
Predlagatelj: ŽUPAN                                                                                                    Faza: PREDLOG 

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - 
ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - 
ZIUOOPE), in 20. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 
14/22) na svoji ………..seji dne ………. 2023 sprejel naslednji 

 

PRAVILNIK 

o začasni pravici do uveljavitve energijsko toplotnega dodatka v Mestni občini Velenje 

 
 
 

1. člen 
(vsebina pravilnika) 

 
(1) S tem pravilnikom o začasni pravici do uveljavitve energijsko toplotnega dodatka v Mestni občini 
Velenje (v nadaljevanju: pravilnik) se zaradi omilitve posledic dviga cen energentov in cen življenjskih 
potrebščin določa začasna pravica do energijsko toplotnega dodatka v Mestni občini Velenje.  
 
(2) S tem pravilnikom se določa upravičence, kriterije in višino pomoči ter postopek za uveljavljanje in 
dodelitev energijsko toplotnega dodatka. 
 

2. člen 
(pomen pojmov) 

 
V tem pravilniku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen: 
1. Energijsko toplotni dodatek je dodatek fizičnim osebam za plačilo toplotne energije, ki ga Mestna 
občina Velenje namenja za vse ranljive odjemalce toplotne energije, ki imajo stalno prebivališče v Mestni 
občini Velenje in so zavezanci za plačilo toplotne energije iz daljinskega ogrevanja za aktivno odjemno 
mesto na območju Mestne občine Velenje. 
 
2. Ranljivi odjemalec je gospodinjski odjemalec, ki si zaradi svojih premoženjskih razmer, dohodkov in 
drugih socialnih okoliščin ter bivalnih razmer ne more zagotoviti drugega vira energije za ogrevanje 
stanovanjskih prostorov in je prejemnik enkratne izredne denarne pomoči na Mestni občini Velenje iz 
tekočega leta.   
 
3. Kurilna sezona po tem pravilniku se upošteva od 1. 2. 2023 do 30. 4. 2023. 
 

3. člen 
(energijsko toplotni dodatek)  

 
(1) Sredstva za energijsko toplotni dodatek se izplačajo v primeru, da so zagotovljena sredstva v 
proračunu Mestne občine Velenje. 
 
(2) Energijsko toplotni dodatek se dodeljuje na podlagi vloženih vlog v tekočem letu do porabe 
predvidenih proračunskih sredstev glede na vrstni red vloženih popolnih vlog. Rok za predložitev vlog 
je 30. 6. 2023.  
 

4. člen 
(upravičenci do energijsko toplotnega dodatka) 

 
(1) Upravičenci do energijsko toplotnega dodatka so občani, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini 
Velenje in so zavezanci za plačilo toplotne energije iz daljinskega ogrevanja za aktivno odjemno mesto 
pri Komunalnem podjetju Velenje na območju Mestne občine Velenje in, ki so v tekočem letu upravičeni 
do enkratne izredne denarne pomoči na Mestni občini Velenje. 

 
 
 
 



5. člen 
(oblika pomoči) 

 
(1) Energijsko toplotni dodatek iz 3. člena lahko upravičenec prejme za mesece od 1. 2. 2023 do 30. 4. 
2023. 
 
(2) Energijsko toplotni dodatek je namenjen za plačilo toplotne energije in mora biti namensko porabljen, 
zato se s soglasjem upravičenca nakaže neposredno podjetju Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., 
Koroška cesta 37 b, 3320 Velenje z navedbo sklica zadnjega izdanega računa upravičenca.  
 

6. člen 
(kriterij in višina za dodelitev energijsko toplotnega dodatka) 

 
(1) Kriteriji za dodelitev energijsko toplotnega dodatka so: 

- odobrena enkratna izredna denarna pomoč v Mestni občini Velenje iz tekočega leta, 
- da je vlagatelj zavezanec za plačilo toplotne energije iz daljinskega ogrevanja za aktivno 

odjemno mesto na območju Mestne občine Velenje in 
- pravočasnost in popolnost vloge. 

 
(2) Energijsko toplotni dodatek se ne dodeli, če vlagatelju ni odobrena enkratna izredna denarna pomoč 
na Mestni občini Velenju, v primeru, da vlagatelj ni zavezanec za plačilo toplotne energije iz daljinskega 
ogrevanja za aktivno odjemno mesto na območju Mestne občine Velenje ter če vloga ni pravočasna in 
popolna.  
 
(3) Višina energijsko toplotnega dodatka se odobri v višini 30 EUR mesečno na posamezno odjemno 
mesto. 
 

7. člen 
(postopek za uveljavljanje in dodelitve energijsko toplotnega dodatka) 

 

(1) Pravico do energijsko toplotnega dodatka po tem pravilniku uveljavlja upravičeni vlagatelj, ki ima na 
računu obračunane storitve toplote za daljinsko ogrevanje (ogrevanje prostorov in sanitarna topla voda), 
pri občinski upravi s pisno vlogo na predpisanem obrazcu. Obrazec vlagatelj dvigne na sedežu občine, 
ali ga pridobi na spletni strani občine. 

(2) V primeru, da je vlagatelj najemnik in na računu ni naveden kot plačnik, ampak je naveden njegov 
najemodajalec, mora priložiti tudi najemno pogodbo ali drugo dokazilo, s katerim izkazuje, da je 
najemnik oziroma s tem dokazuje, da je zavezanec za plačilo toplotne energije iz druge alineje, 6. člena 
tega pravilnika. 

(3) Pisno vlogo podajo vlagatelji na predpisanem obrazcu iz prvega odstavka tega člena, h kateremu 
morajo predložiti ustrezna dokazila: 

- kopija zadnjega računa za storitve toplote (ogrevanje prostorov in sanitarna topla voda) Komunalnega 
podjetja Velenje.  

- v primeru, da je vlagatelj najemnik in na računu ni naveden kot plačnik, ampak je naveden njegov 
najemodajalec, mora priložiti tudi najemno pogodbo ali drugo dokazilo o tem. 

(4) O pravici do energijsko toplotnega dodatka na podlagi tega pravilnika odloča uprava Mestna občine 
Velenje. Pri odločanju o toplotnem dodatku se v postopkih smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika 
in veljavnega predpisa, ki ureja upravni postopek.  
 

8. člen 
 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
 
 
Številka: 0070-0002/2023 
Datum:  
 

župan Mestne občine Velenje 
Peter DERMOL 



 
OBRAZLOŽITEV: 
 
1. PRAVNA PODLAGA 
 
V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 
- odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE), spada med naloge občine skrb za socialno 
ogrožene, invalide in ostarele. 
Občinski svet sprejema splošne upravne akte na podlagi 20. člena statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 14/22). 
 
2. RAZLOGI IN CILJI ZA SPREJEM AKTA SO:  
Zaradi omilitve posledic dviga cen energentov in cen življenjskih potrebščin, bi se dodelila začasna 
pravica do energijsko toplotnega dodatka v Mestni občini Velenje za socialno ogrožene in ranljive 
skupine občanov. 
 
3. KRATKA VSEBINA AKTA 
Začasna pravica do uveljavitve energijsko toplotnega dodatka se zaradi omejitve posledic dviga cen 
energentov in cen življenjskih potrebščin določa za ranljive odjemalce toplotne energije, ki imajo 
prebivališče v Mestni občini Velenje in so zavezanci za plačilo toplotne energije iz daljinskega ogrevanja 
za aktivno odjemno mesto na območju Mestne občine Velenje ter za kurilno sezono od 1. 2. 2023 do 
30. 4. 2023.  
 
 
4. FINANČNE POSLEDICE 
Sprejetje predlaganega Pravilnika pomeni finančne posledice za Mestno občino Velenje. Po izračunih 
bi bilo dodatnega stroška za Mestno občino Velenje 80.000 EUR.  
 
 
Velenje, 14. 2. 2023 

Pripravila: 

Tea Pantner, dipl. var., l.r.                                  Marko Pritržnik, prof. geog. in zgod., l.r. 
svetovalka      vodja Urada za družbene dejavnosti 

                                           

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

župan Mestne občine Velenje 
Peter DERMOL, l.r. 

 
 


