
PREDLOG 
 
ZAPISNIK 25. SEJE  
Sveta Meste občine Velenje 
Seja je potekala v sejni dvorani Mestne občine Velenje, dne 19. 4. 2022, s pričetkom ob 8.00 in zaključkom ob 
12.45. 
 
Sejo je vodil župan Peter DERMOL. 
 
Župan Peter DERMOL je ugotovil, da je od skupnega števila 33 članov sveta prisotnih 27 članov in je svet 
sklepčen.  
 
Opravičila se je naslednja članica sveta: Iva LILIJA. 
 
 
Člani sveta so za 25. sejo Sveta Mestne občine Velenje prejeli naslednje gradivo: 
- Glasilo št. 27 s Prilogama 1 in 2 
- Predlog dnevnega reda s poročevalci, kazalom in opombami 
- Predlog Sklepa o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za leto 2021 in iz preteklih let 
- Predlog Pravilnika o subvencioniranju stroškov kreditov za nakup ali gradnjo stanovanjske nepremičnine za 
mlade v Mestni občini Velenje 
- Osnutek Odloka o koncesiji za izvajanje izbirne gospodarske javne službe javnega potniškega prometa in o 
izvajanju posebnih linijskih prevozov v Mestni občini Velenje 
- Letni program dela Nadzornega odbora MO Velenje za leto 2022 
- Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Poklicna gasilska enota Velenje 
- Predlog Sklepa o uskladitvi vrednosti projekta 405-1605-022 Oskrbovana stanovanja – Žarova cesta v Načrtu 
razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025 
- Predlog razširitve dnevnega reda 25. seje Sveta MOV 
- Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 402-1302-147 Ureditev/dograditev Poslovne cone Stara vas IV. faza v 
Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025 
- Zapisnik Odbora za negospodarske javne službe 
- Zapisnik Odbora za gospodarske javne službe 
- Zapisnik Odbora za okolje in prostor  
- Zapisnik Odbora za gospodarstvo 
- Zapisnik Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin 
- Zapisnik Komisije za statutarno-pravna vprašanja 
- Zapisnik Komisije za spremljanje dela občinskega redarstva in občinske inšpekcije 
- Zapisnik seje Nadzornega odbora 
 
 
Za 25. sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 
1. Potrditev zapisnika 24. seje Sveta Mestne občine Velenje  
2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave 
3. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 965 Laze iz javnega dobra (ID znak parcela 965 1426/5) 
4. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 954 Lipje iz javnega dobra (ID znak parcela 954 1286/3) 
5. Predlog Sklepa o oceni izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje za leto 2021  
6. Predlog Sklepa o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za leto 2021 in iz preteklih let 
7. Predlog Sklepa o uskladitvi vrednosti projekta 405-1605-022 Oskrbovana stanovanja – Žarova cesta v 

Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025 
8. Predlog Pravilnika o subvencioniranju stroškov kreditov za nakup ali gradnjo stanovanjske nepremičnine 

za mlade v Mestni občini Velenje 
9. Poročilo o delu prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Velenje za leto 2021 
10. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Poklicna gasilska enota Velenje 
11. Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namembnosti rabe 

prostora v Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje 
12. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2021 
13. Osnutek Odloka o koncesiji za izvajanje izbirne gospodarske javne službe javnega potniškega prometa in 

o izvajanju posebnih linijskih prevozov v Mestni občini Velenje 
14. Letni program dela Nadzornega odbora MO Velenje za leto 2022 
15. Poročilo o delu Policijske postaje Velenje za leto 2021 



16. Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2021  
17. Letno poročilo Vrtca Velenje za leto 2021  
18. Poročilo o delu Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje za leto 2021 
19. Poročilo o delu Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje za 

leto 2021 
20. Letno poročilo Lekarne Velenje za leto 2021 
21. Poročilo izvajalca socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu na 

področju UE Velenje za leto 2021 
22. Letno poročilo Zdravstvenega doma Velenje za leto 2021 
23. Poročilo o delu Rdečega križa Slovenije Območnega združenja Velenje v letu 2021 
24. Poročilo o izvajanju programa za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za leto 2021 
 
 
Župan Peter DERMOL je predlagal, da se dnevni red 25. seje Sveta MOV razširi tako, da se na: 
- 3. točko uvrsti Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 402-1302-147 Ureditev/dograditev Poslovne cone 
Stara vas IV. faza v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025. 
 
Prisotnih je bilo 28 članov sveta. 
1. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se na 3. točko uvrsti Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 
402-1302-147 Ureditev/dograditev Poslovne cone Stara vas IV. faza v Načrt razvojnih programov Mestne 
občine Velenje za obdobje 2022-2025. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da je v nedeljo, 3. 4., vsem svetnikom poslal pobudo za korespondenčno 
sejo za nakup avtokampa. Predlagal je, da se dnevni red seje razširi tako, da se nanj uvrsti razprava o tem, ali 
je avtokamp strateškega pomena za razvoj turizma v Šaleški dolini. Glede na strategijo turizma, ki je bila 
sprejeta, je avtokamp ena izmed ključnih točk. Na prejšnji seji je to vprašanje izpostavil tudi gospod Žerdin in 
občutiti je bilo splošno negodovanje glede nove cene. Vidimo, da denar je na razpolago, saj javni zavodi v 
poslovnih izidih izkazujejo presežke prihodkov nad odhodki, ki se jih lahko uporabi za strateške naložbe. 
Opozoril je, da je MOV že investirala v prireditveni prostor in objekt Vista 9 milijonov EUR, avtokamp pa bi 
moral nositi neko dodano vrednost. Svet MOV naj sprejme sklep, ali se gre v nakup avtokampa ali ne. Če je 
avtokamp strateškega pomena, potem nobena cena ni previsoka. Če pa je bila to le floskula, bo šel avtokamp 
v druge roke in se strategija razvoja turizma pripravi ponovno, ker ni več v rokah MOV, ampak v veliki meri tudi 
v rokah novega lastnika avtokampa.  
 
Župan Peter DERMOL je dejal, da bi se gospod Jenko v vseh teh letih že lahko naučil, kako se predlagajo 
razširitve dnevnega reda, kako se predlagajo razne korespondenčne seje in podobno. Do danes se svetnik 
tega ni naučil in tudi danes želi, da se dela mimo poslovnika. Ko so govorili o nakupu kampa za 650.000 EUR, 
svetnik Jenko ni bil za, danes pa sili njega in Svet MOV, da sprejmejo odločitev, da kupijo kamp za preko 1 
milijon EUR in da v tej vrednosti oškodujejo proračun. Na svetnika je apeliral, naj v tem primeru pripravi 
gradivo in naj pove, kje bodo dobili teh dodatnih 400.000 EUR, komu jih bodo vzeli, ter da se pod tak 
dokument svetnik Jenko tudi podpiše. Sam nima nobenih težav, da takšen dokument potem da na glasovanje. 
Da pa svetnik od njega pričakuje, da bo jemal sredstva, ki so nujno potrebna drugje, in jih dal v kamp, v tem 
primeru pa je verjetno svetnik Jenko prvi, ki mu bo očital, zakaj je to naredil. Ko so govorili o 650.000 EUR, 
svetnik Jenko ni bil za. Na osnovi vsega tega ugotavlja, da tudi danes gradivo ni pripravljeno in v skladu s 
poslovnikom te razširitve ne more dati na glasovanje.  
 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da ga župan očitno ni dovolj dobro poslušal. Predlagal je namreč, da se 
dnevni red razširi z razpravo o tem, ali je avtokamp strateškega pomena za razvoj turizma ali ne. Je pa tudi 
povedal, da denar je na voljo, saj javni zavodi izkazujejo presežke v poslovnih izidih. Lekarna Velenje ima 
recimo 1 milijon in pol v lanskem letu. Zdravstveni dom Velenje je bil v lanskem letu spet v minusu, v Svetu 
MOV pa niso opravili nobene razprave o tem. Sploh ne ve, če je bil do danes kdaj ZD Velenje v plusu. Ima pa 
2.300.000 EUR presežka. Torej je denarja več kot dovolj. Govorijo pa o strateški naložbi, ki so jo oni izbrali. 
Predlagal je, da se opravi razprava o tem, prav tako je povedal, kakšen je lahko sklep, torej ali se gre v nakup 



ali ne. Sprejeli so strategijo, kjer so povedali, da je to strateškega pomena, sedaj pa se tu sprenevedajo, kot da 
to ni strateškega pomena.  
 
Župan Peter DERMOL je svetnika Jenka vprašal, ali ima gradivo ali ne.  
 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da je bilo za razpravo gradiva do danes dovolj in lahko razpravljajo o tem. 
Meni torej, da dodatno gradivo ni potrebno, ker so o tem že razpravljali. Na prejšnji seji je o tem razpravljal 
gospod Žerdin, zato se lahko danes odločijo, ali je to strateškega pomena ali ne.  
 
Župan Peter DERMOL je dejal, da je gospod Žerdin postavil svetniško vprašanje. Ponovil je, da je bil svetnik 
Jenko proti prejšnjemu nakupu, danes pa modruje vsem njim, kako bi morali avtokamp kupiti za takšna 
sredstva. Gradiva torej svetnik ni pripravil. Če bi svetnik gradivo pripravil, bi danes lahko tudi o tem glasovali, 
ampak pogoji, ki jih narekuje poslovnik, niso bili izpolnjeni.  
 
 
 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
2. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se je glasil: 25. seja Sveta Mestne občine Velenje 
bo potekala po naslednjem DNEVNEM REDU: 
1. Potrditev zapisnika 24. seje Sveta Mestne občine Velenje  
2. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave 
3. Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 402-1302-147 Ureditev/dograditev Poslovne cone Stara vas IV. faza v 

Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025 
4. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 965 Laze iz javnega dobra (ID znak parcela 965 1426/5) 
5. Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 954 Lipje iz javnega dobra (ID znak parcela 954 1286/3) 
6. Predlog Sklepa o oceni izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje za leto 2021  
7. Predlog Sklepa o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za leto 2021 in iz preteklih let 
8. Predlog Sklepa o uskladitvi vrednosti projekta 405-1605-022 Oskrbovana stanovanja – Žarova cesta v 

Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025 
9. Predlog Pravilnika o subvencioniranju stroškov kreditov za nakup ali gradnjo stanovanjske nepremičnine 

za mlade v Mestni občini Velenje 
10. Poročilo o delu prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Velenje za leto 2021 
11. Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Poklicna gasilska enota Velenje 
12. Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namembnosti rabe 

prostora v Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje 
13. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2021 
14. Osnutek Odloka o koncesiji za izvajanje izbirne gospodarske javne službe javnega potniškega prometa in 

o izvajanju posebnih linijskih prevozov v Mestni občini Velenje 
15. Letni program dela Nadzornega odbora MO Velenje za leto 2022 
16. Poročilo o delu Policijske postaje Velenje za leto 2021 
17. Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2021  
18. Letno poročilo Vrtca Velenje za leto 2021  
19. Poročilo o delu Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje za leto 2021 
20. Poročilo o delu Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje 

za leto 2021 
21. Letno poročilo Lekarne Velenje za leto 2021 
22. Poročilo izvajalca socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu na 

področju UE Velenje za leto 2021 
23. Letno poročilo Zdravstvenega doma Velenje za leto 2021 
24. Poročilo o delu Rdečega križa Slovenije Območnega združenja Velenje v letu 2021 
25. Poročilo o izvajanju programa za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za leto 2021 
 
Za predlog je glasovalo 29 članov sveta, nihče ni bil proti. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 



K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Potrditev zapisnika 24. seje Sveta Mestne občine Velenje 

 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
3. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se je glasil: Potrdi se zapisnik 24. 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 

 
Članica sveta Janja REDNJAK: Vlada je 9. 4. sprejela Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za 
podnebne spremembe v obdobju 2021–2023, kjer se načrtuje 429,873 milijona EUR za razogljičenje ter 
energetsko učinkovitost v industriji, prometu, stanovanjskih stavbah itd. V preglednici ukrepov in porabe 
sredstev Sklada za podnebne spremembe pa ni nikjer zasledila ukrepov in finančnih sredstev za daljinsko 
ogrevanje, vemo pa, da je v Šaleški dolini daljinski sistem ogrevanja eden največjih v Sloveniji. 
Postavila je vprašanje, ali so na Ministrstvu za okolje in prostor upoštevali pripombe in predloge lokalne 
skupnosti ter iz katerega vira financiranja bo zagotovljena ohranitev, vzdrževanje in obnova daljinskega 
ogrevanja v Velenju in Šaleški dolini. 
 
Odgovor župana Petra DERMOLA: Dejal je, da so lahko hitro ugotovili, če so pregledali program porabe 
sredstev, da od slabih 430 milijonov EUR niti en sam evro ne gre v našo dolino oziroma ni namenjen ne naši 
dolini in ne naši regiji. Mnogokrat so v zadnjih letih apelirali na državo, da mora sredstva iz podnebnega sklada 
začeti vračati v to regijo. Srčno je verjel, da tokrat ne bodo izpadli ven, ker so to zagotavljali različni ministri in 
tudi predsednik vlade, in sicer z zagotovilom, da bodo nudili podporo pravičnemu prehodu. MOV je podala 
pobudo, da se v sam program umestijo strokovne podlage za trajnostno preoblikovanje sistema daljinskega 
ogrevanja na obnovljive vire energije in pa obnova dvocevnega vročevodnega distribucijskega sistema toplote 
za območje MOV in Občine Šoštanj. S tema ukrepoma bi v letošnjem letu imeli izpolnjene pogoje za to, da bi 
lahko kandidirali za ta sredstva in bi lahko pripravili strokovne podlage za samo preoblikovanje sistema 
daljinskega ogrevanja. Ukrep se financira v višini 1 milijon EUR v letu 2022 in pa 4 milijone EUR v letu 2023. 
Pričakovali so torej v teh dveh letih 5 milijonov EUR, ki bi se vrnili v našo regijo. Za CO2 kupone bomo dali v 
podnebni sklad veliko več sredstev, kot pa bi jih v tem primeru dobili nazaj. Na njegovo pobudo so župani 
premogovnih regij SAŠA in pa Zasavje podali pobudo, da se podpre ukrep Podpora in sofinanciranje projektov 
zelene tranzicije premogovnih regij Zasavje in SAŠA. Za ta ukrep so v 1. letu predvidli 3 milijone EUR in v 2. 
letu 7 milijonov EUR. Če bi to dosegli, bi lahko v letošnjem letu začeli s projektiranjem, ampak smo ostali brez 
teh sredstev. Že danes moramo čakati na sredstva iz sklada za pravični prehod, ta sredstva pa pred 
naslednjim letom vsekakor ne bodo na razpolago. Umestitev energetskih objektov v prostor in financiranje 
vsega tega pa bo izjemno težko v teh 10 letih, če podpore s strani države ne bo. V tem primeru je na žalost res 
ni bilo in so zelo razočarani.  
 
 
Članica sveta Veronika JUVAN: Dejala je, da je že velikokrat opozorila na objekt ob konovskem igrišču. Veseli 
jo, ker se vsaj nekaj premika. Veseli jo tudi, da se je sčistilo parkirišče, ki je tam. Postavila je vprašanje, kaj se 
bo s tem objektom zgodilo do konca letošnjega leta. Ena izmed informacij je, da bi tam naj bil vrtec, spet druga 
pa, da bi naj tam bila kuhinja za vrtce. Zanima jo, kaj je res in kaj ne ter kdaj se lahko pričakuje obratovalno 
dovoljenje za ta objekt.   
 
Odgovor Marka PRITRŽNIKA: Dejal je, da so posamezne osnovne šole zaradi lastnih potreb želele nazaj 
prostore, kjer so bili vrtci. Tako so v letu 2021 izgubili 4 oddelke. Da bi lahko zagotovili dovolj prostora za vse 
vrtčevske otroke, so že v letu 2021 oddali tudi vlogo za gradbeno dovoljenje za izgradnjo prizidka k vrtcu 
Najdihojca. Samega gradbenega dovoljenja še nimajo, postopki so lahko zelo dolgi, zato so se obrnili tudi na 



privatni sektor. Tako so izdali zainteresirani javnosti poziv za objekte, prostore, ki so v privatni lasti in bi jih 
lahko skladno s pravilnikom in normativi namenili za aktivnosti vrtca. Odzvala se je oseba, ki ima v lasti 
omenjeni objekt na Konovem. Prejšnji teden so bili na sestanku tudi z ravnateljico Vrtca Velenje in v tem 
trenutku bi lahko v šolskem letu 2022/23 zagotovili prostor za vse vrtčevske otroke brez dodatnih igralnic. 
Ideja, ki so jo dobili s strani pravne osebe, je dobra. Vključuje 5 igralnic in tudi kuhinjo. Pomembna stvar sedaj 
pa so finančni viri. Gledati morajo na to, da proračuna ne obremenijo preveč. Sedaj se morajo še poglobiti v 
številke, da vidijo, ali je smiselno nadaljevati s tem projektom ali pa je smiselno nadaljevati s pridobivanjem 
dovoljenja za prizidek k Najdihojci. Trenutno je prostora za otroke dovolj brez objekta na Konovem in tudi brez 
prizidka. Ocenjuje pa, da do konca leta zaradi dviga samih cen in dobavnih težav v gradbeništvu ne bi uspeli 
zagotoviti uporabnosti ne enega ne drugega objekta.  
 
Župan Peter DERMOL je dejal, da so imeli željo, da bi naredili centralno kuhinjo za predšolsko vzgojo. Tudi ko 
so identificirali ta objekt na Konovem kot enega izmed potencialnih, so ugotovili, da to še vedno ne bi bilo 
dovolj za vzpostavitev centralne kuhinje in ne bi rešili tega vprašanja, imajo pa v letošnjem proračunu 300.000 
EUR za kuhinjo v Tinkari, zato je odločitev lažja. Za naslednje leto predvidevajo v tem trenutku, da je še 62 
mest v predšolski vzgoji prostih, kar je velika sprememba glede na pretekla leta. Za naprej pa bodo videli.  
 
 
 
 

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o uvrstitvi projekta 402-1302-147 Ureditev/dograditev Poslovne cone Stara vas IV. faza 

v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025 
 

Obrazložitev predloga je podala Karla SITAR. 
 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da podpira širitev in razvoj na tem področju. Postavil je vprašanje, ali se že 
kaj ve, koga se pričakuje.  
 
Karla SITAR je odgovorila, da gre za 2 podjetji, ki sta povezani s farmacijo, kjer je dodana vrednost na 
zaposlenega več kot 70.000 EUR.  
 
Prisotnih je bilo 29 članov sveta. 
4. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o uvrstitvi projekta 402-1302-147 
Ureditev/dograditev Poslovne cone Stara vas IV. faza v Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za 
obdobje 2022-2025. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
  
 
 
 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 965 Laze iz javnega dobra (ID znak parcela 965 1426/5) 

 
Obrazložitev predloga je podala mag. Branka GRADIŠNIK. 
 
Prisotnih je bilo 29 članov sveta. 
5. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 965 Laze iz javnega 
dobra (ID znak parcela 965 1426/5). 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 



 
K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 954 Lipje iz javnega dobra (ID znak parcela 954 1286/3) 
 

Obrazložitev predloga je podala mag. Branka GRADIŠNIK. 
 
Prisotnih je bilo 29 članov sveta. 
6. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o izvzemu nepremičnine v k. o. 954 Lipje iz javnega 
dobra (ID znak parcela 954 1286/3). 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o oceni izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine Velenje za leto 2021 

 
Obrazložitev predloga je podala Sonja GLAŽER. 
 
Prisotnih je bilo 29 članov sveta. 
7. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o oceni izvajanja Občinskega programa varnosti 
Mestne občine Velenje za leto 2021. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 

K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za leto 2021 in iz preteklih let 

 
Obrazložitev predloga je podal Marko PRITRŽNIK. 
 
Župan Peter DERMOL je dejal, da zakon ne omogoča, da bi sredstva iz javnih zavodov lahko dali v kamp, kot 
je prej predlagal gospod Jenko. S temi sredstvi se ne more prosto razpolagati.  
 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
8. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o razporeditvi poslovnega izida javnih zavodov za 
leto 2021 in iz preteklih let. 
 
Za predlog je glasovalo 29 članov sveta, nihče ni bil proti. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 



K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o uskladitvi vrednosti projekta 405-1605-022 Oskrbovana stanovanja – Žarova cesta v 

Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-2025 
 
Obrazložitev predloga je podala Alenka REDNJAK. 
 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
9. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o uskladitvi vrednosti projekta 405-1605-022 
Oskrbovana stanovanja – Žarova cesta v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje 2022-
2025. 
  
Za predlog je glasovalo 29 članov sveta, nihče ni bil proti. 
Predlog je bil sprejet. 

 
 
 
 
 
 

K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Pravilnika o subvencioniranju stroškov kreditov za nakup ali gradnjo stanovanjske 

nepremičnine za mlade v Mestni občini Velenje 
 
Obrazložitev predloga je podala Alenka REDNJAK. 
 
Član sveta Klemen ARLIČ je dejal, da ga veseli, ker se uresničujejo predlogi mladih. Verjame, da je to šele 
začetna točka in da se bo korigirala v skladu s povpraševanjem in potrebami na trgu. Definitivno je korak v 
pravo smer, da olajšajo mladim nakup 1. nepremičnine. Ta predlog pozdravlja.  
 
Član sveta Sebastjan APAT je dejal, da bo ta predlog pravilnika podprl. Pozdravlja ga v luči reševanja 
stanovanjske problematike mladih. To je en korak k temu, treba pa se je soočiti tudi z rešitvijo vprašanja 
kreditne sposobnosti. Tukaj bodo morali skupaj z državo pristopiti k tej problematiki. En korak je že bil storjen s 
sprejemom stanovanjske jamstvene sheme za mlade. Pričakuje, da se bo to nadaljevalo in da bodo mladi prišli 
do stanovanja.  
 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
10. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Pravilnika o subvencioniranju stroškov kreditov za nakup 
ali gradnjo stanovanjske nepremičnine za mlade v Mestni občini Velenje. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 

K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o delu prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini Velenje za leto 2021 

 
Poročilo je predstavila Alenka REDNJAK. 
 
Član sveta Bojan ŠKARJA je dejal, da so ti prostovoljci neverjetno profesionalni. Čestital jim je za rezultate, ki 
jih dosegajo. Pohvalil je tudi župana in vodjo urada in celotno upravo, ker tako dobro poskrbijo, da so 
prostovoljni gasilci ustrezno opremljeni, da se izobražujejo in da se zagotavlja varnost na intervencijah.  
 



Član sveta Matej JENKO je dejal, da je gasilstvo v Šaleški dolini na izjemnem nivoju, kar se vidi na samih 
intervencijah ter tudi pri ostalih dejavnostih, ki jih izvajajo. Veseli ga, da so res izjemni, profesionalni, čeprav so 
prostovoljci. Izrekel jim je veliko zahvalo, ker delajo te stvari na tem nivoju. Dejal je še, da je organizacija 
izjemna in upa, da bo tudi v novi organizaciji, ki se postavlja, kvaliteta ostala na istem nivoju kot danes.  
 
Članica sveta Brigita TRETJAK je dejala, da gasilci ne omahujejo, ko je potrebno priskočiti na pomoč, zato jo 
veseli, da tudi MOV ne omahuje, ko je potrebno financirati izobraževanja, opremo in drugo, kar potrebujejo. 
MOV se je zahvalila za vso financiranje, ki ga gasilci potrebujejo.  
 
Članica sveta mag. Karmen GRABANT se je v imenu vseh občanov in občank zahvalila prostovoljnim 
gasilcem. Naše bivanje v MOV je tudi zaradi njih bolj varno, ker vemo, da imamo prostovoljne gasilce, ki vedno 
pridejo, ko potrebujemo pomoč. Zahvalila se je, ker so profesionalci, čeprav so prostovoljci. Zahvalila se je, ker 
se lahko vedno obrnemo na njih. Podpira tudi javni zavod, ko bomo imeli tudi poklicne gasilce.  
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom. 
 
 
 
 
 
 

K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Poklicna gasilska enota Velenje 

 
Obrazložitev predloga je podala Alenka REDNJAK.  
 
Član sveta Bojan ŠKARJA je dejal, da prihajamo na višji nivo organiziranosti prostovoljne gasilske enote. To 
pomeni večjo profesionalnost in boljšo organiziranost. Sodelovanje med prostovoljci in poklicnim gasilskim 
jedrom bo veliko boljše. Taka kombinacija bo boljša. Vsekakor se potrebe povečujejo za posamezne naloge in 
akcije. Prihaja hitra cesta, vedno več je tudi težjih in kompliciranih intervencij, ki jih morajo opravljati poklicni 
gasilci. Ko je alarm, prvi izvozijo prostovoljci, ki so tako tudi prvi na kraju nesreče ali požara. Vsekakor bo 
potrebno ob ustanovitvi tega zavoda izgraditi tudi novi objekt za to poklicno gasilsko enoto, prav tako bo 
potrebno narediti pogodbo o najemu opreme in sodelovanju med prostovoljnim gasilskim društvom in poklicnim 
jedrom. Ta odlok podpira.  
 
Članica sveta Veronika JUVAN je postavila vprašanje, ali je bil na tem sestanku prisoten kdo od poklicne 
gasilske enote. Zanima jo, ali se že ve, če bo podjetje HISENSE outsourcalo poklicno gasilsko enoto ter 
kakšna je višina sredstev, ki bi jih v tem primeru namenil HISENSE. Od 4 do 6 gasilcev bo opravljalo občasne 
obhode, ne bodo pa imeli dela z vzdrževanjem opreme, vozil, oblačil ipd. Ni proti ustanovitvi takšnega javnega 
zavoda, le nekaj odgovorov na vprašanja ji manjka. Postavila je še vprašanje, zakaj tudi danes na seji ni 
prisoten kakšen gasilec 
 
Član sveta Jože HRIBAR je dejal, da se bo tudi sam vzdržal glasovanja. Zadeva se mu zdi motna. Ni še vse 
tako, kot bi moralo biti. Ideja je dobra, ampak še vseeno je to malo kalno.   
 
Član sveta Sebastjan APAT je izrekel pohvalo gasilkam in gasilcem za delo, ki ga opravljajo. Meni, da je javna 
gasilska služba v Velenju res dobro organizirana. Zavodu ne nasprotuje, se pa pridružuje nekaterim 
pomislekom. Vsekakor pa pozdravlja napredek v smislu profesionalizacije gasilske enote.  
 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da tudi on ni dobil vseh odgovorov na pomisleke, ki jih je imel na prejšnji 
seji, zato se bo glasovanja vzdržal. Tudi sam pa je v osnovi za to, da gredo stvari na višji nivo, vendar jih je 
potrebno domisliti, predvsem pa razmisliti, kaj se bo s tem dogajalo v prihodnosti, recimo kakšne bodo 
finančne posledice. Stvari torej, o katerih je govoril že na prejšnji seji, vendar odgovorov ni dobil.  
 
Župan Peter DERMOL je dejal, da sta 2 obravnavi, zato da lahko na 1. obravnavi postavljajo vprašanja in 
imajo potem mesec dni časa, da lahko o tem diskutirajo in dajo še kakšno pripombo. Na zadnji obravnavi pa se 
to uskladi in se o tem glasuje. Ne ve, kdo od njih je dal v tem vmesnem času kakšne pripombe. Do njega niso 
prišle. Glede mnogih vprašanj, ki so jih sedaj postavili, so že diskutirali na 1. obravnavi, ampak očitno niso bili 
dovolj slišani. Pri tej točki seveda vprašanja niso na mestu, ker gre za obrazložitev glasu, kljub temu pa bo dal 
gospe Alenki Rednjak možnost, da odgovori na vprašanja.  



 
Alenka REDNJAK je dejala, da poklicni gasilci so sodelovali, in sicer vodja poklicne enote. Glede Gorenja je 
dejala, da je to tržna dejavnost, o tem so govorili že prejšnjič. Zavod se ustanavlja za javno gasilsko službo, 
ima pa ta v odloku dovoljenje, da lahko izvaja tržno dejavnost, ki se mora v celoti financirati iz tržne dejavnosti. 
Izvajajo jo veliko že danes, zato meni, da bodo tudi v prihodnosti tržno dejavnost načrtovali tako, da jo bodo 
zmogli. Dejala je, da jih tudi danes gasilci spremljajo, prav tako so spremljali osnutek na prejšnji seji in so o 
vsem tem diskutirali. Niso tu prisotni, spremljajo pa preko spleta. Gospoda Hribarja je vprašala, kaj v tem 
odloku ni tako, kot bi moralo biti, in sicer konkretno, da bodo to lahko rešili. Gospodu Jenku je dejala, da je 
dobil vse odgovore, tudi glede tržne dejavnosti.  
 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
11. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Poklicna gasilska 
enota Velenje. 
  
Za predlog je glasovalo 25 članov sveta, nihče ni bil proti. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 

K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namembnosti rabe 

prostora v Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje 
 
Obrazložitev predloga je podala mag. Branka GRADIŠNIK. 
 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da predlog podpira. Podal je pobudo, da se ta stvar objavi v javnih občilih 
kot posebna novica.  
 
Članica sveta Brigita TRETJAK se je zahvalila, da je bila ta pobuda sprejeta.  
 
Prisotnih je bilo 25 članov sveta. 
12. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud 
za spremembo namembnosti rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 

K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2021 

 
Obrazložitev predloga je podal župan Peter DERMOL. Dejal je, da so prihodki in prejemki v preteklem letu 
znašali 46,8 milijona EUR, odhodki in izdatki pa 46,2 milijona EUR, kar pomeni, da so ustvarili presežek nekaj 
več kot 605.000 EUR. Realizacija prihodkov in prejemkov je bila v višini 97%, realizacija odhodkov in izdatkov 
pa 88% od načrtovanih. Občina se je zadolžila za 3 milijone EUR, odplačali so 2,6 milijona EUR dolga, kar 
pomeni, da so se neto zadolžili v višini 376.000 EUR. Investicijski odhodki so znašali 13,8 milijona EUR, stanje 
zadolženosti ob koncu leta pa je bilo dobrih 20,3 milijona EUR. Ob koncu preteklega leta so imeli tako 
presežek v višini 6,8 milijona EUR. Na strani prihodkov in prejemkov so večja odstopanja pri parkirišču ob 
Velenjski plaži. Računali so, da bodo lahko kandidirali na nepovratna sredstva, vendar žal razpisa ni bilo, zato 



je tu razlika 600.000 EUR. Sledi prodaja zemljišč v višini 588.000 EUR, in sicer se je v to obdobje prestavil 
glinokop. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča je bilo nižje za skoraj 241.000 EUR. En del investicije 
pri revitalizaciji starotrškega jedra se je prenesel še v letošnje leto. Več so pobrali davka od nepremičnin, in 
sicer za 102.000 EUR, pri sofinanciranju skupnega občinskega organa so dobili 96.000 EUR več, pri 
najemninah stanovanj skoraj 82.000 EUR več in pa komunalni prispevek v višini 64.000 EUR več. Glede 
odhodkov je bila manjša realizacija pri odkupu zemljišč, predvsem zato, ker se ni realiziral nakup kampa. Manj 
odhodkov so imeli tudi pri parkirišču ob Velenjski plaži, ker ni bilo razpisov, je pa v tem trenutku objavljen 
razpis in preučujejo pogoje, ki jih je potrebno izpolnjevati in bodo to prijavo tudi oddali. Manj odhodkov je pri 
CTN prireditveni prostor, ker je bila poraba nižja od načrtovane. Pri garažah na Gorici so vnovčili bančno 
garancijo in so šli v odpravo vseh napak na tem objektu. Nekaj manj odhodkov so imeli tudi pri pločniku v KS 
Šentilj, ker niso mogli dobiti finega asfalta. Nekaj manj del so v lanskem letu izvedli tudi pri vodovodu Črnova in 
je realizacija zapadla v letošnje obdobje. Kupili so tudi dve gasilski vozili, vendar so zaradi dolgotrajnih 
dobavnih verig te obveznosti prenesli v letošnje leto. Imeli so rezervirana sredstva tudi za ureditev ceste 
Velenje-Škale, vendar do sanacije te ceste s strani Ministrstva za infrastrukturo ni prišlo in so jim ta sredstva 
ostala, en del teh sredstev pa so potem prenesli na druge postavke. Pri investicijskem vzdrževanju in obnovi 
stanovanj je bila realizacija manjša od načrtovane zaradi prepozno pridobljenih gradbenih dovoljenj za 
izgradnjo dvigal v večstanovanjskih objektih. Tudi v tem letu bodo podpirali to izgradnjo oziroma realizacijo v 
večstanovanjskih objektih. Pri revitalizaciji starotrškega jedra je bila sama realizacija nižja od predvidene. Dela 
sredstev niso izkoristili na postavki zavetišč za brezdomce, ker še ni bilo potrebe po tem, da bi jih selili iz 
obstoječega objekta. Sledi pa še nekaj manjših projektov, kjer so se predvsem zaradi nezačetega projektiranja 
sredstva prestavila v letošnje leto - Kardeljeva ploščad in Stantetova, parkirišče za tovorna vozila, 
rekonstrukcija podvoza pri Esotechu ter industrijsko tehnološki inkubator. Za investicije so namenili lani 13,8 
milijona EUR, torej 30% proračuna. Veliko so investirali v vzdrževanje stanovanj, 450.000 EUR, približno 
350.000 EUR so investirali v okviru revitalizacije starotrškega jedra za ureditev razsvetljave, pločnikov, križišč, 
meteorne kanalizacije itd. 313.000 EUR je šlo za vzdrževanje šolskih objektov. V KS Šmartno so realizirali 2. 
fazo prometne ureditve v višini 240.000 EUR. Uredili so igrišče za OŠ MPT ter CVIU, namenili so 232.000 
EUR, za vzdrževanje javnih površin izven koncesije so namenili 193.000 EUR. Za vzdrževanje vrtcev so 
namenili 185.000 EUR, glavnina tega je šla za sanacijo sanitarij v enoti Tinkara. 183.000 EUR so namenili za 
odpravo posledic plazov, predvsem je šlo za sanacijo plazu Šteharnik v Podkraju. Približno 145.000 EUR so 
namenili za ureditev in zaris kolesarskih stez. 128.000 EUR so namenili za obnovo cest izven koncesije, 
prestavili so cesto v Hrastovcu, asfaltirali so odsek Slavič v Podkraju, rekonstrukcija vodovoda v Vinski Gori itd. 
Sofinancirali so tudi obnovo vozišča Pesje-Velenje v višini 90.000 EUR. Sanirali so tudi most na odseku Paka-
Loke, čaka pa jih v Paki še sanacija enega mostu. Za Zdravstveni dom Velenje so namenili skoraj 70.000 
EUR, in sicer za prenovo prostorov fizioterapije in za nakup IT opreme. Zgradili so večnamensko ploščad pri 
Gasilskem domu Velenju. Zagotavljali so tudi nemoteno delovanje krajevnih skupnosti in mestnih četrti, 
upravljali so z vsemi poslovnimi prostori, sodelovali pa so tudi pri financiranju gasilskega društva. Za 
spodbujanje podjetništva in razvoj malega gospodarstva so namenili 140.000 EUR, bili pa so uspešni tudi pri 
mnogih mednarodnih projektih. V okviru podpore različnim društvom in programom so namenili 930.000 EUR, 
znotraj socialne košarice pa so porabili približno 965.000 EUR. Dejal je, da se je s tem gradivom seznanil tudi 
Nadzorni odbor in dal zeleno luč, da se to gradivo lahko obravnava na seji Sveta MOV.  
 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
13. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine 
Velenje za leto 2021. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
 

K 14. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Osnutek Odloka o koncesiji za izvajanje izbirne gospodarske javne službe javnega potniškega prometa 

in o izvajanju posebnih linijskih prevozov v Mestni občini Velenje 
 
Obrazložitev predloga je podal Anton BRODNIK. 



 
 
Prisotnih je bilo 29 članov sveta. 
14. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Osnutku Odloka o koncesiji za izvajanje izbirne gospodarske javne 
službe javnega potniškega prometa in o izvajanju posebnih linijskih prevozov v Mestni občini Velenje. 
 
Za predlog je glasovalo 28 članov sveta, nihče ni bil proti. 
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 29 članov sveta. 
15. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se Osnutek Odloka o koncesiji za izvajanje izbirne 
gospodarske javne službe javnega potniškega prometa in o izvajanju posebnih linijskih prevozov v Mestni 
občini Velenje prekvalificira v predlog. 
 
Za predlog je glasovalo 28 članov sveta, nihče ni bil proti. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
Prisotnih je bilo 29 članov sveta. 
16. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o koncesiji za izvajanje izbirne gospodarske javne 
službe javnega potniškega prometa in o izvajanju posebnih linijskih prevozov v Mestni občini Velenje. 
 
Za predlog je glasovalo 28 članov sveta, nihče ni bil proti. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 

 
 

 
K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Letni program dela Nadzornega odbora MO Velenje za leto 2022 
 
Obrazložitev letnega programa je podala Amra KADRIČ. 
 
Svetnice in svetniki so se seznanili z letnim programom. 
 
 
 
 
 
 

K 16. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o delu Policijske postaje Velenje za leto 2021 

 
Poročilo je predstavil Boštjan DEBELAK. 
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom. 
 
 



K 17. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o delu Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2021 

 
Poročilo je predstavil Matjaž PEČOVNIK. 
 
Članica sveta Irena POLJANŠEK SIVKA je dejala, da je njihovo mnenje to, da si ne zaslužijo nobenega 
državnega priznanja, vendar sama meni, da je neupravičeno. Meni, da si zaslužijo veliko zahvalo za vse, kar 
so naredili, saj so izjemno pomemben partner pri ozaveščanju in vzgoji ter izobraževanju mladih, ki so 
pomemben udeleženec v cestnem prometu. Tudi če bi bila izvedena samo ena aktivnost, je to izjemnega 
pomena, ker delajo zato, da bodo otroke ohranjali zdrave in da bodo odgovorni udeleženci v prometu. 
Zahvalila se je vsem, ki sodelujejo v aktivnostih pri preventivi in vzgoji v cestnem prometu. 
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom. 
 
 
 
 
 

K 18. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Letno poročilo Vrtca Velenje za leto 2021 

 
Poročilo je predstavila Nataša DOLER. 
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom. 
 
 
 
 
 

K 19. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o delu Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje za leto 2021 

 
Poročilo je predstavila Bojana ŠPEGEL. 
 
Član sveta Matej JENKO je dejal, da je bilo opravljeno izjemno in zelo raznovrstno delo. Vključeni so bili tako 
prostovoljci kot ogromno število mladih. Upa, da bodo še naprej uspeli delovati na tak način in da bodo še 
naprej pomagali ljudem, ki tako pomoč potrebujejo.  
 
Članica sveta Irena POLJANŠEK SIVKA je dejala, da jih osupne nabor izvedenih aktivnosti, kljub temu da jim 
čas ni bil naklonjen. Marsikomu so prižgali iskrice v očeh, tako otrokom kot odraslim. Dejala je, da imajo le 
nekaj zaposlenih in veliko prostovoljcev, vsi pa imajo nekaj, česar ni mogoče pridobiti s formalno izobrazbo, in 
sicer človečnost. Zahvalila se jim je za njihovo delo.  
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom. 
 
 
 
 
 
 

K 20. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o delu Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti z drogami 

Velenje za leto 2021 
 
Poročilo je predstavil Marko PRITRŽNIK. 
 
Članica sveta Janja REDNJAK je pohvalila njihovo delo. Zahvalila se je za njihovo pomoč tistim, ki jo 
potrebujejo. Prav tako se je zahvalila MOV za finančno podporo, ker je brez nje te projekte zelo težko izvajati. 
Iz poročila je razvidno, da je bilo pred epidemijo že kar nekaj ljudi stabilnih, po epidemiji pa je slika popolnoma 
drugačna. Epidemija je probleme na področju duševnega zdravja le še poglobila. Za 20% se je povečalo tudi 



nasilje in pogosto se ravno zaradi nasilja mladi zatekajo v drogo. Zaželela jim je dobro delo še naprej, prav 
tako je dejala, da bi si želela, da se nanje obrnejo vsi tisti, ki potrebujejo pomoč. 
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom. 
 
 
 
 
 
 

K 21. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Letno poročilo Lekarne Velenje za leto 2021 

 
Poročilo je predstavila mag. Sabina GRM. 
 
Član sveta dr. Franc ŽERDIN je čestital za poslovni izid. Tudi sam je zadovoljen z odnosom v lekarnah. 
Postavil je vprašanje glede cen zdravil, ki se med državami v EU močno razlikujejo. Zanima ga, zakaj prihaja 
do teh odstopanj v cenah zdravil, ki so zelo velika. Gre za zdravila na beli recept in v prosti prodaji.  
 
Mag. Sabina GRM je dejala, da gre za storitveni sistem in nabavni ceni prištejejo njihovo storitev, ki pa se že 
zelo dolgo ni spremenila. Sama je pred nekaj časa, ko je prišla ven informacija, da naj bi bili med dražjimi 
lekarnami v Sloveniji, stopila do uvoznikov oziroma zastopnikov največjih tovarn, prav tako je v Avstriji kupili 5 
zdravil, ki so tudi na našem trgu. Prodajna cena je bila v Avstriji nižja, kot je pri nas nabavna cena. Uvoznike je 
zato vprašala, zakaj je tako. Odgovorili so ji, da oni pač preračunajo, koliko zdrži trg. Tudi sama si je zdravilo v 
Bosni kupila pol ceneje kot pri nas. Dejala je, da je pri nas za zdravila na recept zelo natančno regulirana cena. 
Zelo je pomembna vloga ZZZSja, ki določi najvišjo prodajno vrednost, ki jo je zavarovalnica še pripravljena 
plačati. Potem pa pacient plača iz žepa, ali pa se običajno zgodi, da tovarne znižajo ceno, ker vejo, da če imaš 
listo medsebojno zamenljivih zdravil, imaš 3 različna zdravila in ko pride pacient v lekarno, mu moraš ponuditi 
tistega, ki nima doplačila in slejkoprej se večina odloči za tisto, ki nima doplačila. Zato so tovarne stimulirane, 
da čim bolj znižajo ceno, da ni doplačila. Zdravila na recept imajo torej zelo veliko regulacijo. Druga zgodba pa 
so zdravila brez recepta. Februarja in marca se vsako leto dvigujejo cene in na to nimajo vpliva. Vzamejo 
takšno nabavno ceno, kot je in dodajo storitev, tako da končna cena ni odvisna od tega, kakšna je nabavna 
cena. Je pa absurdno, da reče predstavnik Bayerja, da je v Sloveniji lahko toliko višja kupna moč kot v Avstriji. 
Lekarna ima pri teh zdravilih edino to možnost, da poišče enakovreden izdelek po nižji ceni.  
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom. 
 
 
 
 
 
 

K 22. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo izvajalca socialno varstvene storitve Pomoč družini na domu v obliki socialne oskrbe na 

domu na področju UE Velenje za leto 2021 
 
Poročilo je predstavila Valerija KIDRIČ. 
 
Članica sveta mag. Karmen GRABANT se je zahvalila za poročilo. Opravili so veliko, srčno in prepotrebno 
delo. Iz poročila je razvidno, da so svoje delo opravili z odliko. Izpostavila je, da je plačilna lestvica unicum v 
slovenskem prostoru, saj je predhodno izračunan delež, ki ga sofinancira MOV, še dodatno dofinanciran 
uporabnikom, ki svojega deleža ne bi mogli poravnati v celoti. Takšna oblika plačila pa je izredno ugodna za 
uporabnike. Takšno odločitev MOV v SD podpirajo. Želijo namreč, da ta občina še naprej ostane starostnikom 
prijetna in prijazna. Vse napore vlagajo v to, da se bo visoka kakovost bivanja starostnikom v naši občini 
ohranila. Tistim, ki pa jim je zaradi bolezni to onemogočeno bo zagotovljena oskrba na domu, aktivnost pa naj 
ostane v javnem zavodu, torej v Domu za varstvo odraslih Velenje. Zaveda se, da je to področje izjemno 
kompleksno in verjame, da bodo v prihodnje razmišljali tudi o nadgraditvi.  
 



Članica sveta Janja REDNJAK je dejala, da pozdravlja pomoč na domu in delo, ki so ga opravili. Tudi sama 
se stara in tudi sama bi si želela uporabljati pomoč na domu, da bi lahko bila čim dlje v svojem okolju. Ne 
razume pa, zakaj je težje pomagati delno pokretnemu uporabniku kot nepokretnemu.  
 
Valerija KIDRIČ je dejala, da je oskrba delno pokretnega težja tako za svojce kot za njih, ker delno pokretni 
načeloma še lahko hodijo in se gibajo in tako žal velikokrat pride do padcev, ki imajo hude posledice za naprej. 
Ti uporabniki v prvi vrsti potrebujejo več nadzora in več spremljanja, zato je ta nega bistveno zahtevnejša.  
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom. 
 
 
 
 
 

K 23. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Letno poročilo Zdravstvenega doma Velenje za leto 2021 

 
Poročilo je predstavil mag. Janko ŠTEHARNIK. 
 
Član sveta Bojan ŠKARJA je dejal, da je plan osnovne realizacije presežen. Pohvalil je zdravnike in 
kompletno osebje ter tudi vodstvo ZD Velenje. Sam je bil leta 2015 tudi član sveta zavoda in danes se vidi pri 
realizaciji, kakšen napredek je bil dosežen z novim vodstvom in novim direktorjem, ki se je poglobil v 
zdravstveni sistem in ga skuša izboljšati. Kazalnik gospodarnosti je za 7% višji, poslovni izid pa je 2,3 milijona 
EUR. To ni le zaradi korone, ampak predvsem zato, ker so se programi povečali in ker je na čelo prišel 
ekonomist, manager, ki pozna bistvo zdravstva. Ponovno je poudaril, da je realizacija osupljiva.  
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  
 
 
 
 
 

K 24. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o delu Rdečega križa Slovenije Območnega združenja Velenje v letu 2021 

 
Poročilo je predstavila Darja LIPNIKAR. 
 
Članica sveta Marija Marjana KOREN je pohvalila njihovo odlično opravljeno delo. Predvsem jo preseneča, 
koliko paketov so uspeli razdeliti pod takšnimi pogoji, kot so bili v lanskem letu. Iskreno se je zahvalila vsem 
zaposlenim in vsem prostovoljcem za njihovo delo. Dodala pa je, da že dolgo dobiva na dom položnico od 
Unicefa, podobno je dobivala tudi od Rdečega križa Slovenije, ampak le 3 položnice na leto. Lansko leto pa niti 
teh 3 ni bilo več. Postavila je vprašanje, če bi bilo možno, da bi tudi v Velenju šli ven s položnicami. Prav tako ji 
ni čisto jasno, kako lahko postane član. Meni, da bi se kar nekaj ljudi odzvalo, če bi šli s položnicami ven.  
 
Darja LIPNIKAR je dejala, da te položnice pošilja Rdeči križ Slovenije, ki ima neko bazo podatkov. V to bazo 
pridejo ljudje, ki so enkrat nakazali denar. Imeli pa so sedaj neke težave v sistemu in je morda tudi kdo izpadel. 
Sami niso razmišljali o tem, da bi pošiljali položnice, ker se jim ni zdelo, da bi to lahko bilo uspešno. Lansko 
leto pa je spodbudilo prizadevanja posameznih krajevnih skupnosti, da bi ustanovile Rdeči križ. Pojavljala so 
se tudi vprašanja, zakaj v posameznih krajevnih skupnostih tega ni, zato se je 14 dni nazaj formiral Krajevni 
odbor Rdečega križa Šalek, obstaja pa tudi možnost, da bo organizacija nastala v Bevčah. Glede članarine je 
dejala, da določene krajevne organizacije članarine niti ne pobirajo. Krajevne organizacije izven mesta, torej 
manjše, kjer se ljudje med sabo poznajo, pobirajo članarine in tudi prostovoljne prispevke za koledarje, v 
samem mestu pa se članarin načeloma ne pobira. Tisti, ki pa želijo plačati, pa se ponavadi oglasijo kar 
direktno na njihovem sedežu. 
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  
 



K 25. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo o izvajanju programa za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini Velenje za leto 2021 

 
Poročilo je predstavil Drago KOLAR. 
 
Članica sveta Milena MRAZ je dejala, da je paleta izvedenih dejavnosti zelo široka in smo lahko nanjo 
ponosni. Verjetno smo ena izmed občin z največ izvedenimi aktivnostmi in ukrepi za izboljšanje življenja 
invalidov. Ko pa gledamo vse te ljudi, kako se trudijo živeti svoje življenje polno in dostojanstveno, pa morda 
pomislimo, da smo naredili še vedno premalo.  
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  
 
 
Župan Peter DERMOL je svetnice in svetnike seznanil, da bo naslednja seja predvidoma 31. 5. 2022. 
 
 
 
Seja se je zaključila ob 12.45.  

 
 
 
Pripravila: 
Petra Cerjak, l.r. 

Župan Mestne občine Velenje 
Peter Dermol, l.r. 


