
PREDLOG 
 
ZAPISNIK 2. SEJE  
Sveta Meste občine Velenje 
Seja je potekala v sejni dvorani Mestne občine Velenje, dne 17. 1. 2023, s pričetkom ob 8.00 in zaključkom ob 
13.23. 
 
Sejo je vodil župan Peter DERMOL. 
 
Župan Peter DERMOL je ugotovil, da je od skupnega števila 33 članov sveta prisotnih 32 članov in je svet 
sklepčen.  
 
 
Člani sveta so za 2. sejo Sveta Mestne občine Velenje prejeli naslednje gradivo: 
- Glasilo št. 1 
- Predlog dnevnega reda s poročevalci, kazalom in opombami 
- Zapisnik seje Odbora za gospodarstvo 
- Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Velenje 
- Merila k Letnemu programu športa v Mestni občini Velenje za leto 2023 
- Predlog za razširitev dnevnega reda 2. seje Sveta Mestne občine Velenje 
- Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj 
- 2 amandmaja k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami v Mestni občini Velenje 
- Zapisnik Odbora za gospodarske javne službe 
- Zapisnik Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin 
- Zapisnik Komisije za statutarno-pravna vprašanja 
- Zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
- Zapisnik Odbora za negospodarske javne službe 
- Zapisnik seje Nadzornega odbora 
 
 
Za 2. sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED: 
1. Potrditev zapisnika 1. seje Sveta Mestne občine Velenje 
2. Potrditev zapisnika 1. izredne seje Sveta Mestne občine Velenje 
3. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave 
4. Seznanitev s postopki in aktualnim stanjem glede uvoza tujega premoga 
5. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici Sveta Mestne občine Velenje 
6. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici Statutarno-pravne komisije 
7. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici Komisije za prošnje in pritožbe 
8. Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško 
9. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika lokalnih skupnosti gozdnogospodarskega območja v Svet 

območne enote Nazarje Zavoda za gozdove Slovenije 
10. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Nadzorni odbor Mestne občine Velenje 
11. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
12. Predlogi sklepov o odpisu dolga za najemnine za stanovanja v lasti Mestne občine Velenje 
13. Predlog Sklepa o imenovanju govornikov na pogrebih umrlih občank in občanov Mestne občine Velenje 

za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2026 
14. Predlog Sklepa o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje 
15. Predlog Odloka o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na 

področju splošne in družinske medicine v Mestni občini Velenje  
16. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine 

Velenje  
17. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini 

Velenje 
18. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje  
19. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov organizacij 

upokojencev v Mestni občini Velenje  
20. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v 

Mestni občini Velenje  
21. Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2023 



22. Poročilo osnovnih šol v Mestni občini Velenje za šolsko leto 2021/2022 
23. Poslovno poročilo Glasbene šole Fran Korun Koželjski za leto 2021 
24. Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2023 
 
 
Župan Peter DERMOL je predlagal, da se iz dnevnega reda 2. seje umakne 14. točka - Predlog Sklepa o 
določitvi cen programov v Vrtcu Velenje. Svetnice in svetnike je obvestil, da so imeli včeraj župani mestnih 
občin združenje, na katerem so sprejeli sklep, da bodo pozvali Vlado RS, da država dvige, ki so se zgodili 
konec lanskega leta, torej napredovanja, regresi itd., pa tudi to, kar se dogaja v letošnjem letu, torej dvig 
minimalnih plač, kar seveda posredno vpliva na končno ekonomsko ceno vrtcev, prevzame nase. Zato je 
predlagal, da to točko obravnavajo na naslednji seji, če bo seveda potrebno. Če pa država ne bo prisluhnila, 
bodo seveda skladno z zakonom primorani dvigniti ceno.  
 
 
Župan Peter DERMOL je predlagal, da se dnevni red 2. seje razširi tako, da se na 12. točko uvrsti Predlog 
Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj. 
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
1. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se dnevni red 2. seje razširi tako, da se na 12. točko 
uvrsti Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Sveta za varstvo pravic najemnikov 
stanovanj. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
Župan Peter DERMOL je predlagal, da se po skrajšanem postopku obravnavajo naslednje točke dnevnega 
reda: 
- 16. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne 
občine Velenje 
- 17. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni 
občini Velenje 
- 18. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje  
- 19. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov organizacij 
upokojencev v Mestni občini Velenje 
- 20. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami v Mestni občini Velenje 
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
2. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se po skrajšanem postopku obravnava 16. točka - 
Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine 
Velenje. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet. 
 
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
3. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se po skrajšanem postopku obravnava 17. točka - 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Velenje. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet. 



Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
4. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se po skrajšanem postopku obravnava 18. točka - 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje.   
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet. 
 
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
5. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se po skrajšanem postopku obravnava 19. točka - 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov organizacij upokojencev v 
Mestni občini Velenje. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet. 
 
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
6. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se po skrajšanem postopku obravnava 20. točka - 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni 
občini Velenje. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet. 
 
 
Župan Peter DERMOL je predlagal, da se po hitrem postopku obravnava 15. točka - Predlog Odloka o 
podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne in 
družinske medicine v Mestni občini Velenje. 
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
7. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se po hitrem postopku obravnava 15. točka - Predlog 
Odloka o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne in 
družinske medicine v Mestni občini Velenje.  
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet. 
 
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
8. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se je glasil: 2. seja Sveta Mestne občine Velenje 
bo potekala po naslednjem DNEVNEM REDU: 
1. Potrditev zapisnika 1. seje Sveta Mestne občine Velenje 
2. Potrditev zapisnika 1. izredne seje Sveta Mestne občine Velenje 
3. Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave 
4. Seznanitev s postopki in aktualnim stanjem glede uvoza tujega premoga 
5. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici Sveta Mestne občine Velenje 
6. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici Statutarno-pravne komisije 
7. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici Komisije za prošnje in pritožbe 
8. Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško 



9. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika lokalnih skupnosti gozdnogospodarskega območja v Svet 
območne enote Nazarje Zavoda za gozdove Slovenije 

10. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Nadzorni odbor Mestne občine Velenje 
11. Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
12. Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Sveta za varstvo pravic najemnikov 

stanovanj 
13. Predlogi sklepov o odpisu dolga za najemnine za stanovanja v lasti Mestne občine Velenje 
14. Predlog Sklepa o imenovanju govornikov na pogrebih umrlih občank in občanov Mestne občine Velenje 

za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2026 
15. Predlog Odloka o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na 

področju splošne in družinske medicine v Mestni občini Velenje  
16. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine 

Velenje  
17. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini 

Velenje 
18. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje  
19. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov organizacij 

upokojencev v Mestni občini Velenje  
20. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v 

Mestni občini Velenje  
21. Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2023 
22. Poročilo osnovnih šol v Mestni občini Velenje za šolsko leto 2021/2022 
23. Poslovno poročilo Glasbene šole Fran Korun Koželjski za leto 2021 
24. Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2023 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

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

 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
9. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se je glasil: Potrdi se zapisnik 1. seje Sveta 
Mestne občine Velenje. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 

 
K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Potrditev zapisnika 1. izredne seje Sveta Mestne občine Velenje 
 

Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
10. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se je glasil: Potrdi se zapisnik 1. izredne seje 
Sveta Mestne občine Velenje. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 



K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Vprašanja članov sveta in odgovori župana ter občinske uprave 

 
Član sveta dr. Franc ŽERDIN: Dejal je, da je bila zanj ena najlepših novic ta, da je MOV odkupila objekt stare 
elektrarne, in sicer z namenom, da ga bo obnovila in do leta 2027 v njem omogočila delovanje Centru 
prihodnosti. To je industrijsko izobraževalni park, ki bo generator odlično izobraženih kadrov. Postavil je 
vprašanje, po kakšni ceni je staro elektrarno MOV odkupila in kdo je bil prodajalec. Prav tako ga je zanimalo, 
ali je že izdelan vsaj okvirni scenarij poteka aktivnosti v zvezi s prenovo elektrarne in kdo na MOV bo skrbnik 
njegove izvedbe. Še enkrat je poudaril, da je projekt odličen in več kot nujno potreben.  
 
Odgovor Karle SITAR: Dejala je, da so tudi oni zadovoljni, da so ta objekt uspeli kupiti, saj brez njega projekt 
Center prihodnosti ne bi mogel zaživeti. Kupili so ga od Premogovnika Velenje po ceni 200.000 EUR. Verjame, 
da bo to izjemen projekt, ki bo prinašal nova delovna mesta, ki bo dvigoval konkurenčnost gospodarstva in 
kreiral odlične kadre. Projekt bo realiziran v tej finančni perspektivi, zanj imajo zagotovljena sredstva v okviru 
sklada za pravični prehod. Projekt je bil s strani evropske komisije in naših ministrstev ocenjen kot odličen in 
prepoznan kot vodilni projekt, kar pomeni, da imajo za projekt potrjena sredstva in bo neposredno potrjen za 
financiranje, kar pomeni, da ne bo potrebno iti na razpis. Aktivnosti glede projekta so v teku, trenutno potekajo 
konkretni razgovori z vsemi deležniki, ki naj bi v tem objektu bili. Za projekt pa skrbijo ona in njena ekipa.  
 
Župan Peter DERMOL se je zahvalil HSEju in PVju za uspešno sodelovanje pri tem, da so uspeli s tem 
nakupom. Brez tega objekta Centra pihodnosti namreč ne bi bilo.  
 
 
Članica sveta Andreja KREJAN: Postavila je vprašanje, ali je možna namestitev AED avtomatskega 
defribrilatorja v skupnih prostorih varovanih stanovanj na Jenkovi 18. Tam prebivajo starejši občani in 
potrebujejo takojšnjo pomoč v primeru srčnega zastoja.  
 
Odgovor Alenke REDNJAK: Že v lanskem letu so stanovalcem obljubili, da bodo defibrilator v letošnjem letu 
namestili. Namestili ga bodo na zunanjo fasado stavbe, in sicer zato, da bo defibrilator na voljo širši javnosti. V 
oskrbovanih stanovanjih pa imajo vsi stanovalci tudi tipko SOS, ki je vezana na dom za varstvo odraslih, kar 
jim omogoča stalno in hitro intervencijo. Ko bo aparat nameščen, pa bodo izvedli tudi usposabljanje 
stanovalcev glede njegove uporabe.   
 
 
Član sveta Marjan TURNŠEK: Podjetje Gorenje je v začetku januarja izdalo obvestilo o novi organiziranosti 
gasilske službe znotraj varovanega območja Hisense Europe v Velenju. Obveščajo, da bo od 1. 1. 2023 dalje 
operativne naloge gasilstva v podjetju izvajala na novo ustanovljena Poklicna gasilska enota Velenje. 
Pred to spremembo organiziranosti je za požarno varnost znotraj varovanega območja Hisense Europe 
skrbela Poklicna gasilska enota Gorenje, katere strošek poslovanja je v celoti pokrilo podjetje Gorenje. 
Podjetje Gorenje je zaradi te nove organiziranosti po 47 letih delovanja ukinilo lastno poklicno gasilsko enoto, 
zaposleni gasilci pa so se na novo zaposlili v Poklicni gasilski enoti Velenje. 
Postavil je vprašanje, na kakšen način je Poklicna gasilska enota Velenje zaposlila gasilce iz Poklicne gasilske 
enote Gorenje ter katere so pogodbene obveznosti, ki jih je s to zaposlitvijo prevzela PGE Velenje do teh novo 
zaposlenih gasilcev in do podjetij na lokaciji Hisense Europe v Velenju. 
 
Odgovor Alenke REDNJAK: Priprave na prenos gasilcev so bile v teku približno leto, vseskozi pa so bili 
delavci v ta proces vključeni. Prenos zaposlenih se je opravil po 75. členu Zakona o delovnih razmerjih, 
Poklicna gasilska enota Velenje pa je s Skupino Gorenje Hisense sklenila 3 pogodbe, eno o opravljanju 
storitev požarne varnosti v Skupini Gorenje, eno o najemu prostorov ter eno o prenosu opreme in vozil. V 
Gorenju torej Poklicna gasilska enota Velenje opravlja storitev požarne varnosti. Zaposleni so bili prenešeni s 
30. 12. 2022, in sicer 15 poklicnih gasilcev, ki so od takrat torej zaposleni v Poklicni gasilski enoti Velenje. Z 
Gorenjem so se dogovorili, da bodo ti gasilci skupaj z gasilci, ki opravljajo javno službo, izvajali požarno 
varnost v mešanih enotah. V pogodbi so se dogovorili tudi za preventivne požarne aktivnosti, operativne 
dejavnosti, ukrepe varstva pred požarom, sodelovanje s civilno zaščito naročnika, izvajanje nalog zaščite in 
reševanja, razna poročanja, vodenja evidenc, pripravo predlogov za razvoj in izboljšanja na področju požarne 
varnosti ter o izvajanju usposabljanja zaposlenih iz cele skupine s področja požarne varnosti. Pogodbo so 
podpisale vse pravne osebe, ki delujejo znotraj skupine, pogodba je sklenjena za nedoločen čas, dobili so na 
razpolago poslovne prostore, ki so jih že prej uporabljali poklicni gasilci, in sicer so jih dobili v brezplačno 
uporabo, vse stroške krije Skupina Gorenje. S prenosom opreme in vozil so jim v Skupini Gorenje brezplačno 
prenesli vso opremo in vozila, ki so potrebna za izvajanje požarne varnosti.  



 
Član sveta Marjan TURNŠEK je dejal, da je bilo rečeno, da je bil prenos opravljen na podlagi 75. člena. Prosil 
je za natančnejšo obrazložitev, kaj to za Poklicno gasilsko enoto Velenje pomeni stroškovno gledano do teh 
zaposlenih.  
 
Alenka REDNJAK je odgovorila, da ta člen nalaga, da se prenesenim zaposlenim v roku najmanj 1 leta nič ne 
sme spremeniti. Vse njihove pravice, ki so jih imeli do prenosa, ostajajo enake, torej plača, zavarovanja in vse 
drugo, kar je vezano na delovno razmerje. Pripravljajo pa tudi aneks k pogodbi, saj je v decembru, ko so imeli 
pogodbo že podpisano, sindikatu v Gorenju uspelo izpogajati višje plače in to bo seveda z aneksom tudi 
upoštevano. Nič se jim torej v 1 letu ne sme spremeniti.  
 
 
Članica sveta Janja REDNJAK: Dejala je, da se je nanjo obrnila stanovalka iz blokov na Jenkovi cesti 27, 29, 
in 31, in sicer je prosila za pomoč pri ureditvi dovoza in parkirišča. Parkirišče in dovoz v tem delu sta 
popolnoma neprimerna in neurejena. Parkirišče je nevarno, težko je parkirati avto tam, kjer so stopnice, ležeči 
policaji in ostali parkirani avtomobili. Osebni avto na tem delu težko parkiraš, da ga ne poškoduješ. Ležeči 
policaji so tam postavljeni že dolgo časa in tudi niso bili postavljeni pravilno, tako namreč pravijo na Habitu, 
prav tako na Habitu pravijo, da je zemljišče v lasti MOV.   
Postavila je vprašanje, kdo je pristojen za ureditev parkirišča in dovoza do blokov ter kdaj lahko stanovalci 
pričakujejo prepotrebno obnovitev tega dela dovoza in parkirišča. 
 
Odgovor Antona BRODNIKA: Dejal je, da imajo projektno dokumentacijo za to parkirišče že pripravljeno, in 
sicer že od leta 2018. Seveda je to dokumentacijo sedaj potrebno ponovno stroškovno ovrednotiti, zato 
načrtujejo s stanovalci sestanek, saj gre za del funkcionalnega zemljišča bloka ter za del zemljišča, za 
katerega je bilo rečeno, da je lastnica MOV. To je sicer res, vendar je potrebno vedeti, da je to parkirišče 
namenjeno izključno za potrebe stanovalcev, zato je potrebna seveda določena finančna soudeležba tudi s 
strani stanovalcev. Ko se tak projekt začne izvajati, je namreč potrebno na novo izvesti vse komunalne vode 
ter vse priključke, ki so vezani na sekundarni del komunalnih vodov, kar morajo financirati stanovalci oziroma 
lastniki stanovanj v sodelovanju s koncesionarjem. V letošnjem letu bodo z njimi pripravili končno 
dokumentacijo, možno pa je, da bi to potem finančno načrtovali v letu 2024/25, če bodo seveda tudi stanovalci 
zagotovili svoj finančni del. Dokumentacijo imajo torej pripravljeno, samo interes mora biti na strani 
stanovalcev.  
 
 
Članica sveta Veronika JUVAN: Dejala je, da je čez celotno jesen in sedaj še zimski del naša čudovita in 
večkrat nagrajena promenada neočiščena. Na lepem belem kamnu je ogromno umazanije, peska, listja in 
ostale nesnage. Tudi les je poškodovan, kar lahko povzroči padec in s tem možnost poškodbe. Postavila je 
vprašanje, kdo skrbi za čiščenje ter ali nima občina koncesionarja za urejanje in vzdrževanje javnih površin. 
Prav tako jo zanima, kako pogosto bi se naj čistila, kajti očiščena ni bila že zelo dolgo. 
 
Odgovor Antona BRODNIKA: Dejal je, da res imajo koncesionarja, je pa potrebno ločiti promenado in 
amfiteater, o čemer je govorila gospa Juvan. Promenada se namreč v letnem času čisti enkrat na teden, v 
jesenskem času, ko je veliko listja, pa dvakrat na teden. Na belem kamnu se vse pozna, listje pušča barvo in to 
je težje čistiti. Spomladi bodo s koncesionarjem ter z izvajalcem, ki ima ustrezno opremo, celotno promenado 
in vse te bele kamne očistili in prepričan je, da bo promenada dobila nazaj svojo lepoto, nesmiselno pa je to 
početi jeseni in pozimi. Lesene dele pa s koncesionarjem obnavljajo, saj se obrablja, nekaj pa je tudi 
vandalizma. Takoj ko bo sneg skopnel, bodo te lesene dele zamenjali. Samega amfiteatra pa koncesionar ne 
čisti, ampak ga čisti MOV s svojimi sodelavci in tudi z delavci iz zavoda za zaposlovanje. Pomagajo tudi 
gasilci, vsako pomlad pa očistijo tudi pesek, ki ga nanosi reka Paka. Pred vsako prireditvijo pa se promenada 
in amfiteater očistita. Je pa res, da je vsakodnevno čiščenje nemogoče, ker je stroškovno to kar veliko breme, 
se bodo pa vsekakor trudili, da bo to primerno urejeno.  
 
 
 

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Seznanitev s postopki in aktualnim stanjem glede uvoza tujega premoga 

 
Župan Peter DERMOL je dejal, da sta 16. 8. 2022 z direktorjem občinske uprave gospodom Morijem sprejela 
generalnega direktorja PVja gospoda Rošerja in direktorja gospoda Logarja, ki sta ju seznanila z namero 
uvoza tujega premoga. 2 dni kasneje je HSE podal tudi obvestilo za javnost. Znotraj občinske uprave so se 



nato odločili, da bodo najprej imenovali odbor za civilni nadzor, ki lahko javnosti poda dokaj relevantne 
podatke. Civilni nadzor je zelo intenzivno izvajal svoje poslanstvo in kasneje bodo tudi podali poročilo o 
njihovem delovanju. Sam je bil prisoten na nekaterih zborih krajanov KS Pesje in je takrat lahko neposredno 
slišal, s kakšnimi izzivi se soočajo tamkajšnji krajani in krajanke. Imenovali so tudi komisijo za oceno škode, in 
sicer s ciljem, da se sproti beleži vsa škoda, ki nastaja, da se bo kasneje lahko krajankam in krajanom ta škoda 
tudi povrnila. Ko so izvedeli za uvoz tujega premoga, so bili zelo razočarani in slabe volje, saj so bila njihova 
stališča do tega v preteklosti zelo jasna, in sicer da nasprotujejo uvozu tujega premoga. Ta uvoz premoga so 
tako sprejeli s stisnjenimi zobmi, vendar pa lokalna skupnost pravno formalno nima možnosti preprečiti takega 
uvoza. Kljub temu pa so dolžni ščititi javni interes, zato je tudi prav, da na seji sveta razpravljajo o tem in da se 
potem tudi skupaj odločijo, kaj bodo na tem področju storili. Stanje pa ni dobro in prav je, da jih seznani, da so 
pred tednom dni dobili s strani TEŠa dopis o dvigu cene toplotne energije, in sicer so prejeli dopis 9. 1., da naj 
bi se že s 1. 12. preteklega leta cena toplotne energije dvignila in nato bi se s 1. 1. letošnjega leta še dodatno 
obremenila. To pomeni, da če smo v preteklosti plačevali premog po ceni 2,75 EUR/GJ, je od 1. 12.  ta cena 
3,80 EUR/GJ, namera pa je, da s 1. 1. ta cena naraste za 5,5 EUR/GJ, kar seveda pomeni, da gre za izjemno 
visok dvig cene toplotne energije. Imeli so seveda tudi sestanek s HSE, imeli so korektno razpravo, niso pa se 
uspeli zbližati glede same cene premoga za toplotno energijo, zato so Agencijo za energijo pozvali, da prouči, 
ali je cena, ki je bila predana s strani energetskih družb, prava, po drugi strani pa osebno ne bo pristal na to, 
da smo dopustili, da se uvoz tujega premoga dogaja na našem dvorišču, po drugi strani bomo pa v ceni 
toplotne energije ta uvoženi premog zelo drago plačevali in s tem reševali energetsko krizo v državi. Dejal je, 
da so zato pripravili dopis, ki ga bodo skupaj z župani sosednjih občin posredovali ministru za infrastrukturo, z 
jasnimi zahtevami, da na to ne pristajamo in da smo pripravljeni tudi v Šaleški dolini to krizo pomagati reševati, 
vendar ne tako, da bomo na koncu sami žrtve in bomo nosili breme tega uvoza.  
 
Dr. Franc ŽERDIN je kot vodja predstavil aktivnosti Odbora za civilni nadzor sosežiga premoga v 
Termoelektrarni Šoštanj. Dejal je, da je obveza odbora ta, da z ugotovitvami sproti seznanja javnost in tudi 
Svet MOV ter odločevalce. Nato je dejal, da si uvoza premoga v Šaleški dolini ni želel nihče, zgodil pa se je po 
njegovem prepričanju zaradi kaotične energetske politike v Sloveniji, ta pa se je zgodila zato, ker v Sloveniji 
nimamo veljavnega energetskega koncepta, razvojnega dokumenta, s katerimi energetskimi viri se bo 
Slovenija dolgoročno oskrbovala. Ker koncepta ni, je zadeva kaotična. PV so nekaj let zapirali vsi, ki so imeli 
malo več časa in ta kampanja proti PVju je imela zanj zelo hude posledice, kot je recimo prisilno upokojevanje 
ljudi, niso se izvajale investicije, razvojna dela so zaostajala, največji problem pa je ta, da so rudarske šole 
ostale prazne. Čeprav so na rednih in izrednih sejah to problematiko odločevalcem vedno znova predstavljali, 
niso bili uslišani. Nato pa so trgovci na podlagi večletnih pogodb prodali večino v Sloveniji proizvedene el. 
energije v tujino in to po cenah, ki so se takrat za trgovce zdele donosne. To je povzročilo, da smo se v 
Sloveniji iz energetskih nebes premaknili v energetski pekel. Smatra, da mora biti energetskim podjetjem kot 
podjetjem, ki so v večinski lasti države, prioriteta zadovoljevanje interesa državljanov, ne pa ustvarjanje 
dobička. To se pri nas ni zgodilo. Če se kampanja proti PVju in TEŠu ne bi zgodila, bi bila danes deponija 
polna in premoga ne bi bilo potrebno uvažati. Uvoz premoga ni po volji nikogar, vsi čutimo neugodne posledice 
take odločitve. Prav tako so bili ogorčeni, da so za namero o uvozu izvedeli šele takrat, ko se je ta že praktično 
izvajal. V odboru so se nato odločili za odprto in korektno komunikacijo z energetskimi družbami ter tudi z 
vsemi ostalimi. Dejal je, da danes poročila ne bo bral, ker so ga vsi dobili. Dejal je še, da je bilo do sedaj 
uvoženega 54.000 ton indonezijskega premoga in 9.800 ton premoga iz Kamengrada. Uvoz iz Banovičev se ni 
realiziral, ker ni bil ustrezen, prav tako ni bil realiziran uvoz iz Češke, ker ga češka vlada ni odobrila. Odbor je 
bil podrobno seznanjen z rezultati preizkusa indonezijskega premoga, preizkus pa je bil uspešen in nekih težav 
v zvezi s sosežigom tega premoga ni bilo. Na področju ekologije so bili rezultati dobri, celo boljši, ni pa še 
rezultatov preizkusa premoga iz Kamengrada, ko pa bodo ti znani, bodo o tem seznanjeni tudi v odboru, ki bo 
seznanil tudi javnost. Zaključil je, da stvari potekajo in so nastavljene v skupnem sodelovanju vseh, upa pa in 
verjame, da bodo zmožni v PVju v naslednjih 2 letih vzpostaviti normalno proizvodnjo, ki bo taka, da lahko z 
uvozom premoga prenehamo. 
 
Predsednik Krajevne skupnosti Pesje Franc OBU je dejal, da jih glede uvoza premoga in razkladanja nihče od 
odgovornih uradno ni obvestil. Prvo informacijo je dobil od gospe Barbare Mastnak, ki stanuje v prvi vrsti hiš na 
Špeglovi ulici. Takoj sta razkladanje odšla pogledat z gospodom Vrabičem in tam je bil prisoten tudi 
predstavnik PVja. Nato sta se skupaj z gospodom Vrabičem sestala z generalnim direktorjem PVja gospodom 
Rošerjem, kjer so se dogovorili za skupni sestanek KS Pesje ter predstavnikov TEŠa. Na sestanek je povabil 
tudi župana Dermola. 15. 9. 2022 je sklical redno sejo sveta krajevne skupnosti, kjer so sprejeli sklep, da se 
izvede izredna seja sveta krajevne skupnosti s predstavniki, ki jih je naštel že prej. 26. 9. je bila izredna seja 
izvedena na PVju. Izrazili so ogorčenje nad izključenostjo KS Pesje iz dogovarjanja o uvozu premoga ter nad 
onesnaževanjem. Posledice čutijo vsi vzdolž proge, najbolj pa zahodni del Pesja ter prebivalci, ki so v 
neposredni bližini razkladanja. Takoj so zahtevali protihrupno ograjo, za najbolj prizadete pa še oprostitev 



plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Dogovorili so se tudi, da župan Dermol prevzame 
koordinacijo zahtev krajanov Pesja. Župan je tudi podal pobudo za ustanovitev odbora za civilni nadzor. 7. 10. 
so se na pobudo župana Dermola sestali glede protihrupne ograje. Sklenili so, da bo agencija za ceste v roku 
1 meseca predstavila rezultate meritev hrupa na Partizanski cesti in predlagala rešitve. Ta sestanek bodo imeli 
23. 1. 2023. Na 1. zboru KS Pesje, ki je bil 13. 10. 2022, so jih predstavniki PVja in TEŠa seznanili, da bodo v 
1. fazi preizkušali premog iz Indonezije ter nekaj vrst premoga in BiH. Strinjali so se tudi, da bodo pristopili k 
reševanju odpraševanja in hrupa ter se tudi strinjali glede prestavitve razkladalne rampe. Vsi so jih tudi podprli 
pri postavitvi protihrupne ograje. Naslednji zbor je bil 29. 11., kjer je bil prisoten tudi predstavnik HSEja. 
Naslednji zbor je bil sklican za 21. 12. Izpostavil je, da se razkladanje premoga izvaja, kljub temu da je bil 
sprejet sklep, da se razkladanje ustavi, dokler ne bodo sprejeti ustrezni zaščitni ukrepi. Na zboru 21. 12. so bili 
seznanjeni s tem, da bo najboljša rešitev prestavitev razkladalne rampe na novo lokacijo, ki se nahaja na 
deponiji premoga, ter začasna namestitev vodnih topov za razpraševanje. Nato je prebral sklepe, ki so jih 
sprejeli na tem zboru, med drugim so sprejeli sklep, da bodo krajani KS Pesje začeli izvajati državljansko 
nepokorščino, ki bo preprečevala uvoz in razkladanje premoga, če odgovorni in pristojni ne bodo izvedli 
zahtevanih ukrepov. PV je dal izjavo, da bo do prestavitve rampe prišlo v roku 2 mesecev, torej do konca 
februarja. Zaenkrat se še nič ne dogaja, kar jih skrbi. Pristojne je pozval, da se takoj pristopi k izvedbi. V Pesju 
se na 2 lokacijah izvajajo tudi meritve prahu, izvajale se bodo tudi meritve hrupa. Ustanovila se je tudi komisija 
za ocenitev škode. Naslednji zbor krajanov imajo predviden za 25. 1. Župana in njegove sodelavce je ponovno 
pozval, da še naprej vodijo akrtivnosti glede protihrupne ograje in prestavitve razkladalne rampe ter 
zmanjšanja plačila nadomestila za stavbno zemljišče.  
 
Župan Peter DERMOL je dejal, da bodo imeli 23. 1. na občini sestanek z odgovornimi na državni ravni glede 
protihrupne ograje, glede nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča pa je dejal, da je tu zakonodajna 
prepreka. Pred zakonom smo vsi enaki in če bi šli v oprostitev na tem območju, bi bila logična posledica, da bi 
potem vsak pred svojim domom gledal, kakšni so negativni vplivi na njegovo življenje in bi vsi zahtevali 
oprostitev tega nadomestila. Se je pa vsekakor vrednost premoženja v tej krajevni skupnosti zmanjšala in je 
del te škode potrebno povrniti. Prav tako je MOV prevzela financiranje meritev hrupa in prahu v KS Pesje, ker 
kdo drug ni izrazil interesa po tem.  
 
Barbara MASTNAK iz Iniciative Špeglova je obrazložila, kaj vsak dan v KS Pesje doživljajo zaradi razkladanja 
premoga. Sama živi tam in ob 7. uri zjutraj pride prva kompozicija, ogromno vagonov, hrup je nenormalen. Vse 
ropota zaradi razkladanja premoga, gre pa za nepričakovan hrup, ki traja skozi cel dan do nekje 19. ure. Ves 
čas je prisotno tudi tresenje. Ko pride vagon do razkladalne rampe, začnejo z bagerji odmetavati z vagonov, 
kar spet povzroča hrup. Gorijo tudi močni reflektorji in so sedaj dosegli, da jih vsaj ponoči izklopijo. Meseca 
septembra, ko je bil premog suh, se je nenormalno kadilo. Ko je pogledala skozi okno, je bila črna meglica, to 
pa potem vse pade dol. Sedaj, ko je premog vlažen, pa se res manj kadi, vendar pa je smrad neznosen. Ta 
prah se vsede na njihove pridelke in ga ne moreš sprati in vse skupaj vržeš stran. Umazane so tudi sončne 
celice, prah se nabira tudi na fasadah. Situacija je nenormalna in kaj takega še ni doživela, pa je zrastla v 
Šoštanju. Prav tako ne morejo zračiti hiš in vse skupaj jim najeda živce. Že vsa leta so tam na udaru zaradi 
rudarjenja. Res je, da sedaj podjetja z njimi sodelujejo, vsaj to. Na PVju so obljubili, da bodo razkladalnico 
prestavili, vendar to že kar dolgo traja, nič se še ni zgodilo. Ljudje postajajo nervozni, ker ne vedo niti, ali naj 
sploh kaj posejejo. Meni, da je ta prestavitev sedaj glavna naloga, potem pa sledi protihrupna ograja. Prosijo, 
da se jim pomaga. PV je pozvala, da čim prej uredijo prestavitev te razkladalne rampe, ker so ljudje nervozni in 
nejevoljni.  
 
Generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Marko MAVEC je dejal, da je bil PV vedno odgovoren člen v 
Šaleški dolini in se zaveda negativnega vpliva rudarjenja na samo dolino. Zavedajo se, kaj povzročajo 
prebivalcem in skušajo stvari reševati in omiliti. Obljubil je, da bodo vso pozornost namenili temu, da čim prej 
preselijo prekladalno postajo, za katero vedo, da je motnja v Pesju. Skušali pa bodo do takrat vse omiliti z 
različnimi ukrepi, prestavitev lokacije pa je trenutno njihova prioriteta. Glede uvoza tujega premoga je dejal, da 
tudi PV ni vesel, da ga je potrebno uvažati. Nato je na kratko razložil, zakaj je do tega uvoza prišlo. V preteklih 
letih je bila energetska situacija bistveno drugačna, kot je danes. Takrat je bila el. energija po ceni, ki je bila 
nižja, kot pa je bila proizvodna cena v TEŠu. Bili so veliki pritiski na ceno el. energije tudi skozi CO2 kupone in 
vse to skupaj je pomenilo ogromne pritiske na pridobivanje premoga in pridobivanje elektrike iz tega premoga. 
Posledica tega je bila, da se je stopnjeval tudi ekonomski pritisk na proizvodnjo premoga, ki je morala biti 
finančno vzdržna. V PVju so zato morali manjšati investicije, morali so manjšati št. delovnih mest, manjšal se je 
razvoj itd. V preteklih letih so bili na nekje 3,5 milijonih proizvodnje, kar je bila vzdržna proizvodnja. Zaradi vseh 
ukrepov, v katere jih je silil trg el. energije, pa je posledica današnja situacija. PV je v prejšnjem letu izkopal 
nekaj več kot 2,3 milijone ton premoga, sicer po nekoliko višji dogovorjeni ceni, vendar še vedno pod 
ekonomskim pragom in to je pomenilo, da je bilo premoga premalo. Vzrok so vsi ukrepi, ki so jih morali izvesti 



in zaradi katerih so morali nižati proizvodnjo, poleg tega pa se jim je v preteklem letu zgodila tudi porušitev 
nekaterih prostorov, potem zatesnitev v jamskih prostorih, zaradi česar so izdelali manj podzemnih prostorov. 
Za normalno proizvodnjo rabijo od 5 do 6km podzemnih objektov, izdelali pa so jih le 2,5km. Bistveno torej 
zaostajajo s proizvodnjo in glavna naloga trenutno je intenziven dvig proizvodnje, da uvoz premoga ne bo več 
potreben. Leta 2023 bodo morali predvsem pripraviti podzemne prostore za zadnjo četrtino tega leta oziroma 
za naslednje leto. Letos vidijo povečanje nekje 250.000 ton, za prihodnje leto pa je zadeva bolj komplicirana, 
vendar vseeno mislijo, da je mogoče dvigniti proizvodnjo na 2,5 milijona ton. Vse te številke pa so glede na 
TEŠ in HSE premale, da bi lahko celoten kompleks vzdržno deloval brez uvoza premoga, zato bo v naslednjih  
2 letih ta uvoz skoraj zagotovo še potreben. Računajo pa na to, da bi bilo v letu 2025 najverjetneje že možno 
dvigniti proizvodnjo na tak nivo, da bi se lahko pogovarjali o koncu uvoza premoga. Dejal je, da so torej pred 
njimi izredno zahtevne naloge, prepričan pa je, da je obdobje izredne krize in padca za njimi. Do normalizacije 
razmer pa bo potrebno živeti z uvozom premoga. 
 
Direktor Premogovnika Velenje dr. Janez ROŠER je dejal, da je ta trenutek njihova prioriteta projekt 
prestavitve obstoječe razkladalne postaje na novo lokacijo. Tudi sami si želijo, da bi se to lahko zgodilo čez 
noč, vendar temu ni tako. Nihče pa ni navdušen nad uvozom premoga, vendar pa to predstavlja del rešitve za 
energetsko krizo, s katero se sooča cela Evropa in ta uvoz v tem trenutku pomaga tudi PVju. Postopki za 
prestavitev so že stekli, v prejšnjem tednu so se s Slovenskimi železnicami tudi dogovorili, da bodo to reševali 
prioritetno, saj je pri novi lokaciji edini izziv, za katerega še nimajo časovnega odgovora, elevator, torej prevoz 
premoga čez obstoječo železniško progo Velenje-Šoštanj. Tehnično gledano ne gre za kaj posebnega. Njihovi 
projektanti so se projektiranja že lotili, seveda pa ga bo potrebno končati v skladu s pogoji, ki jih bodo podale 
SŽ, verjame pa, da se bo projektna dokumentacija končala v nekem normalnem času. Temu sledi revidiranje 
projekta s strani SŽ, to pa jim potem daje možnost za pristop k izvedbi. Ne vedo pa še trenutno, po kateri 
zakonodaji bodo to lahko izpeljali. Najdaljši postopek je seveda pridobivanje gradbenega dovoljenja in v kolikor 
bo to potrebno, so tudi s strani županov dobili zagotovilo, da se bodo potrudili, da se ti postopki izvedejo v 
najkrajšem možnem času. Nova lokacija je med območjem deponije premoga in PLPjem. Na tej lokaciji imajo 
industrijske tire, zato je ta lokacija primerna za umestitev razkladanja premoga, drugih lokacij od obstoječih 
dveh pa ni. Do danes je bilo uvoženega 60.000 ton premoga. O samih cenah ni želel govoriti, ker gre za 
poslovno skrivnost, celokupen posel pa znaša nekje 50 milijonov USD. Poudaril je, da skušajo biti zelo 
proaktivni v komunikaciji s krajevno skupnostjo, odborom in tudi MOV. Verjame, da bo plan prestavitve tudi 
izveden, in sicer čim prej. Naj bi se to zgodilo konec februarja, začetek marca, je pa seveda vse odvisno od 
pridobitve soglasij.  
 
Generalni direktor Termoelektrarne Šoštanj dr. Viktor VRAČAR je dejal, da si absolutno želijo delati povsem 
transparentno. Nihče si ni želel uvoza in bi bilo vsem veliko lažje, če bi lahko PV zagotovil normalne količine, 
vendar so žal bili postavljeni pred dejstvo in je bilo potrebno hitro ukrepanje, pritiski za ustrezno delovanje 
termo divizije so bili veliki. Trenutno imamo termo blok, ki ni zadosti izkoriščen, potrebujejo vsaj 3 milijone ton 
premoga letno, trenutni izkopi pa žal ne zadostujejo za ohranitev proizvodnje el. energije ter za ohranitev 
delovnih mest itd. Uvoz premoga je žal nujno potreben. Neke druge rešitve nimajo. Zavedajo pa se vpetosti v 
lokalno skupnost in vplivov na okolje. Upa, da bodo v PVju uspeli v najkrajšem možnem času prestaviti 
razkladalno rampo, seveda pe ne morejo preko zakonodaje. Dejal je še, da pa v TEŠu ne čakajo z razvojnimi 
projekti in aktivno snujejo sončne elektrarne, možnost pretvorbe z elektrolizo v vodik, imajo pa tudi še neke 
druge projekte. Iščejo načine, pomagajo si tudi z biomaso. Glede cene toplotne energije je dejal, da TEŠ ne 
more negospodarno ravnati in če se je cena premoga zvišala, to pomeni tudi zvišanje cene toplotne energije, 
še vedno pa je to bistveno nižje kot kjerkoli drugje po Sloveniji. Pravi načini so seveda v prestrukturiranju 
sistema in upa, da najdejo neke druge rešitve. Dokler je odvisnost od fosilnih goriv, so potem tudi CO2 kuponi, 
ki predstavljajo velik strošek. Poudaril pa je, da cena uvoženega premoga ni zajeta v ceni dviga toplotne 
energije.  
 
Župan Peter DERMOL je dejal, da te dejavnosti vplivajo na naše okolje, ukrepi, ki so sprejeti, pa so zgolj v tej 
smeri, da se cena toplotne energije dviguje. O teh stvareh bo potrebno še bolj podrobno govoriti. Mnenja in 
informacije glede cene so različne.  
 
Pomočnik izvršnega direktorja prodaje in trgovanja HSE Drago SKORNŠEK je dejal, da so že predhodniki 
dobro pojasnili, zakaj je prišlo do uvoza premoga. Stanje je bilo tako, da so imeli izpad proizvodnje, minimalne 
zaloge premoga, in zato so tudi zaustavili blok 6, tudi čez novo leto. Takoj so se tudi vključili v problematiko KS 
Pesje, s PVjem pa so hitro ugotovili, da je prestavitev razkladalne postaje najboljša opcija in v to so uprli vse 
sile in angažirali Slovenske železnice. Premog se bo v letu 2023 uvažal, upajo pa, da bo v letu 2024 tega 
manj, to pa je seveda odvisno od tega, koliko bo lahko PV dvignil svojo proizvodnjo. Prioriteta je torej, da se 



čim prej prestavi razkladalna postaja iz Pesja ter da ti 2 leti optimirajo uvoz premoga, da ta ne bo prevelik. 
Prosil je za razumevanje, ker je situacija trenutno pač taka, da je bilo nujno sprejeti določene ukrepe.  
 
Župan Peter DERMOL je predlagal 20-minutni odmor, da se vodje svetniških skupin, samostojni svetniki ter 
svetnik dr. Žerdin v protokolarni sobi dogovorijo o nadaljnjih korakih.  
 
 
Župan Peter DERMOL je po odmoru dejal, da so vodje svetniških skupin ter samostojni svetniki skupaj z 
Upravo MOV oblikovali  
 
 

SKLEP 
o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do uvoza tujega premoga 

 
1. člen 

Svet Mestne občine Velenje se je seznanil s postopki in aktualnim stanjem glede uvoza tujega premoga v 
Šaleško dolino. 
 

2. člen 
Dne 27. 10. 2020 je Svet Mestne občine Velenje sprejel sklep, s katerim je nasprotoval uvozu tujega premoga 
in zahteval, da se v primeru potreb najprej v celoti izkoristijo razpoložljive zaloge premoga v Šaleški dolini.  
 

3. člen 
Zaradi napovedanega uvoza tujega premoga je župan Mestne občine Velenje dne 29. 9. 2022 imenoval Odbor 
za civilni nadzor posledic sosežiga premoga v Termoelektrarni Šoštanj, ki različne javnosti seznanja s 
potekom, stališči in odprtimi vprašanji v zvezi z možnimi posledicami sosežiga premoga v Termoelektrarni 
Šoštanj, in 22. 12. 2022 Komisijo za oceno škode v Krajevni skupnosti Pesje.  
 

4. člen 
Svet Mestne občine Velenje po predstavitvah odgovornih energetskih družb sprejema razlago o nujnosti  
začasnega uvoza premoga do vzpostavitve normalne proizvodnje premoga v Premogovniku Velenje. 
  

5. člen 
Svet Mestne občine Velenje ugotavlja, da uvoz premoga ni v interesu lokalne skupnosti, ampak države. 
 

6. člen 
Svet se je seznanil z dejstvom, da razkladanje tujega premoga na trenutni lokaciji negativno vpliva na življenje 
v lokalni skupnosti in povzroča duševno in fizično obremenitev prebivalcev, škodo na objektih in zemljiščih in 
negativne vplive na okolje (močan hrup pri razkladanju, dvigovanje prašnih delcev ipd.). Od energetskih družb 
zahtevamo povrnitev nastale škode krajanom KS Pesje.   
 
Prav tako Svet ugotavlja, da Termoelektrarna Šoštanj in Premogovnik Velenje nista sprejela zadostnih ukrepov 
za preprečevanje nastale škode oz. uresničila načrtovanih ukrepov, zato Svet Mestne občine Velenje zahteva, 
da energetske družbe takoj pristopijo k izvrševanju ukrepov, najkasneje do 31. 3. 2023 (prestavitev lokacije 
razkladanja premoga, nova razkladalna postaja).  
 
Lokalna skupnost bo v nasprotnem primeru uveljavljala vsa pravna sredstva, da bo preprečila uvoz premoga v 
Šaleško dolino. 
 

7. člen 
Svet ugotavlja, da tuj premog ni namenjen proizvodnji toplotne energije, ampak električne energije z namenom 
reševanja energetske krize.  
 
Svet zahteva, da cena toplotne energije za Šaleško dolino ostane nespremenjena, zato mora biti temu 
prilagojena tudi cena domačega premoga za proizvodnjo toplotne energije, kot nadomestilo za nastalo škodo, 
ki nastaja pri pridobivanju premoga ter proizvodnji električne energije.  
 

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



 
Član sveta dr. Franc ŽERDIN je dejal, da sklep podpira. Slovnično oziroma oblikovno je še mogoč kakšen 
popravek. Dejal je tudi, da smo pred leti v Velenju imeli 2 ceni premoga, ena cena je bila za proizvodnjo el. 
energije, druga pa za ceno toplotne energije. Cena toplotne energije je bila nižja, ker je na ta način država 
dajala odškodnino dolini zaradi posledic rudarjenja in TEŠa. Mi ne smemo vplivati na ceno premoga PVja, to 
naj imajo čim višjo, te cene ne smemo omejevati, cena toplotne energije pa mora ostati na nivoju in se ne sme 
povečati, na to pa lahko vplivamo. Prosil je, da se tako razume zapisani sklep. 
 
Župan Peter DERMOL je predlagal, da se v 7. členu doda »pri uvozu«, torej »pri uvozu in pridobivanju 
premoga«, saj imamo novo dejstvo, torej uvoz premoga.  
 
Član sveta Bojan VOH je dejal, da je sklep le na hitro prebral, ker so ga dobili šele sedaj, se pa strinja z vsemi 
sklepi, predvsem s 7. členom. Tu smo postavili pogoje, da se cena energenta postavi nazaj na temelje za 
potrebe el. energije in pa za potrebe toplotne energije Šaleške doline, saj bi tako mogoče vsaj nek delež dobili 
vrnjen v dolino. Dejal je, da so 27. 10. sprejeli sklep, da so proti uvozu tujega premoga, vendar je situacija 
danes precej drugačna in je potrebno ta sklep malce korigirati. Strinja se z današnjimi sklepi in z zahtevami, s 
katerimi poudarjamo, da je to reševanje energetske krize Slovenije in ne gre za toplotno oskrbo Velenja. 
Šaleška dolina je v zgodovini že plačala velik davek zaradi oskrbe države z el. energijo. Ponovno je dejal, da 
današnje sklepe podpira, saj jasno kažejo zahteve lokalne skupnosti, da se rešitve realizirajo in da je uvoz res 
le začasne narave ter da se ekologija Šaleške doline ne poslabša. Nastala škoda mora iti na račun energetskih 
družb in ne na račun lokalne skupnosti.  
 
Član sveta Franci LENART je postavil vprašanje, zakaj se tako mudi s temi sklepi, saj gradiva odbora niso 
dobili pravočasno, da bi ga sploh lahko obravnavali in se do tega niso mogli pravočasno opredeliti. Tudi sklepi, 
ki iz tega poročila in razprave izvirajo, seveda narekujejo, da lahko imajo drugačna stališča, zato je predlagal, 
da se s sklepi počaka, da se lahko gradivo skupine za civilni nadzor obravnava ter da se pripravijo tudi stališča 
odborov in se potem umesti te sklepe na naslednjo sejo. Odbor je bil imenovan kot posvetovalno telo župana 
in Svet MOV se do današnjega dne nikoli ni srečal z nobenim sklepom, da je ta odbor za civilno iniciativo 
obstajal. Svet MOV do danes ni bil seznanjen z nalogami in pristojnostmi tega odbora in tudi v sklepih se 
danes govori o vplivih na okolje, čeprav niso bili seznanjeni z nobenimi izmerjenimi vplivi na okolje, meritve 
niso bile opravljene, oni pa se odločajo o sklepih na podlagi pavšalnih trditev, da obstaja alarmantno stanje v 
Pesju, da je potrebno preprečiti nastale posledice, pa ne vemo sploh natančno, kaj so, da nismo dali soglasja 
za razkladalno postajo, pa sploh ne vemo, če je to v pristojnosti krajevne skupnosti, da je povzročeno močno 
onesnaževanje zaradi razkladanja, da nam bo PV podal realni načrt proizvodnje za naslednja leta, kot da 
danes nima realnega načrta, pa potem, da bomo omilili škodljive posledice, pa sploh ne vemo, kakšno je 
dejansko stanje. Torej samo poročilo temelji na zelo pavšalnih trditvah, sklepi pa so vezani na to, zato je 
predlagal, da se sprejetje sklepov zamakne.  
 
Župan Peter DERMOL je dejal, da se je škoda povzročala včeraj, povzroča se danes in povzročala se bo jutri. 
Njegova moralna dolžnost mu nalaga, da čim hitreje odreagira in čakal je na 1. sejo. Če bi gradivo dobili 14 dni 
nazaj, potem ne bi bili seznanjeni z vsemi novimi okoliščinami, ki so nastale. Če bodo čakali na naslednjo sejo, 
pa je to konec februarja in začetek marca, takrat pa bomo že imeli precej višje položnice, potem vprašanje je 
tudi, kako resno bo ministrstvo takrat vzelo njihove predloge itd., zato je predlagal, da s tem sklepom podajo 
neko stališče ter da pokažejo krajanom KS Pesje, da niso sami. Kako bodo glasovali, pa je seveda njihova 
stvar. Če pa se okoliščine spremenijo, ali kaj podobnega, pa lahko to točko znova uvrstijo na sejo.  
 
Članica sveta Aleksandra VASILJEVIĆ je dejala, da bo sklep podprla v celoti, ker gre za zaščito interesov 
lokalne skupnosti. V teh sklepih se ozirajo na pretekla dogajanja, seznanjajo se s trenutnim dogajanjem, ki pa 
se seveda iz dneva v dan spreminja in takšne spremembe zahtevajo tudi hitre reakcije. S sprejetjem teh 
sklepov damo vedeti lokalni skupnosti, da nam je mar za naše okolje in njegove prebivalce. Dejala pa je, da se 
je potrebno kot svetnik ali svetnica seznaniti z delovanjem sklica prejšnjega sveta, vse pa je objavljeno tudi na 
spletni strani, je pa tudi obrazloženo v samem 2. členu, kdaj so določene sklepe sprejeli. Potrebno je slediti 
vsem spremembam in primerno in pravočasno odreagirati. Ponovno je dejala, da bo sklepe podprla.  
 
Član sveta dr. Milan MEDVED je dejal, da bo te sklepe podprl. Razume in se strinja s pomisleki gospoda 
Lenarta, vendar pa po dopolnitvi prvotnih sklepov smatra, da ni več časa za odlašanje. S temi sklepi dajemo 
jasno podporo PVju in TEŠu v vseh aktivnostih za normalizacijo proizvodnje premoga in el. energije v Šaleški 
dolini. S temi sklepi močno podpiramo tudi prizadevanja KS Pesje, ki je najbolj obremenjena, in tudi tu ni časa 
za odlašanje. Te sklepe bo podprl.  
 



Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
11. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu SKLEPA o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do uvoza 
tujega premoga. 
 
Za predlog je glasovalo 31 članov sveta, 1 je bil proti. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici Sveta Mestne občine Velenje 

 
Obrazložitev predloga je podala Aleksandra VASILJEVIĆ. 
 
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
12. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici 
Sveta Mestne občine Velenje. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici Statutarno-pravne komisije 

 
Obrazložitev predloga je podala Aleksandra VASILJEVIĆ. 
 
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
13. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici 
Statutarno-pravne komisije. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 

K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici Komisije za prošnje in pritožbe 

 
Obrazložitev predloga je podala Aleksandra VASILJEVIĆ. 
 
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
14. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članici 
Komisije za prošnje in pritožbe. 



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

 
 
 
 
 

K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o imenovanju člana Sveta zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in 

Koroško 
 

Obrazložitev predloga je podala Aleksandra VASILJEVIĆ. 
 
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
15. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o imenovanju člana Sveta zavoda Energetska 
agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet. 

 
 
 
 
 

K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika lokalnih skupnosti gozdnogospodarskega območja v Svet 

območne enote Nazarje Zavoda za gozdove Slovenije 
 

Obrazložitev predloga je podala Aleksandra VASILJEVIĆ. 
 
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
16. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o imenovanju predstavnika lokalnih skupnosti 
gozdnogospodarskega območja v Svet območne enote Nazarje Zavoda za gozdove Slovenije. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet. 

 
 
 
 
 

K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o imenovanju člana v Nadzorni odbor Mestne občine Velenje 

 
Obrazložitev predloga je podala Aleksandra VASILJEVIĆ. 
 
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
17. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o imenovanju člana v Nadzorni odbor Mestne 
občine Velenje. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  



Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o imenovanju člana v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

 
Obrazložitev predloga je podala Aleksandra VASILJEVIĆ. 
 
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
18. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o imenovanju člana v Svet za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet. 

 
 
 
 
 

K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Sveta za varstvo pravic najemnikov 

stanovanj 
 

Obrazložitev predloga je podala Aleksandra VASILJEVIĆ. 
 
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
19. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata članu Sveta 
za varstvo pravic najemnikov stanovanj. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlogi sklepov o odpisu dolga za najemnine za stanovanja v lasti Mestne občine Velenje 

 
Obravnava te točke je bila zaradi varovanja osebnih podatkov zaprta za javnost.  
 
Obrazložitev predlogov je podala Alenka REDNJAK.  
 
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
20. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu odpisa terjatev pod št. 1. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet. 



Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
21. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu odpisa terjatev pod št. 2. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet. 
 
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
22. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu odpisa terjatev pod št. 3. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet. 
 
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
23. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu odpisa terjatev pod št. 4. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet. 
 
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
24. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu odpisa terjatev pod št. 5. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet. 
 
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
25. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu odpisa terjatev pod št. 6. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet. 
 
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
26. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu odpisa terjatev pod št. 7. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet. 
 
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
27. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu odpisa terjatev pod št. 8. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  



Predlog je bil sprejet. 
 
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
28. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu odpisa terjatev pod št. 9. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet. 
 
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
29. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu odpisa terjatev pod št. 10. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet. 
 
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
30. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu odpisa terjatev pod št. 11. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.  
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 14. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Sklepa o imenovanju govornikov na pogrebih umrlih občank in občanov Mestne občine 

Velenje za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2026 
 

Obrazložitev predloga je podal Marko PRITRŽNIK. 
 
 
Prisotnih je bilo 32 članov sveta. 
31. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Sklepa o imenovanju govornikov na pogrebih umrlih 
občank in občanov Mestne občine Velenje za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2026. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na 

področju splošne in družinske medicine v Mestni občini Velenje 
 

Obrazložitev predloga je podal Marko PRITRŽNIK. 
 



Župan Peter DERMOL je dejal, da osebno ni ravno naklonjen podeljevanju koncesij. Zelo jasno je tudi 
opredeljeno, da se koncesija podeljuje v primeru, ko ZD Velenje ne more zagotavljati zdravstvene dejavnosti v 
obsegu, kot je določeno. Situacija v zdravstvu je v Sloveniji takšna, kot je, zakonodaja pa jim omogoča, da 
podelijo koncesije, zato je danes pripravljen ta odlok. Upa, da bodo te koncesije prinesle ohranitev, ali pa celo, 
kar je bolj optimistično, širitev dostopa do zdravstvenih storitev.  
 
Članica sveta Aleksandra VASILJEVIĆ je dejala, da se stanje v zdravstvenem sistemu ni spremenilo že od 
leta 1992. Za izredne situacije so potrebni izredni ukrepi in zato bodo v svetniški skupini SD ta odlok o podelitvi 
koncesij podprli, v kolikor to predstavlja ohranitev oziroma širitev zdravstvene oskrbe. Poudarila je, da gre za 
krepitev javne zdravstvene oskrbe in to ne pomeni privatizacije. Zdravstvena oskrba s koncesionarji bo enako 
dobra, kot če bi bili ti zdravniki zaposleni v ZD Velenju.  
 
Članica sveta Veronika JUVAN je dejala, da so zdravniki potrebni. Postavila je vprašanje, kateri 4 zdravniki 
gredo pod koncesijo. Sama je pohvalila delo v ZD Velenje, saj niti enkrat samkrat ni bila brez zdravnika.  
 
Župan Peter DERMOL je dejal, da sama podelitev koncesije še ne pomeni, da bo tukaj več zdravnikov. Kdo 
bo opravljal koncesijsko dejavnost, je stvar razpisa. Morda se nihče ne bo prijavil na razpis. Vsi nadaljnji 
postopki bodo vodeni transparentno in s ciljem, da v naše okolje pridobimo nove zdravnike, vse pa je odvisno 
od razpisa.  
 
Članica sveta Alenka GORTAN je dejala, da v svetniški skupini SDS podpirajo odločitev o podelitvi koncesij, 
ker se jim zdi zelo pomembno, da se zdravstvena dejavnost širi. Ta odlok vidjo v luči tega, da bodo pritegnili s 
tem v dolino 4 nove zdravnike. To bi bila za nas velika pridobitev.  
 
Član sveta Jože HRIBAR je postavil vprašanje, kje bo ta razpis objavljen.  
 
Marko PRITRŽNIK je dejal, da je zakonodaja glede podelitve koncesij zelo stroga. Jasna je, da mora biti ta 
razpis objavljen na portalu javnih naročil in na spletni strani MOV. Tako je dostopen prav vsem v Republiki 
Sloveniji.  
 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
32. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o podelitvi koncesij za opravljanje javne službe v 
osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne in družinske medicine v Mestni občini Velenje. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 

 
 
 
 

 
K 16. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne 
občine Velenje 

 
Obrazložitev predloga je podal mag. Iztok MORI.  
 
 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
33. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem 
področju občinske uprave Mestne občine Velenje. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 



K 17. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini 

Velenje 
 

Obrazložitev predloga je podal Anton BRODNIK. 
 
 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
34. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Velenje. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 18. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje 

 
Obrazložitev predloga je podal Marko PRITRŽNIK. 
 
 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
35. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Vrtec Velenje. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 19. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju programov organizacij 

upokojencev v Mestni občini Velenje 
 
Obrazložitev predloga je podal Marko PRITRŽNIK. 
 
Član sveta Franc VEDENIK je dejal, da je leta 2018 podal pobudo vsem trem županom v vseh treh občinah. 
Namen pobude je bil zagotoviti dodatna sredstva za delovanje društev upokojencev. Pri razpisih društva niso 
najbolj učinkovita, ker so ti zahtevni in vsa društva nimajo usposobljenega kadra, da bi se prijavljali na razpise. 
S pobudo sistemskega financiranja so uspeli v vseh treh občinah. V MOV to sistemsko financiranje teče že 2 
leti, v štartu pa je to bilo financiranje programov društev. Tokratne spremembe vodijo v to, da bo nastopilo 
sistemsko financiranje. V preteklih letih sta bila 2 zahtevna razpisa in v lanskem letu se je od 9 društev prijavilo 
le 7 društev, predvsem zato, ker je bil razpis zahteven, zahtevna je tudi izvedba programa, ki ga društvo prijavi, 
včasih pa je tudi v društvih potem težko upravičiti ta pridobljena sredstva. Ugotavljajo tudi, da delitev sredstev 
ni bila najbolj pravična. Manjša društva so bila v boljšem položaju. Razlika med društvi je bila občutna, sedanji 
odlok pa to spreminja. Meni, da bo sedanji razpis lažji in da lahko pričakujejo, da se bodo prijavila vsa društva. 
Na Svet MOV je apeliral, da se v naslednjih razpisih zagotovi več sredstev in pa da se spodbudi društva, da se 
prijavljajo tudi na druge razpise. Tako bi pridobila še dodatna sredstva, ki jih rabijo, ne le tista, ki jih pridobijo iz 
članarin.  
 



Članica sveta Darinka MRAVLJAK je dejala, da je sprememba odloka poenostavila vsebino javnega razpisa 
in bo za posamezna društva prijava bolj enostavna. Res pa je tudi, da bodo na podlagi novega razmerja večja 
društva prejela bistveno več sredstev kot manjša. Kljub temu bo spremembo odloka podprla, saj je tudi število 
članov eden izmed kriterijev. Se pa boji, da manjša društva, ker ne bodo prejela dovolj sredstev, ne bodo 
mogla realizirati vseh programov, zato je prosila MOV, da za ta društva skuša najti potrebna sredstva iz drugih 
virov.  
 
Župan Peter DERMOL je dejal, da pred več kot 2 letoma tega sistemskega financiranja niso poznali, potem pa 
so na pobudo Šaleške pokrajinske zveze društev upokojencev pristopili k sistemskemu financiranju in so 
pripravili odlok. Društvom, ki bodo morda pridobila manj sredstev, bodo v občinski upravi zagotovili, da bodo 
lahko kandidirala tudi na drugih razpisih. Naredili bodo vse, da bodo društva imela dovolj sredstev, da bodo 
lahko realizirala svoje programe.  
 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
36. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
sofinanciranju programov organizacij upokojencev v Mestni občini Velenje. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 

K 20. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v 

Mestni občini Velenje 
 

Obrazložitev predloga je podala Alenka REDNJAK.  
 
Župan Peter DERMOL je svetnice in svetnike seznanil, da so prejeli 3 amandmaje. 1. amandma je spisala 
MOV na pobudo gospoda Janeza Melanška. 2. amandma je podal gospod Marjan Turnšek, 3. amandma pa je 
bil podan pred samo sejo s strani Gibanja Svoboda, vendar žal ne izpolnjuje pogojev obravnave v skladu s 
poslovnikom.  
 
Obrazložitev AMANDMAJA št. 1 je podala Alenka REDNJAK.  
 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
37. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o AMANDMAJU št. 1. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
Obrazložitev AMANDMAJA št. 2 je podal Marjan TURNŠEK.  
 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
38. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o AMANDMAJU št. 2. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 



Član sveta Janez MELANŠEK je dejal, da je odlok zelo star. Ko so to gledali, so že hoteli dati pobudo, da se 
spremeni cel odlok. Poudaril pa je, da bi moral biti ta odlok spremenjen še preden so sprejeli odlok o 
ustanovitvi poklicnega gasilskega jedra. Kljub temu pa podpira pobudo, da se odlok čim prej spremeni, ker cela 
vrsta členov ne ustreza več veljavni zakonodaji iz tega področja. Prav tako so sporne nekatere pristojnosti s 
strani nadzora mestnega inšpektorata, predvsem 10. in 11. člen odloka, ter celo kazensko poglavje, kjer so 
globe še iz leta 2008. Predlagal je, da se še letos pristopi k pripravi novega odloka.  
 
 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
39. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvu 
pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Velenje z vključenimi amandmaji.  
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 

K 21. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Predlog Letnega programa športa v Mestni občini Velenje za leto 2023 

 
Obrazložitev predloga je podal Marko PRITRŽNIK. 
 
Član sveta Marjan TURNŠEK je dejal, da je predlog natančno pregledal, ker je tudi sam aktiven v tem 
športnem delu in ve, kako težko je dobiti finančna sredstva za delovanje klubov, sploh v letošnjem letu, ko 
bodo podjetja zmanjšala sredstva za sponzoriranje. Zato je občinsko financiranje zelo dobrodošlo in se je 
zahvalil za posluh, ki ga ima občina za razvoj športa v Velenju. Ta predlog bo podprl.  
 
Član sveta Nik LEMEŽ je dejal, da bodo v SD predlog letnega programa podprli, saj menijo, da je pripravljen 
kvalitetno in strokovno ter zajema vse pojavne oblike športa. Letni program zajema tudi programe za 
osnovnošolsko mladino, izostavil je projekta Naučimo se smučati in Naučimo se plavati. V letnem programu pa 
so zajeta tudi sredstva za razvoj kadrov ter tudi za pospeševanje razvoja samega vrhunskega športa.  
 
 
Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
40. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlogu Letnega programa športa v Mestni občini Velenje za leto 
2023. 
  
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 

K 22. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poročilo osnovnih šol v Mestni občini Velenje za šolsko leto 2021/2022 

 
Poročilo je predstavil Zdenko GORIŠEK, vodja kolegija osnovnošolskih ravnateljev. 
 
Župan Peter DERMOL je dodal, da je že v lanskem letu sodelavcem naročil, da pripravijo energetsko sliko 
vseh javnih institucij, predvsem vrtcev in osnovnih šol. Njihova želja je bila, da bi pripravili model javno-
zasebnega partnerstva, v okviru katerega bi potem šli v celovito sanacijo čim več javnih stavb. Povračilna doba 
pa je po prvih številkah 100 let, zato ta model trenutno ni v ospredju, iščejo pa nadomestne rešitve. Te stavbe 
bi lahko energetsko sanirali tudi s pomočjo nepovratnih sredstev, saj je njihova primarna naloga, da najprej 
zmanjšajo porabo toplotne energije. Na tem področju jih čaka še veliko dela, lahko pa zagotovi, da bodo napeli 



vse sile, da bi zagotovili sredstva, da se tega procesa intenzivno lotijo. Nato se je zahvalil osnovnim šolam za 
to, da skrbijo za najmlajše, da skrbijo za vzgojo otrok. Pav tako se je zahvalil za organizacijo proslav.  
 
Član sveta Ivan PLANINC je dejal, da lahko iz teh poročil razberejo, da je bilo opravljenega veliko dela. Lahko 
reče, da imamo v Velenju zelo dobre osnovne šole, zaluge gredo seveda učiteljicam in učiteljem, ravnateljicam 
in ravnateljem ter vsem ostalim. V Velenju pa imamo tudi dobre pogoje, da lahko te šole delujejo. Vsem je 
čestital za opravljeno delo, še posebej zato, ker so celo v času korone naredili številne odmevne dogodke. 
Izpostavil je, da so zelo uspešni tudi na medgeneracijskem sodelovanju in ga veseli, da lahko izpostavi 
medgeneracijsko sodelovanje, ki poteka na OŠ Antona Aškerca, in sicer gre za projekt Mavrica prijateljstva ter 
tudi projekt spodbujanja otrok k razmišljanju o odnosih s starejšimi. Sam spremlja delo vseh osnovnih šol na 
tem področju. Za to dejavnost se jim zahvaljuje in si želi, da bi tako bilo tudi v prihodnje. Izpostavil je še skrb za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki je zelo pomembna. Zahvalil se je za tisto, kar so naredili na tem 
področju v preteklosti in pričakuje, da bodo tudi v prihodnje dobro sodelovali. Nato je dejal, da telovadnica OŠ 
MPT ne zadostuje več zakonskim zahtevam. O tem se pogovarjajo že 20 let. V takem stanju je tudi telovadnica 
OŠ Gustava Šiliha. Podal je pobudo, da se naredi nek projekt ali ocena vrednosti, kako tem otrokom zagotoviti 
približno enakovredne pogoje za pouk športa, kot ga imajo druge šole. Želi si, da bi prišlo čim prej do tega, da 
bi lahko tudi ti otroci imeli pouk v sodobnih telovadnicah. Druga pobuda pa je bila, da se preveri, kako je s 
pitniki na otroških igriščih. Dve, tri šole te pitnike imajo, ostale pa ne in meni, da bi bilo prav, da se uredijo.  
 
Član sveta Janez MELANŠEK je dejal, da je poročilo res izčrpno, ga je pa res zaskrbelo, ko je videl letnice 
izgradnje šol. Podal je pobudo, da se pogleda, kako so te starejše šole protipotresno varne. Smiselno bi bilo, 
da se to naredi najprej, potem pa se pristopi k drugim sanacijam. 
 
Župan Peter DERMOL je glede pitnikov dejal, da bodo naredili pregled po vseh igriščih in bodo nato pozvali 
KP Velenje da te pitnike postavi. Glede telovadnic je dejal, da se zavedajo, da se je potrebno glede tega 
opredeliti, nekih sredstev za to pa ni na voljo. Ena telovadnica pride od 4 do 5 milijonov EUR in je seveda zelo 
težko zagotoviti sredstva izključno iz proračuna MOV. Gradbeno dovoljenje je za eno telovadnico že bilo 
izdano, vendar bo v kratkem poteklo in bodo morali projekt novelirati. V obsegu potreb sta tudi navedeni 
telovadnici in bodo morali skupaj z ravnatelji sprejeti odločitve, kakšne objekte bodo gradili, da bodo primerni in 
da jih bodo lahko sfinancirali. Brez nepovratnih sredstev pa bo to zelo težko.  
 
Članica sveta Alenka GORTAN je ravnateljem čestitala za odlično delo. Izrazila pa je pomislek glede varnosti 
otrok, ki se udeležujejo športne vzgoje v Rdeči dvorani. Pri tem prečkajo 2 cesti, od katerih je ena zelo 
prometna Šaleška cesta. Meni, da to morda ni najboljša možnost.  
 
Župan Peter DERMOL je dejal, da se strinja.  
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom.  
 
 
 
 
 

K 23. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Poslovno poročilo Glasbene šole Fran Korun Koželjski za leto 2021 

 
Poročilo je predstavil ravnatelj Glasbene šole Fran Korun Koželjski Boris ŠTIH. 
 
Članica sveta Anita LEMEŽ KLJAJIĆ je pohvalila dolgoletno in kvalitetno delo glasbene šole. Vesela je, ko 
prepozna v glasbenem prostoru številne znane glasbenike, ki so zahajali v našo glasbeno šolo. Kakovost 
odmeva v širši okolici. Lanskoletni jubilej in koncert je bil res izjemen. Želi jim uspešno delo tudi v prihodnje.  
 
Svetnice in svetniki so se seznanili s poročilom. 
 
 
 
 

K 24. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2023 

 



Obrazložitev predloga je podal mag. Iztok MORI.  
 
 
 
Prisotnih je bilo 30 članov sveta. 
41. SKLEP 
Predlog 
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o okvirnem programu dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2023. 
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
Seja se je zaključila ob 13.23.  

 
 
 
Pripravila: 
Aleksandra Forštner, univ. dipl. pol. 
 

Župan Mestne občine Velenje 
Peter Dermol 


