero je bilo JN že izvedeno.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

2. Postavil je vprašanje, kako daleč so zadeve okoli 
protihrupne ograje pri Obircu. Izvajalec, ki dela za VOC, o 
tem namreč nič ne ve. Smiselno bi bilo, da se to uredi. 
ODGOVOR:
Izbrani ponudnik je v preteklem tednu začel s količenjem 
komunalnih vodov. Projekt protihrupne ograje je v izdelavi. Po 
potrditvi projekta protihrupne ograje s stani Direkcije za ceste 
RS, se bodo pričela izvajati dela za postavitev proti hrupne 
ograje vzporedno z izvedbo krožišča.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

�. Ponovno je podal pobudo za vodovod Petelinjek v Vinski 
Gori. To znova in znova poudarja, saj drugače tam nikoli 
ne bo vodovoda. Naj se naredita resen projekt in okvirna 
časovnica. Cene so namreč padle, veliko se je dalo pri 
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razpisih prihraniti in vprašanje je, koliko bo še takih let. 
ODGOVOR:
Predvidoma v letu 2017 bomo skušali zagotoviti sredstva in 
pristopiti k izdelavi  za izdelavo projektnih rešitev/projektne 
dokumentacije za vodovod Petelinjek.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

Zap. št. 110
Član sveta Andrej KUZMAN je postavil naslednja vprašanja: 
1. Na prejšnji seji je podal pobudo glede Kožlja, vendar se 
mu zdi, da njegove pobude niso bile pravilno razumljene. 
Govoril je o tem, da se po tistih poteh vozijo tudi kolesarji 
in motoristi, vendar ni predlagal, da bi bilo potrebno 
uvesti kakšne ukrepe, da se to prepreči. Potrebno se je 
dogovoriti, ali ja ali ne, ter kje, in tako urediti ustrezne poti 
za kolesarje in tudi za motoriste. V tem primeru pa bi bilo 
seveda potrebno pridobiti tudi ustrezna soglasja lastnikov 
ter določiti, kje je pot za kolesarje in motoriste. 
ODGOVOR:
V veljavnem proračunu MOV za leto 2016 ureditev obravnavanih 
poti za kolesarje ni predvidena. Pobudo bomo obravnavali 
v okviru izdelave Celostne prometne strategije MOV preko 
sestankov, delavnic in javnih razprav, na katere ste bili oz. 
boste povabljeni tudi občinski svetniki.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

2. Ob rekonstrukciji dela ceste ob vhodu v KS Kavče 
je ostalo še marsikaj, kar bi bilo potrebno postoriti, 
konkretno je to Potočnikova domačija. Izpostavil je, da 
je tam nujno potrebna košnja, saj si krajani želijo, da bi 
celotno področje imelo lep izgled. Malo naprej na tem delu 
nad hišo Zupančevih pa se desno od škarpe ruši zemlja. Ta 
ostaja na cesti in jo je zmeraj več, zato je zlasti v slabem 
vremenu cesta zelo spolzka in nevarna. Prav bi tudi bilo, da 
bi vzdrževalci to cesto pogosteje čistili. 
ODGOVOR:
V preteklem letu se je uredilo križišče v Kavče, s tem pa se je 
dostopnost do predmetnih nepremičnin prestavila. Nov dostop 
za vzdrževanje nepremičnin je otežkočen zaradi preozke 
dostopnosti za traktor in nakladalko, kar je glavni razlog, da 
zemljišče zaenkrat še ni pokošeno. Za nemoten dostop bo 
potrebna razširitev dovozne poti. Koncesionarja smo obvestili 
v zvezi z zemljino. Na cesti LC 450151 v Kavčah je na odseku 
190 – 280 ob robu malo zemlje, ki jo bodo odstranili v sklopu 
rednega vzdrževanja po prioriteti del, ki jih izvajajo. Zemlja ne 
ovira prometa, zato tudi ni ogrožena varnost udeležencev v 
prometu.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora in Uradu za 
komunalne dejavnosti.

Zap. št. 111
Član sveta Vid GLINŠEK je postavil naslednje vprašanje: 
1. Postavil je vprašanje, ali se je kdaj razmišljalo o umestitivi 
motokros proge, saj imamo v Velenju močno tradicijo. Sedaj 
uporabljajo del degradiranega območja premogovnika, kar 
pa je proti predpisom, vendar je to težko preprečiti. Problem 
je tudi, da tam ni intervencijske poti, kar predstavja velik 
problem v primeru nesreče. Motokrosisti so mu dejali, da 
lahko sami zagotovijo sredstva, samo prostor potrebujejo, 
zato ga zanima, ali je kje kakšna primerna lokacija za to 
aktivnost. 
ODGOVOR:

Dejavnost motokrosa ima v Velenju  dolgo tradicijo, še posebej 
izpred 30 let, ko je bila na Trebeliškem urejena motokros steza, 
na kateri so se odvijala številna tekmovanja na državnem in 
tudi mednarodnem nivoju. V neposredni bližini steze  se je po 
letu 1980 pričela gradnja vikend objektov in formiranje cone 
za stanovanjsko gradnjo, ki jo je omogočal že takrat sprejeti 
srednjeročni in dolgoročni prostorski plan Občine Velenje. Po 
izgradnji večine stanovanjskih objektov v neposredni bližini, 
je postala motokros steza zaradi premočnega hrupa z vožnjo 
motokrosistov moteča za bivalno okolje in prav zaradi tega 
ukinjena. 
Sedaj motokrosisti uporabljajo gozdne in degradirane površine 
na območju Ležna, severno od Velenjskega jezera, katere 
osnove pa Odlok o ureditvenem načrtu za območje sanacije 
ugreznin s pepelom, žlindro in produkti razžvepljanja (Odlok 
je objavljen v Uradnem vestniku Občine Velenje in Mestne 
občine Velenje št. 7/93, 7/96, 9/04, 24/07) ne omogoča, prav 
tako pa motokros vožnja s hrupom negativno vpliva na v bližini 
opredeljeno naravovarstveno območje. 
Na splošno mora biti raba prostora za izgradnjo motokros stez 
s pripadajočo infrastrukturo in objekti opredeljena v veljavnih 
prostorskih aktih občine in ne sme predstavljati okoljskega, 
naravovarstvenega in hrupnega problema v določenem 
območju. Prav tako je smiselno, da takšen poseg ne predstavlja 
bistvene dodatne obremenitve na že vzpostavljeno prometno, 
komunalno in energetsko infrastrukturo v širšem območju, 
obenem pa dopolnjuje sorodne dejavnosti.
Tako kljub številnim poskusom MOV ustrezne lokacije za novo 
motokros stezo, ki bi bila dovolj umaknjena od bivalnih območij 
in varovanih območij narave, zaenkrat še nismo mogli opredeliti 
oz. jo bo mogoče določiti, ko bodo za to v prihodnje ustvarjeni 
pogoji z razpoložljivimi zemljišči.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

Zap. št. 112
Članica sveta Saša KOPRIVEC je postavila naslednjo 
pobudo: 
1. Krajani KS Plešivec so podali pobudo, da bi se proga 
Lokalca, ki vozi do KS Škale, podaljšala tudi do KS Plešivec. 
Če ne skozi celoten delavnik, pa vsaj dvakrat dnevno. 
ODGOVOR:
V kolikor podaljšamo zeleno linijo KS  Škale do KS Plešivca, 
LOKALC ne pride nazaj pravočasno za druge linije  (oranžna 
, modra in rumena proga),  tako bi se vzpostavljen sistem 
porušil.  Uvedba nove proge LOKALCA do Plešivca ni možna 
z enakim obsegom vozil in voznikov.  Sprememba obstoječega 
sistema LOKALCA bi povzročila vključitev dodatnega avtobusa 
in voznika. Posledično pa predstavlja to tudi zvišanje finančnih 
sredstev kar nam občinski proračun ne dopušča.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

Zap. št. 113
Član sveta mag. Albin VRABIČ je postavil naslednja 
vprašanja: 
1. Podal je pobudo, da se v sistem izposoje koles Bicy 
vključi tudi KS Pesje. Tako bi okrepili povezavo med 
Velenjem in Šoštanjem, ki že imata več teh postaj. 
ODGOVOR:
Na isti seji, to je na 15. seji, kot je bila podana pobuda, je bila 
na dnevni red z razširitvijo uvrščena 9. točka: »Predlog Sklepa 
o uvrstitvi projektov 405-0603-008 Nabava in vzdrževanje 
opreme za delo uprave in 405-1403-005 Kolesarski turizem v 
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Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 
2016-2019«. 
S sprejetim sklepom se je omogočila izvedba postavitve dveh 
dodatnih postaj na avtomatiziranem sistemu za izposojo 
mestnih koles v letu 2016 v KS Pesje in na območju trgovskega 
centra Velenjka. Sklep je bil predlagan zaradi pozitivnega 
odziva občanov ter vedno večjih potreb po nadgradnji sistema 
BICY vsled množične uporabe. Z umestitvijo postaj na obrobje 
mesta izboljšamo celovitost, uporabnost, vzdrževanje sistema 
ter zagotovimo zadostno število postaj in koles gleda na potrebe 
uporabnikov. 
Izgradnja postaj bo predvidoma izvedena do jeseni 2016.
Odgovor so pripravili v Uradi za razvoj in investicije.

2. Postavil je vprašanje glede potencialnih težav VŠVO 
zaradi izstopa naše občine iz RŠS Celje. Pri imenovanju 
direktorja VŠVO prihaja do neprijetnih zapletov, ki 
imajo lahko negativen vpliv na delovanje te šole. RŠS 
namreč razpisuje direktorja VŠVO, spremenili so tudi 
statusne dokumente in diktirajo pogoje delovanja šole, 
ki najverjetneje ne bodo najbolj v interesu MOV. Župana 
sprašuje, kakšen je scenarij urejanja odnosov z Mestno 
občino Celje na področju delovanja VŠVO. 
ODGOVOR:
O aktivnostih, ki jih v zadnjih mesecih vodi RŠS Celje smo 
obveščeni. Preučujemo morebitne nepravilnosti pri vodenju teh 
postopkov in se o tem posvetujemo, tudi z zunanjimi pravnimi 
strokovnjaki. O vseh naših ukrepih bomo obveščali mestne 
svetnike in javnost.    
Odgovor so pripravili v Uradu za družbene dejavnosti.

Zap. št. 114
Član sveta dr. Franc ŽERDIN je postavil naslednje vprašanje: 
1. Dejal je, da se na cesti Velenje - Arja vas pogosto dogajajo 
hude prometne nesreče, saj je ta odsek zelo nevaren. 15.�. 
je predstavitev projekta za izgradnjo �. razvojne osi, zato je 
podal pobudo, da se zberejo in tam predstavijo vsi podatki 
o nesrečah, zastojih in posredno tudi o gospodarski 
škodi, do katere prihaja na tej cesti. Meni, da so to najbolj 
pomembni argumenti za to, da rabimo rešitev v tej smeri in 
da se mora ta zgoditi čim prej. 
ODGOVOR:
Podatki, ki smo jih dobili iz Policijske postaje Velenje so 
naslednji: 
- število prometnih nesreč v obdobju 2011–2016 na cesti G1-
4/1261, 1262 Velenje–Arja vas so: v letu 2011 27, v letu 2012 
41, v letu 2013 79, v letu 2014 51, v letu 2015 64 in v letu 2016 
(od 1. 1. 2016 do 15. 6. 2016) 20 nesreč.
- število posledic nesreč v obdobju 2011–2016 na cesti G1-
4/1261, 1262 Velenje–Arja vas so: 
v letu 2011: materialna škoda 13, brez poškodb 26, lahko 
telesno poškodovani 26;
v letu 2012: materialna škoda 19, brez poškodb 53, lahko 
telesno poškodovani 29;
v letu 2013: materialna škoda 36, brez poškodb 89, lahko 
telesno poškodovani 58;
v letu 2014: materialna škoda 19, brez poškodb 39, lahko 
telesno poškodovani 45;
v letu 2015: materialna škoda 27, brez poškodb 82, lahko 
telesno poškodovani 51;
v letu 2016 (od 1. 1. 2016 do 15. 6. 2016): materialna škoda 12, 
brez poškodb 25, lahko telesno poškodovani 9. 

V obdobju 2011-2016 so na teh odsekih umrle 3 osebe, 16 
oseb pa je bilo hudo telesno poškodovanih.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

Zap. št. 115
Član sveta Anton DE COSTA je postavil naslednja vprašanja: 
1. Postavil je vprašanje, kako daleč so aktivnosti glede 
EU pešpoti in kolesarske poti od Mislinje proti Velenju in 
nato naprej proti Celju in Savinjski dolini. Ta pot se mu zdi 
zelo potrebna, saj bi s tem povezali koroški del, ki je že 
dokončan in v uporabi, s preostalim delom in tudi povečali 
varnost kolesarjev, ki se vozijo skozi Hudo luknjo. 
ODGOVOR:
Pri izvedbi celotnega projekta Savinjskega kolesarskega 
omrežja MOV sodeluje z Razvojno agencijo Savinjske regije 
in podjetjem Simbio d.o.o, ki je v tem letu prevzelo koordinacijo 
projekta med občinami in Direkcijo RS za infrastrukturo (DRSI).  
DRSI je za pridobivanje projektne dokumentacije za vse 
kolesarske povezave v Savinjski statistični regiji v letu 2016 
namenila 300.000 €.
Za kolesarsko pot Velenje  - Huda luknja je s strani DRSI 
predvideno nadaljevanje pridobivanja projektne dokumentacije 
na ravni PGD/PZI. Za kolesarsko pot R3 (Velenje, Šoštanj, 
Šmartno ob Paki, Mozirje) pa bo v prvi fazi izdelan projekt na 
ravni IDP dokumentacije (predvidoma do konca leta 2016). 
Prav tako bo DRSI v imenu RS pristopila k potrebnim postopkom 
za pridobivanje zemljišč. 
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

2. Podal je pobudo, da se Kopališka cesta preimenuje v Cesto 
Ervina Prislana. Meni, da si ta ulica zasluži to imenovanje, 
in sicer zato, ker je bil tam pentagon, iz katerega so se 
odvijale vse akcije ob osamosvojitvi, poleg tega pa je bil 
Ervin Prislan plavalni učitelj in trener. Bil je eden glavnih 
akterjev osamosvojitve, zato se mu zdi primerno, da se mu 
na tak način oddolžimo. V našem mestu imamo cel kup 
poimenovanj ulic po ljudeh iz II. svetovne vojne, ki so nam 
prinesli le zamenjavo enega totalitarnega sistema z drugim, 
zato se mu zdijo ta poimenovanja skrajno neprimerna in je 
skrajni čas, da se zamenjajo. 
ODGOVOR:
Postopki določanja imen naselij ter ulic so določeni v »Zakonu 
o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, 
ulic in stavb« (Uradni list RS, št. 25/2008).
Pred preimenovanjem ulice ali dela ulice je potrebno v ulici 
oziroma delu ulice, ki se ji spreminja ime, opraviti predhodno 
posvetovanje o ustreznosti predlaganega imena ulice (15 dni).
Postopek za preimenovanje ulice se začne na predlog, ki se 
vloži pri občinskem svetu. Predlog lahko dajo župan, član 
občinskega sveta, svet ali odbor krajevne, vaške ali četrtne 
skupnosti in udeležene osebe (polnoletne osebe, ki imajo na 
območju, na katero se spremembe nanašajo, prijavljeno stalno 
ali začasno prebivališče, in pravne osebe zasebnega in javnega 
prava, ki imajo na tem območju sedež). 
Na podlagi zbranih predlogov se običajno imenuje posebno 
delovno komisijo znotraj MOV, ki določi vse potrebne postopke 
in pripravi dokumentacijo za obravnavo na delovnih telesih oz. 
na občinskem svetu.
Predlog za preimenovanje mora vsebovati predlog imena ulice, 
mnenje delovnega telesa vlade, pristojnega za standardizacijo 
zemljepisnih imen, potrdilo geodetske uprave (da v mestu ni 
ulice z enakim imenom), osnutek odloka z oceno finančnih 
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posledic (finančne posledice za občinski proračun in za vse 
udeležene osebe; stroški novih tabel, hišnih številk, menjave 
osebnih dokumentov ipd.; ter kritje teh stroškov). Občinski 
svet mora pred sprejemom odloka, s katerim se določi ime 
ulice, obravnavati mnenja, predloge in pripombe, dane na 
predhodnem posvetovanju, in se do njih opredeliti ter o svojih 
stališčih obvestiti javnost na spletnih straneh občine. Zaradi 
evidentiranja sprememb podatkov o območjih in imenih naselij 
pa je potrebno v treh dneh po objavi odloka v uradnem glasilu 
občine obvestiti geodetsko upravo, kdaj in kje je bil objavljen 
odlok.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

�. Zahvalil se je za takojšnjo reakcijo v zvezi s Kidričevo 
cesto, ki je bila preplastena, sicer ne v celoti, vendar je 
sedaj bistveno bolje. 

�. Ponovno je podal pobudo, da se tetraeder postavi zraven 
Lipe samostojnosti. Zdi se mu zelo primerna lokacija. Glede 
slavnostnega govornika ob obletnici osamosvojitve pa je 
dejal, da je naivno verjel, da bodo uslišani njegovi predlogi, 
vendar se to ni zgodilo. Govoril bo človek, ki mu slovenska 
osamosvojitev nikoli ni bila intimna odločitev, človek, ki je 
pripomogel k razoroževanju slovenske teritorialne obrambe 
in s tem maksimalno ogrozil osamosvojitev, človek, ki ga 
bremenita dve obtožnici veleizdaje. Postavil je vprašanje, 
ali bo na proslavi postrojena tudi Zveza borcev. Dejal je, da 
na taki proslavi Mestni odbor SDS Velenje ne bo sodeloval 
in tudi svetniška skupina se temu odločno upira. 

Zap. št. 116
Članica sveta Suzana KAVAŠ je postavila naslednja 
vprašanja: 
1. Dejala je, da na osnovi delovanja civilne iniciative Staro 
Velenje v zvezi s statusom pokopališča Šmartno v Velenju 
daje pobudo, da se reši �5 let trajajoči problem programske 
zasnove starega pokopališča. Civilna iniciativa predlaga, 
da se staro pokopališče uvrsti med kulturne spomenike 
MOV in da se dovoli pokop žar v urejene grobove oziroma 
grobnice, seveda brez pogrebnih ceremonialov. Do 
približno leta 19�0 je bilo pokopališče Šmartno glavno 
pokopališče v upravljanju KP Velenje. Zaradi intenzivnega 
razvoja Velenja in prekopov zaradi premogovništva pa se je 
zasnovalo novo pokopališče v Podkraju, staro pokopališče 
pa je bilo aktivno do približno leta 19�0, ko je bilo z odlokom 
ukinjeno brez dogovora z lastniki grobov. Predlagajo, da 
se v sodelovanju z zgodovinarjem dr. Jožetom Hudalesom 
in s civilno iniciativo izdela dokončni predlog za ustrezno 
rešitev te problematike. 
ODGOVOR:
Pogoje za posege v obravnavan prostor določa veljaven Odlok o 
ureditvenem načrtu za širše območje opuščenega pokopališča 
Šmartno v Velenju (odlok objavljen v UV, št. 8/00).
Z navedenim odlokom je predvideno, da se najstarejši del 
pokopališča v celoti ohrani in ureja kot spominski park. Celotno 
območje je že evidentirano kot vplivno območje sakralne 
stavbne dediščine – cerkve sv. Martina z evidenčno številko 
3426, kjer pravni režim varstva določa, da morajo biti posegi 
in dejavnosti prilagojeni celostnemu ohranjanju dediščine. Pri 
tem je potrebno ohranjati prostorsko integriteto, pričevalnost in 
dominantnost dediščine, zaradi katere je bilo vplivno območje 
določeno.

Vse nepremičnine na obravnavanem območju so v lastništvu 
Župnije Sv. Martin Velenje (v nadaljevanju besedila: lastnica 
nepremičnine), zato je prvi pogoj, da bi lahko prišlo do izvedbe 
spominskega parka in pokopavanje oz. za možnost izvajanja 
določil veljavnega prostorskega akta, prenos lastništva 
nepremičnin na Mestno občino Velenje. Dogovori za možen 
prenos lastništva se odvijajo že kar nekaj časa, vendar do 
končne odločitve lastnice nepremičnin za enkrat še ni prišlo. 
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

2. Na prejšnji seji je podala pobudo glede mestne blagajne, 
ki se je prestavila v prostore Delavske hranilnice. Znova 
je podala pobudo, da se za podjetnike ponovo vzpostavijo 
enaki pogoji kot so bili prej, ko so lahko položnice plačevali 
brez provizije. 
ODGOVOR:
V Mestni blagajni Mestne občine Velenje, ki deluje v prostorih  
podružnice Delavske hranilnice d.d. na naslovu Šaleška cesta 
20 v Velenju, samostojni podjetniki (s.p.-ji) še vedno lahko 
plačujejo položnice brez provizije, tako kot je bilo možno v 
prostorih Mestne občine Velenje. Ni pa možno plačilo položnic, 
ki jih plačujejo druge pravne osebe kot so d.o.o.-ji in d.d.-ji. 
Pri tem želimo poudariti, da stroške provizije namesto občana 
krije distributer storitve, torej izdajatelj položnice.  Distributerji 
storitev oz. podjetja, ki sodelujejo v projektu, so se strinjala 
za kritje stroškov provizije, ki bi jih sicer morala plačati fizična 
oseba oz. občan, saj je projekt v prvi vrsti namenjen za lajšanje 
socialne stiske.
Razširitev kroga upravičencev do plačila položnice brez provizije 
na d.o.o.-je oz. d.d.-je bi lahko ogrozila izvajanje projekta, saj 
bi se s tem znatno povišal delež stroškov mestne blagajne oz. 
provizije, ki ga krije distributer storitve, kar bi posledično lahko 
pomenilo konec sodelovanja distributerja v projektu.
Odgovor so pripravili v Uradu za javne finance in splošne 
zadeve.

�. Glede delovanja Komisije za prošnje in pritožbe je 
dejala, da so bili s strani njihove članice obveščeni, da 
predsednica komisije gospa Koštrun ni dovolila razprave 
in članici ni dovolila besede. Sprašuje, ali je to res. 
ODGOVOR:
Na 2.  seji Komisije za prošnje in pritožbe, ki je bila sklicana 16. 
6. 2016, so bili prisotni vsi člani komisije, strokovna sodelavka, 
Amra Kadrić in mag. Iztok Mori, direktor občinske uprave. Na 
seji komisije so bile na dnevnem redu tri točke. Predsedujoča 
komisiji Ajda Hiršelj Koštrun je obrazložila vsako točko dnevnega 
reda in člane komisije pozvala k razpravi obravnavanega 
vprašanja. Članica komisije, ki je bila predlagana s strani 
stranke SDS je pri prvi točki dnevnega reda: Potrditev zapisnika 
1. seje postavila vprašanje, kdaj je bila 1. seja komisije in za to 
tudi prejela odgovor. Pri ostalih točkah dnevnega reda ni imela 
pripomb in je tudi glasovala za sprejem predlaganih sklepov.
Odgovor so pripravili v Uradu za javne finance in splošne 
zadeve.
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Predlagatelj: ŽUPAN                Faza: PREDLOG	
	
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008-odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-
ZUJF  in 14/15- ZUUJFO) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik Mo Velenje, št. 1/16 - UPB), na seji…… dne…………..…… sprejel 

SKLEP
o izvzemu nepremičnine v k.o. 976 Črnova iz 

javnega dobra (parc. št. 676/10)

1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine, 
parc. št. 676/10, v izmeri 173 m2, k.o. 976 Črnova, iz javnega 
dobra.

Nepremičnina postane po izvzemu iz javnega dobra last Mestne 
občine Velenje. 

2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje. 

Številka:  465-05-0033/2016-318
Datum:  
 
  župan Mestne občine Velenje
  Bojan KONTIČ

Obrazložitev:
Nepremičnina parc. št. 676/10, v izmeri 173 m2, k.o. 976 
Črnova, ima status stavbnega zemljišča znotraj ureditvenega 
območja naselij, ki v naravi predstavlja dvorišče.

Glede na navedeno predmetna nepremičnina ni več v funkciji 
javnega dobra, s katero bi se zagotavljal dostop do površin na 
tem območju ali bi se z njo zagotavljala druga splošna raba 
v korist vsakogar, zaradi česar je smiselno, da se predmetna 
nepremičnina izvzame iz javnega dobra. 

Predmetna nepremičnina bo po izvzemu iz javnega dobra postala 
last MO Velenje. MO Velenje bo predmetno  nepremičnino 
prodala zainteresiranemu kupcu sosednjih nepremičnin.

V Velenju, dne 07.09.2016
                                                                                                   
                                                                                     Pripravil: 
                                                                       Bojan Lipnik, l.r. 
                                     Svetovalec I 
     

mag. Branka Gradišnik, l.r.
                                 vodja urada za urejanje prostora 

                                              
ŽUPAN:
Na podlagi ��. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/0� in 1�/0�)  
predlagam svetu, da ta sklep sprejme.
       
                                                    župan Mestne občine Velenje
               Bojan KONTIČ, l.r.

Predlagatelj: ŽUPAN                Faza: PREDLOG	
	
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 
– ZUJF) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, 
št. 3/16 – UPB2) na svoji _____________ seji dne __________sprejel 

SKLEP
o izvzemu nepremičnine v k. o. 965 Laze 

(parcela 1399/3) iz javnega dobra 

1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine, 
parcele št. 1399/3, k. o. 965 Laze, v izmeri 85 m2, iz javnega 
dobra.

Nepremičnina postane po izvzemu iz javnega dobra last Mestne 
občine Velenje.

2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 465-05-0073/2016
Datum: 30. 8. 2016

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

Obrazložitev:
Nepremičnina s parc. št. 1399/3 v izmeri 85 m2 , k. o. 965 Laze, 
je v Zemljiški knjigi vpisana kot javno dobro.
Predmetno zemljišče v naravi ne predstavlja površino ceste. 
Po izvzemu iz javnega dobra postane nepremičnina last MO 
Velenje, za katero je predvidena sklenitev menjalne pogodbe 
s fizično osebo. Na podlagi menjalne pogodbe bo MO Velenje 
pridobila zemljišče preko katerega poteka kategorizirana javna 
cesta LC 450181 – Zg. Laze – Sp. Laze. 

Datum: 30. 8. 2016   

                                                                                   Pripravila:    
Marina Krmpotič, dipl. inž. grad.

 
     Anton Brodnik, dipl. ing. zaščite pri delu, mag.

Vodja Urada za komunalne dejavnosti 

    mag. Branka Gradišni
Vodja Urada za urejanje prostora

                     

ŽUPAN:
Na podlagi ��. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. �/16 – UPB2) predlagam svetu, da 
ta sklep sprejme.

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r. 
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Predlagatelj: ŽUPAN                                           Faza: PREDLOG	
	
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 
– ZUJF) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, 
št. 3/16 – UPB2) na svoji _____________ seji dne __________sprejel 

SKLEP
o izvzemu nepremičnine v k. o. 975 Vinska 

Gora (parcela 860/29) iz javnega dobra 

1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine, 
parcele št. 860/29, k. o. 975 Vinska Gora, v izmeri 45 m2, iz 
javnega dobra.

Nepremičnina postane po izvzemu iz javnega dobra last Mestne 
občine Velenje.

2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 465-05-0055/2016
Datum: 2. 8. 2016

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

Obrazložitev:
Nepremičnina s parc. št. 860/29 v izmeri 45 m2 , k. o. 975 
Vinska Gora, je v Zemljiški knjigi vpisana kot javno dobro.
Predmetno zemljišče v naravi ne predstavlja površino ceste. 
Po izvzemu iz javnega dobra postane nepremičnina last MO 
Velenje, za katero je predvidena sklenitev menjalne pogodbe 
s fizično osebo. Na podlagi menjalne pogodbe bo MO Velenje 
pridobila zemljišče preko katerega poteka kategorizirana javna 
cesta JP 950411 – Povezava Prelska. 

Datum: 2. 8. 2016  

        Pripravila:    
Marina Krmpotič, dipl. inž. grad.

 
     Anton Brodnik, dipl. ing. zaščite pri delu, mag.

Vodja Urada za komunalne dejavnosti 

    mag. Branka Gradišni
Vodja Urada za urejanje prostora

                     

ŽUPAN:
Na podlagi ��. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. �/16 – UPB2) predlagam svetu, da 
ta sklep sprejme.

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r. 

Predlagatelj: ŽUPAN                                      Faza: PREDLOG 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 
– ZUJF) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, 
št. 3/16 – UPB2) na svoji _____________ seji dne __________sprejel 

SKLEP
o izvzemu nepremičnine v k. o. 975 Vinska 

Gora (parcela 860/30) iz javnega dobra 

1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine, 
parcele št. 860/30, k. o. 975 Vinska Gora, v izmeri 134 m2, iz 
javnega dobra.

Nepremičnina postane po izvzemu iz javnega dobra last Mestne 
občine Velenje.

2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 465-05-0054/2016
Datum: 2. 8. 2016

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

Obrazložitev:
Nepremičnina s parc. št. 860/30 v izmeri 134 m2 , k. o. 975 
Vinska Gora, je v Zemljiški knjigi vpisana kot javno dobro.
Predmetno zemljišče v naravi ne predstavlja površino ceste. 
Po izvzemu iz javnega dobra postane nepremičnina last MO 
Velenje, za katero je predvidena sklenitev menjalne pogodbe 
s fizično osebo. Na podlagi menjalne pogodbe bo MO Velenje 
pridobila zemljišča preko katerih poteka kategorizirana javna 
cesta JP 950411 – Povezava Prelska. 

Datum: 2. 8. 2016   
             Pripravila:    

Marina Krmpotič, dipl. inž. grad.
 

     Anton Brodnik, dipl. ing. zaščite pri delu, mag.
Vodja Urada za komunalne dejavnosti 

    mag. Branka Gradišni
Vodja Urada za urejanje prostora

                     

ŽUPAN:
Na podlagi ��. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. �/16 – UPB2) predlagam svetu, da 
ta sklep sprejme.

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r. 
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Predlagatelj: ŽUPAN               Faza: PREDLOG	
	
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 
- ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO in 76/15), 9. člena Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list 
RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08 in 21/15) dne 
________  sprejel

SKLEP 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu 
ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne 

občine Velenje za leto 2016

1. člen
V Sklepu o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Velenje za leto 2016 (Uradni vestnik MO Velenje, 
št. 21/15, 1/16, 3/16, 7/16, 12/16; v nadaljevanju: sklep) se 
spremeni 2. odstavek 2. člena tako, da se glasi: »Razpolaganje 
z nepremičnim premoženjem v lasti občine se za leto 2016 
načrtuje v orientacijski vrednosti 2.484.420,04 EUR.«

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

Številka:  460-02-0002/2015
Datum:        

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV:
Pravna podlaga:
Skladno z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 86/10, 75/12, 
47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO 
in 76/15; v nadaljevanju: ZSPDSLS), se načrt ravnanja, ki 
ga sprejme svet samoupravne lokalne skupnosti, na predlog 
župana, sestoji iz načrta pridobivanja nepremičnega premoženja 
in načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem. 

Tako ZSPDSLS v 11. členu in hkrati 7. člen Uredbe o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni 
list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16; v nadaljevanju: 
USPDSLS) določata, da načrt ravnanja z nepremičnim 
premoženjem vsebuje:
- načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in
- načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem.
Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2016 v 22. 
členu določa, da občinski svet sprejme letni načrt pridobivanja 
nepremičnega premoženja občine za nepremičnine v posamični 
vrednosti nad 100.000,00 EUR ter letni načrt razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem, župan pa letni načrt pridobivanja 
nepremičnega premoženja občine za nepremičnine v posamični 
vrednosti do 100.000,00 EUR. 

Razlogi za sprejem načrta pridobivanja in razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem: 
Načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
je akt strateškega pomena, saj je skladno s 6. členom USPDSLS 
mogoče začeti postopek razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem samo, če je nepremično premoženje vključeno 
v letni načrt razpolaganja z nepremičninami samoupravne 
lokalne skupnosti, prav tako pa je odplačni način pridobitve 

lastninske pravice na nepremičninah v breme proračunskih 
sredstev mogoč samo na podlagi sprejetega letnega načrta 
pridobivanja nepremičnega premoženja. 

V skladu s 3. odstavkom 14. člena ZSPDSLS ima župan 
pooblastilo, da odloči o pravnem poslu ravnanja s stvarnim 
premoženjem in takšen pravni posel tudi sklene, pri čemer 
pa je potrebno upoštevati, da je pogoj za pridobivanje oz. 
razpolaganje, vključenost posameznega stvarnega premoženja 
v letni načrt pridobivanja oziroma razpolaganja s stvarnim 
premoženjem občine.

Ocena finančnih in drugih posledic:
Ocenjeni obsegi razpolaganja z nepremičnim premoženjem so 
načrtovani v navedenih višinah:

Prihodki od prodaje zemljišč v letu 2016 se s temi spremembami 
povečajo za 869.947,40 EUR in se sedaj s tem načrtom 
predvidevajo v višini 1.421.471,09 EUR.

Prihodki od prodaje stavb ali delov stavb v letu 2016 se s temi 
spremembami povečajo za 5.949,04 EUR in se sedaj s tem 
načrtom predvidevajo v višini 760.949,04 EUR.

Uvrstitev nepremičnin v Prilogo 1:
V Prilogi 1: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
občine v letu 2016 se pod naslov:
- 2016 – Zemljišča: 
• pod zaporedno številko 29: se vključi nepremičnina, ki se 
nahaja na območju Stare vasi. Gre za zaokrožitev lastništva 
nepremičnin lastnika sosednjega zemljišča.
• pod zaporedno številko 30: se vključi nepremičnina, ki se 
nahaja v Črnovi. Za nakup predmetnega zemljišča je zaradi 
zaokrožitve lastništva nepremičnin zainteresiran lastnik 
sosednjega zemljišča.
• pod zaporedno številko 31 in 32: se vključijo nepremičnine, 
ki se nahajajo na območju deponije komunalnih odpadkov. 
Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnin primernih 
za gradnjo poslovno servisnih objektov na tem območju.
- 2016 – Stavbe in deli stavb: 
• pod zaporedno številko 16: se vključi nepremičnina, skupni 
del stavbe Stantetova 18, Velenje, v etažni lastnini vseh etažnih 
lastnikov objekta, delež Mestne občine Velenje predstavlja 
0,224 %. Sedanji najemnik bi ta del stavbe odkupil.
• pod zaporedno številko 17: se vključita nepremičnini, skupna 
dela stavbe Zidanškova 7, Velenje, v etažni lastnini vseh etažnih 
lastnikov objekta, delež Mestne občine Velenje predstavlja 
6,7558 %. Prostora na terasi sta prazna, odkupila bi ju etažna 
lastnica sosednjega vhoda tega objekta.

V Velenju, dne 8. 9. 2016
                                                                                  Pripravila

                       Brigita FUČIK, dipl. upr.org., Svetovalec I, l.r.  

   mag. Branka GRADIŠNIK, l.r.
    vodja Urada za urejanje prostora 

ŽUPAN
Na podlagi ��. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik Mo Velenje, št. št. 1/16 - UPB) predlagam svetu, da 
ta sklep sprejme.                        
                                       

                   župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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Predlagatelj: ŽUPAN                               Faza; PREDLOG                                                        	
	
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 49. 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) in 24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno 
prečiščeno besedilo) na svoji ____ seji dne _______ sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah

Odloka o organizaciji in delovnem področju 
občinske uprave Mestne občine Velenje

1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, 
št. 29/10; v nadaljevanju: odlok) se v 23. členu za šestindvajseto 
alinejo doda nova sedemindvajseta alineja, ki se glasi:
- opravlja naloge občinskega pravobranilstva.

Dosedanje sedemindvajseta do devetintrideseta alineja 
postanejo osemindvajseta do štirideseta alineja.

2. člen
Za 23. členom se doda nov 23a. člen, ki se glasi:

Naloge občinskega pravobranilstva opravlja občinski 
pravobranilec.

Občinski pravobranilec zastopa občino pred sodišči in drugimi 
državnimi organi. Po pooblastilu lahko občinski pravobranilec 
zastopa tudi druge pravne osebe, ki jih je ustanovila občina.

Občinski pravobranilec opravlja naslednje naloge:
- zastopanje pred splošnimi sodišči v pravdnih, nepravdnih in 
izvršilnih zadevah, zadevah prisilne poravnave in stečaja ter 
likvidacije, in prekrškovnih zadevah; 
- vodenje postopkov z rednimi pravnimi sredstvi v zadevah iz 
prejšnje alineje;
- zastopanje v kazenskih zadevah, kjer imajo subjekti iz 
prejšnjega odstavka tega člena status oškodovanca;
- zastopanje pred specializiranimi sodišči;
- zastopanje pred ustavnim sodiščem;
- pravno svetovanje pri sklepanju pogodb o premoženjskih 
pravicah in obveznostih;
- pravno svetovanje pri sklepanju pogodb, s katerimi se 
ustanavljajo, spreminjajo ali ukinjajo stvarne pravice na 
nepremičninah;
- pravno svetovanje pri reševanju drugih premoženjskih 
vprašanj;
- vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov;
- druge naloge, za katere je pooblaščen s predpisi. 

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

Številka: 015-02-09/2010
Datum:  
                                                    župan Mestne občine Velenje
                                                                          Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV:

1. PRAVNA PODLAGA
Pravna podlaga za sprejem Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju 
občinske uprave Mestne občine Velenje je Zakon o ukrepih 
za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO, uradni list 
RS, št. 14/2015), ki za zagotovitev vzdržnih javnih financ in za 
zmanjšanje  izdatkov proračunov občin spreminja in dopolnjuje 
določbe zakonov, naštetih v 1. členu. V 13. členu določa, da 
se v Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 
uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF 
in 14/15 – ZUUJFO) doda nov 50c. člen, ki določa, da lahko 
občina 
v občinski upravi ustanovi občinsko pravobranilstvo. Dve ali več 
občin lahko v skladu z določbami tega zakona, ki urejajo skupni 
organ občinske uprave, ustanovi medobčinsko pravobranilstvo. 
Če občina ne ustanovi občinskega pravobranilstva ali 
medobčinskega pravobranilstva, lahko določi z odlokom o 
organizaciji in delovnem področju občinske uprave, da naloge 
občinskega pravobranilstva opravlja občinski pravobranilec.
 
2. RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave 
Mestne občine Velenje se spreminja in dopolnjuje, ker je 
potrebno v skladu s 50c. členom Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) določiti, 
da naloge občinskega pravobranilstva opravlja občinski 
pravobranilec. Prav tako je potrebno določiti naloge občinskega 
pravobranilca.
Delovno mesto občinskega pravobranilca se sistemizira v 
aktu o sistemizaciji delovnih mest, ki ga sprejme župan. Gre 
za uradniško delovno mesto, ki se oblikuje tako, da se najprej 
navede poimenovanje delovnega mesta in nato doda priponka 
občinski pravobranilec (na primer: podsekretar – občinski 
pravobranilec, višji svetovalec – občinski pravobranilec), pri 
čemer se za zasedbo delovnega mesta upoštevajo določbe 
Zakona o javnih uslužbencih. Pri delovnem mestu se v 
sistemizaciji določijo opis nalog in pogoji za zasedbo delovnega 
mesta. 
V občinski upravi Mestne občine Velenje, v Uradu za javne 
finance in splošne zadeve, bomo sistemizirali dve uradniški 
delovni mesti za občinskega pravobranilca. Za zasedbo obeh 
delovnih mest ne bomo izvajali postopka za novo zaposlitev 
uradnika, ampak bosta delovni mesti zasedla že zaposlena 
javna uslužbenca, kar bomo izvedli s premestitvijo.
Stroški zastopanja pravobranilstva se v postopkih pred sodišči 
in upravnimi organi obračunavajo po tarifi o odvetniških 
storitvah, ta sredstva pa bodo prihodek občinskega proračuna. 
Sedaj je občina lahko priglašala le potne in administrativne 
stroške, kar predstavlja minimalni oziroma manjši delež vseh 
nastalih stroškov.

3. CILJ
Osnovni cilj sprememb in dopolnitev odloka je uskladitev z 
določbami zakona, da naloge občinskega pravobranilstva 
opravlja občinski pravobranilec in določitev njegovih nalog, 
ter s tem izpolnitev pogojev za začetek delovanja občinskega 
pravobranilca.
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4. KRATKA VSEBINA AKTA
Z odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka usklajujemo 
določbe o občinskem pravobranilcu z določbami Zakona 
o lokalni samoupravi in dodajamo člen, ki določa naloge 
občinskega pravobranilca.

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

ČLENI, KI SE SPREMINJAJO:
23. člen
Urad za javne finance in splošne zadeve opravlja predvsem 
naslednje naloge:
- koordinira pripravo in izvajanje proračuna, sprememb 
proračuna, zaključnega računa občine ter poročila o realizaciji 
proračuna,
- skrbi za izvrševanje proračuna skladno s predpisi,
- spremlja in nadzira porabo sredstev pri proračunskih 
uporabnikih,
- obvešča župana in direktorja občinske uprave o morebitnih 
nepravilnostih ter predlaga ustrezne ukrepe,
- zagotavlja strokovno pomoč pri sprejemanju in izvrševanju 
občinskih splošnih in posamičnih aktov s področja javnih 
financ,
- vodi računovodstvo občine ter pripravlja analize ter finančna 
poročila,
- opravlja finančno računovodska opravila za neposredne in 
posredne proračunske uporabnike ter društva,
- upravlja s prostimi denarnimi sredstvi in vodi računovodstvo 
enotnega zakladniškega računa,
- pripravlja ter vodi premoženjsko bilanco občine,
- skrbi za gospodarno ravnanje z občinskim premoženjem,
- vodi evidenco finančnega premoženja in zbirke evidenc 
ostalega premoženja občine,
- opravlja finančne preglede vseh pravnih poslov občine ter 
daje strokovno soglasje,
- daje strokovno mnenje o skladnosti investicijskih programov 
s finančnimi viri,
- daje mnenje k gradivom za občinski svet, ki imajo finančne 
posledice,
- zbira in obdeluje statistične podatke ter pripravlja analize za 
potrebe občine,
- skrbi za izvajanje nalog mestne blagajne,
- skrbi za izvrševanje pravic iz delnic in deležev na kapitalu 
pravnih oseb,
- sodeluje pri oblikovanju cen za izvajanje javnih služb in drugih 
storitev občine,
- pripravlja strokovne podlage za usklajevanje in uvedbo davkov 
iz pristojnosti občine, jih spremlja in analizira,
- opravlja naloge za nadzorni odbor občine,
- opravlja naloge na področju sistema plač in izvaja obračun 
plač in drugih osebnih prejemkov,
- izvaja strokovne, administrativno tehnične in upravne naloge 
na področju upravljanja s kadrovskimi viri,
- opravlja naloge, ki se nanašajo na organizacijo dela občinske 
uprave in sistemizacijo delovnih mest,
- opravlja preglede osnutkov in predlogov splošnih aktov z 
vidika skladnosti z ustavo, zakoni in podzakonskimi predpisi ter 
z vidika pravil pravne tehnike,
- daje pravna mnenja v vseh zadevah s področja pristojnosti 
občinske uprave in opravlja pravne preglede vseh pravnih 

poslov občine ter daje strokovno soglasje za njihovo sklenitev,
- pripravlja predloge poravnav,
- koordinira zastopanje občine v vseh sodnih in upravnih 
postopkih in postopkih mediacije,
- vodi evidence vseh sodnih zadev, izvensodnih poravnav, 
pravnih poslov ter druge s področja pravnih in finančnih zadev 
občine,
- skrbi za izvajanje volilnih in referendumskih opravil,
- vodi register splošnih aktov občine ter register sprejetih 
odločitev občinskega sveta ter drugih organov občine,
- pripravlja interne akte ter vodi register internih aktov občine,
- opravlja naloge poslovanja z dokumentarnim gradivom, naloge 
vložišča ter naloge sprejemne in informacijske pisarne,
- vzdržuje in razvija računalniško opremo ter tehnično vzdržuje 
baze podatkov,
- zagotavlja podporo za opravljanje nalog občinske uprave z 
informacijsko tehnologijo,
- načrtuje in zagotavlja izvedbo načrta nabave pisarniškega 
materiala, računalniške in druge opreme,
- zagotavlja organizacijo delovanja arhiva, interne knjižnice in 
ekonomata,
- koordinira uporabo prevoznih sredstev in druge opreme 
potrebne za delovanje občinske uprave,
- skrbi za vodenje postopkov sistema kakovosti poslovanja 
občinske uprave,
- opravlja druge upravne in strokovno tehnične naloge s svojega 
delovnega področja.

Za tem členom smo dodali 23a. člen, ki določa naloge, ki jih 
opravlja občinski pravobranilec.

PREDLOG ZA SPREJEM PO SKRAJŠANEM POSTOPKU:
Ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve odloka, 
v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 99. člena Poslovnika 
Sveta MO Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 3/16 – uradno 
prečiščeno besedilo) predlagamo, da se odlok obravnava po 
skrajšanem postopku.

Velenje, 22. 9. 2016

Pripravila:
Irena Hladin Škoberne, univ. dipl. prav., l.r.       

             
  mag. Iztok MORI, l.r.

                                                      direktor občinske uprave
                                                                                                  
                   
ŽUPAN:
Na podlagi ��. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo), 
predlagam svetu, da ta odlok sprejme.

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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Predlagatelj:  ŽUPAN                                                         Faza: OSNUTEK                 	
	
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 57. in 97. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-
ZUPUDPP,106/10-popravek, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 
35/13-Skl.US:U-I-43/13-8, 76/14-odl.US in 14/15 - ZUUJFO) ter na podlagi 24. 
člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 
1/2016 – UPB) na svoji _ seji, dne _________ sprejel naslednji

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 
za območje urejanja S4/4, Nad Stanetovo 

cesto v Velenju

1. člen
(uvodne določbe)

Ta odlok določa spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/4, Nad Stanetovo 
cesto v Velenju (Odlok je objavljen v Uradnem vestniku Mestne 
občine Velenje, št. 22/06-UPB1, 3/08 in 7/11) – v nadaljevanju 
kratko: Odlok o PUP.

2. člen
8. člen Odloka o PUP se spremeni tako, da se glasi:

»2. Gradnja in postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov
(1) Na celotnem območju PUP je dovoljena postavitev in gradnja 
nezahtevnih in enostavnih objektov, razen za morfološke 
enote, kjer je to prepovedano. Postavitev majhnih stavb je 
dopustna le na zemljiških parcelah, na katerih je že zgrajen 
objekt, ki ima uporabno ali gradbeno dovoljenje, oziroma je za 
predviden objekt že izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje. 
To določilo ne velja za postavitev nezahtevnih objektov, kot so 
ograje, škarpe ali podporni zidovi.

(2) Na varovanih območjih gozdnih zemljišč, je dopustna 
gradnja brez gradbenega dovoljenja, če so izpolnjeni naslednji 
pogoji:
- da gre za gradnjo oziroma postavitev čebelnjaka, gozdne 
učne poti, grajene gozdne vlake, vrtine ali vodnjaka, krmišča, 
rastlinjaka in gozdne ceste v skladu z zakonskimi predpisi o 
vrstah objektov glede na zahtevnost.

(3) Razvrstitev objektov med nezahtevne in enostavne objekte 
in ostale pogoje za njihovo postavitev oziroma gradnjo, 
predpisujejo zakonski in podzakonski predpisi Republike 
Slovenije s področja prostorskega načrtovanja in graditve 
objektov.

(4) Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih 
priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, pač pa 
so lahko priključeni le na obstoječe priključke.«

3. člen
9. člen Odloka o PUP se spremeni tako, da se glasi:
 »Gradnja podpornih zidov in postavitev ograj
(1) Ograje in podporne zidove ob parcelnih mejah je dovoljeno 
postavljati tako, da ne zmanjšujejo prometne varnosti in da 
dopuščajo redno vzdrževanje cest. Določila glede odmikov 
ograj, podornih zidov in škarp od javnih prometnih površin in 
cest so predpisana v 16. členu odloka. 

(2) Ob javni cesti zgornji rob ograje oziroma lega ograje ne sme 
posegati v polje preglednosti, pred gradnjo takšne ograje pa je 
potrebno pridobiti soglasje upravljavca javne ceste.

(3)  Žive meje ali ograje so lahko visoke največ 1,80 m. Izjemoma 
so lahko tudi višje, s tem da ne poslabšujejo bivalnih pogojev 
lastnikov sosednjih parcel (soglasje lastnikov sosednjih parcel) 
in ob pogojih iz prvega odstavka tega člena.

(4) Protihrupne ograje je mogoče postavljati tam, kjer hrup 
presega s predpisi določene dopustne vrednosti.

(5) Ograje naj bodo praviloma lahke in transparentne, le 
v primeru, ko zakrivajo vizualno emisijo ali predstavljajo 
protihrupno zaščito, so lahko masivne izvedbe.«

4. člen
V 10. členu Odloka o PUP se spremeni naslov tako, da se 
glasi:
»3. Merila in pogoji za druge posege v prostor«

5. člen
12. člen Odloka o PUP se spremeni  tako, da se glasi:
»Intenzivnost rabe zemljišča se s posameznim posegom 
– novogradnja, ne sme bistveno spremeniti; ne sme presegati 
razmerja 50%:50% (pozidane površine – bruto tlorisna površina 
objekta : nepozidane površine).«

6. člen
V 13. členu Odloka o PUP se spremeni naslov tako, da se 
glasi:

»4. Merila in pogoji za spremembo namembnosti obstoječih in 
predvidenih objektov«

7. člen
V 15. členu Odloka o PUP se spremeni naslov tako, da se 
glasi:

»5. Merila in pogoji za vzdrževanje stavbnega fonda, 
infrastrukturnih objektov in naprav ter nepozidanih površin« 

8. člen
16. člen Odloka o PUP se spremeni tako, da se glasi:

»1. Odmiki stavb in ostalih objektov od sosednjih zemljišč

1.1. Odmiki pri gradnji zahtevnih in manj zahtevnih objektov

(1) Odmik od parcelne meje sosednje parcele, pri gradnji 
zahtevnih in manj zahtevnih objektov,  mora biti zadosten za 
normalno vzdrževanje objektov. Vse novogradnje morajo biti 
oddaljene od parcelne meje sosednje parcele najmanj 4,00. Ob 
pisnem soglasju lastnika sosednje parcele je lahko odmik tudi 
manjši. 

(2) Manjši odmik stavbe od sosednje parcele, kot je opredeljen 
v prejšnjem odstavku, je brez soglasja lastnika sosednje 
parcele dopusten takrat, kadar se na mestu poprej odstranjene 
zakonito zgrajene stavbe postavi nova stavba. V teh primerih 
morajo biti odmiki novega objekta od sosednjih parcel enaki, 
kot pri obstoječem, odstranjenem objektu. Ti pogoji veljajo tudi 
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za rekonstrukcije obstoječih objektov.

(3) Če ni z gradbeno linijo ali z ulično gradbeno linijo obstoječih 
stavb določen manjši odmik, morajo biti zahtevni in manj zahtevni 
objekti od javne ceste in drugih javnih površin odmaknjeni (nad 
terenom in pod njim) najmanj 6,00 m oziroma 5,00 m od javne 
poti ali ceste nižjega ranga. Če so odmiki manjši, mora s tem 
soglašati pristojen organ Mestne občine Velenje, za državne 
ceste pa izvajalec gospodarske javne službe za vzdrževanje 
državnih cest.

1.2. Odmiki pri gradnji  nezahtevnih in enostavnih objektov

(1) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od meje sosednjih 
parcel, na katere mejijo, odmaknjeni najmanj 1,00 m. Odmik 
je lahko tudi manjši ob pisnem soglasju lastnika sosednje 
parcele. 

(2) Če ni z gradbeno linijo ali ulično gradbeno linijo obstoječih 
stavb določen manjši odmik, morajo biti nezahtevni in enostavni 
objekti odmaknjeni od javne ceste in drugih javnih površin 
najmanj 1,50 m. Če so odmiki manjši od 1,50 m, mora s tem 
soglašati pristojen organ Mestne občine Velenje, za državne 
ceste pa izvajalec gospodarske javne službe za vzdrževanje 
državnih cest.

(3) Odmik ograje, škarpe ali podpornega zidu od  meje sosednje 
parcele mora biti oddaljen najmanj 0,50 m, če se z gradnjo ne 
posega na sosednjo parcelo. Odmik je lahko tudi manjši ob 
pisnem soglasju lastnika sosednje parcele. 

1.3. Odmiki cestnega priključka in parkirišč

(1) Odmik cestnega priključka od javne občinske ceste oziroma 
od meje sosednje parcele, če je njegova širina do 3,00 m in 
je pridobljeno soglasje upravljavca takšne ceste, je lahko 
minimalno 1,00 m. Ob pisnem soglasju lastnika sosednje 
parcele je lahko odmik tudi manjši.

(2) Minimalni odmik 1,00 m od sosednje parcele, za katerega 
ni potrebno soglasje lastnika sosednje parcele, velja tudi 
za gradnjo nepokritih parkirišč ter ostalih utrjenih površin ob 
stanovanjskih in drugih objektih. Ob pisnem soglasju lastnika 
sosednje parcele je lahko odmik tudi manjši.

1.4. Ugotavljanje odmika od sosednje parcele

Preveritev, ali so izpolnjene zahteve glede odmika od sosednje 
parcele, se opravi tako, da se kot odmik šteje najkrajša razdalja 
med točko objekta, ki se najbolj približa parcelni meji in parcelno 
mejo.«

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

Številka: 350-03-0001/2016-300
Datum:
                                                           
                                                    župan Mestne občine Velenje
                                                                          Bojan KONTIČ

Obrazložitev:
1. PRAVNA PODLAGA:
Pravna podlaga za spremembe in dopolnitve Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/4, Nad 
Stanetovo cesto v Velenju je v 96. členu Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 
80/10-ZUPUDPP, 106/10-popravek, 43/11-ZKZ-C, 57/12-
ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl.US:U-I-43/13-8, 76/14 – odl.US 
in 14/15-ZUUJFO). Ta člen, v svojem tretjem odstavku namreč 
dopušča spremembe in dopolnitve obstoječih prostorskih aktov, 
do sprejetja občinskega prostorskega načrta.
Svet Mestne občine Velenje je leta 1995 sprejel osnovni Odlok 
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/4, 
Nad Stanetovo cesto v Velenju(v nadaljevanju kratko: Odlok. 
V naslednjih letih so sledile še štiri spremembe in dopolnitev 
osnovnega Odloka, zadnja v letu 2011 (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje št. 17/95, 13/06, 22/06-UPB1, 3/08 in 7/11). 
Pravna podlaga za ponovne spremembe in dopolnitve Odloka 
so v zgoraj navedenem Zakonu o prostorskem načrtovanju in v 
24. členu Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV 
št. 1/16-UPB).

2. RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA Z OCENO SEDANJEGA 
STANJA:
Pobudo za spremembe in dopolnitve obstoječega Odloka 
je podala skupina občanov (8) stanujočih na območju Nad 
Stanetovo cesto v Velenju, ki ga ureja obravnavani Odlok. 
Pobuda je bila podana zaradi izenačitve obstoječega 
Odloka glede gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov na 
obravnavanem območju PUP z ostalimi primerljivimi odloki 
o PUP v Mestni občini Velenje (zlasti PUP za območje KS 
Šmartno v Velenju in PUP za območje Konova v Velenju).
Postopek za spremembe in dopolnitve odloka se je začel s 
sprejetjem Sklepa o začetku postopka priprave, ki ga je sprejel 
župan Mestne občine Velenje dne 27. 6. 2016 (Uradni vestnik 
MOV, št. 13/16).  Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev 
odloka je potekala od 28. 7. 2016 do 12. 8. 2016  v prostorih 
Mestne občine Velenje ter v prostorih Krajevne skupnosti Staro 
Velenje in Krajevni skupnosti Šmartno - Velenje. V času javne 
razgrnitve je Urad za urejanje prostora MOV organiziral dne 
10. 8. 2016 javno obravnavo predlaganega osnutka odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka. Na javni obravnavi ni bilo 
udeležencev s strani občanov oz. predstavnikov javnosti, razen 
predstavnikov MOV. V času javne razgrnitve ni bilo nobenih 
pripomb na osnutek odloka. 

3. NAČELA
Spremembe in dopolnitve odloka so pripravljene zaradi 
pobud osmih občanov Mestne občine Velenje, ki želijo delno 
spremeniti in dopolniti merila in pogoje za gradnjo nezahtevnih 
in enostavnih objektov na območju PUP, da bodo ta merila in 
pogoji enaki kot za druga primerljiva območja v Mestni občini 
Velenje. Predlagane so le manjše spremembe in dopolnitve 
nekaterih členov obstoječega Odloka, ki povzemajo merila in 
pogoje za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov iz drugih 
primerljivih odlokov v Mestni občini Velenje.

4. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC:
Finančnih posledic zaradi sprememb in dopolnitev Odloka 
za proračun Mestne občine Velenje ni, saj so spremembe in 
dopolnitve odloka pripravili v Uradu za urejanje prostora Mestne 
občine Velenje. 
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Glede na to, da spremembe in dopolnitve odloka ne posegajo 
v namensko rabo zemljišč na obravnavanem območju, drugih 
posledic za pogoje in merila urejanja prostora na tem območju 
ni pričakovati. 

V Velenju, 4. 10. 2016                     
                                                                                                   

                                             Pripravil:                                        
                                  Marko VUČINA, univ. dipl. inž. arh., l.r. 

                                                                           Podsekretar

mag. Branka GRADIŠNIK, univ. dipl. inž. arh., l.r.
Vodja Urada za urejanje prostora

ŽUPAN:
Na podlagi ��. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 1/2016-UPB) predlagam svetu 
Mestne občine Velenje, da ta odlok sprejme.

                       
                                       župan Mestne občine Velenje 
             Bojan KONTIČ, l.r.
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Predlagatelj:  ŽUPAN                                      Faza: OSNUTEK	
	
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 57. in 97. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-
ZUPUDPP,106/10-popravek, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 
35/13-Skl.US:U-I-43/13-8, 76/14-odl.US in 14/15 - ZUUJFO) ter na podlagi 24. 
člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 
1/2016 – UPB) na svoji _ seji, dne _________ sprejel naslednji

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 
za območje urejanja S4/5, Podkraj v Velenju

1. člen
(uvodne določbe)

Ta odlok določa spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/5, Podkraj v Velenju 
(Odlok je objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, 
št. 17/95, 3/00, 8/00, 13/06, 20/09 in 17/12) – v nadaljevanju 
kratko: Odlok o PUP.

2. člen
39. člen Odloka o PUP se spremeni tako, da se glasi:

»Morfološki enoti 13/1 in 13/2
V enotah 13/1 in 13/2 je dovoljena gradnja nezahtevnih in 
enostavnih objektov skladno z določili iz 8. člena tega odloka. V 
obeh enotah je dopustna tudi stanovanjska gradnja pod pogojem, 
da to omogočajo geološke razmere na posamezni parceli (na 
podlagi geološkega poročila), če je posamezni stanovanjski 
objekt možno priključiti na komunalno infrastrukturo in če je do 
posamezne parcele omogočen normalen dovoz.«
3. člen

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

Številka: 350-03-0005/2016-300
Datum:
                                              
                                                     župan Mestne občine Velenje
                                                                           Bojan KONTIČ

Obrazložitev:
1. PRAVNA PODLAGA:
Pravna podlaga za spremembe in dopolnitve Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/5, 
Podkraj v Velenju je v 96. členu Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 
80/10-ZUPUDPP, 106/10-popravek, 43/11-ZKZ-C, 57/12-
ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 Skl.US:U-I-43/13-8, 76/14 – odl.US 
in 14/15-ZUUJFO). Ta člen, v svojem tretjem odstavku namreč 
dopušča spremembe in dopolnitve obstoječih prostorskih aktov, 
do sprejetja občinskega prostorskega načrta.
Svet Mestne občine Velenje je leta 1995 sprejel osnovni 
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja 

S4/5, Podkraj v Velenju (v nadaljevanju kratko: Odlok o PUP). 
V naslednjih letih je sledilo še pet sprememb in dopolnitev 
osnovnega Odloka o PUP, zadnja v letu 2012 (Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje št. 17/95, 3/00, 8/00, 13/06 in 17/12). 
Pravna podlaga za ponovne spremembe in dopolnitve Odloka o 
PUP je v zgoraj navedenem Zakonu o prostorskem načrtovanju 
in v 24. členu Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik 
MOV št. 1/16-UPB).

2. RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA Z OCENO SEDANJEGA 
STANJA:
Pobudo za spremembe in dopolnitve obstoječega Odloka o 
PUP je podal občan, ki želi na svojih parcelah v Podkraju, št. 
parcel 923/10 in 923/11, k. o. Podkraj, zgraditi stanovanjsko 
hišo. Obravnavani parceli sta glede statusa stavbna zemljišča 
na območju, ki ga ureja Odlok o PUP. Parceli se nahajata v 
morfološki enoti 13/1, v kateri je po veljavnem Odloku o PUP 
dovoljena le postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov 
zaradi dokaj nestabilnega in strmega terena. Občan je z 
geološkim poročilom, ki je bil sestavni del pobude dokazal, 
da je na njegovih parcelah teren geološko dovolj stabilen za 
stanovanjsko gradnjo, v neposredni bližini pa je zgrajena tudi 
komunalna infrastruktura in primeren dovoz do obravnavanih 
parcel.
Predvidene spremembe in dopolnitve Odloka o PUP ne 
spreminjajo namenske rabe zemljišč na obravnavanem območju 
PUP. Predvidena je le manjša sprememba in dopolnitev 39. 
člena Odloka o PUP, ki poleg gradnje enostavnih in nezahtevnih 
objektov omogoča tudi gradnjo stanovanjskih objektov pod 
pogojem, da je obstoječi teren na posamezni parceli geološko 
stabilen, da je možna priključitev na obstoječo komunalno 
infrastrukturo in da je omogočen normalen dovoz do parcele.
Postopek za spremembe in dopolnitve Odloka o PUP se je 
začel s sprejetjem Sklepa o začetku postopka priprave, ki 
ga je sprejel župan Mestne občine Velenje dne 15. 9. 2016 
(Uradni vestnik MOV, št. 18/16).  Javna razgrnitev sprememb 
in dopolnitev odloka je potekala od 15. 9. 2016 do 30. 9. 2016  
v prostorih Mestne občine Velenje ter v prostorih Krajevne 
skupnosti Podkraj. V času javne razgrnitve je Urad za urejanje 
prostora MOV dne 28. 9. 2016 organiziral javno obravnavo 
predlaganega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odlok o PUP. Na javni obravnavi ni bilo udeležencev s strani 
občanov oz. predstavnikov javnosti, razen predstavnikov 
Mestne občine Velenje. V času javne razgrnitve na osnutek 
odloka ni bilo podanih pripomb. 

3. NAČELA
Spremembe in dopolnitve odloka so pripravljene zaradi pobude 
občana Mestne občine Velenje, ki želi na svojih parcelah v 
Podkraju zgraditi stanovanjski objekt, kar pa za obravnavano 
morfološko enoto 13/1,  v kateri se nahajata obravnavani 
parceli, to ni dovoljeno (dovoljena je le postavitev nezahtevnih in 
enostavnih objektov). Predvidena je le sprememba 39. člena, ki 
pod določenimi pogoji poleg gradnje enostavnih in nezahtevnih 
objektov v morfoloških enotah 13/1 in 13/2, omogoča tudi 
stanovanjsko gradnjo.

4. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC:
Finančnih posledic zaradi sprememb in dopolnitev Odloka O 
PUP za proračun Mestne občine Velenje ni, saj so spremembe 
in dopolnitve odloka pripravili v Uradu za urejanje prostora 
Mestne občine Velenje. 
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Glede na to, da spremembe in dopolnitve odloka ne posegajo 
v namensko rabo zemljišč na obravnavanem območju, drugih 
posledic za pogoje in merila urejanja prostora na tem območju 
ni pričakovati. 

V Velenju, 4. 10. 2016
                                                                                                   

           Pripravil:                                                                          
                                  Marko VUČINA, univ. dipl. inž. arh., l.r. 

                                                                           Podsekretar

mag. Branka GRADIŠNIK, univ. dipl. inž. arh., l.r.
Vodja Urada za urejanje prostora

ŽUPAN:
Na podlagi ��. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 1/2016-UPB) predlagam svetu 
Mestne občine Velenje, da ta odlok sprejme.

                       
                                       župan Mestne občine Velenje 
             Bojan KONTIČ, l.r. 
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Predlagatelj:  ŽUPAN                                      Faza: OSNUTEK	
	
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 57. in 97. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-
ZUPUDPP,106/10-popravek, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 
35/13-Skl.US:U-I-43/13-8, 76/14-odl.US in 14/15 - ZUUJFO) ter na podlagi 24. 
člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 
1/2016 – UPB) na svoji _ seji, dne _________ sprejel naslednji

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah 

Odloka o ureditvenem načrtu za centralne 
predele mesta Velenje 

1. člen
(uvodne določbe)

Ta odlok določa spremembe in dopolnitve Odloka o ureditvenem 
načrtu za centralne predele mesta Velenje (odlok je objavljen 
v Uradnem vestniku Občine Velenje, št. 7/93, 4/94, 11/94 in v 
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, št. 4/97, 4/99, 9/99, 
2/01, 21/04, 26/06, 8/08, 8/09, 14/09, 12/10, 13/11, 15/11, 6/12, 
17/12, 20/12 ) – v nadaljevanju kratko: Odlok o UN.

2. člen
Za 1/e. členom Odloka o UN se doda novi 1f. člen, ki se glasi:

»Območje urejanja C4/1, ki obravnava območje Osnovne 
šole Mihe Pintarja Toleda (MPT), območje Centra za vzgojo, 
izobraževanje in usposabljanje Velenje (CVIU) in območje 
Varstveno delovnega centra Ježek – Velenje (VDC), se ureja 
po projektu z naslovom PSP za območje urejanja C4/1 (MPT, 
CVIU in VDC); Posebne strokovne podlage; številka projekta: 
29/2016-PSP, ki ga je izdelal Arhitekt Gregor Gojević, s. p., 
Jerihova cesta 32, 3320 Velenje; maja 2016. Projekt z vsemi 
prilogami je sestavni del tega odloka.«  

3. člen
2. člen Odloka o UN se spremeni tako, da se glasi:

» Meja obravnave je razvidna iz grafičnih prilog projekta (list 
št. 3a in 3b) iz 1. člena odloka ter iz grafičnih prilog projektov iz 
1a., 1b., 1c., 1d., 1e. in 1f. člena tega odloka.

4. člen
(1) V 9. členu Odloka se v dvanajstem poglavju z naslovom 
Objekt št. 36 (S4/14) na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:

» Na južni strani stanovanjskega niza je znotraj atrijskih vrtov 
dopustna postavitev pritličnih pomožnih objektov (enostavnih 
objektov) ali izvedba podzemnih kleti (dozidave k obstoječemu 
objektu), pod pogojem da so odmiki predvidenih objektov 
najmanj 1,00 m od sosednje parcele. Dopustni so tudi manjši 
odmiki, ob soglasju lastnika sosednjega objekta.«

(2) V 9. členu Odloka se štirinajsto poglavje z naslovom Objekt 
št. 38 (S4/16) spremeni tako, da se glasi:

» Objekt št. 38 (S4/16)
Večstanovanjski stolpič etažnosti: klet (vkopana) + pritličje + tri 
etaže (K+P+3).
Tlorisne dimenzije: 16,15 m x 14,30 m.

Tlorisne tolerance so plus ali minus 1,00 m.
Na vzhodni in južni strani so v pritličju predvideni zunanji atriji, 
širine do 2,00 m.

Na vzhodni in zahodni strani so v etažah predvideni dvojni 
balkoni širine max. 1,55 cm (izven tlorisnega gabarita).
Število stanovanj: 8-16.
Odmiki večstanovanjskega stolpiča od sosednjih parcel:
- od parcele št. 1891/2, k. o. Velenje: minimalno 2,60 m;
- od parcele št. 1891/4, k. o. Velenje: minimalno 5,90 m;

Ob objektu je predvideno parkirišče za osebna vozila, 
kolesarnica in zunanji prostor za odpadke. Dostop na parkirišče 
je predviden iz Jenkove ceste.

5. člen
V 10. členu Odloka o UN se za sedmim odstavkom doda nov 
odstavek, ki se glasi:

»V območju urejanja C4/1 je dopustna prostorska ločitev 
objektov CVIU in VDC, gradnja prizidka k CVIU na zahodni 
strani, gradnja prizidka k VDC, ureditev zelenih površin na 
vzhodni strani VDC, ureditev parkovnih površin na južni strani 
CVIU, rekonstrukcija in dozidava obstoječe telovadnice MPT in 
združitev velikega športnega igrišča za potrebe CVIU ter MPT, 
skladno s projektom iz 1f. člena tega odloka.« 

6. člen
V 14/a. členu Odloka o UN se na koncu doda nov odstavek, ki 
se glasi:

»Na območju ureditvenega načrta je dopustna  postavitev 
enostavnih in nezahtevnih objektov za potrebe razširjene 
gostinske in trgovske ponudbe. Za postavitev enostavnih 
in nezahtevnih objektov si mora investitor pridobiti soglasje 
Mestne občine Velenje.«

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

Številka: 350-03-0001/2011-300
Datum:
                                              
                                                                                                   

        župan Mestne občine Velenje                                            
                                                                  Bojan KONTIČ

Obrazložitev:
1. PRAVNA PODLAGA:
Pravna podlaga za spremembe in dopolnitve Odloka o 
ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje je v 
96. členu Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 106/10-
popravek, 43/11-ZKZ-C, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 
Skl.US:U-I-43/13-8, 76/14-odl.US in 14/15-ZUUJFO). Ta člen 
v svojem tretjem odstavku namreč dopušča spremembe in 
dopolnitve obstoječih prostorskih aktov, do sprejetja občinskega 
prostorskega načrta.
Svet občine Velenje je leta 1993 sprejel osnovni Odlok o 
ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje (v 
nadaljevanju kratko: Odlok). V naslednjih letih je sledila vrsta 
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sprememb in dopolnitev osnovnega Odloka, zadnja v letu 2012 
(Uradni vestnik občine Velenje, št. 7/93, 4/94, 11/94 in Uradni 
vestnik Mestne občine Velenje št. 4/97, 4/99, 9/99, 2/01, 21/04, 
26/06, 8/08, 8/09, 14/09, 12/10, 13/11, 15711, 6/12, 17712, 
21/12). Pravna podlaga za ponovne spremembe in dopolnitve 
Odloka so v zgoraj navedenem Zakonu o prostorskem 
načrtovanju in v 24. členu Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MOV št. 1/16-UPB).

2. RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA Z OCENO SEDANJEGA 
STANJA:
Pobudo za spremembe in dopolnitve obstoječega Odloka sta 
podala Urad za družbene dejavnosti Mestne občine Velenje in 
Varstveno delovni center Ježek – Velenje (VDC), zaradi potreb 
po širitvi obstoječega objekta VDC, objekta Centra za vzgojo, 
izobraževanje in usposabljanje Velenje (CVIU) s pripadajočo 
zunanjo ureditvijo, ureditve in združitve skupnih športnih igrišč 
in parkovne ureditve CVIU  in Osnovne šole Mihe Pintarja 
Toleda (MPT) ter možnostjo za rekonstrukcijo in dozidavo 
obstoječe telovadnice MPT.
Postopek za spremembe in dopolnitve odloka se je začel s 
sprejetjem Sklepa o začetku postopka priprave obstoječega 
prostorskega akta, ki ga je sprejel župan Mestne občine 
Velenje dne 26. 6. 2016 (Uradni vestnik MOV, št. 13/16).  
Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev odloka je potekala 
od 8. 8. 2016 do 7. 9. 2016  v prostorih Mestne občine Velenje 
ter v prostorih Mestne četrti Desni breg-Velenje. V času javne 
razgrnitve je Urad za urejanje prostora MOV organiziral javno 
obravnavo predlaganega osnutka odloka o spremembah 
in dopolnitvah Odloka. V času javne razgrnitve smo prejeli 
štiri pripombe oziroma pobude za dodatne spremembe in 
dopolnitve Odloka. Dve pripombi sta se nanašali na možnost 
postavitve zapornic pred vhodom na posamezno parkirišče 
pred večstanovanjskimi objekti, ena pripomba se je nanašala 
na možnosti postavitve enostavnih objektov za potrebe 
razširjene gostinske ponudbe v centralnem predelu mesta, 
posebej na območju urejanja C4/3 (Cankarjeva cesta, okolica 
Centra Nova, atrij pred Kavarno Lucifer, itd.). Četrta pobuda 
se je nanašala na možnost postavitve pomožnih objektov in 
izgradnjo manjših kleti znotraj atrijev obstoječega objekta št. 36 
(vrstne hiše ob Šercerjevi cesti). Prvi dve pripombi skladno z 
obravnavo strokovnih služb MOV ni upoštevala v dopolnjenem 
osnutku sprememb in dopolnitev Odloka, ker je postavitev 
zapornic opredeljena že v obstoječem Odloku, ki predvideva 
izjeme za postavitev zapornic na zaključenih parkiriščih ob 
soglasju MOV, ko gre za javni interes. Drugi dve pripombi smo 
v celoti vključili v dopolnjen osnutek odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka. 

3. NAČELA
Spremembe in dopolnitve Odloka so pripravljene  na pobudo 
Urada za družbene dejavnosti Mestne občine Velenje in VDC 
zaradi širitve kapacitet VDC, CVIU in MPT.
Predvidene so  manjše spremembe nekaterih členov 
obstoječega Odloka, ki omogočajo pravne podlage za gradnjo 
predvidenih dozidav in rekonstrukcijo obstoječih objektov na 
območju urejanja z oznako C4/1, obenem pa smo upoštevali 
v spremenjenemu in dopolnjenemu osnutku Odloka tudi dve 
pripombi, ki smo jih prejeli v času javne razgrnitve.

4. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC:
Sredstva za izdelavo posebnih strokovnih podlag  za predvidene 

posege v prostor na območju urejanja C4/1 so bila obračunana 
iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016 (proračunska 
postavka 40416008). Osnutek sprememb in dopolnitev Odloka 
smo pripravili v Uradu za urejanje prostora MOV. 
Glede na to, da spremembe in dopolnitve Odloka ne posegajo 
v namensko rabo zemljišč na obravnavanem območju, drugih 
posledic za pogoje in merila urejanja prostora na tem območju 
ni pričakovati. 

V Velenju, 3. 10. 2016
                                                                                                   

                                                                     Pripravil:                
                                  Marko VUČINA, univ. dipl. inž. arh., l.r. 

                                                                           Podsekretar

mag. Branka GRADIŠNIK, univ. dipl. inž. arh., l.r.
Vodja Urada za urejanje prostora

ŽUPAN:
Na podlagi ��. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 1/2016-UPB) predlagam svetu 
Mestne občine Velenje, da ta odlok sprejme.

                       
                                       župan Mestne občine Velenje 
             Bojan KONTIČ, 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) na 
____seji, dne _________ sprejel

UGOTOVITVENI SKLEP 
o prenehanju mandata članu Sveta zavoda 

Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje

I.
Zaradi odstopa preneha mandat članu Sveta zavoda Glasbena 
šola Fran Korun Koželjski Velenje Antonu De Costa. 

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

Številka: 032-03-1/2014-160
Datum:         

                                                    župan Mestne občine Velenje
                                                                      Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV:
Svet Mestne občine Velenje je na 14. seji, dne 24. 5. 2016 
sprejel Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda Glasbena 
šola Fran Korun Koželjski Velenje, kot član je bil imenovan tudi 
Anton De Costa. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko 
izvoljena le dvakrat zaporedoma. Ker je bilo ugotovljeno, da je 
bil Anton De Costa izvoljen že dvakrat zaporedoma, je podal 
odstopno izjavo.

Velenje, 12. 9. 2016

Pripravila: 
Irena Hladin Škoberne, l.r.                                                       

  

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  
Na podlagi �2. 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 16. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje (Ur. vestnik MO Velenje, št. 6/97, 
22/06, 3/08 in 2/10) na  ______ seji, dne _________ sprejel naslednji	

SKLEP
o imenovanju člana v Svet zavoda Glasbena 

šola Fran Korun Koželjski Velenje

I.
V Svet zavoda Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje se 
do izteka mandatne dobe imenuje:

1. Peter Breznik.
   

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

Številka: 032-03-01/2014-160
Datum:  

                                                    župan Mestne občine Velenje
                                                                      Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV:  
V postopku zbiranja predlogov kandidatur so bile do 29. 9. 2016 
na komisijo vložene naslednje kandidature:
1. Članica sveta Suzana Kavaš je vložila kandidaturo in soglasje 
za kandidata Petra Breznika.      

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

Velenje, 3. 10. 2016

Pripravila: 
Irena Hladin Škoberne, l.r.                                                       

  

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  
Na podlagi �2. 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 
13. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Muzej Velenje (Uradni vestnik 
MO Velenje, št. 2/04, 21/05 in 7/14) na  ______ seji, dne _________ sprejel 
naslednji

SKLEP
o imenovanju članov v Svet javnega zavoda 

Muzej Velenje

I.
V Svet javnega zavoda Muzej Velenje se imenujejo:

1. Andrej Vrbec
2. Igor Rednjak
3. Karmen Grabant
4. Vera Sušec.
   

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: 032-03-01/2014-160
Datum:  

                                                    župan Mestne občine Velenje
                                                                      Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV:
V postopku zbiranja predlogov kandidatur so bile do 29. 9. 2016 
na komisijo vložene naslednje kandidature:
1. Članica sveta Suzana Kavaš je vložila kandidaturo in soglasje 
za kandidata Andreja Vrbca. 
2. Član sveta Srečko Korošec je vložil kandidaturo in soglasje 
za kandidata Igorja Rednjaka.                                   
3. Član sveta Bojan Škarja je vložil kandidaturo in soglasje za 
kandidatko Karmen Grabant. 
4. Član sveta Bojan Škarja je vložil kandidaturo in soglasje za 
kandidatko Vero Sušec.  

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

Velenje, 3. 10. 2016

Pripravila: 
Irena Hladin Škoberne, l.r.                                                       

  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  
Na podlagi �2. 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), 17. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod 
za turizem Šaleške doline (Uradni vestnik MO Velenje, št. 21/15) in 24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 
– uradno prečiščeno besedilo) na  ______ seji, dne _________ sprejel

SKLEP
o soglasju k imenovanju direktorja javnega 

zavoda 
Zavod za turizem Šaleške doline

  
I.

Svet Mestne občine Velenje daje soglasje k imenovanju Francija 
Lenarta za direktorja javnega zavoda Zavod za turizem Šaleške 
doline.

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

Številka: 032-03-01/2014
Datum: 
                                          
                                                    župan Mestne občine Velenje

                                                                      Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV:
V skladu z 32. členom 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),  ter na podlagi 
17. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za 
turizem Šaleške doline (Uradni vestnik MO Velenje, št. 21/15) 
mora svet zavoda, ki imenuje direktorja javnega zavoda, pred 
imenovanjem pridobiti soglasje ustanovitelja. 
Na javni razpis za prosto delovno mesto direktorja javnega 
zavoda Zavod za turizem ŠD so se prijavili kandidati: Miloš  
Čotar iz Ljubljane, Vanja Blagus iz Velenja, Franci Lenart 
iz Velenja, Špela Menih Novak iz Šoštanja, Urška Gaberšek 
iz Velenja in Simona Korent iz Radelj ob Dravi. Kandidati so 
poslali prijavo, skladno z razpisom, le kandidat Miloš Čotar je 
poslal nepopolno prijavo, manjkal je program zavoda. Kljub 
ponovnemu pozivu k dopolnitvi prijave se kandidat ni odzval, 
zato ni bil uvrščen v nadaljnji izbirni postopek. Svet zavoda je 
soglasno sprejel sklep, da se za direktorja Zavoda za turizem 
ŠD predlaga Francija Lenarta.
Svet zavoda je 13. 9. 2016 podal ustanoviteljici predlog za 
podajo soglasja k imenovanju direktorja javnega zavoda Zavod 
za turizem ŠD.
O kandidatu za direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom 
Velenje je predhodno mnenje podal Urad za razvoj in investicije 
Mestne občine Velenje. Na podlagi poznavanja področja in 
predlaganega programa vodenja Zdravstvenega doma Velenje 
menijo, da bo mag. Janko Šteharnik s svojimi delovnimi 
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izkušnjami in strokovno usposobljenostjo, lahko uspešno 
opravljal naloge direktorja Zdravstvenega doma Velenje. 
Iz dokumentacije, priložene k prijavi na razpis, so razvidne 
izkušnje ter vsebinski sklopi, ki jih je v programu in smernicah 
dela Zdravstvenega doma Velenje za mandatno obdobje 2016 
– 2020 izpostavil kandidat. Kandidat je k prijavi na razpis 
priložil zahtevano dokumentacijo, iz katere je razvidna njegova 
strokovna usposobljenost. V dokumentaciji so opisane delovne 
izkušnje, ki si jih je pridobil pri dosedanjem delu, in sicer več kot 
20 let delovnih izkušenj na področju vodenja in svetovanja. 
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.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 
27. seji dne 3. 10. 2016 oblikovala predlog Sklepa o soglasju k 
imenovanju direktorja javnega zavoda Zavod za turizem ŠD in 
predlaga Svetu MO Velenje, da ga sprejme.

Velenje, dne 3. 10. 2016

                                       Pripravila:                                               
                                                          Irena Hladin Škoberne, l.r. 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja -
Na podlagi �2. 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 7. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center za razvoj terciarnega 
izobraževanja SAŠA Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 12/2016) na  ____
__ seji, dne _________ sprejel naslednji

SKLEP
o imenovanju članov v Svet Javnega zavoda 
Center za razvoj terciarnega izobraževanja 

SAŠA Velenje

I.
V Svet Javnega zavoda Center za razvoj terciarnega 
izobraževanja SAŠA Velenje se imenujejo:
1. Alen Kopić
2. Andrej Vasle.
   

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: 032-03-01/2014-160
Datum:  
         
                                                    župan Mestne občine Velenje

                                                                      Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV:
V postopku zbiranja predlogov kandidatur so bile do 29. 9. 2016 
na komisijo vložene naslednje kandidature:
1. Član sveta Bojan Škarja je vložil kandidaturo in soglasje za 
kandidata Alena Kopića. 
2. Član sveta Mihael Letonje je vložil kandidaturo in soglasje za 
kandidata Andreja Vasleta. 
3. Članica sveta Suzana Kavaš je vložila kandidaturo in soglasje 
za kandidata Franca Štravsa.

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

Velenje, 3. 10. 2016

Pripravila:
Irena Hladin Škoberne, l.r.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
Na podlagi �2. 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: ŽUPAN                                                                   Faza: PREDLOG	
	
Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik 
MO Velenje, št. 3/2016 - uradno prečiščeno besedilo) je Svet Mestne občine 
Velenje na ____ seji dne ______________ potrdil uradno prečiščeno besedilo 
Odloka o ustanovitvi andragoškega javnega zavoda Ljudska univerza Velenje, 
ki obsega:	
	
- Odlok o ustanovitvi andragoškega javnega zavoda Ljudska univerza Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 6/1997 z dne 29. 5. 1997),	
	
- Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi andragoškega javnega zavoda 
Ljudska univerza Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 6/2001 z dne 3. 10. 
2001),	
	
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi andragoškega 
javnega zavoda Ljudska univerza Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 
1/2008 z dne 23. 1. 2008),	
	
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Andragoškega 
zavoda Ljudska univerza Velenje ( Uradni vestnik MO Velenje, št. 12/2016 z dne 
22. 6. 2016),

 
ODLOK

O USTANOVITVI ANDRAGOŠKEGA 
JAVNEGA ZAVODA LJUDSKA UNIVERZA 

VELENJE
uradno prečiščeno besedilo (UPB1)

I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen

S tem odlokom Mestna občina Velenje s sedežem v Velenju, 
Titov trg 1, (v nadaljevanju: ustanovitelj), ustanavlja javni zavod 
za izobraževanje odraslih in sicer ANDRAGOŠKI ZAVOD 
LJUDSKA UNIVERZA VELENJE (v nadaljevanju: zavod).

II. STATUSNE DOLOČBE
Ime, sedež in pravni status zavoda

2. člen
Zavod posluje pod imenom: 
ANDRAGOŠKI ZAVOD LJUDSKA UNIVERZA VELENJE.
Sedež zavoda: Titov trg 2, Velenje.
Skrajšano ime zavoda je LJUDSKA UNIVERZA VELENJE.

3. člen
Zavod je pravni naslednik Andragoškega zavoda Ljudske 
univerze Velenje, ki je vpisan v sodni register pri enoti Temeljnega 
sodišča Celje v Celju pod številko registrskega vložka 1-114-00 
Celje, ki je vpisan dne 28. 9. 1994 pod oznako Srg 1855/94 in 
prevzame vse pravice in obveznosti tega zavoda.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga 
vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.

4. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in 
odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih 
določata zakon in ta odlok.

Pečat zavoda
5. člen

Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike premera 35 mm. 
V sredini pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa je 
izpisano: REPUBLIKA SLOVENIJA – LJUDSKA UNIVERZA 

VELENJE – VELENJE – ANDRAGOŠKI ZAVOD.
Število pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničenja 
določi direktor zavoda.

Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
6. člen

Zavod zastopa in predstavlja direktor zavoda brez omejitev.
Direktor zavoda lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda 
v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
Evidenco teh pooblastil vodi tajništvo zavoda.

7. člen
Za zavod podpisuje direktor in delavci, ki so pooblaščeni 
za podpisovanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih 
opravljajo.

Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb
8. člen

Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po izobraževanju 
odraslih na območju Mestne občine Velenje, Občine Šmartno 
ob Paki in Občine Šoštanj.

III. DEJAVNOSTI ZAVODA
9. člen

Dejavnost zavoda po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 69/2007 in 17/2008) je:
- 85.200 osnovnošolsko izobraževanje,
- 85.310 srednješolsko splošno izobraževanje,
- 85.320 srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje,
- 85.410 posrednješolsko neterciarno izobraževanje,
- 85.510 izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na 
področju športa in rekreacije,
- 85.520 izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na 
področju kulture in umetnosti,
- 85.590 drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje 
in usposabljanje,
- 85.600 pomožne dejavnosti za izobraževanje,
- 88.990 drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez 
nastanitve,
- 93.299 drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.

Dejavnost se opravlja kot javna služba na področju izobraževanja 
odraslih, katere izvajanje je v javnem interesu.

10. člen
Zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program, ki je 
sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom.

11. člen
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti 
pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne 
da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so 
izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede 
tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani 
pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih 
zavod opravlja občasno in s katerimi dopolnjuje ponudbo 
izobraževalnih storitev ali s katerimi prispeva k popolnejšemu 
izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje 
registriranih dejavnosti.
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12. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe v okviru dejavnosti, ki so vpisane 
v sodni register.

13. člen
Zaradi racionalne izrabe izobraževalnih zmogljivosti in 
upoštevajoč načelo krajevne bližine in ter dostopnosti 
izobraževanja, lahko zavod ustanavlja dislocirane enote za 
izvajanje posameznih izobraževalnih programov.

IV. ORGANI ZAVODA
14. člen

Organi zavoda so:
- svet zavoda,
- direktor,
- andragoški zbor,
- strokovni aktiv,
- vodja izobraževalnega področja.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, 
sestavo in način volitev oziroma imenovanje določil s pravili.

Svet zavoda
15. člen

Zavod upravlja svet zavoda, ki ga tvorijo predstavniki 
ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki 
udeležencev izobraževanja.

Svet zavoda sestavlja pet članov in to:
- dva predstavnika ustanovitelja,
- dva predstavnika delavcev zavoda in
- en predstavnik udeležencev izobraževanja.
Dva predstavnika ustanovitelja imenuje Svet Mestne občine 
Velenje izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov 
ter občanov iz naselij Mestne občine Velenje.
Dva predstavnika zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno 
na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon 
in ta odlok.
Enega predstavnika udeležencev izobraževanja pa izvolijo 
udeleženci izobraževanja na skupnem sestanku zainteresiranih 
udeležencev izobraževanja.
Člani sveta na ustanovitveni seji izmed sebe izvolijo predsednika 
in namestnika predsednika. Svet odloča z večino glasov svojih 
članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta.
Mandat predstavnikov udeležencev izobraževanja v svetu 
zavoda preneha s prenehanjem statusa udeleženca 
izobraževanja v zavodu.

16. člen
Svet zavoda:
- imenuje in razrešuje direktorja,
- sprejema program razvoja zavoda,
- sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
- določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične 
račune,
- ustanovitelju in ravnatelju zavoda daje predloge in mnenja o 
posameznih vprašanjih, pomembnih za delovanje zavoda,
- odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in 
odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
- odloča o pritožbah udeležencev izobraževanja v zvezi z 
izvajanjem posameznih izobraževalnih programov,
- sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa 

ta odlok ali drug,
- odloča o pritožbah delavcev na izrečene disciplinske ukrepe 
direktorja ter
- opravlja druge naloge, določene z zakonom ter splošnimi akti 
zavoda.

17. člen
(volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda)
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet 
zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom 
mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred 
potekom mandata svetu zavoda. S sklepom o razpisu volitev 
mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se 
volijo. 
Sklep o razpisu volitev se mora objaviti v zavodu.

18. člen
Kandidate za izvolitev v svet zavoda predlagajo delavci na 
zboru delavcev, kjer tudi oblikujejo kandidatno listo. Volitve so 
veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. 
Izvoljena sta kandidata, ki sta dobila večino glasov delavcev, 
ki so volili.
Volitve vodi tričlanska volilna komisija, ki jo imenuje svet 
zavoda. Imenovanje volilne komisije in določitev ustreznega 
rokovnika njenega delovanja mora biti opravljeno najmanj 60 
dni pred iztekom mandata članom sveta.
Volilna komisija pripravi o izvedbi volitev končno poročilo, ki 
ga objavi na oglasni deski zavoda ter o izidu volitev obvesti 
izvoljene kandidate.

Direktor
19. člen

Andragoški vodja in poslovodni organ zavoda je direktor.
Direktor opravlja naslednje naloge:
- organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
- oblikuje in predlaga poslovno politiko in program razvoja 
zavoda,
- pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za 
njegovo izvedbo,
- organizira, vodi in usklajuje celotni delovni proces na zavodu, 
ter zagotavlja pogoje za normalo in ekonomično poslovanje,
- odloča o uporabi sredstev,
- sklepa pogodbe v zvezi z delovanjem zavoda,
- skrbi za ohranjanje in izboljševanje splošnih materialnih 
pogojev za izvajanje dejavnosti (zgradba, šolski prostori in 
šolska in pisarniška oprema),
- zagotavlja izpolnjevanje obveznosti, ki jih ima zavod do drugih 
organizacij, skupnosti ter lokalnih in državnih organov,
- zagotavlja obveščanje delavcev zavoda, udeležencev 
izobraževanja, zunanjih sodelavcev ter pristojnih služb 
ustanovitelja o zadevah, ki imajo pomembnejši vpliv na status 
in delovanje zavoda,
- zagotavlja pravočasno oblikovanje računovodskih poročil ter 
oblikovanje in posredovanje ustreznih poslovnih poročil,
- določa sistemizacijo delovnih mest,
- odloča o sklepanju delovnih razmerij in disciplinski odgovornosti 
delavcev,
- opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

20. člen
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki ima 
visokošolsko izobrazbo, pedagoško – andragoško izobrazbo, 
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strokovni izpit in najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega 
najmanj tri leta na področju izobraževanja odraslih. 
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda po postopku 
in pod pogoji, določenimi z zakonom.

Andragoški zbor
21. člen

Andragoški zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda in 
namestniki vodij strokovnih aktivov, vodi pa ga direktor 
zavoda.
Andragoški zbor opravlja naslednje naloge:
- obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z 
izobraževalnim delom zavoda,
- daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
- daje mnenje o predlogu za imenovanje direktorja,
- daje mnenje o vsebinskih, organizacijskih in kadrovskih 
usmeritvah zavoda, ki jih predlaga direktor,
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Strokovni aktiv
22. člen

Strokovni aktiv sestavljajo strokovni delavci - organizatorji 
izobraževanja in učitelji na posameznem izobraževalnem 
področju. Strokovni aktiv obravnava problematiko, povezano 
z izobraževalnim delom, oblikuje predloge za izboljšanje tega 
dela, daje mnenje o letnem delovnem načrtu in spremlja njegovo 
izvajanje, obravnava pripombe udeležencev izobraževanja in 
daje na zahtevo sveta zavoda mnenje o imenovanju direktorja.
Izobraževalna področja se oblikujejo v skladu z obsegom 
aktualnih izobraževalnih interesov in so v času sprejetja tega 
odloka naslednja:
- pridobivanje izobrazbe,
- strokovno izobraževanje,
- splošno in jezikovno izobraževanje.
Strokovni aktiv vodi vodja izobraževalnega področja. Učitelji, 
ki poučujejo na posameznem področju, izberejo izmed sebe 
namestnika vodje aktiva.

Vodja izobraževalnega področja
23. člen

Vodja izobraževalnega področja vodi delo strokovnega aktiva, 
načrtuje in organizira izobraževanje, analizira izobraževalno 
delo in njegove rezultate, spremlja napredovanje udeležencev 
izobraževanja, opravlja in organizira svetovalno delo in opravlja 
druge naloge, določene z letnim delovnim načrtom.

V. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO 
ZAVODA

24. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja sredstva in premoženje, s katerim je 
zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.
Ustanovitelj daje zavodu za opravljanje dejavnosti v upravljanje 
zgradbo v Velenju, Titov trg 2, ki je zgrajena na št. zemljišča 
2539, k. o. Velenje in katere katastrska površina znaša 316 m2 
ter opremo, ki je izkaza v bilanci stanja na dan 31. 12. 1996.
Sredstva za izvajanje programov vzgoje in izobraževanja se 
zagotavljajo na podlagi standardov in normativov. Standarde in 
normative za občinski program vzgoje in izobraževanja določa 
Svet Mestne občine Velenje.

25. člen
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v 
upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično 
premoženje ali ga obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni 
brez soglasja ustanovitelja.

26. člen
Zavod lahko pridobiva sredstva za delo tudi iz prispevkov 
slušateljev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz 
donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo 
proizvodov oziroma storitev, ustvarjenim z opravljanjem vzgoje 
in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti 
v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih 
stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, izjemoma in 
po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v zavodu 
določi minister.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju 
medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti 
krije država oziroma ustanovitelj, pri tem pa upošteva 
dogovorjena merila, normative in standarde, ki veljajo za 
dejavnosti zavoda.

27. člen
Zavod lahko ustanovi sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, 
ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne 
financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, 
za zviševanje standarda izobraževalnih oblik in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov 
občanov, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in štiri članov, 
od katerih sta najmanj dva predstavnika zavoda. Upravni odbor 
sklada imenuje svet zavoda. 
Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda.
Upravni odbor lahko ima pravila.

VI. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI 
ZAVODA

28. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno, 
subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
Ustanovitelj nadzira gospodarjenje z nepremičninami v njegovi 
lasti.

VII. JAVNOST DELA
29. člen

Delo zavoda je javno.
Javnost dela zagotavlja z obveščanjem javnosti o načrtovanih 
izobraževalnih programih za posamezna časovna obdobja, z 
obvestili in pojasnili udeležencem izobraževanja in s sporočili 
novinarjem drugim predstavnikom javnosti.
Novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo biti prisotni 
na sejah in drugih oblikah dela organov zavoda ter oblikah 
izvajanja izobraževalnega dela, razen v primerih, kot je to 
določeno z zakonom ali drugimi predpisi, ali pa če jih direktor 
izrecno povabi na predstavitev dejavnosti.
O delu zavoda javnost obvešča direktor ali oseba, ki jo je za to 
nalogo pooblastil.
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VIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
30. člen

Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja odlok ter v drugih 
zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi 
svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme 
svet zavoda.

Odlok o ustanovitvi andragoškega javnega zavoda Ljudska 
univerza Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 6/1997) 
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

VIX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen

Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v 
roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.

32. člen
Direktorju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero 
je bil imenovan. Po izteku mandata direktorju se opravi razpis 
prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenem 
s tem odlokom.
V primeru, da dosedanjemu direktorju mandat poteče pred 
oblikovanjem sveta zavoda po tem aktu, imenuje dosedanji 
svet zavoda vršilca dolžnosti direktorja in sicer za obdobje do 
imenovanja direktorja po tem aktu. 
To obdobje ne more biti daljše od enega leta.

33. člen
Direktor zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po 
zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo 
dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem odlokom v roku 
treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.

34. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati statutarni sklep 
zavoda Delavske univerze Velenje, ki ga je dne 18. 5. 1993 
sprejela Skupščina občine Velenje in odločba o spremembi in 
dopolnitvi odločbe o ustanovitvi Delavske univerze Velenje, ki 
jo je 14. 7. 1981 sprejela Skupščina občine Velenje.

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

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi andragoškega javnega 
zavoda Ljudska univerza Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, 
št. 6/2001) vsebuje naslednjo končno določbo:

       3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku 
MO Velenje.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
andragoškega javnega zavoda Ljudska univerza Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2008) vsebuje naslednjo 
končno določbo:

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

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 

andragoškega javnega zavoda Ljudska univerza Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 12/2016) vsebuje naslednjo 
končno določbo:

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

Številka: 015-02-0004/2016-570
Datum:  

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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Predlagatelj: ŽUPAN                              Faza: PREDLOG	
	
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 110/11 - ZDIU12, 46/13 
- ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - 
ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP in 96/15) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) na svoji ____ 
seji, dne ______________ sprejel naslednji

SKLEP
o seznanitvi s poročilom o izvrševanju 

proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016 
v obdobju od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016

1. člen
Svet Mestne občine Velenje se je seznanil s Poročilom o 
izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016 v 
obdobju od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016.

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

Številka: 403-05-0001/2016-211
Datum: 6. 10. 2016 

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV:
Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje za leto 
2016 v obdobju od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 je bilo objavljeno 
v gradivu Glasilo Sveta Mestne občine Velenje, št. 15/2016, z 
dne 31. 7. 2016.

Pripravila:
Judita Zager, l.r.

ŽUPAN:
Na podlagi ��. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) 
predlagam svetu, da ta sklep sprejme.

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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Celostna prometna strategija za Mestno občino Velenje  
 zaključek 1. faze izdelave 

Poročilo za sejo Sveta MOV  
 
Celostna prometna strategija (CPS) je strateški dokument občine za trajnostno načrtovanje prometa (trajnostni razvoj 
pomeni uravnotežen gospodarski, socialni in okoljski razvoj ob zadovoljevanju potreb današnje generacije in 
upoštevanju potreb prihodnjih generacij). Je ključno orodje novega pristopa načrtovanja in si prizadeva rešiti izzive 
občine, ki so povezani s prometom, s čimer ji pomaga uresničiti njene ključne razvojne potenciale. V procesu priprave 
dokumenta analiziramo obstoječ prometni sistem, ugotovimo njegove močne in šibke točke, analiziramo obstoječe 
strateške dokumente na področju načrtovanja prometa in v pripravimo vključimo javnost. Z jasno določeno vizijo in 
strateškimi cilji skuša CPS doseči celostne spremembe in  posledično večjo kakovost bivanja za zdajšnje in prihodnje 
generacije.  Poudarek daje zmanjšanju uporabe osebnega avtomobila in izboljšanju pogojev za povečanje uporabe 
javnega potniškega prometa, koles in pešpoti na krajših razdaljah. Izvajanje CPS bo prispevalo k razvoju trajnostne 
urbane mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestu ter boljši povezanosti urbanih območij z njihovim 
zaledjem. Zmanjšalo se bo število prometnih zastojev, izboljšala se bosta kakovost življenjskega prostora in prometna 
varnost. Vse to bo pozitivno vplivalo na razvoj občine. 
 
Za izdelavo CPS smo pridobili sredstva na razpisu Ministrstva za Infrastrukturo v višini 85% upravičenih stroškov. 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. 
 
Za izvajanje ukrepov, definiranih v CPS, bo občina lahko kandidirala na razpisih evropskih skladov (podlaga za 
uspešnejše črpanje evropskih sredstev). 
 
Na javnem razpisu je bila za izdelavo CPS MOV izbrana skupina ponudnikov B22, d.o.o., PNZ, d.o.o., MK projekt, 
d.o.o. s podizvajalci. 
 
Postopek izdelave CPS MOV z glavnimi izvedenimi in predvidenimi aktivnostmi: 

1. faza (21.4.2016 – 21.9.2016): Zagon procesa 
- sklopi: postavitev temeljev, opredelitev procesa, analiza stanja in oblikovanje scenarijev 
- izvedene aktivnosti: ankete, intervjuji, 2 javni razpravi, delavnica, delavnice za osnovnošolce, analiza 

stanja na področju kolesarjenja, pešačenja, uporabe javnega potniškega prometa in mirujočega prometa, 
izdaja zloženke o CPS 
 

2. faza (22.9.2016 – 21.12.2016): Racionalno zastavljanje ciljev 
- sklopi: oris želenega stanja, opredelitev prioritet, izbira ukrepov  
- izvedene aktivnosti: delavnica o mobilnosti na delovno mesto (Na delo brez odtisa, 12.10.2106) 
- predvidene aktivnosti: 2 javni razpravi (vizija in strateški cilji: 25.10.2016, ukrepi: 15.11.2016), razstava o 

viziji, izdelava osnutka CPS MOV, izdaja zloženk o CPS 
 

3. faza (22.12.2016 – 21.4.2016): Priprava strategije 
- sklopi: načrtovanje izvajanja, vzpostavitev nadzora, sprejem strategije 
- predvidene aktivnosti: izdelava akcijskega načrta in vzpostavitev spremljanja izvajanja ter nadzora, 

predstavitev osnutka na seji Sveta MOV, sprejem predloga na seji Sveta MOV, tisk publikacije, zaključna 
prireditev 
 

4. faza (22.4.2016 – okvirno 5 let po sprejetju): Izvajanje strategije 
- sklopi: vodenje procesa izvajanja in projektno komuniciranje, spremljanje napredka 
- predvidene aktivnosti: izvajanje ukrepov, spremljanje izvajanja ukrepov, poročanje ministrstvu o izvajanju, 

novelacija CPS MOV 
 
 
Izhodišča – prometni tokovi v Mestni občini Velenje, analiza potovalnih navad ter demografskih značilnosti 
prebivalcev 
 
Glede na analizo prometnih tokov in prostorskih značilnosti Mestne občine Velenje ter potovalnih navad občanov 
ugotavljamo sledeče: 

- vzrok največjega števila prometnih tokov skozi Velenje predstavljajo migracije na delovna mesta ter 
tranzit; 

- prometni zastoji se pojavljajo predvsem v prometnih konicah; 
- mesto je dovolj majhno za uporabo kolesa in pešačenja pri premagovanju kratkih razdalj; 
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- naraščujoča suburbanizacija (večanje števila prebivalcev v izven mestnih naseljih, upad števila 
prebivalcev znotraj mesta) generira dodatne prometne tokove; 

- prebivalci za svoje poti po občini (mestu) največ uporabljajo osebni avtomobil (prevoz na delo, v šolo, po 
opravkih); 

- prebivalci največ kolesarijo v popoldanskem času (uporaba za namen rekreacije in ne za premagovanje 
vsakodnevnih razdalj – prevozov na delo, v šolo); 

- demografska struktura prebivalcev (starajoča se družba) narekuje ukrepe v smeri zagotavljanj dostopnosti 
za ranljivejše skupine (starejši in mlajši). 
 

Največ prometnih tokov v občini povzroča tranzit skozi občino in migracije na delovna mesta, pri čemer je potrebno 
izpostaviti predvsem dve glavne smeri poteka prometa preko MO Velenje: 

- smer sever-jug (Koroška – osrednjeslovenska regija), 
- smer vzhod-zahod (Velenje – Šoštanj – Šmartno ob Paki – Mozirje). 

 
Velenje je zaposlitveno središče za številne prebivalce okoliških občin. Največ delovnih migrantov se po podatkih 
SURS (za leto 2015) vozi na delo v Velenje iz občin Šoštanj (1662), Žalec (689), Šmartno ob Paki (544), Celje (438) 
in Slovenj Gradec (408). Iz Velenja se največ prebivalcev na delo vozi v Ljubljano (860), Celje (563), Šoštanj (666), 
Žalec (319). 
 
Rezultati ankete kažejo, da se večina občanov za svoje poti po občini uporablja osebni avto (62%), pri čemer gre v 
veliki meri za cilje znotraj občine (78%). Prvenstveno je namen vožnje prevoz na delo ali v šolo (48%) – dnevna 
migracija. Glede na rezultate ankete vidimo, da večina prebivalcev poti znotraj občine (mesta) opravlja z osebnim 
vozilom. Prav tako so močni tokovi na ravni dnevne migracije med Velenjem in Šoštanjem. V luči razvoja trajnostne 
mobilnosti se je potrebno osredotočiti na spremembe potovalnih navad tistih, ki to fizično zmorejo. Mesto Velenje 
(skupaj z zaposlitvenimi središči v Šoštanju) je namreč zaradi svoje »majhnosti« idealno za premagovanje 
vsakodnevnih poti peš ali s kolesom. Migracijo z avtomobilom v mesto iz podeželja lahko omejimo z urejanjem P+R 
parkirišč na obrobjih oziroma ob vpadnicah, gradnjo daljinskih kolesarskih povezav, izboljšanjem frekvence lokalnega 
avtobusnega prevoza (tudi kombinacije s šolskimi prevozi), s povečanjem števila potnikov v osebnih avtomobilih in 
drugimi mehkimi ukrepi. 
 
Število prebivalcev se povečuje predvsem izven mestnega središča – suburbanizacijo pospešuje tudi dobro razvejano 
prometno omrežje, ki zagotavlja dostopnost do mesta (storitev) z osebnimi avtomobili. 
Starostna struktura občanov kaže na vedno večje staranje prebivalstva, kar občino z vidika dostopnosti prebivalcev 
postavlja pred nove izzive. Zagotavljanje dostopnosti do storitev za starajočo se družbo zahteva predvsem okrepljeno 
ponudbo javnega potniškega prometa, prevozov na klic, tudi sklenjenega, varnega in udobnega kolesarskega omrežja 
ter omrežja pešpoti. Ista ponudba zagotavlja določeno stopnjo neodvisnosti pri premagovanju razdalj za mlajšo 
generacijo (do 18 let).  
 
Analiza stanja na področju motornega prometa 
V Mestni občini Velenje kot prednosti na področju motornega in mirujočega prometa zaznava razvejano omrežje 
glavnih, regionalnih in občinskih cest. V povprečju se je ves motorni promet v obdobju 2006–2016 zmanjšal za 15 %. 
Večina anketirancev si želi zmanjšati število avtomobilov na cestah in parkiriščih (49 %) ter umirjanje prometa v 
naseljih (51 %). Več kot polovica anketirancev je zadovoljna s pretočnostjo prometa, nevarnost pa vidimo v 
nadaljnjem propadanju cestnega omrežja. Med letoma 2002 in 2015 se je število prometnih nesreč zmanjšalo za 
64%.  
 
Parkirna politika je v mestnem središču urejena s sistemom modrih con. Predstavlja še številne možnosti nadgradnje, 
saj je to eden glavnih instrumentov za spreminjanje potovalnih navad občanov in obiskovalcev. Od dodajanja drugih 
možnosti plačila (bankovci, plačilne kartice, mobilni telefoni, vračanje preostanka denarja), višanja parkirnin v ožjem 
mestnem središču na račun obrobja, širjenja območij modrih con. Parkirnih mest je v ožjem mestnem središču dovolj. 
Slabše je poskrbljeno za parkiranje v velenjskih stanovanjskih soseskah (SZ predel), kjer se pojavljajo težnje po 
zapiranju parkirišč z zapornicami. Prav tako ni parkirnih mest namenjenih turističnim avtobusom ter parkirišč za 
tovorna vozila. 
 
V občini Velenje je  dobro omogočen dostop do poljubnih, še posebej podeželskih in zalednih destinacij občine z 
uporabo osebnega avtomobila. Motorni promet je najhitrejši način prevoza na srednje in dolge razdalje znotraj regije 
in Slovenije. Evidentirane so bile slabosti na področju stanja nekaterih cest, pojavljajo se zastoji in povečevanje števila 
delovnih migrantov v druge občine ter njihova velika odvisnost od motornega prometa. Veliko je tranzitnega prometa v 
smeri Šoštanja, Slovenj Gradca in avtoceste, kjer je prisoten tudi velik delež tovornih vozil, kjer vozila ogrožajo 
šibkejše udeležence v prometu, še posebej kolesarje. Mestna občina Velenje si  prizadeva omiliti visoke eksterne 
stroške zaradi zastojev, negativnih vplivov na okolje in zdravje ter visoke stroške zaradi neekonomične uporabe vozila  
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za uporabnika. Prizadeva si za bolj trajnostno mobilnost in socialno izključenost skupin, ki nimajo dostopa do 
avtomobila (otroci in mladostniki, starejši, gibalno ovirani, socialno šibkejši).  
 
Priložnosti za urejanje problematike tranzita so v gradnji tretje razvojne osi in v vlaganju v vzdrževanje in optimiziranje 
obstoječe mreže cest, v ureditvi parkirne problematike v stanovanjskih soseskah in v prerazporeditvi pritiska na 
parkirna mesta s prenovljeno parkirno politiko. Ena izmed priložnosti je spodbujanje sistemov »Car Sharing«, kar 
posledično zagotavlja zmanjševanje prometnih obremenitev. Uvedba P+R parkirišč in javne taksi službe, ki bi 
omogočala prevoz po dostopnih cenah ter v postavitvi električnih polnilnic in uvajanju con, ki so dostopne samo 
električnim vozilom predstavlja možnosti spodbujanja uporabe okolju bolj prijaznih vozil. 
 
Slabost v MOV predstavlja slaba prometna lega, saj trenutno ni vzpostavljenega neposrednega dostopa do avtoceste. 
Problem predstavlja draga gradnja in vzdrževanje cestne infrastrukture, pri čemer se zavedamo morebitne nizke 
podpore javnosti za nadaljevanje zapiranja mestnih središč za motorni promet in preureditve parkirne politike in 
povečanja stroškov parkiranja zaradi uvajanja novih parkirnih con. Nevarnost obstaja v naraščajoči ceni goriv in v 
morebitnih višjih dajatvah za motorna vozila. Nadaljnje izseljevanje prebivalcev iz Velenja ter povečevanje delovnih 
migracij pa bi lahko povečalo pritisk na cestno omrežje. 
 
Analiza stanja na področju pešačenja 
Kljub temu, da je velika večina anketirancev zadovoljna s peš infrastrukturo, vidimo prednosti peš prometa v 
povečanem deležu hoje tako v relativnem kot absolutnem smislu, še posebej v urbanem območju. Velenje je gosto 
naseljeno mesto s kratkimi razdaljami. Prednosti so v uvajanju ukrepov za umirjanje prometa na nekaterih ulicah ter v 
prenovi nekaterih javnih prostorov in trgov.  
 
V MOV  je pomanjkanje trgovin in ostalih storitvenih oz. oskrbnih vsebin na območjih ''čiste'' stanovanjske rabe 
(blokovska naselja) - premalo je mešane rabe. Določeni odseki pešpoti imajo pomanjkljivo infrastrukturo in so 
neatraktivni za pešačenje (hrup, vizualna oz. izkustvena monotonost). Reka Paka predstavlja priložnost za 
vzpostavitev zelenega koridorja za peš promet. Mesto Velenje je prijazno individualnemu motoriziranemu prometu 
(dobra dostopnost, dovolj parkirišč, visoka stopnja motorizacije). Potrebno je izvajati mehke ukrepe za spodbujanje 
hoje in v strateških dokumentih hojo uvrstiti med prednostne bodoče aktivnosti, tako v ciljih kot v ukrepih. Na območju 
izven mesta Velenje so pogoji za pešačenje zaradi nizke gostote poselitve in storitvenih dejavnosti omejeni, saj 
infrastruktura za pešačenje ni primerno prisotna (pločniki in pešpoti). Občina lahko svoj prostor oplemeniti z 
nadgradnjo vsebin in atraktivnosti v mestu in ob promenadah. Priložnost vidimo v večinski podpori večjim površinam 
za pešce in ureditvi šolskih poti, v vključevanju so-rab v območja ''čistih'' rab prostora (heterogena 3D raba prostora) 
in v dodatnem vključevanju zelene infrastrukture v mesto (predvsem drevesa). Priložnost, ob hkratnem omejevanju 
individualnega motoriziranega prometa, obstaja v infrastrukturnem prilagajanju pešcem skladno s trajnostnimi načeli. 
Nevarnost v MOV predstavlja nadaljnje širjenje oskrbnih in storitvenih dejavnosti na obrobje mesta (nakupovalni centri 
na obrobju mesta preusmerjajo navade, zapiranje trgovin v centru) ter urbanistični razvoj mesta usmerjen v sub-
urbanizacijo z tendenco izseljevanja prebivalstva iz centra mesta (omejene možnosti za pešačenje), kot tudi v 
nadaljevanju urbanističnega in prometnega prilagajanja mesta individualnemu motoriziranemu prometu (npr.: krčenje 
zelenih površin za potrebe parkirišč). 
 
Analiza stanja na področju kolesarjenja 
Kljub temu, da kolesarjenje vpliva na izboljšanje zdravja in vitalnosti in ima velik zunanji doživljajski potencial, ima 
Velenje značilno celinsko podnebje, pridih predalpskega sveta pa prinaša sorazmerno dolge in hladne zime, kar veliko 
ljudi odvrača od kolesarjenja. Priložnosti pa vidimo v relativno dobrih vremenskih pogojih - v Velenju se beleži letno 
povprečno kar 200 dni brez oz. z minimalnimi padavinami (pod 1 mm/m2) in samo okoli 30 takšnih dni na leto, ko 
količina padavin presega 10 mm/m2. Prednosti za razvoj kolesarskega prometa v MOV so v ugodnem reliefu v najbolj 
gosto poseljenem delu kar predstavlja največjo prednost za razvoj kolesarskega omrežja. Velika večina pomembnejših 
točk v Velenju leži v radiju 3 km, kolo pa je na razdaljah do 4-5 km navadno hitrejše od ostalih prevoznih sredstev. 
Prednost za večji razvoj kolesarskega prometa predstavlja vzpostavljeni obstoječem avtomatiziran sistem brezplačne 
izposoje koles BICY, ki omogoča tudi intermodalnost (P+Bike). Prednost lastnega kolesa je v relativno nizkih stroških 
nakupa in vzdrževanja, parkiranje je brezplačno in brez omejitev. Kolo lahko parkiramo na skoraj vseh možnih lokacijah 
za neomejen čas.  Hkrati s povečanjem deleža uporabe kolesa se zmanjša število motornih vozil na cesti, s čimer se 
zmanjša tudi izpust škodljivih emisij in izboljša varnost na cesti. Zato je v MOV razvoj kolesarskega prometa podprt v 
različnih razvojnih dokumentih. Pojavlja se nekaj slabosti v obstoječem kolesarskem omrežju v Velenju, ki je sicer je le-
to dobro zastavljeno, vendar še ni popolnoma povezano in sklenjeno, na nekaterih odsekih pa je celo nevarno. 
Primanjkuje zemljevidov, slabo pa je tudi označevanje. Slabost vidimo v naraščanju števila parkirišč za avtomobile ter v 
pomanjkanju kolesarnic in stojal za kolesa, ki bi v času mirovanja kolo ščitila pred zunanjimi vplivi in tatvinami. Večina 
anketirancev je nezadovoljna z varnostjo, sklenjenostjo kolesarskih poti in kolesarskimi parkirišči, želijo si izboljšane 
kolesarske infrastrukture. Poleg tega v  zavesti prebivalcev Velenja še ni prepričanja o tem, da lahko kolo na krajših 
razdaljah dostojno zamenja uporabo avtomobila. Skozi mobilnostne načrte priložnost vidimo v sodelovanju z večjimi  
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podjetji. Poleg tega je kolesarska infrastruktura precej cenejša od infrastrukture za motorni promet ali javnega prometa. 
Priložnost vidimo v vse večji ekološki ozaveščenosti in ozaveščenosti ljudi, v zvezi z varovanjem okolja, kar izkazuje 
večinska podpora anketirancev, ki se zavzemajo za več površin za mestne in rekreativne kolesarjenje ter več 
kolesarskih parkirišč. Poenotiti je potrebno standarde za načrtovanje kolesarske infrastrukture in sistem označevanja 
le-te. Spodbujati želimo načrtovanje regijskih kolesarskih poti na Savinjskem in državnih kolesarskih povezav, kar lahko 
pozitivno pripomore h razvoju turizma.  Priložnost vidimo v nadgradnji sistema izposoje javnih koles in v uporabi 
zložljivih koles, ki povečuje možnosti za razvoj intermodalnega transporta, saj kolesarjenje povezuje z ostalimi 
prometnimi sredstvi. Električna kolesa omogočajo večji radij gibanja in omogočajo kolesarjenje brez večjih fizičnih 
naporov. 
 
Analiza stanja na področju javnega potniškega prometa 
Javni potniški promet predstavlja udoben in varen načinu potovanja ter prostor za socializacijo, v MOV na področju 
JPP prednosti vidimo v brezplačnem prevozu z mestnim avtobusom Lokalc, kjer beležimo naraščanje števila potnikov 
v zadnjih treh letih. Večina anketirancev je izrazila zadovoljstvo v z Lokalcem. Menijo, da so postajališča dobro 
opremljena. Anketiranci so izrazili željo po širitvi avtobusnih linij, ki bi bolj povezovale posamezne kraje v občini, 
predvsem povezavo med mestom in primestnimi naselji v času prometnih konic (prevozi na delo, iz dela ter v srednje 
šole in obratno). Slabosti je v nizki frekventnosti prihodov, v neusklajenih voznih redih z drugimi načini prevozov in v 
izboljšanju lokacij postajališč, ki ne sovpadajo vedno s potrebami uporabnikov. Nekatera postajališča so slabo 
opremljena (ponekod ni nadstreškov, tabel z voznimi redi ipd.). Poleg tega na vseh avtobusih ni poskrbljeno za 
potnike, ki želijo na avtobus vstopati s kolesom (ni prtljažnika oz. prostora za kolo na avtobusu), otroškimi ali 
invalidskimi vozički. Priložnosti vidimo v izboljšanju mreže postajališč in s tem privabljanju večjega števila 
uporabnikov, v povečanju frekventnosti prihodov in povečanju voženj medkrajevnega avtobusa. Poleg tega si 
priložnosti v vzpostavitvi multimodalnih centrov: prestopnih točk, na katerih je mogoče pot nadaljevati z drugim 
načinom prevoza. Potrebno je uskladiti vozne rede različnih vrst prevozov. Zlasti pa ljudi želimo spodbujati k uporabi 
javnega prometa v času različnih prireditev. Priložnost vidimo v združevanju šolskih in linijskih prevozov ter v 
sodelovanju z lokalnimi podjetji in nakupovalnimi centri. Naslednje priložnost je vzpostavitev sistema za prevoz na 
klic, ki bi omogočal uporabo javnega prevoza tudi v odročnejših krajih. Priložnost vidimo v poenotenju tarif in vozovnic 
za različne načine prevozov, saj bi jih ljudje tudi bolj enakopravno uporabljali. Pomembna priložnost je manjši okolijski 
vpliv v primerjavi z osebnimi avtomobili in zmanjšanje potreb po širjenju cestnega omrežja. Trenutno beležimo nizko 
število potnikov na nekaterih linijah, kar pa ne opravičuje dodatnih stroškov. Nevarnost za nadaljnji razvoj JPP 
predstavlja dobra dostopnost do mesta z osebnim avtomobilom, saj tako občani ne bodo množično uporabljali 
javnega prevoza. Nekaj manj kot polovica anketirancev podpira razširitev Lokalca in medkrajevnih postajališč, vendar 
je potrebno izboljšati sodelovanje partnerjev kot so podjetja. V primeru nesmotrnega uvajanja novih linij lahko pride do 
prevelikih finančnih obremenitev. 
 
Prednost železniškega prometa vidimo v povezavi s Celjem in drugimi kraji po Sloveniji, vendar je frekvenca prevozov 
(zlasti med vikendi in prazniki) prenizka (je ni), potovalni časi so predolgi. Trenutno v občini razpolagamo z majhnim 
številom prihodov vlakov. Čas potovanja je skoraj dvakrat daljši od potovanja z osebnim avtomobilom, slabost pa 
predstavlja tudi nedokončan sistem železnic (ukinjena povezava do Slovenj Gradca). Priložnost vidimo v harmonizaciji 
delovanja različnih prometnih sistemov. Železniška postaja se nahaja v bližino mesta Velenje, kar predstavlja 
prednost za MOV, slaba pa je infrastruktura postajnih poslopij in manjkajo urejena parkirišča za avtomobile in 
kolesarje. Uporaba železnice za transport blaga zmanjšuje stroške za vzdrževanje cestne infrastrukture zato 
priložnost vidimo v spodbujanju več uporabe železnice v gospodarstvu. Potrebna je prenova zastarelega železniškega 
informacijskega sistema, za kar je potrebno vzpostaviti  boljše sodelovanje med Mesne občine Velenje in Slovenskimi 
železnicami. V prihajajočem obdobju bomo izvajali različne akcije za promocijo vožnje z vlakom.  
 
Scenariji razvoja 
S pomočjo scenarijev bomo bolje razumeli možne učinke različnih ukrepov Strategije. Scenariji prikažejo različna 
prihodnja stanja in tako omogočajo vpogled v posledice sedanjih trendov, ukrepov v izvajanju in ukrepov, za katere se 
šele odločamo. Premislek o učinkih teh različnih scenarijev nam bo pozneje omogočil izbiro realističnih ciljnih 
vrednosti. 
 
Razvili smo štiri različne scenarije:  
1. Osnovni scenarij je scenarij nadaljevanja trendov, kjer se kot do sedaj razvijajo zasebni potniški promet, javni 
potniški promet, kolesarski in peš promet.  
2. Drugi je scenarij hoje in kolesarjenja, torej daje poudarek nemotoriziranemu prometu pred javnim in zasebnim 
motornim prometom.  
3. Tretji je scenarij javnega potniškega prometa in daje prednost javnemu prometu prednost pred nemotoriziranim in 
osebnim motornim prometom.  
4. Četrti je scenarij uravnoteženega trajnostnega prometa, ki enakomerno razvija vse alternative javnemu potniškemu 
prometu.  
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Skupno drugemu, tretjemu in četrtemu scenariju je odmik od usmerjenosti v gradnjo infrastrukture in usmeritev v 
sprožanje vrste naložbenih in okoljsko manj spornih in hkrati učinkovitejših ukrepov, kot so trajnostno načrtovanje 
mestne mobilnosti, celovita promocija hoje, izkoriščanje potencialov za kolesarjenje, privlačen javni potniški promet, 
smotrna raba avtomobila, optimiziran tovorni promet itd.  
 
Vse štiri scenarije smo testirali v orodju za strateško modeliranje Urban Transport Roadmaps , ki omogoča testiranje 
scenarijev različnih ukrepov za majhna in srednja velika mesta za namen izdelave celostnih prometnih strategij. 
Obdobje modela sega do leta 2030. Na podlagi podatkov za MO Velenje, ki obsegajo tako prometne podatke (na 
primer od deleža prometnih načinov do cene parkiranja in kakovosti javnega potniškega prometa) kot tudi socio-
demografske podatke (na primer število delovnih migrantov, ki prihajajo v občino, stopnje motorizacije, demografskih 
trendov itd.), strateški prometni model predvidi prihodnje trende glede deleža prometnih načinov, onesnaženosti. 
 
Štirje različni scenariji nakazujejo precej različne trende na področju prometa in okolja glede na izbrane ukrepe. 
Scenarij nadaljevanja trendov (slika 1) kaže nadaljnjo odvisnost od avtomobilov ter med vsemi scenariji najvišjo 
stopnjo motorizacije, najnižjega zmanjšanja izpustov CO2 in trdih delcev, povečanje potovalnih razdalj, največje 
povečanje zastojev, upad hoje in kolesarjenja, najmanjše zmanjšanje težjih prometnih nesreč. Med vsemi scenariji 
ima sicer najmanjšo razliko med prihodki in odhodki za promet, vendar če se upošteva tudi eksterne stroške prometa 
(na okolje, produktivnost, zdravje itd.), je verjetno ta scenarij tudi s tega vidika najslabši.  
 

 
Slika 1: Scenarij nadaljevanja trendov 
 
Boljše trende nakazujeta drugi (slika 2) in tretji scenarij (slika 3) in sicer scenarij hoje in kolesarjenja kaže veliko 
povečanje deleža pešačenja in kolesarjenja, vendar tudi javnega potniškega prometa ter najmanjše izdatke 
prebivalcev za promet. Nakazuje boljše trende kot scenarij javnega potniškega prometa, verjetno precej na račun 
prostorske politike in spodbujanja mešane rabe. V scenariju javnega potniškega prometa so zaradi visokih investicij 
slabši finančni kazalci ter delež hoje in kolesarjenja, ki bi celo upadel.  
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Slika 2: Scenarij hoje in kolesarjenja 
 

 
Slika 3: Scenarij javnega potniškega prometa 
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Slika 4: Scenarij uravnoteženega trajnostnega prometa 
 
V celoti najboljše trende napoveduje četrti scenarij, scenarij uravnoteženega trajnostnega prometa (slika 4). Ta 
scenarij napoveduje največji upad avtomobilskega prometa tako na račun nemotoriziranega kot tudi javnega 
potniškega prometa. Napoveduje tudi najnižjo rast motorizacije, največji upad potovalnih razdalj, največji upad 
izpustov ter zaradi širjenja plačljivih parkirišč tudi najboljšo finančno sliko. Ta scenarij jasno kaže, da bo v MO Velenje 
potrebno najti ravnotežje med ukrepi, ki spodbujajo različne oblike trajnostnega prometa (hoja, kolesarjenje in javni 
potniški promet), vendar hkrati tudi smiselno omejevati avtomobilski promet in spodbujati bolj trajnostno prostorsko 
politiko, ki zmanjšuje potovalne razdalje. 
 
Izbor enega izmed scenarijev razvoja bo narekoval oblikovanje vizije, strateških ciljev ter kasneje ukrepov. 
Kot najbolj optimalnega predlagamo izbor scenarija uravnoteženega trajnostnega prometa. 
 
V prihajajočih mesecih bomo skupaj z strokovno in širšo javnostjo poskušali najti prave rešitve, ki bodo 
izboljšali stanje na področju prometa v naši občini. V drugi fazi bomo tako najprej opredelili vizijo in prioritete 
in nato začeli z izbiro ukrepov glede na izbran scenarij razvoja.  
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