
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 in 7/2017)

sklicujem

22. sejo Sveta Mestne občine Velenje, 
v torek, 27. junija 2017, ob 8. uri
v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje)

  	 župan Mestne občine Velenje
     Bojan KONTIČ, l. r.

13. 6. 2017 Številka: 22

glasilo št. 22
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Predlog dnevnega reda 22. seje, ki bo  potekala v torek, 27. junija 2017, ob 8. uri

1. Potrditev zapisnika 21. seje Sveta Mestne občine Velenje..................................................................4
2. Predstavitev poslovanja in vizije razvoja družbe Golte................................................................na seji
3. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave................................................na seji
4. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Odbor za gospodarstvo................................................. na klop
5. Predlog Sklepa o imenovanju člana javnega zavoda Zavod za turizem Šaleške doline........... na klop
6. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim 

premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2017............................................................................ 18
7. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2017............................................ 47
8. Predlog Sklepa o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje 
 za šolsko leto 2017/18......................................................................................................................... 21
9. Predlog Sklepa o določitvi nižjega normativa v enoti Cirkovce Vrtca Velenje 
 za šolsko leto 2017/18.........................................................................................................................22
10. Predlog Sklepa o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu Velenje za šolski leti 

2017/2018 in 2018/2019......................................................................................................................23
11. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje 

planske celote 05; naselja Kavče, Podkraj(zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna (PUP 05)........25
12. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu kompleksa ob 

železniški progi, za območje urejanja M4/2 in del območja urejanja S4/5, v Velenju........................26
13. Poročilo o rezultatih meritev onesnaževal v zraku in obveščanju javnosti v letu 2016......................34

V vednost:
- Odgovori na pobude in vprašanja svetnic in svetnikov Mestne občine Velenje.................................70
- Poročilo o izvajanju Načrta upravljanja kapitalskih naložb v Mestni občini Velenje za leto 2016...... 51
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PREDLOG

ZAPISNIK 21. SEJE 
Sveta Mestne občine Velenje

Seja je potekala v sejni dvorani Mestne občine Velenje, dne 
30.5. 2017, s pričetkom ob 8. uri in zaključkom ob 15. uri in 10 
minut.

Sejo je vodil župan Bojan KONTIČ.

Župan Bojan KONTIČ je ugotovil, da je od skupnega števila 33 
članov sveta prisotnih 29 članov in je svet sklepčen. 

Člani sveta so za 21. sejo Sveta Mestne občine Velenje prejeli 
naslednje gradivo:
- Glasilo št. 21 in Prilogi št. 21/1 ter 21/2
- Predlog dnevnega reda s poročevalci, kazalom in opombami
- Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu 
ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje 
za leto 2017
- Dopolnjen Osnutek Odloka o turističnem vodenju v Mestni 
občini Velenje
- Popravek zapisnika skupne izredne seje občinskih svetov 
Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj
- Zapisnik Odbora za gospodarske javne službe
- Zapisnik Odbora za negospodarske javne službe
- Zapisnik Odbora za gospodarstvo
- Zapisnik Odbora za okolje in prostor 
- Zapisnik Komisije za statutarno-pravna vprašanja
- Zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja
- Zapisnik Komisije za priznanja Mestne občine Velenje
- Zapisnik Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin 
- Zapisnik seje Nadzornega odbora

Za 21. sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 20. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske 
uprave
3. Predlog Sklepa o imenovanju člana Nadzornega sveta 
Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o.
4. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja javnega 
zavoda Mladinski center Velenje
5. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene 
storitve pomoč družini na domu v Mestni občini 
Velenje
6. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k zadolžitvi Zdravstvenega 
doma Velenje v letu 2017
7. Predlog Sklepa o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje 
na dan 31.12.2016
8. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 976 Črnova 
(parcela 674/10) iz javnega dobra 
9. Predlog Sklepa o sprejemu Strategije razvoja in trženja 
turizma v Mestni občini Velenje 2017–2021
10. Osnutek Odloka o turističnem vodenju v Mestni občini 
Velenje
11. Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov iz 
Mestne občine Velenje za leto 2016
12. Predlog Sklepa o sprejemu programa izvajanja gospodarske 

javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine 
Velenje za leto 2017
13. Poročilo o izvajanju lokalne gospodarske javne službe 
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in 
koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v 
Mestni občini Velenje, občini Šoštanj in občini 
Šmartno ob Paki za leto 2016
14. Predlog Sklepa o sprejemu poslovnega načrta lokalne 
gospodarske javne službe zbiranja in prevoza 
komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra 
za ravnanje z odpadki v Mestni občini 
Velenje, občini Šoštanj in občini Šmartno ob Paki za leto 2017
15. Poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Velenje o 
nadzoru javnega naročila Sanacija Podjetniškega 
centra (PC) Standard
16. Poročilo o delu SAŠA inkubatorja za leto 2016
17. Poročilo Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., za leto 
2016
18. Poročilo o izvajanju koncesije za opravljanje lokalne 
gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja 
infrastrukture javne razsvetljave v mestni občini Velenje
19. Poročilo o delu JZ Festival Velenje za leto 2016
20. Poročilo o delu Knjižnice Velenje za leto 2016
21. Poročilo o delu Mladinskega centra Velenje za leto 2016
22. Letno poročilo Vrtca Velenje za leto 2016
23. Poročilo o delu Medobčinske zveze prijateljev mladine 
Velenje za leto 2016
24. Poročilo o delu Medobčinske lokalne akcijske skupine za 
preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje za 
leto 2016
25. Letno poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč 
družini na domu za leto 2016
26. Letno poročilo o opravljenih nalogah Centra za socialno 
delo Velenje za leto 2016
27. Letno poročilo Območnega združenja Rdečega križa 
Velenje za leto 2016
28. Poročilo o delu prostovoljnih gasilskih društev v mestni 
občini Velenje za leto 2016

Župan Bojan KONTIČ je predlagal, da se dnevni red razširi 
tako, da se na:
- 2. točko uvrsti Potrditev zapisnika skupne izredne seje 
občinskih svetov Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj;
- 6. točko uvrsti Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju 
mandata članu Odbora za gospodarstvo;
- 7. točko uvrsti Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju 
mandata članu javnega zavoda Zavod za turizem Šaleške 
doline;
- 8. točko uvrsti Predlog Sklepa o uskladitvi vrednosti projekta 
402-1302-103 Razširitev Poslovne cone Stara vas v Načrtu 
razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2017-
2020;
- 13. točko uvrsti Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah 
Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne 
občine Velenje za leto 2017.

Prisotnih je bilo �0 članov sveta.
1. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se o 
predlaganih razširitvah dnevnega reda glasuje v paketu. 
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Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

Prisotnih je bilo �0 članov sveta.
2. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se 
dnevni red 21. seje razširi tako, da se na: 
- 2. točko uvrsti Potrditev zapisnika skupne izredne seje 
občinskih svetov Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj;
- 6. točko uvrsti Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju 
mandata članu Odbora za gospodarstvo;
- 7. točko uvrsti Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju 
mandata članu javnega zavoda Zavod za turizem Šaleške 
doline;
- 8. točko uvrsti Predlog Sklepa o uskladitvi vrednosti projekta 
402-1302-103 Razširitev Poslovne cone Stara vas v Načrtu 
razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2017-
2020;
- 13. točko uvrsti Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah 
Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne 
občine Velenje za leto 2017.

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

Prisotnih je bilo �0 članov sveta.
�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se 
je glasil: 21. seja Sveta Mestne občine Velenje bo potekala po 
naslednjem DNEVNEM REDU:
1. Potrditev zapisnika 20. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Potrditev zapisnika skupne izredne seje občinskih svetov 
Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj
3. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske 
uprave
4. Predlog Sklepa o imenovanju člana Nadzornega sveta 
Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o.
5. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja javnega 
zavoda Mladinski center Velenje
6. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu 
Odbora za gospodarstvo
7. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu 
javnega zavoda  Zavod za turizem Šaleške doline
8. Predlog Sklepa o uskladitvi vrednosti projekta 402-1302-
103 Razširitev Poslovne cone Stara vas v Načrtu razvojnih 
programov Mestne občine Velenje za obdobje 2017-2020
9. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene 
storitve pomoč družini na domu v Mestni občini Velenje
10. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k zadolžitvi Zdravstvenega 
doma Velenje v letu 2017
11. Predlog Sklepa o premoženjski bilanci Mestne občine 
Velenje na dan 31.12.2016
12. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 976 Črnova 
(parcela 674/10) iz javnega dobra 
13. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o 
načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine 
Velenje za leto 2017
14. Predlog Sklepa o sprejemu Strategije razvoja in trženja 
turizma v Mestni občini Velenje 2017–2021
15. Osnutek Odloka o turističnem vodenju v Mestni občini 

Velenje
16. Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov iz 
Mestne občine Velenje za leto 2016
17. Predlog Sklepa o sprejemu programa izvajanja gospodarske 
javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine 
Velenje za leto 2017
18. Poročilo o izvajanju lokalne gospodarske javne službe 
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje 
področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini 
Velenje, občini Šoštanj in občini Šmartno ob Paki za leto 2016
19. Predlog Sklepa o sprejemu poslovnega načrta lokalne 
gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih 
odpadkov in koncesije gradnje področnega centra za ravnanje 
z odpadki v Mestni občini Velenje, občini Šoštanj in občini 
Šmartno ob Paki za leto 2017
20. Poročilo Nadzornega odbora Mestne občine Velenje o 
nadzoru javnega naročila Sanacija Podjetniškega centra (PC) 
Standard
21. Poročilo o delu SAŠA inkubatorja za leto 2016
22. Poročilo Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., za leto 
2016
23. Poročilo o izvajanju koncesije za opravljanje lokalne 
gospodarske javne službe posodobitve in vzdrževanja 
infrastrukture javne razsvetljave v mestni občini Velenje
24. Poročilo o delu JZ Festival Velenje za leto 2016
25. Poročilo o delu Knjižnice Velenje za leto 2016
26. Poročilo o delu Mladinskega centra Velenje za leto 2016
27. Letno poročilo Vrtca Velenje za leto 2016 
28. Poročilo o delu Medobčinske zveze prijateljev mladine 
Velenje za leto 2016
29. Poročilo o delu Medobčinske lokalne akcijske skupine za 
preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje za leto 2016
30. Letno poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč 
družini na domu za leto 2016
31. Letno poročilo o opravljenih nalogah Centra za socialno 
delo Velenje za leto 2016
32. Letno poročilo Območnega združenja Rdečega križa 
Velenje za leto 2016
33. Poročilo o delu prostovoljnih gasilskih društev v mestni 
občini Velenje za leto 2016

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

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Potrditev zapisnika 20. seje Sveta Mestne 

občine Velenje

Prisotnih je bilo �0 članov sveta.
�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki 
se je glasil: Potrdi se zapisnik 20. seje Sveta Mestne občine 
Velenje.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.
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K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Potrditev zapisnika skupne izredne seje 

občinskih svetov Mestne občine Velenje in 
Občine Šoštanj

Član sveta Matej JENKO je podal pobudo, da se v zapisniku 
dopolnita izjavi gospe Korenove in gospoda Škarje. Prosil je 
tudi za dobesedni zapis njunih izjav. 

Prisotnih je bilo �0 članov sveta.
5. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki 
se je glasil: Potrdi se zapisnik skupne izredne seje občinskih 
svetov Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj.

Za predlog je glasovalo 29 članov sveta, nihče ni bil proti. 
Predlog je bil sprejet.

K �. TOČKI DNEVNEGA REDA
Vprašanja članov sveta in odgovori župana 

ter občinske uprave

1. Članica sveta Aleksandra VASILJEVIČ: Postavila je 
vprašanje, kje se nahajajo s projektom izgradnje varovanih 
stanovanj.
Odgovor vodje Urada za razvoj in investicije Alenke REDNJAK: 
V prejšnjem tednu so na upravno enoto vložili dokumentacijo 
za izdajo gradbenega dovoljenja za izgradnjo 15 oskrbovanih 
stanovanj. Pričakujejo, da bo gradbeno dovoljenje v kratkem 
izdano. Sledi dopolnitev prijave na razpis za sofinanciranje 
izgradnje pri Stanovanjskem skladu RS. Ko z njimi podpišejo 
pogodbo o sofinanciranju, bodo pripravili razpis za izvajalca. 
Predvidevajo, da bi lahko jeseni ali proti koncu leta pričeli z 
izgradnjo. 

2. Član sveta Mersad DERVIŠEVIĆ: Postavil je vprašanje, 
ali namerava MOV v prihodnosti izgraditi kolesarsko in 
pešpot na relaciji Velenje-Obirc. 
Odgovor vodje Urada za komunalne dejavnosti Antona 
BRODNIKA: Dejansko manjka pločnik od plinske postaje 
do Obirca. Naročili so projekt Mozirje-Dobrna, ki ga bodo 
financirali z republiškimi sredstvi. Za izgradnjo kolesarskih 
stez bo poskrbela država, za pločnik pa občina. V projekt je 
vključena tudi pešpot od plinske postaje do Obirca.

3. Član sveta Matej JENKO: Postavil je vprašanje, 
kako si občinska uprava predstavlja, da bodo aktualna 
vprašanja, ki jih zastavljajo svetniki (in jih je lahko več kot 
eno), obravnavana v aktualnem času. Zanima ga tudi, v 
kakšnem roku mora uprava podati odgovore na vprašanja. 
Če zastavijo več vprašanj in jih podajo pred sejo, zakaj ne 
dobijo odgovorov na seji? Ne razume, kaj želi uprava s 
tem sporočiti, kaj pričakuje od svetnikov, ali morda to, da 
bodo za vsako aktualno vprašanje sklicali izredno sejo. Po 
njegovem mnenju gre za zlorabljanje moči in za napačno 
interpretacijo sklepov sprejetih v svetu. Ta interpretacija 
gre predvsem v škodo opozicijskih svetnikov, ki se jim 

želi na sejah onemogočiti odpiranje aktualnih vprašanj. 
S tem je občankam in občanom onemogočeno, da dobijo 
odgovore na aktualna vprašanja. Smiselno bi bilo opraviti 
razpravo, zakaj ne dobijo odgovorov na seji, če jih postavijo 
pred sejo, saj je bilo tako tudi po prejšnjem poslovniku. 
Odgovor župana Bojana KONTIČA: Poslovnik je na tej točki zelo 
jasen, zato so tudi bile spremembe poslovnika. Vsak svetnik 
ima možnost postaviti ustno vprašanje na seji, s tem da najavi 
to vprašanje dan pred sejo do 8. ure. To seveda ne pomeni, da 
mora biti do 8. ure zjutraj najavljeno vprašanje, ampak lahko 
vprašanje postavijo tudi kdaj prej, če želijo biti aktualni. Če 
napovejo temo, bodo na isti seji dobili tudi odgovor. To v prejšnji 
ureditvi ni bila praksa. Prej so odgovore dobili v pisni obliki 
na naslednji seji, kar pomeni, da je bil vmes mesec ali mesec 
in pol, ko nihče ni dobil vprašanja in so bile vzpostavljene le 
dileme. Današnja seja natančno kaže, kaj je namen svetniških 
vprašanj. Če je vsebina jasna in napovedana, se pripravi 
odgovor in odgovor takoj na zastavljeno vprašanje tudi podajo. 
Če to ne gre, potem je v pisni obliki. Pisna svetniška vprašanja 
pa se lahko vlagajo kadarkoli in niso vezana na sejo, prav tako 
na sejo niso vezani odgovori. Na pisna vprašanja dobijo pisne 
odgovore, ki so tudi objavljeni na spletni strani in v gradivu 
za naslednjo sejo. Glede aktualnih zadev pa je tako, da se 
zelo težko zgodi, da bi se od ponedeljka zjutraj do torka zjutraj 
zgodilo nekaj tako pomembnega, da terja svetniško vprašanje. 
Če pa ga, pa je možna pisna oblika in v pisni obliki bodo dobili 
tudi odgovor. 

Član sveta Matej JENKO je dejal, da ne govori o tem, kakšna 
je bila praksa, govoril je o tem, kaj je pisalo v prejšnjem 
poslovniku. Če postavijo vprašanja, ki se jim zdijo zanimiva 
in pomembna, bi lahko na tej seji dobili tudi odgovore na ta 
vprašanja, ker je dovolj časa in ni nobene potrebe po tem, da 
se čaka. Smiselno bi bilo, da dobijo občani, ki spremljajo sejo, 
tudi pravočasno odgovore. Zanima ga tudi, kakšen je rok, saj 
je tudi z zakonom predpisano, v kakšnem roku se morajo dobiti 
odgovori na javno postavljena vprašanja svetnikov. Sprašuje, 
kaj želijo s tem doseči, ali se bo torej za vsako stvar sklicala 
izredna seja. 

Župan Bojan KONTIČ je dejal, da jim izredno sejo omogoča 
tudi poslovnik, edina težava je zagotoviti sklepčnost. Prejšnjega 
poslovnika ni več, veljavni poslovnik je tu in po njem delujejo. 
Na aktualna vprašanja, ki jih najavijo do včeraj do 8. ure zjutraj, 
dobijo danes odgovore, na pisna vprašanja pa praviloma na 
prvi redni naslednji seji v pisni obliki. 

Član sveta Mihael LETONJE je dejal, da je župan povedal, 
kar so tudi sami predvidevali, da bodo torej svojo moč izražali 
tako, da ne bodo prišli na izredno sejo, če jo bodo sklicali. Upa, 
da je to dovolj jasno sporočilo za javnost, kako arogantno se 
obnašajo. Pogovarjali so se, da bo na vsako vprašanje, ki bo tu 
postavljeno, ustni odgovor na tekoči seji, vendar sedaj ni tako. 
Predlagal je, da se na sejah odgovarja na vsa vprašanja, tako 
kot je bilo dogovorjeno. 

Župan Bojan KONTIČ je dejal, da to tudi počnejo. Na 
vsako vprašanje, ki ga postavijo, dobijo tudi odgovor, edina 
sprememba je ta, da morajo najaviti dan prej, kaj bodo vprašali. 
Vsi, ki so najavili vprašanja, danes na seji dobijo odgovore, 
na pisna vprašanja pa dobijo pisne odgovore do naslednje 
seje tako, kot je bilo do sedaj. Na katere izredne seje bo hodil 
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župan, pa je druga zgodba. Če župan skliče izredno sejo, je 
normalno, da je župan na seji, če pa jo oni sami sklicujejo, pa ni 
obveza župana, da se je udeleži. 

Članica sveta Suzana KAVAŠ je dejala, da je svetnica SDS 
Simona Tušar poslala pisno vprašanje, kot je po novem 
poslovniku. Ker pa je bilo poslano po mailu ob 8. uri in 27 minut, 
nima pravice, da bi na tej seji postavila vprašanje. Torej so 
sedaj odvisni od tega, kako jim deluje elektronska pošta in če 
torej zamudijo rok ob 8. uri zjutraj, ne morejo postaviti vprašanj 
na tej seji. 

Župan Bojan KONTIČ je dejal, da je točno tako. Imajo možnost 
postaviti vprašanje tudi prej in ni treba čakati na ponedeljek ob 
8. uri zjutraj. 

�. Član sveta Mihael LETONJE: Kinološko društvo se nahaja 
na zelo atraktivni lokaciji ob rekreacijskem centru Jezero. 
Večkrat je že bilo govora o prestavitvi Kinološkega društva, 
zato ga zanima, ali je že določeno, kaj je predvideno na 
tej lokaciji glede turistične ponudbe ter kdaj in kam se bo 
prestavilo Kinološko društvo.
Odgovor vodje Urada za urejanje prostora mag. Branke 
GRADIŠNIK: Zemljišče, ki ga uporabljajo kinologi, je v lasti 
Premogovnika Velenje. Na tem področju je predvidena 
umestitev nadomestne čolnarne z vsemi pripadajočimi prostori 
in zunanjo ureditvijo. Do nadaljnega oziroma do morebitnih 
investicij pa seveda ostaja v uporabi kinološkega društva. Za 
kinologe bo potrebno poiskati drugo področje znotraj MOV, ena 
izmed možnosti je na območju v bližini Debrce. 

K �. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o imenovanju člana 

Nadzornega sveta Komunalnega podjetja 
Velenje, d. o. o.

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA.  

Članica sveta Suzana KAVAŠ je dejala, da bo svetniška 
skupina SDS glasovala proti. Franc Sever je bil imenovan za 
člana nadzornega sveta na 21. seji Sveta MOV, 18.6. 2014, 
mandat mu poteče 20.6. Iz sporočila za javnost komunalnega 
podjetja so bili obveščeni o enormnem dvigu cene za toplotno 
energijo, zaradi česar je bila sklicana tudi izredna seja. S 
strani Franca Severja bi občinski svetniki pričakovali, da bi bili 
obveščeni o takem dvigu cene pred podpisom pogodbe o dobavi 
toplotne energije, da bi se lahko pripravili in pravočasno sklicali 
izredno sejo in ne šele takrat, ko je bila pogodba že podpisana. 
Ta podražitev nam bo poslabšala življenjski standard. Ker je 
komunalno podjetje podpisalo pogodbo, jo zanima, ali je prejelo 
tudi soglasje s strani ustanoviteljic komunalnega podjetja, torej 
Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno 
ob Paki. Tega ne vemo. Če so dale soglasje, so posledično 
soodgovorne za podražitev. Ker s strani člana nadzornega 
sveta Franca Severja niso bili obveščeni, da je ta pogodba 
kakorkoli škodljiva za ljudi, ga žal ne morejo podpreti. 

Član sveta Peter DERMOL je dejal, da bo svetniška skupina SD 
podprla predlog. Kar se je v zadnjih letih zgodilo na komunalnem 

podjetju, so pozitivne stvari, na primer optimizacija poslovanja, 
in s strokovnega vidika ni razloga, da Franca Severja ne bi 
potrdili. Gre za človeka, ki je zlasti opoziciji trn v peti, ker jasno 
in glasno pove svoje mnenje in v nadzornem svetu si želi take 
ljudi, ki bodo vedno odkrito spregovorili. V preteklosti je bil 
gospod Sever tudi izpostavljen pritiskom podkupovanja, vendar 
ni nasedel. Za takšnega  človeka ni težko glasovati. 

Član sveta Matej JENKO je dejal, da Franc Sever nedvomno 
premore zdrav razum. Gospod Sever ima poklic priučenega 
ključavničarja z nedokončano osnovno šolo. Če je to za njih 
strokovno, potem je to njihov problem. Meni, da bi na poziciji 
nadzornega sveta moral narediti veliko več, tudi v nadzornem 
svetu TEŠ-a, kjer je bil prej. Morali bi biti bolj obveščeni, ne 
pa da so bili postavljeni pred gotovo dejstvo. To, da imamo 
svetnika v nadzornem svetu in jih ne obvesti, se mu zdi sporno. 
Meni, da gospod Sever ni naredil dovolj in da nima dovolj 
strokovnega znanja. Meni tudi, da bi položaj v nadzornem 
svetu komunalnega podjetja moral pripadati opoziciji, Franc 
Sever namreč že dolgo ni opozicija, saj odkrito podpira SD. 
Glasoval bo proti.

Član sveta Franc SEVER je dejal, da bo predlog podprl. 
Kar ga je kdo vprašal, ko je bil v nadzornem svetu, mu je 
odgovoril. Ko govorijo o izobrazbi, naj si pogledajo bonitetne 
ocene svojih podjetij in šele potem naj ocenjujejo njegovo delo. 
Gospodu Jenku je dejal, naj ga drugič ne kliče, naj umakne 
kandidaturo. Glede nadzornega odbora TEŠ-a naj se gospod 
Jenko pozanima, kdo je bil pri podpisu pogodbe, namreč ne 
Franc Sever, ampak Jože Zagožen. Dejal je še, da je v politiko 
stopil samostojno, potem je bil član SDS, SDS je volil in ga 
bo volil dokler bo živel. Predlagal se je, ker si zaupa in si upa 
kandidirati. Zakaj bi koga prosil, ima namreč mandat, gospod 
Jenko pa ga ne bo več imel nikoli, če bo kandidiral kot Jenko. 
Naj se že nehajo prepucavati med sabo. Sam za občino in 
komunalno podjetje ne dela nič.

Član sveta Mihael LETONJE je dejal, da so mašine gospoda 
Severja stale na gradbiščih KP Velenje, zato se mu zdi skrajno 
neprimerno in nemoralno, da gre sedaj v nadzorni svet 
komunalnega podjetja. Prav tako se mu zdi zanimivo, da sedaj 
SD Franca Severja tako podpira, prej je bil pa najslabši. Sedaj, 
ko jih je začel podpirati in so ga pridobili na svojo stran, je kar 
naenkrat najboljši. Prav tako si SD Velenje podreja tudi Šoštanj 
in Šmartno ob Paki, saj bodo imeli v nadzornem svetu samo 
svoje ljudi. To ni korektno, saj naj bi nadzorni sveti pripadali 
opoziciji. Zato bo SLS glasovala proti. 

Župan Bojan KONTIČ je dejal, da bo Franc Sever ponovil 
mandat, če bo danes izglasovan, ne gre torej za novo podporo. 
Lahko reče, da je bilo delovanje nadzornega sveta v tem mandatu 
korektno in dobro. Nadzorni svet KP Velenje ni imenovan po 
delegatskem sistemu, kar pomeni, da nadzornik odgovarja 
za delovanje v nadzornem svetu s svojim premoženjem, ne s 
premoženjem svetnic in svetnikov. Predlaga, da prenehajo z 
medsebojnim obtoževanjem. 

Prisotnih je bilo �2 članov sveta.
�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o 
imenovanju člana Nadzornega sveta Komunalnega podjetja 
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Velenje, d. o. o. 
 
Za predlog je glasovalo 22 članov sveta, 9 jih je bilo proti.
Predlog je bil sprejet.

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju 

direktorja javnega zavoda Mladinski center 
Velenje

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA.  

Prisotnih je bilo �2 članov sveta.
�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o 
soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Mladinski 
center Velenje.
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K �. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju 

mandata članu Odbora za gospodarstvo

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA.  

Prisotnih je bilo �2 članov sveta.
�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu 
Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Odbora 
za gospodarstvo.

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

K �. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju 

mandata članu javnega zavoda Zavod za 
turizem Šaleške doline

Obrazložitev predloga je podal Bojan ŠKARJA.  

Prisotnih je bilo �2 članov sveta.
9. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu 
Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu javnega 
zavoda Zavod za turizem Šaleške doline.

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

K �. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o uskladitvi vrednosti projekta 
402-1302-103 Razširitev Poslovne cone Stara 

vas v Načrtu razvojnih programov Mestne 
občine Velenje za obdobje 2017-2020

Obrazložitev predloga je podal Anton BRODNIK.

Prisotnih je bilo �2 članov sveta.
10. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o 
uskladitvi vrednosti projekta 402-1302-103 Razširitev Poslovne 
cone Stara vas v Načrtu razvojnih programov Mestne občine 
Velenje za obdobje 2017-2020.
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o izdaji soglasja k ceni 

socialno varstvene storitve pomoč družini na 
domu v Mestni občini Velenje

Obrazložitev predloga je podala Valerija KIDRIČ. 

Članica sveta Irena POLJANŠEK SIVKA je dejala, da bodo 
v svetniški skupini SD predlog podprli. Zakon o uravnoteženju 
javnih financ je sprostil napredovanja zaposlenih, omogočil 
je dodatke za opravljeno delo, regres in podobne stvari ter 
delodajalca zavezuje, da ga dosledno upošteva, v tem primeru 
je to CSD. Iz tega naslova sledi tudi povišanje cen. Občina tako 
namenja dodatno subvencijo koristnikom te storitve, da bodo 
ti to pomoč lažje dobivali. Proračun bo nekoliko obremenjen, 
vendar je to malo v primerjavi s tem, kar nudi starostnikom, 
ki želijo čim dlje živeti v svojem domačem okolju. Velenje ni 
zastonj starostnikom prijazno mesto. 

Prisotnih je bilo �0 članov sveta.
11. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o 
izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini 
na domu v Mestni občini Velenje.

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

K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o izdaji soglasja k zadolžitvi 

Zdravstvenega doma Velenje v letu 2017

Obrazložitev predloga je podal mag. Janko ŠTEHARNIK. 
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Član sveta Bojan ŠKARJA je dejal, da bodo v svetniški skupini 
SD predlog podprli. Poudaril je, da gre za sredstva, ki ne gredo 
iz proračuna. To je kredit, ki ga bo zdravstveni dom vrnil v 60-
ih obrokih. MOV je že veliko vlagala v zdravstveni dom in tudi 
v bodoče bo, potrebno pa je nabaviti najnujnejše stvari, ki so 
potrebne za delo v zdravstvenem domu. 

Član sveta Franc SEVER je dejal, da bo predlog podprl. Novi 
direktor rešuje zdravstveni dom tako, da najema kredit oziroma 
leasing in ne več tako, kot je bilo do sedaj, iz občinskega 
proračuna. Prav je, da se nabavijo stvari, ki jih zdravstveni dom 
potrebuje. 

Član sveta Matej JENKO je dejal, da bo predlog podprl. 
Zdravstveni dom mora delovati dobro, za kar potrebujejo tudi 
sredstva. Upa pa, da bodo nova reševalna vozila takšna, da 
bodo lahko prišla vsepovsod. 

Prisotnih je bilo �0 članov sveta.
12. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o 
izdaji soglasja k zadolžitvi Zdravstvenega doma Velenje v letu 
2017
 
Za predlog je glasovalo 29 članov sveta, nihče ni bil proti.
Predlog je bil sprejet.

K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o premoženjski bilanci Mestne 

občine Velenje na dan 31.12.2016

Obrazložitev predloga je podala Amra KADRIČ.

Prisotnih je bilo �0 članov sveta.
1�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa 
o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 
31.12.2016.
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 
976 Črnova (parcela 674/10) iz javnega dobra

Obrazložitev predloga je podala mag. Branka GRADIŠNIK.

Prisotnih je bilo �0 članov sveta.
1�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o 
izvzemu nepremičnine v k. o. 976 Črnova (parcela 674/10) iz 
javnega dobra.

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

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

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

2017

Obrazložitev predloga je podala mag. Branka GRADIŠNIK.

Član sveta Franc SEVER je dejal, da bo predlog podprl. 
Opozoril pa je, da se na to parkirišče ne da priti. V kolikor se 
to parkirišče kupi, je potrebno nemudoma iti v postopek za 
izgradnjo krožišča, to je odcep za Bevče, ker tam ni zavijalnega 
pasu za Bevče iz smeri Velenja. Dovoz mora biti torej ustrezno 
urejen. Sedaj pa je začel obratovati tudi lokal in bodo tovornjaki 
tja težko prišli. Potrebno je torej urediti ustrezen uvoz, s 
krožiščem pa bi se rešil problem odcepa za Bevče. Dejal je 
še, da je na tem parkirišču nasuto cca. 10.000 kubikov kar 
znese 157.000 EUR. Prav je, da se to pove, ker je v njegovi 
neposredni bližini, da ne bo SD njega kupil, da bo tam občina 
imela parkirišče. 

Član sveta Matej JENKO je dejal, da bo predlog podprl. S 
tem se je občina pokazala kot dober gospodar, ki se odziva na 
ponujene priložnosti. Meni pa, da krožišče tam ni potrebno, saj 
se da dovoz do parkirišča narediti brez problema po obstoječi 
cesti mimo Obirca. Predlagal je, da bi bilo to tudi glavno 
parkirišče za avtobuse, ko pride v enem dnevu večja količina 
avtobusov, na primer na Pikin festival. 

Članica sveta dr. Simona TUŠAR je dejala, da bo svetniška 
skupina SDS predlog podprla. Podala je pobudo, da bi se 
uredila tudi stranišča in vsa potrebna infrastruktura za delavce, 
ki pridejo za dlje časa, da se imajo možnost kje stuširati. 

Prisotnih je bilo �1 članov sveta.
15. 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 
2017.
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 1�. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o sprejemu Strategije razvoja 

in trženja turizma v Mestni občini Velenje 
2017–2021

Obrazložitev predloga je podala Urška GABERŠEK.

Član sveta dr. Franc ŽERDIN je dejal, da bodo v svetniški 
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skupini SD predlog podprli. Menijo, da je to zelo pomemben 
razvojni dokument, tako za občino kot SAŠA regijo, je pa to 
živ dokument, ki ga bo potrebno posodabljati. Dejstvo je, da 
je turizem občinska in regijska prioriteta. Iz analize ankete, 
ki so jo opravili na področju turizma, je razvidna nedvoumna 
odločitev občin, da bodo v turizem vlagale vse občine znatna 
sredstva v letih do 2025 in še naprej do 2030. Do leta 2025 
predvidevajo povečanje števila delovnih mest za več kot 
150 in do leta 2030 še za dodatnih 200 delovnih mest. To je 
pomembna namera, ki bo za regijo pomenila veliko priložnost. 
To je povezano tudi z izobraževanjem. S ŠCV-jem se odločajo, 
kako posodobiti študijske programe, da bi izobrazili čim več 
ljudi, ki se želijo ukvarjati s turizmom. Zdelo bi se mu izjemno 
pomembno tudi, če bi bilo možno odkupiti zemljišče avtokampa 
ob jezeru, ki ga trenutno premogovnik daje v prodajo. Smiselno 
bi se bilo s premogovnikom vsesti in se dogovoriti, mogoče v 
smislu zamenjave zemljišč za tista v obrtni coni. Prej ali slej 
bo prišlo do zakona o zapiranju PV-ja, v tem zakonu pa je 
potrebno opredeliti sredstva za nadomeščanje programov na 
tem območju.

Član sveta Mihael LETONJE je dejal, da je po njegovi oceni 
ta strategija dosti boljša, kot je bila prejšnja. Upoštevali so 
stvari, na katere so svetniki opozarjali, prav tako so omejili 
tisti presneti socializem, ki ni več glavni produkt. To strategijo 
bo podprl. V Vili Bianci so imeli kar vročo razpravo, ki je šla 
nekoliko preveč na ideološke zadeve in upa, da so se sedaj 
strasti nekoliko pomirile. Rečeno je bilo tam, da se politika sem 
nima kaj mešati, vendar je na koncu to spet povezano s politiko, 
ko je potrebno zagotoviti sredstva in podobno. Predlagal je, da 
izvedejo neko anketo ali kaj podobnega, kjer bi vsak podal nek 
predlog glede produktov, kot je na primer Pika Nogavička, ki bi 
sem pripeljali ljudi. Potem bi o tem predebatirali in skupaj izbrali 
nekaj najboljših produktov. Meni, da bi bilo potrebno razmisliti 
tudi o nakupu zemljišča, kjer je kinološko društvo, saj gre tukaj 
za strateške točke okoli jezera. 

Članica sveta Aleksandra VASILJEVIĆ je dejala, da bo 
predlog podprla. Upoštevani in umeščeni so bili vsi podani 
predlogi. Popravljeni so tudi kazalniki in sedaj je dokument še 
bolj pregleden in transparenten. V reviji Razvoj pa je krasno 
opisano, kako se bo strategija investicijsko izvajala in razvijala.

Član sveta Anton DE COSTA je dejal, da ne dvomi, da je 
bilo v strategijo vnešenega precej truda in dela, kljub temu 
pa ocenjujejo, da še vedno ostajajo notri stvari, na katere so 
opozarjali, in sicer so to ideološke teme povezane s simboliko 
in nostalgijo po starem komunističnem sistemu. Če bi kaj 
moralo biti notri, bi morala biti notri dejanja okoli leta 1991, ko je 
Slovenija postala samostojna država. Zaradi tega te strategije v 
svetniški skupini SDS ne bodo podprli. 

Članica sveta Erika KLJUN ROŠKAR je dejala, da se pridružuje 
mislim gospoda De Coste. S takšnim poveličevanjem socializma 
namreč sporočamo Evropi in svetu našo neizobraženost, v tem 
ona vidi problem. Nesprejemljivo je izražanje domoljubja v obliki 
nostalgije po časih Jugoslavije in Tita. V program je potrebno 
vnesti veliko noto domoljubja do samostojne Slovenije. Slovenije 
niso osamosvojile stranke in politiki, ampak ljudje, ki so glasovali 
za to. Izjemno pomembno je to v turističnem programu poudariti. 
Predlagala je še, da v Velenju naredijo pojoče fontane. Sama 
jih je doživela v Vroclavu. Dejala je še, da imamo ob vsakem 

jezeru eno gostilno. Podala je pobudo, da tudi v Velenju damo 
možnost tistim, ki se ukvarjajo z gostinstvom, da se ta ponudba 
okoli jezer okrepi, ker je prostor za to več kot primeren.  

Član sveta Peter DERMOL je dejal, da turizem ne pozna meja. 
Vse svoje napore morajo usmeriti v to, da bodo lahko gostom 
Velenja ponudili največ kot lahko. Gosta ne zanima, iz katere 
stranke si, ampak le to, kaj lahko tukaj dobi. Želi si, da skozi 
celotno zgodovino našega mesta najdejo produkte, ki jih lahko 
v prihodnosti tržijo. Ne smejo se omejevati z izločevanjem 
določenih produktov, ker ima ena ali druga politična stran 
težave s tem. To strategijo so sestavljali mladi ljudje, ki so kar 
precej neobremenjeni s preteklostjo, in če so oni prepoznali vse 
te produkte, ki so jih vključili, kot dobre, potem jim verjame. 
Meni, da je strategija odlično pripravljena. Prepričan je, da so 
sposobni v svetu dobre projekte podpreti do te mere, da bo 
strategija v največji meri tudi realizirana. Dejal je še, da je sam 
bil na prej omenjeni javni razpravi. Tisto, kar se je tam zgodilo, 
terja od določenih svetnikov, da se vsaj opravičijo tistim ljudem, 
ki vsakodnevno svojo energijo vlagajo v razvoj turizma. 

Član sveta Bojan ŠKARJA je dejal, da bo to strategijo podprl. 
Meni, da gospod De Costa in gospa Erika Kljun Roškar kažeta, 
da se vedno znova vračamo nazaj. Imamo neke ideološke 
razprave, kar pa ta strategija dejansko ni. To je dobro zastavljena 
strategija, v katero je potrebno vključiti tudi socializem, in sicer 
tisto dobro kar je socializma. Vsekakor pa meni, da socializem 
ni osrednja tema te strategije. Še vedno gre razprava preveč v 
ideološko smer. Strategijo so pripravili mladi in je dobra. 

Član sveta Andrej KUZMAN je dejal, da bo strategijo podprl. 
Danes razpravljajo o strategiji, ki je čisto nekaj drugega od tiste 
zadnjič. Tisto pa je bila definitivno čista ideologija. V gradivu 
danes je na straneh 220 do 224 analiza njihovih pripomb in 
predlogov, kjer jim je odgovorjeno, kot da so bile njihove 
pripombe čisto neutemeljene. Pred seboj imajo strategijo, ki je 
čisto nekaj drugega in jo jemljejo kot predlog, tisto zadnjič pa je 
bil osnutek, ki je sedaj dopolnjen z njihovimi predlogi, s tem se 
ne strinja, vendar lahko to obravnavajo kot predlog. Dejal je še, 
da so notri sicer nekaj omenjene pohodne poti, vendar ne vse, 
zlasti take, ki zanimajo tiste, ki so tu kratek čas, poti čez Koželj. 
Zadnjič je bila podana pobuda tudi za obnovitev poti iz Starega 
Velenja proti Jakcu. Ponovno je podal pobudo za vključitev 
planinskih poti, pripravljeni so pomagati tudi planinci, čas pa bi 
bil tudi, da dnevnik Šaleške planinske poti doživi prenovo. 

Član sveta Matej JENKO je dejal, da v tako kratkem času 
strategije ne more pohvaliti, čeprav bi nekatere stvari lahko. 
Sicer pa jo dovolj hvalijo svetniki strank, ki so naročniki te 
strategije. Postavil je vprašanje, koliko procentov gospodarske 
panoge bi naj to zajelo v 5-ih oziroma 10-ih letih v Velenju. 
Vizija, kaj je dobro prepoznana destinacija, ni definirano. Glede 
ciljev je dejal, da niso ravno ambiciozni. Omenili so 3 ključne 
infrastrukturne projekte, ki so v načrtu, vendar jih ni zasledil. 
Veseli ga, da se je upoštevalo kar nekaj naravnih danosti, na 
primer največji Tito na svetu, drugo najbolj sončno mesto v 
Sloveniji. Te stvari imajo potencial. Zanima ga, koliko turistov 
povprečno pričakujejo na dan ali na mesec do leta 2021, po 
čem se bo Velenje razlikovalo od drugih mest, po čem bo boljše 
in zaradi česa bodo ljudje raje šli v Velenje kot kam drugam, 
kdo je ciljna skupina turistov, zakaj so izbrali omenjene primere 
dobrih praks, ne razume namreč, kaj bomo s temi primeri v 
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Velenju. Prosi tudi za odgovor, zakaj bi turist, ki pride v Ljubljano, 
Maribor, Portorož, prišel tudi v Velenje, koliko denarja se planira 
nameniti v razvoj turizma v naslednjih 4-ih, 10-ih letih. Težava 
je tudi v tem, da Slovenija nima dovolj dobre enotne turistične 
strategije, še slabša pa je promocija, ki je še vedno parcialna. 
Sam je predlagal, da bi sem vabili upokojence. Dejal je še, da 
ima Velenje veliko dobrih prostovoljnih društev, ki nosijo velik 
človeški potencial in potrebujejo le nekaj pomoči, da razvijejo 
vse te programe, ki so jih omenjali v strategiji. Predlagal je, 
da se Zavod za turizem usmeri predvsem v sodelovanje z 
njimi, preden se ne poišče prave vizije za razvoj turizma. To, 
kar je danes pred njimi, je še vedno slaba strategija in ga ni 
prepričala. 

Član sveta Franc SEVER je dejal, da bo strategijo podprl. To je 
nek začetek, nekatere stvari so dobre, druge malo manj. Na 11. 
strani piše »spomenikov«, ne ve, kje imamo toliko spomenikov 
v Velenju, v nadaljevanju pa piše »velik spomenik«. Vključeni 
so tudi gradovi in cerkve, kar je prav. Strinja se s predhodnikom, 
da bi bilo potrebno narediti več, turizem je naš 3. gospodarski 
steber, to pa je šele začetek. Rečeno je bilo, da je v nadaljevanju 
planiranih tudi 30% več zaposlenih. Verjetno bo najprej moral 
biti rezultat in nato zaposlitev. Strinja se tudi, da bi bilo potrebno 
narediti vodnik planinskih poti za enodnevne goste. Meni, da 
je ta strategija neka osnova za naprej. Dejal je še, da bi bilo 
smiselno preučiti pripombe, ki jih je dal gospod Jenko.

Prisotnih je bilo 29 članov sveta.
1�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o 
sprejemu Strategije razvoja in trženja turizma v Mestni občini 
Velenje 2017–2021. 
 
Za predlog je glasovalo 22 članov sveta, 7 jih je bilo proti.
Predlog je bil sprejet.

K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA
Osnutek Odloka o turističnem vodenju v 

Mestni občini Velenje

Obrazložitev osnutka je podala Urška GABERŠEK. 

Prisotnih je bilo 2� članov sveta.
1�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Osnutku Odloka o 
turističnem vodenju v Mestni občini Velenje.
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

Ker na osnutek ni bilo podanih pripomb, je župan predlagal, da 
se osnutek odloka prekvalificira v predlog. 

Prisotnih je bilo 2� članov sveta.
1�. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se 
Osnutek Odloka o turističnem vodenju v Mestni občini Velenje 

prekvalificira v predlog. 
 
Za predlog je glasovalo 22 članov sveta, nihče ni bil proti.
Predlog je bil sprejet.

Prisotnih je bilo 2� članov sveta.
19. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o 
turističnem vodenju v Mestni občini Velenje.
 
Za predlog je glasovalo 22 članov sveta, nihče ni bil proti.
Predlog je bil sprejet.

K 1�. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o izvajanju gospodarske javne 
službe odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov iz 

Mestne občine Velenje za leto 2016

Poročilo je predstavila Tina KRAMER. 

Članica sveta Marjana KOREN je dejala, da je iz poročila 
mogoče razbrati, kako pomembno je, da so pravočasno 
pristopili k reševanju te problematike. Pomembno je tudi, da 
ima podjetje Simbio izdelan večletni dolgoročni načrt razvojnih 
programov in investicij, prav tako je pomembno odgovorno 
ravnanje z odpadki v vseh sferah našega življenja in je bistveno 
za kakovostno življenje. Morali pa bodo še ogromno narediti na 
področju izobraževanja mladih na tem področju.

Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.

K 1�. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o sprejemu programa 

izvajanja gospodarske javne službe odlaganja 
ostankov predelave ali odstranjevanja 

komunalnih odpadkov, nastalih na območju 
Mestne občine Velenje za leto 2017

Obrazložitev predloga je podal Anton BRODNIK.

Prisotnih je bilo 25 članov sveta.
20. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa 
o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne službe 
odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov, nastalih na območju Mestne občine Velenje za leto 
2017. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.
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K 1�. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o izvajanju lokalne gospodarske 

javne službe zbiranja in prevoza komunalnih 
odpadkov in koncesije gradnje področnega 

centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini 
Velenje, občini Šoštanj in občini Šmartno ob 

Paki za leto 2016

Poročilo je predstavil Janez HERODEŽ.

Član sveta Mersad DERVIŠEVIĆ je dejal, da Velenje že vrsto let 
velja za urejeno mesto. Poudaril je, da je v MOV zelo dobro urejen 
sistem oddajanja in odvoza odpadkov. Postavil je vprašanje, 
kaj bi še lahko naredili na področju večje ozaveščenosti 
občanov glede ločevanja odpadkov. Osebno meni, da je tukaj 
še veliko rezerv. Morda bi lahko uvedli nekakšne bonuse za 
tiste, ki pridno ločujejo. Pohvalil je projekt Odpadek naj ne bo 
samo odpadek, ki ga predstavljajo osnovnošolcem. Postavil 
je vprašanje, katere so tiste lokcaije, kjer se ne ločuje in kaj 
bi lahko storili, da bi bili ljudje bolj ozaveščeni o pomembnosti 
ločevanja odpadkov. 

Član sveta Srečko KOROŠEC je postavil vprašanje, ali imamo 
glede na konkurenčnost cen možnost zamenjati zbirni center. Še 
vedno pa ostaja odprto vprašanje glede tehtanja odpadkov. Ni 
možno odjaviti odvoza odpadkov za 1 ali 2 meseca za občane, 
ki gredo na dopust. Pošteno bi bilo do prebivalcev, da se uvede 
cena za prevoz in cena za dejansko količino odpadkov. Zanima 
ga, ali so mogoče razmišljali o kakšni spodbudi občanov k 
večjem ločevanju odpadkov. Pohvalil je redno odvažanje 
odpadkov iz ekoloških otokov. 

Član sveta Franc SEVER je dejal, da je tudi sam mnenja, da bi 
bilo potrebno tehtanje in plačaš, kolikor odložiš. Drug problem 
pa so otoki. Ko se je ukinil otok na odcepu Zgornja Črnova-
Laze pri Obircu, je ostal le en otok pri Obircu, tam pa je sedaj 
veliko svinjarije. Zlasti sedaj, ko se je na novo tam odprl lokal, 
je to zelo neprimerno. Postavil je vprašanje, kaj bi se dalo storiti 
glede tega. 

Član sveta mag. Albin VRABIČ je postavil vprašanje, kje so v 
Velenju lokacije, kjer bodo dvignili položnice in do kdaj bo ta dvig 
veljal ter kako to ugotovijo. Zanima ga tudi, kakšno je osebno 
mnenje gospoda Herodeža v zvezi z nedavnim katastrofalnim 
dogodkom na Vrhniki, in sicer ali je mogoče tudi pri nas kaj 
podobnega, na primer Gorenje, Veplas.

Janez HERODEŽ je dejal, da se trudijo izobraževati in 
osveščati zlasti mlade. Ocenjuje, da so na tem področju aktivni 
in v danih okoliščinah poizkušajo storiti vse, kar je v njihovi 
moči, in sicer v sodelovanju s šolami, krajevnimi skupnostmi 
in tako dalje. Glede področij, kjer se ne ločuje, je dejal, da ne 
želi izpostavljati konkretno, za katere hiše ali bloke gre. Kjer 
ugotovijo tako stanje, poizkušajo najprej s pogovorom, če ne 
gre, pa uporabijo dodatno zaračunavanje. Stanje ugotovijo 
tako, da izpraznijo zabojnike in pogledajo, kaj tja notri ne spada. 
Zaposleni to ustrezno poslikajo in nato zadevo obravnavajo 
v podjetju. Glede konkurenčnosti cen je zagotovil, da ima 
podjetje Simbio najnižjo ceno obdelave in odlaganja odpadkov. 
Cenejšega servisa trenutno v Sloveniji ni. Kar se tiče tehtanja 
odpadkov, je pred časom potekal pilotni projekt v Domžalah. 

Tehnično je zadeva izvedljiva, metodologija obračuna cen, ki 
velja v Sloveniji, pa ne stimulira v tej smeri. Osnova za obračun 
je volumen posod na terenu, odvisno od frekvence in mesečnih 
količin. Trenutno zato ne razmišljajo, da bi šli v tehtanje posod, 
se pa zavedajo, da posode niso polne. Dejal je, da odjava za 
časa dopustov zanje pomeni velik tehnični problem, zato so 
se odločili, da te možnosti ne bodo ponujali. Glede lokacije pri 
Obircu je dejal, da ni nobenega problema, da ne bi mogli tega 
otoka opremiti z dodatnimi posodami, o tem se bodo dogovorili 
z operativo. Izpostavil pa je, da je gostišče tam pravna oseba 
in kot tako na ekološki otok ne sme odlagati, ampak mora 
imeti urejeno svoje odlagališče, bodo pa situacijo preverili in 
ustrezno ukrepali. Kar se tiče dogodkov na Vrhniki meni, da je 
sistem tukaj stabilen in zaenkrat se ne srečujejo s problematiko 
požarov ali čim podobnim, prav tako ni težav z meteornimi, 
padavinskimi in izcednimi vodami. Na deponiji še imajo sistem 
odplinjevanja, ki pa je pod stalnim nadzorom in ne ocenjuje, 
da bi bila zadeva kritična. Podjetja pa so zelo osveščena, z 
njimi sodelujejo in se zaenkrat ne srečujejo s kakšnimi kritičnimi 
situacijami.

Član sveta Franc SEVER je dejal, da je govoril o vzroku 
ukinitve enega otoka, gostilne pa ni omenil zato, ker bi tam 
odlagala, ampak z vidika turizma. Vzrok slabega stanja tam 
torej ni gostilna, ampak zmanjšanje dveh otokov na enega z 
isto frekvenco prebivalcev. 

Član sveta Matej JENKO je podal pobudo glede otoka med 
Šaleško 20, 19 in podhodom na otroško igrišče. To je javni otok 
in ga tudi drugi prebivalci MOV zelo uporabljajo. Predlagal je, 
da se ta otok zapre za prebivalce, ali pa naj se naredi dodatni 
otok. Pojavljajo se namreč utemeljeni pomisleki, da prebivalci 
Šaleške 20 in 19 bistveno več plačujejo odvoz odpadkov ravno 
zato, ker se tam zelo veliko odlaga. 

Član sveta mag. Albin VRABIČ je postavil vprašanje, kakšni 
so argumenti, da direktor ne želi izpostaviti področij, kjer so bile 
uvedene višje cene.

Janez HERODEŽ je dejal, da niso uvedli višje cene. To bodo 
koristili v primeru, ko drugače ne bo šlo. O lokacijah pa se mu 
ne zdi korektno govoriti, so pa ti podatki na sedežu podjetja in 
niso skrivnost, je pa nekorektno o tem govoriti. 
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.

K 19. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o sprejemu poslovnega načrta 
lokalne gospodarske javne službe zbiranja in 
prevoza komunalnih odpadkov in koncesije 

gradnje področnega centra za ravnanje 
z odpadki v Mestni občini Velenje, občini 
Šoštanj in občini Šmartno ob Paki za leto 

2017

Obrazložitev predloga je podal Anton BRODNIK.
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Prisotnih je bilo 2� članov sveta.
21. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o 
sprejemu poslovnega načrta lokalne gospodarske javne službe 
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje 
področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini 
Velenje, občini Šoštanj in občini Šmartno ob Paki za leto 2017. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 20. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo Nadzornega odbora Mestne občine 
Velenje o nadzoru javnega naročila Sanacija 

Podjetniškega centra (PC) Standard

Poročilo je predstavil Anton ŽOVE.

Član sveta dr. Adnan GLOTIĆ je v imenu svetniške skupine 
SD izrazil zadovoljstvo, da se je eliminiralo vse sence dvoma 
glede Podjetniškega centra Standard. Iz seje v sejo so poslušali 
zavajanja, v glavnem iz vrst opozicije, tu misli predvsem na 
gospo Suzano Kavaš. Pričakuje vsaj opravičilo z njihove 
strani. 

Član sveta Mersad DERVIŠEVIĆ je dejal, da poročilo odpravlja 
dvom, da je bilo kaj narobe pri tem projektu. Za dvig kvalitete 
življenja in za ustvarjanje delovnih mest je potreben gospodarski 
razvoj. Pohvalil je župana in ekipo, ker ima jasno izoblikovano 
strategijo razvoja mesta, eden izmed takih projektov je gotovo 
PC Standard. Nekateri so temu projektu nasprotovali in ga ovirali 
z zavajajočimi in netočnimi informacijami. Današnje poročilo 
pa jasno kaže, da je bil projekt dobro zasnovan in voden ter 
uspešno realiziran. Projekt je bil pravilno in zakonito voden. 
Svetnice in svetniki SD vseskozi poudarjajo pomembnost tega 
projekta, saj takšni projekti prinašajo razvoj in nova delovna 
mesta. 

Član sveta Franc SEVER je dejal, da je sam slišal, da je bilo 
nekaj narobe, in sicer pri klimah. Je pa vseskozi poudarjal v 
razpravah, da ga žalosti, da je podjetnik proti podjetniškem 
centru. Najbolj ga veseli, da je predsednik nadzornega odbora 
imenovan iz opozicije in je ugotovil, da je vse čisto. Sedaj bodo 
morda v prihodnosti poslušali manj neproduktivnega zavajanja 
na sejah.

Član sveta Peter DERMOL je čestital celotni ekipi, ki je delala 
na tem projektu. Vedno znova ugotavljajo, da so v preteklosti 
mladi odhajali iz Velenja, ker tu niso videli podjetniških možnosti. 
S tem projektom pa so jim dali možnost, da razvijajo svoje ideje. 
Prav tako imajo gospodarske družbe možnost neposrednega 
sodelovanja z mladimi. Na preteklih sejah je vseskozi gospa 
Kavaševa izpostavljala nepravilnosti in s prstom kazala na 
župana in ekipo. Na seji 22.3. je tudi omenila, da so se gradbena 
stroka in drugi strokovnjaki obrnili na njih in jih opozorili na 
nepravilnosti. Zanima ga, kdo je ta gradbena stroka. Prosil je, 
da se v prihodnje podpira projekte, ki so namenjeni razvoju 
naše lokalne skupnosti, zlasti tiste, ki so namenjeni mladim.

Član sveta Vid GLINŠEK je dejal, da ga veseli, da se je 
pokazalo, da je bilo to narejeno z dobrimi nameni. Že od samega 
začetka v to ni dvomil. Štirje njegovi dobri prijatelji so uspešno 
sodelovali v podjetniškem inkubatorju, vendar nobeden od njih 
ni ostal v Velenju. Potrebno je torej delati naprej na tem, saj 
mladi še vedno odhajajo. V prihodnje je potrebnih še več takih 
projektov. 

Član sveta Matej JENKO je izrazil zadovoljstvo, ker je bil 
projekt izpeljan v skladu z zakonodajo. Še vedno pa meni, 
da se ne smejo omejevati pri kritikah in pogledih, kot je bilo 
prej rečeno s strani SD. Treba je biti kritičen, ocene in sumi 
morajo biti utemeljeni, s tem ni nič narobe, vendar se ne sme 
omejevati na tak način, kot je bilo prej rečeno s strani SD, in 
sicer da naj tega ne delajo več. S tem se ne strinja, potrebno 
je biti kritičen in pozoren. Ne gre za metanje polen, gre za to, 
da dobijo tudi druge poglede, vendar je v tem svetu velikokrat 
tako, da pozicija preglasi in niti ne dovoli drugih glasov. Kolega 
Glotića pa je opozoril, da je bil napad na celotno opozicijo 
in to ni korektno. Potrebno je biti v takih zadevah konkreten 
oziroma dovolj precizen, da ne pride do nepotrebnih zamenjav. 
Zahvalil se je za izčrpno poročilo. Meni, da so sedaj to zgodbo 
zaključili.

Članica sveta Erika KLJUN ROŠKAR je dejala, da pozdravlja 
ustanavljanje podjetniških inkubatorjev. Želi si, da bi se v naši 
občini podjetništvo razvijalo in morda je ta pot z ustanavljanjem 
inkubatorjev čisto prava. Strinja se s kolegom Jenkom, da 
napad na kolegico Kavaševo ni bil v redu. Tega ne podpira. 
Kot mestni svetniki zastopajo stališča ljudi. Kolegica Suzana 
je prejemala pripombe s strani prebivalcev bloka in prav je, da 
se je v zadevo poglobila in protestirala. Prav je tudi, da so to 
ovrgli, da sedaj ljudje vedo, da je bilo vse v redu. Želi tudi, da se 
ovrednoti, koliko so ti podjetniki inkubatorja prispevali k dvigu 
bruto družbenega proizvoda v Sloveniji. 

Anton ŽOVE je dejal, da sta v PC Standard montirani 2 
klimatski napravi. Nadzorni odbor je preveril, če so firme, ki so 
to izvajale, vpisane v skladu z 12. členom Uredbe o uporabi 
ozonu škodljivih snovi in kloriranih toplogrednih plinov, torej 
ali je ta firma vpisana kot pooblaščena oseba za montažo 
klimatskih naprav. Ugotovili so, da je firma Krevzel registrirana 
za montažo klimatskih naprav, v ta register pa ni vpisana. Zato 
so v nadaljevanju pridobili pogodbo med podjetjem Krevzel in 
podjetjem EK Stagoj, ki pa je registrirano in torej lahko izvaja 
takšna dela. 

Član sveta mag. Albin VRABIČ je dejal, da mestni odbor SDS 
na čelu z gospo Suzano Kavaš ni proti podjetništvu. Daleč od 
tega. Izraženi so bili danes tudi pomisleki glede tega, kakšen 
bo efekt. Upajmo, da dober. Vložili so približno 2 milijona EUR s 
ciljem, da bodo pridobili nova delovna mesta. To je cilj vseh njih, 
razlika med njimi pa so poti do tega cilja. Ena pot je vložiti 2 
milijona v beton za približno 12 delovnih mest, so pa tudi druge 
poti, kako vložiti ta 2 milijona, da bi prišli do več delovnih mest. 
SDS pa vsekakor podpira podjetništvo. 

Članica sveta Marjana KOREN je dejala, da so bili v bloku, kjer 
je PC Standard, že v preteklosti nenehno problemi s stanovalci, 
ki so jih motili hrup, vonj, dovoz in podobno, ko so bile tam 
trgovine. Odkar je tam PC se stanovalci samo zahvaljujejo 
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zaradi urejenosti in miru. 

Župan Bojan KONTIČ je dejal, da sedaj ni možno kar enostavno 
reči »smo mislili«, »smo sumili«. Takrat so konkretno s prstom 
kazali na župana in ekipo, da delajo v nasprotju z zakonom. 
To niso bili sumi, ampak njihove ugotovitve. Poudaril je, da so 
se motili, saj ni bilo tam nič nezakonitega in nadzorni odbor 
je to danes potrdil. Želijo si ustvariti čim več delovnih mest. 
Podcenjevalno reči, da jih je tam ducat, je napačno. Tam se jih 
veliko druži in veliko jih tam išče priložnosti. 

Član sveta Matej JENKO je dejal, da je župan tukaj v poziciji, 
da vodi sejo in prosi, da se tako župan tudi obnaša. Če želi 
župan izraziti določeno mnenje, naj pride za govornico. Zdaj pa 
prosi, da vodi sejo in naj ne zlorablja svojega položaja. 

Župan Bojan KONTIČ je svetniku Jenku izrekel 1. opomin 
zaradi zlorabe proceduralnega postopka. Dejal je, da lahko 
kot predsedujoči govori za tem mestom in mu ni treba iti za 
govorniški oder. To ni zapisano nikjer v poslovniku. 

Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom. 

K 21. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o delu SAŠA inkubatorja za leto 2016

Poročilo je predstavila Karla SITAR. 

Članica sveta Vita ARLIČ je v imenu svetniške skupine SD 
pohvalila poročilo. SAŠA inkubator opravlja pomembno nalogo, 
saj omogoča nastanek in razvoj novih podjetij. Ima dober 
program in dobro infrastrukturo. Upa, da bo pod njegovim 
okriljem zraslo veliko novih uspešnih podjetij ter veliko novih 
delovnih mest. 

Član sveta Franc ŽERDIN je čestital direktorici Karli Sitar za 
njeno delo v inkubatorju, saj zna spodbujati pozitivno klimo, 
zna biti navdušena in mladim podjetnikom nudi podporo, ki 
jo potrebujejo. Pred časom so naredili analizo med mladimi 
podjetniki SAŠA regije, ki so vključeni tako ali drugače v 
inkubator. Vsi so izjemno pozdravili tak pristop, izrazili so 
potrebo po razumevanju njihovega dela, tako s strani vodstva 
inkubatorja kot tudi odločevalcev o tem, kakšne pogoje bo 
inkubator imel za delo. To je na njih v Svetu MOV in o tem bodo 
tudi v prihodnje pomembno odločali. Ugotavljajo, da so se v 
tem svetu prav odločali. V inkubatorju se zelo veliko dogaja, na 
te prireditve dobijo tudi vabila, zato je pozval, da se svetnice in 
svetniki nanje odzovejo v čim večjem številu. 

Član sveta Mihael LETONJE je postavil vprašanje, na kakšen 
način te podjetnike, ki se izobražujejo znotraj inkubatorja, 
obdržati v Velenju. Vložili so veliko denarja vanje, zato bi bilo 
dobro, da tu tudi ostanejo. Tako gre veliko denarja v nič. Dejal 
je, da je bilo 1 leto v inkubatorju tudi podjetje Skaza, vzeli so 
20.000 EUR in potem se ni zgodilo nič.

Član sveta Franc SEVER je dejal, da njegov sin pa ne želi iz 
Velenja, ker ga zgled očeta vleče. Ne bo šel nikamor, ker je 
navajen delati. V inkubatorju posameznikom z nekim minimalnim 
denarjem omogočijo, da nekaj ustvarijo, potem pa človek gre, 

ker tukaj ne vidi možnosti za nadaljno delo. To ni štipendija, 
tam so varovalke, tukaj pa ne. To je drugače. V ta objekt je 
bilo vloženih veliko sredstev, vendar večinoma evropskih in 
nekaj državnih. To ni naš denar in to je velika razlika. Mladi 
so danes drugačni, kot so bili oni. Eni ostanejo, drugi gredo, 
prav je tako in s tem se bodo morali sprijazniti. Tudi tiste, ki se 
izobražujejo v šolah, mi plačujemo, pa ne bodo vsi ostali tukaj. 
Dejal je, da se je z direktorjem ŠCV-ja pogovarjal, kje se želijo 
njihovi dijaki zaposliti. Odgovor je bil, da v javni upravi, ker ima 
vsak rad ziher plačo. S prisilo ne bodo ničesar naredili. Če bodo 
postavljali pogoje, se bo ta zagon ustavil. Potrebno je mladim 
podjetnikom pomagati in ne postavljati pogojev in obvez. 

Član sveta mag. Albin VRABIČ je dejal, da je svetnik Sever 
rekel, da je njegov sin navajen delati in ne bo šel nikamor. Iz 
tega sledi logičen sklep, da so tisti, ki gredo iz Velenja, leni in 
niso navajeni delati. Poleg tega gospod Sever še vedno misli, 
da je evropski denar kar nekje tam. To je naš denar, ni razlike. 
Evropski skladi se polnijo z našimi davki. Kot ravnatelj Šole 
za rudarstvo in varstvo okolja je dejal, da njihovi dijaki komaj 
čakajo, da bodo šli delati na premogovnik. Za njihove dijake 
zagotovo ne velja kar je rekel gospod Sever.    

Član sveta Matej JENKO je čestital za delo v inkubatorju. 
Tudi sam se večkrat udeleži njihovih dogodkov, meni pa, da bi 
bilo smiselno vložiti denar, da v Velenje pripeljemo določene 
eksperte iz splošnih področij, da bodo imeli podjetniki dobre 
podporne stebre. Gre za strokovnjake s področja PR-a, 
marketinga, pravniki itd. Te ljudi rabimo, če hočemo dati 
mladim pravi zagon. Morda bi bilo smiselno postaviti ekipo, ki 
bi bila tam zaposlena, da bi podpirala mlade pa tudi podjetnike. 
Svetniki kot odločevalci imajo možnost, da zagotovijo sredstva 
iz proračuna, da te strokovnjake plačajo. Zato je podal pobudo, 
da se v mestnem svetu pogovorijo in najdejo sredstva, da sem 
pripeljejo strokovnjake, da bodo lahko mladi podjetniki razvijali 
svoj produkt. 

Član sveta Vid GLINŠEK je dejal, da je bil s tisto izjavo o 
štirih prijateljih nekoliko narobe razumljen. Hotel je le povedati, 
da je trenutno Velenje okolje, ki visoko profiliranim kadrom 
ne omogoča dobre zaposlitve. Ni pa bilo to usmerjeno proti 
podjetniškem inkubatorju in njegovo delo podpira. Zagotovo je 
inkubator korak v pravo smer. Ljudje, ki tam sodelujejo, pa so 
dobri in tudi sami uspešni na podjetniški poti. 

Karla SITAR je dejala, da so se tudi sami veliko ukvarjali s tem, 
kako mlade obdržati tukaj, vendar pa jih, kot je rekel gospod 
Sever, ne smejo omejevati. Ni mehanizmov, da bi jih tukaj 
zadržali. Podjetje Skaza je dobilo razpis, ki je bil javno objavljen, 
za sofinanciranje naložb. Za ta sredstva so morali obljubiti nova 
delovna mesta in to je bilo tudi realizirano. Meni tudi, da še niso 
v fazi, ko bi lahko postavljali pogoje, saj so šele na začetku. Kar 
nekaj strokovnjakov so v Velenje že pripeljali. Dejala je tudi, 
da je gospod Jenko tisti svetnik, ki res redno obiskuje njihove 
dogodke. Aktivno sodelujejo s številnimi strokovnjaki, navezali 
so tudi stike s poslovnimi angeli Slovenije, imajo tudi nekaj 
domačih podjetij, ki so zelo uspešna in z njimi sodelujejo. 

Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom. 
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K 22. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo Komunalnega podjetja 

Velenje, d. o. o., za leto 2016

Poročilo je predstavil mag. Gašper ŠKARJA. 

Član sveta Srečko KOROŠEC je dejal, da se prebivalci Šaleške 
doline sprašuejo, zakaj so plačali padavinske vode za mesec 
februar, če takrat ni bilo dežja. Na položnicah komunalnega 
podjetja je kar 21 postavk in prebivalce zanima, kam vse ta 
denar gre. Revščina pri nas stalno narašča in občani se bojijo, 
da se bo pojavila še kakšna postavka. Iz poročila je razvidno 
tudi zmanjšanje zaposlenosti glede na preteklo leto, podjetje pa 
je leto zaključilo s pozitivnim rezultatom. Tudi revizor ugotavlja 
dobro gospodarnost, vendar opozarja na pomanjkljivo notranjo 
kontrolo. 

Član sveta Matej JENKO je postavil vprašanje, kako se bodo 
spopadli z energetsko sanacijo objektov v MOV, saj bo potreba 
po energiji kmalu zmanjšana, priključna moč na objektih pa 
bo padla. Zanima ga tudi, zakaj se je v tem letu priključna 
moč podražila. V poročilu ni zasledil oskrbe s hladom. V 
predlanskem letu je bila tam izguba. Zanima ga, kaj se dogaja 
s tem in kakšni so stroški z vzdrževanjem in delovanjem tega 
sistema. V skladu s slovensko zakonodajo mora dati komunala 
tudi možnost, da se obstoječi uporabniki odklopijo iz toplotnega 
omrežja. Zanima ga, ali to drži. Glede izredne seje je dejal, da 
ta ni dala rezultatov, kot bi si jih želeli občani.

Podžupan Peter DERMOL je svetnika Jenka opozoril, da se 
orientira na poročilo za leto 2016.

Član sveta Matej JENKO je na izredni seji pričakoval, da bo kdo 
iz komunalnega podjetja postavil prava vprašanja, s katerimi bi 
prišli do pravih informacij, recimo kako se odjemi vršijo, katere 
postopke je potrebno upoštevati pri izračunu, katere cene se 
upoštevajo, torej da bi ljudje dobili predstavo, kako se izračuna 
cena. V poročilu tega ni, zato to sprašuje. 

Podžupan Peter DERMOL je svetnika Jenka opozoril, da 
obravnavajo poročilo za leto 2016. 

Član sveta Matej JENKO je dejal, da je tudi v lanskem letu 
zadeva bila enaka, metodologija in izračun, v lanskem letu se je 
tudi vršilo pogajanje s TEŠ, pa o tem ni nič v poročilu. 

Član sveta Franc KOS je postavil vprašanje, kako dolga je 
življenjska doba števcev za toplo vodo v blokovni gradnji, zlasti 
tam, kjer ima vsako stanovanje svoj števec. Upravljalec jih 
namreč sili, da jih zamenjajo, češ da jih je potrebno zamenjati. 
Prav tako ga zanima, kdo jih lahko zamenja. 

Član sveta Mihael LETONJE je postavil vprašanje, kaj so se 
dogovorili glede povišanja cen. Zanima ga tudi, ali je zakonsko 
določeno, da se lahko uporabniki odklopijo iz toplotnega 
ogrevanja. Boji se, da se bodo ljudje odklapljali, če bo prišlo 
do podražitve. Na izredni seji je bivši direktor Rotnik zatrjeval, 
da niso dobili vseh zahtevanih podatkov, gospod Koritnik pa je 
dejal, da so dobili vse, zato ga zanima, kdo zdaj tu laže. 

Član sveta Franc SEVER je dejal, da je bilo rečeno, kakšen je 
bil prihranek, ni pa bilo povedano, da ni bila izplačana božičnica, 
ki je sicer bila v poslovnem planu. Imeli so takrat sestanek in 
tam je povedal, da vsi vemo, kaj se dogaja, oni pa si izplačujejo 
božičnico, zato je padla odločitev, da se ta ne izplača. Prav 
bi bilo tudi, da se v poročilo vključi, koliko so v teh letih padli 
neproizvodni stroški. Meni, da je poročilo, ki so ga svetniki 
prejeli, premalo podrobno. Na izredni seji je bilo rečeno, da je 
eden izmed kriterijev za določitev cene revizijsko poročilo. To 
poročilo si lahko notri pogledajo in če je bila cena določena 
na podlagi takega poročila, je v tej državi nekaj hudo narobe. 
Revizor namreč ni imel nobene pristojnosti, da se spušča v 
posamezne elemente. Metodologija revizorskega pregleda je 
zakonsko določena. Včasih da revizor tudi pismo upravi, kjer 
zapiše določene ugotovitve, ki znotraj poslovanja niso bile 
ustrezne, in predlaga ukrepe, uprava pa ima pravico, da tega ne 
pokaže nadzornemu svetu. Glede številnih postavk na položnici 
je dejal, da jih veliko ni zraslo na občini ali komunalnem podjetju, 
ampak je to samo blesavo izvajanje zakonodaje, ki se sprejema 
nekje drugje. Omenil je še klime, in sicer je ugotovil, kako se 
dogovarjajo pri izvajanju del. Zanj je nesprejemljivo, da ima 
nekdo, ki je zaposlen v vzgoji in izobraževanju, popoldansko 
obrt, prej je to imel foter, in potem se dogovorijo, da naredi on 
višjo ponudbo, ta dobi posel, dela on, lastnik pa je učiteljica, ki 
ima popoldansko obrt. Sedaj so to odkrili in se bodo potrudili, 
da se to ne bo več dogajalo. 

Član sveta Peter DERMOL je v imenu svetniške skupine SD 
dejal, da je ključna ugotovitev ta, da na področju komunalnih 
storitev komunalno podjetje ne ustvarja dobička. Dejal je tudi, 
da je potrebno vedno znova obveščati ljudi, zakaj je na položnici 
toliko postavk, da ne bodo s prstom kazali na lokalno skupnost 
ali na komunalno podjetje. Potrebno jim je tudi razložiti, od kod 
razlika med ceno, ki nastane med TEŠ in končnim uporabnikom, 
torej zakaj pride do te razlike. Pozitivno pa je to, da pristopajo 
z novimi položnicami, kjer bo obrazložitev postavk nekoliko 
drugačna, je pa potrebno obrazložiti, kaj se je spremenilo na 
področju zakonodaje, da je bilo potrebno komunalne storitve 
drugače obračunavati. 

Mag. Gašper ŠKARJA je dejal, da gre pri padavinskih vodah 
za povprečno porabo v zadnjih 3 letih, zato je trenutna mesečna 
poraba nerelevantna. Obračun je zastavljen z metodologijo, na 
katero sami nimajo vpliva, se je pa seveda držijo. V skladu z 
zakonodajo morajo navajati na položnicah vse postavke, imajo 
le to možnost, da uporabnike o tem osveščajo, tako imajo 
na spletni strani tudi zloženko, kjer so posamezne postavke 
obrazložene. Ne želijo, da bi bil tukaj kakšen dvom v njihovo 
poslovanje in če jim bodo sredstva dopuščala, bodo zloženke 
poslali v vsako gospodinjstvo. Glede notranje kontrole je tako, 
da so pod stalno kontrolo organov nadzora in upravljanja. 
Kontrola je temeljita. Pozdravljajo energetske sanacije objektov, 
se pa zavedajo, da to za njih pomeni manj prihodka, čemur 
pa se prilagajajo. 1.1. 2017 je šlo za spremembo metodologije 
izračuna cen, ki jo je sprejela Agencija za energijo in na to 
niso imeli vpliva. Po tej novi metodologiji se je spremenil način 
obračunavanja fiksnega in variabilnega dela. Fiksni del za 
uporabnike so zvišali, strošek variabilnega dela pa so znižali. 
Torej je to za povprečnega uporabnika pomenilo celo nekoliko 
nižji strošek, v celoti pa za KP pomeni enak prihodek kot v 
lanskem letu. Glede hladu je tako, da so sistem dimenzionirali 
na nekoliko več uporabnikov, žal pa je takrat nastopila kriza 
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in še sedaj to za posameznega uporabnika pomeni določeno 
investicijo za priklop na tak sistem, vendar so optimistični, 
da bodo prihodnja leta omogočala priključitev večjega števila 
uporabnikov. Konkretno so že dobili eno prošnjo za odklop iz 
toplovodnega omrežja. Za mnenje so zaprosili tudi ministrstvo, 
ki je potrdilo njihova razmišljanja, in sicer je v prostorskih načrtih, 
ki so jih tukaj sprejeli, jasno določeno, da je obvezna priključitev 
na toplotno omrežje tam, kjer je to možno, zato odklop sedaj 
ni več mogoč. Prepričani so, da se bo v prihodnosti pokazalo, 
da je še vedno priklop na toplovod najugodnejši. Svetnicam in 
svetnikom so poslali samo skrajšano verzijo letnega poročila, 
celotna je dostopna na AJPES-u in tudi na njihovi spletni strani. 
Glede števcev predvideva, da je bilo vprašanje bolj namenjeno 
za delilnike ali pa merilnike, ki so si jih uporabniki sami vgradili 
in niso v domeni KP. Po zakonodaji oni popišejo le števec na 
vhodu v objekt, ostalo pa je stvar samih uporabnikov. Življenjska 
doba njihovih števcev je 5 let, torej jih je potrebno obvezno 
zamenjati na 5 let, tudi če še delujejo. Dejal je, da iz TEŠ-a in od 
agencije do izredne seje niso pridobili nobenih podatkov, zato 
so na agencijo poslali zahtevo za razkritje podatkov. Po izredni 
seji so mu v TEŠ-u predstavili kalkulacijo cene, vendar niso 
želeli izročiti nobenih podatkov, ker je to v domeni agencije in 
jim bo ta te podatke razkrila. Glede klim je tako, da so temeljito 
preverili, kdo izvaja storitev, žal pa zakonodaja to omogoča, 
celo na obrtni zbornici so izvajalcu svetovali takšen način. 

Član sveta Matej JENKO je postavil vprašanje, kako vpliva 
višja temperatura, ki jo je potrebno dovajati, na samo ceno. 
Zanima ga, v kakšnem delu občani plačujejo višjo temperaturo, 
ki je potrebna za industrijo, saj za individualne uporabnike 
potrebujemo bistveno nižjo temperaturo kot industrija. Zanima 
ga tudi, zakaj se hladilnega agregata ne zapre. Ta stvar bi lahko 
bila že zdavnaj urejena in ne bi pridelovala izgube. Prav tako 
niso dobili odgovora, ali je bil prejšnji teden sestanek na HSE. 
V zvezi s 25% izgubami na samih cevovodih pa meni, da bi bilo 
glede tega smiselno kaj narediti. 

Podžupan Peter DERMOL je dejal, da je do sestanka prišlo in 
obljubljeno je, da bodo pogovori o usklajevanju vseh odprtih 
postavk še potekali.

Mag. Gašper ŠKARJA je zagotovil, da so temperaturni režimi 
primerno dobavljeni in korektno izračunani, tako za fizične 
uporabnike kot industrijo. Že v preteklih letih so dokazovali z 
izračuni, da bi bilo nerazumno iti sedaj v druge investicije kar 
se tiče hladilnega agregata. Najbolj so obremenjevali krediti, ki 
pa so sedaj odplačani in poslovanje na tem segmentu poteka 
nemoteno. Kar pa se tiče izgub, je 25% veliko, vendar je sistem 
razvejan, investicije v sanacijo pa so drage. Trudijo se in bodo 
še naprej stremeli k zmanjšanju teh izgub. 

Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom. 

K 2�. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o izvajanju koncesije za opravljanje 
lokalne gospodarske javne službe posodobitve 

in vzdrževanja infrastrukture javne 
razsvetljave v mestni občini Velenje

Poročilo je predstavil Marjan ZALETEL. 

Član sveta Adnan GLOTIĆ je dejal, da je bila glede na poročilo 
lanska odločitev za koncesijo pravilna. Prenovljen je znatni del 
infrastrukture, praktično vsa razsvetljava pa izpolnjuje pogoje 
glede svetlobnega onesnaževanja, prav tako je odzivnosti pri 
odpravljanju okvar bistveno boljša kot včasih. Njegova osebna 
opazka pa je, da je vidljivost kot taka slabša v primerjavi s 
klasičnimi tehnologijami razsvetljave. Zanima ga, ali so kot 
koncesionar zaznali kakšna tveganja za udeležence v prometu, 
zlasti za pešce, ter ali imajo v planu kakšne korektivne ukrepe. 

Marjan ZALETEL je dejal, da ob zamenjavi na led pride do 
efekta manjše osvetljenosti, vendar je to eden od ključnih 
namenov uredbe, ki je v Sloveniji veljavna. Vidljivost ni slabša, 
ampak je drugačna, zlasti zaradi barve svetlobe. Parametri 
popolnoma ustrezajo in niso potrebni zaenkrat nobeni dodatni 
ukrepi. So pa 55 svetilk montirali novih na klasično osnovo in te 
so ravno zaradi boljše vidljivosti na prehodih za pešce. 

Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom. 

K 2�. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o delu JZ Festival Velenje za leto 

2016

Poročilo je predstavila Barbara POKORNY. 

Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom. 

K 25. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o delu Knjižnice Velenje za leto 2016

Poročilo je predstavil Vlado VRBIČ.  

Član sveta Matej JENKO je dejal, da je s prenovo knjižnice 
Velenje res dobilo posodobljeno knjižnico. Čestital je za idejo 
in realizacijo, ki je bila tako rekoč neopazna. Uspešno delo želi 
še naprej. 

Član sveta Bojan ŠKARJA je dejal, da gre za eno najboljših 
knjižnic. Pohvalil je delo direktorja in sodelavcev. Zlasti ga 
veseli, da v čitalnici, kjer so revije in časopisi, vidi vedno več 
mladih. Pohvalil je tudi pravljično jogo za otroke. 

Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom. 
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K 2�. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o delu Mladinskega centra Velenje za 

leto 2016

Poročilo je predstavil Marko PRITRŽNIK.  

Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom. 

K 2�. TOČKI DNEVNEGA REDA
Letno poročilo Vrtca Velenje za leto 2016

Poročilo je predstavila Nataša DOLER. 

Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom. 

K 2�. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o delu Medobčinske zveze prijateljev 

mladine Velenje za leto 2016

Poročilo je predstavila Kristina KOVAČ.

Član sveta Drago SEME je čestital za uspešno delo, zahvala 
gre vodstvu, predsednikom po krajevnih skupnostih in zlasti 
številnim prostovoljcem. Humanitarna stiska se povečuje, zato 
mu je najdražje to, da nihče ne naleti na gluha ušesa. MOV iz 
leta v leto več sredstev namenja za pomoč ljudem. 

Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom. 

K 29. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o delu Medobčinske lokalne akcijske 

skupine za preprečevanje zasvojenosti z 
drogami Velenje za leto 2016

Poročilo je predstavil Marko PRITRŽNIK.

Članica sveta Aleksandra VASILJEVIĆ je čestitala za 20. 
obletnico delovanja, prav tako za odličen dogodek ob tej 
obletnici, kjer so gostili odlična govorca, ki sta poudarjala 
pomembnost komunikacije znotraj družine ter kako pomembna 
je primarna celica. Zahvalila se je za uspešno delo in za vse 
preventivne dejavnosti, ki jih opravljajo. Uspešno delo jim želi 
še naprej. V letih 2004 in 2014 so opravili raziskavo o drogah. 
Zanima jo, ali lahko v prihodnosti pričakujejo še kakšno. 

Marko PRITRŽNIK je dejal, da je bila raziskava leta 2014 
opravljena na podlagi tiste iz leta 2004. Leta 2014 so jo izvedli 
s prostovoljci Mladinskega centra Velenje v sodelovanju s ŠCV-
jem in osnovnimi šolami. Zelo pomembno je z raziskavami 
redno spremljati aktivnosti na tem področju, zato se strinja s 
tem, da bodo potrebne tudi v prihodnosti. Sicer niso planirane, 
so pa potrebne, bodo pa seveda za to potrebovali določena 
sredstva. 

Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom. 

K �0. TOČKI DNEVNEGA REDA
Letno poročilo o izvajanju socialno varstvene 
storitve pomoč družini na domu za leto 2016

Poročilo je predstavila Valerija KIDRIČ.

Članica sveta Aleksandra VASILJEVIĆ je dejala, da center pri 
svojem delu stremi k zagotavljanju pomoči vsakemu, ki se znajde 
v stiski. Pomoč na domu pa je za starejše izrednega pomena, 
saj jim s tem omogočajo bivanje v lastnem domu ter skrbijo za 
njihovo varnost. Njihovo delo je zelo pomembno, pohvalila pa 
je tudi sodelovanje z ostalimi službami. Presenetilo jo je število 
primerov, ko so socialne delavke nudile pomoč žrtvam nasilja 
v družini. Bilo je kar 78 primerov, kar je po njenem mnenju 
še vedno prevelika številka. Potrebno bi bilo razvijati ničelno 
toleranco do nasilja. Zelo pomemben je pogovor o tem, kako ga 
zmanjševati in preprečevati. Uspešno delo jim želi še naprej. 

Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom. 

K �1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Letno poročilo o opravljenih nalogah Centra 

za socialno delo Velenje za leto 2016

Poročilo je predstavila Valerija KIDRIČ.

Članica sveta Helena IMPERL je dejala, da so v svetniški 
skupini DeSUS podrobno obravnavali poročilo. Sama se je 
poglobila v vrste in število denarnih prejemkov, ker so nekateri 
v zelo visokem porastu glede na preteklo leto. V občinah 
Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki je še vedno veliko ljudi, ki 
jim predstavlja socialna pomoč edini vir preživetja. Število teh 
se je povečalo za kar 437 primerov. V težavah pa niso samo 
brezposelni, ampak tudi zaposleni in upokojenci, saj jim dohodki 
ne omogočajo preživetja. Po pomoč pa se obrača tudi vse več 
družin. Ob vsem tem si je zastavila vprašanje, kako pomagati 
posameznikom in družinam, ki se znajdejo v dalj časa trajajočih 
stiskah. Predlagala je, da strokovne službe centra opravijo 
analizo tako visokega porasta tistih, ki so odvisni od denarne 
socialne pomoči ter tudi za skoraj 400 primerov povečanja 
subvencij za osnovno zdravstveno zavarovanje ter kritja do 
polnih vrednosti zdravstvenih storitev. Prosi, da jim v najkrajšem 
možnem času rezultate teh analiz tudi predstavijo, da bo lahko 
občina ustrezno ukrepala. Glede na staranje prebivalstva bomo 
tudi v Sloveniji pristopili k izdelavi strategije dolgožive družbe. 
Pri tem bodo centri za socialno delo nosili pomemben delež 
odgovornosti, zato pričakuje, da jih bo pristojni center o tem 
redno obveščal. 

Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom. 

K �2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Letno poročilo Območnega združenja 

Rdečega križa Velenje za leto 2016

Poročilo je predstavil Drago KOLAR.
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Član sveta Mihael LETONJE se je zahvalil rdečemu križu, v 
lanskem letu so namreč organizirali dobrodelno akcijo Manj 
sveč za manj grobov, pri čemer jim je pomagal rdeči križ. Ob tej 
priložnosti se je zahvalil tudi vsem prostovoljcem in skavtom, 
ki so jim priskočili na pomoč. Upa, da jim bodo pomagali 
tudi prihodnje leto. Zbrali so 6.300 EUR, kar so zelo velika 
sredstva. 

Član sveta Drago SEME se je zahvalil za uspešno delo. Znajo 
slišati in opraviti vso humanitarno delo, potrebe namreč rastejo. 
Vsi se moramo zamisliti, kaj bomo naredili, da bo po tem čim 
manj potreb. 

Član sveta Andrej KUZMAN se je zahvalil za uspešno delo. 
Omenjena je bila pomoč starejšim občanom in pa obiski 
pri starejših občanih. To je, kolikor ve, v domeni društva 
upokojencev, zato ga zanima, ali gre za isto akcijo ali gre za 
dve. 

Drago KOLAR je odgovoril, da to organizirajo krajevne 
organizacije rdečega križa tam, kjer rdečega križa ni.

Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom. 

K ��. TOČKI DNEVNEGA REDA
Poročilo o delu prostovoljnih gasilskih društev 

v mestni občini Velenje za leto 2016

Poročilo je predstavila Alenka REDNJAK.

Član sveta Bojan ŠKARJA je dejal, da so prostovoljna gasilska 
društva zelo dobro organizirana, primerno opremljena in tudi 
usposobljena. Z nenapovedanim alarmiranjem tudi preverijo 
pripravljenost, usposobljenost in hitrost prostovoljnih gasilskih 
društev in tudi poklicnega jedra. Vsako leto so rezultati zelo 
dobri. Imeli so tudi vajo neurje s poplavo, kjer je sodelovalo več 
kot 120 gasilcev in vse enote zaščite in reševanja. V sklopu 
Združenih narodov je namreč prišla ideja, da bi tudi Velenje 
postalo mesto odporno na nesreče. Ta naziv je Velenje tudi 
dobilo in je tako šele tretje mesto v Sloveniji s tem nazivom. 

Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom. 

Seja se je zaključila ob 15. uri in 10 minut 

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

župan Mestne občine Velenje
Bojan Kontič

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. 01/16-Uradno prečiščeno besedilo) dne 
________  sprejel

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

občine Velenje za leto 2017

1. člen
V Sklepu o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Velenje za leto 2017 (Uradni vestnik MO Velenje, 
št. 22/16, 5/17, 9/17; v nadaljevanju: sklep) se spremeni 2. 
odstavek 2. člena tako, da se glasi: 
»Razpolaganje z nepremičnim premoženjem v lasti občine se 
za leto 2017 načrtuje v orientacijski vrednosti 3.534.013,37.«

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

Številka:  460-02-0003/2016
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 in 14/15 – ZUUJFO, 
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 2017 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 
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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 sedanjega stanja:
Občinski svet sprejema na predlog župana letni načrt 
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
občine, ki pa se med letom spreminja oziroma dopolnjuje. V 
Odloku o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2017 je 
določeno, da občinski svet sprejema letni načrt pridobivanja 
nepremičnega premoženja občine za nepremičnine v posamični 
vrednosti nad 100.000,00 EUR, župan pa letni načrt pridobivanja 
nepremičnega premoženja občine za nepremičnine v posamični 
vrednosti do 100.000,00 EUR. Vsak začetni mesec tekočega 
proračunskega leta pa se občinskemu svetu v vednost predloži 
poročilo o realizaciji letnega načrta pridobivanja in razpolaganja 
z nepremičnim premoženjem za preteklo proračunsko leto.

Cilji in načela načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem:
S sprejemom letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem za leto 2017 se zagotavljajo temeljna 
načela ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih 
lokalnih skupnosti, zlasti pa načelo transparentnosti oziroma 
preglednosti, saj je dolžnost upravljavca premoženja, da 
postopke ravnanja z nepremičnim premoženjem vodi na tak 
način, da je pri tem zagotovljena preglednost vodenja samih 
postopkov, kot tudi preglednost sprejemanja odločitev. S 
sprejemom predlaganega načrta pa se zasleduje tudi načelo 
javnosti, saj je ravnanje z nepremičnim premoženjem občine 
javno, razen v primerih, ko poseben zakon določa drugače.

Hkrati je sprejem letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z 
nepremičnim premoženjem načrta ključna faza v izvedbi vseh 
nadaljnjih postopkov prodaje.

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

Prihodki od prodaje zemljišč v letu 2017 se s temi spremembami 
povečajo za 265.479,60 EUR in se sedaj s tem načrtom 
predvidevajo v višini 2.907.413,37 EUR.

Prihodki od prodaje stavb ali delov stavb v letu 2017 se s temi 
spremembami povečajo za 124.000,00 EUR in se sedaj s tem 
načrtom predvidevajo v višini 626.600,00 EUR.

Uvrstitev nepremičnin v Prilogo 1:
V Prilogi 1: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
občine v letu 2017 se pod naslov:

- 2017 – Zemljišča: 
• pod zaporedno številko 37: se vključi nepremičnina, ki se 
nahaja na območju Stare vasi. Za nakup predmetnega zemljišča 
je zaradi zaokrožitve lastništva zainteresiran lastnik sosednjega 
zemljišča, ki zemljišče že sedaj uporablja.
• pod zaporedno številko 38: se vključi nepremičnina, ki se 
nahaja na območju Stare vasi. Za nakup predmetnega zemljišča 
je zainteresiran lastnik sosednjega zemljišča.
• pod zaporedno številko 39: se vključi nepremičnina, ki se 
nahaja na območju Črnove. Nepremičnina se bo zamenjala 
s parcelo, katera v naravi predstavlja cestno telo in je v lasti 
fizične osebe.
• pod zaporedno številko 40: se vključi nepremičnina, ki se 
nahaja na območju Trebuše. Za nakup predmetnega zemljišča 
je zainteresiran lastnik sosednjega zemljišč.
• pod zaporedno številko 41: se vključijo nepremičnine, ki se 
nahajajo ob Šaleški cesti. Pripravil se bo javni razpis za prodajo 
nepremičnin primernih za gradnjo trgovskega centra.

- 2017 – Stavbe in deli stavb: 
• pod zaporedno številko 12: se vključi nepremičnina - manjša 
garsonjera v Velenju, ki je v slabem gradbenem stanju. Stroški 
obnove bi bili večji od ocenjene prodajne vrednosti stanovanja.
• pod zaporedno številko 13: se vključi nepremičnina - trosobno  
stanovanje v Velenju.  Predvidena je sklenitev prodajne 
pogodbe, v kolikor bo najemnik tovrstnega stanovanja izkazal 
interes za odkup. 
• pod zaporedno številko 14: se vključi nepremičnina - enosobno  
stanovanje v Velenju.  Predvidena je sklenitev prodajne 
pogodbe, v kolikor bo najemnik tovrstnega stanovanja izkazal 
interes za odkup. 

V Velenju, dne 7. 6. 2017

Pripravila:
Brigita FUČIK, dipl. upr. org., l.r.

svetovalka I

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

ŽUPAN
Na podlagi ��. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik Mo Velenje, št. 01/1�-Uradno prečiščeno besedilo) 
predlagam svetu, da ta sklep sprejme.
                                                                                                  
   

  župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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22. seja Sveta Mestne občine Velenje
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            22. seja Sveta Mestne občine Velenje

Predlagatelj: ŽUPAN                             Faza: PREDLOG	
	
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona 
v vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09-
ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12-ZUJF in 
14/15-ZUUJFO), 25. člena Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti 
predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14) in 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo), na 
_____ seji, dne __________ sprejel naslednji 

SKLEP
o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih 

Vrtca Velenje za šolsko leto 2017/2018

I.
V šolskem letu 2017/2018 pomeni določitev o fleksibilnem 
normativu povečanje števila otrok v oddelku za največ dva 
otroka, glede na število otrok v oddelku.

II.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku 
MO Velenje, fleksibilni normativ pa se začne uporabljati od 1. 
9. 2017 dalje.

Številka: 640-01-0002/2017-530
Datum: 

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

Obrazložitev
1. PRAVNA PODLAGA:
Na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni 
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09-
ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/11 – ZUPJS-A, 
40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO – v nadaljevanju: Zakon), lahko 
Svet Mestne občine Velenje kot pristojni organ lokalne skupnosti 
ustanoviteljice vrtca določi glede na razmere in položaj 
dejavnosti predšolske vzgoje v lokalni skupnosti Mestne občine 
Velenje, da število otrok v oddelku presega število, ki ga določa 
prvi odstavek 17. člena Zakona o vrtcih, za največ dva otroka 
v oddelku. Prvi odstavek 17. člena Zakona v vrtcih navaja, da 
število otrok v oddelku prvega starostnega obdobja ne sme 
presegati 12 otrok, v oddelku drugega starostnega obdobja 
pa 22 otrok. 25. člen Pravilnika o normativih in kadrovskih 
pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje določa, 
da lahko vrtec oblikuje homogene, heterogene in kombinirane 
oddelke. V homogene oddelke so vključeni otroci prvega ali 
otroci drugega starostnega obdobja v starostnem razponu 
enega leta, v heterogene oddelke so vključeni otroci prvega 
ali drugega starostnega obdobja, v kombinirane oddelke pa so 
vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja.
V homogeni oddelek je lahko vključeno:
– v oddelek prvega starostnega obdobja najmanj 9 in največ 
12 otrok,
– v oddelek drugega starostnega obdobja, v katerem so 3–4 
letni otroci, najmanj 12 in največ 17 otrok,
– v ostale oddelke drugega starostnega obdobja najmanj 17 in 
največ 22 otrok.
V heterogeni oddelek je lahko vključeno:
– v oddelek prvega starostnega obdobja najmanj 7 in največ 
10 otrok,
– v oddelek drugega starostnega obdobja najmanj 14 in največ 
19 otrok.
V kombinirani oddelek je vključeno najmanj 10 in največ 17 

otrok.

Občina, ustanoviteljica vrtca, lahko na podlagi 25. člena 
Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje 
dejavnosti predšolske vzgoje in glede na razmere ter položaj 
dejavnosti predšolske vzgoje v občini odloči, da se najvišje 
število otrok v zgoraj navedenih oddelkih poveča za največ dva 
otroka.

2. RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA SO:
Za september 2017 je vpisanih 1430 otrok, v 81 oddelkih, kar 
je za 36 otrok in 2 oddelka več kot v začetku šolskega leta 
2016/2017, vendar se število otrok še iz dneva v dan spreminja, 
prav tako pa tudi med šolskim letom. Že nekaj let zapored se 
nam število vpisanih otrok povečuje od meseca januarja do 
maja, v letošnjem letu pa celo do junija, ko starši zaključujejo 
porodniški dopust in želijo svoje najmlajše otroke vključiti v 
vrtec. Tako se je tekom tega šolskega leta število oddelkov 
iz 79 v septembru 2016 povečalo na 83 oddelkov v mesecu 
juniju 2017. V primeru, da ne bi sprejeli možnosti oblikovanja 
oddelkov s fleksibilnim normativom v vrtcu, bi morali odkloniti 
večje število otrok ali pa zagotoviti še dodatne prostorske 
možnosti. 

3. OCENA SEDANJEGA STANJA: 
Doslej je Mestna občina Velenje vsako leto izkoristila možnost 
uporabe fleksibilnega normativa, ki dopušča preseganje 
normativov za največ dva otroka. Vpis v vrtce je pokazal, da 
so bili predvsem v mestnem okolju, v zadnjem času pa tudi v 
primestnem okolju oddelki zapolnjeni do najvišjega dopustnega 
normativa, povečanega še za dva otroka ponekod že od meseca 
septembra dalje, v glavnini pa v spomladanskih mesecih.

4. NAČELA:
V primeru, da se ne sprejme možnost povečanja števila otrok 
v oddelkih, se lahko med šolskim letom zgodi, da bo potrebno 
odkloniti otroke ali pa odpirati še več oddelkov oz. zagotavljati 
dodatne prostorske možnosti, kar ima za posledico dodatne 
finančne obremenitve proračuna.

5. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC:
Predlagamo, da se zaradi upoštevanja potreb staršev po 
vpisu in zaradi racionalizacije poslovanja tudi v šolskem letu 
2017/2018 uporabi možnost povečanja normativa za 2 otroka, 
za vse oddelke otrok v Vrtcu Velenje.

V Velenju, 6. 6. 2017
                                                                                   Pripravila: 
          Dragica KAUZAR, univ. dipl. soc., l.r. 
          višja svetovalka I. za varstvo in vzgojo predšolskih otrok 

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

           vodja Urada za družbene dejavnosti
      

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

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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22. seja Sveta Mestne občine Velenje

Predlagatelj: ŽUPAN                                      Faza: PREDLOG	
	
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 25. člena Pravilnika o normativih za 
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14) in 24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno 
prečiščeno besedilo), na _____ seji, dne _____________ sprejel naslednji

SKLEP
o določitvi nižjega normativa v oddelku 

enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 
2017/2018

I.
V šolskem letu 2017/2018 se določi v oddelku enote Cirkovce 
Vrtca Velenje nižji normativ števila otrok, kot je zakonsko 
predvideno. V oddelek enote Cirkovce Vrtca Velenje je lahko v 
šolskem letu 2017/2018 vključenih najmanj 6 otrok. 

II.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje, nižji normativ pa velja za šolsko leto 
2017/2018.

Številka: 640-01-0002/2017-530
Datum: 

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

Obrazložitev
1. PRAVNA PODLAGA:
Na podlagi petega odstavka 25. člena Pravilnika o normativih 
za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 
27/14 - v nadaljevanju: Pravilnik) lahko Svet Mestne občine 
Velenje kot pristojni organ lokalne skupnosti, ki je ustanoviteljica 
vrtca, določi nižji normativ števila otrok v posameznem oddelku, 
kot je določeno v drugem, tretjem in četrtem odstavku 25. člena 
Pravilnika. 

2. RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA SO:
V oddelek v enoti Cirkovce je do sedaj za šolsko leto 2017/2018 
vpisanih 6 otrok (3 otroci 2012 letnik, 2  otroka 2014 letnik in 1 
otrok 2015 letnik), kar po tretjem odstavku 25. člena Pravilnika 
pomeni premalo, da bi dosegli zakonsko predpisan normativ za 
oblikovanje oddelka. Na podlagi prvega in tretjega odstavka 25. 
člena Pravilnika, je za oblikovanje oddelkov kot je v Cirkovcah 
predpisan starostno heterogen oddelek. 

3. OCENA SEDANJEGA STANJA: 
Na podlagi 24. člena Pravilnika je določeno, da vrsto in število 
oddelkov, ter število otrok v oddelku, določi vrtec v soglasju z 
lokalno skupnostjo, ustanoviteljico vrtca. Oddelki se oblikujejo 
pred začetkom šolskega leta za celo šolsko leto. Pri oblikovanju 
oddelkov se šteje, da sodijo v oddelke prvega starostnega 
obdobja otroci v starosti od enega (najmanj 11 mesecev) do 
treh let in drugega starostnega obdobja otroci od treh let pa do 
vstopa v šolo. Za šolsko leto 2017/2018 je vpisanih 6 otrok, od teh 
so 3 otroci iz prvega starostnega obdobja in 3 otroci iz drugega 
starostnega obdobja, kar po 25. členu Pravilnika pomeni, da 
se uporablja normativ za starostno heterogen oddelek prvega 
starostnega obdobja (najmanj 7 in največ 10 otrok) in to 

predstavlja, da po normativu manjka še 1 otrok in za starostno 
heterogen oddelek prvega starostnega obdobja (najmanj 14 in 
največ 19 otrok), kar predstavlja, da po normativu manjka še 
8 otrok. Pri določanju števila otok v oddelku se na podlagi 24. 
člena Pravilnika upošteva tudi igralna površina na otroka, ki 
je določena v pravilniku, s katerim se ureja prostor in oprema 
vrtca. Ustanoviteljica vrtca je dolžna pri svojih odločitvah glede 
delovanja vrtca upoštevati predpisano zakonodajo.

4. NAČELA:
Na Mestno občino Velenje kot ustanoviteljico Vrtca Velenje, 
so se v imenu staršev predšolskih otrok, članov Sveta KS 
Cirkovce in krajanov Cirkovc, obrnili s prošnjo, da enota vrtca 
v KS Cirkovce tudi v prihodnje deluje v njihovem kraju. Z 
veseljem ugotavljajo, da se število otrok bistveno ne zmanjšuje, 
čeprav jih še vedno ni dovolj za zakonsko predpisan normativ 
za oddelek vrtca. Krajani Cirkovc so s pomočjo Mestne občine 
Velenje v letu 2013 poskrbeli, da se predšolski in šolski otroci 
odlično počutijo v obnovljenih prostorih podružnične šole in 
enote vrtca. Pravijo, da sta šola in vrtec srce kraja, kar jim daje 
tudi občutek povezanosti med krajani. Z izgubo enote vrtca 
bi marsikateri otrok ostal doma in bi bil prikrajšan potrebnega 
razvojnega programa in družbe sovrstnikov. Starši jih v zimskem 
času ne bi vozili v Velenje zaradi nevarnih vremenskih razmer 
(nevarnost spolzkih in poledenelih cest, saj je s tem varnost 
potnikov ogrožena).

5. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC:
Finančni izračun za enoto Cirkovce je pripravljen ob naslednjih 
osnovah: 
- ekonomska cena poldnevnega heterogenega oddelka za 
enoto Cirkovce je 236,41 EUR 
- brez hrane 228,01 EUR 
- najvišje dopustno število otrok v oddelku je 19 otrok
- razmerje med plačili staršev in razliko do polne subvencije, ki 
jo prejema Vrtec Velenje iz proračuna Mestne občine Velenje za 
enoto Cirkovce je do maja 2017 23,45 % : 76,55 % (povprečje 
za celoten vrtec je 30,73 % : 69,27 %). To pomeni, da bi bil 
prihodek vrtca ob predpostavki, da oddelek obiskuje vsak 
dan 19 otrok 4.491,79 EUR mesečno, od tega bi bil prispevek 
proračuna 180,97 EUR za otroka, torej 3.438,46 EUR mesečno, 
kar bi za 12 mesecev predstavljalo 41.261,52 EUR.
Sedanji povprečni mesečni prispevek staršev osmih otrok in 
ministrstva je 443,62 EUR, za njih prispeva proračun Mestne 
občine Velenje 1.447,66 EUR in za 2 otroka do normativa (10) 
456,02 EUR, skupaj torej 1.903,68 EUR.  
Za jesen 2017 je v enoto Cirkovce vpisanih 6 otrok. 
Za 4 otroke (razlika do normativa 10 otrok) bi bil prispevek 
proračuna 912,04 EUR mesečno, prispevek za otroke, ki 
obiskujejo vrtec 1.085,70 EUR (ob upoštevanju sedanjega 
razmerja med plačili staršev, ministrstvom in Mestno občino 
Velenje). To pomeni, da bi Mestna občina Velenje prispevala 
za oddelek v Cirkovcah mesečno 1.997,74 EUR oz. 23.972,88 
na letni ravni. 
Tudi v preteklih desetih šolskih letih, ko je bilo vpisanih v enoto 
oddelka Cirkovce 10 otrok v šolskem letu 2007/2008, 9 otrok v 
šolskem letu 2008/2009, 7 otrok v šolskem letu 2009/2010, 6 
(kasneje 9) otrok v šolskem letu 2010/2011, 8 otrok v šolskem 
letu 2011/2012, 7 otrok v šolskem letu 2012/2013 in tudi 7 otrok 
v šolskem letu 2013/2014, 6 otrok v šolskem letu 2014/2015 
(kasneje 8), 8 otrok v šolskem letu 2015/2016 (kasneje 9), ter 6 
otrok (kasneje 8) v šolskem letu 2016/2017, so se starši in KS 
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            22. seja Sveta Mestne občine Velenje

Cirkovce obrnili na ustanoviteljico vrtca Mestno občino Velenje 
s podobno prošnjo za obstoj oddelka, na podlagi katere je Svet 
Mestne občine Velenje s sklepom sprejel znižanje normativa za 
enoto Cirkovce Vrtca Velenje. 
Predlagamo, da se glede na potrebe in razmere v KS Cirkovce 
tudi v prihodnjem šolskem letu 2017/2018 uporabi zakonska 
možnost določitve nižjega normativa števila otrok v oddelku in 
se za enoto Cirkovce Vrtca Velenje sprejme predlagani sklep. 
Predlagan sklep se začne uporabljati s pričetkom šolskega leta 
2017/2018.

V Velenju, 6. 6. 2017
    

                                                                                   Pripravila:            
                                     Dragica KAUZAR, univ. dipl. soc., l.r. 
          višja svetovalka I. za varstvo in vzgojo predšolskih otrok 

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

           vodja Urada za družbene dejavnosti
      

     
                                                                   

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

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Predlagatelj: ŽUPAN                                       Faza: PREDLOG	
	
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 19. člena Pravilnika o normativih in 
minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 
75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/2016 in 20/17), 22. člena Pravilnika o 
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih 
za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 47/10, 47/13) in 3. člena Pravilnika 
o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor 
in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 20/17), ter 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo), na 
svoji ____ seji, dne ___________ sprejel naslednji

SKLEP
o uporabi manjše notranje igralne površine na 
otroka v Vrtcu Velenje za šolski leti 2017/2018 

in 2018/2019

I.
Za šolski leti 2017/2018 in 2018/2019 se določi v Vrtcu Velenje 
uporaba manjše notranje igralne površine na otroka, kot je 
zakonsko določeno v 19. členu Pravilnika o normativih in 
minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni 
list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/2016 
in 20/17), ter v 3. členu Pravilnika o spremembah Pravilnika o 
normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo 
vrtca (Uradni list RS, št. 20/17). 

II.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje, uporabljati pa se začne ob izdanem 
soglasju ministra, pristojnega za področje predšolske vzgoje, 
od 1. septembra 2017 dalje za dve šolski leti.

Številka: 640-01-0002/2017-530
Datum: 

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV 
1. PRAVNA PODLAGA:
Na podlagi 3. člena Pravilnika o spremembah Pravilnika o 
normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo 
vrtca (Uradni list RS, št. 20/17 – v nadaljevanju Pravilnik o 
spremembah), sprejetega 21. 4. 2017, ki določa odstopanje 
od normativa predpisane igralne površine na otroka, ter 19. 
člena Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih 
za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 
33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/2016 in 20/17 – v nadaljevanju: 
Pravilnik), lahko Svet Mestne občine Velenje kot pristojni organ 
lokalne skupnosti ustanoviteljice vrtca določi uporabo manjše 
notranje igralne površine na otroka, kot to določa 19. člen 
Pravilnika. 

2. RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA SO:
Mestna občina Velenje ugotavlja, da je za šolsko leto 2017/2018 
v Vrtcu Velenje dejanska povprečna igralna površina na otroka 
3,3 m2 (v nekaterih starostnih skupinah je tudi manjša od 3 m2), 
zaradi česar je v skladu z 19. členom Pravilnika in s 3. členom 
Pravilnika o spremembah potrebno sprejeti sklep o uporabi 
manjše notranje igralne površine na otroka. Na podlagi drugega 
odstavka 68. člena Pravilnika je bilo določeno, da bi morali vrtci 
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zagotoviti najmanj 3 m2 notranje igralne površine na otroka 
najkasneje do 1. septembra 2010. Prehodna določba 68. člena 
Pravilnika je s 1. septembrom 2010 prenehala veljati, zato je bilo 
potrebno za izjeme, ko vrtec ni mogel zagotoviti notranje igralne 
površine na podlagi 19. člena Pravilnika, določiti nov prehodni 
režim –  najprej 10. člen novele Pravilnika o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih 
pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 47/10, 
47/13 – v nadaljevanju: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah), 
ki je določal prehodni režim do 1. septembra 2013 in nato 22. 
člen novele Pravilnika o spremembah in dopolnitvah, ki je bil 
sprejet 31. 5. 2013 in spremenil besedilo 10. člena tako, da je 
določal odstopanje od normativa najdlje do 1. septembra 2017, 
ter 3. člen Pravilnika o spremembah, ki je bil sprejet 21. 4. 2017 
in spremenil besedilo 22. člena tako, da je določil odstopanje 
od normativa najdlje do 1. 9. 2023. Prav tako 3. člen Pravilnika 
o spremembah določa, da za vrtce, ki zaradi zagotovitve 
notranje igralne površine, določene v 19. členu pravilnika, ne 
bi mogli sprejeti vseh vpisanih otrok, lahko ustanovitelj sprejme 
sklep o manjši notranji igralni površini, vendar ne manjši od 3 
m2 na otroka za otroke do drugega leta starosti, 2,6 m2 na 
otroka za otroke od drugega do tretjega leta starosti in 1,75 
m2 na otroka za otroke od tretjega leta starosti do vstopa v 
šolo. K sklepu si mora pridobiti soglasje ministra, pristojnega 
za področje predšolske vzgoje. Soglasje ministra, velja za dve 
šolski leti. Zadnje soglasje ministra smo pridobili z dnem 22. 7. 
2015 in velja do 31. 8. 2017, zato je zaradi navedenih razlogov 
potrebno pridobiti novega.

3. OCENA SEDANJEGA STANJA: 
V skladu z 19. členom Pravilnika se na otroka zagotovijo 
praviloma 4 m2, vendar ne manj kot 3 m2 notranje igralne 
površine. V notranjo igralno površino se šteje vsa površina 
namenjena vzgojnim dejavnostim otrok v stavbi vrtca, npr. 
igralnica, dodatni prostor za dejavnosti otrok in osrednji prostor. 
Da bomo lahko zagotovili Vrtcu Velenje za naslednje šolsko 
leto 2017/2018 vključitev vseh otrok, ki jih je za september 
predvidenih 1430, med šolskim letom pa se, tako kot zadnjih 
nekaj let, običajno odpirajo še novi oddelki, nikakor ne moremo 
hkrati zagotoviti še prostorskega normativa, ki ga določa 19. 
člen Pravilnika, saj v tem primeru ne bi mogli sprejeti vseh 
vpisanih otrok. 

4. NAČELA:
V skladu s 3. členom Pravilnika o spremembah, ter 10. in 22. 
členom Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
je potrebno sprejeti zgoraj omenjeni sklep. K izdaji sklepa je 
potrebno pridobiti tudi soglasje ministra, pristojnega za področje 
predšolske vzgoje na podlagi vloge, iz katere so razvidni podatki 
o notranji igralni površini za vrtec, če sta izpolnjena naslednja 
pogoja:
- vrtec ima zaradi pomanjkanja prostora odklonjene otroke,
- občina ima sprejet dokument, ki vključuje načrt aktivnosti za 
zagotovitev predpisane igralne površine, določene v 19. členu 
Pravilnika, ki vključuje opredelitev ciljnega datuma in načrtovan 
delež vključenih otrok v vrtce.
Odstopanje od normativa lahko traja najdlje do 1. septembra 
2023, soglasje ministra, pristojnega za področje predšolske 
vzgoje, velja za dve šolski leti.

5. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC:
Mestna občina Velenje bo ohranila in zagotovila v šolskem letu 

2017/18 in tudi v šolskem letu 2018/19, v kolikor se bodo izkazale 
potrebe, vse začasne prostore tudi v šolskih objektih za potrebe 
vrtca. V letu 2017 smo dokončali izvedbo rekonstrukcije objekta 
Vila Mojca za 4 oddelke vrtca, ki je že pred leti služil predšolski 
vzgoji. Pridobili smo gradbeno dovoljenje za postavitev mobilne 
enote za 2 oddelka pri enoti Vrtiljak. Naročili smo izdelavo 
idejnega projekta za novogradnjo vrtca v KS Vinska Gora. Vrtec 
Velenje bi tako moral zaradi prostorskega normativa v začetku 
šolskega leta odkloniti kar 76 otrok. 

Predlagan sklep se začne uporabljati za šolsko leto 2017/2018 
od dneva izdaje soglasja ministra, pristojnega za področje 
predšolske vzgoje in velja za dve šolski leti in sicer 2017/2018 
in 2018/2019.

V Velenju, 6. 6. 2017

            Pripravila:            
                                     Dragica KAUZAR, univ. dipl. soc., l.r. 
          višja svetovalka I. za varstvo in vzgojo predšolskih otrok 

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

           vodja Urada za družbene dejavnosti
  
                                                                     

ŽUPAN:
Na podlagi ��. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 1/1� – uradno prečiščeno besedilo) 
predlagam svetu Mestne občine Velenje, da ta sklep 
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 PLANSKE CELOTE 05; 
naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, 

Podgorje in Tajna (PUP 05) 

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje planske celote 05; naselja 
Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna (Uradni 
vestnik Mestne občine Velenje, št. 10/10-UPB2, 27/10 in 7/14 
- v nadaljevanju: Odlok).

2. člen
V 9. členu Odloka se v poglavju Odmiki pri gradnji zahtevnih in 
manj zahtevnih objektov doda nov četrti odstavek, ki  se glasi:

»(4) Odmik ograje, škarpe ali podpornega zidu mora biti tak, 
da se z gradnjo ne posega na sosednjo parcelo in da je možno 
objekt vzdrževati brez motenja sosednje posesti.«

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

Številka: 350-08-0002/2015-300
Datum:   07. 06. 2017

       
                               župan Mestne občine Velenje 
                Bojan KONTIČ

Obrazložitev:
1. PRAVNA PODLAGA:
Pravna podlaga za spremembe in dopolnitve Odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 05; 
naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna 
(PUP 05) 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 in 109/12), ki v svojem 96. členu, v četrtem odstavku, dopušča 
spremembe in dopolnitve obstoječih prostorskih ureditvenih 
pogojev občine, do sprejetja občinskega prostorskega načrta.

Svet Mestne občine Velenje je v preteklih letih sprejel 
osnovni odlok in nekatere spremembe in dopolnitve  Odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 
05; naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in 
Tajna (PUP 05) - Uradni vestnik MOV, št. 10/10-UPB2, 27/10 
in 7/14 – v nadaljevanju: odlok o PUP. Pravna podlaga za 
ponovne spremembe in dopolnitve odloka o PUP so v zgoraj 
omenjenem Zakonu o prostorskem načrtovanju in v 24. členu 
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št.1/2016-
UPB).

2. OCENA SEDANJEGA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM:
Pobudo za spremembe in dopolnitve obstoječega odloka o PUP 
je podala skupina občanov (43 podpisov), ki živijo na območju 
veljavnega PUP, glede pogojev za izvedbo vzdrževalnih 
in rekonstrukcijskih del na obstoječih podpornih zidovih, ki 
so zgrajeni na območju PUP brez predpisanih odmikov od 
sosednjih parcel, ki jih opredeljuje veljavni prostorski akt. 

V praksi se namreč pojavljajo težave, ko lastniki sosednjih 
parcel ob rekonstrukcijskih delih na dotrajanih ali celo nevarnih 
podpornih zidovih ne izdajo soglasja za ta dela lastniku 
podpornega zidu, ki zaradi tega ne more pridobiti gradbenega 
dovoljenja za tovrstne posege v prostor. Zato je skupina 
občanov podala pobudo, da se za ta dela lahko izda gradbeno 
dovoljenje brez soglasja lastnika sosednje parcele, če se pri 
teh delih ne posega v sosednje zemljišče. 

Predvidene spremembe in dopolnitve odloka o PUP ne 
spreminjajo namenske rabe zemljišč na obravnavanem 
območju PUP. Predvidena je le zgoraj opisana sprememba in 
dopolnitev obstoječega 9. člena odloka o PUP. 

Javna razgrnitev osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah 
odloka o PUP je potekala od 13. 02 2017 do 28. 02. 2017. 
Javna obravnava osnutka odloka je bila organizirana dne 
22. 02. 2017 v sejni dvorani MOV. V času javne razgrnitve in 
javne obravnave osnutka odloka ni bilo vsebinskih pripomb na 
predlagan odlok. 

3. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC:
Finančne posledice zaradi sprememb in dopolnitev odloka o 
PUP 05 bodo za proračun Mestne občine Velenje minimalne, 
saj smo spremembe in dopolnitve odloka pripravili v Uradu za 
urejanje prostora Mestne občine Velenje. 

4. PRIMERJAVA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV 
PROSTORSKEGA AKTA Z VELJAVNIM PROSTORSKIM 
AKTOM
Glede na namen sprememb in dopolnitev prostorskega akta, 
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se v veljavnem odloku dodaja v 9. členu Odloka novo določilo, 
ki omogoča rekonstrukcijo in vzdrževanje obstoječih podpornih 
zidov s ciljem, da se obstoječi objekti na območju individualne 
stanovanjske gradnje ustrezno zavarujejo in tako služijo 
svojemu namenu.

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

                                                                                podsekretar 

                 mag. Branka GRADIŠNIK, univ. dipl. inž .arh., l.r.         
vodja UUP MOV

                     
                                                                 direktor Uprave MOV 
                     mag. Iztok MORI, l.r.

ŽUPAN:
Na podlagi ��. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 1/201�-UPB) predlagam svetu, da ta 
odlok sprejme.
  

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

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-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. 1/16-UPB) na svoji 
____ seji, dne _____ sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU 

KOMPLEKSA OB ŽELEZNIŠKI PROGI, 
za območje urejanja M4/2 in del območja 

urejanja S4/5, v Velenju

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o zazidalnem 
načrtu kompleksa ob železniški progi, za območje urejanja M 
4/2 in del območja urejanja S 4/5, v Velenju, ki je bil objavljen v 
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, št. 11/92 in 10/99 – v 
nadaljevanju: osnovni odlok o ZN. 

2. člen
Za 1. členom osnovnega odloka o ZN se doda nov 1.a člen, ki 
se glasi:
»Sestavni del odloka so tudi strokovne podlage (SP) - projekt: 
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta ob železniški 
progi v Velenju, ki jih je izdelalo podjetje P&A, Projektivni atelje 
Velenje, Cesta na Vrtače 23, 3320 Velenje, pod št. projekta 
700/2016 z datumom februar 2017 – v nadaljevanju: SP za 
ZN.«

3. člen
V 3. členu osnovnega odloka o ZN se dodata dva nova 
odstavka, ki se glasita:
»S spremembami in dopolnitvami ZN ob železniški progi v 
Velenju (v nadaljevanju besedila: s.i.d. ZN ob železnici) se 
spreminja ureditev predvsem na večinskem, vzhodnem delu 
zazidalnega območja, s stavbami označenimi v osnovnem 
odloku o ZN s številkami: 3,4,5,6 in predvidenim parkiriščem 
z oznako 10. 

Območje s.i.d. ZN ob železnici, ki obsega 11.444 m2 , 
predstavljajo zemljišča s parcelnimi številkami 1723/11, 1781/1, 
1781/3, 1781/4, 1795/2, 1795/8, 1797/1, 1797/2, 1800/9, 
3521/1, 3521/2, 3524/4 in 3524/5; vse k. o. Velenje.«

4. člen
Za 3. členom osnovnega odloka o ZN se doda nov 3.a člen, ki 
se glasi:
»Območje s.i.d. ZN ob železnici  je v osnovnem odloku o ZN 
namenjeno obstoječi servisni in obrtni dejavnosti. Dejavnosti 
se s predvidenimi spremembami in dopolnitvami ZN ne 
spreminjajo.«

5. člen
V 4. členu osnovnega odloka o ZN se doda nov drugi in tretji 
odstavek, ki se glasita:
»Na območju s.i.d. ZN ob železnici so načrtovane naslednje 
ureditve:
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- Izvedba razširjenega parkirišča zaposlenih (glede na 
predvidene rešitve v obstoječem ZN) na zahodnem delu 
zemljišča. 
- Odstranitev obstoječih provizorijev (kovinski hangarji – 
skladišča) in obstoječega zaklonišča z objektom za skladiščenje 
nevarnih snovi ter odstranitev dela zunanje ureditve (parkirišča 
gospodarskih vozil za poslovnim objektom Komunalnega 
podjetja Velenje - KPV) na severnem delu zemljišča.
- Gradnja garažnega objekta za namen garažiranja in 
vzdrževanja službenih gospodarskih vozil in izgradnja novega 
skladiščnega objekta. 
- Gradnja novih delavnic ob severnem in zahodnem robu 
obstoječega poslovnega objekta KPV in s tem selitev delavnic 
iz tega objekta, v nove delavnice. V okviru gradnje delavnice 
se dozida vmesni trakt med novo rekonstruiranim poslovnim 
objektom KPV in novo predvidenimi delavnicami.  Možno je 
tudi nadkritje vmesnega prostora.
- Temeljita rekonstrukcija in delna nadzidava (prekritje obstoječih 
teras v drugi etaži objekta) ter dozidava (požarno stopnišče s 
komunikacijami in nadstrešnica ob vzhodni fasadi, vezni hodnik 
v 1. nadstropju na južni fasadi objekta) obstoječega poslovno 
servisnega objekta (v veljavnem ZN označen s št. 6). Možne so 
odstranitve posameznih obstoječih in v bodoče nefunkcionalnih 
delov objekta  (npr. obstoječe vezno stopnišče – glavni vhod v 
objekt ob južni fasadi). V tem okviru se rekonstruira in deloma 
dopolni obstoječe pokrito parkirišče ob južni fasadi objekta. 
- Določitev površin za postavitev manjših tehnoloških objektov 
(do max. 50 m2) in naprav, za tehnične potrebe komunalne 
(fekalna in meteorna kanalizacija, vodovod, toplovod), 
tehnološke, elektro in telekomunikacijske infrastrukture s 
pripadajočimi cevovodi ter zunanjo ureditvijo (dostopne poti, 
kinete, tehnološki temelji…), na zahodnem delu obravnavanega 
območja. 
- Finalizacija vseh elementov zunanje ureditve na 
obravnavanem zemljišču. V okviru finalizacije zunanje ureditve 
je predvidena možnost etapne postavitve ograje okoli celotnega 
obravnavanega območja, z dvižnimi zapornicami ali vrati na 
mestih dostopov.

V primeru drugih namembnosti in drugačnih rešitev znotraj meje 
zazidalnega območja je potrebno izdelati strokovne podlage in 
nanje pridobiti soglasje Mestne občine Velenje (MOV).« 

6. člen
(1) V 5. členu osnovnega odloka o ZN se črtajo pogoji za 
objekte in posege, ki se nanašajo na objekte št. 3, 4, 5 in 6.

(2) V 5. členu osnovnega odloka o ZN se poglavje z naslovom  
»Poseg št. 10« spremeni tako, da se glasi:
»Poseg št. 10
Ureditev parkirišč z uvozi in dostopi do parkirišč.«

(3) V 5. členu osnovnega odloka o ZN se poglavje z naslovom  
»Poseg št. 13« spremeni tako, da se glasi:
»Poseg št. 13
Predvidena je rekonstrukcija obstoječega križišča Koroška 
cesta - Cesta talcev -Prešernova cesta - Cesta Simona 
Blatnika.«

(4) V 5. členu osnovnega odloka o ZN se poglavje z naslovom  
»Poseg št. 14« spremeni tako, da se glasi:
»Poseg št. 14

Predvidena je rekonstrukcija ceste Simona Blatnika z izvedbo 
obojestranskih pločnikov in kolesarske steze. Dopustna je peš 
povezava (podhod) pod železniškimi tiri. Za takšen poseg v 
prostor je potrebno predhodno izdelati lokacijski preizkus in 
nanj pridobiti vsa ustrezna soglasja.«

(5) V 5. členu osnovnega odloka o ZN se poglavje z naslovom  
»Poseg št. 15« spremeni tako, da se glasi:

»Poseg št. 15
Ureditev podaljška dovozne ceste do dveh individualnih 
stanovanjskih hiš. Dopustna je gradnja povezovalne ceste do 
Koroške ceste.«

7. člen
Za 5. členom osnovnega odloka o ZN se doda nov 5.a člen, ki 
se glasi:
»Na območju s.i.d. ZN ob železnici so za objekte in posege 
določene naslednje zazidljive površine:
- za rekonstrukcijo, delno nadzidavo in prizidavo obstoječega 
poslovnega objekta KPV, na parcelah št. 1781/1 (del) in 1781/3, 
k. o. Velenje;
- za novogradnjo delavnice ob zahodnem in severnem robu 
obstoječega poslovnega objekta KPV, na parceli št. 1781/1 
(del), k. o. Velenje;
- za dozidavo vmesnega trakta med novo rekonstruiranim 
poslovnim objektom KPV in novo predvidenimi delavnicami, na 
parceli št. 1781/1 (del), k. o. Velenje. Dopustno je tudi prekritje 
vmesnega prostora med objekti;
- za novogradnjo garažnega in skladiščnega objekta zahodno 
od obstoječega poslovnega objekta KPV, na parcelah št. 
1791/1, 1795/2 in 1781/1 (del),  k. o. Velenje;
- za novogradnjo parkirišča za zaposlene, na parcelah št. 
1723/11, 1795/2 (del), 1800/9 in 3521/2, k. o. Velenje;
- površina namenjena postavitvi manjših tehnoloških objektov 
(do max. 50 m2) in naprav za tehnične potrebe komunalne 
(fekalna in meteorna kanalizacija, vodovod, toplovod), 
tehnološke, elektro in telekomunikacijske infrastrukture s 
pripadajočimi cevovodi ter zunanjo ureditvijo (dostopne poti, 
kinete, tehnološki temelji…), na zahodnem delu obravnavanega 
območja, na parceli št. 3521/1, k. o. Velenje; 
- površine namenjene za finalizacijo vseh elementov zunanje 
ureditve na obravnavanem zemljišču, na parcelah št. 1795/2, 
1795/8, 1797/1, 1797/2, 1781/1, 1781/3, 3521/2 (del), 3524/4 
in 3524/5, k. o.Velenje.«

8. člen
V 6. členu osnovnega odloka o ZN se črta tretja alineja, ki se 
nanaša na objekte v sklopu objektov Komunalnega podjetja 
Velenje.

9. člen
Za 6. členom osnovnega odloka o ZN se doda nov 6.a člen, ki 
se glasi:
»Pri projektiranju in izvedbi načrtovanih posegov in objektov na 
območju s.i.d. ZN ob železnici je potrebno upoštevati naslednja 
oblikovna in funkcionalna merila in pogoje:

a)  Tipologija zazidave
Preoblikovanje trenutno raznoliko oblikovane stavbne mase 
obstoječega poslovnega objekta KPV naj bo modernistično, 
s poudarjeno horizontalno linijo, vseeno ritmično členjeno z 
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skladna razmerja. Oblikovno rešitev je potrebno v poteku 
načrtovanja projekta IDP in PGD uskladiti z Mestno občino 
Velenje.

Novi gospodarski objekti (garaža, skladišče, delavnica) na 
obravnavanem območju, naj bodo oblikovani kot arhitekturno 
urbana dopolnitev preoblikovanga poslovnega objeta KPV, s 
katerim naj oblikujejo enovito urbano in arhitekturno celoto.

b) Pogoji za oblikovanje
Za vse v nadaljevanju navedene mere se upoštevajo dovoljene 
tolerance, ki so zapisane v 8.a členu tega odloka. 

REKONSTRUKCIJA, ODSTRANITEV DOLOČENIH 
OBSTOJEČIH DELOV OBJEKTA, DELNA NADZIDAVA IN 
PRIZIDAVA OBSTOJEČEGA POSLOVNEGA OBJEKTA KPV 

Velikostni in oblikovni pogoji
Tloris: 
- rekonstrukcija: max. 66,00 x 23,00 m + max. 9,00 x 11,00 
m, poleg navedenega se rekonstruira in dopolni obstoječa 
nadstrešnica ob južni fasadi v tlorisni izmeri max. 65,00 x 5,50 
m;
- dozidava požarnega stopnišča s komunikacijami: max. 4,00 
x 12,00 m;
- nadzidava obstoječih teras na 2. etaži: max. 66,00 x 4,00 m x 
2 trakta (jug in sever);
- dozidava nadstrešnice ob vzhodni fasadi: max. 9,60 x 21,90 
m.

Etažnost: 
- rekonstrukcija obstoječega poslovnega objekta KPV: P + 2N 
(pritličje + 2 nadstropja);
- dozidava požarnega stopnišča s komunikacijami: P + 2N;
- nadzidava obstoječih teras na 2. etaži: 2.N;
- vezni hodnik v 1. nadstropju na južni fasadi objekta max. 
12,50 x 2,00 m;
- dozidava nadstrešnice ob vzhodni fasadi: P (pritličje).

Dovoljena skupna višina:
- rekonstrukcija obstoječega poslovnega objekta KPV: 
minimalna 3,30 m (nadstrešnica ob južni fasadi); maksimalna 
11,00 m za preostali del objekta (P + 2N); 
- dozidava požarnega stopnišča s komunikacijami: max. 11,00 
m;
- nadzidava obstoječih teras na 2. etaži: max. 11,00 m;
- vezni hodnik v 1. nadstropju na južni fasadi objekta: max. 
11,00 m;
- dozidava nadstrešnice ob vzhodni fasadi: max. 4,20 m.

± 0,00 kota pritličja:
Obstoječa kota pritličja objekta.

Gradbena linija:
Daljša stranica vzporedna s potekom Ceste Simona Blatnika.

Streha:
Konstruktivno simetrična dvokapnica, naklon strešin minimalen 
glede na izbrano finalno kritino. Smer slemena mora biti 
vzporedna z daljšo stranico objekta, rob strešine zaključen z 
atiko na način, da je videz strehe v nivoju pasanta kot ravna 
streha. 

Oblikovanje in barve:
Fasada objekta v uravnoteženih odtenkih od bele, do grafitno 
temno sive, možni so tudi uravnoteženi kontrastni barvni 
odtenki.
Streha, oziroma strešna atika bo zasnovana v uravnoteženih 
in glede na fasadno oblogo skladnih barvnih odtenkih. Možna 
je uporaba vseh sodobnih gradbenih materialov, barvno in v 
teksturi usklajenih s fasadno oblogo.  
Fasadna obloga coklov je lahko v temnejših barvnih tonih, na 
ta način se lahko obdela tudi višina celotne pritlične etaže. 
Strešine nadstrešnic se lahko prekrijejo tudi s polikarbonatnimi 
kritinami. 
Rob nadstrešnic se oblikovno, v teksturi in bavnem odtenku 
zaključi tako, da se doseže poenotenje s strešnim robom 
poslovnega objekta KPV.
Kovinski konstruktivni elementi, kot npr. konstrukcija nadstrešnic 
in podobno, naj bodo v sivih kovinskih barvnih tonih. 
Stavbno mizarski izdelki so lahko plastični ali aluminijasti in v 
barvnem razponu med belo in temno sivo grafitno barvo. 
Vse oblikovne rešitve in barvno shemo objekta je potrebno 
uskladiti z MOV. 

NOVOGRADNJA DELAVNICE Z VEZNIM TRAKTOM OB 
ZAHODNEM IN SEVERNEM ROBU OBSTOJEČEGA 
POSLOVNEGA OBJEKTA KPV 

Velikostni in oblikovni pogoji
Tloris: 
- severni trakt: max. 52,00 x 11,00 m + vezni trakt max. 10,50 
x 7,00 m; 
- zahodni trakt: max. 16,00 x 33,00 m;
- predvidi se možnost nadkritja vmesnega dvorišča med 
poslovnim objektom KPV in novo delavnico;
- ob južni fasadi delavnice se predvidi izvedba viseče 
nadstrešnice: max.16,00 x 2,00 m.

Etažnost: 
- delavnica z vsemi sestavnimi deli: P (pritličje).

Dovoljena skupna višina:
- višina delavnice bo ob severni fasadi in delno tudi ob zahodni 
fasadi max. 4,50 m glede na teren. Višina strešine delavnice bo 
ob južni fasadi in deloma tudi ob vzhodni fasadi max. 5,50 m; 
- višina nadstrešenega dvorišča med objektoma (kot opcija): 
do max. 4,20 m;
- višina nadstrešnice ob južni fasadi: do max. 4,70 m. 

± 0,00 kota pritličja:
Kota se določi smiselno glede na koto terena oziroma dovoza 
- dostopa v objekt.

Gradbena linija:
Daljša stranica vzporedna s potekom obstoječega poslovnega 
objekta KPV oziroma Ceste Simona Blatnika. 

Streha:
- severni del objekta: enokapnica, naklon strešine minimalen 
glede na izbrano finalno kritino; 
- smer slemena vzhod – zahod, vzporedno z daljšo stranico 
objekta;
- zahodni del objekta: žagasta strešina v nasprotnih si naklonih 
s smiselno enakimi karakteristikami kot preostala strešina. 
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Oblikovanje in barve:
Oblikovanje fasade se uskladi z oblikovanjem fasade 
rekonstruiranega obstoječega poslovnega objekta KPV. Za 
fasado je priporočljivo, da je zasnovana v uravnoteženih 
odtenkih od bele, do grafitno temno sive. Možni so tudi 
uravnoteženi kontrastni barvni odtenki.
Na severni in zahodni fasadi objekta morajo biti vključeni leseni 
fasadni elementi (kot npr. letvična fasada). Na severni fasadi 
objekta niso dovoljene okenske odprtine. 
Streha oziroma strešna atika mora biti zasnovana v uravnoteženih 
in glede na fasadno oblogo skladnih barvnih odtenkih. Možna 
je uporaba vseh sodobnih gradbenih materialov, barvno in v 
teksturi usklajenih s fasadno oblogo.  
Fasadna obloga coklov je lahko v temnejših barvnih tonih, na 
ta način se lahko obdela tudi višina celotne pritlične etaže. 
Strešine nadstrešnic se lahko prekrijejo tudi s polikarbonatnimi 
kritinami. 
Rob nadstrešnic se oblikovno, v teksturi in bavnem odtenku 
zaključi tako, da se doseže poenotenje s strešnim robom 
poslovnega objekta KPV.
Kovinski konstruktivni elementi, kot npr. konstrukcija nadstrešnic 
in podobno, naj bodo finalno obdelani v sivih kovinskih barvnih 
tonih. 
Stavbno mizarski izdelki so lahko plastični ali aluminijasti in v 
barvnem razponu med belo in temno sivo grafitno barvo. 
Vse oblikovne rešitve in barvno shemo objekta je potrebno 
uskladiti z MOV. 

NOVOGRADNJA GARAŽNEGA IN SKLADIŠČNEGA OBJEKTA 
ZAHODNO OD OBSTOJEČEGA POSLOVNEGA OBJEKTA 
KPV 

Velikostni in oblikovni pogoji
Tloris: 
- garažni trakt (zahodnejši del): max. 36,00 x 11,00 m; 
- skladiščni trakt: max. 45,60 x 11,00 m;
- ob južni fasadi objekta se predvidi izvedba viseče nadstrešnice: 
max. 81,60 x 2,00 m.

Etažnost: 
- objekt z vsemi sestavnimi deli: P (pritličje).

Dovoljena skupna višina:
- objekt: strešina ob severni fasadi max. 4,50 m glede na teren, 
strešina ob južni fasadi max. 5,50 m  glede na teren;
- višina nadstrešnice ob južni fasadi: do max. 4,70 m.

± 0,00 kota pritličja: 
Se določi smiselno glede na koto terena oziroma dovoza - 
dostopa v objekt.

Gradbena linija:
Daljša stranica vzporedna s potekom Ceste Simona Blatnika.

Streha:
Enokapnica, naklon strešine minimalen glede na izbrano 
finalno kritino. Smer slemena vzhod – zahod, vzporedno z 
daljšo stranico objekta. 

Oblikovanje in barve:
Oblikovanje fasade se uskladi z oblikovanjem fasade 
rekonstruiranega obstoječega poslovnega objekta KPV. Za 

fasado je priporočljivo, da je zasnovana v uravnoteženih 
odtenkih od bele, do grafitno temno sive. Možni so tudi 
uravnoteženi kontrastni barvni odtenki.
Na severni in zahodni fasadi objekta morajo biti vključeni leseni 
fasadni elementi (kot npr. letvična fasada). Na severni fasadi 
objekta, niso dovoljene okenske odprtine. 
Streha oziroma strešna atika mora biti zasnovana v uravnoteženih 
in glede na fasadno oblogo skladnih barvnih odtenkih. Možna 
je uporaba vseh sodobnih gradbenih materialov, barvno in v 
teksturi usklajenih s fasadno oblogo.  
Fasadna obloga coklov je lahko v temnejših barvnih tonih, na ta 
način se lahko obdela tudi višina celotne pritlične etaže. 
Strešine nadstrešnic se lahko prekrijejo tudi s polikarbonatnimi 
kritinami. 
Rob nadstrešnic se oblikovno, v teksturi in bavnem odtenku, 
zaključi tako, da se doseže poenotenje s siceršnjim strešnim 
robom poslovnega objekta KPV.
Kovinski konstruktivni elementi, kot npr. konstrukcija nadstrešnic 
in podobno, naj bodo finalno obdelani v sivih kovinskih barvnih 
tonih. 
Stavbno mizarski izdelki so lahko plastični ali aluminijasti in v 
barvnem razponu med belo in temno sivo grafitno barvo. 
Vse oblikovne rešitve in barvno shemo objekta je potrebno 
uskladiti z MOV. 

MANJŠI TEHNOLOŠKI OBJEKTI IN NAPRAVE NA SKRAJNEM 
ZAHODNEM ROBU OBMOČJA

Velikostni in oblikovni pogoji
Tloris: 
 -  tlorisna površina manjšega objekta ali naprave do max. 
50,00 m2.

Etažnost: 
- objekt ali naprave z vsemi sestavnimi deli: P (pritličje).

Dovoljena skupna višina:
- objekt: do max. 4,50 m ob kapi.

± 0,00 kota pritličja: 
Se določi smiselno glede na koto terena oziroma dovoza - 
dostopa v objekt.

Gradbena linija:
Vzporedno s potekom obstoječega vročevoda.

Streha:
Dvokapnica, naklon strešine minimalen glede na izbrano finalno 
kritino. Strešni kapni rob naj bo zaključen z atiko, kot pri ravni 
strehi.

Oblikovanje in barve:
Oblikovanje fasade se uskladi z oblikovanjem podobnih 
tehnoloških objektov KPV.«

10. člen
Za 8. členom osnovnega odloka o ZN se doda nov 8.a člen, ki 
se glasi:
»Situacije objektov in zunanjih ureditev na območju s.i.d. ZN 
ob železnici so razvidne iz grafičnih prilog SP za ZN, ki so 
navedene v 1.a členu odloka. oblikovnimi prijemi sodobne arhitekture. Pretirana uporaba stroge geometrije členjenja ni nujna, vsekakor pa je potrebno doseči 
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Na območju s.i.d. ZN ob železnici se poveča toleranca glede 
tlorisne velikosti objekta iz ±0,50 m, kot to določa 8. člen, 2. 
točka osnovnega odloka o ZN, na ±1,00 m, pod pogojem, da 
takšno povečanje ne posega v pas na severnem robu območja, 
kjer prihaja do približevnja k obstoječim stanovanjskim hišam. 
To določilo velja za vse navedene mere v odloku, tudi za 
maksimalne tlorisne dimenzije. 

Vsi ostali pogoji iz 8. člena odloka veljajo tudi za območje s.i.d. 
ZN ob železnici.«

11. člen
(1) V 9. členu osnovnega odloka o ZN pod naslovom Motorni 
promet, se črta drugi odstavek. 

(2) V 9. členu osnovnega odloka o ZN, pod naslovom Mirujoč 
promet, se črtata prva in tretja alineja.

(3) V 9. členu osnovnega odloka o ZN, pod naslovom Mirujoč 
promet, se doda nov odstavek, ki se glasi:

»Znotraj območja s.i.d. ZN ob železnici je zagotovljenih 124 
parkirnih mest (PM):
- novo zahodno parkirišče      67 PM
- parkirišče ob novem garažnem objektu        7 PM
- parkirišče ob rekonstruiranem objektu KPV                           
 (6+22)     28 PM
- pokrito parkirišče ob južnem robu rekonstr. posl. objekta KPV              
(6+4+9)   19 PM
- pokrito parkirišče ob vzhodnem robu rekonstruiranega 
poslovnega objekta KPV pod novo nadstrešnico       3 
PM

V primeru drugačne zasnove parkirišč oziroma njihovega 
števila je potrebno izdelati strokovne podlage in nanje pridobiti 
soglasje MOV.«

12. člen
Za 9. členom osnovnega odloka o ZN se doda nov 9.a člen, ki 
se glasi:
»Za prometno ureditev na območju s.i.d. ZN ob železnici veljajo 
naslednji pogoji:

a) Povezava na javno prometno omrežje:
Na območju s.i.d. ZN ob železnici je načrtovana izvedba 
rekonstrukcije dveh obstoječih priključkov na občinsko Cesto 
Simona Blatnika in prestavitev enega priključka v smeri proti 
vzhodu ter izvedba novega cestnega priključka na območju 
dostopa na predvideno parkirišče zaposlenih, na zahodnem 
robu območja. 
Možna je rekonstrukcija in nadaljnja uporaba priključka in uvoza 
iz obstoječega vzhodnega parkirišča KPV (parcelna št. 1781/4, 
k o. Velenje).

Vsi priključki na Cesto Simona Blatnika morajo biti zasnovani in 
izvedeni pravokotno na os ceste, skladno s pogoji upravljalca 
občinske ceste. Vzhodni priključek služi dostopu na obstoječe 
parkirišče na vzhodnem robu območja. Zahodni priključek služi 
za uvoz/izvoz na parkirišče za zaposlene.

Obstoječi priključek, ki je lokacijsko približno na polovici poteze 
dolžine celotnega območja, se prestavi za cca. 5,00 m v smeri 

proti vzhodu, zaradi boljše funkcionalne zasnove notranjega 
prometa. 

Vsi rekonstruirani, prestavljeni in novi priključki se izvedejo 
skladno s pogoji upravljalca občinske ceste.
  
Znotraj meje cestnega sveta in preglednega trikotnika na 
rekonstruiranem cestnem priključku ni dovoljena zasaditev, 
postavitev skulptur, reklamnih panojev, likovnih del in podobnega 
na način, ki bi oviral preglednost na območju priključka ali 
bi lahko kako drugače vplival na zmanjšanje pretočnosti ali 
prometne varnosti na območju priključka, skladno z veljavno 
zakonodajo.

b) Notranji promet:
Trase dovozov od priključkov na občinski cesti do posameznih 
funkcionalnih enot na obravnavanem območju, se določijo v 
projektni dokumentaciji za predvidene objekte.«

13. člen
Za 10. členom osnovnega odloka o ZN se doda nov 10.a člen, 
ki se glasi:
»Za ureditve in priključevanje objektov na območju s.i.d. ZN ob 
železnici na kanalizacijsko, vodovodno, elektro energetsko in 
toplovodno omrežje je potrebno upoštevati naslednje pogoje:

a) Priključevanje na kanalizacijsko omrežje 
Na obravnavanem območju je izvedena mešana kanalizacija.

Komunalne odpadne vode se speljejo v sekundarni javni kanal za 
odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode. Priključitev 
se izvede v dno jaška oziroma, če to ni mogoče, minimalno 
nad muldo jaška. Priključitev je potrebno izvesti s kronsko 
navrtavo v telo jaška ter odprtino tesniti z ustreznim tesnilom. 
Vse poškodbe javne kanalizacije zaradi nestrokovnega posega 
mora investitor odpraviti na svoje stroške. Priključevanje na 
javno kanalizacijo se izvede skladno s pogoji KPV in skladno z 
veljavno zakonodajo.

Kanalski priključek objekta mora biti obdelan v projektni 
dokumentaciji (opremljen mora biti z absolutnimi kotami iztoka 
iz objekta in priključkom na javni kanal ter vzdolžnim profilom). 
Iz projekta mora biti jasno razvidno, da je objekt varen v primeru 
povratnega poplavljanja iz kanalizacije.

Vsa dela v neposredni bližini kanalizacije se izvedejo pod 
nadzorom upravljavca javne kanalizacije skladno s pogoji KPV 
in skladno z veljavno zakonodajo.

Interna kanalizacija, ki poteka skozi prostore pod nivojem 
terena, mora biti izvedena brez priključkov in brez prekinitev, 
ki bi lahko povzročale povratno zaplavitev objekta. Odpadne 
vode iz prostorov pod nivojem terena morajo biti speljane v 
javno kanalizacijo preko črpališča. 

Padavinske vode je potrebno speljati v mešano kanalizacijo 
preko ustrezno grajenega zadrževalnika. Priključevanje na 
javno meteorno kanalizacijo se izvede skladno s pogoji KPV in 
skladno z veljavno zakonodajo.

V projektu naj bo viden detajl priključitve na predpisani jašek 
javne kanalizacije.
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Investitor si mora pridobiti soglasja lastnikov oziroma 
uporabnikov parcel, po katerih bo potekal priključek na 
kanalizacijsko omrežje. V primeru, ko kanalski priključek poteka 
v bližini drugih komunalnih naprav ali jih križa, je naročnik 
dolžan pridobiti ustrezna soglasja in dovoljenja upravljavcev 
teh naprav.

V javno kanalizacijo je dovoljeno odvajati vode, ki ustrezajo 
določilom veljavne zakonodaje.

Vsak nepredviden in nepravilen poseg na javno kanalizacijo 
mora biti takoj prijavljen nadzorni službi upravljavca javne 
kanalizacije. Poškodbe javne kanalizacije, nastale kot posledica 
gradnje priključkov, se odpravijo na stroške investitorja. Za čas 
gradnje in obratovanja je potrebno preprečiti vnos gradbenega 
materiala in ostalih odpadkov v javno kanalizacijo.

Po izvedbi priključitve na javni kanal mora investitor upravljavcu 
javne kanalizacije predložiti geodetski posnetek kanalizacijskega 
priključka v skladu z zbirnim katastrom gospodarske javne 
infrastrukture (GJI). Posnetek mora predati KPV, ki izvede vnos 
v zbirni kataster in podatke posreduje na GURS.

Upoštevati je potrebno predpisane vertikalne in horizontalne 
odmike trajno grajenih objektov. Upoštevati je potrebno tudi 
možnost dostopa oziroma dovoza z vozili do javne kanalizacije 
in objektov na njej za potrebe vzdrževalno obratovalnih in 
obnovitvenih posegov.

b) Priključevanje na vodovodno omrežje 

Obravnavano območje je preko priključnega cevovoda duktil 
DN 100 priključeno na sekundarni cevovod PE DN 110. Pri 
izdelavi nadaljnjih faz projektne dokumentacije je potrebno 
upoštevati: 
- v primeru požarne vode morajo biti cevi premera DN 100 
mm;
- odmik od trajno grajenih objektov, ki za primarne in sekundarne 
vode znaša minimalno 3,00 m ter za priključne vode minimalno 
1,00 m;
- v kolikor predpisanih odmikov ni mogoče doseči, je potrebno 
vodovodni cevovod položiti v vodotesno zaščitno cev najmanj 
0,50 m od zunanjih robov objekta;
- odmik zasaditve od primarnega in sekundarnega vodovoda je 
minimalno 2,00 m;
- za premere cevi DN 80 mm in več je potrebno pod povoznimi 
in utrjenimi površinami vgraditi cevi iz duktilne litine. 

Podrobnejši pogoji bodo podani v fazi projektiranja predvidenih 
objektov, ko bo znana tudi priključna moč posameznih 
objektov.

Pri opremljanju območja s pitno vodo je poleg pogojev KPV, 
potrebno upoštevati še veljavno zakonodajo. 

c) Priključevanje na elektro omrežje 

c.1) Na območju s.i.d. ZN ob železnici poteka obstoječ in 
predviden elektro distribucijski sistem:
- preko uvoza zemljišča namenjenega izvedbi razširjenega 
parkirišča poteka obstoječ podzemni 20 kV SN vod v kabelski 
kanalizaciji, kar je potrebno upoštevati kot omejitveni faktor;

- ob robu območja, na vzhodni strani na parc. št. 1781/3, k. 
o. Velenje, se nahaja obstoječa transformatorska postaja TP 
Toplovod Velenje, ki pa ni v lasti in upravljanju Elektro Celje, 
d. d.;
- pred pričetkom gradbenih del se morajo izvajalci seznaniti 
z natančno lokacijo obstoječih elektroenergetskih vodov ter 
naročiti zakoličbo kablovodov pri pristojni območni enoti družbe 
Elektro Celje, d. d.; 
- pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in 
naprav mora biti zagotovljen nadzor s strani pristojne območne 
enote družbe Elektro Celje, d. d.; 
- v kolikor bo izvajalec pri izkopih naletel na elektroenergetski 
kabel, ki ni vrisan v situaciji, mora prenehati z izkopi in poklicati 
upravljavca;
- nadzor nad izvajanjem del bo Elektro Celje d. d. izvajal na 
podlagi predhodnega obvestila o pričetih delih;
- za gradnjo objektov v varovalnem pasu obstoječih ali 
načrtovanih distribucijskih elektroenergetskih infrastruktur 
je potrebo pridobiti projektne pogoje in soglasje skladno 
s predpisi, ki urejajo posege v območjih varovalnih pasov 
elektroenergetskih omrežij; 
- vsi stroški projektiranja, morebitnih prestavitev, zaščite ali 
odpravljanje poškodb obstoječega elektrodistribucijskega 
omrežja v času obravnavane gradnje, bremenijo investitorja;
- v fazi pridobivanja ustrezne dokumentacije za elektroenergetske 
objekte in naprave morajo biti pridobljene overjene tripartitne 
služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, kjer bo navedeno, da 
ima Elektro Celje, d. d. pravico vpisa služnostne pravice gradnje 
in vzdrževanja omenjene infrastrukture v zemljiško knjigo.

c.2) Tehnični pogoji
Izvedba priključka: 
Mesto priključitve - TP:  TP TOPLOVOD VELENJE: TUJA 
061
Material in presek priključenega voda:  Al 3 x 150 mm2
Vrsta priključka:  obstoječi
Lokacija izvedbe priključne merilne omare:  v transformatorski 
postaji

Obravnavani objekti na območju s.i.d. ZN ob železnici se 
bodo napajali za obstoječimi meritvami porabe na obstoječem 
merilnem mestu št. 12206 z zakupljeno priključno močjo 600 
kW, v skupini Odjem na srednji napetosti 1-35 kV, ki se po 
navedbi vlagatelja zaradi predvidenega posega ne povečuje.

c.3) Ostali pogoji

Pri načrtovanju in gradnji objektov bo potrebno upoštevati 
veljavne tipizacije distribucijskih podjetij, veljavne tehnične 
predpise in standarde, ter pridobiti upravno dokumentacijo. 
Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana 
v posebni mapi.

Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov 
in naprav je potrebno izpolniti zahteve glede elektromagnetnega 
sevanja in hrupa skladno s predpisi, ki urejajo to področje. 

Najmanj 8 dni pred pričetkom del je potrebno obvestiti Elektro 
Celje d. d., ki bo iz varnostnih razlogov izvršilo zakoličbo vseh 
obstoječih podzemnih elektroenergetskih vodov, ki potekajo na 
obravnavanem območju.
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Vsi stroški popravil poškodb, ki bi nastali na električnih vodih 
in napravah, kot posledica predmetnega posega bremenijo 
investitorja predmetnih del.

Vsa dela, ki bodo posegala v obstoječe električne vode in 
naprave je potrebno vnesti v gradbeni dnevnik in isto mora biti 
podpisano s strani pooblaščenega predstavnika Elektro Celje, 
d. d.

č) Priključevanje na toplovodno omrežje 
Pri izdelavi projektne dokumentacije in priključitvi na 
distribucijski sistem je potrebno upoštevati pogoje KPV in 
veljavno zakonodajo.

Pri načrtovanju s tem aktom predvidenih objektov in ureditev, 
je potrebno upoštevati obstoječe stanje sistema za daljinsko 
ogrevanje na tem območju:
- obstoječi koridor 2C sistema 140/700C NP 16 magistralni 
vročevod TEŠ – CEP;
- obstoječi razvod sekundarnih razvodov iz TPP 300.

Na obravnavanem območju je možna priključitev na sistem 
daljinskega ogrevanja za novozgrajene objekte, rekonstruirane 
in delno nadzidane objekte. Predvideti je potrebno povečano 
TPP 300, katera danes oskrbuje s toploto stavbo na Koroški 
cesti 3a.

Pri načrtovanju obnove in razširitve sekundarnega sistema 
iz TPP 300 je potrebno upoštevati pogoje KPV in veljavno 
zakonodajo.«

14. člen
16. člen osnovnega odloka o ZN se v celoti črta in se nadomesti 
z novim 16. členom, ki se glasi:

»VII. ETAPNOST IZVEDBE
Na območju s.i.d. ZN ob železnici je predviden sledeč vrstni 
red izvedbe : 
1. Izvedba razširjenega parkirišča zaposlenih.
2. Izvedba nadomestne in razširjene TPP 300 na zahodnem 
robu območja odstranitev obstoječih provizorijev (kovinski 
hangarji – skladišča) in obstoječega zaklonišča ter odstranitev 
dela zunanje ureditve (parkirišča gospodarskih vozil za 
poslovnim objektom KPV) na severnem delu območja.
3. Gradnja garažnega objekta za namen garažiranja in 
vzdrževanja službenih gospodarskih vozil in izgradnja novega 
skladiščnega objekta. Gradnja novih delavnic ob severnem 
in zahodnem robu obstoječega poslovnega objekta KPV in s 
tem selitev delavnic iz tega objekta v nove delavnice. V okviru 
gradnje delavnice se lahko dozida vmesni trakt med novo 
rekonstruiranim poslovnim objektom Komunalnega podjetja 
Velenje in novo predvidenimi delavnicami. Možno je tudi 
prekritje vmesnega prostora, kar je razvidno iz grafične priloge 
(list št. 5 - zazidalna situacija).
4. Temeljita rekonstrukcija in delna nadzidava (prekritje 
obstoječih teras v drugi etaži objekta) ter dozidava (požarno 
stopnišče s komunikacijami in nadstrešnica ob vzhodni fasadi, 
vezni hodnik v 1. nadstropju na južni strani objekta) obstoječega 
poslovno servisnega objekta (v grafičnem delu ZN označen s 
številko 6). Možne so odstranitve posameznih obstoječih in v 
bodoče nefunkcionalnih delov objekta  (npr. obstoječe vezno 
stopnišče – glavni vhod v objekt ob južni strani objekta). V 

tem okviru se rekonstruira in deloma dopolni obstoječe pokrito 
parkirišče ob južni fasadi objekta. 
5. Finalizacija vseh elementov zunanje ureditve na 
obravnavanem zemljišču. V okviru finalizacije zunanje ureditve 
je predvidena možnost etapne postavitve ograje okoli celotnega 
obravnavanega območja, z dvižnimi zapornicami ali vrati na 
mestih dostopov.

Vrstni red etapnosti se lahko spremeni glede na potrebe 
investitorja.«

15. člen
V celoti se črta 17. člen osnovnega odloka o ZN.

16. člen
Besedilo 20. člena osnovnega odloka o ZN se črta in se 
nadomesti z besedilom, ki se glasi:

»Zazidalni načrt in SP iz 1. in 1.a člena tega odloka so na 
vpogled na Uradu za urejanje prostora Mestne občine Velenje 
in na Upravni enoti Velenje.«

17. člen
Vsi ostali členi osnovnega odloka o ZN ostanejo še naprej v 
veljavi tudi za območje s.i.d. ZN ob železnici.

18. člen
Ta odlok začne veljati osmi (8) dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 012-0010/99-300 
Datum:  6. 6. 2017      
       
       
                                                    župan Mestne občine Velenje 
     Bojan Kontič

Obrazložitev:
1. PRAVNA PODLAGA:
Pravna podlaga za spremembe in dopolnitve Odloka o 
zazidalnem načrtu kompleksa ob železniški progi, za območje 
urejanja M4/2 in del območja urejanja S4/5, 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 občine Velenje je leta 1992 sprejel osnovni Odlok o 
zazidalnem načrtu kompleksa ob železniški progi, za območje 
urejanja M4/2 in del območja urejanja S4/5, v Velenju 
(v nadaljevanju kratko: Odlok), v letu 1999 pa so sledile 
spremembe in dopolnitve osnovnega Odloka (Uradni vestnik 
občine Velenje, št. 11/92 in 10/99). 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 
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je podalo Komunalno podjetje Velenje (KPV) zaradi potreb 
po celostni novi ureditvi  servisno upravnega centra znotraj 
območja, v katerem se nahajajo njihove nepremičnine. Na 
obravnavanem območju je predvidena prenova kompleksa KPV 
s predvideno porušitvijo nekaterih dotrajanih in neustreznih 
obstoječih objektov ter rekonstrukcija osrednjega poslovnega 
objekta KPV ter gradnja novih objektov potrebnih za servisne 
dejavnosti KPV.
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 24. 5. 2016 (Uradni vestnik MOV, št. 11/16).  Javna 
razgrnitev sprememb in dopolnitev odloka je potekala od 22. 
12. 2016 do 20. 1. 2017 v prostorih Mestne občine Velenje, 
ter v prostorih Krajevne skupnosti Stara vas. V času javne 
razgrnitve in javne obravnave so bile na osnutek odloka podane 
nekatere pobude in predlogi, ki so bili upoštevani pri izdelavi 
dopolnjenega osnutka odloka. 

3. NAČELA
Spremembe in dopolnitve Odloka ne spreminjajo namenske 
rabe zemljišč, predvidene so vsebinske spremembe posameznih 
členov,  ter grafični deli odloka na podlagi izdelanih strokovnih 
podlag.Predlagana ureditev obravnavanega območja bazira 
na programski nalogi potreb KPV in predstavlja celovito 
urbanistično ureditev kompleksa KPV .

4. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC:
Izdelavo posebnih strokovnih podlag ter spremembe in 
dopolnitve veljavnega odloka o ZN je kot pobudnik sprememb 
in dopolnitev odloka o ZN  financiralo Komunalno podjetje 
Velenje. 
Glede na to, da spremembe in dopolnitve Odloka o ZN 
ne posegajo v namensko rabo zemljišč na obravnavanem 
območju, drugih posledic za pogoje in merila urejanja prostora 
na tem območju ni pričakovati. 

                                                                                                   
                                                                                   Pripravila: 

Marko VUČINA, univ. dipl. inž. arh., l.r.
                                                                                podsekretar 

                 mag. Branka GRADIŠNIK, univ. dipl. inž .arh., l.r.         
vodja UUP MOV

                     
                                                                 direktor Uprave MOV 
                     mag. Iztok MORI, l.r.

ŽUPAN:
Na podlagi ��. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 1/201�-UPB) predlagam svetu, da ta 
odlok sprejme.
  

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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POROČILO  

O REZULTATIH MERITEV ONESNAŽEVAL V ZRAKU IN OBVEŠČANJU JAVNOSTI V  LETU 2016 
 

   
IZVLEČEK REZULTATOV MERITEV 

- Koncentracije žveplovega dioksida (SO2) niso presegle urne mejne vrednosti v letu 2016 na 
nobenem od devetih merilnih mest, dnevna mejna vrednost in alarmna vrednost nista bili 
preseženi.  

 
- Koncentracije ozona (O3) so presegle ciljno vrednost za varovanje zdravja ljudi v letu 2016 

na vseh treh merilnih mestih, več kot 25 dni je bila presežena na enem merilnem mestu, 
opozorilna in alarmna vrednost v letu 2016 ni bila presežena na nobeni od treh merilnih postaj. 

 
- Koncentracije dušikovega dioksida (NO2) niso presegle mejnih vrednosti v letu 2016 na 

nobenem od štirih merilnih mest. 
 

- Koncentracije prašnih delcev (PM10) so presegle mejno vrednost v letu 2016 na vseh štirih 
merilnih mestih, vendar je število preseganj na vsakem od merilnih mest pod dovoljenim. 
 

- V letu 2016 so bile tudi na merilnem mestu, na katerem od septembra 2011 Agencija RS za 
okolje opravlja v Velenju meritve PM10, izmerjene vrednosti, ki so presegle mejno vrednost, 
vendar število dni s preseženo koncentracijo ni bilo večje od predpisanega.  

 
 

I. UVOD 
Poročilo o rezultatih meritev onesnaževal v zraku in obveščanju javnosti v letu 2016 je 
pripravljeno skladno z Odlokom o informacijskem sistemu za področje varstva zraka na 
območju Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik 
MO Velenje, št. 6/2010 in 10/2010, Uradni list Občine Šoštanj št. 4/2010) in se navezuje na 
določila republiških uredb, ki so bile veljavne v letu 2016. 
 
Pri pripravi odloka smo prehiteli posodobitev našega Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 
št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 28/06 - skl. US, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - 
ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 102/15, 
30/16 in 42/16) in zato sledili tudi določilom DIREKTIVE 2008/50/ES EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo (UL L št. 
152 z dne 11. 6. 2008), ki navaja, da morajo biti najnovejši podatki o koncentracijah 
onesnaževal v zunanjem zraku javnosti redno dostopni in posodobljeni vsaj vsak dan, če je 
mogoče, pa vsako uro. Javnosti morajo biti pravočasno zagotovljene tudi informacije o 
preseganjih alarmnih ali opozorilnih vrednosti.  
 
Z Ekološkim informacijskim sistemom zagotavljamo uresničevanje določil našega 
medobčinskega odloka, državne zakonodaje in evropske direktive.  
 
Javnosti zagotavljamo informacije o izmerjenih vrednostih onesnaževal v zraku na več nivojih: 
 
- stalno so javnosti dostopni najnovejši podatki na spletnem naslovu http://okolje.velenje.si/, 

kjer se posodabljajo urno; 
 

- tedensko so objavljena poročila o vrednostih SO2 in PM10 (v hladnejšem delu leta) 
oziroma O3 (v toplejšem delu leta) v tedniku »Naš čas« in na Facebook straneh MO 
Velenje; 

 
- mesečno je pripravljeno poročilo za vodstva MO Velenje, Občine Šoštanj in Občine 

Šmartno ob Paki, ki so sproti objavljena tudi na spletnih straneh MO Velenje; 
 

- letno je za preteklo leto pripravljeno Poročilo o izmerjenih vrednostih onesnaževal v zraku 
in razposlano vsem trem občinam za predstavitev in obravnavo na svetih občin; 

 
- v primerih prekomernih vrednosti posameznih merjenih parametrov imamo pripravljeno 

takojšnje ukrepanje – obveščamo javnost in posamezne naslovnike z informacijami o 
izmerjenih koncentracijah in navodili glede načina zaščite zdravja in okolja. 
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            22. seja Sveta Mestne občine Velenje

Z 11. členom odloka smo zadolženi za pripravo letnega poročila za preteklo leto, katerega 
posredujemo v informacijo svetom občin. POROČILO za leto 2016 obsega rezultate meritev 
koncentracij snovi (SO2, NO2, O3, PM10)  v  zraku  v  časovnem  obdobju  od 1. 1. 2016  do 31. 
12. 2016 na devetih merilnih lokacijah obratovalnega monitoringa kakovosti zraka 
Termoelektrarne Šoštanj:  
- MP Šoštanj,  

- MP Topolšica,  

- MP Zavodnje,  

- MP Graška gora,  

- MP Velenje,  

- MP Lokovica-Veliki vrh,  

- MP Škale,  

- MP Pesje,  

- Mobilna postaja v Šoštanju na Aškerčevi cesti.  
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II. Koncentracije ŽVEPLOVEGA DIOKSIDA (SO2) 
od 1. 1. do 31. 12. 2016 

 
GRAFIČNI PRIKAZ POVPREČNIH URNIH VREDNOSTI 

 
Mejna urna koncentracija 350 mikro-g SO2/m3  

ne sme biti presežena več kot 24-krat v koledarskem letu. 

 

 

 

ŠOŠTANJ 
TOPOLŠICA 
ZAVODNJE 

VELENJE  
GRAŠKA GORA 
PESJE 
ŠKALE 

LOKOVICA – VELIKI VRH 
mobilna – ŠOŠTANJ  
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PRESEGANJA predpisanih vrednosti za SO2   
po »Uredbi o kakovosti zunanjega zraka«  (Uradni list RS, št. 9/2011, 8/2015) : 

 
 
 

URNA MEJNA VREDNOST  350 mikro-g SO2/m3 zraka 
na merilnih mestih ni bila presežena. 

 

merilno mesto datum in ura preseganja 
urna 

koncentracija 
v mikro-g/m3 

 / / 
 
 
 

DNEVNA MEJNA VREDNOST 125 mikro-g SO2/m3 
na merilnih mestih ni bila presežena. 

 
 
 

ALARMNA VREDNOST  500 mikro-g SO2/m3 v treh zaporednih urah  
na merilnih mestih ni bila presežena. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

merilno mesto 
najvišja urna 
koncentracija 

v letu 2016 
v mikro-g/m3 

datum in ura najvišje        
urne koncentracije 

MP Šoštanj 75 4. 4. 2016 ob 16h 
MP Topolšica 35 21. 7. ob 11h 
MP Zavodnje 86 22. 4. ob 5h 
MP Lokovica-Veliki vrh 148 13. 9. ob 3h 
MP mobilna - Šoštanj 51 22. 4. ob 16h 
MP Graška gora 127 23. 12. ob 20h 
MP Pesje 63 27. 9. ob 19h 
MP Škale 61 5. 12. ob 15h 
MP Velenje 24 27. 8. ob 13h 



           13. junij 2017GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran ��  / Številka 22

III. Koncentracije OZONA (O3) od 1. 1. do  31. 12. 2016 
 MP Velenje 

GRAFIČNI PRIKAZ POVPREČNIH URNIH VREDNOSTI 

 

Najvišja urna vrednost O3   je bila izmerjena dne: 
23. 7.2016 ob 17h: 138 mikro-g/ m3 

 
- OPOZORILNA VREDNOST (180 mikro-g O3/m3 v trajanju 1 ure) ni bila presežena. 
- ALARMNA VREDNOST (240 mikro-g O3/m3 v trajanju 1 ure) ni bila presežena.  

 
 
 

GRAFIČNI PRIKAZ DRSEČIH DNEVNIH 8-URNIH SREDNJIH VREDNOSTI 

 
 

 
CILJNA VREDNOST za varovanje zdravja ljudi kot največja dnevna 8-urna srednja vrednost 120 
mikro-g O3/m3  je bila presežena: 

v letu 2010: 34 krat v letu 2011: 38 krat v letu 2012: 35 krat v letu 2013: 43 krat 
v letu 2014: 18 krat v letu 2015: 29 krat v letu 2016: 4 krat  

 

Ciljna vrednost 120 mikro-g O3/m3 kot največja dnevna 8-urna vrednost ne 
sme biti presežena več kot 25 dni v koledarskem letu triletnega povprečja 

(»Uredba o kakovosti zunanjega zraka«, UL RS, št. 9/2011, 8/2015)   
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 Koncentracije OZONA (O3) od 1. 1. do  31. 12. 2016 
 MP Zavodnje 

 
GRAFIČNI PRIKAZ POVPREČNIH URNIH VREDNOSTI 

 

Najvišja urna vrednost O3   je bila izmerjena dne: 
12. 7. 2016 ob 12h: 145 mikro-g/ m3 

 
- OPOZORILNA VREDNOST (180 mikro-g O3/m3 v trajanju 1 ure) ni bila presežena. 
- ALARMNA VREDNOST (240 mikro-g O3/m3 v trajanju 1 ure) ni bila presežena. 

 
 

GRAFIČNI PRIKAZ DRSEČIH DNEVNIH 8-URNIH SREDNJIH VREDNOSTI 

 

 
CILJNA VREDNOST za varovanje zdravja ljudi kot največja dnevna 8-urna srednja vrednost 120 
mikro-g O3/m3  je bila presežena: 

v letu 2010: 43 krat v letu 2011: 56 krat v letu 2012: 65 krat v letu 2013: 42 krat 
v letu 2014: 30 krat v letu 2015: 61 krat v letu 2016: 14 krat  

Ciljna vrednost 120 mikro-g O3/m3 kot največja dnevna 8-urna vrednost ne 
sme biti presežena več kot 25 dni v koledarskem letu triletnega povprečja  
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Koncentracije OZONA (O3) od 1. 1. do  31. 12. 2016 

MP mobilna – Šoštanj  
 

GRAFIČNI PRIKAZ POVPREČNIH URNIH VREDNOSTI 

 

Najvišja urna vrednost O3   je bila izmerjena dne: 
11. 7. 2016 ob 18h: 165 mikro-g/ m3 

 
- OPOZORILNA VREDNOST (180 mikro-g O3/m3 v trajanju 1 ure) ni bila presežena. 
- ALARMNA VREDNOST (240 mikro-g O3/m3 v trajanju 1 ure) ni bila presežena.  

 
GRAFIČNI PRIKAZ DRSEČIH DNEVNIH 8-URNIH SREDNJIH VREDNOSTI 

 

 
CILJNA VREDNOST za varovanje zdravja ljudi kot največja dnevna 8-urna srednja vrednost  
120 mikro-g O3/m3  je bila presežena: 

v letu 2010: 55 krat (lokacija Skorno do okt. 
2010, od nov. 2010 lokacija Šoštanj) v letu 2011: 34 krat v letu 2012: 40 krat 

v letu 2013: 38 krat v letu 2014: 25 krat v letu 2015: 55 krat v letu 2016: 36 krat 

Ciljna vrednost 120 mikro-g O3/m3 kot največja dnevna 8-urna vrednost ne 
sme biti presežena več kot 25 dni v koledarskem letu triletnega povprečja  
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 IV. Koncentracije DUŠIKOVEGA DIOKSIDA (NO2)  
od 1. 1. do  31. 12. 2016 

 
GRAFIČNI PRIKAZ POVPREČNIH URNIH VREDNOSTI 

 

 
Najvišja urna vrednost NO2   je bila izmerjena: 

MP Šoštanj 2. 12. 2016 ob 13h: 102 mikro-g/ m3 

MP Zavodnje 14. 12. 2016 ob 21h: 65 mikro-g/ m3 
 

 
Najvišja urna vrednost NO2   je bila izmerjena: 

MP Škale 12. 2. 2016 ob 19h: 73 mikro-g/ m3   
MP mobilna Šoštanj 18. 4. 2016 ob 7h: 80 mikro-g/ m3 

 
URNA MEJNA VREDNOST za varovanje zdravja ljudi 200 mikro-g NO2/m3  

(»Uredba o kakovosti zunanjega zraka«, UL RS, št. 9/2011, 8/2015) ne sme biti presežena več kot 18-
krat v koledarskem letu. V letu 2016 ni bila presežena na nobenem od merilnih mest. 
 
ALARMNA VREDNOST 400 mikro-g PM10/m3  v trajanju 3 ure zaporedoma v letu 2016 na merilnih 
mestih ni bila presežena. 
 
LETNA MEJNA KONCENTRACIJA za varovanje zdravja ljudi  40 mikro-g NO2/m3  v letu 2016 na 
merilnih mestih ni bila presežena. 
 
 

ŠOŠTANJ 
ZAVODNJE  
 

mobilna  ŠOŠTANJ 
ŠKALE 
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V. Koncentracije delcev  PM10  od 1. 1. do  31. 12. 2016 
 

GRAFIČNI PRIKAZI DNEVNIH KONCENTRACIJ 
 
 
 
 

MP Šoštanj 

 

DNEVNA MEJNA KONCENTRACIJA za varovanje zdravja ljudi 50 mikro-g PM10/m3  

(»Uredba o kakovosti zunanjega zraka«, UL RS, št. 9/2011, 8/2015) je bila presežena 3-krat v letu 
2016. 
 
LETNA MEJNA KONCENTRACIJA za varovanje zdravja ljudi 40 mikro-g PM10/m3 v letu 2016 ni 
bila presežena. 
 

MP mobilna Šoštanj 

 

DNEVNA MEJNA KONCENTRACIJA za varovanje zdravja ljudi  50 mikro-g PM10/m3  

je bila presežena 3-krat v letu 2016. 
 
LETNA MEJNA KONCENTRACIJA za varovanje zdravja ljudi 40 mikro-g PM10/m3 v letu 2016 ni 
bila presežena. 

Mejna dnevna koncentracija 50 mikro-g PM10/m3  
ne sme biti presežena več kot 35-krat v koledarskem letu. 
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MP Pesje

 

DNEVNA MEJNA KONCENTRACIJA za varovanje zdravja ljudi  50 mikro-g PM10/m3  

je bila presežena 8-krat v letu 2016. 
 
LETNA MEJNA KONCENTRACIJA za varovanje zdravja ljudi 40 mikro-g PM10/m3 v letu 2016 ni 
bila presežena. 
 

MP Škale

 

DNEVNA MEJNA KONCENTRACIJA za varovanje zdravja ljudi 50 mikro-g PM10/m3  

je bila presežena 1-krat v letu 2016. 
 
LETNA MEJNA KONCENTRACIJA za varovanje zdravja ljudi 40 mikro-g PM10/m3 v letu 2016 ni 
bila presežena. 
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VI.  MERITVE DELCEV PM10 V VELENJU V OKVIRU REPUBLIŠKE MREŽE,  
KI JO VZDRŽUJE AGENCIJA RS ZA OKOLJE 

 

Na spletnih straneh Agencije RS za okolje je od septembra 2011 mogoče spremljati rezultate meritev 
PM10 v Velenju. Merilnik je umeščen med OŠ Gustava Šiliha in OŠ Anton Aškerc, ob merilni postaji 
EIS – MP Velenje, kjer se opravljajo meritve ostalih onesnaževal v zraku. 
 
V letu 2016 je bila na merilnem mestu v Velenju dnevna vrednost presežena 10 dni, kar je manj, kot 
dovoljuje republiška uredba (35 dni). 

 

Sneto s spletne strani ARSO v torek, 28. marca 2017 
http://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/podatki/2016_PM10Preseganja.pdf 

 

VII. OBVEŠČANJE JAVNOSTI od 1. 1. do  31. 12. 2016 

ZAGOTAVLJANJE STALNE DOSTOPNOSTI DO PODATKOV  
O REZULTATIH MERITEV ONESNAŽEVAL V ZRAKU 

Javnosti je skladno z 9. členom »Odloka o informacijskem sistemu za področje zraka na območju 
Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki« od januarja leta 2010 
zagotovljena na spletnem naslovu: http://okolje.velenje.si/  možnost stalnega dostopa do podatkov o 
koncentracijah onesnaževal v zunanjem zraku. Meteorološki podatki se posodabljajo vsake pol ure, za 
onesnaževala v zraku pa so objavljene zadnje urne vrednosti. Za zadnjih 32 ur so rezultat i prikazani v 
grafični obliki. 
 

MESEČNA POROČILA O REZULTATIH MERITEV, AKTIVNOSTIH IN UKREPIH 
ZA ORGANE LOKALNIH OBLASTI IN JAVNOST 

 
 
Županom in direktorjem uprav Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki 
vsak mesec po e-pošti posredujemo za predhodni mesec izdelana poročila s prikazi izmerjenih 



13. junij 2017 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 22/ stran �5vrednostih temperature, prikazi koncentracije merjenih onesnaževal v zraku, navedenimi preseganji 
mejnih koncentracij merjenih onesnaževal v zraku, obveščanju javnosti o rezultatih meritev in 
morebitnih preseganjih ter ukrepih, ki sledijo, spremljajočih aktivnostih in o količini dospelih podatkov. 
Poročila so oblikovana na način kot pričujoče letno poročilo in opremljena s podatki in grafičnimi 
prikazi rezultatov meritev. Objavljena so tudi na spletnih straneh Mestne občine Velenje: 
http://www.velenje.si/o-velenju/varstvo-okolja . 

 
REDNO TEDENSKO OBVEŠČANJE JAVNOSTI  

O REZULTATIH MERITEV SO2 V ZRAKU  
 
Na časopis »Naš čas« so redno, od februarja 1988, posredovana v objavo Tedenska poročila o 
meritvah žveplovega dioksida (SO2) v zraku (v začetku v številkah, nato grafični prikazi).  
V časopisno hišo so odposlana ob ponedeljkih in objavljena v istem tednu ob četrtkih, ko tednik izide. 
 
Tedenska poročila so od maja 2013 redno dostopna tudi na spletnih straneh – Facebook MO Velenje.  
                                                                           

OPOZARJANJE NA MOŽNOST PREKOMERNO ONESNAŽENEGA ZRAKA Z OZONOM  
V TOPLEJŠEM DELU LETA 

 
V Našem času in na spletnih straneh MO Velenje vsako leto, ko se začne toplejše obdobje in z njim 
nevarnost povišanih vrednosti ozona v zraku, objavimo za javnost informacijo o možnosti povišanih 
vrednosti  z navodili, kdaj je največja verjetnost, da bodo koncentracije povišane, kakašen vpliv imajo 
visoke vrednosti na zdravje, kako ukrepati oziroma se zaščititi v takšnih primerih in kje so za občane 
na razpolago stalni sprotni podatki o izmerjenih vrednostih.  
V letu 2016 je bila informacija posredovana v juniju. 

 
OBVEŠČANJE V PRIMERIH PREKOMERNO ONESNAŽENEGA ZRAKA 

 
V primerih, ko koncentracije onesnaževal v zraku presežejo predpisane ravni in njihova vrednost 
predstavlja tveganje za zdravje prebivalstva, imamo skladno z določbami »Odloka o informacijskem 
sistemu za področje zraka na območju Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob 
Paki« (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 6/2010, št. 10/2010, Uradni list Občine Šoštanj, št. 
4/2010) pripravljene ukrepe za opozarjanje prebivalstva z namenom zaščite zdravja in okolja in v 
izogib tveganju.  
 
Za potrebe obveščanja je pripravljen avtomatski sistem, ki sproži obvestilo na mobilne telefone 
dežurne službe ob določeni višini koncentracije - stanje pripravljenosti. To je v pomoč dežurni službi, 
da je pripravljena na morebitno ukrepanje, ki se prične, ko kateri od merjenih parametrov (SO2, NO2 ali 
O3) preseže opozorilno oz. alarmno vrednost.   
 
Pripravljeni so obrazci - obvestila z navodili za zaščito, v katere ob preseganjih opozorilnih oz. 
alarmnih vrednosti program vpiše podatke z informacijami o kraju in času preseganja in o izmerjeni 
koncentraciji ter koncentracije  onesnaževal na ostalih postajah merilnega sistema.   
 
Dežurna služba na MO Velenje preko programa EIS posreduje obvestila sredstvom javnega 
obveščanja in dodatno posameznim naslovnikom, kjer se nahajajo ranljive skupine prebivalstva 
(otroci, bolniki, ostareli ljudje).  
 
Za potrebe ukrepanja imamo pripravljen načrt aktivnosti in vsako leto pred poletjem opravimo tudi vajo 
obveščanja, s katero osvežimo znanje in preverimo naslovnike. 
 
V letu 2016 je bila vaja opravljena v maju. Vabljeni so bili predstavniki vseh treh občin (Mestne občine 
Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki), Civilne zaščite, Medobčinske inšpekcije, 
redarstva in varstva okolja ter vzdrževalca Ekološkega informacijskega sistema.  
 
 

 

Z vzdrževalcem programa EIS na območju Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine 
Šmartno ob Paki sprotno spremljamo delovanje sistema ter preverjamo in odpravljamo 
pomanjkljivosti, občasno sistem tudi posodabljamo z nadgraditvami. 

V mesečnih »Poročilih o delovanju in aktivnostih za zagotavljanje kvalitete delovanja Ekološkega 
informacijskega sistema za zrak«, pripravljenih na Medobčinski inšpekciji, redarstvu in varstvu 

VIII. SPREMLJAJOČE AKTIVNOSTI 
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22. seja Sveta Mestne občine Velenje

okolja skupne občinske uprave savinjsko-šaleških občin (MIRVO), je sprotno podan tudi strnjen 
pregled dodatnih aktivnosti za zagotavljanje kvalitete delovanja sistema na MIRVO.  

Redna mesečna analiza kvalitete delovanja merilnih postaj ekološkega informacijskega sistema 
se vsak mesec odvija v Termoelektrarni Šoštanj. Na analizi je opravljen pregled delovanja postaj 
za predhodni mesec, ugotovljene so morebitne nepravilnosti ali pomanjkljivosti in sprejeti ukrepi 
za odpravo le-teh. Na analizi sodelujejo predstavniki Elektroinštituta »Milan Vidmar« iz Ljubljane, 
Termoelektrarne Šoštanj, podjetja ARTES d. o. o. in MIRVO.   

 
 
 
Procent uspešnosti prenosa pravilnih podatkov monitoringa kakovosti zunanjega zraka TE Šoštanj 
v Ekološki informacijski sistem na MIRVO v Velenju v letu 2016: 

 
Redne kalibracije niso upoštevane kot pravilen podatek, zato je procent nekoliko nižji kot je 
uspešno prenesenih podatkov. 
 
 
 
 
 
 
Številka: 353-04-0001/2016-806 
Velenje, maj 2017 
 

 
 

Pripravila:                                                                                                        
  

Mag. Alenka PIVKO KNEŽEVIČ, l.r. Sonja GLAŽER, l.r. 
višja svetovalka II                                                                                vodja Medobčinske inšpekcije,                                           

redarstva in varstva okolja 
 

 

merilna postaja % prenosa SO2 
v EIS MIRVO 

% prenosa O3 
v EIS MIRVO 

% prenosa 
NO2 v EIS 

MIRVO 

% prenosa 
PM10 v EIS 

MIRVO 
MP Šoštanj 95  94 98 

MP Topolšica 95    

MP Zavodnje 95 94 94  

MP Graška gora 95    

MP Velenje 95 94   

MP Lokovica-Veliki vrh 95    

MP Škale 95  96 97 

MP Pesje 95   99 

MP mobilna-Šoštanj 94 95 96 95 

IX. DOSPELOST PODATKOV 
 



13. junij 2017 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 22/ stran ��

            22. seja Sveta Mestne občine Velenje

Predlagatelj:         	
                                                                                                 Faza: PREDLOG	
KOMISIJA ZA PRIZNANJA          	
	
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, 1/2016 – uradno prečiščeno 
besedilo) in 11. člena Odloka o priznanjih Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MOV, št. 2/97, 12/03 ter 5/07) na svoji _________ seji, dne _________
___ 2017 sprejel 

SKLEP
o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v 

letu 2017

I.
Mestna občina Velenje v letu 2017, ob prazniku občine, 
podeljuje naslednja priznanja: 

1. Grb Mestne občine Velenje prejmejo: JANEZ POLES, 
MUZEJ VELENJE in SKUPINA ŠANK ROCK.

JANEZ POLES
Prim. Janez Poles, dr. med., specialist interne med., kardiologije 
in vaskularne med., zdravnik, kardiolog, publicist, direktor se je 
rodil 6. 10. 1951, v Slovenj Gradcu.
Osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval v Velenju, študij 
medicine pa je končal na Medicinski fakulteti  v Ljubljani. Na 
“Vazduhoplovnom” inštitutu v Zemunu je zaključil izpopolnjevanje 
iz letalske medicine. Podiplomski študij iz kardiologije je leta 
1985 opravil na Medicinski fakulteti v Ljubljani in 1991 na 
Medicinski fakulteti v Zagrebu. Na GEA Collegeu Ljubljana 
je specializiral Management v zdravstvu in se izpopolnjeval 
iz fiziologije gibanja na UKK Institutu Tampere (Finska). Med 
1975 in 1980 je bil zaposlen v Zdravstvenem domu Velenje, 
od aprila 1980 pa je delo opravljal v Bolnišnici Topolšica. Leta 
1984 je opravil specialistični izpit iz interne medicine. Leta 
2001 mu je Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije podelilo 
naziv primarij. 2013 je pridobil subspecializacijo iz kardiologije 
in vaskularne medicine. 
Od spomladi 1985 do poletja 2007 je vodil Bolnišnico 
Topolšica – sprva kot vodja TOZD ZC Velenje, nato kot direktor 
samostojnega javnega zavoda. 
Od leta 1985 se aktivno ukvarja s preventivo, diagnostiko, 
zdravljenjem in rehabilitacijo bolnikov z boleznijo srca 
ter ožilja. Poleg kliničnega dela z bolniki na oddelku, v 
specialistični ambulanti in funkcionalni diagnostiki se vključuje 
tudi v izobraževalno ter raziskovalno delo. Od leta 1980 dalje 
opravlja preglede slovenskih letalcev. 
Uvedel je več raziskovalnih projektov in sodeloval pri 
multicentričnih raziskavah (108), v dveh je bil tudi nacionalni 
koordinator. 
Doslej je objavil 92 strokovnih, 381 poljudnostrokovnih člankov 
in izdal knjigo Poti do zdravja (2007). Izvedel je številna 
strokovna predavanja in delavnice za zdravnike, specialiste 
ter kardiologe. Bil je tudi  mentor mnogim sekundarijem 
in specializantom. Predava na domačih in tujih strokovnih 
srečanjih ter pogosto tudi širši laični javnosti. 
Ves čas je društveno aktiven. V letih 1988–2012 je bil član 
upravnega odbora Združenja kardiologov Slovenije, od 1986 
do 2002 član Delovne skupine za funkcionalno diagnostiko 
Združenja Kardiologov Slovenije, od 1996 dalje pa tudi član 
Delovne skupine za funkcionalno diagnostiko Evropskega 

kardiološkega združenja. Od 1998 je član delovne skupine 
za rehabilitacijo in funkcionalno diagnostiko, delovne skupine 
za srčno popuščanje ter član delovne skupine za srčno 
rehabilitacijo Evropskega kardiološkega združenja. 
Od 2000 do 2014 je bil predstavnik Zdravniške zbornice 
Slovenije in Združenja kardiologov Slovenije v Evropskem 
odboru specialistov – Sekcija kardiologov. 
Od 2001 dalje je član upravnega odbora Združenja letalske 
medicine Slovenije. Od 2007 do 2012 je bil član upravnega 
odbora in strokovnega sveta Združenja za nordijsko hojo in 
rekreacijo Slovenije.
Od leta 2003 je član znanstveno strokovnega sveta revije 
Slovenska kardiologija.
V letih od 2005 do 2011 je z nordijsko hojo združil in spoprijateljil 
številne prebivalce Šaleške doline z namenom, da bi z njo 
ohranjali svoje zdravje.

Nagrade in priznanja
• 1998: red dela s srebrnim vencem  
• 2001: podelitev naziva primarij 
• 2004: častni občan občine Šoštanj 
Prim. Janez POLES, dr. med. si za svoje bogato strokovno 
delo in predanost zasluži, da se njegovo uspešno delovanje v 
naši lokalni skupnosti prepozna z ustrezno zahvalo ter nagrado 
v obliki Grba Mestne občine Velenje.

MUZEJ VELENJE 
Ob izgradnji novega mesta so v Velenju, zaradi želje po 
ohranjanju kulturne dediščine, ustanovili muzej in pred 
šestdesetimi leti, 3. novembra 1957, je bila podpisana ustanovna 
listina Muzeja slovenskih premogovnikov. Prvenstvena naloga 
muzeja ob ustanovitvi je bila ohranjanje in predstavljanje 
zgodovine ter razvoja vseh slovenskih premogovnikov. 
Velenjski muzej je bil sprva del Rudnika lignita Velenje in nato 
Občine Velenje, njegove naloge pa so iz leta v leto postajale 
obsežnejše. Njegova vloga v prostoru in družbi je rasla. Od 
leta 1976 je bil muzej del Kulturnega centra Ivan Napotnik 
Velenje, od 11. marca 2004 pa samostojen javni zavod. Vse 
od ustanovitve ima sedež na Velenjskem gradu, ki je bil takrat 
v precej slabem stanju, danes pa je eden najlepše ohranjenih 
slovenskih gradov. Obnova stavbe je potekala intenzivno od 
ustanovitve muzeja vse do devetdesetih let 20. stoletja in se 
še vedno nadaljuje.
Prvi muzejski razstavi o zgodovini slovenskih premogovnikov, ki 
je bila javnosti predstavljena leta 1966, so sledile druge stalne 
postavitve. Najprej muzejska postavitev ostankov mastodontov, 
ki so jih leta 1964 našli v Škalah in nato razstava afriške 
umetnosti iz zbirke Františka Foita, ki jo je muzej pridobil leta 
1971. Leta 1999 je bila razstava o premogovništvu preseljena 
v avtentično okolje Starega jaška in odtlej je Muzej Velenje 
svojo dejavnost še intenzivneje širil na druga področja. 
Danes je Muzej Velenje, s strani države, pooblaščen javni 
zavod za evidentiranje, zbiranje, dokumentiranje, hrambo, 
varovanje in strokovno obravnavo ter predstavljanje kulturne 
dediščine na območju občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob 
Paki. Muzej Velenje je v slovenskem merilu cenjena institucija, 
ki svojo prepoznavnost in dobro ime, zlasti v zadnjem obdobju, 
utrjuje tudi zunaj državnih meja. Danes deluje na osmih 
lokacijah, kjer poleg bogate vsebine skrbi tudi za urejanje in 
vzdrževanje objektov ter njihove okolice. Sedež muzeja je še 
vedno na Velenjskem gradu, kjer je na ogled enajst stalnih 
postavitev in vedno tudi najmanj ena občasna razstava, poleg 
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tega pa sodelavci Muzeja Velenje stalno skrbijo za bogato 
prireditveno dejavnost ter za številne pedagoške in andragoške 
projekte, projekte kulturne vzgoje in medgeneracijskega 
ter medkulturnega dialoga, ki jih prirejajo tudi v vseh drugih 
muzejskih enotah: v Muzeju usnjarstva na Slovenskem v 
Šoštanju, v Hiši mineralov v Starem Velenju, na Kavčnikovi in 
Grilovi domačiji, pri spominski sobi v Topolšici in v spominskem 
parku na Graški gori. V okviru Muzeja Velenje že petindvajset let 
uspešno deluje tudi konservatorsko-restavratorska delavnica. 
Muzej Velenje je ustanova odprtih vrat, znana po svoji 
dostopnosti in naklonjenosti, sodelovanju ter povezovanju z 
najrazličnejšimi institucijami, društvi, skupinami in posamezniki. 
Sodelovanje in povezovanje ne le podpira in se vanju vključuje, 
temveč ju omogoča ter na različne načine dejavno spodbuja. 
Posebno pozornost Muzej Velenje seveda namenja tistemu 
delu dediščine, ki je našemu območju dala poseben pečat in ga 
še posebej zaznamovala. 
Težko je oceniti pomen in vpliv ter našteti in zapisati vse 
pozitivne učinke delovanja institucije, kakršna je Muzej Velenje. 
Veliko o tem nam sicer povedo poročila o številu obiskovalcev in 
udeležencev dogodkov, o razstavah, o znanstvenih, strokovnih 
ter poljudnih prispevkih, o ohranjenih muzejskih predmetih, 
ipd. Veliko rezultatov dela sodelavcev Muzeja Velenje je širši 
javnosti morda manj znanih, predvsem je veliko nemerljivih. Med 
njimi tudi tisti, ki so za nas in za prihodnje rodove pravzaprav 
najpomembnejši. 

SKUPINA ŠANK ROCK
Velenjska skupina Šank Rock je ena najbolj znanih slovenskih 
rokovskih skupin. V bogati glasbeni karieri so zgradili bazo 
zvestih poslušalcev in privržencev. Njihova energija nastopanja 
se lahko meri z največjimi evropskimi bandi podobnega žanra.
Začetek delovanja skupine sega v leto 1982. Njihova prva 
plošča »Pridite na žur« je izšla leta 1987, kmalu za tem, ko 
je zasedba pričela sodelovati z velenjskim menedžerjem in 
producentom Rajkom Đorđevićem. Takrat se je zgodil hiter 
medijski preboj in skupina Šank Rock je kmalu postala znana 
po vsej Sloveniji.
Skupina je v letih od 1982 do 2011 posnela štirinajst studijskih 
albumov in nanizala vrsto nepozabnih uspešnic, kot so Pravljica 
o mavričnih ljudeh, Metulj, Jaz nimam noč za spanje, Hitro 
drugam, Ker te ljubim, Vzemi ali pusti, Delam, kar paše mi, Dej 
se mal nasmej, itd.
Skozi vsa obdobja njihovega delovanja je skupina zamenjala 
veliko število članov, nekajkrat je tudi prenehala z delovanjem. 
Kljub vsem vzponom in padcem so se legendarni rockerji leta 
2014, tri leta po razpadu skupine, odločili za nadaljevanje 
glasbene kariere ter aprila 2015, z novo zasedbo, izdali nov 
album »Restart«. Januarja 2017 je skupina izdala zadnji album 
z naslovom »Nekaj več«.
Letos praznujejo 35 let delovanja in ustvarjanja svoje rockerske 
pravljice, zato predlagam, da jih za njihov glasbeni doprinos ter 
delovanje nagradimo z Grbom Mestne občine Velenje.

2. Plaketo Mestne občine Velenje prejmejo: HOKEJSKI KLUB 
VELENJE, MATEJ MRAZ in ZDRUŽENJE SLOVENSKIH 
KATOLIŠKIH SKAVTINJ IN SKAVTOV – VELENJSKI 
SKAVT.

HOKEJSKI KLUB VELENJE 
Zgodovina Hokejskega kluba Velenje (HKV) sega v leto 1972, 
ko si je skupina fantov zaželela igranja hokeja. Letos mineva 45 

let njihovega nastanka, s krajšim vmesnim »spanjem društva«, 
ki pa se je leta 2007 ponovno zbudilo. Vidni uspeh je velenjskim 
hokejistom uspel v sezoni 1973/74, ko je ekipa, takrat HK 
Gorenje Velenje, zaigrala v elitni jugoslovanski hokejski ligi. 
Hokej se je v Velenju najprej igral na zamrznjenem Velenjskem 
jezeru in kasneje na kotalkališču, kjer je danes tudi uradno 
Drsališče Velenje. V tistih časih je led nastajal naravno, torej brez 
hladilnih sistemov. Na kotalkališču so se, če so bili pogoji dobri, 
igrale tudi ligaške tekme. V kolikor vreme ni bilo naklonjeno 
»ledu«, so tekmo odigrali v Celju. Tako so velenjski hokejisti 
ponoči pripravljali led in zjutraj na njem igrali. Radi se spominjajo 
tekme proti HK Ptuj, ko so gostje prišli na zasneženo drsališče. 
Velenjski hokejisti so ga moral najprej pripraviti, odmetati sneg 
in pripraviti ledeno ploskev ter nato povsem izmučeni odigrali 
ligaško tekmo. To je bil entuziazem, kakršnega poznamo v HKV 
še danes. Po nedejavnosti društva v devetdesetih so se novi 
člani ponovno pričeli srečevati na zamrznjenem Velenjskem 
jezeru. Dve sezoni so prebili na zamrznjenem jezeru in nato 
zaradi neprimernih vremenskih razmer ter nevarnosti vdora 
ledu, pričeli razmišljati o zamrznitvi enega izmed nogometnih 
igrišč. V sezoni 2003/2004 so se povezali s ŠP Škale, PGD 
Škale in ŠŠK ter v Škalah pripravili naravno drsališče. Pokazalo 
se je, da je želja po drsanju in igranju hokeja v Velenju še kako 
velika. Naslednja leta so vse svoje napore usmerili v pripravo 
naravnega ledu, a jim zima ni bila najbolj naklonjena. Včasih je 
led zdržal le par dni, včasih kakšen teden. Z novim prostorom, 
Letni kino ob Škalskem jezeru, ki ga je Velenje leta 2009 
pridobilo, se je zalet hokejistov ponovno dvignil, saj so v senci 
gozda videli priložnost, da bi naravi lahko bili kos. Tako so vse 
od leta 2010, pa vse do leta 2013, v Letnem kinu pripravljali 
naravno drsališče. To drsališče je bilo, kot vsa prej, namenjeno 
dopoldanskemu in popoldanskemu brezplačnemu prostemu 
drsanju. Večerni termini so bili namenjeni hokeju, noč je bila 
čas za pripravo oziroma največkrat popravilu ledene ploskve. 
Veliko mrzlih noči so fantje prostovoljno prebedeli, da so 
Velenjčani lahko varno drsali. 
HKV, kot ga poznamo danes, je ponovno, kot društvo, 
registrirano od leta 2007. Zaradi bogate zgodovine in izkušenj, 
ki so bile vrline velenjskih hokejistov že v preteklosti, so se na 
vse pretege mučili s pripravo naravnega ledu. Starejši so znanje 
priprave ledene ploskve prenašali na mlajše. Podobno je bilo z 
igro hokeja. Takrat so člani HKV lahko igrali hokej le v Ledeni 
dvorani v Celju, kar je za društvo in njihove člane predstavljal 
velik finančni zalogaj. Velik preobrat v zgodovini HKV se je zgodil 
leta 2013, ko sta ŠRZ Rdeča dvorana in Mestna občina Velenje 
kupili »drsališče«, ki zajema hladilni sistem, naletno ograjo, 
šotor, stroj za pripravo ledu in vso ostalo infrastrukturo ter tako 
zagotovili pogoje za izvedbo drsališča. Velenjsko drsališče je 
pričelo graditi na prepoznavnosti tako prostega drsanja, hokeja, 
curlinga, športnih dni kot tudi različnih tečajev in treningov 
drsanja ter hokeja. Leta 2013 so organizirali prve deseturne 
tečaje drsanja, ki jih je izvajal športni trener, član HKV. Vsako 
leto se je na tečajih zvrstilo preko dvajset otrok. Tečaji potekajo 
kontinuirano vsa leta in vsako leto število tečajnikov raste. 
V letu 2013 je HKV v sodelovanju s Curling zvezo Slovenije 
v Velenju pripravil predstavitev Curlinga. Leta 2014 je HKV 
postal član Curling zveze Slovenije, od nje prejel nekaj opreme, 
nekaj pa jo je kupil sam. Termini so v petek, med 20. in 24. uro, 
namenjeni igranju curlinga in treningom. Velenje ima namreč 
deset registriranih igralcev curlinga in dve ekipi, ki zastopata 
barve Velenja, v Curling Ligi –  Rolba team in Abooh pro Curling 
team, katerim je letos uspel preboj v prvo slovensko Curling 
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ligo. V Velenju vsako leto pripravijo dva Curling turnirja, in sicer 
otvoritvenega ter zaključnega. 
Brezplačno prosto drsanje je, že od postavitve drsališča Velenje, 
namenjeno vsem obiskovalcem. Tako je na velenjskem drsališču 
mogoče drsati več kot 60 ur na teden, in sicer neprekinjeno 
približno 150 dni na sezono. Ne gre le za prosto drsanje. Vsako 
soboto je na drsališču zvečer disko na drsalkah. 
Kot že omenjeno, ima HKV, poleg selekcij U8 in U10, še 
selekcijo veteranov ter dve rekreativni selekciji. Članstvo je zelo 
veliko in združuje preko 70 članov. 
Velik mejnik v zgodovini HKV predstavlja včlanitev v Hokejsko 
zvezo Slovenije, v katero je bil HKV sprejet v sezoni 
2016/2017. 

MATEJ MRAZ 
Matej Mraz je rojen, 21. 6. 1982. Odraščal je v družini Mraz v 
Velenju. Živi na Konovem, na Trubarjevi 8, v Velenju. Diplomiral 
je na Višji strokovni šoli v Velenju (inženir komunale, na tem 
področju je tudi zaposlen). Že v mladosti je bil družbeno aktiven 
na več področjih. Najaktivnejši pa je na področju kulture. 
Nastopa in sodeluje v različnih kulturnih programih, vse od 
osnovne šole naprej.
Zelo aktiven je v Gledališču Velenje. Kot igralec nastopa od 
leta 2001.
Nastopil, odigral je pomembne številne vloge v naslednjih 
gledaliških igrah:
- Kralj ubu-sel, kmet;
- Vaja zbora, Dragec
- Iz zadrege v zadrego, poštar Šomi
- 10e, Sammy
- Ni svetnikov v paradižu, funkcionar
- Zakon je zakon, Urlih
- Hamlet v pikantni omaki, Frogi
- Enkrat na teden, Ferdinant
- Nežka Matiček, Matiček
- Gospod poslanec, Tihomir Grom in Srečko, novinar
- Nočni portir, gostje v hotelu
- Sveti Peter
- Vse o sejkspiru, Adam
- Učinek kobilice, Bianca
- Matej Mraz je idejni vodja gledališke improvizacijske skupine 
Mamoo-ti
- deseto leto igra vlogo dedka Mraza

Že več let nastopa in organizira nastope gledališčnikov na 
Festivalu Pika Nogavička, organizira ter nastopa v krajših 
zabavnih in vzgojnih igricah za otroke. Ob zaključku leta 
organizira gledališko predstavo na zadnji večer iztekajočega 
leta. Vodstvo gledališča, ki ga vodi, je kot noviteto pred leti 
uvedel Gledališki ABONMA v nedeljah, ob petih popoldne; gre 
za kulturno izmenjavo gledaliških skupin, ki nastopajo v Velenju, 
naši gledališčniki pa nastopajo, gostujejo pri skupinah po vsej 
Sloveniji; abonma je uspešna novost, ki navdušuje abonente v 
NEDELJAH, OB PETIH POPOLDNE
Že drugi mandat vodi Gledališče Velenje, je njegov predsednik, 
ki v letu 2017 praznuje 55 letnico delovanja. Kljub težkim 
razmeram, ne obupa in nadaljuje s poslanstvom Gledališče 
Velenje.
Soorganizira tečaje za gledališčnike in sodeluje s pomembnimi 
gledališkimi režiserji v Sloveniji, ki režirajo v Velenju (menjava 
na dve do tri leta).
Po menjavi gledališke generacije je z ekipo pridobil veliko novih, 

mladih članov. S pomočjo starejših kolegov (Karl Čretnik) se je 
v letu 2017 zgodila premiera, v kateri so nastopili sami mladi 
debitanti.
Brez Matejeve energije, znanja, volje in odrekanja gledališčniki 
ne bi dosegali tako lepe rezultate. Gledališče povezuje mlajšo 
in starejšo generacijo ter opravlja pomembno gledališko 
poslanstvo v Velenju in Šaleški dolini.
Matej Mraz opravlja pomembno nalogo predsednika Zveze 
kulturnih organizacij Šaleške doline že drugi mandat. Naloge 
opravlja prostovoljno in je eden izmed mnogih pomembnih 
prostovoljcev v Gledališču Velenje. Je član vodstva Območne 
izpostave RS za kulturne dejavnosti Velenje. Glede na uspešnost 
njegovega dosedanjega dela – kulturnega poslanstva in novih 
izzivov, ki so postavljeni v strategiji razvoja na področju kulture 
v Mestni občini Velenje, torej novih izzivov, bo le-to visoko 
priznanje MO Velenje zanj velika zahvala za dosedanje delo in 
velika vzpodbuda za naprej. 

ZDRUŽENJE SLOVENSKIH KATOLIŠKIH SKAVTINJ IN 
SKAVTOV – VELENJSKI SKAVT
Velenjski skavti v Velenju delujejo že od leta 1999; formalno 
so bili kot društvo ustanovljeni leta 2005. So podružnica 
vseslovenskega katoliškega skavtskega združenja, ki letos 
praznuje 27. leto obstoja in sestavlja del svetovnega skavtskega 
gibanja WAGGS. 
V Velenju deluje 80 skavtinj in skavtov, ki so razdeljeni so v 
naslednje starostne skupine: 
- Bobri in Bobrovke (BB), od 6 do 7 let
- Volčiči in Volkuljice (VV), od 8 do 10 let
- Izvidniki in Vodnice (IV), od 11 do 15 let
- Popotniki in Popotnice (PP), od 16 do 21 let
Vsaka veja ima starosti prilagojeno strukturiran program. 
Bobri in Volčiči spoznavajo svet preko igre in zgodb iz Knjige 
o džungli, Izvidniki ter Vodnice gradijo na odnosu z naravo in 
sočlovekom ter razvijajo motorične sposobnosti, Popotniki in 
Popotnice pa delajo na razvoju lastne osebnosti. 
Vsako vejo vodijo za to predhodno usposobljeni voditelji, ki 
svoje delo opravljajo prostovoljno. Na leto vsak voditelj opravi 
več kot 500 prostovoljnih ur. V Velenju deluje tudi bratovščina 
odraslih skavtov, s katerimi so v tesnem stiku. 
Leta 2008 so se udeležili in aktivno sodelovali pri organizaciji 
vseslovenskega skavtskega tabora »Jamboree«. Program 
je izhajal iz treh temeljnih vrednot: skavtstva, slovenstva 
in katolištva. Udeleženih je bilo 3.500 skavtinj in skavtov 
različne starosti ter vej, iz različnih koncev Slovenije in tudi iz 
zamejstva.
Leta 2011 so organizirali mednarodni tabor »Pustiti svet za 
spoznanje boljši (el Mundo mejor)«, ob reki Nadiži. Tabora se 
je udeležilo več kot 100 skavtov iz Velenja in Španije.
Leta 2015 so soorganizirali in se udeležili mednarodnega tabora 
»Captain scout«, v Španiji (od Bohoja do Valladolida), kjer so 
se skupaj z več kot 150 mladimi ukvarjali s perečimi družbenimi 
problemi (ekologija, zaposlitev, osebna vera …).
Leta 2016 so sodelovali pri projektu »Za zdravje mladih«, ki ga 
organizira Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, 
Brez izgovora Slovenija, Zveza tabornikov Slovenije, Mladinski 
svet Slovenije, Nacionalni inštitut za javno zdravje ter RTV 
Slovenija. V sklopu projekta so se udeležili usposabljanj in 
dosegli naziv »Promotor zdravja«. 
V sklopu projekta »Za zdravje mladih« so oblikovali dva 
programa. S prvim so ozaveščali mlade (ne le skavte) in jim preko 
socialnega omrežja pripravljali različne naloge za spodbujanje 
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zdravega načina življenja na različnih področjih zdravja (tako 
duhovno kot telesno zdravje). Program so zaključili s tedenskim 
izletom po Posočju, kjer so z aktivnim programom v naravi 
poskrbeli za zdravo preživeti prosti čas. Pri drugem programu 
so se ukvarjali z analizo zdravega načina življenja med mladimi 
in oblikovanjem Google Play aplikacije »Dober, dober…tek!«, 
ki olajša računanje količine sestavin za organizacijo večjih 
dogodkov in daje ideje za raznovrstne jedilnike. Njihov program 
je bil izbran za najboljši program ZSKSS.
V letu 2016 so sodelovali pri projektu »Manj sveč za manj 
grobov«, s katerim so ozaveščali občanke in občane o 
škodljivosti prižiganja sveč na okolje ter jim ponudili ekološko 
izdelano zastavico.
Tedensko organizirajo srečanja za vse starostne veje in vsako 
leto večje večdnevne izhode, kot so jesenovanja, zimovanja, 
spomladovanja ter poletni tabori. V letu 2016 so Volčiči in 
Volkuljice kvalitetno preživljali čas v Vuhredu in Vuzenici, kjer 
so spoznavali Malega princa in njegove modrosti. Izvidniki in 
Vodnice so šotorili v Kranju in z viteško držo krepili moč lastnega 
telesa ter duha. Popotniki in Popotnice so v okviru projekta »Za 
zdravje mladih« leto zaključili v Posočju.
So organizatorji vsakoletnega projekta »Luč miru iz Betlehema«. 
Pri projektu sodelujejo z Društvom tabornikov Rod Jezerski 
zmaj. Preko projekta zbirajo denar za pomoči potrebne družine; 
v letu 2016 so omogočili čudovito preživet zimski čas otrokom 
iz socialno šibkejših družin na Golteh, letos pa so sredstva 
namenili družinam, ki so se zaradi nepredvidenih in nesrečnih 
razlogov znašle v stiski.
Večkrat letno, z organiziranimi akcijami, pomagajo pomoči 
potrebnim. Leta 2012 so s fizičnim delom  in finančnim vložkom 
pomagali družini iz Dravograda ter jim pomagali rešiti del 
katastrofe, ki so jo zagodle močne poplave. 
Vsako leto organizirajo čistilno akcijo, ob dnevu Zemlje, in 
skrbijo za lepšo ter čistejšo okolico Velenja. Leta 2016 so 
sodelovali pri čiščenju Letnega kina, na Velenjskem jezeru.
Tekom leta večkrat obiščejo tudi starejše v Domu za varstvo 
odraslih Velenje in Centru starejših Zimzelen Topolšica. Z njimi 
delijo del svojega časa in tako vsaj malo prispevajo k lažjemu 
prestajanju njihovih tegob ter osamljenosti.
V letu 2017 se bodo udeležili mednarodnega tabora v Nemčiji, 
skupaj z nemškimi skavti iz Ulma in španskimi skavti iz 
Valladolida.

II.
Prejemnikom priznanj pripadajo odličja in plakete, v skladu 
z Odlokom o priznanjih Mestne občine Velenje. Prejemniki 
priznanja prejmejo na slovesnosti ob občinskem prazniku. 

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

Številka: 032-10-0001/2017
Datum: 

župan Mestne občine Velenje                                                    
                                                      Bojan KONTIČ

Obrazložitev:
V predpisanem roku je na komisijo prispelo 10 pobud za 
podelitev priznanj, in sicer:

a) pobude za Grb Mestne občine Velenje:
- MUZEJ VELENJE
- PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VELENJE
- JANEZ POLES
- ŠANK ROCK

b) pobude za Plaketo Mestne občine Velenje:
- VLADIMIRA TISNIKAR
- MATEJ MRAZ
- BARBARA VALERIJA TORI
- ZDRUŽENJE SLOVENSKIH KATOLIŠKIH SKAVTOV – 
VELENJSKI SKAVT
- MEŠANI PEVSKI ZBOR ŽUPNIJE VELENJE SV. MARTIN
- HOKEJSKI KLUB VELENJE

Pobuda za Prostovoljno gasilsko društvo je bila podana s strani 
MO SDS Velenje kot druga pobuda, ki je zaradi tega neveljavna. 
Namreč vsak predlagatelj lahko predlaga le eno priznanje. 

Na seji, na kateri so člani Komisije za priznanja glasovali o 
podelitvi priznanj (23. maj 2017), so bili prisotni: mag. Dragica 
Povh (predsednica), Vita Arlič (članica), Ludvik Hribar (član), 
Suzana Kavaš (članica), Breda Kolar (članica), Branko Smagaj 
(član), Branka Sovinek (članica). 

Člani komisije so o vseh predlogih za priznanja (GRB, 
PLAKETA) glasovali in odločili, kot je razvidno iz sklepa. 

Obrazložitve v sklepu so zapisane tako, kot so jih poslali 
predlagatelji pobud, s tem da so nekatere skrajšane.

Velenje, 1. junij 2017

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

        
 
Komisija za priznanja:
Na podlagi �2. člena Poslovnika Sveta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. �/201� 
– uradno prečiščeno besedilo in �/201�). Komisija za 
priznanja predlaga svetu, da ta sklep sprejeme. 

predsednica komisije
mag. Dragica POVH, l.r.
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POROČILO 
O IZVAJANJU NAČRTA UPRAVLJANJA KAPITALSKIH NALOŽB V MESTNI OBČINI VELENJE  

ZA LETO 2016 
 
1. Uvod 
S sprejeto Strategijo je občina opredelila cilje upravljanja in osnovna pravila, po katerih  smo  določili,  
katere  kapitalske naložbe  so  v  občinskem  interesu,  njihov  proces upravljanja,  ter  kako  zagotavljati  
javni  interes  občine  ob  preglednem  in  gospodarnem upravljanju s kapitalskimi naložbami. 
 
Na podlagi sprejete Strategije smo izdelali Načrt upravljanja  kapitalskih  naložb v Mestni občini Velenje 
za leto 2016, kjer so cilji jasno opredeljeni, utemeljeni in merljivi. Na podlagi ciljev so postavljeni 
kazalniki, ki opredeljujejo ciljne vrednosti za leto 2016.  Cilji sledijo temeljnim načelom upravljanja 
kapitalskih naložb in so na eni strani lastniški (donosnost, rentabilnost, …) in na drugi strani cilji, ki so 
postavljeni zaradi doseganja javnih interesov (javne službe,…). 
 
Z dopisom št. 414-05-0003/2017 z dne 3.5.2017 smo podjetja, v katerih ima Mestna občina Velenje 
kapitalske naložbe pozvali, da nam pošljejo poročilo o izvajanju Načrta upravljanja kapitalskih naložb v 
Mestni občini Velenje za leto 2016. Poročila so poslali: 

- Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. 
- PUP - Saubermacher d.o.o. 
- Golte d.o.o. 
- RASR d.o.o. 
- SAŠA-ORA d.o.o. 
- Šaleška veterina d.o.o. 
- RRA – CELJE d.o.o. 
- Saša inkubator d.o.o. 

 
2. Naložbe v delnice v državi na dan 31.12.2016: 
Med dolgoročnimi finančnimi naložbami Mestna občina Velenje izkazuje naložbe v delnice, ki so v višini 
14.407,87 EUR. Vrsto, količino in vrednost prikazuje spodnja tabela: 
 
NAZIV DELNICE ŠT. DELNIC KNJIG. VREDN. 31.12.2016 EUR 
ALPEN INVEST,podsklad Alpen.SI 5910 4.053,44 
KD Holding d.d. 22 845,83 
KS Naložbe d.d. 264 1.101,65 
Triglav družba za upravljanje 
d.o.o. 

84,5728 1.302,07 

Delniški sklad Modra linija 2450 2.985,25 
KD ID, delniška ID d.d. 123 513,27 
Zavarovalnica Triglav d.d. 36 237,71 
Infond Global 105 1.059,45 
Infond Dynamic 64 249,60 
NLB Skladi 152 2.059,60 
Skupaj:  14.407,87 EUR 
 
Knjigovodska vrednost vrednostnih papirjev znaša 14.407,87 EUR. Vrednostne papirje, ki kotirajo na borzi, 
smo prenesli na trgovalni račun pri ALTA Invest d.d.. 
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3. Opredelitev temeljnih načel, strateških ciljev ter kazalnikov za kapitalske naložbe v lasti 
Mestne občine Velenje za leto 2016 

 
3.1. Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. (83,10% delež) 

 
Podjetje  Temeljna načela Strateški cilji 
 
 
 
Komunalno podjetje Velenje, 
d.o.o. 

gospodarnost doseganje pozitivne 
donosnosti kapitala 

uspešnost neprekinjena in kakovostna 
oskrba s komunalnimi 
storitvami 

učinkovitost najnižje možne cene 
komunalnih storitev za 
občane 

preglednost strokovna podpora pri 
izvajanju investicij v 
komunalno infrastrukturo 

 
Kazalniki in cilji za leto 2016: 
 
1. Stopnja donosnosti kapitala, višina doseženega dobička iz poslovanja 
 
Po Poslovnem planu Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., za leto 2016, ki ga je potrdil Svet ustanoviteljev, 
je planiran čisti dobiček v višini 20.638 €. 
 
O razporeditvi dejansko doseženega dobička v letu 2016 bo odločala Skupščina KPV na podlagi 
revidiranega letnega poročila in predloga uprave KPV. 
 
Predvidena donosnost kapitala Komunalnega podjetja Velenje v letu 2016 znaša 1,12 %. 
 
2. Število prekinitev dobav posameznih komunalnih storitev 
 
Komunalno podjetje Velenje mora zagotavljati redno dobavo vseh obveznih in izbirnih javnih služb do 
občanov MOV, brez izpadov, ki bi imeli vzrok v podjetju. Tudi izpade dobave zaradi zunanjih razlogov 
(vremenski pogoji, …) mora Komunalno podjetje Velenje odpraviti v najkrajšem možnem času. Motnje pri 
dobavi oskrbe časovno ne smejo presegati 450 ur letno (5 %).  
 
3. Delež ustreznih vzorcev pitne vode 
 
Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., oskrbuje s pitno vodo 43.222 uporabnikov Šaleške doline (občine 
Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki). Uporabniki so bili oskrbovani iz 4 vodovodov, ki so razdeljeni na 6 
oskrbovalnih območij (R1 Velenje, ČN Grmov vrh, Mazej, Bele Vode, Paški Kozjak in Prelska). 
Skladno z Zakonom o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list 
RS, št. 52/00 in posodobitve) in Pravilnikom o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/2004 in posodobitve) v okviru 
notranjega nadzora spremljamo in zagotavljamo zdravstveno ustreznost pitne vode v vseh fazah priprave in 
distribucije. Notranji nadzor je vzpostavljen na osnovah sistema HACCP, ki omogoča prepoznavanje 
mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih dejavnikov, ki lahko predstavljajo tveganje za zdravje. Na osnovi 
prepoznanih dejavnikov tveganja so znotraj sistema HACCP predpisani potrebni ukrepi za preprečevanje 
le-teh in vzpostavljen stalen nadzor na tistih mestih (kritičnih kontrolnih točkah), kjer se tveganja lahko 
pojavijo. 
 
Vzorčenje in analize pitne vode je v okviru notranjega nadzora izvajal skladno s standardom SIST EN 
ISO/IEC 17025 in letnim planom vzorčenja Tehnološki laboratorij KPV, ki je del Službe za tehnologije in 
nadzor. V okviru notranjega nadzora je bilo v letu 2015 od zajetij pa do pipe uporabnika odvzetih 1.375 
vzorcev za analizo na mikrobiološke in fizikalno kemijske parametre.  
Analize kažejo, da je surova voda na zajetjih v 48 % fizikalno kemijsko ustrezna, vendar v 70 % 
mikrobiološko onesnažena. Zato se zajeta voda obdela s tehnologijo ultrafiltracije v napravah za pripravo 
pitne vode Čujež (za oskrbovalno območje R1 Velenje), Grmov vrh (za oskrbovalno območje ČN Grmov 
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vrh) in Mazej (za oskrbovalno območje Mazej). Za oskrbovalni območji Bele Vode in Prelska se zajeta voda 
pred distribucijo k uporabnikom klorira, v oskrbovalnem območju Paški Kozjak pa se pred kloriranjem surova 
voda ob morebitni povišani motnosti še obdela s koagulantom in flokulantom ter filtrira preko peščenih 
filtrov.  
Kontrola vode po pripravi kaže, da se je le ta uspešno izvajala, saj so bili po pripravi vode vsi odvzeti vzorci 
pitne vode ustrezni. Kontrolo vode smo izvajali tudi na omrežju in vodohranih, kjer so bili vsi odvzeti vzorci 
mikrobiološko in fizikalno kemijsko ustrezni.  
Nadzor smo izvajali tudi na pipah uporabnikov, pri čemer smo odvzeli 213 vzorcev vode za mikrobiološko 
analizo in 213 vzorcev vode za fizikalno kemijske analize. Vsi odvzeti vzorci so bili zdravstveno ustrezni in 
skladni s Pravilnikom o pitni vodi.  
 
Dodatni nadzor oz. zunanji nadzor nad kvaliteto pitne vode se izvaja v okviru republiškega monitoringa, ki 
ga izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Tako je bilo v letu 2015 v okviru 
republiškega monitoringa s strani NLZOH odvzetih 50 rednih mikrobioloških in 50 rednih fizikalno kemijskih 
vzorcev vode. Narejenih je bilo tudi 7 občasnih, razširjenih preiskav pitne vode.  
V okviru rednega mikrobiološkega monitoringa sta bili v enem vzorcu pitne vode najdeni 2 koliformni 
bakteriji. Skladno s predpisi smo izvedli korektivne ukrepe, obvestili nadzorne inštitucije in izvedli kontrolno 
vzorčenje. V kontrolnem vzorcu bakterije niso bile najdene. Predvidevamo, da je bil vzrok za pojav bakterij 
interno omrežje objekta. Prisotnost tako nizkega števila koliformnih bakterij pa ni predstavljala tveganja za 
uporabnike. 
 
Ustreznost izvajanja vodooskrbe se preverja tudi z inšpekcijskim nadzorom, ki ga je v letu 2015 izvajal 
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, izpostava Velenje. Izvedenih je bilo 14 inšpekcijskih presoj. 
Vse aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru notranjega nadzora, vzpostavljenega sistema HACCP in 
spremljajočih higienskih programov (SHP), so bile ocenjene kot ustrezne, zato ni bilo izdanih nobenih 
opozoril ali priporočil.  
 
Na osnovi rednih nadzorov in izvajanja programov sistema HACCP in SHP zagotavljamo, da je vodooskrba 
v Šaleški dolini varna in proces vodooskrbe tehnično in tehnološko ustrezno opremljen ter nadzorovan. 
Pitna voda je zdravstveno ustrezna in skladna s Pravilnikom o pitni vodi. 
 
Za leto 2016 predpostavljamo, da bomo ohranili delež ustreznih vzorcev pitne vode v vodovodnem omrežju 
na nivoju predhodnih let, kar pomeni, da bo delež skladnih in zdravstveno ustreznih vzorcev v okviru 
notranjega nadzora in republiškega monitoringa višji kot 95 %. 
 
4. Delež vodnih izgub 
 
Dejanske vodne izgube v MO Velenje ne smejo presegati meje 25 % oz. faktor ILI 4. V letu 2015 so bile 
izmerjene 24.63 % dejanske vodne izgube. Infrastrukturni indeks izgub - ILI (ki predstavlja razmerje med 
dejanskimi izgubami vode in oceno minimalnih dejanskih izgub, ki se jih lahko tehnično doseže glede na tlak 
v omrežju, povprečno dolžino priključka in gostoto priključkov) pa je znašal 3,6. 
 
5. Število novo priključenih objektov na javno kanalizacijo 
 
Komunalno podjetje Velenje mora, skladno z zakonodajo, na javno kanalizacijo priključiti vse objekte, kjer 
nastajajo odpadne vode in je odpadno vodo možno odvesti v javno kanalizacijo. Novo priključevanje se 
mora dosledno vršiti predvsem na novih sistemih, kjer se končuje gradnja in pridobiva uporabno dovoljenje 
za obratovanje v letu 2016. S pomočjo inšpekcijskih služb pa je potrebno priključiti na javno kanalizacijo tudi 
tiste objekte, katerih lastniki se niso odzvali zahtevi po priključitvi objektov na javno kanalizacijo v 
predpisanem zakonskem roku. Skupaj se mora na javno kanalizacijo priključiti vsaj 100 novih objektov.  
Trenutna priključenost prebivalcev MOV na javno kanalizacijo je 88,1 %. V skladu z Uredbo o odvajanju in 
čiščenju komunalne odpadne vode (UL RS, št. 98/2015) mora biti na javno kanalizacijo priključen vsak 
objekt znotraj državno določenih aglomeracij poselitve, razen objekti, katerih priključki bi bili daljši od 100 m 
in povezani z nesorazmerno visokimi stroški. 
 
6. Povečanje/zmanjšanje cen komunalnih storitev 
 
V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva 
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okolja (UL RS, št. 87/2012 in 109/2012) se s 1. 1. 2016 uveljavljajo spremenjene cene na dejavnosti oskrbe s 
pitno vodo, na dejavnosti odvajanja odplak in na dejavnosti čiščenja odplak. Na dejavnosti oskrbe s pitno 
vodo je za ceno omrežnine predvidena subvencija uporabnikom s strani občin. Elaborati o oblikovanju cene 
izvajanja storitev javne službe bodo predloženi v potrditev pristojnemu občinskemu organu – Svetu 
ustanoviteljev. 
 
Na dejavnosti oskrbe s toplotno energijo so trenutno veljavne cene oblikovane skladno z Uredbo o oblikovanju 
cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (UL 
RS, št. 28/2014). Sprememba cene toplotne energije je odvisna od spremembe cen vhodnih energentov in 
storitev. Cena se tako oblikuje skladno z Aktom o metodologiji za oblikovanje cen toplote za daljinsko 
ogrevanje (UL RS, št. 27/2015, 47/2015, 61/2015), ki ga je izdala Agencija za energijo v skladu z veljavnim 
Energetskim zakonom. Cena števnine merilnikov toplotne energije in tople vode je oblikovana skladno z 
načrtovanimi stroški servisiranja in umerjanja merilnikov v zakonsko določenih rokih; v letu 2016 se ne 
predvideva povečanja obstoječe cene števnine. 
 
Na dejavnosti oskrbe s plinom se bodo cene dobave zemeljskega plina mesečno spreminjale v odvisnosti od 
spremembe cen pri dobavitelju zemeljskega plina. Omrežnina se bo spremenila s 1. 1. 2016, diferencirano po 
tarifnih skupinah, v skupni višini do 2,95 %. 
 
Na pokopališki dejavnosti je predvidena subvencija uporabnikom s strani občin za najemnino grobnih mest. 
 
7. Določitev višine namenskih sredstev za vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja 
  
Vzdrževanje javnega hidrantnega omrežja se izvaja v okviru gospodarske javne službe oskrbe s pitno 
vodo na podlagi Uredbe o oskrbi s pitno vodo (UL RS, št. 88/2012), in sicer 4. točke 22.člena. 
 
Obnove in posodobitve javnega vodooskrbnega sistema, katerega neločljivi sestavni del je tudi zunanje 
hidrantno omrežje (Uredba o oskrbi s pitno vodo, UL RS, št. 88/2012, 3. točka 2. člena), pa se financirajo 
iz vira najemnine za uporabo infrastrukture ki je sestavni del integralnega proračuna MOV. Iz tega vira 
imamo za namen obnove hidrantnega omrežja v proračunu MO Velenje zagotovljenih 10.000 EUR. S 
Komunalnim podjetjem Velenje je občina sklenila posebno pogodbo o poslovnem najemu komunalne 
infrastrukture. 
 
8. Priprava zbirnih poročil s primerjavo realiziranih na planirane vrednosti 
 
Poročila o poslovanju mora Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., redno dostavljati tudi občinski upravi, in 
sicer najmanj: 

- poslovni plan družbe, 
- polletno poročilo o poslovanju družbe, 
- revidirano letno poročilo. 

 
3.1.1. Poročilo o doseženih ciljih za leto 2016 
 
Stopnja donosnosti kapitala, višina doseženega dobička iz poslovanja 
 
Skladno z revidiranim Letnim poročilom Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o. za leto 2016 znaša poslovni 
izid poslovnega leta 25.451 € in čisti poslovni izid poslovnega leta 66.571 €. 
 
Po Poslovnem planu Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o. za leto 2016, ki ga je potrdil Svet ustanoviteljev, 
je bil planiran dobiček v višini 20.638 € in čisti dobiček v višini 20.638 €. 
 
Donosnost kapitala Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o. v letu 2016 znaša 3,6 %. 
 
Število prekinitev dobav posameznih komunalnih storitev 
 
Komunalno podjetje Velenje, d. o. o. je v letu 2016 zagotavljalo redno dobavo vseh obveznih in izbirnih javnih 
služb do občanov MOV, brez dolgotrajnih izpadov, ki bi imeli vzrok v podjetju. Izpade dobave zaradi zunanjih 
razlogov (vremenski pogoji,…) je podjetje odpravilo v najkrajšem možnem času. Motnje dobave v letu 2016 
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pri oskrbi skladno z Načrtom upravljanja kapitalskih naložb v mestni občini Velenje niso presegale 414 ur (4,7 
%).  
Delež ustreznih vzorcev pitne vode 
 
Komunalno podjetje Velenje oskrbuje s pitno vodo 43.841 uporabnikov Šaleške doline (občine Velenje, 
Šoštanj, Šmartno ob Paki, Dobrna, Žalec, Polzela, Mozirje, Mislinja). Uporabniki so bili oskrbovani iz 1 
vodovodnega sistema vodovodov, ki je razdeljen na 6 oskrbovalnih območij (R1 Velenje, ČN Grmov vrh, 
Mazej, Bele vode, Paški Kozjak in Prelska). 
 
V okviru notranjega nadzora je bil v letu 2016 od zajetij pa do pipe uporabnika odvzet 1.101 vzorec za analizo 
na mikrobiološke in fizikalno kemijske parametre.  
 
Vodni viri v Šaleški dolini so kraškega tipa. Analize kažejo, da je surova voda na vodnih virih in pred pripravo 
v večini primerov mikrobiološko oporečna. Zato se je zajeta voda obdelala s tehnologijo ultrafiltracije v 
napravah za pripravo pitne vode Čujež (za oskrbovalno območje R1 Velenje), Grmov vrh (za oskrbovalno 
območje ČN Grmov vrh) in Mazej (za oskrbovalno območje Mazej). Za oskrbovalna območja Bele vode in 
Prelska se je zajeta voda pred distribucijo k uporabnikom klorirala, v oskrbovalnem območju Paški Kozjak pa 
se je pred kloriranjem surova voda ob morebitni povišani motnosti še obdelala s koagulantom in flokulantom 
ter filtrirala preko peščenih filtrov. 
 
Kontrola vode po pripravi je pokazala, da se je le ta uspešno izvajala, saj so bili po pripravi vode vsi odvzeti 
vzorci pitne vode fizikalno kemijsko ustrezni, med mikrobiološkimi vzorci pa je bil le en neustrezen. 
Neustrezen vzorec je bil odvzet za klorno postajo Bele vode, vzrok za mikrobiološko oporečnost je bil 
prekratek kontaktni čas med pitno vodo in dezinfekcijskim sredstvom. Neskladnost je bila odpravljena. 
Kontrolo vode smo izvajali tudi na omrežju in vodohranih, kjer so bili vsi odvzeti vzorci mikrobiološko in 
fizikalno kemijsko ustrezni. 
 
Nadzor se je izvajal tudi na pipah uporabnika, pri čemer je bilo odvzetih 189 vzorcev vode za mikrobiološko 
analizo in 189 vzorcev vode za fizikalno kemijske analize. Vsi odvzeti vzorci so bili zdravstveno ustrezni in 
skladni s Pravilnikom o pitni vodi. 
 
Dodatni, zunanji nadzor nad kvaliteto pitne vode se je izvajal v okviru republiškega monitoringa, ki ga izvaja 
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.  
 
Tako je bilo v letu 2016 v okviru republiškega monitoringa s strani NLZOH odvzetih 45 rednih mikrobioloških 
in 45 rednih fizikalno kemijskih vzorcev vode. Narejenih je bilo tudi 7 občasnih, razširjenih preiskave pitne 
vode. Dva vzorca vode nista bila skladna z zahtevami Pravilnika o pitni vodi. 
 
V oskrbovalnem območju Grmov vrh je bila v vzorcu vode, odvzetem v Vrtcu Vrtiljak, najdena ena koliformna 
bakterija. Kontrolno vzorčenje je pokazalo, da koliformnih bakterij ni prisotnih v javnem sistemu, niti v interni 
inštalaciji. Vzrok za neskladje ni znan.  
 
V oskrbovalnem območju Prelska je bil neustrezen vzorec vode odvzet v Vrtcu Vinska Gora, v katerem je bilo 
prekoračeno število mikroorganizmov pri 22 in 37°C in prisotna je bila ena koliformna bakterija. Vrtec v času 
vzorčenja ni obratoval in vzrok za neskladni vzorec je bilo zastajanje vode v interni inštalaciji. V skladu z 
zakonodajo smo izvedli potrebne ukrepe, obveščanje nadzornih inštitucij ter kontrolno vzorčenje vode.   
 
Prisotnost tako nizkega števila koliformnih bakterij ne predstavlja tveganja za uporabnike. 
 
Ustreznost izvajanja vodooskrbe se preverja tudi z inšpekcijskim nadzorom. Inšpekcijski nadzor je v letu 2016 
izvajal Zdravstveni inšpektorat RS, Izpostava Velenje. Izvedenih je bilo 6 inšpekcijskih presoj. Vse aktivnosti, 
ki jih izvajamo v okviru sistem HACCP in SHP, so bile ocenjene kot ustrezne, zato nismo dobili nobenih 
opozoril ali priporočil. 
Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., oskrbuje s pitno vodo 42.511 uporabnikov Šaleške doline (občine 
Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki). Uporabniki so bili oskrbovani iz 4 vodovodnih sistemov (Velenje 
Šoštanj, Šmartno ob Paki, Cirkovce, Prelska), ki so nadalje razdeljeni na 9 oskrbovalnih območij. 
 
Delež vodnih izgub 
 
Dejanske vodne izgube zaradi netesnosti cevovodov so bile v letu 2016 izmerjene v višini 21,62 %.  
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Infrastrukturni indeks izgub pa je znašal 3,0. Načrtovan cilj, kateri je predvideval vodne izgube pod 25%, je bil 
dosežen.   
 
Število novo priključenih objektov na javno kanalizacijo 
 
Odstotek priključitve prebivalstva MOV na javno kanalizacijo znaša 88,7 % in se je v letu 2016 povečal za 0,6 
odstotne točke.  
 
Povečanje/zmanjšanje cen komunalnih storitev 
 
V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja (UL RS, št. 87/2012 in 109/2012) so se s 1. 1. 2016 uveljavile spremenjene cene na dejavnosti oskrbe 
s pitno vodo, na dejavnosti odvajanja odplak in na dejavnosti čiščenja odplak. Na dejavnosti oskrbe s pitno 
vodo so občine lastnice KPV k ceni omrežnine namenile subvencijo upravičenim uporabnikom.  
 
Na dejavnosti oskrbe s plinom se je s 1. 1. 2016 spremenila omrežnina, in sicer skladno z že prejetim 
soglasjem Agencije za energijo RS diferencirano po tarifnih skupinah, v skupni višini do 2,95 %.  
 
Na pokopališki dejavnosti sta občini lastnici pokopališča Podkraj in pokopališča Škale namenili subvencijo k 
najemnini grobnih mest za leto 2016. 
 
Določitev višine namenskih sredstev za vzdrževanje javnega hidrantnega  omrežja 
  
Plan obnovitvenih investicij hidrantnega omrežja iz vira najemnine v višini 10.000 € je bil dosežen. Za redno 
vzdrževanje in obratovanje javnega hidrantnega omrežja skrbi najemnik infrastrukture iz vira vodarine. 
 
Priprava zbirnih poročil s primerjavo realiziranih na planirane vrednosti 
 
Komunalno podjetje Velenje, d. o. o. je občinski upravi v letu 2016 redno dostavljalo poročila o poslovanju, in 
sicer: 
 
- Revidirano Letno poročilo Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o. za leto 2015, 
- Polletno poročilo o poslovanju Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o. za leto 2016 ter 
- Poslovni plan Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o. za leto 2017. 
 
3.2. PUP-Saubermacher, d.o.o. (19,8185% delež) 
 
Podjetje  Temeljna načela Strateški cilji 
 
 
 
 
 
PUP-Saubermacher, d.o.o. 

gospodarnost doseganje pozitivne 
donosnosti kapitala 

uspešnost energetsko varčno in 
okoljevarstveno upravljanje 
obdelave in odlaganja 
odpadkov 

učinkovitost najnižje možne cene storitev 
odlaganja odpadkov za 
občane 

preglednost strokovna podpora pri 
izvajanju investicij v 
infrastrukturo 

 
Kazalniki in cilji za leto 2016: 
 
1. Stopnja donosnosti kapitala, višina doseženega dobička iz poslovanja 
 
V letu 2016 pričakuje družba pozitivno poslovanje in v skladu s tem dobiček iz poslovanja in donosnost na 
kapital. 
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2. Delež ločeno zbranih odpadkov 
 
PUP-Saubermacher d.o.o. mora čim bolj učinkovito izvajati sprejeto strategijo zbiranja in odvoza komunalnih 
odpadkov za obdobje od leta 2012 do leta 2020. Temu sledijo cilji podjetja na področju doseganja okoljskih 
ciljev, ki so predpisani in določeni v veljavni okoljski zakonodaji. 
 
3. Povečanje/zmanjšanje cen komunalnih storitev ravnanja z odpadki 
 
V skladu z Uredbo bo družba v mesecu marcu 2016 pripravila Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne 
javne gospodarske službe ravnanja s komunalnimi odpadki, kjer bodo prikazani odmiki med obstoječo in 
obračunsko ceno opravljenih storitev.   
 
4. Priprava zbirnih poročil s primerjavo realiziranih na planirane vrednosti 

Podjetje PUP-Saubermacher d.o.o. mora redno pripravljati poročila v skladu s podpisano koncesijsko 
pogodbo. Prav tako mora pripravljati vsa ostala poročila v skladu z veljavno zakonodajo na področju, ki ga 
predpisujejo regulative poslovanja gospodarskih služb. Vsi dokumenti in poročila se morajo redno dostavljati 
vsem lastnikom v skladu z veljavno družbeno pogodbo. 
 
3.2.1. Poročilo o doseženih ciljih za leto 2016 
 
Stopnja donosnosti kapitala, višina doseženega dobička iz poslovanja 
 
Podjetje PUP - Saubermacher d.o.o. je v letu 2016 uspelo realizirati celotni dobiček v višini 280.190,96 EUR 
in čisti dobiček v višini 256.173,98 EUR, kar je za 0,65 % več od planiranega.  
 
Čista donosnost kapitala PUP - Saubermacher d.o.o. je v letu 2016 znašala 0,439. 
 
Delež ločeno zbranih odpadkov 
 
PUP - Saubermacher d.o.o. učinkovito izvaja sprejeto strategijo zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov za 
obdobje od leta 2012 do leta 2020, ki pravi, da je potrebno do tega leta zbrati ločeno 50% odpadkov. Temu 
sledijo cilji podjetja na področju doseganja okoljskih ciljev, ki so predpisani in določeni v veljavni okoljski 
zakonodaji. V letu 2016 je bilo v MOV ločeno zbranih frakcij 58,05%, mešanih komunalnih odpadkov pa 
41,95%. 
 

Količina odpadkov v mestni občini Velenje v obdobju 2011 – 2016 

Odpadek 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

količina 
(t) 

delež 
(%) 

količina 
(t) 

delež 
(%) 

količina 
(t) 

delež 
(%) 

količina 
(t) 

delež 
(%) 

količina 
(t) 

delež 
(%) 

količina 
(t) 

delež 
(%) 

Skupaj 20 in 
15 01  8.561 100,00 8.935 100,00 9.896 100,00 9.838 100,00 9.748 100,00 10.213 100,00 

Skupaj 
embalaža 15 
01  

1.536 17,94 1.717 19,22 1.632 17,79 1.750 16,49 1.610 16,52 1.809 17,68 

Mešana 
embalaža 15 
01 06  

804 9,39 1.001 11,21 1.091 10,09 1.012 10,23 984 10,09 1.130 11,04 

BIOO  1.760 20,56 1.400 15,67 1.870 19,02 1.949 19,70 2.082 21,36 2.160 21,10 

MKO 3.830 44,74 4.213 47,16 4.600 46,76 4.432 44,79 4.134 42,41 4.295 41,95 

Povečanje/zmanjšanje cen komunalnih storitev ravnanja z odpadki 
 
Družba je za leto 2016 pripravila Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne javne gospodarske službe 
ravnanja s komunalnimi odpadki z veljavno zakonodajo (Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja Ur. l. RS 87/2012  in 109/2012). Cena za  
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zbiranje in prevoz ter infrastrukturo  je bila spremenjena s 1.7.2016. Hkrati je spremenil cene Simbio d.o.o., ki 
izvaja predelavo, odlaganje in kompostiranje.  
 

Cenik ravnanja z odpadki 
VELENJE     1.1.2014   1.7.2016   
STORITEV EUR/ENOTA EUR/ENOTA EUR/ENOTA EUR/ENOTA % 
UPORABA JAVNE INFRASTRUKTURE (KO in 
BIOO) 0,00198 €/kg   0,00234 €/kg   18,18 
ZBIRANJE  KOMUNALNIH ODPADKOV (KO) 0,15689 €/kg   0,17307 €/kg   10,31 
ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH 
ODPADKOV (BIOO) 0,11279 €/kg   0,11279 €/kg   0,00 
UPORABA JAVNE INFRASTRUKTURE 
OBDELAVE KO-SIMBIO 0,02601 €/kg 

0,07843 €/kg 
0,02592 €/kg 

0,08703 €/kg -0,35 
OBDELAVA  KO - SIMBIO 0,05242 €/kg 0,06111 €/kg 16,58 
UPORABA JAVNE INFRASTRUKTURE 
OBDELAVE BIOO-SIMBIO 0,04590 €/kg 

0,07481 €/kg 
0,05071 €/kg 

0,08613 €/kg 10,48 
OBDELAVA  BIOO  - SIMBIO 0,02891 €/kg 0,03542 €/kg 22,52 
UPORABA JAVNE INFRASTRUKTURE 
ODLAGANJE KO-SIMBIO 0,02905 €/kg 

0,05194 €/kg 
0,03024 €/kg 

0,06972 €/kg 
4,10 

ODLAGANJE KO  PO OBDELAVI – SIMBIO* 
(35% se obračuna ) 0,02289 €/kg 0,03948 €/kg 72,48 

  
 
Priprava zbirnih poročil s primerjavo realiziranih na planirane vrednosti 
 
Podjetje PUP - Saubermacher d.o.o. redno pripravlja polletna, letna poročila in plan v skladu s podpisano 
koncesijsko pogodbo.  
V letu 2016 in 2017 je bilo občinski upravi dostavljeno: 

- Poslovni načrt lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in 
koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj 
in Občini Šmartno ob Paki za leto 2017. 

- Poročilo o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in 
koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj 
in Občini Šmartno ob paki za leto 2016. 

- Poročilo o izvajanju GJS zbiranja in odvoza odpadkov za obdobje 1.1. do 30.6.2016 za Mestno 
občino Velenje, Občino Šoštanj in Občino Šmartno ob Paki. 

 
3.3. Golte, d.o.o. (2,9767% delež) 
 
Podjetje  Temeljna načela Strateški cilji 
 
 
 
 
 
Golte, d.o.o. 

gospodarnost doseganje pozitivne 
donosnosti kapitala 

uspešnost zmanjšanje izgube 
povečanje prihodkov 
 
 

učinkovitost zmanjševanje odhodkov 
povečanje zasedenosti hotela 
doseganje večje povprečne 
prodajne cene 

preglednost strokovna podpora pri 
izvajanju investicij v 
infrastrukturo 

 
Kazalniki in cilji za leto 2016: 
 
1. Stopnja donosnosti kapitala, višina doseženega dobička iz poslovanja 

 
V letu 2016 pričakuje družba pozitiven rezultat, zaradi povečanja prihodkov in zmanjševanja odhodkov. 
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2. Uvedba novih produktov  

 
Družba mora izboljšati ponudbo, povečati obisk ter zmanjšati sezonsko odvisnost. Oblikovati mora nove 
programe in produkte za različne ciljne skupine ter izboljšati ponudbo preko povezovanja s ponudniki ostalih 
storitev v občini in okolici. Poskrbeti mora za atraktivnejšo ponudbo v vseh letnih časih. 
 
3. Povečanje trženja 

 
Družba v letu 2016 načrtuje širitev poslovanja na druge ciljne trge in nov poslovni model trženja, ki bo 
omogočal izkoriščanje poletne sezone ter izvedbo programov neodvisnih od vremenskih razmer. Pridobitev 
novih tržišč je usmerjena v dnevne in zahtevnejše stacionarne goste (večanje prepoznavnosti centra kot 
blagovne znamke Golte, okrepitev trženja kot poslovne funkcije, ustrezna vlaganja v sedanje in nove trge - 
3% poslovnih prihodkov, vključevanje v rezervacijske sisteme, sodelovanje z agencijami, društvi, …) Izvedba 
aktivnosti po novem modelu trženja je nujna za doseganje planirane realizacije družbe. 
 
4. Načrt investicij 

 
Golte, d.o.o. v letu 2016 planira investicije v znesku 250.000 € v smislu investicijskega vzdrževanja in razvoja 
novih produktov. 
 
5. Prihodek od prodaje 

 
Načrtovani čisti prihodki od prodaje leta 2016 v znesku 1.613.254 € bodo v primerjavi z letom 2015 
predvidoma višji za 12% predvsem na račun povečanja zasedenosti hotela in doseganja večje povprečne 
prodajne cene in smeri prodaje smučarskih vozovnic. 
 
6. Priprava zbirnih poročil s primerjavo realiziranih na planirane vrednosti 

 
Družba po potrebi in v rednih kvartalnih poročilih poroča o izidih poslovanja NS družbe. Skupščina enkrat 
letno potrdi poslovni načrt in letno poročilo. 
 
Mesečno v družbi pripravljajo KIP – kratka informacija o poslovanju in o tem seznani obvladujočo družbo. 
 
Družba pripravlja : 
 
Kvartalna poročila 
Poslovni  plan družbe 
Družba je opredeljena kot majhna družba in po ZGD ni zavezana reviziji. 
 
3.3.1. Poročilo o doseženih ciljih za leto 2016 
  
Stopnja donosnosti kapitala, višina doseženega dobička iz poslovanja 
  
Družba Golte, d.o.o je v letu 2016 ustvarila za 10 % višje prihodke od prodaje v primerjavi z letom 2015. 
Izguba v letu 2016 je znašala  74.138  €, kar je v primerjavi z letom 2015 nižja za 532.899 € , predvsem iz 
naslova obvladovanja in optimiziranja stroškov na eni strani, ter na drugi strani zaradi doseganja plana 
prodaje, ki smo si ga zadali. 
  
Uvedba novih produktov  

  
Družba je v smeri sezonske odvisnosti  oblikovala  nove produkte za letni čas sezone ( kolesarski park, zip-
line), promocija  poslovnih druženj, seminarjev ipd. ter pripravila promocijo poročnih obredov, sejem porok in 
sodelovala tudi na sejmu porok v Celju.  
  
Povečanje trženja 
  
Iz realizacije plana prihodkov je razvidno, da smo pri oblikovanju novih produktov  na dobri poti, dejstvo pa je, 
da se za  koriščenje poletne sezone in uvedbo novih produktov potrebuje čas, da jih na trgu kupci zaznajo in 
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jih sprejmejo, vendar je vidno zanimanje za omenjene produkte, ki so neodvisni od vremenskih razmer.  
Z oblikovanjem le teh nadaljujemo tudi v tem poslovnem letu.  
Družba je v letu 2016 aktivno sodelovala z agencijami ( tako domačimi, kot tujimi) preko katerih so tekle 
prodajne akcije. S tem smo razširili svoje prodajne kanale na madžarski, angleški in italijanski  trg.  
  
Načrt investicij 
  
Družba je sledila planu in v letu 2016 ni imela večjih investicij, razen v smislu nujno potrebnega 
investicijskega vzdrževanja. 

  
Prihodek od prodaje 
  
Družba je v letu 2016 dosegla 96 % planiranih prihodkov od prodaje, kar je dober kazalnik, da minimalno 
zaostajamo za planom, ki smo si ga zadali. V primerjavi z letom 2015 pa je družba ustvarila za 10 % več 
prihodkov od prodaje. 
  
Priprava zbirnih poročil s primerjavo realiziranih na planirane vrednosti 
  
Družba skladno z družbeno pogodbo  s sklicem skupščine  poroča lastnikom , kjer  da v potrditev tako 
poslovni načrt družbe za tekoče leto in letno poročilo za preteklo leto. 
  
3.4. RASR d.o.o. (3,226% delež) 
 
Podjetje  Temeljna načela Strateški cilji 
 
 
 
RASR d.o.o. 

gospodarnost doseganje pozitivne 
donosnosti kapitala 

uspešnost podpora projektom javnega 
interesa pri institucijah, 
gospodarskih družbah 

učinkovitost pokrivanje  vseh stroškov 
lastnega delovanja s tržnimi 
dejavnostmi 

preglednost redno letno poročanje v pisni 
obliki nadzornemu svetu in 
skupščini 

 
Kazalniki in cilji za leto 2016: 
 
1. Stopnja donosnosti kapitala, višina doseženega dobička iz poslovanja 
 
RASR, Razvojne agencije Savinjske regije d.o.o., posluje z vloženimi sredstvi ter skladno z Zakonom o 
spodbujanju skladnega regionalnega  razvoja  izvaja  naloge  spodbujanja  skladnega  regionalnega  
razvoja,  ki  se opravljajo v javnem interesu in naloge, ki pospešujejo možnosti črpanja državnih in evropskih 
sredstev vseh subjektov na področju Savinjske regije. Družbena pogodba določa, da se ugotovljeni dobiček 
iz  poslovanja ne deli med družbenike, temveč se v celoti reinvestira v razvoj in dejavnost družbe.  Za  
kapitalsko naložbo v RASR, d. o. o. se zahteva najmanj 1% donosnost kapitala. 
 
Mestna občina Velenje skladno z družbeno pogodbo, zakonom in pogodbami o izvajanju storitev zagotavlja  
sredstva za financiranje  izvajanja nalog RASR, d. o. o.. 
 
2. Splošne razvojne naloge v javnem interesu  
 
Leto 2016 je že drugo leto novega programskega obdobja 2014-2020 in bo prelomno z vidika uspešnosti 
izvajanja teritorialnega dialoga z ministrstvi, katerega cilj bo dogovoriti sredstva za sofinanciranje čim 
večjega števila projektov v regiji.  
 
Izvajanje splošnih razvojnih nalog: usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega 
programa in regijskih projektov, priprava regijskih shem in projektov za uvrstitev v RRP, popis projektih idej 
ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov, 
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koordinacija in izvajanje drugih nalog v javnem interesu s področja regionalne politike za obdobje 2014-2010 
z danim soglasjem Sveta Savinjske razvojne regije.  
 
V okviru predvidenih vsebin, pomembnih za razvoj regije, bodo koordinirali regijske projekte, ki se bodo 
izvajali na osnovi opredeljenih Regionalnih razvojnih prioritet: prehranska oskrba, predelava in obdelava 
materialov (les, kovine, umetne mase, steklo), energetska oskrba in trajnostni turizem. Poudarek bo tudi na 
področjih: trajnostna mobilnost (Regijska kolesarska pot), ranljive skupine, vpliv na gospodarsko rast in 
povečanje števila delovnih mest ter povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij.  
 
3. Projekti v letu 2016  
 
- Izvajanje Regijske garancijske sheme, 
- Izvajanje Regijske štipendijske sheme za Savinjsko regijo, 
- Skupna priložnost za trajnostni razvoj in upravljanje evropskih jezer – projekt »Joint lakes«, 
- Krepitev političnih instrumentov, ki podpirajo podjetništvo v EU zarast in razvoj mikro, malih in srednjih 
podjetij – 4 GROWTH, 
- Inovativni model v grozdih s pomočjo trajnostnih spodbud – INCLUSIVE, 
- Upravljanje raznolikosti kot osnovna strategija za pridobivanje novih in nekdanjih krajanov – Welcome. 
 
4. Priprava zbirnih poročil s primerjavo realiziranih na planirane vrednosti 
 
Poročila o poslovanju mora RASR, d.o.o. redno dostavljati tudi občinski upravi in sicer: 

- polletno poročilo o poslovanju družbe, 
- poslovni plan družbe in 
- revidirano poslovno poročilo. 

 
3.4.1. Poročilo o doseženih ciljih za leto 2016 
 
Stopnja donosnosti kapitala, višina doseženega dobička iz poslovanja 
 
Mestna občina Velenje ima v osnovnem kapitalu družbe 500 EUR vložka oziroma 3,23 % delež.  
Družba je v letu 2016 opravljala izključno nepridobitno dejavnost in sicer je njena glavna naloga spodbujanje 
regionalnega razvoja v Savinjski regiji. Družba je ustanovljena v letu 2010, družbeniki so Občine savinjske 
regije, ki so udeležene v kapitalu vsaka po 500,00 EUR. Višina osnovnega kapitala se v letu 2016 ni 
spreminjala in znaša 15.500,00 EUR. Družba ni izdajala delnic.  
 
V letu 2016 je družba izkazala izgubo v višini 32.612,64 EUR. Izgubo bo družba RASR d. o. o. pokrila iz 
prenesenega dobička iz preteklih let.  
 
Splošne razvojne naloge Savinjske regije in izvajanje nacionalnih EU projektov: 
 
- Glavne naloge so bile splošno razvojne, regijske sheme in sodelovanje v EU projektih, 
- Regijska Štipendijska shema (RšS) Savinjske regije  
- Regijska garancijska shema Savinjske regije - RGS 
 
- Regija si je zastavila in izvajala štiri projekte: 
  Upravljanje jezer – Projekt Joint Lakes, neuspešen projekt, ker MGRT nima sredstev za te namene, 
  Podpora podjetništvu – 4GROWTH, 
  Inovativni model – Inclusive, 
  Upravljenje raznolikosti – Welcome. 
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3.5. SAŠA-ORA d.o.o.  (7,7263% delež) 
 
Podjetje  Temeljna načela Strateški cilji 
 
 
 
SAŠA-ORA d.o.o. 

gospodarnost doseganje pozitivne 
donosnosti kapitala 

uspešnost podpora projektom javnega 
interesa pri institucijah, 
gospodarskih družbah 

učinkovitost pokrivanje  vseh stroškov 
lastnega delovanja s tržnimi 
dejavnostmi 

preglednost redno letno poročanje v pisni 
obliki nadzornemu svetu in 
skupščini 

 
Kazalniki in cilji za leto 2016: 
 
1. Stopnja donosnosti kapitala, višina doseženega dobička iz poslovanja 
 
Mestna občina Velenje skladno z družbeno pogodbo, zakonom in pogodbami o izvajanju storitev zagotavlja  
sredstva za financiranje  izvajanja nalog SAŠA ORA. Družbena pogodba določa, da se ugotovljeni dobiček 
iz  poslovanja ne deli med družbenike, temveč se v celoti reinvestira v razvoj in dejavnost družbe. 
Mestna občina Velenje od družbe pričakuje, da bo poslovala brez izgube. 
 
2. Strateške usmeritve 
 
Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija bo razvijala partnersko sodelovanje med različnimi nosilci 
razvoja v regiji ter krepila sodelovanje med lokalnimi skupnostmi, regijo in državnimi institucijami. 
 
Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija bo delovala kot osrednja institucija za spodbujanje, pripravo, 
izvedbo in koordinacijo skupnih razvojnih projektov. 
 
Agencija bo v naslednjih letih sooblikovala pozitivno okolje za razvoj podjetništva in vplivala na ugled 
podjetništva v okolju. 
 
Cilji delovanja bodo usmerjeni k ustanavljanjem novih podjetij, razvoju in rasti obstoječih podjetij, pomoči 
podjetjem v težavah, pospeševanju podjetništva, dvigu konkurenčnosti podjetij, povečanju zaposljivosti v 
celotnem območju. 
 
Eden od ciljev je tudi povečanje obsega in kakovosti svetovalnih storitev, ter omogočiti boljši dostop do teh 
storitev za podjetja. Prav tako pa je potrebno zagotoviti pomoč za razvoj in pospeševanje podjetništva na 
podeželju in za razvoj turistične dejavnosti. 
 
3. Spodbujanje skladnega regionalnega razvoja 
 
Z namenom doseganja večje učinkovitosti, celovitosti in enakomernosti izvajanja  razvojno pospeševalnih 
nalog je delovanje Savinjske regije organizirano tako, da na ravni subregij delujejo razvojne institucije, ki  v 
sodelovanju z RASR, Razvojno agencijo Savinjske regije d. o. o., izvajajo subregionalne in regionalne 
razvojne naloge. SAŠA ORA je subjekt spodbujanja razvoja na regionalni ravni za Območno razvojno 
partnerstvo SAŠA in bo še naprej izvajala naslednje aktivnosti:  
- priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa za obdobje 2014-
2020, skladno z ZSRR-2-NPB1 in Uredbo o regionalnih razvojnih programih, 
- priprava in usklajevanje dogovorov za razvoj regije skladno z ZSRR-2-NPB1, 
- spremljanje razvoja regije in priprava letnih poročil o izvajanju regionalnega razvojnega programa 2014-
2020, 
- priprava regijskih shem in projektov za uvrstitev v RRP in dogovor za razvoj regije, skladno z ZSRR-2-
NPB1, Uredbo o regionalnih razvojnih programih in Uredbo o izvajanju ukrepov endogene regionalne 
politike, 
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- izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-
zasebnega partnerstva v okviru teh projektov, če stroški izvajanja niso kriti iz projekta, 
- strokovna in administrativno tehnična podpora delovanju sveta regije, 
- oblikovanje in vodenje regijske razvojne mreže, skladno z ZSRR-2-NPB1, Pravilnikom in sporazumom o 
sodelovanju v regijski razvojni mreži, 
- sodelovanje in usklajevanje z območnimi razvojnimi institucijami ali drugimi pravnimi osebami pri 
opravljanju splošnih razvojnih nalog v regiji, 
- obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri 
oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov. 
Razvojni svet Savinjske regije na redni seji , dne 14. 12. 2015, soglasno potrdil sedem prioritetnih projektov za  
osnutek dogovora za razvoj regij: 

1. Prehranska samooskrba Savinjske regije - zelenjava; 
2. Vonarsko jezero; 
3. Razvoj objezerskih območij Savinjske regije; 
4. Mreža podjetniških inkubatorjev Savinjske regije; 
5. Vzpostavitev mreže kolesarskih poti in stez v Savinjski regiji za trajnostno mobilnost; 
6. Vizija Pohorje 2030; 
7. Mreža dnevnih in medgeneracijskih centrov za okrepitev in izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev 

oskrbe. 

4. Področje pospeševanje in promocija podjetništva 
 
- Izvajanje aktivnosti za mlade, mikro, mala in srednja podjetja ter potencialne podjetnike na lokalnem 
nivoju.  V projekt mreže lokalnih podjetniških centrov po celotni Sloveniji je SAŠA ORA, d. o. o. vključena  že 
od leta 2001. Naloge se izvajajo v sodelovanju z agencijo SPIRIT. 
- Zagotavljanje kakovostne podpore vsem ciljnim skupinam MMSP in potencialnim podjetnikom pri dostopu 
do informacij, znanja in finančnih virov ter do hitrejših administrativnih postopkov. 
- Pomoč podjetnikom pri iskanju oz. uporabi  različnih podpornih instrumentov, usmerjanje k državnim 
spodbudam, ki so na voljo za spodbujanje razvoja podjetništva, posredovanje drugih poslovnih informacij, 
pridobivanje in posredovanje razpisnih informacij in razpisne dokumentacije. 
- Pridobivanje in posredovanje drugih informacij pomembnih za podjetnike in s tem izboljšati dostop podjetij 
do informacij, pa tudi zmanjšati administrativne ovire pri registraciji in opravljanju dejavnosti. 
- Informacije za ustanovitev, razvoj in poslovanje podjetij, hitrejša in cenejša ustanovitev podjetij, 
poenostavitev postopkov po elektronskih poteh za potencialne in obstoječe podjetnike. 
- Izvajanje seminarjev in delavnic - za različne ciljne skupine uporabnikov, tudi za mlade, potencialne 
podjetnike, inkubirana podjetja,  skupnosti start-up in coworking. 
- Izdelava poslovnih načrtov za podjetnike za prijavo na nacionalne razpise za pridobitev subvencij za 
investicijske projekte. Izdelava investicijskih programov v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo 
in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. 
- Priprava in izvajanje mednarodnih in nacionalnih projektov za podporo malim in srednje velikim podjetjem. 
- Koordinacija in vodenje projektov, ki se prijavljajo na nacionalne in transnacionalne razpise. 
- Izvajanje promocije celovitih podpornih storitev in promocije razvoja podjetniške kulture na lokalni ravni. 
Seznanjanje s tradicionalnimi promocijskimi dogodki kot so Start up Slovenija, »Imagine Cup« in mednarodna 
konferenca podim. 
V sodelovanju s SAŠA Inkubatorjem izvajanje promocijskih in animacijskih aktivnosti za različne ciljne 
skupine. 
 
5. Spodbujanje razvoja turizma RDO SAŠA 
 
Marketing in pospeševanje prodaje destinacije SAŠA:  
- priprava skupnih predstavitvenih, promocijskih in prodajnih akcij v sodelovanju s ponudniki, uporaba 
različnih promocijskih orodij, 
- priprava in sodelovanje pri pripravi promocijskih materialov, 
- izvajanje rednih neformalnih sestankov s turističnimi deležniki celotne destinacije, povezovanje 
ponudnikov. 
- organizacija predstavaitev na sejmnih in borzah, udeležba na sejmih,  
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- iskanje potencialnih poslovnih partnerjev za turistične ponudnike, 
- posedovanje pri organizaciji in organizacija poslovnih turističnih dogodkov v destinaciji.  
 
Promocijska orodja, promocijski material, prodajne akcije: spletne strani in digitalna promocija, sodelovanje 
z GIZ pohodništvo in kolesarjenje, podora promocijskim akcijam, sejmi, borze in poslovni dogodki.  
 
6. Priprava zbirnih poročil s primerjavo realiziranih na planirane vrednosti 
 
Poročila o poslovanju mora Savinjsko šaleška območna razvojna agencija, d. o. o. redno dostavljati tudi 
občinski upravi in sicer najmanj: 

- četrtletna poročila o izvedenih nalogah, 
- polletno poročilo o poslovanju družbe, 
- poslovni plan družbe in 
- revidirano poslovno poročilo.  

 
3.5.1. Poročilo o doseženih ciljih za leto 2016 
 
Stopnja donosnosti kapitala, višina doseženega dobička iz poslovanja 
 
Osnovni kapital družbe je 15.122,68 EUR. Mestna občina Velenje ima v osnovnem kapitalu družbe 1.168,44 
EUR vložka oziroma 7,7 % delež. 
 
V letu 2016 je bil realiziran negativen izid iz poslovanja v višini 10.646,27 EUR, ki ga je možno pokrivati iz 
kapitalskih rezerv oziroma iz prenesenega dobička preteklih let (cca 41.000 EUR). 

Na osnovi programa dela in finančnega načrta družbe so občine sofinancirale delovanje agencije na osnovi 
posebej sklenjene pogodbe z dogovorjenimi deleži - po ključu števila prebivalcev od predvidenega skupnega 
prispevka občin. Mestna občina Velenje je družbo sofinancirala v višini 32.736 EUR. 

Savinjsko-šaleška območna razvojna agencija vključuje v svoje delovanje partnerje, ki so pripravljeni 
prispevati k razvoju lokalnega okolja in celotnega območja, jih motivira za skupno reševanje problemov, 
postavljanje prioritet v okolju, išče razvojne potenciale in jih usmerja k realizaciji zastavljenih ciljev. 

Osnovni namen, zaradi katerega je bila ustanovljena razvojna agencija, je potreba po organiziranem in 
skupnem razvoju lokalnega okolja, razvoju in vzpostavljanju učinkovitih podpornih storitev za pospeševanje 
podjetništva in samozaposlovanja ter promocije podjetniške kulture. 

Ključna področja delovanja so naslednja: spodbujanje skladnega regionalnega razvoja, pomoč pri pripravi in 
prijavi projektov, izvedba projektov, promocija in pospeševanje podjetništva ter spodbujanje razvoja turizma. 

1. Pospeševanje in promocija podjetništva 

Doseženi rezultati: 

- Izvedenih 347 osnovnih svetovanj z namenom omogočiti dostop do informacij, znanja in finančnih 
virov, pomagati pri premagovanju administrativnih ovir, seznanjanje z razvojnimi spodbudami, 
pridobivanje in posredovanje drugih informacij. Za območje Mestne občine Velenje je bilo izvedenih 
76 svetovanj.  

- Posredovana informacijsko - promocijska sporočila - razpisne informacije in razpisne dokumentacije, 
posredovani odgovori na vprašanja uporabnikov, posredovane druge poslovne informacije 
posredovanih 52 paketov obvestil. 
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- Izvedene informativno-promocijske in tematske delavnice za mlade, potencialne podjetnike in MSP. 
Izvedenih 15 delavnic. 

- Registracija novih podjetij in spremembe že obstoječih dejavnosti v okviru vstopne točke VEM. 
Izvedenih 39 postopkov preko sistema VEM. Za podjetja iz Velenja 9 postopkov. 

- Prijava 3 projektov na transnacionalne programe. 
- Izvajanje promocije celovitih podpornih storitev in promocije razvoja podjetniške kulture na lokalni 

ravni 
- Udeležba na več kot 40 dogodkih pomembnih za razvoj podjetniške kulture na lokalni ravni. 

 
2. Spodbujanje skladnega regionalnega razvoja in druge aktivnosti 

Doseženi rezultati: 
- Izdelani dokumenti: 2 (1 osnutek dogovora za razvoj regij, 1 nabor prednostnih regijskih projektov). 
- Število sestankov: 30 (4+1 seje sveta županov, 1 korespondenčna seja RRAS, 2 seji RRS, 20 

sestankov za projekte, 7 sestankov RASR/ORA, 4 srečanja z ministrstvi)  
- število prednostnih projektov: A lista 7 projektov, B lista 17 projektov, C lista 3 projekti,  
- število DIP, P: 1 DIP/IP, 4 novelaciji IP. 

 
 
Priprava projektov in razvojnih dokumentov 

- Mreža kolesarskih poti SAŠA, 
- Povezovanje na področju turizma Zgornje Savinjske doline, 
- Izgradnja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije (koordinacija 
občin pri pripravi skupnega projekta), 
- Kolesarske povezave v Savinjski regiji (koordinacija občin pri pripravi skupnega projekta), 
- Strategija Lokalne akcijske skupine Zgornje Savinjske in Šaleške doline (izdelava posameznih sklopov, 
priprava projektnih predlogov).  
 
3. Spodbujanje razvoja turizma - regionalna turistična destinacija SAŠA 
 
Izvedene aktivnosti: 
- promocijskih in prodajnih akcij ter uporaba promocijskih orodij,  
- priprava promocijskih materialov,  
- sodelovanje s turističnimi deležniki, informiranje in izobraževanje turističnih ponudnikov, 
- organizacija predstavitev na sejmih in borzah, udeležba na sejmih,  
- iskanje in pridobitev kontaktov potencialnih poslovnih partnerjev za turistične ponudnike, 
- organizacija poslovnih turističnih dogodkov v destinaciji, 
- sodelovanje z GIZ pohodništvo in kolesarjenje (podpisan dogovor o sodelovanju za leto 2016) 

3.6. Šaleška veterina d.o.o. (0,5587% delež) 

Podjetje  Temeljna načela Strateški cilji 
 
 
 
Šaleška veterina d.o.o. 

gospodarnost doseganje pozitivne 
donosnosti kapitala 

uspešnost neprekinjeno in kakovostno 
izvajanje veterinarskih storitev 

učinkovitost konkurenčnost izvajanja 
storitev 
 

preglednost redno letno poročanje v pisni 
obliki nadzornemu svetu in 
skupščini 
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Kazalniki in cilji za leto 2016: 
 
1. Stopnja donosnosti kapitala, višina doseženega dobička iz poslovanja 
 
Šaleška veterina s podeljeno koncesijo izvaja dejavnosti javne veterinarske službe, s tem pa zagotavlja 
izvajanje javnih storitev za naše občane in občanke na področju veterine.  
MO Velenje tako od družbe pričakuje, da bo ta dosegala pozitivno poslovanje. 
 
2. Priprava zbirnih poročil s primerjavo realiziranih na planirane vrednosti 
Poročila o poslovanju mora Šaleška veterina redno dostavljati tudi občinski upravi in sicer najmanj: 

- polletno poročilo o poslovanju družbe, 
- poslovni plan družbe in 
- revidirano poslovno poročilo. 

 
3.6.1. Poročilo o doseženih ciljih za leto 2016 
 
Družba z omejeno odgovornostjo Šaleška veterina d.o.o., s sedežem v Velenju opravlja storitve veterinarske 
dejavnosti, kot so: zdravljenje živali na terenu in v ambulanti, osemenjevanje krav, preventivna cepljenja ter 
dela po Odredbi in pravilnikih (UVHVVR - odvzem krvi za preglede, TBC, preventivna cepljenja, uradni 
veterinarski pregledi kmetijskih posestev itd.). Šifra osnovne dejavnosti je 75.000 – veterinarstvo. 
 
Kapital podjetja: 

Vpoklicani (osnovni) kapital                       29.878,01 

Kapitalske rezerve       65.946,09 

Rezerve iz dobička                                 46.004,12 

Čisti dobiček                               107.271,92 

Dolgoročni kredit                                369.676,66 

 
SKUPAJ:                                       618.776,80 

     
Rezerve iz dobička: 

Zakonske rezerve                                                     6.340,14 

Rezerve za lastne deleže                           36.308,09 

Druge rezerve iz dobička                           21.307,66 

Pridobljeni lastni deleži (odbitna postavka)                            -17.951,93 

  

Čisti dobiček: 

Preneseni čisti dobički prejšnjih let                106.375,27 

Čisti dobiček l.2016                 896,65 

Skupni nominalni znesek lastnih deležev na dan 31.12.2016: 9.722,92 €.  
Delež lastnih deležev v osnovnem kapitalu: 32,54%. 
 
Družba je v letu 2016 ustvarila dobiček. Celotni dobiček v letu 2016 znaša 896,65 €.  
Pri obračunu davka od dohodkov pravnih oseb smo uveljavljali olajšavo za investicije v opredemetena  

osnovna sredstva, del neizkoriščenih olajšav pa smo prenesli na naslednje leto.  

Po obračunu davka od dohodkov pravnih oseb nam za leto 2016 ni potrebno plačati davka od dobička.  Čisti 
dobiček leta 2016 za razdelitev znaša 896,65 €.  
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3.7. RRA Regionalna razvojna agencija Celje, d.o.o. (0,006% delež) 
 
Podjetje  Temeljna načela Strateški cilji 
 
RRA – CELJE, d.o.o. 

gospodarnost doseganje pozitivne 
donosnosti kapitala 

preglednost redno letno poročanje v pisni 
obliki nadzornemu svetu in 
skupščini 

 
Občine Savinjske regije so leta 1996  ustanovile Regionalno agencijo Celje (RRA Celje) in jo pooblastile za 
izvajanje nalog spodbujanja razvoja na regionalni ravni. Z načinom delovanja RRA Celje, se je z leti s strani 
vodstev občin stopnjevalo nezadovoljstvo in nezaupanje. RRA Celje je v letu 2005 začela s postopkom 
dokapitalizacije, tako da  se je delež  občin Savinjske regije zmanjšal na 10,81 %, vloga občin pa je 
postajala vse bolj obrobna. Svet Savinjske regije je na  seji 26. 1. 2010, odvzel RRA Celje vsa pooblastila za 
izvajanje nalog v javnem interesu in za izvajanje teh nalog pooblastil RA Sotla, ki je opravljala naloge do  
ustanovitve nove regionalne razvojne agencije RASR, ki so jo ustanovile občine v letu 2010. 
 
Kazalniki in cilji za leto 2016: 
 
1. Stopnja donosnosti kapitala, višina doseženega dobička iz poslovanja 

 
Mestna Občina Velenje ima v družbi zelo mali delež v višini 0,0057 % oz. 180,83 eur. 
 
Kot smo zapisali že v Strategiji je dolgoročni interes Mestne občine Velenje v družbi RRA, da proda svoj delež 
in izstopi kot družbenik po ureditvi premoženjskopravnih razmerij. Kratkoročni pa, da se zanekrat še ohrani 
delež v družbi ter s tem zagotovi delovanje družbe. 
 
 
3.7.1. Poročilo o doseženih ciljih za leto 2016 
 
Stopnja donosnosti kapitala, višina doseženega dobička iz poslovanja 
 
Družba  RRA CELJE, d. o. o. s sedežem Kidričeva ulica 25, Celje, je delujoče podjetje že od leta 1996. Njena 
glavna dejavnost je drugo podjetniško in poslovno svetovanje. Družba nima podružnic ali poslovnih enot, niti 
doma niti v tujini. 
 
Za poslovno leto 2016 je družba ugotovila izgubo v višini 2.970.801,33 EUR, prenesena izguba je bila 
1.207.127,52 EUR, skupaj bilančna izguba je bila v višini 4.177.928,85 EUR. 
 
Družba v poslovnem letu 2016 ni pridobivala in odtujevala lastnih deležev in na dan 31. 12. 2016 družba nima 
lastnih deležev v osnovnem kapitalu.  V družbi v letu 2016 ni bilo zaposlenih. Postopek poenostavljene 
prisilne poravnave je bil začet 8. 9. 2016, sodišče je 17.2.2017 zavrnilo predlog za poenostavljeno prisilno 
poravnavo.  
 
3.8. SAŠA inkubator d.o.o. (60% delež) 
 
Podjetje  Temeljna načela Strateški cilji 
 
 
 
SAŠA inkubator d. o. o. 

gospodarnost doseganje pozitivne 
donosnosti kapitala 

uspešnost podpora podjetjem in 
potencialnim podjetnikom 

preglednost redno letno poročanje v pisni 
obliki skupščini 
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Kazalniki in cilji za leto 2016: 
 
1. Stopnja donosnosti kapitala, višina doseženega dobička iz poslovanja 
 
Mestna občina Velenje zagotavlja  sredstva za financiranje  izvajanja nalog SAŠA inkubatorja. Družbena 
pogodba določa, da se ugotovljeni dobiček iz  poslovanja ne deli med družbenike, temveč se v celoti 
uporabi za razvoj dejavnosti družbe. Mestna občina Velenje od družbe pričakuje, da bo poslovala brez 
izgube. 
 
2. Programske usmeritve 
 
Glavna vizija inkubatroja je, da postane stičišče mladih talentov, podjetnikov, do upokojenih managerjev, s 
ciljem skupnega podjetniškega ustvarjanja ter nuditi celovito podporo na vseh segmentih. Inkubator bo 
postal glavni generator idej in projektov za razvoj podjetništva. Predstavljal bo platformo oziroma vstopno 
točko za celotno SAŠA subregijo, tako za mlada podjetja kot potencialne investitorje. Programske usmeritve 
bodo usmerjene v štirimi stebre: 

- spodbujanje podjetnosti pri mladih, 
- spodbujanje razvoja startupov v SAŠA subregiji, 
- vstopno okno za domače in tuje investitorje: ONE-Stop-SHOP, 
- razvojni infrastrukturni projekti.  

 
3. Cilji na področju razvoja podjetništva 
 
Razvijati subregijski SAŠA startup ekostitem, sodelovati pr zagonu vsaj 5 podjetij, soustvariti vsaj 10 novih 
delovnih mest, izvest najmanj 4 odmevne dogodke, nuditi ugodno infrastrukturo za mlada podjetja, nuditi 
mentorske storitve, izvajati startup večere ter strokovne delavnice, izvesti 1 podjetniški izziv –razpis podjetja 
za izboljšavo , inovacijo svojega produkta s pomočjo mladih talentov, izvesti podjetniške krožke za dijake. 
 
4. Cilji na področju razvoja inkubatorja 
 
Dvigniti prepoznavnost podjetja v regiji in širše, širitev programa v Zg. Savinjsko dolino (Ljubno ob Savinji), 
ostati pomemben partner v nacionalni iniciativi Startup Slovenija, obdržati status evidence A pri agenciji 
Spirit oziroma prerasti v status tehnološkega parka, zaposliti dodaten kader za čas nadomeščanja in za 
nove naloge, razširiti dejavnost inkubatorja ter vključiti program center ponovne uporabe in sodelovanja z 
domačimi obrtniki.  
 
5. Finančni cilji  
 
Pridobiti sofinanciranje s strani agencije Spirit.  
 
6. Infrastrukturni cilji 
 
Upravljati in imeti v najemu 4.000 m2     poslovnih prostorov za perspektivna podjetja in izvesti en pilotni 
projekt na MIC.   
 
7. Priprava zbirnih poročil s primerjavo realiziranih na planirane vrednosti 
 
Poslovni plan družbe sprejema skupščina SAŠA inkubatorja, v kateri ima MOV večino glasovalnih pravic. 
Prav tako mora SAŠA inkubator poročilo o poslovanju družbe predstaviti na skupščini družbe, ki ga tudi 
potrdi. Skladno z medsebojno pogodbo o sofinanciranju mora SAŠA inkubator na zahtevo MOV pripraviti 
tudi medletno poročilo o opravljenih dejavnostih. 
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3.8.1. Poročilo o doseženih ciljih za leto 2016 
 
Stopnja donosnosti kapitala, višina doseženega dobička iz poslovanja 
 
V letu 2016 je bil dosežen čisti dobiček v višini 10.831 EUR.  
SAŠA inkubator se je v letu 2016 uspešno prijavil na Javni poziv k vpisu in podaljšanju vpisa v evidenco 
subjektov inovativnega okolja za leto 2016 in tako uspel obdržati status evidence A pri agenciji SPIRIT do leta 
2018. So edini inkubator v Savinjski regiji s statusom A. SAŠA inkubator se je v novembru 2016 uspešno 
prijavil na Javni razpis za izvedbo podpornih storitev subjektov inovativnega okolja v Republiki Sloveniji v letih 
2016 in 2017 »SIO 2016-2017« za sofinanciranje izvedbe programa in stroškov dela za leti 2016 in 2017. 
 
V letu 2016 je bilo inkubiranih 9 podjetij v prostorih PC Rudarski dom, 17 podjetij ali posameznikov v 
coworking prostoru PC Standard in 18 podjetij v pisarnah PC Standard. Preko programov inkubatorja je 
nastalo 13 novih podjetij, ustvarilo se je 12 novih delovnih mest. 
 
V letu 2016 je bilo organiziranih več odmevnih dogodkov,  
- Podjetniški trampolin z zaključnim dogodkom s tujimi investitorji,  
- Obiski različnih ministrov, gostov iz tujine, domačih uspešnih podjetij, 
- Balkan startup vikend, 
- Podjetniški vikend za dijake, 
- Zaključni dogodek v decembru 2016, 
- WarmDay Sarajevo Unlimited 2016 (izvedena predstavitev družbe, poleg tega pa sta se dogodka udeležili in 
predstavili dve inkubirani Startup ekipi kravata.si in nailarts). 
 
Za zrelejša podjetja pa so sodelovali pri organizaciji dogodkov kot so: Srečanje župana s podjetniki, Razvajaj 
se v mestu, Podjetno Velenje se predstavi. 
 
Izvedenih je bilo preko 50 dogodkov, na katerih je bilo prisotno preko 1.500 udeležencev, vsakih 14 dni so 
izvajali startup večere za potencialne podjetnike in obstoječa podjetja. Opravljenih je bilo preko 200 ur 
svetovanj in mentoriranja s strani različnih svetovalcev, mentorjev na različnih področjih (razvoj produkta, 
validacija poslovne ideje, poslovni model, zaščita intelektualne lastnine, spletni marketing, preboj na tuje 
trge….). 
 
V letu 2016 so se uspešno upravljali s pisarniškimi in proizvodnimi prostori PC Rudarski dom in PC Standard.  
V sklopu SAŠA inkubatorja deluje tudi enota CPU Velenje, katere dnevno poslanstvo je ozaveščanje o 
ponovni uporabi. V letu 2016 je bilo zbranih 35 ton še uporabnih stvari.  
 

                                                                                                                                                         Pripravili: 
Natalija PETRIČ, dipl. org. in men.soc.dej., l.r.                  

Mirjam BRITOVŠEK, univ. dipl. inž. kem. inž., l.r.    
Urška GABERŠEK, dipl. org. turizma, l.r. 

Metka ŠPINDLER, ekon. l.r. 
Gabrijela SUŠEC, univ.dipl.ekon., l.r. 

 
Amra KADRIČ,dipl. ekon. (un), l.r. 

vodja Urada za javne finance in splošne zadeve 
Alenka REDNJAK, dipl.ekon. (un), l.r. 

vodja Urada za razvoj in investicije 
Anton BRODNIK, dipl. inž. zaščite pri delu, mag. l.r. 

vodja Urada za komunalne dejavnosti 
 

 
župan Mestne občine Velenje 

Bojan KONTIČ, l.r. 
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VPRAŠANJA IN POBUDE
SVETNIC IN SVETNIKOV SVETA MESTNE 

OBČINE VELENJE

Zap. št. 178
Član sveta Mersad Dervišević je podal naslednjo pobudo: 
1. Dajem pobudo, da se na lokalni cesti (Tomšičeva cesta) 
pri CSŠ Velenje postavi talna ovira, ki bi upočasnila promet 
na tem delu cestišča. 
ODGOVOR: 
S strokovno komisijo bomo preučili postavitev ovire za umiritev 
prometa in v kolikor bo možno oz. izvedljivo jo bomo tudi 
postavili. Do konca leta bomo na Tomšičevi cesti namestili tudi 
prikazovalnik hitrosti »Vi vozite«, ki bo še dodatno pripomogel k 
večji varnosti udeležencev v prometu.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

Zap. št. 179
Član sveta Matej Jenko je podal naslednjo pobudo in 
vprašanja: 
1. Podajam pobudo, da se pripravi postopek prodaje 
zemljišč/parcel, ki bodo nad otroškim igriščem (kjer je bil 
sadovnjak) tako, da bodo javne dražbe, saj je verjetno cilj 
za tako elitna zemljišča iztržiti največ kar se da. 
ODGOVOR:
S postopkom prodaje zemljišč na območju Zlatega griča za 
enkrat ni možno pričeti, saj je potrebno predhodno izdelati in 
predložiti občinskemu svetu v sprejetje nov podrobni prostorski 
načrt (OPPN) in izvesti vse ostale potrebne postopke. Izdelavo 
novega OPPN predvidevamo v letu 2018/2019. V primeru 
večjega zanimanja za odkup določenih parcel, pa bomo kot je 
to praksa že do sedaj, prodajo izvedli preko javne dražbe.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

2. Kdo je določil ceno 20€/m2 za zemljišče v poslovni coni 
Stara vas? 
ODGOVOR:
Ocenjena vrednost nepremičnin, ki se prodajajo v poslovni coni 
Stara vas je 39,37 EUR/m2. Razlika med prodajno in ocenjeno 
vrednostjo predstavlja pomoč de minimis, ki se dodeljuje na 
podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 3. 2013 o 
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
pri pomoči de minimis (UL EU L 352, 24. 12. 2013) ter Mnenja o 
shemi de minimis pomoči Ministrstva za finance (št. Priglasitve: 
M001-5884268-2015). Zemljišča bodo prodana v skladu z 
razpisnimi pogoji objavljenimi na spletni strani Mestne občine 
Velenje v rubriki Javne objave/Javni razpisi in sicer v objavi: 
»Javni razpis za prodajo zemljišč pod ocenjeno vrednostjo z 
namenom spodbujanja podjetništva v Mestni občini Velenje v 
letu 2017«.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.

�. Ali je bil sestanek z direktorjem HSE v zvezi z toplotnim 
ogrevanjem/ceno če je bil, kaj se je dogovorilo? 
ODGOVOR:
Dogovor na zadnjem sestanku ni bil sklenjen. Nov sestanek bo 
sklican, ko bomo lokalne skupnosti prejele vhodne podatke, ki 
jih  je vodstvo TEŠ poslalo Agenciji za energijo.
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

�. Kaj se dogaja s projektom kolesarske proge skozi 
Hudo luknjo do Mislinje, v kakšnem stanju smo s 
projektno dokumentacijo in kdaj se bo pričelo z realizacijo 
izgradnje? 
ODGOVOR:
Projekt je prevzela Direkcija RS za infrastrukturo, ki 
pripravlja projektno nalogo za naročilo PGD (projekt za 
pridobitev gradbenega dovoljenja) in PZI (projekt za izvedbo) 
dokumentacije. Po izdelavi dokumentacije sledijo odkupi 
zemljišč in nato izgradnja, prav tako pa potekajo tudi aktivnosti 
za zagotovitev sredstev za izgradnjo iz evropskih skladov. 
MOV z Direkcijo RS za infrastrukturo pri vseh postopkih tvorno 
sodeluje s ciljem čimprejšnje realizacije izgradnje kolesarske 
poti. 
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

5. Kdaj se bo zaključila obnova ceste na Lipo? Če se ne 
motim, je bil rok do konca novembra 201�, danes smo 
konec maja 201� (� mesecev po roku) in cesta še vedno 
ni urejena. Kdo je vodil nadzor in kako? Ali se je pogodba 
spreminjala od prvega podpisa, kako (prosim za seznanitev 
z aneksi) in zakaj, če se je. 
ODGOVOR:
Obnova odseka Ceste na Lipo je dokončana. Obnova je bila 
pogojena z izgradnjo pločnika ob Cesti na Lipo in kolesarske 
steze ob Goriški cesti. Zaradi slabih vremenskih pogojev, se 
je spremenil 5. člen pogodbe za izgradnjo pločnika, kjer je 
navedeno, da se dela končajo do konca novembra 2016. 
Ker dela do takrat niso bila dokončana, se bo izvajalcu del 
zaračunala pogodbena kazen. Nadzor nad gradnjo je izvajalo 
Komunalno podjetje Velenje, Služba investicij in razvoja.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

Zap. št. 180
Član sveta Mihael Letonje je podal naslednjo pobudo in 
vprašanja: 
1. Center Nova naj bi bil v stečajnem postopku. Kako je z 
Knjižnico ali ima občina vse urejeno glede lastništva in ne 
bo Knjižnica predmet stečajnega postopka. 
ODGOVOR:
Del stavbe Nova, kjer je splošna knjižnica Velenje in pripadajoči 
prostori z dvorano (39.17 % celotne etažne površine stavbe) 
so v lasti mestne občine Velenje in ne morejo biti predmet 
stečajnega postopka.
Odgovor so pripravili v Uradu za družbene dejavnosti.

2. Glede nove dovozne cesto v Prelski, kjer se stanovalci 
pritožujejo glede dovozne ceste. Dajejo gradbenega 
dovoljenja brez dovozne ceste. Sprašujem vas, kdaj bo 
občina uredila dovozno cesto za novo naselje in ali bo 
poleg sanacije obstoječe ceste, sanirala tudi morebitne 
poškodbe na stanovanjskih hišah. 
ODGOVOR:
MO Velenje ne bo prodajala zemljišč, ki so v njeni lasti in izdajala 
soglasij za pridobitev gradbenega dovoljenja dokler ne bo 
urejena in izgrajena komunalna infrastruktura, ki je predvidena 
z zazidalnim načrtom Vinska gora. MO Velenje bo v sklopu 
izgradnje komunalne infrastrukture sanirala poškodovano 
cesto.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.
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�. Bil je objavljen razpis za gostinski lokal v Vili Bianci. 
Zanima me: 
- ali je bil najemnik že izbran in če kdo je to; 
- koliko je bilo ponudnikov in kakšne so bile višine najemnin 
teh ponudnikov;
- koliko je najemnina tega gostinskega lokala in za kakšno 
obdobje; 
- kje je bil vzrok odpovedi prejšnjega ponudnika.
ODGOVOR:
Na podlagi pregleda ustreznih in pravilnih ponudb ter točkovanja 
(vrednotenja) po razpisnih merilih (50 % višina najemnine, 30 % 
ustreznost ponudbe v lokalu, 20 % program kulturnih dejavnosti 
in ostalih aktivnosti)  je bila kot najugodnejši ponudnik izbrana 
Mia Zager s.p., Florjan 10, 3325 ŠOŠTANJ. Na razpis je v roku 
prispelo pet ponudb, od tega tri ponudbe niso izpolnjevale 
razpisnih pogojev oz. ponudba ni bila pravilna. Ostala dva 
ponudnika sta ponudila najemnino v višini  601,00 EUR in 
850,00 EUR. Najemnina izbranega ponudnika za najem lokala 
znaša 601,00 EUR brez DDV na mesec. Pogodba je sklenjena 
za določen čas, in sicer za obdobje treh let od podpisa pogodbe 
z možnostjo podaljšanja še za dvakrat po tri leta. Prejšnji 
najemnik je odpovedal najemno razmerje en mesec pred 
potekom najemne pogodbe zaradi slabih poslovnih rezultatov.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.

�. Kdaj, koliko in kje boste postavili polnilnice za 
avtodome? 
ODGOVOR:
Eden pomembnejših projektov Mestne občine Velenje v 
prihodnosti je projekt »Park and Ride« na območju Velenjskega 
jezera v bližini bele dvorane. 
»Park and Ride« je sistem vozlišč, ki prostorsko, organizacijsko 
in pogosto tudi cenovno združuje parkirišča s postajališči oz. 
sistemom javnega potniškega prometa. Namen projekta je 
ureditev parkirišča v neposredni bližini izvoza iz načrtovane 
tretje razvojne osi s spremljevalnimi objekti in navezavo na 
obstoječo prometno infrastrukturo ob Velenjskem jezeru, na 
avtobusni potniški promet Lokalc in brezplačni avtomatiziran 
sistem izposoje koles BICY. Tako bi povečali delež števila 
vseh poti, opravljenih na trajnostne načine na območju mestne 
občine, in zmanjšali skupne dolžine poti z osebnimi avtomobili.
V tem projektu bodo  zajeta tudi parkirišča za avtodome in 
električne polnilnice. Predvidenih je cca 8 električnih polnilnic. 
Izvedba projekta je predvidena v letu 2018/2019.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.

5. V Stari vasi se je pričela izgradnja poslovne cone pod 
izredno konkurenčnimi pogoji, kar je zelo pohvalno in 
župan je že večkrat poudaril, da je veliko zanimanje, zato 
vas sprašujem: 
- koliko je teh interesentov oziroma podjetnikov;
- kateri so ti podjetniki, ki se zanimajo za nakup zemljišča;
- ali se je konkretno že prodalo kakšno zemljišče in v kakšni 
velikosti.
ODGOVOR:
Na spletni strani Mestne občine Velenje v rubriki Javne objave/
Javni razpisi je objavljen »Javni razpis za prodajo zemljišč pod 
ocenjeno vrednostjo z namenom spodbujanja podjetništva v 
Mestni občini Velenje v letu 2017« po shemi de minimis pomoči 
Ministrstva za finance. Vloge morajo biti oddane do 30. 6. 2017, 
ta dan bo tudi javno odpiranje prejetih prijav na razpis. Po 
ocenjevanju ponudb bo znano katera podjetja bodo zemljišče 

odkupila. Zanimanje podjetnikov za zemljišča je, vendar teh 
podatkov ne bomo objavljali. 
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in investicije.

�. Ko dobimo klic z občine iz štev. 0�1 �19 1�� in se ne 
moremo oglasiti, ter naknadno vrnemo klic, se nam oseba, 
ki nas je poklicala ne oglasi, tako da ne vemo kdo nas je 
klical. Zato dajem pobudo, da se to uredi drugače in sicer 
tako, da bomo lahko vrnili klic osebi, ki nas je klicala. 
ODGOVOR:
Na Mestni občini Velenje imamo GSM vmesnik preko katerega 
zaposleni kličejo iz stacionarnega telefona na mobilne številke. 
Vmesnik je postavljen in aktiviran zaradi znižanja stroškov 
stacionarne telefonije. Vmesnik deluje na način, ko referent 
pokliče mobilno številko in če ne dobi odgovora, se na mobilnem 
telefonu izpiše ena od 4 občinskih mobilnih številk  vmesnika. 
Če iz mobilnega telefona pokličemo nazaj na to številko dobimo 
referenta, ki je klical. Res pa je, da ni vidna direktna številka 
klicatelja. 
Trenutno čakamo na rezultate državnega razpisa za izbor 
ponudnika stacionarne telefonije. Zaključen razpis bo verjetno 
imel predstavljen svoj cenik za storitve najema opreme in 
storitve stroškov telefoniranja, ki bodo predvidoma zajemali tudi 
nižje cene klicanja iz stacionarne telefonije na mobilne številke, 
brez uporabe dodatne opreme kot je GSM vmesnik.
Kljub temu bomo še proučili možnosti nakupa novega GSM 
vmesnika z več opcijami klicanja in posredovanja podatkov. 
Odgovor so pripravili v Uradu za javne finance in splošne 
zadeve.

�. Ko se v občinskem svetu sprejemajo sklepi in niso 
soglasni, katerim na primer nasprotuje opozicija, je v 
obvestilu za javnost vedno napisano, da je občinski svet 
sprejel določen sklep. Ker smo v občinskem svetu izvoljeni 
predstavniki ljudstva in predstavljamo voljo ljudi, nas ljudje 
vsi mečejo v isti koš, da smo tako ali tako sprejeli sklepe, 
ki vsem ljudem niso po godu. Zato dajem pobudo:
- da se na obvestilih za javnost kadar ni soglasne odločitve 
pripiše npr. opozicija je glasovala proti ali pa za je glasovalo 
toliko in toliko svetnikov, proti pa toliko svetnikov oziroma 
političnih strank. 
ODGOVOR:
Sporočila za javnost pripravlja Služba za odnose z javnostmi 
Mestne občine Velenje, ki po seji obvesti medije ter občanke in 
občane, kateri akti so bi na seji sprejeti. 
V zapisniku seje sveta je pa napisano, koliko glasov je bilo za 
posamezen akt in koliko proti. 
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana.

Zap. št. 181
Član sveta Anton De Costa je podal naslednjo pobudo in 
vprašanja: 
1. Glede prvega vprašanja povezanega z novim vodstvom 
TRC Golte sem vesel, da bo na naslednji junijski seji 
direktor družbe in predsednik nadzornega sveta družbe 
Golte predstavila vizijo družbe in trenutno stanje družbe. 

2. Postavil sem vprašanje kako je s spominskim obeležjem 
oziroma moriščem pod Kožljem in hkrati dal pobudo, da se  
ga ustrezno opremi  in da se tudi obeleži, kje to morišče je. 
Vaš odgovor je bil, da je bila 1995 ustanovljena komisija 
za raziskovanje povojnih množičnih pobojev, in pravno 



           13. junij 2017GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran �2  / Številka 22

22. seja Sveta Mestne občine Velenje

dvomljivih procesov. Ta komisija je pripravila idejno 
zasnovo  za postavitev obeležja  in sicer na parceli št ��9�, 
k.o. Velenje, ki je v lasti Kmetijske zadruge Šaleške doline. 
Za realizacijo je potrebno novelirati idejno zasnovo skupaj 
s celostno ureditvijo tega območja in pridobiti soglasje s 
strani lastnika. Zemljišča. 22 let je odkar se je ustanovila ta 
komisija zato sprašujem: 
- ali ta komisija še obstaja. Kdo je predsednik te komisije 
in kdo so ostali člani te komisije in kdaj bodo časovno  
realizirali svojo predlagano idejno zasnovo skupaj s 
celotno ureditvijo tega območja; 
ODGOVOR:
Komisija je s svojim delom zaključila, saj je bil Sklep o postavitvi 
spominskega obeležja sprejet na 34. seji Sveta Mestne občine 
Velenje dne 14.4.1998. 
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

- sprašujem ali so za ta memorialni projekt  že pridobili 
soglasje od lastnika, to je Kmetijska zadruga Šaleška 
dolina.
ODGOVOR:
Soglasja od lastnika zemljišča Mestna občina Velenje ni 
pridobila. 
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

- Če komisija ne obstaja več, me zanima kdo bo noveliral 
idejno zasnovo in kdo bo realiziral celostno ureditev tega 
območja.
ODGOVOR:
Projekt je v pristojnosti države. 
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

- Dajem pobudo, da se opravi DNK analiza okostij in da se 
ugotovi identiteta  teh pomorjenih ljudi, ki so bili večinoma  
domačini Velenja , da bi lahko svojci  teh pobitih ljudi ta 
trupla pokopali v svoje grobove. 
ODGOVOR:
Identifikacija je v pristojnosti državne komisije.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

- Dajem pobudo, da  se na bodočem spominskem obeležju 
zapišejo vsa znana imena od �5 pobitih ljudi. 
ODGOVOR:
Na lokaciji pod Kožljem naj bi bilo pokopanih 9-12 usmrčenih. 
Obstaja tudi domneva, da naj bi bilo pokopanih več (pripeljana 
trupla iz Celja). Identifikacija okostij je v pristojnosti državne 
komisije.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

�. Dajem pobudo, da se iz glavne ceste  iz smeri  Velenja 
proti  Velenjki  postavi smerokaz, ki bi opozarjal in usmerjal 
ljudi k temu spominskemu obeležju pomorjenih, tako kot je 
to storjeno za partizanske grobove v Sodski. 
ODGOVOR:
Smerokaz se lahko postavi po ureditvi obeležja.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

�. Več krajanov KS Gorica me je naprosilo, da dam pobudo, 
da se kolesarsko – pešpot zgradi do konca Goriške ulice. 
Sedaj je zgrajena samo od križišča na Šaleški cesti pa do 
ceste, ki  prečka Gorico in se navezuje pri krožišču pri 
Velenjki na glavno cesto. 

ODGOVOR:
MOV načrtuje ureditev Mestnega kolesarskega omrežja v 
sklopu projektov CTN. Omrežje bomo sklenili in ga dopolnili. 
Med dopolnitvami je predvidena tudi kolesarska povezava po 
celotni Goriški cesti. Trenutno je v izdelavi IDP (idejni projekt) 
projekt.
Odgovor so pripravili v Uradu za urejanje prostora.

Zap. št. 182
Član sveta Simona Tušar je podal naslednjo pobudo in 
vprašanja: 
1. Pred časom sem zasledila razpis za najem gostinskega 
lokala v Vili Bianci. Zanima me koliko je bilo oddanih prijav, 
kdo je bil izbran na razpisu in koliko bo znašala najemnina? 
Kakšne najemnine so ponudili neizbrani kandidati?
ODGOVOR:
Na razpis je v roku prispelo pet ponudb, od tega tri ponudbe niso 
izpolnjevale razpisnih pogojev oz. ponudba ni bila pravilna. 
Na podlagi pregleda ustreznih in pravilnih ponudb ter točkovanja 
(vrednotenja) po razpisnih merilih (50 % višina najemnine, 30 % 
ustreznost ponudbe v lokalu, 20 % program kulturnih dejavnosti 
in ostalih aktivnosti) je bila kot najugodnejši ponudnik izbrana 
Mia Zager s.p., Florjan 10, 3325 ŠOŠTANJ. Najemnina lokala 
znaša 601,00 EUR brez DDV. 
Neizbrani ponudnik je ponudil 850,00 EUR brez DDV.
Odgovor so pripravili v Uradu za razvoj in invetsicije.

2. Koliko mladih starih med 20 in �5 let živi v Velenju sedaj 
in koliko jih je pred 10 leti? Koliko je v Velenju delovno 
aktivnega prebivalstva in koliko jih ima zaposlitev v MO 
Velenje?
ODGOVOR:
V Velenju živi 5.845 mladih med 20 in 34 leti (podatek 1.1.2017). 
Primerljivi podatki so od sredine leta 2008, zato navajamo, da 
je  v Velenju 1.1.2009 živelo 7.828 mladih v enaki starostni 
skupini.  V Velenju smo imeli v letu 2016 12.888 delovno aktivnih 
prebivalcev (brez kmetov). Delovno aktivnih prebivalcev (brez 
kmetov), katerih je bilo delovno mesto v občini prebivališča je 
bilo v letu 2016  8.572. Indeks dnevne migracije je bil v letu 
2016  122,6. (V občino se je vozilo na delo 7.224, iz Velenja 
se je vozilo na delo v druge občine 4.316 delovno aktivnega 
prebivalstva). 
Odgovor so pripravili v uradu za razvoj in investicije (Vir: 
SURS). 

Zap. št. 183
Član sveta Franc Sever je podal naslednjo pobudo in 
vprašanja: 
1. Dajem pobudo, da se javno objavi kaj sem dobil plačano 
od občine in kaj sem ali delam za občino od leta 200� do 
vključno letošnjega leta?
ODGOVOR:
Vse, kar je Mestna občina Velenje v letih od 2005 do danes 
nakazala Francu Severju, je sledeče:
Mestna občina Velenje je dne 18. 7. 2011 nakazala Francu 
Severju na podlagi pravnomočne sodbe znesek v višini 969,00 
EUR (povrnitev pravdnih in pritožbenih stroškov), kar smo že 
pojasnili v odgovoru na svetniško vprašanje pod zaporedno 
številko 174:
- na podlagi sklenjene menjalne pogodbe z dne 18. 11. 2014 je 
Mestna občina Velenje od Franca Severja kupila nepremičnino 
ID znak parcela 964 3014/3, na kateri je nestanovanjska stavba 
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z ID oznako 964-1969-1 in nestanovanjska stavba z ID oznako 
964-1970-1. Kupnina je bila plačana v letih 2014 in 2015 v 
skupnem znesku 105.350,00 EUR;
- Franc Sever kot občinski svetnik prejema s strani Mestne 
občine Velenje tudi sejnine za udeležbo na sejah odborov 
oziroma komisij občinskega sveta in sejah občinskega sveta.
Mestna občina Velenje nima sklenjenih nobenih pogodb, na 
podlagi katerih bi Franc Sever za občino opravljal kakršne koli 
storitve ali izvajal dela ter na ta način prejemal plačila s strani 
Mestne občine Velenje.
Odgovor so pripravili v Uradu za javne finance in splošne 
zadeve.
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