
Predlagatelj: ŽUPAN                    Faza: PREDLOG 

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 20. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 14/22) in 
21. ter 82. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 14/22) na __ seji dne 
_______sprejel  

OKVIRNI PROGRAM DELA 
Sveta Mestne občine Velenje v letu 2023 

Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje v letu 2023 je naslednji: 
 

2. SEJA –  17. januar 2023: 

NASLOV AKTA PREDLAGATELJ FAZA 
Sklep o imenovanju govornikov na pogrebih umrlih občank in občanov 
Mestne občine Velenje za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2026    
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju 
programov organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje    
Predlog Odloka o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v 
osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne in družinske 
medicine v Mestni občini Velenje    
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami v mestni občini Velenje   
Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2023   
Poročilo javnih zavodov osnovne šole v MO Velenje za šolsko leto 
2021/2022   
Poslovno poročilo Glasbene šole Fran Korun Koželjski za leto 2021   
Poročilo o opravljenem izobraževalnem delu na Ljudski univerzi 
Velenje v šolskem letu 2021/2022   
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Vrtec Velenje   
Predlog Sklepa o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje   
 
 

3. SEJA – 7. marec 2023:  

NASLOV AKTA PREDLAGATELJ FAZA 
Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine iz javnega dobra (ID znak 
parcela 976 691/7)   
Predlog Sklepa o izvzemu nepremičnine iz javnega dobra (ID znak 
parcela 968 946/14)   
Sklep o začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole 
Livada v Cirkovah   
Poročilo o izvedbi Javnega razpisa so sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa v MO Velenje za leto 2022   
Poročilo o delu in finančno poročilo Rdeče dvorane ŠRZ za leto 2022   
Poročilo o delu Odbora za pomoč občankam in občanom ter poročilo 
o poslovanju na podračunu za dobrodelne namene v letu 2022   
Poročilo o izvedenih aktivnostih za izboljšanje kakovosti življenja 
starejših v Mestni občini Velenje za leto 2022   
Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh v kmetijstvu v letu 2022   
Poročilo o Modrih conah za leto 2022   
Poročilo o izvedbi Javnega razpisa za sofinanciranje 
programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz 
proračuna MOV   



 
 

4. SEJA – 11. april 2023: 

NASLOV AKTA PREDLAGATELJ FAZA 
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje socialnih in 
zdravstvenih programov in/ali projektov v Mestni občini Velenje za 
leto 2022   
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje programov 
organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje za leto 2022   
Letno poročilo Lekarne Velenje za leto 2022   
Letno poročilo Pomoč družini na domu za leto 2022   
Letno poročilo Zdravstvenega doma Velenje za leto 2022   
Letno poročilo Rdečega križa Slovenije Območnega združenja 
Velenje 2022   
Letno poročilo o delu Policijske postaje Velenje za leto 2022   
Letno poročilo o delu SOU SAŠA regije za leto 2022   
Sklep o oceni izvajanja Občinskega programa varnosti MOV 2022   
Letno poročilo o delu SPV MO Velenje za leto 2022   
Poročilo o izvajanju programa za izboljšanje življenja invalidov v 
Mestni občini Velenje za leto 2022   
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih 
projektnih aktivnosti za leto 2022   
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje projektov 
strategije mladih za leto 2022   
Zaključni račun proračuna Mestne občine Velenje za leto 2022   
Poročilo o izvajanju izbirne gospodarske javne službe javnega 
potniškega prometa LOKALC in izvajanja posebnih linijskih prevozov 
v MOV od 1.9. 2022 do 31.12.2022   
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih 
programov in projektov za leto 2022   
 
 

5. SEJA – 30. maj 2023: 

NASLOV AKTA PREDLAGATELJ FAZA 
Sklep o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31. 12. 
2022   

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne 
občine Velenje za leto 2023   

Poročilo o delu javnega zavoda Muzej Velenje  za leto 2022   

Poročilo o delu javnega zavoda Mladinski center Velenje  za leto 2022   

Poročilo o delu javnega zavoda Knjižnice Velenje  za leto 2022   

Poročilo o delu Ustanove Velenjska knjižna fundacija za leto 2022   

Poročilo o delu javnega zavoda Festival Velenje  za leto 2022   

Letno poročilo o delu Komunalnega podjetja Velenje d.o.o. za leto 
2022   

 
 



 
6. SEJA – 27. junij 2023: 

NASLOV AKTA PREDLAGATELJ FAZA 
Ekološki informacijski sistem zrak-Poročilo za leto 2022 
   

Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje za leto 
2023   

 
 

7. SEJA – 3. oktober 2023: 

NASLOV AKTA PREDLAGATELJ FAZA 
Poročilo o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje za leto 2023 
v obdobju od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 
   
Osnutek Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Velenje   
 
      8. SEJA – 14. november 2023: 

NASLOV AKTA PREDLAGATELJ FAZA 
Predlog Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje za programsko 
obdobje 2024-2027 

   

Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2024   
Predlog odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za 
obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Velenje   

 
9. SEJA – 19. december 2023: 

NASLOV AKTA PREDLAGATELJ FAZA 

Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2024   
Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine 
Velenje za leto 2024   

Sklep o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja z 
nepremičnin premoženjem izven veljavnega načrta ravnanja z 
nepremičnim premoženjem za leto 2024 

  

Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2024   
 
PO POTREBI OZIROMA OSTALO: 

• spremembe in dopolnitve ostalih prostorskih aktov, čistopisi prostorskih aktov; 
• spremembe in dopolnitve ustanovitvenih aktov; 
• razvojni programi posameznih področij; 
• pravilniki o finančnih intervencijah; 
• akti o ustanovitvi javno-zasebnega partnerstva; 
• spremembe statuta občine in poslovnika občinskega sveta; 
• poročila Nadzornega odbora MOV; 
• sklepi o imenovanjih ali soglasjih k imenovanju; 
• sklepi o prenehanju statusa javnega dobra; 
• spremembe in dopolnitve Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MO Velenje za 

2022;  
• spremembe in dopolnitve odlokov zaradi prilagoditve spremembam zakonodaje. 

 
 
SEZNANITEV S:  



• Poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje v obdobju od 1. januarja 2022 do 30. junija 2022; 
• Poročilom o izvrševanju načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MO Velenje za leto 2022; 
• Poročila o izvrševanju posameznih projektov.  

II. 
Seje Sveta Mestne občine Velenje bodo predvidoma potekale ob torkih, z začetkom ob 8. uri zjutraj v sejni dvorani 
Mestne občine Velenje: 
 

Zap. št. Datum 

2. seja 17. januar 2023 

3. seja 7. marec 2023 

4. seja 11. april 2023 

5. seja 30. maj 2023 

6. seja 27. junij 2023 

7. seja 3. oktober 2023 

8. seja 14. november 2023 

9. seja 19. december 2023 
 

III. 
Okvirni program začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
Številka: 0320-0007/2022 
Datum:   

         župan  Mestne občine Velenje 
Peter DERMOL 

 
 
 
 
OBRAZLOŽITEV 
Pravna podlaga je navedena v 21. in 82. členu Poslovnika Sveta MO Velenje. Poslovnik pravi, da se seje sklicujejo 
praviloma po okvirnem programu dela in dogovora župana z vodji svetniških skupin.  
 
V okvirnem programu dela se upošteva program župana in občinske uprave, predlogi delovnih teles ter drugi predlogi za 
razpravo in odločanje v svetu.  
 
V okvirnem programu so upoštevani tudi določeni nerealizirani predlogi iz preteklega obdobja sveta.  
 
V Velenju, 7. decembra 2022 
 
 
Pripravila:  
Petra Cerjak, univ. dipl. rus. in slov., l.r.                             

mag. Iztok MORI, l.r. 
                                                       direktor občinske uprave  

 
 
ŽUPAN: 
Na podlagi 33. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 14/22) predlagam svetu, da ta 
program sprejme. 



 
 
 

         župan  Mestne občine Velenje 
Peter DERMOL, l.r. 


