
 

18. januar 2022 Številka: 25 
 

Spoštovani,  
 
na podlagi 26. člena Statuta Mestne občine Velenje  
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo in 17/19) in 
 
22. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje  
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 3/2016 - uradno prečiščeno besedilo in št. 7/2017) 
 
 

sklicujem 

23. sejo Sveta Mestne občine Velenje,  
v torek, 1. februarja 2022, ob 8. uri 
 
v sejni dvorani Mestne občine Velenje, Titov trg 1. 
 
 
 
   župan Mestne občine Velenje 

      Peter DERMOL, l. r. 
 
 
 
 
 
 
 

25 
 
 



 

DNEVNI RED 

23. REDNE SEJE  
SVETA MESTNE OBČINE VELENJE,  

 
___________________________ 

 
ki bo potekala  

v torek, 1. februarja 2022, ob 8. uri  
v sejni dvorani Mestne občine Velenje 

___________________________ 
 

 
1. Potrditev zapisnika 22. seje Sveta Mestne občine Velenje……………………………………..….…………..…..3 
2. Primarno zdravstvo v Velenju danes in jutri 
3. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave 
4. Predlog Sklepa o potrditvi Tržnega reda in Cenika Mestne tržnice Velenje…………………………………….18 
5. Poročilo o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev na podlagi javnega razpisa za izgradnjo malih 

komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2021….…..26 
6. Predlog Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih 

naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje v obdobju 2022 do vključno 2027……...27 
7. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v 

Mestni občini Velenje………………………………………………………………………………………………….34 
8.  Poročilo o delu Odbora za pomoč občankam in občanom ter poročilo o poslovanju na podračunu za 

dobrodelne namene v letu 2021………………………………………………………………………………...…...37 
9. Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v MO Velenje iz 

proračuna MO Velenje za leto 2021…………………………………………………………………......................39 
10. Poročilo o dodelitvi sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje za leto 2021……………..43

   
 
 
 

file://192.168.30.17/arhiva/Glasila/2018-2022/2022-g1-s23/poro%C4%8Dilo%20svet%20MK%C4%8CN%202021.pdf
file://192.168.30.17/arhiva/Glasila/2018-2022/2022-g1-s23/poro%C4%8Dilo%20svet%20MK%C4%8CN%202021.pdf


PREDLOG 
 
ZAPISNIK 22. SEJE  
Sveta Meste občine Velenje 
Seja je potekala v sejni dvorani Mestne občine Velenje, dne 21. 12. 2021, s pričetkom ob 8.00 in zaključkom 
ob 10.55. 
 
Sejo je vodil župan Peter DERMOL. 
 
Župan Peter DERMOL je ugotovil, da je od skupnega števila 33 članov sveta prisotnih 30 članov in je svet 
sklepčen.  
 
 
Člani sveta so za 22. sejo Sveta Mestne občine Velenje prejeli naslednje gradivo: 
- Glasilo št. 24 ter Priloge 1, 2, 3, 4 in 5 
- Predlog dnevnega reda s poročevalci, kazalom in opombami 
- Končno poročilo NO MOV o nadzoru zaključnega računa proračuna MOV za leto 2020 
- Zapisnik Odbora za negospodarske javne službe 
- Zapisnik Odbora za gospodarske javne službe 
- Zapisnik Odbora za okolje in prostor 
- Zapisnik Odbora za gospodarstvo 
- Zapisnik Komisije za statutarno-pravna vprašanja 
- Zapisnik Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin 
- Zapisnik seje Nadzornega odbora 
- Poročilo o delu Sveta Mestne občine Velenje za leto 2021 (objavljeno na spletni strani) 
- Povzetek poročila izobraževalnih oblik na Ljudski univerzi 2020/2021 (objavljeno na spletni strani) 
- Poročilo osnovnih šol v Mestni občini Velenje za šolsko leto 2020/2021 (objavljeno na spletni strani) 
- Poslovno poročilo Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje za leto 2020 (objavljeno na spletni strani) 
 
 
 
Za 22. sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 21. seje Sveta Mestne občine Velenje  
2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave 
3. Predlog Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2022 
4. Predlog Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2023 
5. Predlog Sklepa o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja z nepremičnin premoženjem 

izven veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2022 
6. Predlog Sklepa o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja z nepremičnin premoženjem 

izven veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2023 
7. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« v Mestni 

občini Velenje 
8. Predlog Sklepa o  lokacijski preveritvi v EUP LS9 za določitev obsega stavbnega zemljišča ter 

preoblikovanje izvornega območja pri posamični poselitvi na zemljišču k. o. 965 Laze parcela 706/14 v 
Mestni občini Velenje (ID 2589) 

9. Predlog Sklepa o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske službe 
ravnanja z odpadki s komunalnim odpadki za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v MOV, 
Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki, za leto 2022. 

10. Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2022 
11. Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2023  
12. Predlog Odloka o priznanjih Mestne občine Velenje 
13. Predlog Letnega programa športa v Mestni občini Velenje za leto 2022 
14. Osnutek Strategije razvoja in trženja turizma v Velenju in Šoštanju za obdobje 2022-2027 
15. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno 

podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o.   
16. Končno poročilo NO MOV o nadzoru zaključnega računa proračuna MOV za leto 2020 
17. Končno poročilo NO MOV o nadzoru delovanja Krajevne skupnosti Šentilj v letu 2020  
18. Končno poročilo NO MOV o nadzoru delovanja Krajevne skupnosti Šalek v letu 2020  
19. Končno poročilo NO MOV o nadzoru delovanja Mestne četrti Desni breg v letu 2020  



20. Končno poročilo NO MOV o nadzoru delovanja javnega zavoda Center za razvoj terciarnega 
izobraževanja v letu 2020  

21. Končno poročilo NO MOV o nadzoru delovanja Festivala Velenje v letu 2020  
22. Končno poročilo NO MOV o nadzoru delovanja Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje v letu 

2020 
23. Predlog Okvirnega programa dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2022 

 

 

Župan Peter DERMOL je predlagal, da se z dnevnega reda umakne 9. točka - Predlog Sklepa o potrditvi 
Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske službe ravnanja z odpadki s komunalnim 
odpadki za zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v MOV, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za 
leto 2022. 

 
 

 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
1. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se je glasil: 22. seja Sveta Mestne občine Velenje 
bo potekala po naslednjem DNEVNEM REDU: 
1. Potrditev zapisnika 21. seje Sveta Mestne občine Velenje  
2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave 
3. Predlog Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2022 
4. Predlog Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2023 
5. Predlog Sklepa o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja z nepremičnin premoženjem izven 

veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2022 
6. Predlog Sklepa o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja z nepremičnin premoženjem izven 

veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2023 
7. Predlog Sklepa o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« v Mestni 

občini Velenje 
8. Predlog Sklepa o  lokacijski preveritvi v EUP LS9 za določitev obsega stavbnega zemljišča ter 

preoblikovanje izvornega območja pri posamični poselitvi na zemljišču k. o. 965 Laze parcela 706/14 v 
Mestni občini Velenje (ID 2589) 

9. Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2022 
10. Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2023  
11. Predlog Odloka o priznanjih Mestne občine Velenje 
12. Predlog Letnega programa športa v Mestni občini Velenje za leto 2022 
13. Osnutek Strategije razvoja in trženja turizma v Velenju in Šoštanju za obdobje 2022-2027 
14. Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno 

podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o.   
15. Končno poročilo NO MOV o nadzoru zaključnega računa proračuna MOV za leto 2020 
16. Končno poročilo NO MOV o nadzoru delovanja Krajevne skupnosti Šentilj v letu 2020  
17. Končno poročilo NO MOV o nadzoru delovanja Krajevne skupnosti Šalek v letu 2020  
18. Končno poročilo NO MOV o nadzoru delovanja Mestne četrti Desni breg v letu 2020  
19. Končno poročilo NO MOV o nadzoru delovanja javnega zavoda Center za razvoj terciarnega 

izobraževanja v letu 2020  
20. Končno poročilo NO MOV o nadzoru delovanja Festivala Velenje v letu 2020  
21. Končno poročilo NO MOV o nadzoru delovanja Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje v letu 

2020 
22. Predlog Okvirnega programa dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2022 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 
 



K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Potrditev zapisnika 21. seje Sveta Mestne občine Velenje 

 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
2. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se je glasil: Potrdi se zapisnik 21. seje Sveta 
Mestne občine Velenje. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 

 
 

 
 

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

 
Član sveta Dimitrij AMON: Gozdna pot med bazenom in Goriško cesto je močno zanemarjena, čeprav gre za 
gozd s posebnim pomenom, a ko se pogleda v njegovo notranjost, ne izgleda tako. V njem je gobarska učna 
pot, ki pa je v tem trenutku ne bi priporočal obiskati nikomur. Gozd je nevaren, na tleh ležijo cela drevesa, 
debla, zeleni odrez ipd. Kar nekaj od tega leži tam že več let, verjetno celo od žledoloma. Najbolj nevarno pa je 
to, da je nekaj dreves nagnjenih na gozdno pot in bi se lahko ob obilnejšem sneženju zlomila ter koga 
poškodovala. Zanima ga, kdo je odgovoren za čiščenje tega gozda ter ali lahko MOV pozove lastnika gozda, 
da ga očisti in da se odstrani ležeča in nevarna drevesa, ali pa naj MOV naroči čiščenje gozda, predvsem v 
delu ob gozdni poti. 
 
Odgovor mag. Branke GRADIŠNIK: Omenjeni gozd je v lasti Republike Slovenije, upravljalca pa sta Sklad 
kmetijskih zemljišč in gozdov RS ter družba Slovenski državni gozdovi. Na oba upravljalca so ta mesec poslali 
dopis s pozivom, da čimprej pristopijo k sanaciji oziroma vzdrževalnim delom tako v tem gozdu kot tudi v 
ostalih gozdovih v mestu, ki so v njihovi lasti. Dobili pa so informacijo, da so z vzdrževalnimi deli začeli v gozdu 
na območju Šaleka, kjer so razvaline gradu Ekenštajn. Dejala je še, da bodo situacijo spremljali.  
 
 
Članica sveta Veronika JUVAN: Postavila je vprašanje, zakaj pri Mercator centru na Šaleški cesti gori zelena 
luč na prehodu za pešce le 8 sekund. V 8 sekundah pravočasno štiripasovnico prečkajo le kolesar, skuter ter 
električni skiro, zdrav odrasel človek pa težko, še težje starš z vozičkom, nemogoče pa gibalno ovirana oseba. 
Zanima jo, ali je kakšna možnost, da se ta čas podaljša.  
 
Odgovor Antona BRODNIKA: Glede tega semaforja so že dostikrat odgovarjali. Ko se je začelo izvajati 
križišče in tudi semaforizacija pri Mercatorju, se je morala narediti optimizacija. Težava tega križišča je v tem, 
da sta rondo in križišče zelo blizu skupaj. Če bi ta čas podaljšali, bi se v prometnih konicah naredila kolona, 
prišlo bi do zamaška in zadeva bi obstala. Optimizacijo so izvedli projektanti, ki so naredili več simulacij. 
Dostikrat so razmišljali, kako povečati ta čas za pešce, vendar je tako optimalno, ni pa seveda idealno. Dejal 
pa je, da ima pešec, ko se prižge zelena luč, pravico normalno počasi prečkati cesto. Tudi ko se vmes že 
prižge rdeča luč, je za vozila še vedno rdeča luč in lahko pešec prečka cesto, torej ni nevarnosti, da bi pešca 
podrli na samem prehodu. Ko se bo Šaleška cesta rekonstruirala in se bodo naredili zeleni vali, pa meni, da se 
bo to izboljšalo, sedaj pa je situacija takšna, kot je.  
 
 
Članica sveta Brigita TRETJAK: Dejala je, da so tudi njo občani opozorili na semafor, o katerem je bilo ravno 
govora. Meni, da tukaj je neka problematika, ki povzroča slabo voljo šoferjev in pešcev. Morda bi dali kakšno 
opozorilo občanom, glede na to, da druge rešitve ni.  
 
Odgovor župana Petra DERMOLA: O tej temi so že kar nekajkrat govorili. Srčno upa, da se bo Šaleška cesta 
začela obnavljati v naslednjem letu, upa, da že spomladi, kot so se dogovorili z ministrom. Rekonstrukcija 
ceste bi potem rešila tudi te težave. V preteklosti so imeli o tej temi nekaj razgovorov tudi z direkcijo, ampak ni 
bilo neke pametne rešitve. Poudaril pa je, da ko pešec pri zeleni luči stopi na cesto, ima pravico, da gre 
normalno čez cestišče.  



K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2022 

 
Obrazložitev predloga je podala mag. Branka GRADIŠNIK. 
 
Član sveta Sebastjan APAT je dejal, da predlogu ne bo nasprotoval, prav tako ne vsem sledečim, ki se 
nanašajo na razpolaganje s premoženjem. Postavil je vprašanje, kakšna je kaj realizacija, zanima ga tudi za 
posamezno nepremičnino, ki je predvidena za prodajo. Prosil je tudi za kak podatek glede orientacijske 
vrednosti, torej kak je razpon med orientacijsko vrednostjo, ki je v tem programu, in potem med dejansko 
prodajo.     
 
Član sveta Matej JENKO je opozoril, da upa, da ne bo prišlo potem v prihodnosti do tega, da bi ugotovili, da 
zemljišča, ki so jih prodali, še potrebujejo za na primer razširitev cest. Podobno se je zgodilo na Celjski cesti 
mimo Eurospina in Velenjke, ko ni mogoče razširiti ceste v štiripasovnico. Upa, da so to dobro premislili.  
 
Mag. Branka GRADIŠNIK je odgovorila, da vsako leto naredijo tudi poročilo o realizaciji prometa z 
nepremičninami na odkupni in prodajni strani skupaj z zaključnim računom. Bodo pa pripravili natančnejši 
odgovor v pisni obliki.  

 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
3. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Velenje za leto 2022. 
  
Za predlog je glasovalo 26 članov sveta, nihče ni bil proti. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2023 

 
Obrazložitev predloga je podala mag. Branka GRADIŠNIK. 
 

 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
4. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Velenje za leto 2023. 
  
  
Za predlog je glasovalo 27 članov sveta, nihče ni bil proti. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja z nepremičnin premoženjem 

izven veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2022 
 

Obrazložitev predloga je podala mag. Branka GRADIŠNIK. 
 



 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
5. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov 
ravnanja z nepremičnin premoženjem izven veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 
2022. 
  
Za predlog je glasovalo 27 članov sveta, nihče ni bil proti. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja z nepremičnin premoženjem 

izven veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2023 
 

Obrazložitev predloga je podala mag. Branka GRADIŠNIK. 
 
 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
6. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov 
ravnanja z nepremičnin premoženjem izven veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 
2023. 
  
Za predlog je glasovalo 27 članov sveta, nihče ni bil proti. 
Predlog je bil sprejet. 
  
 
 
 
 
 

K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« v Mestni 

občini Velenje 
 

Obrazložitev predloga je podal Marko PRITRŽNIK.  
 
Članica sveta Janja REDNJAK je dejala, da je »pomoč družini na domu« namenjena predvsem starejšim 
osebam, ki živijo na svojem domu, vendar zaradi invalidnosti ali bolezni ne morejo skrbeti zase. Ne morejo se 
negovati in oskrbovati, prav tako za njih ne morejo skrbeti svojci. S to pomočjo se nadomesti potreba po 
institucionalnem varstvu in se na nek način razbremeni osebo, ki ostane v domačem okolju in ni potrebno, da 
odhaja od doma in tako ostaja med svojimi. V času, ko so svojci odsotni, imajo tako na voljo oskrbo. MOV bo 
namenila dodatno subvencijo k ceni storitve, ki jo je dolžan plačati upravičenec na podlagi lestvice, ki 
upravičence razvršča v plačilne razrede. S tem se gotovo razbremeni marsikoga izmed upravičencev in jim 
omogoča to možnost storitve. Potrebno se je zavedati, da je »pomoč družini na domu« strokovno voden 
proces, organizirana oblika praktične pomoči, prav tako je ključno, da je storitev nege in oskrbe opravljena 
profesionalno. Dejala je, da bodo v stranki SD ta predlog z veseljem podprli.  

 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da bo predlog podprl. Ta predlog bi lahko še nadgradili, sam je namreč 
večkrat izrazil idejo, da bi MOV začela odkupovati stanovanja v pritličnih in prvih nadstropjih, da bi se lahko 
starejši preselili v bolj dostopne prostore. Tam bi imeli varovana stanovanja in podobne stvari. Na ta način bi 
lahko starejše občane približali ljudem, da bi si lahko medsebojno pomagali. Žal ta njegov predlog še vedno ni 
naletel na plodna tla, niti obravnava se ga ne. Je pa to tudi v sklopu projekta, ki ga je že tudi večkrat predstavil, 



torej da bi se Velenje orientiralo v starejše. To bo tudi kasneje povedal pri novi strategiji turizma. To je tržna 
niša, ki bi jo lahko uporabili, pa se je očitno v mestnem svetu nihče ne želi dotakniti. Ne ve, zakaj, morda zato, 
ker je on to predlagal. To bi  prineslo tudi nova delovna mesta. Gospodu Pritržniku je predlagal, da se tudi v tej 
smeri kaj naredi in pripravi kake predloge.  
 
Član sveta Sebastjan APAT je dejal, da bo ta predlog podprl, ker gre za pomemben institut pomoči na domu. 
Glede na to, da gre za novo lestvico, je predlagal, da se naredi čez neko določeno obdobje evalvacija, kako 
vpliva ta nov razrez, primerjalno, kako je sedaj in potem z novim sklepom.  
 
 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
7. 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 8. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi v EUP LS9 za določitev obsega stavbnega zemljišča ter 

preoblikovanje izvornega območja pri posamični poselitvi na zemljišču k. o. 965 Laze parcela 706/14 v 
Mestni občini Velenje (ID 2589)) 

 
Obrazložitev predloga je podala mag. Branka GRADIŠNIK. 
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
8. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o lokacijski preveritvi v EUP LS9 za določitev 
obsega stavbnega zemljišča ter preoblikovanje izvornega območja pri posamični poselitvi na zemljišču k. o. 
965 Laze parcela 706/14 v Mestni občini Velenje (ID 2589)). 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 

K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2022 

 
Obrazložitev predloga je podal župan Peter DERMOL. Dejal je, da je v predlogu proračuna predvidenih 
prihodkov in prejemkov za 49,9 milijona EUR, približno 500.000 EUR več kot v sami oceni za leto 2022, 
odhodkov in izdatkov pa je za 55,2 milijona EUR, kar znaša približno 1,2 milijona več kot v oceni za 2022. To 
pomeni, da bodo z upoštevanjem stanja ob koncu letošnjega leta, predvidenih je 5,3 milijona EUR, imeli konec 
prihodnjega leta približno 142.000 EUR sredstev na računu. Glede ključnih sprememb je dejal, da so na 
prihodkovni ravni določeni prihodki od najemnin javnih zavodov, 337.000 EUR, na podlagi spremembe 
pravilnika o sestavljanju letnih proračunov. Zato so v proračunu prikazani prihodki javnih zavodov iz naslova 
najemnin. Drugi prihodek, ki se spreminja, je več sredstev iz naslova uravnoteženja razvitosti občin, tu je za 
163.000 EUR dodatnih sredstev. Glede odhodkov je za približno 592.000 EUR prenosov iz letošnjega leta, gre 
za prometno študijo občinskega cestnega omrežja, strokovne naloge, obnovo horizontalne in vertikalne 
signalizacije, javno razsvetljavo mesta, pločnik v KS Šentilj, rekonstrukcijo podvoza pri Esotechu, komunalno 



ureditev Rakova goša, vzdrževanje javnih zelenih površin izven koncesije, odkup zemljišč za ceste, vodovod v 
Črnovi, ki se že izvaja, odpravo posledic plazov, vzdrževanje objektov v krajevnih skupnostih, ureditev in 
vzdrževanje drugih poslovnih prostorov, obratovanje in vzdrževanje Starega trga 11, vzdrževanje službenih 
vozil, stroške obratovanja prostorov na Titovem trgu 1, program revitalizacije starotrškega jedra, drugi odhodki 
ter vzdrževana stanovanja na Žarovi. Gre za neke manjše vrednosti, za katere so ocenili, da bodo sredstva, ki 
bodo neporabljena in jih danes prenašajo v naslednje poslovno leto. Dejal je, da je že omenil prihodke od 
najemnin javnih zavodov. Ta sredstva bodo namensko namenjali nazaj za vzdrževanje posameznih objektov 
Zdravstvenega doma Velenje, Mladinskega centra Velenje, Festivala Velenje, Ljudske univerze Velenje, 
osnovnih šol ter Zavoda za turizem Šaleške doline. Novo je v proračunu tisto, kar so predlagali svetnice in 
svetniki, predvsem pobuda gospe Kavaš, da se namenijo dodatna sredstva za razsvetljavo na Kajuhovi cesti, 
dodatno pa so umestili tudi 30.000 EUR za pripravo dokumentacije za ureditev meteorne kanalizacije v KS 
Konovo. Del sredstev iz uravnoteženja razvitosti občin pa so namenili v splošno proračunsko rezervacijo ter še 
približno 9.000 EUR dodatnih dotacij krajevnim skupnostim ter mestnim četrtem. To so bistvene spremembe, ki 
niso velike, bile pa so potrebne manjše korekcije.  
 
Članica sveta Suzana KAVAŠ je dejala, da bo proračun podprla. Županu se je zahvalila, ker je uslišal njihovo 
pobudo. Izročila mu je zahvalo podpisano s strani krajanov.  
 
Župan Peter DERMOL se je zahvalil, dejal pa je, da je seveda potrebna še realizacija, za kar pa bodo 
poskrbeli.  
 
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
9. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2022. 
 
Za predlog je glasovalo 25 članov sveta, nihče ni bil proti. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 

K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2023 

 
Obrazložitev predloga je podal župan Peter DERMOL. Dejal je, da je sprememb tukaj še nekoliko manj kot za 
leto 2022. Načrtujejo prihodke in prejemke v višini 50,4 milijona EUR, odhodke in izdatke pa v višini 50,2 
milijona EUR. Z upoštevanjem sredstev na zadnji dan leta 2022 je predvideno stanje na računu MOV ob koncu 
leta 2023 v višini 188.000 EUR. V samem predlogu proračuna za leto 2023 so predvideni prihodki od najemnin 
javnih zavodov ter pa sredstva za uravnoteženje razvitosti občin. Dodatno so prejeta sredstva namenili za 
splošno proračunsko rezervacijo, sredstva iz naslova prihodkov od najemnin pa bodo tudi v letu 2023 namenili 
za vzdrževanje objektov javnih zavodov oziroma javne infrastrukture. Ostajajo tudi dotacije, torej dodatna 
sredstva za delovanje krajevnih skupnosti in mestnih četrti.  

 
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
10. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2023. 
  
Za predlog je glasovalo 25 članov sveta, nihče ni bil proti. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 



K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o priznanjih v Mestni občini Velenje 

 
Obrazložitev predloga je podala Aleksandra FORŠTNER. 
 
Član sveta Bojan ŠKARJA je dejal, da je vesel, da so upoštevali njihov predlog, da ostane funkcija častni 
občan na takšen način, kot je bila do sedaj. Predlog bo podprl.  
 
 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
11. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o priznanjih v Mestni občini Velenje. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 

K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Letnega programa športa v Mestni občini Velenje za leto 2022 

 
Obrazložitev predloga je podal Marko PRITRŽNIK. 
 
 
Prisotnih je bilo 29 članov sveta. 
12. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Letnega programa športa v Mestni občini Velenje za leto 
2022. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 

K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Osnutek Strategije razvoja in trženja turizma v Velenju in Šoštanju za obdobje 2022-2027 

 
Obrazložitev osnutka sta podali Alenka KIKEC in dr. Ljubica K. CVELBAR. 
 
Član sveta Matej JENKO se je zahvalil za predstavitev, ki mu je bila všeč po eni strani, po drugi pa bi se še 
vedno dalo določene stvari izboljšati. Veseli ga ugotovitev, da je DNK Velenja družinam prijazno mesto, 
Velenje je namreč narejeno iz tega DNKja. Sam pa je že večkrat predstavil tudi projekt Florida, torej da bi v 
Velenje privabili več tisoč upokojencev, preko katerih bi potem pridobili tudi njihove otroke, vnuke, pravnuke 
itd. Žal so se mu smejali in o tem ni bilo nobene resne razprave. Dejal je, da je bilo mogoče pri predstavitvi 
med vrsticami razbrati, da je Velenje zadnjih 30 let propadalo tudi na področju turizma. Ogromno stvari, ki so 
jih danes slišali, je bilo povedanih že pred 50, 60 leti, ko se je Velenje razvijalo. Takrat je bilo možno, da se 
razvija tudi turizem, vendar takratna oblast tega ni slišala. Velenje nima infrastrukture za razvoj turizma, nima 
hotelov, gastronomije, niti nima izdelanih produktov, pa da ne govori, kaj so v zadnjih letih vse naredili narobe 
na tem področju. Opozoril je na pump track in skate park, ki se bosta delala na območju otroškega igrišča, ki je 
bilo v celi Sloveniji in tudi Jugoslaviji prepoznano kot vrhunsko igrišče. Velenje je nekoč že imelo nastavke za 
turizem. Dobro je bilo danes tudi ugotovljeno, da je lahko turizem le podporna, ne pa glavna dejavnost. Strinja 
se, da ima družinski turizem potencial, treba pa je ljudi ves čas opozarjati, kaj vse dobrega lahko prinese 



turizem, hkrati pa je potrebno opozarjati tudi na negativne stvari, ki jih prinese, in te negativne vplive primerno 
blažiti, da stvari ne eskalirajo. Po njegovih informacijah bi tudi lahko vključili bistveno več ljudi, ki so že veliko 
naredili na področju turizma. Nato je zazvonil zvonec za konec svetnikove razprave, na kar je ta odgovoril, da 
je to pač klasično, da se jih tako omeji in torej ne bo mogel vsega povedati. Dejal je, da bi marsikaj še lahko 
povedal o možnostih razvoja turizma ter na kaj je treba biti pozoren, ko se bo turizem vpeljeval. Žal so zamudili 
vsaj 30 let s strategijo. Žal tudi ni bila predstavljena analiza prejšnje strategije. Že pri prejšnji strategiji je 
opozarjal, da marsikaj ni vredu, pa spet ni bil slišan oziroma so se mu smejali, danes pa ugotavljajo, da je 
imela prejšnja strategija velike luknje. Veliko je stvari, ki bi jih moral povedati, pa mu čas žal tega ne dopušča. 
Ga pa zanima, ali je bil svet zavoda za turizem seznanjen s to strategijo oziroma kdo je sploh danes v svetu 
zavoda. Govoril je namreč s članom sveta zavoda, ki pa ni vedel nič o tej novi strategiji. To je Vasja Čretnik. 
Zanima ga torej, kaj je bilo rečeno o tej temi s strani sveta zavoda.  
 
Župan Peter DERMOL je svetnika Mateja Jenka vprašal, ali je zaključil. Dejal je, da so bili vsi svetniki pozvani, 
da opravijo individualni razgovor z načrtovalci strategije. Odziva danes ne bo komentiral in ne sprejema 
očitkov, da kdo ni imel priložnosti predstaviti svojih predlogov, pobud in videnja. Ta možnost je bila dana vsem, 
prav tako jim je dana še ena možnost danes na seji.  
 
Član sveta dr. Franc ŽERDIN je dejal, da je bil na dveurnem osebnem razgovoru. Poudaril je, da dokumenta 
ni prebral, ga pa bo v naslednjih dneh zagotovo. Njemu v strategiji osebno manjka večji poudarek z Zgornjo 
Savinjsko dolino. Meni, da je to izjemno velika priložnost in lahko nastajajo skupni programi. To sodelovanje je 
potrebno poudariti. Dejal je, da se na eni strani v viziji govori o Šaleški dolini, ki je družinam prijazna dolina, na 
drugi strani pa izključujejo Šmartno ob Paki, ki je tudi sestavni del Šaleške doline. Zanima ga, zakaj se je to 
zgodilo. Dejal je, da je lepo, da so pri ciljih opredelili procente, vendar pa ga zanimajo izhodišča, torej s 
katerimi izhodišči veljajo ti procenti. Prav tako ga zanima, kako je bil v vizijo vključen kmetijski sektor. O tem je 
govoril na razgovoru, kjer je dejal, da je kmetijstvo velik potencial in da je lahko tudi generator novih delovnih 
mest v zvezi s turizmom. Turizem v tej strategiji prav tako temelji tudi na mnogih masovnih prireditvah. Meni, 
da bi bilo smiselno dati v tem oziru več poudarka na zniževanje odpadkov na takih prireditvah, torej zero-
waste. Povsem se tudi strinja, da turizem ni nosilna gospodarska panoga, je pa zagotovo lahko pomembna 
podporna dejavnost in je lahko kovačnica novih delovnih mest, ki jih še kako potrebujemo. Ni pa nikjer zasledil, 
kako je v strategijo vključen Paški Kozjak, ki je zanimiva turistična destinacija. Verjame, da so se pri strategiji 
izjemno potrudili, izdelek pa nikoli ni tako močno zaprt, da se ga ne bi dalo dograjevati. To je torej dobra 
osnova, še vedno pa ga zanima, zakaj samo Velenje in Šoštanj, torej ali morda drugje ni bilo interesa. Zakaj 
torej v večji meri nista vključena Šmartno ob Paki in Zgornja Savinjska dolina.  
 
Član sveta Bojan VOH je dejal, da je izredno zadovoljen z osnutkom strategije. Ta se bo v bodočnosti še 
spreminjala, saj ni zabetonirana in živi z nami. Po njegovem mnenju je MOV za turizem izredno veliko naredila. 
Do 90. leta je Velenje obstajalo kot najbolj onesnaženo mesto. Lokalna skupnost je sama vso to ekološko 
vprašanje pripeljala na to, da imamo izredne potenicale v turizmu. Tudi v proračunih za leti 2022 in 2023 
imamo notri zajete pohodniške poti, ureditev Paškega Kozjaka, ureditev kolesarskih stez. MOV torej vse to 
dela, ne da pa se vse to naenkrat, ampak postopoma. Marsikaj se tudi na področju jezer še ne sme narediti 
predvsem zaradi eksploatacije premoga. Pri marsikateri stvari ima MOV še nekoliko zvezane roke, ne morejo 
pa reči, da tega ne delajo in da ne rešujejo posameznih zadev. Strinja pa se z gospodom Žerdinom, da je 
nujno potrebno vključiti tudi Zgornjo Savinjsko dolino v to strategijo. V preteklosti se je povezovalo Velenje, 
Topolšico, Golte in Zgornjo Savinjsko dolino, kar se je nato izjalovilo, vendar bi na tem še lahko delali, saj bi 
tako imeli kopanje, zdraviliški in zimski turizem, vključiti pa bi bilo potrebno tudi vse gostinske obrate v dolini. 
Sam osnutek se mu torej zdi dober.  
 
Župan Peter DERMOL je dejal, da so že v preteklosti imeli dve strategiji razvoja, eno znotraj SAŠA regije, torej 
na regionalni ravni, druga pa je bila lokalna. Tudi sedaj so se odločili, da bodo postopali na tak način, da 
imamo znotraj Šaleške doline strategijo, ki pa je kompatibilna tudi z regionalno.  
 
Članica sveta Veronika JUVAN je dejala, da so doživljajski park, adrenalinski park in drugo odlične ideje. 
Opozorila je, da je kar nekaj obiskovalcev kritičnih do travnatega parkirišča ob Visti. Meni, da je treba to 
parkirišče dodelati, še ena odlična ideja pa je vavčer ob parkiranju. Opozorila je tudi, da ob zadnjem večjem 
sneženju dostop do Viste ni bil očiščen, prav tako ne pot ob jezeru mimo deponije, kar meče slabo luč na 
turistično območje ob jezeru. Postavila je vprašanje, ali je mogoče predstavljene načrte že realizirati prej kot 
leta 2027.  
 



Župan Peter DERMOL je dejal, da je upravljalec poti okoli jezera Premogovnik Velenje. Za javne površine, kot 
je recimo Vista, pa je vprašanje, ali plužiti ali ne. Sedaj je bilo tako, da je bil en del splužen, so pa pripombe 
seveda na mestu. 
 
Članica sveta Darinka MRAVLJAK je dejala, da ji je predstavljena strategija izjemno všeč. Nato je dejala, da 
je gospod Jenko že večkrat govoril o ideji Florida, torej da bi gradili hotele za tuje upokojence on našem lepem 
jezeru. Sama nima nič proti, če tuji upokojenci prihajajo k nam, ampak vendarle ji je bližje strategija za družine 
srednjega ranga, ki si oddiha na Bledu ali v Bohinju ne morejo privoščiti. Mi moramo poskrbeti za naše 
upokojence, kar MOV tudi počne, turizem pa je nekaj drugega. Zahvalila se je za strategijo, ki so jo odlično 
pripravili. Verjame, da bodo sem prihajale družine in mladi, seveda pa to ne gre čez noč. Ponovno je poudarila, 
da je strategija Florida, o kateri govori gospod Jenko, popolnoma nasprotna tej.  
 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da gospa podžupanja očitno ni razumela ideje, ki jo je že večkrat predstavil. 
Pri projektu Florida ne gre za hotele. Gre za naselja, kjer bi bivali upokojenci, hkrati pa bi MOV odkupovala 
pritlična stanovanja v mestu, kar pa je namenjeno tudi našim upokojencem. S tem bi naši upokojenci pridobili 
na kvaliteti oskrbe, ker bi bila bistveno večja ponudba, večja bi bila tudi ponudba kulture, športa in drugih 
storitev, ker bi bila večja masa upokojencev. To ga je torej popolnoma narobe razumela. Gre za sinergijo in ne 
za drobljenje. Ves čas govori o sinergiji. Če dobimo v Velenje 5.000 ali 10.000 upokojencev, ki pridejo v 
Velenje preživeti tudi svojo starost, bodo k njim prihajali tudi njihovi otroci, vnuki, pravnuki, to pa je ogromen 
potencial za turizem. Upa, da je sedaj malo razložil samo idejo Floride.  
 
Članica sveta Darinka MRAVLJAK je dejala, da že dolgo sedi tu, toliko kot gospod Jenko. Svetnik te objekte 
zagovarja ob jezeru, ki pa tja ne spadajo. Ali želimo torej imeti mesto mladih, torej da bodo prihajali mladi, ali 
pa mesto za tuje upokojence? Poskrbeti moramo najprej za naše upokojence, ki še nimajo dostojnih stanovanj, 
tuji bodo pa tudi prišli v destinacije, ki jih bodo zgradili za vse generacije, ne samo za starejše.  
 
Župan Peter DERMOL je prosil za mir v dvorani.  
 
Član sveta Sebastjan APAT je dejal, da bo podprl to strategijo. Tudi sam je sodeloval v individualnem 
razgovoru, kjer je opozoril na posamezne vidike, ki so že bili izpostavljeni, recimo povezava z Zgornjo 
Savinjsko dolino, Šmartnim ob Paki, Polzelo. Meni, da bi bilo smiselno razmisliti o tej navezavi. Pozdravlja tudi 
družinski in zdraviliški turizem ter kolesarske poti. Tudi podeželski del ocenjuje kot dober, prav tako 
sodelovanje s Festivalom Velenje in Muzejem Velenje. Čaka jih veliko dela, zlasti upravo in javne zavode. Sam 
bo sodeloval s predlogi. Izpostavil je, da imamo industrijsko podobo in da je turizem prepoznan kot nek 
podporni sektor, vendar je potrebno v tem kontekstu izkoristiti pozitivne danosti. Nimamo recimo kulinarične in 
butične ponudbe, to je potrebno izpostaviti, največ pa se seveda lahko naredi na področju družinskega 
turizma, torej v okviru tega doživljajskega parka. Bo pa strategija rastoča knjiga.  
Članica sveta mag. Karmen GRABANT se je Zavodu za turizem Šaleške doline iskreno zahvalila, ker so v 
pripravo strategije vpeli tako odlične strokovnjake. Strategija je po njenem mnenju zelo dobro naravnana. Všeč 
ji je, da je tokrat ozko usmerjena na Velenje in Šoštanj. Meni, da je naša mestna občina to potrebovala. Najbolj 
pa je navdušena nad idejo družinam prijazne občine. Tega nima nihče. To je Velenje potrebovalo. Mnogo 
mladih se je iz različnih razlogov iz MOV izselilo in prišli bodo nazaj. Pikin festival je recimo zelo lep primer, ki 
seže izven meja Velenja. To se ji zdi dobro izhodišče. Dobro se ji zdi tudi, da so prepoznali, da manjka pot od 
Viste do centra mesta. Zelo dobro se ji zdi, da so vpeljali aktivnosti, ki so že dane, niso šli torej v nek »pravljični 
svet«, ki v petih letih ni izvedljiv. Vse skupaj je razumela kot nekaj, kar je že dobro pripravljeno, samo skupaj je 
treba dati. Velikokrat so slišali, da v Velenju nimamo vizije, danes pa je bilo večkrat slišati, da vizija je. Kaj je še 
potrebno dopolniti, ampak zato pa je strategija. Z velikim veseljem bo to podprla. Meni, da je to tisto ključno, 
kar bo pripeljalo Velenjčane nazaj.  
 
Članica sveta Breda KOLAR  je dejala, da jo veseli, ker danes tako raznoliko razpravljajo o strategiji in da 
župan omogoča razpravo izven okvirjev, ki jih daje poslovnik. Opozorila je na možnosti, ki jih dajejo objekti, kot 
so recimo Velenjski grad, Vila Herberstein, dvorec Gutenbuchel, graščina na Gorici in tako dalje. Meni, da si ti 
objekti zaslužijo, da izkoristimo njihove potenciale tudi v turizmu. Dejala je, da pa sama ni izkoristila vseh 
možnosti, ki so jim bile dane glede udeležbe pri nastanku te strategije. Prosila je za mnenje glede umestitve in 
izkoriščanja teh objektov v turistične namene. Pohvalila je vse pripravljalce strategije. Strategijo bo podprla.  
 
Članica sveta Brigita TRETJAK je dejala, da je po dolgem času slišala zelo dobro strategijo. Vidi se, da je 
vloženega veliko truda. Želi si, da bi se čimprej realizirala. Strinja se z gospodom Žerdinom, da se da poudarek 
na podeželje in kmetijstvo. Verjame, da je to le osnutek in se bodo vse te ideje še vključevale, zato lahko reče, 
da tako dobre strategije že dolgo ni slišala.  



 
Župan Peter DERMOL je dejal, da se ne želi spuščati 30, 40, 50, 60 let nazaj. V vsakem primeru pa so v 
zadnjih letih naredili pomemben korak, ko so začeli vlagati v Velenjsko plažo, ter pomemben korak k temu, da 
se je debata o razvoju turizma širše odprla. Verjame, da ima vsak tukaj svoje videnje glede tega, je pa vedno 
potem tako, da je potrebno upoštevati vse segmente, prostorske in finančne in vse, kar sodi zraven, da imamo 
dokument, ki uživa podporo in je realno izvedljiv. Drugi korak so storili z ustanovitvijo Zavoda za turizem 
Šaleške doline, ki ga direktorica s podhranjeno ekipo odlično vodi. Tretji korak so storili s tem, da so kar nekaj 
finančnih sredstev namenili za infrastrukturne projekte, v prvi vrsti za Visto. Škoda, da nimajo podatka, koliko 
ljudi je prišlo v Velenje zaradi Viste, je pa to objekt, na katerega lahko računajo. Naredili so tudi približno 20km 
kolesarskih povezav v samem mestnem središču, so tudi tik pred tem, da začnejo graditi regionalno 
kolesarsko povezavo od Velenja do Doliča. Vse to so projekti, na katere lahko stavimo in vsak nekaj malega 
potem prinese k razvoju turizma. Zelo pomembno se mu zdi, da se zavedajo tega, da zemljišča niso v lasti 
MOV in je velik del razvojnih turističnih zemljišč v lasti Premogovnika Velenje. Zelo je pomembno, da tudi v 
sklopu prestrukturiranja pridejo do trdnega jamstva in pravne podlage, da lahko ta zemlijišča potem uporabijo v 
razvojne namene. Treba se je tudi zavedati razlike med javnim in zasebnim. Odgovorni pa so torej za to, da 
pripravljajo infrastrukturo za razvoj, za odpiranje delovnih mest in za vse ostalo. Težko pa gradijo hotele, 
gostinske objekte in podobno, to je v domeni zasebnikov, mi pa moramo pripraviti infrastrukturo, da bo Velenje 
za njih zanimivo. Čestital je za strategijo, ki je dobro izhodišče.  
 
Dr. Ljubica K. CVELBAR je dejala, da je bilo naročilo strategija razvoja turizma v Velenju in Šoštanju, osebno 
pa meni, da mora biti turizem povezovalen in tudi to, da imamo toliko regij, povzroča zmedo, ampak tak je 
način načrtovanja in planiranja. Delali so po naročilu, v dokumentu sicer tudi povezujejo, ampak naročilo je bilo 
za Velenje in zdi se ji prav, da je bilo naročilo za Velenje, da se jasno pove strateška usmeritev, ki jo vsi 
podpirajo in je smotrna. Turizem nenazadnje ne more biti oddaljen od razvoja lokalnega okolja. Tudi Šmartno 
ob Paki se jasno povezuje, ni specifično omenjeno v dokumentu, je pa smiselno nadaljnje povezovanje. 
Vsekakor je strategija živ dokument, veliko se bo še vključevalo. Zahvalila se je vsem, ki so se odzvali na 
sodelovanje, pomembno je namreč, da je strategija tudi v njihovih rokah in da je turizem na mizi mestnega 
sveta prepoznan kot nekaj, kar kreira lokalno okolje, drugače uspeha ne bo. 
 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da se strinja s tem, kar je gospa Cvelbar povedala v odgovorih. Opozoril je 
na to, da je prisotna velika stihija, projekti se umeščajo nedomišljeno. Opozoril je tudi na povezovanje Šoštanja 
in Velenja in da se stvari prepletajo, ne pa izključujejo. Sam je večkrat podal predloge, da bi se klasirnico kot 
vmesni element uporabilo za to, da povezuje Šoštanj in Velenje. Žal so se spet samo smejali in ni bilo nobene 
resne debate. Klasirnica je mogočen objekt in bi ga bilo smiselno uporabiti, da se izpostavi ta povezovalna 
moč. Sam je že predlagal, da bi se na klasirnico dodala plezalna stena, iz same klasirnice bi se dalo tudi 
potegniti zip line in podobno. Predlagal je, da se v to strategijo vključi še več idej za celo leto, torej da turizem 
ni le poletje, ampak da bi bil turizem trajnosten, skozi celo leto, strategija sama pa mu je zelo všeč, ker je jasno 
izpostavila vizijo. Končno ima Velenje neko vizijo, česar prej ni bilo, na to je ves čas opozarjal. 
 
Članica sveta mag. Karmen GRABANT je dejala, da strategija sploh ni stihijsko naravnana. Imamo 5 in ne 15 
let časa. V to strategijo so postavljene stvari, ki so že in se bodo nadgradile. Osebno verjame, da večina meni 
tako, da je to daleč od stihijsko naravane strategije in je zelo dobro načrtovana. Vsekakor pa je to živ 
dokument.  
 
 
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
13. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Osnutku Strategije razvoja in trženja turizma v Velenju in Šoštanju za 
obdobje 2022-2027. 
  
Za predlog je glasovalo 30 članov sveta, nihče ni bil proti. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 



K 14. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno 

podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o.   
 

Obrazložitev predloga je podal mag. Gašper ŠKARJA 
 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da bo predlog podprl, prosil pa je, da to ne bi bila podlaga za kakšno 
dodatno nepotrebno zaposlovanje, torej da se stvari delajo racionalno, saj na koncu to plačamo občani. Upa, 
da se to ne bo zgodilo. Dejal je še, da je na spletni strani KP Velenje iskal osnovne akte, kdo vse je v 
nadzornem svetu in tako naprej. Tega nimajo na spletu, zato je prosil, da to uredijo.  
 
Član sveta Franc KOS je dejal, da so do sedaj vedno razpravljali o podražitvi ogrevanja, če pa pogledamo 
položnice, ki so prišle ta mesec, pa se ni podražilo samo ogrevanje, ampak tudi vse ostalo. Ta mesec so tako 
položnice višje za 40%. Prosil je za odgovor.  
 
Župan Peter DERMOL je dejal, da to sicer ni stvar današnje debate, vendar bo dovolil odgovor.  
 
Član sveta Sebastjan APAT je dejal, da bo predlog podprl. V 3. točki pa je navedeno, da trenutnih finančnih 
posledic ni, nastale bodo naknadno glede na 2. člen. Zanima ga, ali bodo tu nastali tudi kaki stroški glede 
zaposlitev. 
 
Mag. Gašper ŠKARJA je dejal, da bodo te dejavnosti v celoti izvajali z že obstoječim kadrom. Ne bo torej 
nobene dodatne zaposlitve in nobenih dodatnih stroškov. Za MOV bo upravljanje z mestno tržnico cenejše, kot 
je bilo do sedaj, pa tudi boljše. Glede stroškov za dobavo komunalnih dobrin pa je zagotovil, da se cene ostalih 
komunalnih dobrin niso spreminjale, pri vodooskrbi ostajajo že kar nekaj let na istem nivoju, lahko pa je prišlo 
pri posameznih porabnikih do povečanja stroškov zaradi večje porabe. Dejansko pa se je spremenila cena 
ogrevanja s 1. 9., zaradi hladnih dni pa je prišlo do povišanih stroškov ogrevanja, ostale cene pa se niso 
spremenile.  
 
 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
14. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o.   
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
Ker na osnutek odloka ni bilo podanih bistvenih pripomb, je župan Peter DERMOL predlagal, da se osnutek 
odloka prekvalificira v predlog. 
 
 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
15. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o. 
prekvalificira v predlog.  
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 

 
 

Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
16. SKLEP 
Predlog 



Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o.  
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 

 
 
 
 
 

K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Končno poročilo NO MOV o nadzoru zaključnega računa proračuna MOV za leto 2020 

 
Končno poročilo je podal Rok GRIL. 
 
Član sveta Matej JENKO je postavil vprašanje, ali so oni oddali poročilo tako pozno, da na MOV niso uspeli 
pravočasno pripraviti odgovora, da bi ga obravnavali, ali pa so na občini tako pozno dali odgovor, da ga niso 
mogli obravnavati. Nato je opozoril na težavo, ki jo je imel sam s koriščenjem svetniških sredstev. Brez 
kakršnegakoli dokumenta mu na občini niso dovolili koristiti svetniških sredstev. Letos so mu začuda odobrili, 
na koncu šele sicer, vmes ne, ni pa mogel sredstev koristiti v lanskem, predlanskem, predpredlanskem letu in 
tako naprej. Predlagal je, da to preverijo. 
 
Rok GRIL je odgovoril, da so bili oni letos malo bolj v zaostanku, lovili so roke za oddajo in se jim je zadeva 
zapletla. Oddana je bila zato zadeva v zadnjem trenutku. Glede sredstev svetnika Jenka pa je dejal, da oni 
niso za to, bodo pa preverili zadevo. Meni pa, da ima tukaj občina glavno besedo, ne pozna pa teh zadev. 
 
Članica sveta Darinka MRAVLJAK je opozorila na zakonodajo oziroma postopke glede umeščanja nadzora v 
Nadzorni odbor MOV. Dve stvari sta, in sicer da se nadzorni odbor sam odloči, katere nadzore bo opravil v 
naslednjem letu, druga zadeva pa je, da nekdo predlaga, lahko tudi svetnik, in v tem primeru lahko tudi svet o 
tem odloča, ali se bo ta nadzor izvedel na podlagi sklepa MOV. Ta sklep mora nadzorni odbor potem 
upoštevati. Ne ve, ali je svetnik Jenko kar tako navrgel, da naj Nadzorni odbor MOV ta nadzor da v svoj plan, 
ki je že narejen, ali pa predlaga Svetu MOV, da o tem nadzoru svet odloča. Potem pa je seveda to potrebno 
izvesti.  
 
Župan Peter DERMOL je dejal, da bo Nadzorni odbor MOV obravnaval njihovo odzivno poročilo in v kolikor bo 
potrebna dodatna razprava na seji, bodo to na samo sejo tudi umestili.  
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s končnim poročilom. 
 
 
 
 
 

K 16. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Končno poročilo NO MOV o nadzoru delovanja Krajevne skupnosti Šentilj v letu 2020 

 
Končno poročilo je podal Rok GRIL. 
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s končnim poročilom. 
 
 
 
 
 
 

K 17. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Končno poročilo NO MOV o nadzoru delovanja Krajevne skupnosti Šalek v letu 2020 

 
Končno poročilo je podal Rok GRIL. 



 
Svetnice in svetniki so se seznanili s končnim poročilom. 

 
 
 
 
 
 

K 18. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Končno poročilo NO MOV o nadzoru delovanja Mestne četrti Desni breg v letu 2020 

 
Končno poročilo je podal Rok GRIL. 
 
Članica sveta Darinka MRAVLJAK je gospoda Grila opozorila, da se reče mestne četrti in ne mestne čerti. 
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s končnim poročilom. 
 
 
 
 
 
 

K 19. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Končno poročilo NO MOV o nadzoru delovanja javnega zavoda Center za razvoj terciarnega 

izobraževanja v letu 2020 

 
Končno poročilo je podal Rok GRIL. 
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s končnim poročilom. 
 
 
 
 
 

K 20. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Končno poročilo NO MOV o nadzoru delovanja Festivala Velenje v letu 2020 

 
Končno poročilo je podal Rok GRIL. 
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s končnim poročilom. 
 
 
 
 
 

K 21. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Končno poročilo NO MOV o nadzoru delovanja Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje v letu 

2020 

 
Končno poročilo je podal Rok GRIL. 
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s končnim poročilom. 
 
 
 
 

K 22. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Okvirnega programa dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2022 

 
Obrazložitev predloga je podal mag. Iztok MORI. 



 
 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
17. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Okvirnega programa dela Sveta Mestne občine Velenje za 
leto 2022. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
Župan Peter DERMOL se je najlepše zahvalil za sodelovanje v preteklem letu. Verjame, da vsak pri svojem 
delu skuša delovati v javnem interesu. To je njihova naloga, dolžnost. Prepričan pa je, da javni interes 
zagovarjajo tudi takrat, ko niso v delovni opravi. Meni, da je bilo njihovo delo dobro in uspešno, vedno pa so 
lahko boljši. Tudi na kritiko morajo biti pripravljeni in znati to sprejeti. Zaželel je zdravo in uspešno leto, ki je 
pred nami, ter da bi vsi skupaj zastopali interese, ki bi šli v smeri medsebojnega spoštovanja, saj je to tisto, kar 
nas povezuje.  
 
 
 
Seja se je zaključila ob 10.55.  

 
 
 
Pripravila: 
Petra Cerjak, univ. dipl. rus. in slov., l.r. 
 

župan Mestne občine Velenje 
Peter DERMOL, l.r. 



 
Predlagatelj: ŽUPAN                Faza: PREDLOG 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 5. člena  Zakona  o trgovini  (Uradni  list  RS,  št.  24/08, 
47/15, 139/20, 112/21 - ZIUPGT), 12. člena Pravilnika  o minimalnih  tehničnih pogojih za opravljanje 
trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09), 21. člena Odloka o načinu izvajanja obvezne 
gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javne tržnice v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik 
MOV, št. 13/21), 24. člena Statuta Mestne občine Velenje na svoji …. redni seji dne ….. sprejel 
 
 

SKLEP  
o potrditvi Tržnega reda in Cenika Mestne tržnice Velenje 

 
1. člen 
 

Svet Mestne občine Velenje potrjuje Tržni red Mestne tržnice Velenje in Cenik Mestne tržnice Velenje, 
ki je priloga k tržnemu redu in ga je pripravil upravljavec Mestne tržnice Velenje Komunalno podjetje 
Velenje, d. o. o. 
 

2. člen 
 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku MO Velenje. 
 
 
 
Številka: 0070-0008/2021 

Datum:  

župan Mestne občine Velenje 
Peter DERMOL 

  
 
 
 
 
 
 

 OBRAZLOŽITEV: 

1. PRAVNA PODLAGA  

- Zakon o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08, 47/15, 139/20, 112/21 - ZIUPGT), 
- Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, 

št. 37/09; v nadaljevanju: Pravilnik), 
- Odlok o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javne tržnice 

v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 13/21, v nadaljevanju odlok o tržnici)) 
- Statut Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno 

besedilo,  17/19). 

 
Pravna podlaga za sprejem tega sklepa je Zakon o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08, 47/15, 139/20, 
112/21 - ZIUPGT), ki v 6. členu določa, da lokalna skupnost v svojem aktu določi prostor, kjer se blago 
lahko prodaja zunaj prodajaln. 

Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09) 
določa tržnico, kot posebej organiziran in urejen poslovni prostor, ki omogoča prodajo blaga na 



odprtem ali v zaprtem tržnem prostoru. Nadalje navedeni pravilnik določa, da mora tržnica imeti tržni 
red, ki ga določi upravljavec in potrdi pristojni organ lokalne skupnosti. 

Statut Mestne občine Velenje v 24. členu občinskemu svetu podeljuje pristojnost sprejemanja splošnih 
aktov. 

2. RAZLOGI ZA SPREJEM SKLEPA 

Mestna občina Velenje je konec leta 2021 sprejela Odlok o izvajanju obvezne gospodarske javne 
službe urejanja in čiščenja javne tržnice v Mestni občini Velenje, ki je podlaga za izvajanje dejavnosti 
upravljanja in vzdrževanja tržnice, ta dejavnost pa se lahko opravlja v eni izmed oblik, navedenih v 6. 
členu Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - 
ZJZP, 38/10 - ZUKN, 57/11), natančneje preko javnega podjetja.  

S 1. januarjem 2022 je tako nalogo upravljavca prevzelo Komunalno podjetje Velenje, d. o. o. V 
odloku o tržnici je kot ena od obveznosti javne službe navedena določitev tržnega reda in cenika, ki je 
priloga tržnega reda. Prav tako je z odlokom določeno, da upravljavec v roku dveh mesecev od 
veljavnosti tega odloka določi tržni red in cenik, in ga da v potrditev občinskemu svetu. 

3. OCENA SEDANJEGA STANJA  

Mestna občina Velenje je upravljala tržnico preko izbranega upravljavca na podlagi izvedenega 
postopka oddaje evidenčnega javnega naročila in sklenjene letne pogodbe. V pogodbi je bilo med 
drugim določeno, da upravljavec pripravi in po potrebi posodobi tržni red in cenik, skladno z veljavno 
zakonodajo, ki ga potrdi naročnik. Tržni red, ki je veljal do sedaj, je bil nazadnje posodobljen in potrjen 
leta 2014, prav tako tudi cenik. 
Nov tržni red, ki se potrjuje s tem sklepom, in cenik, ne prinašata bistvenih sprememb tako za 
ponudnike kot tudi potrošnike. 
V tržnem redu so določeni pogoji trgovanja na Mestni tržnici Velenje, in sicer obratovalni čas, seznam 
blaga, s katerim se trguje, kdo lahko prodaja, nadzor prodaje in kvalitete blaga, ter vzdrževanje reda in 
čistoče. V ceniku so določene pristojbine, ki so jih dolžni poravnati ponudniki, glede na vrsto prodajne 
površine in kdaj so prisotni na tržnici.  
Dejavnost tržnice se kot javna služba v Mestni občini Velenje izvaja že nekaj let, in sicer se je leta 
2011 z rušitvijo objekta »Košaki« upravljanje tržnice preneslo na MO Velenje, sama tržnica pa se je 
preselila najprej v atrij ob Kavarni Lucifer in na ploščad ob Centru Nova, leta 2014 pa se je z nakupom 
in postavitvijo prodajnih hišk tržnica razširila še na Cankarjevo ulico. Javna služba se izvaja vse 
delovne dni v tednu, pred prazniki in ob sobotah pa je na tržnici še posebno živahno. Seveda je treba 
prodajalcem, ne glede na velike prodajne centre, zagotavljati primerno prodajno površino s še tržno 
zanimivo najemnino za prodajni prostor; prodaja lokalno pridelane hrane pa je v današnjem času vse 
bolj promovirana in podpirana. Na Mestni tržnici Velenje lahko občanke in občani kupujejo pridelke in 
izdelke kmetijskih pridelovalcev predvsem iz Šaleške in Zgornje Savinjske doline, nekaj prodajalcev pa 
redno prihaja tudi iz ostalih delov Slovenije.  
 
4. CILJI, NAČELA IN VSEBINA ODLOKA 
 
Cilj, ki se ga zasleduje s sprejetjem sklepa, je predvsem zasledovanje javnega interesa, ki se izkazuje 
na naslednji način: 
- zagotavljanje nemotenega delovanja javne tržnice, 
-           možnost prodaje lokalnih pridelkov in izdelkov kmetijskih pridelovalcev, 
- urejenost ter čistoča javnih površin, na katerih se izvaja tržnična dejavnost,  
- ohranjanje obstoječe ravni stanja javnih površin, na katerih se izvaja tržnična dejavnost, 
- izboljšanje izgleda in turistične ponudbe mesta, 
- višja življenjska raven in kakovost življenja občanov. 
 



5. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC 

Predlagani sklep za proračun MO Velenje ne bo imel dodatnih finančnih posledic. 

V Velenju, 13. 1. 2022 

 
:  

Pripravila: 
Mojca Kodrič, l.r. 

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

        

ŽUPAN: 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - 
uradno prečiščeno besedilo, 17/19) predlagam svetu Mestne občine Velenje, da ta sklep 
sprejme. 

župan Mestne občine Velenje 
Peter DERMOL, l.r. 
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V skladu  z določili  Zakona  o trgovini  (Uradni  list  RS,  št.  24/08, 47/15, 139/20, 112/21 - 
ZIUPGT), Pravilnika  o minimalnih  tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 37/09) in 6. člena Odloka o načinu izvajanja obvezne gospodarske javne službe urejanja in 
čiščenja javne tržnice v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 13/2021) je Svet Mestne 
občine Velenje na seji Sveta Mestne občine Velenje dne ___________potrdil  

 
 
 

TRŽNI RED MESTNE TRŽNICE VELENJE 
 
 

l. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1.  člen 
 

S tem tržnim redom se določa pogoje trgovanja na Mestni tržnici Velenje (v nadaljevanju: tržnica), in 
sicer obratovalni čas, seznam blaga, s katerim se trguje, uporabniki javne tržnice, nadzor prodaje in 
kvalitete blaga, vzdrževanje reda in čistoče ter tržne pristojbine (cenik). 

 
 

II. OBRATOVALNI ČAS TRŽNICE 
 

2.  člen 
 
Tržnica obratuje: 

- vsak dan od 7. do predvidoma 13. ure, razen ob nedeljah in praznikih, in sicer na Cankarjevi 
ulici, kjer prodaja poteka v prodajnih hiškah, 

- vsak petek, od 7. do predvidoma 13. ure, in sicer na lastnih prodajnih mizah ob Centru Nova,  
- ob sobotah od 7. do predvidoma 13. ure, razen ob praznikih, in sicer na prodajnih mizah ob 

Centru Nova in v atriju Kavarne Lucifer, 
- ob sobotah od 7. do predvidoma 13. ure, razen ob praznikih, in sicer iz vozil s prodajnimi 

vitrinami, lokacijo za postavitev takšnega vozila določi upravljavec. 
  

Upravljavec  tržnice lahko določi tudi drugačen obratovalni čas. Prodajne mize za prodajo ob 
sobotah so predvidoma postavljene do 7. ure zjutraj. 
 

3.  člen 
 

Prodaja blaga je možna, v dogovoru z upravljavcem, tudi v podhodu Centra NOVA v Velenju, z 
uporabo lastne mize v maksimalni dimenziji ene mize 1,80 x 0,90 m. 

 
Prodaja cvetja in cvetličnih aranžmajev ob 1. novembru ter novoletnih jelk v času adventa se izvaja v 
podhodu Centra NOVA, po predhodnem dogovoru z upravljavcem.  

 
 

III.  PRODAJA BLAGA 
 

4. člen 
  Na tržnici se trguje na drobno z naslednjim blagom:  
 

1.  živilsko blago 
- vrtnine in izdelki iz vrtnin, 
- sadje in izdelki iz sadja, 
- žita, mlevski in pekovski izdelki, 
- med in izdelki iz medu, 
- zdravilna zelišča in izdelki iz zdravilnih zelišč, 
- gozdni sadeži in gobe, 
- alkoholne in brezalkoholne pijače,  
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- ostali izdelki rastlinskega in živalskega izvora,  
- mleko in mlečni izdelki, 
- sveže in predelano meso. 

 
2.  Neživilski izdelki: 

- sadike vrtnin, sadja in okrasnih rastlin, 
- rezano cvetje,  
- izdelki domače in umetnostne obrti,  
- drugo blago po dogovoru z upravljavcem, in sicer v skladu z določili veljavnih 

predpisov. 
 

5. člen 
 

Na  tržnici je dovoljeno  prodajati  blago, ki izpolnjuje  vse zakonsko  določene pogoje za prodajo. Za 
blago, ki ne ustreza zakonskim pogojem, inšpekcijskim službam odgovarja uporabnik javne tržnice. 
 
 

6. člen 
 

Na tržnici smejo prodajati v skladu z določili Tržnega reda:  
- kmetovalci,  ki  sami  pridelujejo  ali proizvajajo  pridelke,  osebno  ali s svojimi družinskimi člani 

oziroma pri njih zaposlenimi delavci, 
- kmetovalci, ki sami predelujejo in izdelujejo pridelke in izdelke ter imajo registrirano dopolnilno 

dejavnost na kmetiji, kar dokazujejo s potrdilom o registraciji dopolnilne dejavnosti 
- nabiralci gozdnih sadežev, cvetja in zdravilnih zelišč, 
- društva,  javni zavodi ter humanitarne organizacije, 
- pravne osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko pridelavo. 

 
Če prodajo  vršijo  zaposleni  delavci,  se morajo  izkazati z ustreznimi  dokumenti  o zaposlitvi pri 
trgovcu ali drugem posamezniku, za katerega vršijo prodajo. 

 
Prednost prodaje imajo kmetijski pridelki in živila. 
 
Uporabniki javne tržnice so dolžni prodajna mesta označiti z imenom firme oziroma s podatki uporabnika, 
izobesiti cenik ali razstavljeno blago vidno označiti s cenami. 
 

7. člen 
 
Blago se sme prodajati samo iz  stojnic in miz, ki so postavljene na lokaciji tržnice. Dopolnilne  prodajne  
mize  lahko  namestijo  uporabniki  samo z  dovoljenjem upravljavca, in sicer ne večje kot 0,90 x 
0,90m.  
Blaga za prodajo ni dovoljeno zlagati neposredno na tla razen košarice s cvetlicami, cvetlice, 
novoletne jelke ipd. po dolžini mize in pod mizo.   
 
Blago se mora praviloma  sortirati po vrstah blaga. Prodajna mesta morajo biti med prodajo pogrnjena 
s polivinilom ali povoščenim platnom in po končanem koriščenju ostati primerno čista. 

 
8. člen 

 
Za prodajna mesta za prodajo sezonskega cvetja, sadik, prodajo blaga v okviru 1. novembra (v času 
od 25. oktobra do vključno 1. novembra), adventa in prodajo novoletnih jelk (v času od  15. decembra 
do vključno 31. decembra) se uporabnik javne tržnice predhodno dogovori z upravljavcem tržnice 
glede prostora in časa prodaje, vnaprej se določi kvadratura, ki je namenjena za prodajo zgoraj 
navedenega blaga. Tovrstna prodaja se vrši v podhodu objekta Centra NOVE. Uporabljajo se lahko 
ustrezni prodajni vozički, ki ne presegajo dimenzije 1,40 x 0,60 m.  
 
Brez predhodnega pisnega ali ustnega dovoljenja  je prodaja  tega blaga prepovedana.  
Če uporabnik javne tržnice po svoji volji razširi kvadraturo prodajnega mesta od predhodno 
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dogovorjene kvadrature, ima upravljavec pravico odpovedati uporabo prodajnega mesta.  
 

IV. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE NA TRŽNICI  
 

         9. člen 
 
Uporabniki javne tržnice so dolžni vzdrževati red in čistočo na in ob svojih prodajnih stojnicah ter sproti 
odnašati odpadke v za to določen prostor.  
Prostor za odlaganje  odpadkov - papir in embalaža - je na ekološkem otoku ob Centru NOVA, 
poseben prostor za biološke in ostale odpadke pa je dostopen s strani Šaleške ceste 20. Za 
uporabnike javne tržnice v prodajnih stojnicah ob Cankarjevi ulici, je urejeno odlaganje odpadkov na 
ekološkem otoku za Cankarjevo 2A-2C, v za ta namen postavljen zabojnik.  
 
Prazno embalažo ali neprodano blago morajo prodajalci sami odstraniti oziroma odpeljati. V kolikor 
uporabniki javne tržnice tega ne bodo izvrševali, bo to storil upravljavec tržnice na njihove stroške. 
 
Uporabniki javne tržnice so odgovorni za povzročeno škodo na prodajni opremi. 
 
Uporabnik javne tržnice se s podpisom vloge za oddajo prodajnega mesta na Mestni tržnici Velenje 
pri upravljavcu tržnice zaveže, da se bo ravnal po tržnem redu, veljavnemu ceniku storitev tržnice in 
veljavnimi predpisi.  

 
 

10. člen 
 
Uporabniki javne tržnice  morajo  skrbeti  za  osebno  higieno  in  videz  tako,  da  so čisti,  primerno 
oblečeni,  da niso  vinjeni,  preglasni,  nedostojnega  vedenja, in da ne kršijo tržnega reda ter javnega 
reda in miru. 
 
Samovoljno postavljanje raznih reklam, nadstreškov in druge opreme, ki sega izven gabaritov 
prodajnega mesta, ni dovoljeno. V primeru ugotovljenih kršitev, lahko upravljalec od uporabnike javne 
tržnice zahteva, da se z mesta javne tržnice odstrani. 
 

11. člen 
 
Prekupčevanje blaga je prepovedano. Kršitve iz tega člena ugotavljajo pristojne inšpekcijske službe. 

 
V. PRISTOJBINE 

 
12. člen 

 
Storitve in pristojbine za uporabo prodajnih hišk, prodajnih miz in drugih prodajnih površin zaračunava 
upravljavec na osnovi cenika, ki ga pripravi upravljavec, potrdi pa Mestna občina Velenje, v  poslovnih 
prostorih upravljavca ali preko tekočega računa, terminsko določeno po predhodnem dogovoru za  
stalne uporabnike javne tržnice. Novi uporabniki javne tržnice tržno pristojbino plačujejo tekoče.   

 
 

VI. PROMETNI REŽIM 
 

13. člen 
 
V času obratovanja tržnice se prodajalcem dovoli dostava z vozili do najbližje lokacije stojnice 
uporabnika javne tržnice, in sicer iz strani parkirišča, za sodiščem, do prodajnih hišk ter do prodajnih 
miz v atriju Kavarne Lucifer.  
 
Dostava blaga do prodajnih miz ob Centru Nova je možna s strani parkirišč ob Centru Nova. Pri tem 
je potrebno upoštevati pravila vožnje, prometno signalizacijo. 
 
Za dostavo in odvoz blaga morajo vozila uporabiti najkrajšo možno pot. Po končani dostavi morajo 
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vozila zapustiti območja za pešce v najkrajšem možnem času. 
 
Nadzor nad izvajanjem določil bodo opravljali pristojne službe občine ter pristojne inšpekcijske službe. 
 
Parkiranje vozil na tržnici med rednim obratovalnim časom ni dovoljeno. 
 

 
VII. KONČNE DOLOČBE 

 
14. člen 

 
Za prodajo na tržnici morajo  
• stalni uporabniki javne tržnice skleniti pisno pogodbo ali pridobiti pisno soglasje upravljavca, 
• občasni uporabniki javne tržnice pridobiti pisno soglasje upravljavca. 

 
Prodajo morajo uporabniki javne tržnice prilagoditi zahtevam veljavnih predpisov, ki urejajo prodajo 
blaga na tržnicah, temu tržnemu redu in internim predpisom upravljavca. 
 

15. člen 
 
Uporabnik javne tržnice se s sklenitvijo pisne pogodbe ali pridobitve pisnega soglasja upravljavca za 
najem prodajnega mesta na tržnici zaveže, da se bo ravnal po tržnem redu in ceniku storitev tržnice. 
 

16. člen 
 
Upravljavec lahko odpove uporabo prodajnega mesta uporabnikom javne tržnice, ki kršijo določila 
tržnega reda predvsem zaradi: 

− neplačila pristojbin za prodajno mesto določene s cenikom, 
− kršenja oziroma neupoštevanja določil odloka, tržnega reda ter javnega reda in miru, 
− samovoljnega postavljanja raznih reklam, nadstreškov, predelav in dodelav prodajnih 

mest,  
− samovoljnega zasedanja prodajnih mest ter prestavljanja prodajnih miz, 
− zalaganja med stojnicami in okoli stojnic z blagom, 
− nelojalnega obnašanja do uporabnikov javne tržnice in upravljavca, 
− neurejenosti okolice prodajnega mesta, zlasti v zimskem času, 
− nespoštovanja obratovalnega časa javne tržnice za prodajo, 
− vzdrževanja reda in čistoče na prodajnih mestih in odlaganje odpadkov v zabojnike za 

ločeno zbiranje odpadkov. 
 

17. člen 
 
Nadzor nad prodajo in kvaliteto blaga opravljajo pristojne inšpekcijske službe. 

 
 

18. člen 
 
Z uveljavitvijo tega Tržnega reda preneha veljati dosedanji Tržni red Mestne tržnice Velenje, oktober 
2014. 
 
Tržni red se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje in začne veljati naslednji dan po objavi. 

 
 
 

                                                                                           Komunalno podjetje Velenje, d. o. o. 
         Gašper Škarja 
               direktor  







Predlagatelj: ŽUPAN                       Faza: PREDLOG 
 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 149. člena 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, 
42/16, 61/17 - GZ, 68/17, 21/18 - ZNOrg, 84/18 - ZIURKOE, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 
80/20 - ZIUOOPE, 158/20, 152/20 - ZZUOOP), 6. in 7. člena  Zakona o gospodarskih javnih službah 
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 15., 18., 18. in 21. 
člena Uredbe o  odvajanju  in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 
49/20 - ZIUZEOP in 194/21), 12. in 19. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih 
voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14,98/15 in 203/20 - ZIUPOPDVE),  8., 9. 
in 20. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 
94/14, 98/15 in 49/20 - ZIUZEOP), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske 
vode za območje Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 15/2013), Pravilnika 
za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega kanalizacijskega sistema v Mestni občini Velenje 
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje  št. 15/2013 (sklep o potrditvi Pravilnika) in 37. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 1/16 –  uradno prečiščeno besedilo in 
št. 17/19) na svoji _____seji, dne ___________ sprejel naslednji 
 
  

PRAVILNIK 
o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo  

malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje  
v obdobju 2022 do vključno 2027 

 
I. Uvodne določbe 
 

1. člen 
 

S tem pravilnikom se določijo pogoji in postopki dodeljevanja nepovratnih finančnih sredstev (v 
nadaljevanju: sredstva) za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) v Mestni 
občini Velenje. 

2. člen 
 
Pojmi v tem pravilniku imajo naslednji pomen: 
 

- čistilna naprava je naprava za čiščenje odpadne vode, ki zmanjšuje ali odpravlja njeno 
onesnaženost; 

- tipska mala komunalna čistilna naprava je mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo, 
manjšo od 50 PE, ki je gradbeni proizvod v skladu s standardom SIST EN 12566-3 ali drugim 
enakovrednim in mednarodno priznanim standardom, in je zanjo izdana izjava o lastnostih v 
skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode (v nadaljnjem besedilu: izjava o lastnostih); 

- komunalna odpadna voda po tem pravilniku je odpadna voda v skladu s prepisom, ki ureja 
emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, in sicer je voda, 
ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, 
pranju in drugih gospodinjskih opravilih; 

- prve meritve so meritve, ki se izvedejo po prvem zagonu nove ali rekonstruirane naprave in po 
vsaki večji spremembi v obratovanju naprave. Če za gradnjo, rekonstrukcijo ali večjo spremembo 
naprave iz prejšnjega odstavka ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, se prve meritve izvedejo 
po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer, vendar ne prej kakor v treh in ne pozneje kakor v 
devetih mesecih po prvem zagonu naprave; 

- ponikovanje je vnašanje odpadne vode, ki je očiščena skladno s predpisi, v tla brez namena 
gnojenja, preko ponikovalne naprave, ponikovalnih jarkov ali ponikovalnega drenažnega 
cevovoda; 

- razpršeno odvajanje padavinske vode je odvajanje padavinske vode z utrjenih, tlakovanih ali z 
drugim materialom prekritih površin objektov s prelivanjem preko njihovih mejnih robov ali pri 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0901
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1195
http://www.uradni-list.si/1/content?id=82849


odvajanju padavinske odpadne vode preko posamičnih iztokov ali preko jarkov za zbiranje in 
odvajanje padavinske vode iz teh površin. 
 

II. Namen dodeljevanja sredstev 
 

 
3. člen 

Namen  dodeljevanja nepovratnih  finančnih sredstev za izgradnjo MKČN je: 
 
- spodbujanje  varstva okolja z zmanjševanjem onesnaženja s komunalnimi odpadnimi vodami; 
- pospeševanje izgradnje MKČN s kapaciteto do 50 PE na območjih izven aglomeracij znotraj katerih 

se predvideva izgradnja javne kanalizacije in  so prikazana v grafični prilogi št. 1 k temu pravilniku; 
- urejanje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. 
 
III. Zagotavljanje sredstev 

4. člen 
 
 
Finančna sredstva za dodeljevanje nepovratnih sredstev za gradnjo MKČN se zagotavljajo v vsakoletnem 
občinskem proračunu. 

 
Sredstva za izgradnjo MKČN po tem pravilniku se dodeljujejo na podlagi razpisa, ki ga objavi MO 
Velenje. 

 
Razpis  na podlagi tega pravilnika obsega: 
 
- namen, za katerega se sredstva dodeljujejo; 
- orientacijski znesek skupno razpisanih sredstev; 
- pogoje in merila za pridobitev sredstev; 
- navedbo dokumentacije, ki jo mora vlagatelj predložiti; 
- naslov za vložitev vlog; 
- rok za oddajo vloge; 
- ostale potrebne podatke za uspešno izvedbo razpisa. 

 
IV. Upravičenci do sredstev 
 

5. člen 
 

Upravičenci do sredstev za izgradnjo MKČN so fizične osebe - lastniki obstoječih stanovanjskih objektov. 
V primeru izgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih objektov je nosilec investicije lastnik zemljišča, 
na katerem bo zgrajena MKČN. Investitorji pa medsebojno razmerje uredijo s posebno pogodbo, ki jo 
priložijo k skupni vlogi. 
 
Dodelitev nepovratnih finančnih sredstev je možna samo samostojne fizične osebe za čiščenje 
komunalnih odpadnih vod iz gospodinjstva v stanovanjskem objektu.  
 
V. Tehnične zahteve, ki jih mora izpolnjevati MKČN 
 

6. člen 
 
Dodelitev sredstev za izgradnjo MKČN je možno samo za vgradnjo MKČN: 
 
- tipska mala komunalna čistilna naprava je mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo, manjšo 

od 50 PE, ki je gradbeni proizvod v skladu s standardom SIST EN 12566-3 in je zanjo izdana izjava o 
lastnostih v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode (v nadaljnjem besedilu: izjava o 
lastnostih); 

- čistilna naprava je naprava za čiščenje odpadne vode, ki zmanjšuje ali odpravlja njeno onesnaženost 
in zagotavlja  primerno čiščenje. Primerno čiščenje komunalne odpadne vode je čiščenje odpadne 
vode s katerimkoli postopkom, s katerim se dosega odstranjevanje organskega onesnaženja tako, da 
vode, v katere se odpadne vode odvajajo, dosegajo predpisane okoljske standarde kakovosti. Za 



primerno čiščenje se šteje čiščenje komunalne odpadne vode s postopkom, s katerim se dosega 
odstranjevanje organskega onesnaženja tako, da mejne vrednosti parametrov onesnaženosti iz 8. 
člena  Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode niso presežene; to je KPK na iztoku 
MKČN je manjši od 200 mg O2/L; 

- mora biti konstruirana na način, da v ohišju naprave ni električnih komponent; 
- za katere mora biti zagotovljen servis v RS. 
 
 
VI. Pogoji, ki jih morajo izpolniti upravičenci za dodelitev sredstev 

 
7. člen 

 
Pogoji za dodelitev sredstev za sofinanciranje gradnje MKČN so: 
- da stanovanjski objekti ležijo v Mestni občini Velenje na območjih, izven aglomeracij znotraj katerih se 

predvideva izgradnja javne kanalizacije in  so prikazana v grafični prilogi št. 1 k temu pravilniku; 
- da MKČN zagotavlja čiščenje komunalne odpadne vode za obstoječi stanovanjski objekt. Za 

obstoječe objekte se smatra stanovanjske objekte, ki so bili vključeni v obračun komunalnih storitev in 
dajatev pred 1.1.2010. 

- da stanovanjski objekt, ki bo vezan na MKČN leži v Mestni občini Velenje. 
 

 
VII. Vloga 

8. člen 
 

Upravičenec mora vlogi mora priložiti: 
- osnovne podatke: ime in priimek vlagatelja, naslov, davčno številko vlagatelja, TRR, podatke o 

stanovanjskem objektu E-hiš; 
- pogodbo z izvajalcem gospodarske javne službe o izvajanju storitev povezanih z greznicami in MKČN 

skladno s 3. točko 21. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode 
za območje Mestne občine Velenje;  

- osnovne podatke o MKČN, proizvajalcu opreme, tehnologiji čiščenja, kapaciteti, lokaciji vgradnje 
MKČN, načinu in lokaciji izpusta prečiščene odpadne vode; 

- račun izdan skladno z razpisnimi pogoji s popisom del in materiala; 
- izjava fizične osebe - lastnika stanovanjskega objekta, ki se bo priključil na MKČN, da je seznanjen z 

vrsto in obsegom del pri vgradnji MKČN, za zagotavljanje ustreznega čiščenja odpadne vode; 
- izjavo o lastnostih za MKČN; 
- analizni izvid in izpolnjeno Poročilo o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo z 

zmogljivostjo, manjšo od 50 PE,  
- parafirano pogodbo iz razpisa. 
 
Sredstva se bodo razdeljevala na podlagi razpisa v višini, ki  je za tekoče leto  zagotovljena v proračunu 
Mestne občine Velenje, in sicer do porabe sredstev.  
 
VIII. Merila za dodelitev sredstev 

9. člen  
 
Sredstva se razdelijo med upravičence glede na število razpisanih dodelitev sredstev za izgradnjo MKČN 
in razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu za tekoče leto, pri čemer se za razvrstitev vlog šteje 
datum in čas prejetja ter ostali pogoji iz 7. člena tega pravilnika. 
 
 
Upravičeni stroški so: 
- nakup MKČN , 
- gradbena in montažna dela povezana v vgradnjo MKČN, ki se dokazujejo s plačanimi računi izvajalcu 

del. 
 
Višina dodeljenih sredstev za obstoječi stanovanjski objekt se vsako leto določi s sklepom, ki ga sprejme 
Svet Mestne občine Velenje. Za isti obstoječi stanovanjski objekt so proračunska sredstva lahko 
dodeljena le enkrat. 
 



 
 
 
IX. Obravnava vlog 

10. člen 
 
Postopek dodeljevanja nepovratnih sredstev vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisija bo 
pripravila javni razpis. Komisija bo obravnavala vse podane vloge, ki bodo prispele do roka za prijavo na 
javni razpis.  Odpiranje vlog bo komisija opravila po zaključku razpisa in ni javno. Po prejemu vlog bo 
komisija ugotovila upravičenost do sredstev in rangirala upravičence po merilih iz 9. člena tega pravilnika.  
 
Prepozno prispele vloge ne bodo obravnavane, neutemeljen bodo zavrnjene. 
 
Vlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove k dopolnitvi vloge. 
Komisija bo vlagateljem vlog odgovorila  s sklepom, najkasneje v roku 80 dni od zaključka razpisa. 
Vlagateljem, ki jim sredstva ne bodo dodeljena zaradi že porabljenih sredstev proračuna in bodo 
izpolnjevali vse razpisne pogoje, bo komisija vrnila dokumentacijo, ki bo priložena vlogi. 
 
Vlagatelji, ki bodo prejeli  sklep da se njihova vloga ne odobri imajo možnost pritožbe. O pritožbi odloča 
župan. Predmet pritožbe ne morejo biti merila postavljena za dodelitev sredstev. O pritožbi odloča župan. 
 

11. člen 
 
Po izdanem sklepu in predloženih dokazilih o končani izvedbi (kopija računa in dokazila iz 8. člena), 
najkasneje do 15.11. tekočega leta bo z vsakim upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi nepovratnih 
sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na bančni račun 
upravičenca v roku 30 dni po podpisu pogodbe.  
 
X. Nadzor 
 

12. člen 
 
Ustrezno dokazilo za upravičeno uporabo dodeljenih sredstev šteje eno izmed dokazil iz šeste alineje 
prvega odstavka 8. člena tega pravilnika. 
 
Namensko porabo nepovratnih sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, preverja Urad za komunalne 
dejavnosti Mestne občine Velenje. 
 
Kolikor se ugotovi, da je upravičenec v vlogi navajal neresnične podatke ali sredstva uporabil za drug 
namen, mora prejeta sredstva nemudoma vrniti z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje. 
 
 

13. člen 
 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
 
 
 
Številka:  0070-0001/2022 
 
Datum:  

župan Mestne občine Velenje 
         Peter DERMOL  

 
 
 
Priloga št. 1: Situacija objektov v MOV, ki po izvedbi lokalnega programa ne bodo priključeni na javno 
kanalizacijo, M 1:40000 
 



Obrazložitev 
 
1. PRAVNA PODLAGA 
Pravna podlaga za sprejem pravilnika je 149. člen 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, 42/16, 61/17 - GZ, 
68/17, 21/18 - ZNOrg, 84/18 - ZIURKOE, 49/20 - ZIUZEOP, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE, 
158/20, 152/20 - ZZUOOP), ki določa obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, med 
katerimi je navedeno tudi odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, kar občina 
zagotovi z izvajanjem javnih služb skladno s predpisi iz prejšnjega odstavka in predpisi, ki urejajo 
gospodarske javne službe. 6. in 7. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), določata oblike zagotavljanja javnih služb ter 
način njihovega opravljanja. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno 
kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15)  določa v 12. členu prepovedi vezane na odvajanje 
komunalne odpadne vode neposredno v naravo, v 19. členu ravnanje z blatom. Uredba o odvajanju in 
čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19 in 194/21) v 15. členu določa 
naloge javne službe, v 17. členu  določa obvezne storitve za objekte, ki niso priključeni na javno 
kanalizacijo, v 18. členu ureja obdelavo blata ter v 21. členu opremljenost območij izven meja 
aglomeracij. Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 
94/14 in 98/15) določa v 8. členu vrste in obseg prvih meritev, v 9. členu izvedbo prvih meritev ter v 20. 
členu poročilo o opravljenih prvih meritvah. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in 
padavinske vode za območje Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 15/2013) 
ter Pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega kanalizacijskega sistema v Mestni 
občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 15/2013) se nadgrajujejo s podrobnejšimi 
opredelitvami, tako glede nalog izvajalca GJS, kot na drugi strani uporabnikov in njihovih pravic in 
obveznosti. 
 
2. RAZLOGI ZA SPREJEM PRAVILNIKA 
Po veljavni zakonodaji morajo lastniki obstoječih objektov izven aglomeracij obveznega opremljanja, ki 
nimajo urejenega čiščenja odpadne vode (nimajo niti greznice), le to zagotoviti najkasneje do 31. 
decembra 2027, ostali obstoječi objekti pa najkasneje ob prvi rekonstrukciji. 
Ne glede na manj strogo zakonodajo, kot je veljala v preteklosti, pa želimo v MO Velenje pospešeno 
nadaljevati z zagotavljanjem enakih standardov varovanja okolja tudi na območjih, kjer javne kanalizacije 
ne bo zgrajene in morajo ustrezno čiščenje zagotoviti lastniki objektov sami. 
Izdelan je bil tudi lokalni operativni program za obdobje 2020-2027, ki predstavlja osnovne podatke o 
obsegu ukrepov in višini stroškov zahtevanega opremljanja aglomeracij poselitve na območju MO Velenje 
in v varianti 2 predvideva opremljanje z javno kanalizacijo samo aglomeracij manjše od 2.000 PE in večje 
od 500 PE.  V aglomeracijah manjših od 500 PE (Laze, Arnače, Paški Kozjak in Trebeliško) pa se bo 
dispozicija komunalne odpadne vode reševala z vgradnjo individualnih malih komunalnih čistilnih naprav 
ob subvencioniranju MO Velenje v višini 1.500 € (50 %), ker spadajo v okvir aglomeracij je rok za 
vgraditev MKČN glede na Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode za objekte znotraj 
teh aglomeracij do 31. 12. 2027. 
 
3. OCENA SEDANJEGA STANJA 
Vsi uporabniki pitne vode plačujejo takso za obremenjevanje okolja, taksa pa se lahko porablja le za 
opremljanje območij z javno kanalizacijo in čistilnimi napravami. Takse ni možno koristiti za urejanje 
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na območjih, kjer gradnja javna kanalizacije ni 
predpisana. 
 
Z namenom izboljšanja obstoječega   stanja okolja se je Mestna občine Velenje odločila, da pomaga 
lastnikom obstoječih stanovanjskih objektov na območjih razpršene gradnje, z nepovratnimi finančnimi 
sredstvi zgraditi MKČN. 
Trenutno je v MOV stalno naseljenih 32.868 prebivalcev, od tega jih je 29.449 ali 89.6 % priključenih na 
javno kanalizacijsko omrežje. Z realizacijo predlaganega lokalnega programa  se bo dodatno priključilo 
1.099 prebivalcev, tako da bo % priključenosti narasel na 92,9 % (30.548 PE). Izven  aglomeracij 
opremljanja bo ostalo cca. 2.320 prebivalcev v 1036 objektih. V aglomeracijah manjših od 500 PE in 
večjih od 50 PE bo nepriključenih ostalo 238 objektov s 733 prebivalci, katerih lastniki bodo morali 
obstoječe greznice zamenjati najkasneje do 31. 12. 2027 (Območja naselij Laze, Arnače, Paški Kozjak in 
Trebeliško). Ostali nepriključeni objekti izven aglomeracij (798 objektov) pa bodo morali greznice 
nadomestiti z MKČN ob prvi rekonstrukciji objekta. Nekateri objekti ki se nahajajo v bližini aglomeracij z 



zgrajeno javno kanalizacijo pa bodo izpolnjevali tudi  pogoje za  priključitev na javni kanalizacijski sistem. 
Ti objekti bodo znani po izdelavi izvedbenih projektnih dokumentacij (PZI) za posamezno aglomeracijo.  
Ocenjujemo, da stane nabava in postavitev MKČN z urejenim odvajanjem izpusta iz MKČN cca 3.000 €.  
Za vse MKČN znotraj aglomeracij, ki jih je potrebno opremiti do konca leta 2027 predstavlja to cca. 
714.000  €. 
 
4. NAČELA 
Osnovno načelo je zagotoviti spodbuditi vgradnjo MKČN na območjih izven aglomeracij. 
Cilj je do 31.12.2027 na celotnem območju Mestne občine Velenje, kjer ne bo zgrajene javne kanalizacije, 
zagotoviti čim večje število stanovanjskih objektov z urejenim čiščenjem komunalne odpadne vode na 
malih komunalnih čistilnih napravah. Namen gradnje MKČN  je spodbujati varstvo okolja z zmanjšanjem  
onesnaženja s komunalnimi odpadnimi vodami in pospeševati gradnjo MKČN. 
 
 
5. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PRAVILNIKA: 
Predlagani Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih 
naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje v obdobju 2022 do vključno 2027 ima 
finančne posledice za proračun Mestne občine Velenje. 
V obdobju 2022 do 2027 bodo vsako leto v proračunu  zagotovljena sredstva za subvencioniranje 
vgradenj MKČN k obstoječim stanovanjskim objektom. Za leto 2022 imamo rezervirana sredstva v višini 
20.000 EUR. 
  
Svetu  Mestne občine Velenje se predlaga, da obravnava Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih 
sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni 
občini Velenje v obdobju 2022 do vključno 2027, poda morebitne  pripombe ter ga  sprejme. 
 
 
 V Velenju, 10. 1. 2022 
  
 
        

      Anton BRODNIK, univ. dipl.inž.var. mag, l.r. 
      vodja Urada za komunalne dejavnosti 

 
Pripravili: 
Primož Rošer, l. r. 
Nataša Uranjek, l. r. 
Zdenka Gradišnik, l. r. 
Gašper Koprivnikar, l. r. in  
Mirjam Britovšek, l. r. 
 
 
 
ŽUPAN: 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – Uradno 
prečiščeno besedilo in št. 17/19)  predlagam Svetu, da ta pravilnik sprejme. 
 

         župan Mestne občine Velenje 
          Peter DERMOL, l.r. 

 
 
 
 
 
 





 
  

Predlagatelj: ŽUPAN                                                                                                          Faza: OSNUTEK 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 
14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE), 
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 23/07, 41/07, 5/08, 
73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A, 40/11 - ZSVarPre-A, 
57/12, 39/16, 15/17 - DZ, 29/17, 52/16 - ZPPreb-1, 21/18 - ZNOrg, 54/17, 31/18 - ZOA-A, 46/19, 28/19, 
189/20 - ZFRO), Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 110/11 - 
ZDIU12, 40/12 - ZUJF, 8/13, 14/13, 63/13, 99/13, 99/13 - ZUPJS-C, 55/14, 57/15, 69/15, 90/15, 66/16, 
82/16, 88/16, 36/17, 31/18, 73/18, 46/19, 49/20 - ZIUZEOP, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE), 
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - 
ZPCP-2D, 3/13 - ZŠolPre-1, 14/13, 56/13 - ZŠtip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 69/15, 90/15, 38/16 
- odl. US, 51/16 - odl. US, 88/16 - ZSVarPre-E, 88/16, 61/17 - ZUPŠ, 75/17, 64/18, 77/18, 46/19, 47/19, 
49/20 - ZIUZEOP, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 189/20 - ZFRO, 90/21 - SZ-1E), Zakona o 
finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo in 17/19) na svoji ______ seji, dne 
_____________ sprejel naslednji  
 
 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti  

v Mestni občini Velenje 
 
 

1. člen 
 
V Odloku o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO 
Velenje, št. 3/16 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: Odlok) se v 3. členu črta prva alineja.  
 

2. člen 
 
Členi od 6. do 8. se črtajo. 

3. člen 
 
V 33. členu se v četrti alineji črta besedilo »in imajo v tem okolju razvito socialno mrežo«. 
 

4. člen 
 
V prvi alineji 35. člena se za besedo »svetovanje« doda besedilo »in psihosocialno podporo,«. 
 

5. člen 
 
V 35. členu se druga alineja spremeni tako, da se glasi: 
 
»- v primeru, da je uporabnik vključen v program manj kot polovico meseca, plača sorazmerni delež 
glede na število dni prisotnosti od 50 % celotne višine denarne socialne pomoči. Če pa je vključen več 
kot polovico meseca, pa je dolžan poravnati stroške bivanja za celoten tekoči mesec v višini 50 % od 
celotne višine denarne socialne pomoči,«. 

6. člen 
 
V 35. členu se za sedmo alinejo doda nova osma alineja, ki se glasi: 

»- v primeru, da je uporabnik dalj časa odsoten iz utemeljenih razlogov, npr. sprejem v bolnišnico itd. 
plača 20 % od celotne višine denarne socialne pomoči.«. 

 



 
  

 

7. člen 
 
Za 51. členom se doda se nov 51.a člen, ki se glasi: 

»13.a Nastanitvena stanovanjska podpora - preventivni antideložacijski program 

   51.a člen 

(1) Osnovni namen programa je, da uporabniki obdržijo varno in cenovno dostopno nastanitev. 

(2) Program je namenjen: 
- najemnikom bivalnih enot ali neprofitnih stanovanj, pri katerih se pojavljajo različna tveganja za 

prekinitev najemnega odnosa/tveganje za izgubo stanovanja, 
- najemniki občinskih ali privatnih stanovanjskih enot, ki se soočajo s težavami v duševnem 

zdravju ali socialnimi stiskami in 
- osebam, ki prehajajo iz brezdomstva. 

 
(3) Program se izvaja terensko, časovno in prostorsko fleksibilno, pri čemer se uporabljajo metode 
osebnega načrtovanja in individualiziranega pristopa ter mnogih neformalnih pristopov z uporabo 
različnih virov pomoči.  

(4) Program, v katerega se vključijo osebe prostovoljno, je za uporabnike brezplačen.«. 

8. člen 
 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 

 
Številka: 0070-0013/2021-590 
Datum:       
 
 
                                                                           župan Mestne občine Velenje                     

Peter DERMOL 
 
 
 
 
 
OBRAZLOŽITEV: 
 
1. PRAVNA PODLAGA: 
Pravno podlago za sprejem predlaganega odloka predstavljajo: 
- 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 

- odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 
11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE), 

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 23/07, 41/07, 
5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A, 40/11 - 
ZSVarPre-A, 57/12, 39/16, 15/17 - DZ, 29/17, 52/16 - ZPPreb-1, 21/18 - ZNOrg, 54/17, 31/18 - 
ZOA-A, 46/19, 28/19, 189/20 - ZFRO),  

- Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 110/11 - ZDIU12, 40/12 - 
ZUJF, 8/13, 14/13, 63/13, 99/13, 99/13 - ZUPJS-C, 55/14, 57/15, 69/15, 90/15, 66/16, 82/16, 88/16, 
36/17, 31/18, 73/18, 46/19, 49/20 - ZIUZEOP, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE), 

-  Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 
57/12 - ZPCP-2D, 3/13 - ZŠolPre-1, 14/13, 56/13 - ZŠtip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 69/15, 
90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US, 88/16 - ZSVarPre-E, 88/16, 61/17 - ZUPŠ, 75/17, 64/18, 
77/18, 46/19, 47/19, 49/20 - ZIUZEOP, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 189/20 - ZFRO, 
90/21 - SZ-1E),  



 
  

- Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20) in  
- 24. člen Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16- uradno prečiščeno 

besedilo in 17/19). 
 
 
2. RAZLOGI IN CILJI ZA SPREJEM AKTA SO: 
Razlogi za sprejem akta so naslednji: 
- Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20) določa, da financiranje 

družinskega pomočnika iz občin preide na Republiko Slovenijo, zaradi česar občine ne sodelujejo 
več v postopku odločanja o pravici do izbire družinskega pomočnika. Od 1. 1. 2021 dalje tako 
občina ni več stranka v postopku odločanja o pravici do izbire družinskega pomočnika. O pravici 
do izbire družinskega pomočnika tako v celoti odloča pristojni center za socialno delo, občina pa je 
v predhodnem obdobju, to je v letu 2021, odločbe zgolj izvrševala. 

- Ministrstvo bo od 1. 1. 2022 dalje samo izvrševalo financiranje družinskega pomočnika. 
- Ministrstvo bo povračalo občini vsa sredstva, ki jih je izplačala v breme RS v letu 2021, do konca 

naslednjega koledarskega leta, to je do 31. 12. 2022, na podlagi izdanega računa, ob predhodno 
potrjeni specifikaciji prikazanih vseh stroškov za družinskega pomočnika. 

- določitev nove višine prispevka uporabnikov Centra za brezdomne osebe v primerih, ko je 
uporabnik vključen v program manj kot polovico meseca oz. več kot polovico meseca. 

 
3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC:  
Sprejetje predlaganega odloka ne pomeni finančnih posledic za Mestno občino Velenje. 
 
4. PRIMERJAVA SPREMEMB AKTA Z VKLJUČENIMI SPREMEMBAMI IN DOPOLNITVAMI: 
''Uporabniki Centra za brezdomne osebe so dolžni prispevati k svoji namestitvi, in sicer: 

»- v primeru, da je uporabnik vključen v program manj kot polovico meseca, plača sorazmerni delež od  
celotne višine denarne socialne pomoči. Če pa je vključen več kot polovico meseca, pa je dolžan 
poravnati stroške bivanja za celoten tekoči mesec, 

- v primeru, da je uporabnik dalj časa odsoten iz utemeljenih razlogov, npr. sprejem v bolnišnico, pripor, 
zapor itd., plača 20 % od celotne višine denarne socialne pomoči.« 

 
PREDLOG ZA SPREJEM PO SKRAJŠANEM POSTOPKU: 
Ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve odloka, predlagamo, v skladu s tretjo alinejo 
prvega odstavka 99. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 
3/16 – uradno prečiščeno besedilo in št. 7/17), da se odlok obravnava po skrajšanem postopku. 
 
 
V Velenju, 8. 12. 2021 
 
 
Pripravila:                                                                               Marko PRITRŽNIK, prof. geog. in zgod.,l.r. 
Ines Gričar Ločnikar, univ. dipl. inž., l.r.                                              vodja Urada za družbene dejavnosti 
višja svetovalka za zdravstvo in socialo 
 
 
 
ŽUPAN: 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – 
uradno prečiščeno besedilo in 17/19) predlagam svetu Mestne občine Velenje, da ta odlok 
sprejme. 
 
 župan Mestne občine Velenje                     

 Peter DERMOL, l.r. 
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POROČILO O IZVEDBI JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA 

ŠPORTA V MESTNI OBČINI VELENJE IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO 2021 
 
 
I. 

Mestna občina Velenje je na svoji spletni strani, dne 11. januarja 2021 objavila »Javni razpis za sofinanciranje 
izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje iz proračuna mestne občine Velenje za leto 2021«. Javni 
razpis je trajal od 11. januarja 2021 do 9. februarja 2021, vsa razpisna dokumentacija pa je bila na voljo v sprejemni 
pisarni Mestne občine Velenje in na spletni strani www.velenje.si (javne objave).  
 
Predmet javnega razpisa so bile naslednje vsebine ter razvojne in strokovne naloge v športu: 
 

ŠPORTNI PROGRAMI: 

 Športna vzgoja otrok in mladine prostočasno (krajše: ŠVOM-P): 
o celoletni prostočasni športni programi, 
o celoletni pripravljalni športni programi. 

 Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (krajše: ŠVOM-PP): 
o celoletni prostočasni športni programi. 

 Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (krajše: ŠVOM-U): 
o celoletni tekmovalni športni programi otrok: U-12/13 in U14/15 
o celoletni tekmovani športni program mladine: U-16/17 in U-18/19, 
o programi kategoriziranih športnikov mladinskega (MLR) in perspektivnega razreda  (PR). 

 Kakovostni šport (krajše: KŠ): 
o celoletni tekmovalni športni programi odraslih, 
o programi kategoriziranih športnikov državnega razreda (DR. 

 Vrhunski šport (krajše: VŠ): 
o programi kategoriziranih športnikov mednarodnega (MR), svetovnega (SR) in olimpijskega razreda 

(OR). 
 Šport invalidov (krajše: ŠI): 

o celoletni netekmovalni športni programi invalidov. 
 Športna rekreacija (krajše: RE): 

o celoletni športno rekreativni programi odraslih. 
 Šport starejših (krajše: ŠSta): 

o celoletni športno rekreativni programi starejših. 
 
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU: 
 Delovanje športnih društev. 
 
ŠPORTNE PRIREDITVE: 
 športne prireditve občinskega, regijskega, državnega pomena. 
 
RAZVOJNE DEJAVNOSTI: 
 sofinanciranje nadpovprečnih športnih dosežkov. 

 
Za izvedbo javnega razpisa je Mestna občina Velenje v proračunu načrtovala 539.500 €.  

Na razpis se je prijavilo 53 klubov in društev, pogoje za pridobitev sredstev je izpolnjevalo 47 klubov in društev.   
 

Športni programi in področja, ki so kandidirali na JR za sofinanciranje LPŠ MOV 2021, so bili ovrednoteni na 
osnovi Pogojev, meril in kriterijev za vrednotenje LPŠ v Mestni občini Velenje za leto 2021, ki so sestavni del LPŠ 
MOV 2021. 

 

http://www.velenje.si/


 

 
 2/4 

Rezultati ocenjevanja so bili sledeči, zneski so v evrih:  
 
 

 

Prijavitelj Nadpovprečni 
dosežki 

Programi, 
organiziranost, 

prireditve 

Sredstva za 
društvo/klub 
skupaj 2021 

1 ATLETSKI KLUB VELENJE 16.406,72 26.927,62 43.334,34 

2 PLAVALNI KLUB VELENJE 26.250,75 33.919,80 59.819,80 

3 ROKOMETNI KLUB GORENJE 
VELENJE 

130.909,09 24.814,17 155.750,26 

4 NOGOMETNI KLUB RUDAR VELENJE 87.272,73 18.348,86 105.621,59 

5 JUDO KLUB VELENJE  11.489,73 11.489,73 

6 KARATE KLUB VELENJE  10.940,18 10.940,18 

7 SMUČARSKO SKAKALNI KLUB 
VELENJE 

3.038,28 8.176,37 11.214,65 

8 ŽENSKI ROKOMETNI KLUB VELENJE 21.818,18 5.704,64 27.522,82 

9. DRUŠTVO ŠALEŠKI ALPINISTIČNI 
ODSEK VELENJE 

5.468,91 6.713,23 12.182,14 

10 STRELSKO DRUŠTV O MROŽ 2.138,95 4.044,06 6.183,01 

11 KONJENIŠKI KLUB VELENJE 2.625,08 9.906,37 12.531,45 

12 ŠALEŠKI TENIŠKI KLUB VELENJE  8.038,84 8.038,84 

13 SABLJAŠKI KLUB RUDOLF CVETKO 
VELENJE 

364,59 2.252,35 2.616,94 

14 KARATE KLUB TIGER VELENJE  2.957,73 2.957,73 

15 TAEKWON-DO IN KICKBOKS KLUB 
SKALA VELENJE 

1.458,38 7.615,60 9.073,98 

16 KLUB DESKANJA NA SNEGU DESKA 
VELENJE 

1.458,38 2.071,56 3.529,94 

17 GOLF KLUB VELENJE  1.415,04 1.415,04 

18 SMUČARSKI KLUB VELENJE  2.212,49 2.212,49 

19 HOKEJSKI KLUB VELENJE  1.725,20 1.725,20 

20 NAMIZNOTENIŠKI KLUB TEMPO 
VELENJE 

 2.262,22 2.262,22 
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21 BOKS KLUB RING VELENJE 182,30 4.082,00 4.264,30 

22 KLUB SINHRONRGA PLAVANJA 
RUSALKA 

607,66 1.103,53 1.711,19 

23 KLUB JADRALNIH PADALCEV SKY 
VELENJE 

 1.368,06 1.368,06 

24 RIBIŠKA DRUŽINA VELENJE  1.707,19 1.707,19 

25 ŠPORTNO DRUŠTVO SKUPINE 
PREMOGOVNIK 

 434,88 434,88 

26 ŠPORTNO DRUŠTVO PESJE  1.611,49 1.611,49 

27 KOŠARKARSKI KLUB VELENJE  955,12 955,12 

28 BALINARSKO ŠPORTNO DRUŠTVO 
VELENJE-PREMOGOVNIK 

 743.88 743,88 

29 UNIVERZA ZA III. ŽIVLJENJSKO 
OBDOBJE VELENJE 

 922,55 922,55 

30 KLUB TAJSKEGA BOKSA  3.023,04 3.023,04 

31 NOGOMETNO DRUŠTVO ŠKALE  2.037,20 2.037,20 

32 DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠKALE  364,47 364,47 

33 AVTO MOTO TURING KLUB VELENJE  1.416,31 1.416,31 

34 PLANINSKO DRUŠTVO ŠKALE-
HRASTOVEC 

 1.888,51 1.888,51 

35 PLANINSKO DRUŠTVO VINSKA GORA  1.737,42 1.737,42 

36 ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO 
BUSHIN 

 3.370,21 3.370,21 

37 KLUB VODNIH ŠPORTOV  1.089,04 1.089,04 

38 PROFESOR ŠPORTNE VZGOJE 
GREGOR VEGAN S.P. 

 2.258,80 2.258,80 

39 DRUŠTVO INVALID KONOVO  3.767,11 3.767,11 

40 MALI ŠPORTNIK TJAŠA HUDARIN S.P.   1.692,62 1.692,62 

41 ODBOJKARSKO DRUŠTVO VELENJE  1.334,34 1.334,34 

42 ŠPORTNO DRUŠTVO ZOO STATION  711,63 711,63 

43 ŠPORTNO DRUŠTVO X SPORTS  796,65 796,65 



 

 
 4/4 

44 PLANINSKO DRUŠTVO VELENJE  3.982,97 3.982,97 

45 VESNA GLINŠEK S.P.   1.868,90 1.868,90 

46 TENIS KLUB AS  1.702,66 1.702,66 

47 DRUŠTVO TABORNIKOV ROD 
JEZERSKI ZMAJ 

 2.957,73 2.957,73 

 

 
Številka: 4505-0026/2021 

Datum:  4. 1. 2021 
 
 

 
Pripravila:  
Simona POGORELČNIK,                                                                            Marko PRITRŽNIK,  
višja svetovalka za šolstvo in šport                                        vodja Urada za družbene dejavnosti 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
POROČILO O DODELITVI SREDSTEV ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA  

V MESTNI OBČINI VELENJE ZA LETO 2021 
 
Mestna občina Velenje je na podlagi Odloka o spodbujanju podjetništva v MO Velenje, Odloka o 
proračunu MO Velenje za leto 2021 in Mnenja o shemi de minimis pomoči pridobljenega na Ministrstvu 
za finance (št. priglasitve: M001-5884268-2015), objavila Javni razpis za dodelitev sredstev za 
spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje za leto 2021. Namen razpisa je bil spodbuditi zagon 
podjetij in zmanjšanje brezposelnosti na našem območju. 

Razpis je bil objavljen na spletni strani Mestne občine Velenje, dne 19. 3. 2021 ter v Uradnem listu 
Republike Slovenije, št. 41/21. Finančna sredstva so bila zagotovljena v proračunu občine za leto 2021, 
na proračunski postavki 41014002 - Spodbujanje podjetništva, v višini 100.000 evrov.  

Razpisana so bila sredstva za  naslednje namene:  
A. Spodbujanje naložb v gospodarstvo,  
B. Spodbujanje zagona podjetij v inkubatorju,  
C. Spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij,  
D. Spodbujanje razširjanja dejavnosti in znanja (spodbujanje prijav podjetij na javne razpise).  

Rok za prijavo je bil do 19. 4. 2021, razen za zagon inkubiranih podjetij je bil rok do 6. 7. 2021.   

Upravičenci do razpisanih sredstev so bili samostojni podjetniki posamezniki in mikro, mala in srednje 
velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarska družba, s sedežem oziroma lokacijo poslovne enote 
na območju MOV in so izvajali naložbo ali projekt na območju MOV. Prav tako so bili upravičenci tudi 
subjekti, ki nimajo sedeža v MOV, vendar so izvajali naložbo na območju MOV. 

Posebni pogoji, ki so jih morali izpolnjevati prijavitelji: finančna konstrukcija projekta je morala biti zaprta, 
upravičeni so bili stroški storitev od tretjih oseb po tržnih pogojih (tretja oseba ni smela biti lastniško 
povezana s podjetjem – upravičencem), projekti so morali biti zaključeni najkasneje do oddaje zahtevka 
za sofinanciranje. Sredstva so se odobrila za stroške projektov, nastalih od 1. 1. 2021 do 15. 11. 2021. 
Pogoj pri zagonu podjetij v inkubatorju je bila tudi starost podjetja do treh let, vključenost v SAŠA 
inkubator, d. o. o., Velenje in udeležba in zaključek intenzivnega programa za razvoj podjetniške ideje 
Trampolin 2021, ki se je odvijal v okviru SAŠA inkubatorja.   
 
Prijavitelji so lahko oddali le eno vlogo. Upravičenec za iste upravičene stroške naložbe oz. projekta, ki 
je bil predmet sofinanciranja, ni smel pridobiti drugih javnih sredstev.  

Na razpis je prispelo skupaj 31 vlog. Od tega 2 vlogi nista izpolnjevali razpisnih pogojev (vlogi s področja 
kulture), 2 vlogi sta bili vloženi prepozno. Vse vloge, ki so ustrezale pogojem razpisa, so bile pregledane 
in izveden je bil postopek ocenjevanja vlog na osnovi meril, ki so bila sestavni del razpisne 
dokumentacije.  
 
Upravičeni stroški pri sofinanciranju naložb v gospodarstvo so bili: projektna in investicijska 
dokumentacija za gradnjo poslovnih prostorov, komunalni prispevek, nakup, gradnja ali prenova 
poslovnih prostorov, nakup strojev in opreme, ki je namenjena za opravljanje dejavnosti za katero je 
podjetje registrirano in katero tudi dejansko opravlja, celovita obnova obstoječe proizvodnje, razvoj 
novih produktov ali storitev, nakup patenta, licenc, nepatentiranega tehničnega znanja, ki imajo uradno 
potrdilo ali certifikat s strani pooblaščenih institucij. Višina sofinanciranja je bila do 50 % upravičenih 
stroškov. Najvišji možni znesek za sofinanciranje naložbe je bil 5.000 evrov, najnižji pa 2.500 evrov. 
 
Upravičeni stroški pri sofinanciranju zagona inkubiranih in inovativnih podjetij so bili: ustanovitev 
podjetja, izdelava poslovnega načrta za nov poslovni program, promocija  (stroški najema, postavitve in  
 
delovanja stojnice na sejmu ali razstavi doma ali v tujini, stroški oglaševanja in izdelave promocijskih 
materialov, ipd.), najem opreme za realizacijo novega poslovnega programa, testiranje in dodatno 
usposabljanje za realizacijo novega poslovnega programa, materialne investicije v povezavi z novim 
poslovnim programom, nematerialne investicije v povezavi z novim poslovnim programom (pridobivanje 
posebnih certifikatov in standardov, zaščito lastnih oziroma nakup patentov, nakup licenc, know-howa 



 

 

ali nepatentiranega tehničnega znanja, ki imajo uradno potrdilo ali certifikat s strani pooblaščenih 
institucij). Višina sofinanciranja je bila do 90 % upravičenih stroškov. Znesek za sofinanciranje je bil 
10.000 evrov. Vsakemu podjetju, ki so mu bila odobrena sredstva za projekt, je bil dodeljen stalni mentor 
s strani SAŠA inkubatorja d. o. o., ki je spremljal izvedbo prijavljenega projekta.  
 
Upravičeni stroški pri sofinanciranju promocije: najem, postavitev in delovanja stojnice na sejmu ali 
razstavi doma ali v tujini, izdelava promocijskih materialov in oglaševanja (stroški priprave in tiska 
promocijskega gradiva, stroški izdelave in tehnične prenove spletne strani, stroški promocijskih 
medijskih objav). Višina sofinanciranja do 50 % upravičenih stroškov. Najvišji možni znesek za 
sofinanciranje je bil 2.000 evrov, najnižji pa 500 evrov. 
 
Upravičeni stroški pri spodbujanje razširjanja dejavnosti in znanja (spodbujanje prijav podjetij na javne 
razpise): stroški zunanjih izvajalcev v zvezi s prijavo na razpise. Izključno direktni stroški, nujni in vezani 
na prijavo, ki so dejansko nastali in za katere ima prijavitelj ustrezna dokazila oz. dokumentacijo. Višina 
sofinanciranja do 50 % upravičenih stroškov, najvišji znesek sofinanciranja je 3.000 evrov, najnižji 
znesek sofinanciranja je 500 evrov.  
 
Ocenjenih je bilo 27 vlog, ki so izpolnjevale razpisne pogoje:  
- namen A - razpisanih  40.000 evrov, 21  prijav, 
- namen B - razpisanih  30.000 evrov,   3  prijave, 
- namen C - razpisanih  15.000 evrov,   2 prijavi,  
- namen D - razpisanih  15.000 evrov,   1 prijava.  
 
Komisija je predlagala, da se prosta sredstva iz namena C v višini 11.000 evrov in iz namena D 12.000 
evrov v skladu z razpisnimi pogoji prerazporedijo za namen A. Tako se za namen A razdeli 63.000 
evrov. 
Pozitivno je bilo rešenih 19 vlog, 7 vlog za namen A je bilo zavrnjenih, ker so bila razpoložljiva sredstva 
porabljena za projekte, ki so dosegli višje število točk (predvsem iz merila, ker v preteklih letih še niso 
prejeli občinskih sredstev za podjetništvo). Eden podjetnik se je po prejemu pozitivnega sklepa ni 
podpisal pogodbe, ker je ocenil, da do 15.11. 2021 ne bo izvedel projekta.  

Vsi upravičenci do subvencije so morali zaključiti projekt in poslati končno poročilo z opisom izvedbe 
projekta in zahtevanimi dokazili (račune, dokazila o plačilih, ipd.) najkasneje do 20. 11. 2021. 

Vseh izvedenih projektov je bilo v višini preko 440.000 evrov. Za te projekte je Mestna občina Velenje 
izplačala 93.433,88 evrov nepovratnih sredstev 19 upravičencem za spodbujanje podjetništva. Sredstva 
so se dodelila kot nepovratna sredstva, v obliki subvencij oz. dotacij, skladno s pravili o dodeljevanju 
pomoči de minimis, ki se dodeljujejo na podlagi Uredbe Komisije EU. Skupni znesek pomoči na podlagi 
pravila de minimis: dodeljen enotnemu podjetju (upravičencu) ne sme presegati zgornje meje 200.000 
evrov v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, 
ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.  

V naložbe v gospodarstvo je investiralo 14 podjetij. S tem smo spodbudili več kot 390.000 evrov  novih 
investicij v občinskem gospodarskem prostoru, od tega je bilo  evrov občinskih sredstev 59.020,98 evrov 
in na tej osnovi so se upravičenci zavezali, da bodo ustvarili v dveh letih 30 novih delovnih mest.  

Spodbudili smo zagon treh podjetij v inkubatorju, ki so se udeležili programa Startup generator in so bili 
izbrani med najboljšimi ekipami.  Zmagovalci so prejeli točke na razpisu Mestne občine Velenje za 
dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje v višini do 10 tisoč evrov.  

Za pokrivanje stroškov promocije smo enemu podjetju sofinancirali 2.000 evrov sredstev in prav tako 
enemu podjetju sofinancirali 3.000 evrov za prijavo na javni razpis.  

Vsi upravičenci projekta niso izvedli v celoti. Eno podjetje je odstopil od podpisa pogodbe. V skladu z 
Odlokom o spodbujanju podjetništva v Mestni občini Velenje v naslednjih letih do sredstev ne bodo 
upravičeni prijavitelji, ki so bili v preteklih letih upravičeni do sredstev za spodbujanje podjetništva in niso 
oddali poročila ali je bila na podlagi nadzora ugotovljena nenamenska poraba sredstev.  
 
Tabela:  Prejemniki in realizacija izplačanih sredstev za spodbujanje podjetništva v letu 2021 



 

 

NAMEN A: naložbe v gospodarstvo 
Naziv vlagatelja  
 

dodeljena 
sredstva v € 

LUCI, d. o. o. 5.000,00 
AIKA, d. o. o.  3.700,00 
REAKT,  d. o. o.  5.000,00 
GOSTINSTVO IZTOK BEZJAK, s. p. 5.000,00 
LESARSTVO HUDOVERNIK, d. o. o. 3.554,00 
INSI, d. o. o. 5.000,00 
MEDIC-UM STORE, prodaja medicin. opreme, d. o. o. 5.000,00 
OKREPČEVALNICA CARLOS, PUKLIČ Aleš, s. p.  5.000,00 
IN.SIST, d. o. o. 5.000,00 
MINU PRO, d. o. o.  5.000,00 
GLOBAL NM, gostinstvo, d. o. o. 2.321,00 
MAXI-MAT, d. o. o.  4.420,00 
3MAJ, d. o. o. 2.730,98 
BIRT MARKETING, d.o.o. 2.295,00 
Skupaj 59.020,98 

 

NAMEN B: zagon podjetij v inkubatorju 
Naziv vlagatelja  
 

dodeljena 
sredstva v € 

DATAGRAD, d. o. o. 9.412,90 
GRAŠKA, d. o. o. 10.000,00 
MooHero Janez Turk, s.p. 10.000,00 
Skupaj 29.412,90 

 

NAMEN C: promocijske aktivnosti  
 
Naziv vlagatelja  

dodeljena 
sredstva v € 

MALINCA, d. o. o. 2.000,00 
Skupaj 2.000,00 

 

NAMEN D: razširjanje znanja in dejavnosti 
Naziv vlagatelja  
 

dodeljena 
sredstva v € 

AMIBIT d.o.o. 3.000,00 
Skupaj 3.000,00 

 

Številka: 3021-0002/2021 
Datum: 10. 1. 2022 

 

Pripravila: 
Metka ŠPINDLER,                                               Karla SITAR. 
svetovalka za malo gospodarstvo                        vodja Urada za gospodarski razvoj in prestrukturiranje 
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