
 

14. februar 2023 Številka: 2 
 

Spoštovani,  
 
na podlagi 22. člena Statuta Mestne občine Velenje  
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 14/22) in 
 
21. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje  
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 14/22) 
 
 

sklicujem 

3. sejo Sveta Mestne občine Velenje,  
v torek, 28. februarja 2023, ob 8. uri 
 
v sejni dvorani Mestne občine Velenje, Titov trg 1. 
 
 
 
   župan Mestne občine Velenje 

      Peter DERMOL, l. r. 
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PREDLOG 
 
ZAPISNIK 1. DOPISNE SEJE  
Sveta Mestne občine Velenje 
Seja je potekala s telefonskim glasovanjem ali po elektronski pošti v četrtek, 5. 1. 2023.   
 
 
Člani sveta so za 1. dopisno sejo Sveta Mestne občine Velenje prejeli naslednje gradivo: 

1. Mnenje k razrešitvi z mesta pomočnika direktorice Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška v enoti 
Velenje 

2. Mnenje k imenovanju pomočnika direktorice Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška v enoti 
Velenje 

 
I. 

Župan Mestne občine Velenje je članom Sveta Mestne občine Velenje (v nadaljevanju: člani Sveta MOV) 
predlagal, da sprejmejo: 

1. Mnenje k razrešitvi z mesta pomočnika direktorice Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška v enoti 
Velenje 

2. Mnenje k imenovanju pomočnika direktorice Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška v enoti 
Velenje 
 

II. 
Gradivo so člani Sveta MOV prejeli po elektronski pošti, ki je bila poslana v torek, 3. 1. 2023, in je bilo 
objavljeno na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si. 
 
 
 
MESTNA OBČINA VELENJE 
Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja 
 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 56. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - 
uradno prečiščeno besedilo, 23/07, 41/07, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 
40/11 - ZUPJS-A, 40/11 - ZSVarPre-A, 57/12, 39/16, 15/17 - DZ, 29/17, 52/16 - ZPPreb-1, 21/18 - ZNOrg, 
54/17, 31/18 - ZOA-A, 46/19, 28/19, 189/20 - ZFRO, 196/21 - ZDOsk, 17/22) in 20. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 14/22) na 1. dopisni seji, dne 5. 1. 2023 sprejel naslednje 
 

 
    MNENJE 

 
k razrešitvi z mesta pomočnika direktorice Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška 

v enoti Velenje 
 
 
 

Marku Verdevu se da pozitivno mnenje k razrešitvi z mesta pomočnika direktorice Centra za socialno delo 
Savinjsko-Šaleška, enota Velenje. 
 
 
 
Številka: 0121-0002/2022 
Datum: 5. 1. 2023  

 
 
                                                                                                          
Župan Mestne občine Velenje 
                     Peter DERMOL 
 

 

http://www.velenje.si/


 

  

MESTNA OBČINA VELENJE 
Komisija za mandatna vprašanja 
volitve in imenovanja                                                                                                             
 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 56. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - 
uradno prečiščeno besedilo, 23/07, 41/07, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 
40/11 - ZUPJS-A, 40/11 - ZSVarPre-A, 57/12, 39/16, 15/17 - DZ, 29/17, 52/16 - ZPPreb-1, 21/18 - ZNOrg, 
54/17, 31/18 - ZOA-A, 46/19, 28/19, 189/20 - ZFRO, 196/21 - ZDOsk, 17/22) in 20. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 14/22) na 1. dopisni seji, dne 5. 1. 2023 sprejel naslednje 
 

 
    MNENJE 

 
k imenovanju pomočnika direktorice Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška v enoti Velenje 

 
 
 

Gregorju PODKRAJŠKU se da pozitivno mnenje k imenovanju na mesto pomočnika direktorice Centra za 
socialno delo Savinjsko-Šaleška, enota Velenje. 
 
 
Številka: 0121-0002/2022                                                              
Datum: 5. 1. 2023 
 

                                                                                                     
Župan Mestne občine Velenje 
                     Peter DERMOL 

 
 
 
 

III. 
 

Dosegljivih je bilo 32 svetnic in svetnikov.  
 
 

K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Mnenje k razrešitvi z mesta pomočnika direktorice Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška 

v enoti Velenje 
 

1. SKLEP 
Predlog    
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Mnenju k razrešitvi z mesta pomočnika direktorice Centra za 
socialno delo Savinjsko-Šaleška v enoti Velenje 
Za predlog sklepa je glasovalo 32 članov sveta.   
Predlog je bil sprejet.  

 
 
 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 
Mnenje k imenovanju pomočnika direktorice Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška v enoti Velenje 
 
2. SKLEP 
Predlog    
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o Predlog Sklepa o začasnem upravljanju funkcije župana Mestne 
občine Velenje. 
 



 

  

Za predlog sklepa je glasovalo 32 članov sveta.  
Predlog je bil sprejet.  
 
 
 
 
Velenje, 5. januar 2023 
 
     
Pripravila: 
Petra Cerjak, univ. dipl. rus. in slov., l.r. 

                                                                                                           Peter DERMOL, l.r. 
župan 



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 



Predlagatelj: ŽUPAN         Faza: PREDLOG 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 28., 28.b in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/11 – ZUPJS-A, 
40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 55/17, 49/20 – ZIUZEOP, 175/20 – ZIUOPDVE in 18/21), Zakona o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 3/13 
– ZšolPre-1, 14/13, 56/13 – Zštip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 69/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – 
odl. US, 88/16 – ZSVarPre-E, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 64/18, 77/18, 46/19, 47/19, 49/20 – ZIUZEOP, 
152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 189/20 – ZFRO, 90/21 – SZ-1E, 206/21 - 
ZDUPŠOP, 17/22, 54/22 - ZUPŠ-1, 117/22 - ZZUOPD ), 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 in 80/20 - ZIUOOPE), 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 
97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) in 20. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO 
Velenje, št. 14/22) na svoji _____seji, dne _____________ sprejel naslednji 
  

 
SKLEP 

o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje 
 

1. člen 
 

Cene storitev na otroka v Vrtcu Velenje po posameznih programih mesečno znašajo: 
 
Programi in oddelki    Ekonomske    

cene programov   
 

Dnevni program prvega starostnega obdobja   613,69 EUR              
Kombinirani oddelek in oddelek 3-4 letnih otrok  479,70 EUR    
Dnevni program drugega starostnega obdobja   455,36 EUR      
Razvojni oddelek                1.110,05 EUR    
 
Ekonomska cena je odvisna od vrste oddelka, v katerega je otrok razporejen.  
 

2. člen 
 

Mesečni strošek živil za otroke v cenah programov je 32,64 EUR. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje 
vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Vrtec staršem pri izstavitvi računa odšteje 
strošek neporabljenih živil za vsak vnaprej javljeni dan odsotnosti. Mesečni znesek stroškov materiala in 
storitev znaša povprečno 96,21 EUR na otroka. 
   

3. člen 
 

V času od 1. julija do 31. avgusta lahko starši za svojega otroka uveljavljajo rezervacijo ali začasni izpis 
zaradi počitniške odsotnosti otroka za najmanj en in največ dva koledarska meseca, ter ga plačajo v višini 
50% njim določenega zneska, zmanjšanega za ustrezni delež živil. V primeru, da je otrok prisoten 
neprekinjeno do 5 dni v juliju ali v avgustu, starši plačajo 65 % njim določenega zneska za posamezni 
mesec, zmanjšanega za ustrezni delež živil. Plačilo rezervacije za en počitniški mesec lahko starši 
uveljavljajo enkrat letno tudi v primeru, ko v obeh počitniških mesecih prisotnost otroka ne preseže 21 
delovnih dni. Starši morajo rezervacijo oziroma začasni izpis napovedati v pisni obliki, najkasneje do 10. 
junija. V primeru izpisa, ki presega čas počitniških mesecev, se otroka pri ponovnem vpisu razporedi v 
enoto in oddelek, kjer so še razpoložljiva prosta mesta. 
 

4. člen  
 

Med šolskim letom vrtec vključuje otroke le na prosta mesta in rezervacije pred izpolnjenimi pogoji za vpis 
niso mogoče. Starši lahko otroka vključijo v vrtec, ko dopolni starost najmanj 11 mesecev, pod pogojem, če 
ne uveljavljajo več pravice do starševskega nadomestila v obliki polne odsotnosti z dela (20. čl. Zakona o 
vrtcih). Oddaja vpisne dokumentacije med šolskim letom je možna največ mesec dni pred želenim vstopom 
otroka v vrtec. 

https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-206-4283-2021
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-17-361-2022
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-54-1186-2022
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-117-2791-2022
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-61-901-2020
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-80-1195-2020


5. člen 
 

Če je otrok odsoten zaradi bolezni neprekinjeno 30 koledarskih dni ali več, vrtec obračuna ob predložitvi 
obrazca »Vloga za uveljavitev pravice do znižanja oziroma oprostitve plačila vrtca za čas odsotnosti otroka 
iz vrtca zaradi bolezni« plačilo staršev na podlagi cene, ki je poleg stroškov za živila še dodatno znižana. 
Starši tako plačajo 50% njim določenega zneska, pri čemer je osnova za obračun oskrbnine cena, znižana 
za stroške neporabljenih živil. Znižanje oskrbnine na podlagi obrazca »Vloga za uveljavitev pravice do 
znižanja oziroma oprostitve plačila vrtca za čas odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni« se upošteva prvi 
dan naslednjega meseca, ko starši prinesejo potrdilo oziroma pri naslednjem obračunu oskrbnine.  
 

6. člen 
 

Če je otrok s posebnimi potrebami odsoten zaradi bolezni, vrtec staršem na osnovi predložitve obrazca 
»Vloga za uveljavitev pravice do znižanja oziroma oprostitve plačila vrtca za čas odsotnosti otroka iz vrtca 
zaradi bolezni« v celoti oprosti plačilo prispevka za dneve opravičene odsotnosti. Ta olajšava velja tako za 
otroke vključene v razvojni oddelek, kot tudi za otroke, ki so vključeni v redne oddelke in so v skladu z 
Zakonom o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/17), z 
zapisnikom multidisciplinarnega tima in Centra za zgodnjo obravnavo, usmerjeni v program za predšolske 
otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 
 

7. člen 
 

Določila iz 3., 5., in 6. člena veljajo samo za starše otrok, za katere je Mestna občina Velenje po veljavnih 
predpisih dolžna kriti del cene programa, za druge starše pa samo v soglasju z občino, zavezanko za 
plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev. Obračun oskrbnine za odsotnost zaradi počitniške 
rezervacije in začasnega izpisa se opravi za vsak mesec posebej.  
 
Starši lahko uveljavljajo rezervacijo, daljšo odsotnost zaradi bolezni in začasen izpis otroka zaradi 
zdravstvenih razlogov le za tistega otroka, za katerega se plačilo staršev financira iz proračuna Mestne 
občine Velenje in ne iz državnega proračuna.  
 

8. člen 
 

V primeru vpisa otroka sredi meseca, se plačilo staršev določi za ves mesec, če je vpisan več kot pol 
meseca, ter za 11 dni, če je vpisan manj kot pol meseca, v mesecu vpisa.  
 

9. člen 
 

Cene programov so podlaga za izračun plačila staršev in izračun razlike med ceno programa in plačilom 
staršev, ki jo je vrtcu v skladu z 28. členom Zakona o vrtcih dolžna zagotavljati lokalna skupnost za otroka, 
vključenega v izbran program predšolske vzgoje.  
 

10. člen 
 

Vrtec Velenje zaračuna staršem za vsako dodatno uro, ki presega program, v katerega je vključen otrok, 2 
% od cene dnevnega programa prvega starostnega obdobja. Ta znesek ni subvencioniran.  

 
11. člen 

 
Zbirne račune za plačilo razlike med ceno programov Vrtca Velenje in plačilom staršev, ki imajo stalno 
prebivališče v drugih občinah, izstavlja tem občinam na podlagi obračunov Vrtca Velenje pristojni organ 
Mestne občine Velenje.  
 

12. člen 
 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje, z dne 23. 
3. 2022, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 9/22. 
 
 
 



13. člen 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, cene pa se 
pričnejo uporabljati od 2. marca 2023 dalje. 
 
Številka: 4505-0030/2022-530 
Datum:  
 

župan Mestne občine Velenje 
Peter DERMOL 

 
 
Obrazložitev 
 
1. PRAVNA PODLAGA: 
 
Pravni temelj za sprejem Sklepa o določitvi cen programov vrtca in znižanja plačil za odsotnosti iz 
zdravstvenih razlogov, ter počitniških rezervacij in začasnih izpisov je podan v: 

- 28., 28.b in 31. členu Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 
25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12-ZUJF, 14/15-
ZUUJFO, 55/17 49/20 – ZIUZEOP, 175/20 – ZIUOPDVE in 18/21 – v nadaljevanju Zakon o vrtcih); 

- Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 - ZUPJS, 40/11, 40/12 - 
ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 3/13 – ZšolPre-1, 14/13, 56/13 – Zštip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15 
69/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US, 88/16 - ZSVarPre-E, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 
64/18, 77/18, 46/19, 47/19, 49/20 – ZIUZEOP, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 189/20 – 
ZFRO, 90/21 – SZ-1E in 206/21 - ZDUPŠOP, 17/22, 54/22 - ZUPŠ-1 in 117/22 - ZZUOPD  -  v 
nadaljevanju ZUPJS); 

- Zakonu 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 in 80/20 – ZIUOOPE – v nadaljevanju Zakon o lokalni 
samoupravi); 

- Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list 
RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19 – v nadaljevanju Pravilnik o metodologiji za oblikovanje 
cen programov v vrtcih); 

Zakon o lokalni samoupravi v 21. členu določa, da je predšolska vzgoja lokalna zadeva javnega pomena in 
da sodi med občinske pristojnosti. Tako med pomembne pristojnosti občine sodi tudi določanje cen 
programov v javnih vrtcih.  
 
Zakon o vrtcih daje pravno podlago občini ustanoviteljici vrtca za sprejem sklepa za določitev cene 
programa vrtca, ter za rezervacije in odsotnosti otrok zaradi bolezni za starše. 
 
ZUPJS določa, da so pristojni centri za socialno delo zadolženi za odločanje o znižanem plačilu za 
programe vrtca po zakonu, ki ureja predšolsko vzgojo. 
 
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih določa metodologijo, po kateri se izračuna 
cena programa vrtca. Za oblikovanje cen programov v Vrtcu Velenje je bila uporabljena metodologija za 
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki se kot javna služba izvajajo na podlagi normativov in standardov iz 
14. člena Zakona o vrtcih.  
 
Metodologija temelji na kadrovskih pogojih in normativih, ki jih za izvajanje vzgojnega dela določajo Zakon o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96 - popr., 22/00 - ZJS, 
64/01, 101/01 - odl. US, 108/02, 79/03, 34/03, 65/05, 129/06, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - 
popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 2/15 - odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 - popr., 
25/17 - ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP in 141/22 – v nadaljevanju ZOFVI), Zakon o vrtcih, 
ki opredeljuje tudi merila za vrednotenje materialnih stroškov, Pravilnik o normativih za opravljanje 
dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17, 43/18 in 54/21 – v nadaljevanju Pravilnik o 
normativih), ter upošteva druge podzakonske predpise, tudi tiste, ki urejajo plačni sistem.  
 

https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-17-361-2022
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-54-1186-2022
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-117-2791-2022
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-61-901-2020
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-80-1195-2020
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-12-567-1996
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-23-2-1996-p
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-22-976-2000
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-64-3472-2001
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-101-4923-2001
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-108-5313-2002
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-79-3742-2003
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-34-1435-2003
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-65-2838-2005
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-129-5432-2006
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-118-5024-2006
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-36-1460-2008
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-58-2871-2009
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-64-3033-2009
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-65-3051-2009
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-20-821-2011
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-40-1700-2012
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-57-2410-2012
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-2-20-2015
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-47-1934-2015
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-46-1999-2016
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-49-2169-2016
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-25-1324-2017
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-123-2629-2021
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-172-3352-2021
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-207-4285-2021
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-105-2603-2022
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2. RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA SO: 
 
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo natančno opredeljuje 
elemente cene in postopek izračuna le teh. Pravilnik o metodologiji zavezuje z določbo 19. člena vrtec k 
izračunu cen programov vrtca. Določa, da se cene programov usklajujejo enkrat letno, v primeru da pride 
do bistvenih sprememb višine posameznih elementov cene programov, pa lahko tudi v vmesnem obdobju. 
Pristojni organ lokalne skupnosti mora po 20. členu Pravilnika o metodologiji predlog cen obravnavati in o 
tem sprejeti ustrezen sklep, najkasneje v roku 60 dni od predložitve predloga cen.  
 
Cilj sklepa je izvajati ustanoviteljske pravice po predpisih, zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja 
javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Velenje, zagotavljanje izvajanja javne službe 
skladno s potrebami staršev in po predpisanih normativih in standardih.  
 
Cene programov, oblikovane po metodologiji, so podlaga za izračun plačila staršev in izračun razlike med 
ceno programa in plačilom staršev, ki jo je vrtcu v skladu z 28. členom Zakona o vrtcih dolžna zagotavljati 
lokalna skupnost, v kateri imajo starši ali eden od staršev skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno 
prebivališče. Elementi za oblikovanje cen programov so stroški dela, stroški materiala in storitev, ter stroški 
živil za otroke. Med elemente cen ne sodijo stroški za investicijsko vzdrževanje in investicije, ki jih vrtcu 
zagotavlja lokalna skupnost in vsi drugi stroški, ki niso neposredno povezani z izvajanjem programa v 
okviru javne službe. Med stroške za izračun ekonomske cene programov prav tako ne sodijo stroški plač za 
zaposlene, ki opravljajo tržno dejavnost, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč za otroke z odločbo o 
usmerjanju in za spremljevalce. Stroške, ki niso elementi za izračun cen po tem pravilniku, krije vrtcu 
ustanovitelj v skladu z zakonom, drugimi predpisi, aktom o ustanovitvi zavoda oziroma v skladu s pogodbo 
o financiranju zavoda. 
 
Pretekli sklepi v zadnjih štirinajstih letih so bili sprejeti leta 2009, 2012 (dva sklepa), 2015, 2017, 2019 in 
2022. 
 
Do leta 2009 je Svet Mestne občine Velenje sprejemal sklepe o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Velenje 
usklajeno z rastjo cen življenjskih potrebščin. 
 
1. 4. 2012 je Svet Mestne občine Velenje sprejel Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje, s katerim 
ni povišal ekonomske cene, ampak se je spremenila samo struktura ekonomske cene. Plače in drugi osebni 
prejemki so se iz 82,82 % vseh stroškov zmanjšali na 75,36 %, stroški materiala in storitev so se iz 11,63 % 
povišali na 18,46 % in hrana se je iz 5,55 % povišala na 6,18 % vseh stroškov. V  ekonomski ceni do takrat 
popoldanska malica ni bila vključena v strošek živil kot sestavni del ekonomske cene, ker je bilo pred 
časom manjše število otrok, ki so koristili ta obrok, zato je Vrtec Velenje staršem popoldansko malico 
posebej zaračunaval. Glede na to, da je koristilo ta obrok večina otrok v vrtcu, se je popoldanska malica 
vključila v ekonomsko ceno vrtca. Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov, preračunan na osnovi 
21 dni mesečno je znašal 1,10 EUR (do takrat 0,97 EUR), povečan za znesek popoldanske malice 0,13 
EUR. V tem sklepu je bilo sprejeto tudi koriščenje počitniške rezervacije poleg julija in avgusta tudi v 
mesecu juniju in septembru, saj je bil s strani staršev za to izkazan interes. 
 
2. 10. 2012 je Svet Mestne občine Velenje sprejel Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje, s 
katerim je zaradi uveljavitve Zakona o uravnoteženju javnih financ znižal ekonomsko ceno za povprečno 
4,56 %. Starši so lahko v času od 1. junija do 30. septembra za svojega otroka uveljavljali rezervacijo ali 
začasni izpis in sicer za najmanj en in največ dva meseca, ter ga plačali v višini 50% od plačila, ki jim je bil 
določen z odločbo o višini plačila za program vrtca, zmanjšanega za ustrezni delež živil in ne 25% plačila, 
kot je veljalo vse do takrat.  
  
27. 10. 2015 je Svet Mestne občine Velenje sprejel Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje, s 
katerim je znižal cene programov od 1. 11. 2015 za 2 %. V tem obdobju se je spremenila višina elementov 
cene programov Vrtca Velenje, na podlagi katerih je bila cena določena. Spremenila se je tudi metodologija 
za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, na podlagi katere se od takrat dalje v ceno 
vštevajo sredstva za nadomeščanje kadra in sredstva za delo sindikalnega zaupnika. Dnevni strošek živil 
za otroke v cenah programov, preračunan na osnovi 21 dni mesečno, je po tem sklepu znašal 1,30 EUR, 
torej več kot pri sklepu o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje od zadnjega povišanja cen iz leta 2012, 
saj so se stroški živil povišali. Mesečni znesek stroškov materiala in storitev je znašal povprečno 66,68 EUR 
na otroka. V povprečju so se stroški dela v primerjavi z realizacijo leta 2012 (od predhodne spremembe 
ekonomske cene) zmanjšali za 4,48 %, stroški materiala in storitev so se v povprečju zmanjšali za 1,49 % 



in stroški hrane za otroke so se povečali za 18,18 %. Glede na zelo majhno koriščenje rezervacij in 
začasnih izpisov v mesecih junij in september, sta se ta dva meseca izvzela iz sklepa. 
 
27. 9. 2017 je Svet Mestne občine Velenje sprejel Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje, s 
katerim je povišal cene programov od 1. 10. 2017 dalje za 1,51 % zaradi odprave plačnih anomalij. Glede 
na to, da so nekatere občine sprejete sklepe, s katerimi so črtale olajšave za drugega otroka, kot so 
počitniške rezervacije, začasni izpisi in bolnišnična odsotnost, je naša občina še vedno ohranila olajšave, 
kar je za starše bolj ugodno. Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov, preračunan na osnovi 21 
dni mesečno je znašal 1,30 EUR, kar je enako kot pri predhodnem sklepu. Mesečni znesek stroškov 
materiala in storitev je znašal po tem sklepu povprečno 63,13 EUR na otroka, kar je v povprečju za 3,55 
EUR manj kot po predhodnem sklepu.  
 
29. 1. 2019 je Svet Mestne občine Velenje sprejel Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje, s 
katerim je povišal cene programov od 1. 2. 2019 dalje za 10 %, razen v razvojnem oddelku, kjer se je cena 
znižala za 20,94 %. Glavni razlog za dvig cen so bile plače, ki so se dvignile zaradi napredovanj in večjega 
zaposlovanja ob večjem številu vpisanih otrok, ki konstanto raste. Dnevni strošek živil za otroke v cenah 
programov, preračunan na osnovi 21 dni je mesečno znašal 1,43 EUR, kar je za 0,13 EUR več kot v 
predhodnem sklepu. Mesečni znesek stroškov materiala in storitev je znašal po tem sklepu povprečno 
80,60 EUR na otroka, kar je v povprečju za 17,47 EUR več kot po predhodnem sklepu. Vložen je bil 
amandma, s katerim se je sprejela predlagana sprememba določbe za počitniške rezervacije in sicer za 
primere, če je otrok prisoten neprekinjeno do 5 dni v juliju ali v avgustu, starši plačajo 65 % zneska za 
posamezni mesec, določenega z odločbo o višini plačila staršev, zmanjšanega za ustrezni delež živil. 
Ostala določila sklepa so ostala nespremenjena.  
 
Zadnji Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje je bil sprejet s 23. 3. 2022 in stopil v veljavo s 1. 4. 
2022 (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 9/2022). Ta sklep je zaradi napredovanj zaposlenih in 
dviga stroškov elementov ekonomske cene vrtca v povprečju povišal ekonomske cene za 12,4 %, vendar 
za starše, za katere razliko do polne ekonomske cene krije Mestna občina Velenje in imajo otroke vključene 
v Vrtec Velenje, ni prinesel povišanja, temveč se je za njih Mestna občina Velenje odločila, da stopijo s 1. 4. 
2022 v veljavo popusti za ravno tolikšno višino povprečnega zneska, kolikor se je dvignila ekonomska cena. 
Mesečni strošek živil je bil določen v višini 31,54 EUR, ter mesečni znesek stroškov materiala in storitev v 
povprečju 86,51 EUR na otroka. Določila sklepa, ki so bila vezana na omenjene dodatne popuste, so se 
temu prilagodila. Ostala določila so ostala nespremenjena.  
 

 
Grafikon 1: Gibanje cen programov od leta 2009 z vključenim novim predlogom cen programov 

Veljavna ekonomska cena Vrtca Velenje je: 
 



Programi in oddelki   Ekonomske  Znižane cene programov  
cene programov  za starše otrok vključenih 

v Vrtec Velenje, katerim 
razliko do polne  
ekonomske cene krije  
Mestna občina Velenje 
 

Dnevni program prvega starostnega obdobja  527,00 EUR           469,17 EUR 
Kombinirani oddelek in oddelek 3-4 letnih otrok 411,94 EUR                    367,02 EUR  
Dnevni program drugega starostnega obdobja  391,04 EUR   348,37 EUR  
Razvojni oddelek      953,24 EUR            845,37 EUR 
 
Predlagana ekonomska cena Vrtca Velenje je: 
 
Programi in oddelki   Ekonomske    

cene programov     
 
Dnevni program prvega starostnega obdobja  613,69 EUR              
Kombinirani oddelek in oddelek 3-4 letnih otrok 479,70 EUR    
Dnevni program drugega starostnega obdobja  455,36 EUR      
Razvojni oddelek               1.110,05 EUR 
 
Nov izračun je v predlogu pripravljen ob upoštevanju Zakona o vrtcih, Pravilnika o metodologiji za izračun 
cen programov v vrtcih, ter usklajen s povišanjem stroškov dela, stroškov materiala in storitev, ter stroškov 
živil za otroke, ki predstavljajo elemente za oblikovanje cen programov vrtca. Starši, ki imajo v vrtec hkrati 
vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni. Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za 
tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim 
sorojencem. Plačilo staršev za vrtec v višini znižanega plačila za ta namen vrtcem zagotavlja državni 
proračun.  

V predlogu za določitev novih cen programov v Vrtcu Velenje so cene posameznih programov zvišane za 
16,45 %. Za starše otrok vključenih v Vrtec Velenje, katerim razliko do polne ekonomske cene krije Mestna 
občina Velenje in se njihovo plačilo ne financira iz državnega proračuna, pa predstavljajo nove cene v 
povprečju dvig za 30,74 %, saj so imeli od 1. 2. 2019 nespremenjene cene, ker jim je Mestna občina 
Velenje od 1. 4. 2022 dalje zagotavljala popuste v povprečju za 12,4 % v višini dviga cen oziroma znižane 
cene programov. 
 
Glavni razlog za povišanje cen programov v Vrtcu Velenje je sprejet Dogovor o ukrepih na področju plač in 
drugih stroških dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 136/22), ter Dogovor med 
SVIZ in Vlado o dvigu plač pomočnic vzgojiteljic za štiri plačne razrede, oziroma Aneks h Kolektivni pogodbi 
za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Uradni list RS, št. 11/2023)..  
 
3. OCENA SEDANJEGA STANJA:  
 
Gibanje števila vpisanih otrok v Vrtcu Velenje v obdobju od šolskega leta 2010/2011 do 2022/2023 (podatki 
so od začetka posameznega šolskega leta - september). 

 

ŠOLSKO 
LETO 

ŠTEVILO 
OTROK 
1. 9. 

ŠTEVILO 
ODDELKOV 
1. 9. 

DODATNI 
ODDELKI MED 
ŠOLSKIM LETOM 

 
ŠTEVILO 
OTROK  
1. 6. 
 

POVPR. 
ŠTEVILO 
OTROK 

2010/2011 1251 70 (+3) = 73 1293 1272 
2011/2012 1338 75 (+3) = 78 1380 1359 
2012/2013 1337 76 (+1) = 77 1351 1344 
2013/2014 1339 76 (+1) = 77 1353 1346 
2014/2015 1381 79 (+3) = 82 1423 1402 
2015/2016 1359 77 (+4) = 81 1415 1387 
2016/2017 1394 79 (+4) = 83 1450 1422 
2017/2018 1439 82 (+5) = 87 1509 1474 



2018/2019 1445 83 (+4) = 87 1501 1473 
2019/2020 1420 84 (+4) = 88 1476 1448 
2020/2021 1415 87 (+3) = 90 1457 1436 
2021/2022 1435 85 (+5) = 90 1505 1470 
2022/2023 1394 83    2023 (+ 2)=85   

 
 

 
Grafikon 2: Analiza števila otrok in oddelkov v Vrtcu Velenje od šolskega leta 2010/2011 dalje 

Mestna občina Velenje vsa leta zagotavlja dovolj prostorskih možnosti za vključitev vseh otrok, katerih 
starši izrazijo interes za vključitev v Vrtec Velenje, kar pomeni, da je potrebno zaradi konstantnega 
naraščanja števila otrok, nenehno zagotavljati dodatne prostorske kapacitete in hkrati dodatna občinska 
proračunska sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov, kakor tudi sofinanciranje izvajanja dejavnosti 
predšolske vzgoje.  
 
Največje spremembe in pridobitve prostorskih kapacitet v Vrtcu Velenje v zadnjih desetih letih.  
V letu 2011: pridobili prostore za 3 oddelke s preurejenimi prostori na Kardeljevem trgu 2 v enoti Enci benci 
in 4 oddelke z novogradnjo v enoti v Vrtiljaku, 2 oddelka na OŠ Gorica in 2 oddelka na OŠ Livada (od 
septembra 2010 so bili na OŠ Livada 3 oddelki); 
V letu 2012: pridobili 2 prostora na OŠ Antona Aškerca; 
V letu 2014: pridobili 2 prostora na OŠ Šalek; 
V letu 2015: pridobili 2 prostora na OŠ Gustava Šiliha in po 12-tih letih odprli razvojni oddelek v enoti 
Najdihojca za otroke s posebnimi potrebami; 
V letu 2016: sanacija Vile Mojca za potrebe 4 oddelkov vrtca;  
V letu 2017: v enoti Najdihojca odprt dodatni razvojni oddelek in 2 dodatna oddelka v mobilni enoti pri vrtcu 
Vrtiljak; 
V letu 2018: na OŠ Gorica in OŠ Antona Aškerca so zaradi povečanega števila osnovnošolskih otrok lahko 
obdržali le po en oddelek 5–6-letnih otrok;  
V letu 2019: V Vinski Gori s 1. septembrom odprt nov 6-oddelčni vrtec; 1 dodatni razvojni oddelek v enoti 
Vila Mojca; 
V letu 2020: pridobili dve dodatni igralnici s pripadajočimi prostori na Konovem, kjer je bilo za potrebe vrtca 
preurejeno stanovanje v Krajevni skupnosti Konovo, prav tako pa lahko vrtec koristi dodatno igralnico s 
pripadajočimi prostori tudi v Podružnični osnovni šoli v Škalah. Na OŠ Gorica ni več oddelka vrtca.  
V letu 2022: v Vili Mojca pridobili nov dodatni oddelek s preureditvijo večnamenskega prostora z ureditvijo 
sanitarij in garderobe, ki služi kot rezervi oddelek proti koncu šolskega leta, v kolikor se izkaže potreba po 
koriščenju. Ta prostor je služil svojemu namenu od 15. aprila 2022 do konca avgusta 2022, ker se je vpis 
otrok povečal. Od začetka aprila 2022 pa je Vrtec Velenje gostil z enim oddelkom otrok tudi v Podružnični 
OŠ Vinska Gora.  
 



Število otrok v Vrtcu Velenje se je v zadnjih več kot desetih letih konstantno povečevalo, razen izjeme z 
rahlim padcem v začetku šolskega 2015/2016. Od šolskega leta 2019/2020 beležimo nihanje vpisa s 
trendom zmanjševanja povprečnega števila otrok v Vrtcu Velenje, razen izjeme v šolskem letu 2021/2022, 
kjer je prišlo zopet do ponovnega dviga vpisa otrok na raven šolskih let 2017/2018 in 2018/2019. 
Med šolskim letom vedno potekajo vpisi otrok, predvsem najmlajših, ko starši zaključijo porodniški dopust, 
zato je glede na potrebe, vsa ta leta še med letom, bilo potrebno odpirati nove oddelke, kakšno leto tudi do 
5 novih oddelkov.  
 
Vrtec Velenje je eden izmed največjih slovenskih vrtcev, saj je konec junija 2022 štel kar 1508 vključenih 
otrok, na 17 lokacijah. Za šolsko leto 2022/2023 sta ohranjena po dva oddelka vrtca v prostorih OŠ Šalek in 
OŠ Gustava Šiliha in en oddelek v POŠ Škale, ter v Tilnovem domu v Šentilju. S šolskim letom 2021/2022 
je postal edini dosedanji poldnevni program v Cirkovcah, celodnevni, saj se je dvignilo število vpisanih otrok 
v to oddaljeno enoto, čeprav še vedno deluje pod predpisanim normativom. Mestna občina Velenje je 
staršem ter krajanom prisluhnila in ugodila njihovo željo po celodnevnem programu predšolskega 
programa, kar je za kraj še posebno pomembno, saj je Podružnična osnovna šola v Cirkovcah začasno 
zaprta že od leta 2018. Tudi v šolskem letu 2022/2023 ostaja v Cirkovcah celodnevni program vrtca.  
 
Za šolsko leto 2022/2023 je bilo s septembrom vpisanih 1394 otrok, razporejenih v 83 oddelkov, kar pomeni 
za dva oddelka in 41 otrok manj kot v začetku šolskega leta 2021/2022. Število otrok je odvisno od 
strukture oddelkov, poleg tega se upošteva nižji normativ razvojnih oddelkov. S 1. 9. 2022 je namreč pričel 
delovati še četrti razvojni oddelek v Vrtcu Velenje. Zaradi potreb staršev je bilo potrebno s 1. 1. 2023 odpreti 
že nov oddelek za najmlajše otroke v enoti Lučka, ter s 1. 2. 2023 še en oddelek za najmlajše v enoti 
Vrtiljak. Glede na dosedanje izkušnje, bodo v prihodnjih mesecih še sledile potrebe po odprtju novih 
oddelkov. Ob odprtju oddelka v enoti Lučka z januarjem 2023, ter v enoti Vrtiljak s februarjem 2023, je 
prostora v Vrtcu Velenje še za 3 nove oddelke, vendar imata 2 oddelka prostorski normativ samo za 10 
otrok in ne za 14.    
 
Starši lahko izbirajo med različnimi programi glede na trajanje programa in organizacijo. Dnevni program 
traja 6 - 9 ur in lahko poteka dopoldne, popoldne, ves dan ali izmenično. Program za otroke s posebnimi 
potrebami ureja Zakon o celostni obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami. Otroci so lahko 
razvrščeni v prilagojen program ali pa so integrirani.  
V skladu z 2. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 
službo se za Vrtec Velenje oblikujejo cene programov za otroke v: 
- oddelkih prvega starostnega obdobja 
- oddelkih drugega starostnega obdobja 
- kombiniranih oddelkih oz. oddelkih, v katere so vključeni otroci stari od tri do štiri leta in 
- razvojnem oddelku. 
         
Otroci so razporejeni v oddelke glede na starost. V oddelkih prvega starostnega obdobja so otroci od 1. do 
3. leta starosti, v oddelkih drugega starostnega obdobja od 3. leta starosti do vstopa v šolo. Število otrok v 
oddelkih se razlikuje glede na to ali so oddelki starostno homogeni (razpon enega leta), starostno 
heterogeni (npr. 1-3 in 3-5) in kombinirani (vključeni otroci iz obeh starostnih obdobij). Pri vpisu otrok za 
šolsko leto 2022/23 je Vrtec Velenje oddelke oblikoval na podlagi 17. člena Zakona o vrtcih in 34. člena 
Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, ki daje pristojnemu organu lokalne 
skupnosti, ustanoviteljice vrtca glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v lokalni skupnosti 
pravico, da odloči, da število otrok v oddelku presega število, določeno po zakonu za največ dva otroka v 
oddelku. Mestna občina Velenje je s Sklepom o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za 
šolsko leto 2020/2021 in za prihodnja šolska leta do preklica, sprejela odločitev o povečanju števila otrok v 
oddelku, da se lahko število otrok v oddelku poveča za največ dva otroka.  
 
4. NAČELA: 
 
Pri zadnjem povišanju ekonomskih cen Vrtca Velenje s 1. 4. 2022, je Mestna občina Velenje, za 
premostitev težjih življenjskih pogojev zaradi številnih dvigov cen, za starše otrok vključenih v Vrtec Velenje, 
katerim razliko do polne ekonomske cene krije Mestna občina Velenje, ugodila dodatna znižanja cen 
programov. Medtem ko se je s 1. 4. 2022  ekonomska cena dvignila v povprečju za 12,4 %, je za te starše 
cena ostala nespremenjena. Strošek oskrbnine se je še naprej obračunaval po ekonomski ceni, veljavni od 
1. 2. 2019. V obdobju od zadnjega povišanja ekonomske cene so se elementi za oblikovanje cen 
programov, predvsem plače, regres, živila in drugi materialni stroški kot so elektrika, ogrevanje itd. precej 
dvignili, zato je potrebno ekonomske cene vrtca korigirati, oziroma jih povišati, in sicer za 16,45 %. Dvig 



cene za 16,45 % predstavlja za starše, ki imajo vključene otroke v Vrtec Velenje in katerim razliko do polne 
ekonomske cene krije Mestna občina Velenje, dvig v povprečju za 30,74 %, saj proračun Mestne občine 
Velenje v prihodnje ne zmore več zagotavljati popustov za starše po ekonomski ceni iz leta 2019.  
 
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni. Starši so 
oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je 
v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem. Plačilo staršev za vrtec v višini znižanega plačila vrtcem za ta 
namen zagotavlja državni proračun. 
 
Mesečni strošek živil za otroke v cenah programov je 32,64 EUR, kar je za 1,10 EUR več. Za čas, ko je 
otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Vrtec staršem pri 
izstavitvi računa odšteje strošek neporabljenih živil za vsak vnaprej javljeni dan odsotnosti. Mesečni znesek 
stroškov materiala in storitev znaša povprečno 96,21 EUR, kar je za 9,70 EUR več kot pri izračunu v letu 
2022. 
   
V času od 1. julija do 31. avgusta lahko starši za svojega otroka uveljavljajo rezervacijo ali začasni izpis 
zaradi počitniške odsotnosti otroka za najmanj en in največ dva koledarska meseca, ter ga plačajo v višini 
50% njim določenega zneska, zmanjšanega za ustrezni delež živil. V primeru, da je otrok prisoten 
neprekinjeno do 5 dni v juliju ali v avgustu, starši plačajo 65 % njim določenega zneska za posamezni 
mesec, zmanjšanega za ustrezni delež živil. Plačilo rezervacije za en počitniški mesec lahko starši 
uveljavljajo enkrat letno tudi v primeru, ko v obeh počitniških mesecih prisotnost otroka ne preseže 21 
delovnih dni. Starši morajo rezervacijo oziroma začasni izpis napovedati v pisni obliki, najkasneje do 10. 
junija. V primeru izpisa, ki presega čas počitniških mesecev, se otroka pri ponovnem vpisu razporedi v 
enoto in oddelek, kjer so še razpoložljiva prosta mesta. 
 
Stroški začasnega izpisa otrok iz vrtca so opredeljeni v 16. a členu Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 
cen programov v vrtcih. Lokalna skupnost ustanoviteljica vrtca lahko sprejme sklep, da se staršem za 
obdobje, ko otroka izpišejo iz vrtca, ter ga nato ponovno vpišejo v vrtec, zaračunajo stroški, ki nastanejo z 
začasnim izpisom. Stroški se lahko ugotavljajo za obdobje največ dveh mesecev in ne smejo presegati 
višine plačila, ki bi bilo staršem obračunano v skladu s prvim odstavkom 17. člena tega pravilnika, ki določa, 
da se za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. 
Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki 
ga krije lokalna skupnost zavezanka. Obračun oskrbnine, ki vključuje počitniške mesece in začasni izpis, se 
opravi za vsak mesec posebej. Pri čemer se torej upošteva enomesečna rezervacija, če v obeh mesecih ne 
preseže 21 oskrbnih dni.  
  
Med šolskim letom vrtec vključuje otroke le na prosta mesta in rezervacije niso mogoče. Starši lahko otroka 
vključijo v vrtec, ko dopolni starost najmanj 11 mesecev, pod pogojem, če starši ne uveljavljajo več pravice 
do starševskega nadomestila v obliki polne odsotnosti z dela (20. čl. Zakona o vrtcih). Oddaja vpisne 
dokumentacije med šolskim letom je možna največ mesec dni pred želenim vstopom otroka v vrtec. Za čas, 
ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Tako 
znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga 
krije lokalna skupnost zavezanka. 
 
Če je otrok odsoten zaradi bolezni neprekinjeno 30 koledarskih dni ali več, vrtec obračuna ob predložitvi 
obrazca »Vloga za uveljavitev pravice do znižanja oziroma oprostitve plačila vrtca za čas odsotnosti otroka 
iz vrtca zaradi bolezni« plačilo staršev na podlagi cene, ki je poleg stroškov za živila še dodatno znižana. 
Starši tako plačajo 50% njim določenega zneska, pri čemer je osnova za obračun oskrbnine cena, znižana 
za stroške neporabljenih živil. Znižanje oskrbnine na podlagi obrazca »Vloga za uveljavitev pravice do 
znižanja oziroma oprostitve plačila vrtca za čas odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni« se upošteva prvi 
dan naslednjega meseca, ko starši prinesejo potrdilo oziroma pri naslednjem obračunu oskrbnine.  
 
Če je otrok s posebnimi potrebami odsoten zaradi bolezni, vrtec staršem na osnovi predložitve obrazca 
»Vloga za uveljavitev pravice do znižanja oziroma oprostitve plačila vrtca za čas odsotnosti otroka iz vrtca 
zaradi bolezni« v celoti oprosti plačilo prispevka za dneve opravičene odsotnosti. Ta olajšava velja tako za 
otroke vključene v razvojni oddelek, kot tudi za otroke, ki so vključeni v redne oddelke in so v skladu z 
Zakonom o zgodnji obravnavi, z zapisnikom multidisciplinarnega tima in Centra za zgodnjo obravnavo, 
usmerjeni v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 
 



Določbe za počitniške rezervacije, začasni izpis in olajšave zaradi bolezni veljajo samo za starše otrok, za 
katere je Mestna občina Velenje po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in se njihovo plačilo 
ne financira iz državnega proračuna. Mestna občina Velenje, v obdobju od 1. julija do 31. avgusta, krije 
razliko med cenami programov, ki so določeni v drugih vrtcih in zneski rezervacij, ter stroški izpisa in olajšav 
zaradi bolezni tudi za otroke, katerih starši ali eden od staršev imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v 
Mestni občini Velenje, ki so vključeni v vrtce izven Mestne občine Velenje. 
 
Starši lahko uveljavljajo rezervacijo in začasen izpis otroka zaradi zdravstvenih razlogov le za tistega 
otroka, za katerega se plačilo staršev za otroka financira iz proračuna Mestne občine Velenje in ne iz 
državnega proračuna.  
 
Starši otrok iz drugih občin, za katere Mestna občina Velenje po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti del cene 
programa, lahko uveljavljajo rezervacijo in začasni izpis od plačila, ki jim je določen z odločbo o višini plačila 
za program vrtca, ter olajšavo zaradi bolezni, če občina, ki jim je po predpisih dolžna kriti razliko do cene 
programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije, začasnim izpisom, 
olajšavo zaradi bolezni in ceno programa. Obračun oskrbnine za odsotnost zaradi počitniške rezervacije in 
začasnega izpisa, se opravi za vsak mesec posebej.  
 
V primeru vpisa otroka sredi meseca se plačilo staršev določi za ves mesec, če je vpisan več kot pol 
meseca, ter za 11 dni, če je vpisan manj kot pol meseca, v mesecu vpisa.  
 
Vrtec Velenje zaračuna staršem za vsako dodatno uro, ki presega program, v katerega je vključen otrok, 2 
% od cene dnevnega programa prvega starostnega obdobja in ta znesek ni subvencioniran. 
 
5. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC: 
 
IZRAČUN STROŠKOV IN PREDLOG CEN PROGRAMOV V VRTCU VELENJE 
 
Na podlagi določil Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 
je Vrtec Velenje izračunal cene programov po posameznih elementih cene.  

Elementi cene so: 
1. stroški dela  
2. stroški materiala in storitev 
3. stroški živil za otroke 

 
1/ STROŠKI DELA:  

Stroški dela se obračunajo za število zaposlenih, potrebnih za izvajanje programa v skladu s predpisanimi 
normativi, ki jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi in za število zaposlenih, ki 
bi jih lahko v skladu s predpisi o ugodnejših normativih odobrila občina. 

Vključujejo naslednje vrste stroškov: 

- plače;  
- obvezni prispevki delodajalca in davki na plače; 
- premije obveznega kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja;  
- regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, 

jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomoči in sredstva za delo 
sindikalnega zaupnika po planu za leto 2022/23 v skladu z zakoni, kolektivno pogodbo in drugimi 
predpisi za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.  
 

Pri izračunu plač so upoštevani tisti delavci, ki so zaposleni v skladu z normativi in standardi, ki jih za vrtce 
določa Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in so določeni v sistemizaciji za 
šolsko leto 2022/2023 – stanje 1. september 2022. Pri ugotavljanju števila zaposlenih se upošteva 
optimalna organizacija dela, ki vključuje združevanje oddelkov na začetku in na koncu obratovalnega časa 
vrtca.  

V šolskem letu 2022/23 – stanje september 2022 je v Vrtcu Velenje razporejenih na delovna mesta skupaj 
241,25 delavcev. 

 
delovno mesto 

št. zap. na del. 
mestih  2022 

predvideno št. 
zap. na del. 



mestih 2023 
ravnateljica 1 1 
pomočnica ravnateljice 4 4 
svetovalni delavec 3 3 
vzg. v razvojnem oddelku 6 6 
vzgojiteljica 84,25 88,25 
pomočnica vzgojiteljice 94,5 98,5 
vodja prehrane in ZHR 2 2 
samostojni strokovni delavec 4 5 
tajnik VIZ 1 1 
vzdrževalci 5 5 
vodja kuhinje 1 1 
kuhar 17 18 
diet. kuhar 3 3 
kuh. pom. 4 4 
gospodinja 3 3 
perica 1,5 1,5 
skupaj 234,25 242,25 
spremljevalec gib. ovir. otrok 7 9 
skupaj 241,25 251,25 

 
Pri izračunu stroškov dela so upoštevani: 
 
1A. Plače javnih uslužbencev:  
 
-  septembra 2022 je na delovna mesta razporejenih 241,25 delavcev, od teh je 7 spremljevalcev gibalno 
oviranih otrok; 
-  upoštevana je plačna lestvica, veljavna od 1. 9. 2016; 
-  javnim uslužbencem pripada del plače za redno delovno uspešnost; 
-  javni uslužbenci, ki so leta 2022 izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred (v Vrtcu Velenje je 
takih 72), pridobijo pravico do plače v skladu s pridobljenim plačnim razredom s 1. 12. 2022. 
Zahtevek za napredovanje v naziv so oddale 4 delavke. V skladu s Pravilnikom o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju je od 1. 9. 2022 dalje možno 
napredovanje v naziv tudi za vzgojiteljice predšolskih otrok – pomočnice vzgojiteljic. V Vrtcu Velenje bo ob 
uskladitvi delovnega mesta in naziva vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja v naziv napredovalo 
67 pomočnic vzgojiteljice. Glede na to, da v Uradnem listu plačni razredi za pomočnika vzgojitelja z nazivi 
še niso bili objavljeni, zaenkrat ni možno predvideti natančne višine dodatnih stroškov dela; 
- zaradi dogovora o dvigu plač pomočnic vzgojiteljev, ki je prišlo med SVIZ in Vlado, je upoštevano 
predvideno povišanje plač pomočnic vzgojiteljic za 4 plačne razrede; 
- upoštevani so davki in prispevki delodajalca v višini 16,1 % bruto plač; 
- delavci v Vrtcu Velenje so upravičeni do pokojninske premije za dodatno pokojninsko zavarovanje.  
 
Povprečni mesečni strošek za btt plače delavcev (brez refundacij ZZZS in ZPIZ) je ob zadnjem izračunu EC 
znašal 438.745 EUR. Predvideva se, da bo povprečni mesečni strošek plač (brez refundacij ZZZS in ZPIZ) 
v letu 2023 znašal 517.086 EUR. V maso plač ni upoštevan strošek plač za spremljevalce otrok s 
posebnimi potrebami, saj je ta strošek v skladu z 11. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo dolžna pokriti občina zavezanka.  
 

DELOVNO MESTO število 
2021 

% 
zaposl. 
2021 

BTT 
plače 
sept. 
2021 

% 
BTT 
plače 
2021 

 
število 
zaposl. 
 2022 

% 
zaposl. 

2022 

 BTT 
plače 
sept. 
2022 

% 
BTT 

plače 
2022 

ravnatelj  1 0,41 4.344 0,99  1 0,43 4.684 0,91 
pomočnik ravnatelja  4 1,67 11.648 2,65  4 1,71 13.003 2,51 
svetov. delav. in vzg. v  RO 8 3,34    15.479 3,53  9 3,84 22.317 4,32 
vodja prehrane in ZHR 2 0,84 3.677 0,84  2 0,85 4.122 0,80 



administrator 6 2,51 11.483 2,62  5 2,13 9.811 1,90 
vzgojitelj 86,5 36,12 206.161 46,99  84,25 35,97 226.596 43,82 
pomočnik vzgojitelja 93,5 39,04 137.735 31,39  94,5 40,34 177.770 34,38 
hišnik 5 2,09 6.093 1,39  5 2,13 7.533 1,46 
kuhar 29,5 12,31 37.786 8,61  29,5 12,59 51.250 9,91 
skupaj  235,5  434.406   234,25 100,00 517.086 100 
 

 
Grafikon 3: Razporeditev plač zaposlenih sept. 2021 in sept. 2022 

Iz grafikona 3 je razvidno, da so stroški plač septembra 2022 višji v primerjavi s septembrom 2021. V bruto 
plače so tako kot v letu 2021 upoštevane vse pričakovane spremembe, za katere je znano, da bodo imele 
vpliv na višino stroškov dela. V skladu z Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v 
javnem sektorju za leti 2022 in 2023 je upoštevana uskladitev vrednosti plačnih razredov v višini 4,5% in 
povišanje uvrstitev delovnih mest za en plačni razred. Glede na to, da v skladu s Pravilnikom o 
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, po katerem je 
možno napredovanje v naziv tudi za vzgojiteljice predšolskih otrok – pomočnice vzgojiteljic finančnega 
učinka še ni mogoče natančno predvideti, je podana okvirna ocena dodatnega stroška plač. Zaradi 
dogovora med SVIZ in Vlado, ki je bil sklenjen z namenom z dviga plač pomočnic vzgojiteljic, je upoštevan 
predviden dvig plač pomočnic vzgojiteljice za 4 plačne razrede. Na višino stroškov dela pa bodo imela vpliv 
tudi napredovanja vzgojiteljic v nazive, redna napredovanja zaposlenih in predvideni dvig minimalne plače. 
Glede na to, da so skupine za otroke I. starostnega obdobja v celoti zapolnjene, je bil s 1. 1. 2023 odprt 
novi oddelek za otroke I. starostnega obdobja, z normativom 14 otrok, s 1. 2. 2023 pa že drugi dodatni 
oddelek, prav tako za otroke I. starostnega obdobja, z normativom 14 otrok. V izračunu predlagane cene so 
tako upoštevana dva oddelka I. starostnega obdobja več kot je bilo predvideno v sistemizaciji na začetku 
šol. leta 2022/23. 
 
Stroški plač na otroka v posamezni starostni skupini – veljavna cena: 
 št. 

od. 
št. zap. 

vzg.  
št. zap. 
pom. 

ostali btt plače norm. BTT 
plače na 
otroka 

I. star. obd. 32 33 35 20 153.556 426 360,46 
Kom. odd. in 3-4 15 15 16,5 9 72.736 276 263,54 
II. star. obd. 35 38,5 39 23 199.974 796 251,23 
Razv. odd. 3 3 3 4,5 12.479 18 693,28 
        
skupaj 85 89,5 93,5 56,5 438.745 1516  
povpr. str.  BTT plače       289,41 
 
 Stroški plač na otroka v posamezni starostni skupini – predlagana cena: 



 št. 
od. 

št. zap. 
vzg.  

št. zap. 
pom. 

ostali btt plače norm. BTT 
plače na 
otroka 

 1 2 3 4 5 6 7=5/6 
I. star. obd. 32 32 33 22 185.387 436 425,20 
Kom. odd. in 3-4 15 15,75 18,5 8,5 86.480 278 311,08 
II. star. obd. 34 34,5 39 24,5 225.611 762 296,08 
Razv. odd. 4 4 4 0,5 19.608 24 817,01 
skupaj 85 86,25 94,5 55,5 517.086 1500  
povpr. str.  BTT plače       344,72 
 
Strošek plač na otroka je izračunan tako, da je znesek bruto plač razporejen med zaposlene po starostnih 
obdobjih in deljen z normativom otrok za posamezno obdobje.   
 
Stroški plač, preračunani na otroka v posameznem starostnem obdobju, so ob predlagani ekonomski ceni 
precej višji v primerjavi s trenutno veljavno ceno. Razmerje med stroški plač je prikazano tudi na grafikonu 
4. Velika razlika med stroški plač na otroka se pojavlja zaradi napovedanih sprememb na področju stroškov 
plač ter manjšega števila otrok septembra 2022 v primerjavi septembrom 2021. V šol. letu 2022/23 je tudi 
en razvojni oddelek več kot v preteklem šol. letu, kar znižuje normativ št. otrok ter posledično zvišuje 
stroške na posameznega otroka. Normativ za razvojni oddelek je 6 otrok. 
 

 
Grafikon 4: Primerjava stroškov plač - veljavna cena in predlagana cena 
 
1B. Drugi osebni prejemki: 
 
-  regres za letni dopust je upoštevan v višini za leto 2022, določeni v Dogovoru o ukrepih na področju plač 
in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 -  zanj bo v letu 2023 predvidoma potrebnih 
347.772 EUR. 
-  povračilo stroškov prehrane med delom je določeno v višini 6,15 EUR; (ob zadnjem izračunu EC 4,39 
EUR) na dan; 
-  povračila stroškov prevoza na delo se obračunavajo v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za 
dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 88/2021); 
-  v letu 2023 bo 17 delavk prejelo jubilejne nagrade, in sicer: 6 za 10 let delovne dobe v vzgoji in 
izobraževanju, 4 za 20 let, 3 za 30 let in 4 za 40 let dela v vzgoji in izobraževanju; 
-   odpravnine ob upokojitvi bo v letu 2023 prejelo 7 delavk;  
-   solidarnostne pomoči leta 2023 ostajajo v enaki višini kot v preteklih letih.  
Predvideva se, da bo letno za druge osebne prejemke (brez regresa za letni dopust) potrebnih približno 
422.496 EUR. 
 

 normativ 
velj. cena 

regres 
velj. 

DOP, 
povračila in 

normativ 
predlagana 

mesečni 
strošek 

mesečni strošek 
DOP, povračil in 



cena nadomestila cena regresa nadomestil 
I. star. obd. 426 6.447 7.862 436 8.626 10.773 
Kom. odd. in 3-4 276 4.169 4.869 278 5.355 6.408 
II. star. obd. 796 12.035 13.993 762 14.485 17.199 
Raz. odd. 18 271 443 24 515 828 
skupaj 1516 22.922 27.167 1500 28.981 35.208 
povpr. strošek na 
otroka  15,12 17,92  19,32 23,47 

 
Največji porast drugih osebnih prejemkov se odraža v povečanju regresa za prehrano med delom. Dvig 
regresa za prehrano v znesku za 1,76 EUR, ob predpostavki, da so vsi zaposleni na delovnem mestu 
prisotni ves mesec, predstavlja 8.658 EUR dodatnih stroškov, na letni ravni 103.896 EUR. Glede na to, da 
so zaposleni iz delovnih mest tudi odsotni, je v kalkulacijo stroška regresa za prehrano upoštevan povprečni 
mesečni strošek prehrane med delom v znesku 6.964 EUR, oz. na letni ravni 83.568 EUR. 
 

 
Grafikon 5: Primerjava stroškov regresa za letni dopust, drugih osebnih prejemkov ter povračil in nadomestil  

Grafikon št. 5 še natančneje prikazuje razkorak stroškov tako med regresom za letni dopust kot med 
drugimi osebnimi prejemki, kar je posledica napovedanih sprememb na področju plač v letu 2023. 
 
Stroški delavcev vrtca – veljavna cena: 

  
normativ 

 
plača 

 
% 

 
regres 

 
% 

DOP, 
povračila in 
nadomestila 

 
% 

 
skupaj 

na 
otroka 

I. star. 
obd. 

426 153.556 91,25 6.447 3,95 7.862 4,80 167.865 394,05 

Kom. 
odd. in 
3-4 

276 72.736 88,65 4.169 5,24 4.869 6,11 81.774 296,29 

II. star. 
obd. 

796 199.974 88,18 12.035 5,47 13.993 6,35 226.002 283,93 

Razv. 
odd. 

18 12.479 94,41 271 2,13 443 3,46 13.193 732,95 

skupaj 1516 438.745 89,48 22.922 4,82 27.167 5,70 488.834 322,45 
 

Stroški delavcev vrtca - predlagana cena: 

  
normativ 

1 

 
plača 

2 

 
% 
3 

 
regres 

4 

 
% 
5 

DOP, 
povračila in 
nadomestila 

 
% 
7 

 
skupaj 

8 

na 
otroka 

9 



6 
   3=2/8  5=4/8  7=6/8 8=2+4+6 9=8/1 

I. star. 
obd. 436 185.387 90,53 8.626 4,21 10.773 5,26 204.786 469,69 
Kom. 
odd. in 
3-4 278 86.480 88,03 5.355 5,45 6.408 6,52 98.243 353,40 
II. star. 
obd. 762 225.611 87,69 14.485 5,63 17.199 6,68 257.295 337,65 
Razv. 
odd. 24 19.608 93,59 515 2,46 828 3,95 20.951 872,97 
skupaj 1500 517.086 88,96 28.981 4,98 35.208 6,06 581.275 387,52 
 

Zgornja tabela prikazuje razmerje posameznih segmentov stroškov dela v celotnih stroških dela, ki so 
razporejeni po posameznih programih. Največji delež stroškov dela predstavlja bruto plača zaposlenih. V 
letu 2023 je predvidenih 581.275 EUR mesečnih stroškov dela. Ob preračunu mesečnih stroškov dela na 
otroka, znašajo ti stroški 469,69 EUR v I. starostnem obdobju, 353,40 EUR v kombiniranih oddelkih in 
oddelkih 3-4, 337,65 EUR v II. starostnem obdobju ter 872,97 EUR v razvojnih oddelkih. 

Posamezni stroški dela se s stroški dela, predvidenimi v trenutno veljavni ceni precej povečajo, kar velja 
predvsem za regres za letni dopust in povračilo stroškov prehrane zaposlenih. Kljub povišanju predvidenih 
stroškov dela, pa razmerje med posameznimi stroški dela ostaja primerljivo z letom 2021, kar je razvidno iz 
zgornjih tabel. Btt plača predstavlja 89% delež stroškov dela, regres 5% ter DOP, povračila in nadomestila 
6%. 
 

  
Grafikon 6: Razmerje porabe sredstev za posamezne  Grafikon 7: Razmerje porabe sredstev za                   

dele stroškov dela - veljavna cena                    posamezne dele stroškov dela – predlagana cena 
                                                                                                                       
Ob primerjavi stroškov delavcev vrtca – veljavna cena in stroškov delavcev vrtca – predlagana cena je 
možno ugotoviti, da se pri predlaganem dvigu EC poraba sredstev za plače in druge osebne prejemke 
dvigne za 18,90 % v primerjavi z veljavno EC, oz. 17,84 % za Btt plače, 26,43 % za regres za letni dopust 
in 29,60 % za druge osebne prejemke. 

2/ STROŠKI MATERIALA IN STORITEV: 

V stroških materiala in storitev se upoštevajo: 
- funkcionalni stroški objektov   
- funkcionalni stroški osnovne dejavnosti 
- drugi specifični namenski stroški.  
 
2A Funkcionalni stroški objektov: stroški za ogrevanje, elektriko, kurilno olje, plin, vodo, komunalne 
storitve, tekoče vzdrževanje opreme, čiščenje, preglede dvigal, gasilnih aparatov in plinske postaje, 
varovanje objektov, nabavo materiala za popravila, najemnine, vzdrževanje vozil za prevoz hrane: 
 

 
funkcionalni stroški objektov 

 
veljavna  

real. 
1-9 

mes. 
povprečje 

 
dvig 



EC 2022 2022 9,63 %  
čistilni material in storitve 32.559 263.584 29.287  
stroški komunale 12.968 89.211 9.912  
električna energija 6.759 43.472 4.830  
najemnine 6.576 22.796 2.533  
odvoz smeti 4.817 54.861 6.096  
invest. vzdrž. in izboljšave 

 
12.485 1.387  

tekoče vzdrževanje objektov 5.761 27.162 3.018  
nabava mater. za popravila 2.038 13.747 1.528  
košnja, pluženje snega ipd. 1.608 11.573 1.286  
tekoče vzdrževanje opreme 1.910 14.007 1.556  
storitve varovanja zgradb 97 10.343 1.149  
zavaroval. premije za vozila 1.105 18.812 2.090  
goriva in maz. za prev. sred. 837 6.437 715  
plin 558 5.228 581  
popravila prevozih sredstev 493 2.131 237  
skupaj 78.086 595.849 66.205 85.605 
 
Glede na višino funkcionalnih stroškov objektov, predvidenih v veljavni EC in glede na porast teh stroškov v 
letu 2022, se pričakuje 9,63 % dvig v letu 2023. Razmere v svetu so povzročile dvig cen na vseh področjih, 
kar se najbolj odraža pri stroških plina, bencina, ogrevanja, ne gre pa zanemariti tudi ostalih stroškov, saj je 
dvig cen opazen tudi na ostalih stroških materiala in storitev.  
 
2B Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti: didaktična sredstva in igrače, pisarniški material, strokovna 
literatura, telefon, poštnina, zdravila in sanitetni material, plenice, obvezne zdravstvene storitve, varstvo pri 
delu, stalno strokovno izpopolnjevanje v skladu s kolektivno pogodbo, tiskanje položnic, stroški 
fotokopiranja, stroški plačilnega prometa in bank, računalniške, svetovalne in revizorske storitve, dnevnice 
in stroški hotelskih storitev: 
 

funkc. stroški osn. dejav. 
 

veljavna  
EC 

real.  
1-9 

2022 

mes. 
povprečje 

2022 

 
dvig   

11,44 % 
mat. in stor. za delo z otroki 18.684 49.082 5.454  
pisar. material in storitve 1.491 3.422 380  
zdrav. sanitet. mat., plen. 4.048 38.043 4.227  
strok. izobražev. zaposl. 3.249 14.778 1.642  
delovna obleka in obutev 2.343 5.795 644  
revizor. in svetov. storitve 1.598 21.781 2.420  
računalniške storitve 1.277 30.396 3.377  
storitve komunikacij 1.598 8.608 956  
poštnina 1.225 12.341 1.371  
drugi operativni odhodki 3.120 20.502 2.278  
strok. literatura, časopisi 1.895 3.680 409  
str. prevoza med delom 810 2.949 328  
hotelske storitve 405 3.703 411  
članarine 117 60 7  
storitve UJP in bank 53 401 45  
dnevnice 6 995 111  
skupaj 41.919 216.536 24.060 46.713 
 
Tako kot pri funkcionalnih stroških objektov, je možno opaziti velik porast stroškov tudi pri funkcionalnih 
stroških osnovne dejavnosti. Politične in gospodarske razmere v svetu vplivajo tudi na cene izdelkov in 



storitev, ki so potrebni za opravljanje osnovne dejavnosti vrtca. Na dvig teh stroškov imajo največji vpliv 
višje cene papirne konfekcije ter zdravila, sanitetni material in plenice. 
 
2C Drugi specifični namenski stroški: stroški za prejemke študentov za delo preko študentskega servisa, 
plačila po podjemnih pogodbah za delo zunanjih strokovnjakov pri delu z otroci s posebnimi potrebami, 
storitve odvetnikov in pravnega svetovanja, obdobni zdravniški pregledi zaposlenih in reprezentanca: 
 
 
drugi specifični stroški 

 
veljavna EC 

real. 1-9 
2022 

mes. povprečje 
2022 

dvig 
8,06 % 

plač. za delo preko ŠS 5.070 94.298 10.478  
plačila po pog. o delu 4.256 34.958 3.884  
stroški odvetnikov in izvrš 68 627 70  
stroški prevozov - 1.546 222  
drugi specifični stroški 1.710 2.194 244  
skupaj 11.104 133.622 14.847 11.999 

 
V letu 2022 se je Vrtec Velenje soočal s posledicami vojne v Ukrajini, ki se kažejo v visokih dvigih cen 
materiala in storitev. To se nadaljuje tudi v letu 2023. Še vedno je vpliv epidemije koronavirusa, kar 
povzroča večji primanjkljaj zaposlenih, ki jih je potrebno nadomestiti zaradi bolniških odsotnosti. Kljub 
varčnemu poslovanju na vseh področjih so stroški materiala in storitev že več mesecev na višini stroškov 
veljavne cene. Glede na to, da se v veljavni ceni že dosega višina stroškov, na trgu pa se še vedno 
napovedujejo dvigi cen materialov in storitev, je potrebno predvideno višino stroškov materiala in storitev 
dvigniti. V predlagani ekonomski ceni se stroški materiala in storitev v primerjavo z veljavno ekonomsko 
ceno povečajo za 10,07%  
 

 veljavna 
EC 

mes. povpr.  
1-9 2022 

predv. mes. 
povpr. 

% dviga 

 1 2 3 4=(3/1-1)*100 
funkcionalni stroški objektov 78.086 66.205 85.605 9,63 
funkc. stroški osn. dejav. 41.919 24.060 46.713 11,44 
drugi spec. stroški 11.104 12.173 11.999 8,06 
skupaj 131.109 102.438 144.317 10,07 

 
 

 
Grafikon 8: Primerjava predvidenih stroškov materiala in storitev 

Za materialne in nematerialne stroške mora višino stroškov določiti vrtec s soglasjem ustanovitelja. Stroški 
so izračunani tako, da so zbrani vsi stroški iz 6. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
programov, ki izvajajo javno službo in ob primerjavi stroškov preteklega leta z oceno deleža povišanja v letu 
2023. Ob upoštevanem predlaganem deležu povišanja stroškov je skupni predvideni znesek stroškov  



razdeljen na oddelke po posameznih programih vrtca. Znotraj posameznega programa je preračunan 
strošek materiala in storitev na otroka, in sicer skladno z normativom otrok po programih.   
 
Veljavna EC    
 predv.  

mes. stroški 
št. odd. povpr. št. 

otrok 
na otr. 

I. star. obd. 43.984 32 13,55 101,41 
Kom. odd. in 3-4 23.316 15 18,48 84,11 
II. star. obd. 60.412 35 22,84 75,57 
Razv. odd. 3.397 3 6,00 188,75 
     
skupaj 131.109 85 17,83 86,51 
 
Predlagana EC - dvig stroškov materiala in storitev za 10,08 % 
 predv.  

mes. 
stroški 

št. odd. normativ strošek na 
otroka 

 1 2 3 4=1/3 
I. star. obd. 48.551 32 436 111,36 
Kom. odd. in 3-4 26.037 15 278 93,66 
II. star. obd. 64.822 34 762 85,07 
Razv. odd. 4.907 4 24 204,44 
     
skupaj 144.317 85 1500 96,21 
 
Povprečni mesečni znesek stroškov materiala in storitev znaša 96,21 EUR na otroka oz. 111,36 EUR za 
otroka v I. starostnem obdobju, 93,66 EUR za otroka v kombiniranem oddelku, 85,07 EUR za otroka II. 
starostnega obdobja in 204,44 EUR za otroka v oddelku za otroke s posebnimi potrebami.  

 
3/ STROŠKI ŽIVIL: 

Skladno z veljavnimi predpisi (Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z 
živili – Uradni list RS, št. 52/00 – in sanitarno-zdravstveni predpisi o sestavi in kalorični vrednosti jedilnikov 
za otroke) se v vrtcu sestavlja primerne jedilnike za otroke. Skladno z določili 7. člena Pravilnika o 
metodologiji se stroški živil za otroke določijo na podlagi števila obrokov, ki jih vrtec zagotavlja na otroka.  
 

 
 

veljavna 
cena 

 
veljavna 

cena 
obroka na 
21 del.dni 

predl. 
cena 

obroka na 
dan 

 
predl. cena 

obroka na 21 
del. dni 

zajtrk 0,28 5,88 0,29 6,08 
malica 0,19 3,99 0,20 4,13 
kosilo 0,85 17,68 0,87 18,30 
pop. malica 0,19 3,99 0,20 4,13 
skupaj 1,51 31,54 1,56 32,64 

 
V predlagani ceni, kjer je strošek živil višji za 5,00 %, je znesek živil za otroke prav tako izenačen med 
posameznimi celodnevnimi programi in znaša za 21 dni 32,64 EUR oz. 1,56 EUR dnevno. Cena 
posameznega obroka je 0,29 EUR za zajtrk, 0,20 EUR za dopoldansko malico, 0,87 EUR za kosilo in 0,20 
EUR za popoldansko malico, ki se otrokom praviloma ponudi ob 14.45 uri. 
 
Med elemente cene ne sodijo: stroški za investicijsko vzdrževanje in investicije, ki jih vrtcem v skladu z 
zakonom zagotavlja lokalna skupnost in drugi stroški, ki niso neposredno vezani z izvajanjem programa v 
okviru javne službe. To so stroški odpravnin presežnim delavcem, zaposlitev delavcev, s katerimi se 
presegajo predpisani normativi, sredstva za obnovo obrabljene opreme, pohištva in delovnih priprav, stroški 
sodnih postopkov, poravnava odškodnin na podlagi izvršilnega naslova. Stroške, ki niso elementi za izračun 



cen po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, zagotavlja vrtcu ustanovitelj v 
skladu z zakonom in drugimi predpisi oz. v skladu z aktom o ustanovitvi zavoda. 
 
STRUKTURA ELEMENTOV CEN PROGRAMOV IN SKUPNI MESEČNI STROŠKI VSEH PROGRAMOV: 

Predlog: 
 
1/ Struktura elementov cen programov:  
 

 
program 

stroški 
delavcev 
veljavna 

EC 

 
predlog 

veljavni 
stroški  
mat. in 
stor. 

 
predlog 

veljavni 
stroški 
živil za 
otroke 

 
predlog 

 
skupaj 

veljavna 
EC 

 
predlog 

1 2 3 4 5 6 7 8=2+4+6 9=3+5+7 
I. starostno obdobje 394,05 469,69 101,41 111,36 31,54 32,64 527,00 613,69 
Kombin. odd. in 3-4 296,29 353,40 84,11 93,66 31,54 32,64 411,94 479,70 
II. starostno obdobje 283,93 337,65 75,57 85,07 31,54 32,64 391,04 455,36 
Razvojni oddelek 732,95 872,97 188,75 204,44 31,54 32,64 953,24 1.110,05 
 
V predlogu povišanja ekonomske cene se EC za vsak posamezni oddelek poveča za 16,45%. 
 
2/ Najvišji možni mesečni prihodek vseh programov: 

program cena - 
EUR 

normativ št.  
oddel. 

izračun – 
EUR 

cena - 
EUR 

normativ št.  
oddel. 

izračun – 
EUR 

1 2 3 4 5=2x3 6 7 8 9=6x7 
I. starostno obdobje 527,00 426 32 224.502 613,69 436 32 267.569 
Kombin. odd. in 3-4 411,94 276 15 113.695 479,70 278 15 133.357 
II. starostno obdobje 391,04 796 35 311.268 455,36 762 34 346.984 
Razv. oddelek 953,24 18 3 17.158 1.110,05 24 4 26.641 
skupaj  1516 85 666.623  1500 85 774.551 
 
3 / Razporeditev najvišjih možnih mesečnih prihodkov na stroške vseh programov: 

 
elementi cene 

programa 

ocena skupni 
mesečni 
strošek – 

EUR 
2021 

 
delež v 
celotnih 

stroških - % 
2021 

ocena 
skupni 

mesečni 
strošek – 

EUR 
predlog 

 
delež v 
celotnih 

stroških - % 
predlog 

 
% povišanja  

stroški dela 488.886 73,33 581.275 75,05 18,90 
btt plače 438.797 65,82 517.086 66,76 17,84 
regres za LD 22.922 3,43 28.981 3,74 26,43 
povr. in nadomestila 27.167 4,08 35.208 4,55 29,60 
      
stroški  mat. in storit. 131.109 19,67 144.317 18,63 10,07 
str. živil za otroke 46.628 7,00 48.959 6,32 5,00 
skupaj 666.623  774.551  16,19 
 
V strukturi izračunanih stroškov predstavljajo stroški dela največji delež, in sicer 75,05 % vseh stroškov. 
Stroški dela, ki so opredeljeni na podlagi veljavne zakonodaje in predpisov o kadrovskih normativih in 
standardih v vrtcih in stroški materiala in storitev v povprečju predstavljajo 93,68 % vseh stroškov, medtem 
ko predstavljajo sredstva za živila za prehrano otrok 6,32 % vseh stroškov.  
 
V preteklih letih smo zabeležili naslednje delež teh stroškov: 



 
 predlog 2022 2019 2017 2012 

stroški dela in stroški  
materiala in storitev 93,68 93,00 92,56 92,20 93,18 

stroški živil za 
prehrano otrok 6,32 7,00 7,44 7,80 6,82 

 
PLAČILA STARŠEV: 
 
Plačilo staršev določi Center za socialno delo na podlagi lestvice, ki ugotavlja višino plačila glede na 
povprečni mesečni dohodek na osebo na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede. Višina plačila se z 
odločbo določi kot odstotek, ki ga plačajo starši od cene programa, v katerega je otrok vključen. Starši z 
najnižjimi dohodki so plačila oproščeni, starši z najvišjimi dohodki plačajo 77 % cene programa. Starši, ki 
niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačajo polno ceno za program vrtca, v katerega je otrok 
vključen. 
 
Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo in se določi v odstotku od 
cene programa za vrtec in na podlagi uvrstitve v dohodkovni razred. Na podlagi rasti cen življenjskih 
potrebščin v letu 2022, so meje dohodkov za ugotavljanje upravičenosti do znižanega plačila vrtca za leto 
2023 skladno z Odredbo o uskladitvi mej dohodkov za letne pravice razporejene na naslednji način: 
 

dohodkovni 
razred povprečni mesečni dohodek na osebo 

plačilo staršev 
(v % od cene 

progr.) 
1 do 221,46 EUR / 
2 od 221,47 do 369,11 EUR 10 % 
3 od 369,12 do 442,94 EUR 20 % 
4 od 442,95 do 516,76 EUR 30 % 
5 od 516,77 do 652,12 EUR 35 % 
6 od 652,13 do 787,44 EUR 43 % 
7 od 787,45 do 1.008,93 EUR 53 % 
8 od 1.008,94 do 1.218,08 EUR 66 % 
9 nad 1.218,09 EUR 77 % 

 
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni. Oproščeni so 
tudi plačila za vrtec za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec 
vključen hkrati s svojim sorojencem. Sredstva za sofinanciranje se zagotavljajo iz državnega proračuna, V 
Vrtec Velenje je bilo septembra 2022 vpisanih 363 otrok, za katere delež plačila staršev krije državni 
proračun. 

dohodkovni  
razred 

plačilo v % 
od cene 

programa 

število 
vpisanih 

otrok 
september 

2021 

delež - % 
sept. 2021 

število 
vpisanih 

otrok sept. 
2022 

delež - % 
sept. 2022 

1 brezplačno 23 1,65 32 2,36 
2 10 195 13,97 158 11,66 
3 20 125 8,95 126 9,30 
4 30 160 11,46 145 10,70 
5 35 324 23,22 266 19,63 
6 43 247 17,69 285 21,03 
7 53 216 15,47 232 17,12 
8 66 64 4,58 71 5,24 
9 77 42 3,01 38 2,80 

10 100 - - 2 0,16 
 skupaj 1408 100,00 1355 100,00 

 



Največ družin z otroki, vpisanimi v Vrtec Velenje je bilo več let uvrščenih v 5. dohodkovni razred (plačilo 35 
% cene programa), v letu 2022 pa se je plačilna sposobnost staršev nekoliko povečala, saj je največ družin 
uvrščenih v 6. dohodkovni razred (plačilo 43 % cene programa), sledijo jim družine v 5. in 7. dohodkovnem 
razredu (plačilo 35% in 53 % cene programa). 
 
Predlagan cenik programov: 
 

 I. starostno obdobje kombiniran odd., odd 3-4 in           
RO (za starše) 

plačilo v % 
od cene 

programa 

dnevni program (1-3) dnevni program  
oskrb. 
581,05 

hrana  
32,64 

skupaj 
613,69 

oskrb. 
447,06 

hrana  
32,64 

skupaj 
479,70 

0 % brezplačno brezplačno 
10 % 58,11 3,26 61,37 44,71 3,26 47,97 
20 % 116,21 6,53 122,74 89,41 6,53 95,94 
30 % 174,32 9,79 184,11 134,12 9,79 143,91 
35 % 203,37 11,42 214,79 156,47 11,42 167,89 
43 % 249,85 14,04 263,89 192,24 14,04 206,28 
53 % 307,96 17,30 325,26 236,94 17,30 254,24 
66 % 383,49 21,54 405,03 295,06 21,54 316,60 
77 % 447,41 25,13 472,54 344,24 25,13 369,37 

 
 

 II. starostno obdobje 
plačilo v % 

od cene 
programa 

dnevni program  
oskrb. 
422,72 

hrana  
32,64 

skupaj 
455,36 

0 % brezplačno 
10 % 42,27 3,26 45,53 
20 % 84,54 6,53 91,07 
30 % 126,82 9,79 136,61 
35 % 147,95 11,42 159,37 
43 % 181,77 14,04 195,81 
53 % 224,04 17,30 241,34 
66 % 279,00 21,54 300,54 
77 % 325,49 25,13 350,62 

 
 
RAZPOREDITEV NAČRTOVANIH LETNIH STROŠKOV MED PRISPEVKI STARŠEV IN PRISPEVKOM 
LOKALNE SKUPNOSTI: 

Možni letni prihodki vseh programov veljavna cena: 

 
program 

 
cena EUR 

2021 

 
št. oddelkov 

2021 

število 
otrok  

normativ 
2021 

 
izračun – EUR 

2021 

1 2 3 4 5 
I. starostno obdobje 527,00 32 426 2.694.024 
Komb. oddelek in 3-4 411,94 15 276 1.364.345 
II. starostno obdobje 391,04 35 796 3.735.214 
Razv. odd. 953,24 3 18 205.899 
SKUPAJ  85 1.516 7.999.482 
 
Razporeditev možnih letnih stroškov vseh programov – veljavna cena: 



 
elementi cene 

programa 

predvideni stroški 
2021 

skupaj 

predvideni 
delež prorač. MOV 

2021 

delež staršev 
in MŠŠ in ost. 

2021 

stroški dela 5.866.632 5.866.632  
btt plače 5.265.564 5.265.564  
regres LD 275.064 275.064  
dr. OP 326.004 326.004  
stroški mat. in storitev 1.573.308 66.589 1.506.719 

stroš. živil za otroke 559.536  559.536 

skupaj 7.999.476 5.933.221 2.066.255 
predvideni % 
realizacije 2021 

 74,17 25,83 

 
Možni letni prihodki vseh programov - predlog: 

 
program 

 
Predlagana 

cena 

 
št. oddelkov 

2022 

število 
otrok  

normativ 
2022 

 
izračun – EUR 

2022 

1 2 3 4 5 = 2 x 4 x 12 
I. starostno obdobje 613,69 32 436 3.210.826 
Komb. oddelek in 3-4 479,70 15 278 1.600.279 
II. starostno obdobje 455,36 34 762 4.163.811 
Razv. odd. 1.110,05 4 24 319.694 
SKUPAJ  85 1500 9.294.610 
 

Razporeditev možnih letnih stroškov vseh programov – predlog: 

 
elementi cene 

programa 

predvideni 
stroški 
2023 

 

predvideni 
delež prorač. 

MOV 2023 

delež staršev in 
MŠŠ in ost. 

2023 

stroški dela 6.975.297 6.038.708 936.589 
btt plače 6.205.029 6.038.708 166.321 

regres LD 347.772  
347.772 

dr. OP 422.496  
422.496 

stroški mat. in storitev 1.731.804  1.731.804 
stroš. živil za otroke 587.509  587.509 
SKUPAJ 9.294.610 6.038.708 3.255.902 
predvideni % realizacije  64,97 35,03 
 



 
Grafikon 9: Primerjava razporeditve možnih letnih stroškov vseh programov 

Ob določanju razmerja med plačniki storitev in kritju stroškov izvajanja programov vrtca je potrebno 
upoštevati spremembo glede uveljavljanja dodatnih popustov. Mestna občina Velenje staršem, katerim je 
po odločbi za subvencijo vrtca dolžna kriti razliko do polne ekonomske cene za program vrtca, ne omogoča 
dodatne olajšave v obliki doplačila razlike med veljavno EC in predlagano EC. 
 
Ob povišanju EC za 16,45% in ob ukinitvi popustov v višini razlike med ekonomskima cenama se razmerje  
med Mestno občino Velenje in ostalimi plačniki (starši, državni proračun) nekoliko spremeni. Medtem, ko je 
ob veljavni ekonomski ceni razmerje med Mestno občino Velenje in ostalimi plačniki 74,17 : 25,83, je to 
razmerje ob predlagani ekonomski ceni 64,97 : 35,03.   
 
Spodnja tabela prikazuje cenike za starše, natančneje razliko med ekonomskima cenama - EC, ki je za 
starše, občane Velenja trenutno veljavna osnova za plačilo oskrbnine ter med predlagano EC. Predlagana 
EC je v povprečju višja za 30,74 %. 
 
 I. starostno obdobje Kombinirani oddelek 
doh. 
razred. 
(% plačila) 

EC 
2019 
469,17 

EC predlog 
613,69 

razlika 
144,52 

EC 2019 
367,02 

EC predlog 
479,70 

razlika 
112,68 

1 (0%) brezplačno brezplačno 
2 (10%) 46,91 61,37 14,46 36,70 47,97 11,27 
3 (20%) 93,83 122,74 28,91 73,40 95,94 22,54 
4 (30%) 140,75 184,11 43,36 110,10 143,91 33,81 
5 (35%) 164,20 214,79 50,59 128,45 167,89 39,44 
6 (43%) 201,74 263,89 62,15 157,81 206,28 48,47 
7 (53%) 248,66 325,26 76,60 194,52 254,24 59,72 
8 (66%) 309,65 405,03 95,38 242,23 316,60 74,37 
9 (77%) 361,26 472,54 111,28 282,60 369,37 86,77 
 
 
 II. starostno obdobje 
doh. 
razred. 
(% plačila) 

EC 
2019 
348,37 

EC predlog 
455,37 

razlika 
107,00 

1 (0%) brezplačno 
2 (10%) 34,83 45,53 10,70 
3 (20%) 69,67 91,07 21,40 
4 (30%) 104,51 136,61 32,10 
5 (35%) 121,92 159,37 37,45 
6 (43%) 149,79 195,81 46,02 



7 (53%) 184,63 241,34 56,71 
8 (66%) 229,92 300,54 70,62 
9 (77%) 268,24 350,62 82,38 
 
Ob sprejetju trenutne ekonomske cene, veljavne od 1. 4. 2022, je Mestna občina Velenje staršem otrok, 
vključenim v Vrtec Velenje, katerim razliko do polne ekonomske cene krije Mestna občina Velenje in 
katerim se plačilo oskrbnine ne financira iz državnega proračuna, omogočila popust v višini razlike med 
veljavno ekonomsko ceno in predlagano ekonomsko ceno, ki ga krije proračun Mestne občine Velenje. 
 
Povišanje ekonomske cene v Vrtcu Velenje za starše, ki imajo vključene otroke v Vrtec Velenje in jim 
Mestna občina Velenje krije razliko do polne ekonomske cene prinaša dvig cene z zamikom. Namesto, da 
bi se tem staršem cena dvignila že s 1. 4. 2022, se jim povišuje sedaj s tokratnim predlogom dviga cene, 
kar skupaj v povprečju pomeni dvig za 30,74 %. Za ostale starše, ki imajo otroke vključene v Vrtec Velenje 
in jim Mestna občina Velenje ne krije razlike do polne ekonomske cene, temveč druge občine, se jim je 
cena spremenila, oziroma dvignila v povprečju za 12,4 % že s 1. 4. 2022, sedaj pa se jim povišuje v 
povprečju še za 16,45 %. Dvig ekonomske cene, bo poleg dviga prispevka staršev, prinesel dodatno 
obremenitev tudi za občinski proračun. Za leto 2023 je bil proračun Mestne občine Velenje sprejet že v letu 
2021, saj se je zaradi občinskih volitev sprejel dvoletni proračun in takrat je bilo nemogoče predvideti vsa 
povišanja, ki so se zgodila do sedaj, predvsem sprememb po zadnjem povišanju ekonomske cene Vrtca 
Velenje s 1. 4. 2022. Iz tega razloga bo za leto 2023 potrebno zagotoviti približno dodatnih 1.188.640 EUR. 
Dvig ekonomske cene je za normalno poslovanje Vrtca Velenje torej nujen. 
 
S strani Skupnosti vrtcev Slovenije in predstavnic občin je bila že v jeseni 2022 na Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport podana pobuda za spremembo zakonodaje, da se v Pravilnik o metodologiji 
za oblikovanje cen programov v vrtcih doda člen, ki bo predstavljal pravno podlago za pravočasno 
financiranje vrtcev izven cen programov ob bistvenih spremembah stroškov dela, spremembi števila 
oddelkov, strukture oddelkov, ter bistvenih podražitvah stroškov živil in ostalih stroškov materiala in storitev, 
ki so elementi cen programov in se še niso odrazili v višjih cenah programov. Sprejetje člena glede 
dodatnega financiranja vrtcev bi bistveno pripomogel k finančni stabilnosti vrtcev, ki se financirajo preko cen 
programov, saj bi ustanoviteljice izven cen programov pokrivale novo nastale stroške dela, ki so posledica 
spremenjene zakonodaje in se še niso odrazile v cenah programov. Prav tako je Združenje mestnih občin 
Slovenije dne 17. 1. 2023 poslalo na Vlado, na Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport, ter Ministrstvo za finance poziv, da iz državnih sredstev pokrije stroške vseh povišanj plač, 
ki so oziroma bodo nastali po 1. januarju 2023, saj občine nimajo sredstev za pokritje dodatnih stroškov 
dela. V kolikor država ne bo pokrila tega finančnega bremena, bodo mestne občine primorane v dvig cene 
vrtcev, s čimer se bo velik del stroškov prevalil na starše. Slednje bi pomenilo dodatni inflacijski pritisk, 
hkrati pa bi dvig cene vrtcev veliko družinam izničil učinek nedavnega povišanja minimalne plače. Opozorili 
so tudi, da se je z dvigom povprečnine za leti 2023 in 2024 pokrila zgolj inflacija in še ta ne v celoti. Dejstvo 
je, da je postopek sprejema novih cen lahko dolgotrajen in s tem zagotovitev prihodkov vrtcem, praviloma 
lahko traja tudi več mesecev. Obratno pa je nastanek višjih stroškov dela z naslova dogovorov med vlado in 
sindikati praviloma zelo hiter in jih je običajno potrebno pričeti izplačevati v nekaj dneh po objavi dogovora v 
uradnih listih.  
 
Leta 2020 se je začela epidemija in je trajala še tudi v letu 2021. V letu 2022 pa je vojna v Ukrajini prinesla 
nepredvidene spiralne podražitve, ki se še vedno dogajajo, predvsem pri stroških živil, energentov, itd. Tudi 
za take nepredvidene situacije pravilnik o metodologiji ne ponuja rešitev. Finančno stanje vrtcev, ki se 
financirajo preko cen programov, so nenehne podražitve energentov ter ostalega materiala in storitev 
močno izčrpale.  
 
V resne težave je vrtce pahnil sprejet Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v 
javnem sektorju za leti 2022 in 2023, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 136 z dne 25. 10. 2022, in 
je povzročil povišanje stroškov dela za nazaj od 1. 10. 2022, stroške prehrane pa celo od 1. 9. 2022. 
Povišanja stroškov dela iz naslova dogovora so relativno visoka (4,5 % povišanje plačnih razredov, 
dodatkov, prehrane, poračun regresa za letni dopust, ki ga je bilo potrebno preračunati v bruto znesek in še 
prišteti prispevke delodajalca) in znašajo v več 10.000 EUR, seveda v odvisnosti od velikosti vrtca. Večina 
ustanoviteljic je vrtcem priskočila na pomoč in nakazala likvidnostna sredstva za izplačilo povišanih 
stroškov dela že pri plači za oktober 2022. Vendar so bila prejeta sredstva začasne narave in bi jih morali 
vrtci vrniti ustanoviteljicam pred koncem koledarskega leta. Ker to ni mogoče, bodo vrtci v hudih finančnih 
težavah, saj podpisan dogovor v 7. členu, ki govori o zagotavljanju finančnih sredstev ni upošteval načina 
financiranja vrtcev in nedvoumno zapisal, kako bodo vrtci, ki se financirajo preko cen programov dobivali 



finančna sredstva za kritje bistveno višjih stroškov dela iz naslova dogovora. Mestna občina Velenje je 
razumela nastalo situacijo in aktivno pristopila k reševanju likvidnostnih težav Vrtca Velenje tako, da je 
Vrtcu Velenje namenila dodatna sredstva za finančno premostitev v letu 2022 in do novega dviga 
ekonomske cene vrtca, ki bo vključeval te spremembe. Tudi v začetku leta 2023 so sledile spremembe in 
sicer je Vlada ob upoštevanju dogovora, podpisanega 9. januarja 2023, sprejela izhodišča za poganja za 
sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Ur. l. RS, št. 11/2023). S 
podpisom aneksa se glede na dosedanje stanje zaposlenim na delovnem mestu vzgojitelj predšolskih otrok 
– pomočnik vzgojitelja, izboljša plača s povišanjem uvrstitve delovnega mesta za štiri plačne razrede.  
  
Zaradi vpliva visokih cen nastanitve, prehrambnih izdelkov in stroškov povezanih s prehrano, so se na 
podlagi Zakona o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju, objavljenem v Ur. l. RS, št 133 z dne 
18. 10. 2022, javnim zavodom zagotovila dodatna finančna sredstva z namenom oblažiti pritiske višjih cen 
na stroške v vzgoji in izobraževanju. V ta paket so bile zajete osnovne in srednje šole, tako dijaški in 
študentski domovi, ter drugi javni zavodi, spregledani pa so bili vrtci. Torej se bodo vsi pritiski spiralnih 
podražitev stroškov materiala in storitev ter stroškov dela z naslova dogovora odrazili v višjih cenah 
programov vrtcev in pomenili velik pritisk na uporabnike teh storitev – starše, kakor tudi seveda na 
ustanovitelje vrtcev - občine. Javni zavodi s področja predšolske vzgoje zaradi specifičnega načina 
financiranja največkrat ostanejo brez konkretnih rešitev vlade oziroma resornega ministrstva, saj strošek 
dela, ki v tej dejavnosti dosega skoraj 80% vseh stroškov poslovanja, ni financiran neposredno iz 
državnega proračuna (le delno z manjšim deležem in sicer za starše, ki imajo več otrok), temveč iz 
veljavnih ekonomskih cen programov, ki temeljijo na preteklih predpostavkah in v veliko primerih tudi niso 
predmet vsakoletnega spreminjanja. 
 
Dvigu ekonomskih cen v vrtcih bodo sledile tudi druge občine, nekatere že imajo pripravljene predloge, saj 
so se elementi za izračun ekonomskih cen v vrtcih, kot so že opisani zgoraj, znatno spremenili in odlašanje 
s sprejemanjem cen prinaša dodatno izgubo vrtcem.  
 
Veljavne ekonomske cene v vrtcih mestnih občin: 
 

ŠT. OBČINA VELJAVNOST 
OD 

DNEVNI 
PROGRAM  

Prvo starostno 
obdobje (v EUR) 

1 KRŠKO 01.09.2022 592,56 
2 LJUBLJANA 01.09.2019 576,00 
3 PTUJ 01.11.2020 568,36 
4 NOVA GORICA 01.12.2020 562,47 
5 NOVO MESTO 01.04.2021 540,71 
6 KRANJ 01.10.2020 540,63 
7 CELJE 01.06.2022 539,81 
8 VELENJE  01.04.2022 527,00 
9 SLOVENJ GRADEC 01.04.2022 525,75 

10 MARIBOR 01.05.2019 496,00 
11 KOPER 01.03.2019 495,00 
12 MURSKA SOBOTA 01.09.2021 468,24 

 Predlog nove cene PTUJ 01.03.2023 653,57 
 Predlog nove cene KRANJ 01.02.2023 613,92 
 Predlog nove cene VELENJE 01.03.2023 613,69 
 Predlog nove cene NOVO MESTO 01.02.2023 611,54 

POVPREČJE VELJAVNIH CEN NAVEDENIH OBČIN 536,40 
SLOVENSKO POVPREČJE 1. 9. 2022 512,07 

 

ŠT. OBČINA VELJAVNOST 
OD 

DNEVNI 
PROGRAM  



Drugo starostno 
obdobje (v EUR) 

1 KRŠKO 01.09.2022 425,94 
2 PTUJ 01.11.2020 423,67 
3 LJUBLJANA 01.09.2019 418,00 
4 KRANJ 01.10.2020 410,86 
5 MURSKA SOBOTA 01.09.2021 468,24 
6 SLOVENJ GRADEC 01.04.2022 395,36 
7 CELJE 01.06.2022 393,21 
8 VELENJE 01.04.2022 391,04 
9 NOVO MESTO 01.04.2021 388,83 

10 NOVA GORICA 01.12.2020 382,67 
11 KOPER 01.03.2019 380,00 
12 MARIBOR 01.05.2019 361,00 

 Predlog nove cene PTUJ 01.03.2023 487,15 
 Predlog nove cene KRANJ 01.02.2023 472,32 
 Predlog nove cene VELENJE 01.03.2023 455,36 
 Predlog nove cene NOVO MESTO 01.02.2023 439,77 

POVPREČJE VELJAVNIH CEN NAVEDENIH OBČIN 402,13 
SLOVENSKO POVPREČJE 1. 9. 2022 394,79 

 

V Velenju, 31. 1. 2023 
 
Pripravili: 
Nataša DOLER, dipl. vzg., ravnateljica, l.r.                 . 
Alenka ROZMAN, univ. dipl. ekon., l.r.  
Dragica KAUZAR, univ. dipl. soc., l.r.  
   

Marko PRITRŽNIK, prof. geog. in zgod., l.r. 
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 sklep sprejme. 
 

župan Mestne občine Velenje 
Peter DERMOL, l.r. 
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Predlagatelj: ŽUPAN                                                    Faza: PREDLOG 
 
 
 
Na podlagi določb 14a. člena Pravilnika o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov 
za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol (Uradni list RS, št. 
16/98, 82/03 in 61/05)  je Svet Mestne občine Velenje na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje, (Uradni 
vestnik MOV, št. 14/22) na ___ seji, dne _________ sprejel naslednji 
 
 
 

SKLEP 
o začasnem prenehanju delovanja podružnice Osnovne šole Livada v Cirkovcah 

 
1. člen 

Mestna občina Velenje kot ustanovitelj ugotavlja, da podružnična osnovna šola v Cirkovcah v šolskem letu 2023/2024 
na podlagi podatkov o številu vpisanih otrok ne bo izpolnjevala pogojev za delovanje, zato Svet Mestne občine Velenje 
sprejme sklep o začasnem prenehanju delovanja.  

2. člen 

 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje in se uporablja od 1. septembra 
2023 dalje.  

 

 

Številka: 641-04-0001/2018 
Datum: 

 

                                                                                                                             župan Mestne občine Velenje 
                                   Peter DERMOL 

 

OBRAZLOŽITEV: 

 
1. PRAVNA PODLAGA 

Pravilnik o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok 
in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol  v 14a. členu določa, da ustanovitelj po preteku roka za 
vpis otrok v osnovno šolo za vsako šolsko leto posebej preveri podatke o številu otrok, ki bodo vključeni v podružnico 
šole. Na podlagi podatkov o teh otrocih ustanovitelj najpozneje do konca meseca aprila ugotovi oziroma odloči, da 
podružnica šole v naslednjem šolskem letu še naprej deluje ali začasno preneha z delovanjem ali pa se ukine. 
Ustanovitelj lahko sprejme sklep o začasnem prenehanju delovanja podružnice šole oziroma sklep o ponovnem 
aktiviranju podružnice šole na podlagi demografskih podatkov in podatkov o številu vpisanih otrok. Če je podružnica 
šole predhodno prenehala z delovanjem, ustanovitelj na podlagi podatkov o vpisu sprejme sklep, da se podružnica šole 
ponovno aktivira, če je zagotovljen vpis za najmanj deset učencev. 

2. RAZLOGI ZA SPREJEM TER CILJI IN REŠITVE SKLEPA:  

Na podružnični osnovni šoli Cirkovce že nekaj let natančno spremljamo število vpisanih učencev, saj njihovo število 
vpliva na delovanje podružnične osnovne šole. Vsako leto spremljamo demografske podatke o številu šoloobveznih 
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otrok v šolskem okolišu. Za delovanje podružnice je v skladu s pravilnikom o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih 
šol normativ najmanj pet učencev.  

Po zaključenem vpisu v prvi razred za šolsko leto 2023/2024 ugotavljamo, da je vpisano število učencev za naslednje 
šolsko leto premajhno. S tem številom v skladu s pravilnikom ne izpolnjujemo pogojev za obstoj in do sredstev za 
delovanje iz strani ministrstva nismo upravičeni. 

Tudi demografski podatki za naslednja leta ne dajejo vzpodbudne slike, kar pomeni, da se predvideno število učencev 
ne povečuje, nasprotno, število pada. Glede na to, da je podružnica začasno zaprta že v šolskem letu 2022/2023, 
posledično zaradi tega učenci že obiskujejo matično šolo, jo bodo tudi bodoči prvošolci. 

 

  3. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC 

Sprejem tega sklepa nima finančnih posledic za proračun Mestne občine Velenje.  

 

Velenje, dne: 20. 1. 2023  

 

Pripravila: 

Simona POGORELČNIK, l.r.                            Marko PRITRŽNIK, l.r. 
višja svetovalka za šolstvo in šport               vodja Urada za družbene dejavnosti 
 
 

ŽUPAN: 
Na podlagi 32. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št.14/22) predlagam svetu, da 
ta sklep sprejme.  

 
                                                                                                                                   župan Mestne občine Velenje 
                             Peter DERMOL, l.r.                                                                                
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Predlagatelj: ŽUPAN                     Faza: PREDLOG 

 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – 
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 – 
uradno prečiščeno besedilo in 17/19), na seji…… dne…………..…… sprejel  

 

SKLEP 
o izvzemu nepremičnine v k. o. 976 Črnova iz javnega dobra  

(ID znak parcela 976 691/7) 
 

1. člen 

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine ID znak parcela 976 691/7, velikosti 588 m2, iz javnega 
dobra. 
 
Nepremičnina postane po izvzemu iz javnega dobra last Mestne občine Velenje.  
 
 

2. člen 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.  
 
 
Številka:  4780-0041/2022 
Datum:  

  

  župan Mestne občine Velenje  
 Peter DERMOL   

 
OBRAZLOŽITEV: 
Glede na to, da predmetna nepremičnina ni več v funkciji javnega dobra, s katero bi se zagotavljal dostop do površin na 
tem območju ali bi se z njo zagotavljala druga splošna raba v korist vsakogar, je smiselno, da se predmetna 
nepremičnina izvzame iz javnega dobra.  
 
Nepremičnina z ID znakom parcela 976 691/7 bo po izvzemu iz javnega dobra postala last MO Velenje in bo kot takšna 
v pravnem prometu. 
 
 

V Velenju, 30. 1. 2023 

Pripravil:            mag. Branka Gradišnik, l.r. 
Bojan Lipnik, svetovalec I.r.                           vodja Urada za urejanje prostora 
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ŽUPAN: 
Na podlagi 33. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 14/22)  predlagam Svetu 
Mestne občine Velenje, da ta sklep sprejme. 
 
 

     
                                  

župan Mestne občine Velenje  
 Peter DERMOL, l.r.   

 
 

 

 

 

 



Grafična priloga - Sklep izvemu nepremičnine v k.o. 976 Črnova
iz javnega dobra (ID znak parcela 976 691/7)

Merilo 1:1000

Urad za urejanje prostora MOV
maj 2014

DOF in DKP: GURS - maj 2013 Urad za urejanje prostora MOV,
januar 2023

Merilo 1:1000

691/7



Grafična priloga - Sklep izvemu nepremičnine v k.o. 976 Črnova
iz javnega dobra (ID znak parcela 976 691/7)

Merilo 1:1000

Urad za urejanje prostora MOV
maj 2014

DOF in DKP: GURS - maj 2013 Urad za urejanje prostora MOV,
januar 2023

Merilo 1:1000

691/7

Dobrna

Velenje

Celje
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Predlagatelj: ŽUPAN                     Faza: PREDLOG 

 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – 
ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 – 
uradno prečiščeno besedilo in 17/19), na seji…… dne…………..…… sprejel  

 

SKLEP 
o izvzemu nepremičnine v k. o. 968 Podkraj iz javnega dobra  

(ID znak parcela 968 946/14) 
 

1. člen 

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine ID znak parcela 968 946/14, velikosti 116 m2, iz javnega 
dobra. 
 
Nepremičnina postane po izvzemu iz javnega dobra last Mestne občine Velenje.  
 
 

2. člen 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.  
 
 
Številka:  4780-0089/2021 
Datum:  

  

  župan Mestne občine Velenje  
 Peter DERMOL   

 

OBRAZLOŽITEV: 
 
Glede na to, da predmetna nepremičnina ni več v funkciji javnega dobra, s katero bi se zagotavljal dostop do površin na 
tem območju ali bi se z njo zagotavljala druga splošna raba v korist vsakogar, je smiselno, da se predmetna 
nepremičnina izvzame iz javnega dobra.  
 
Nepremičnina z ID znakom parcela 968 946/14 bo po izvzemu iz javnega dobra postala last MO Velenje in bo kot takšna 
v pravnem prometu. 
 

V Velenju, 30. 1. 2023 

 

Pripravil:             mag. Branka Gradišnik, l.r. 
Bojan Lipnik, svetovalec I, l.r.                           vodja Urada za urejanje prostora 
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ŽUPAN: 
Na podlagi 33. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 14/22)  predlagam svetu Mestne 
občine Velenje, da ta sklep sprejme. 
 
 

     
                                  

župan Mestne občine Velenje  
 Peter DERMOL, l.r.   

 
 

 

 

 

 



Merilo 1:1000

Urad za urejanje prostora MOV
maj 2014

DOF in DKP: GURS - maj 2013 Urad za urejanje prostora MOV,
januar 2023

Grafična priloga - Sklep izvemu nepremičnine v k.o. 968 Podkraj 
iz javnega dobra (ID znak parcela 968 946/14)

Merilo 1:1000

946/14



Merilo 1:1000

Urad za urejanje prostora MOV
maj 2014

DOF in DKP: GURS - maj 2013 Urad za urejanje prostora MOV,
januar 2023

Grafična priloga - Sklep izvemu nepremičnine v k.o. 968 Podkraj 
iz javnega dobra (ID znak parcela 968 946/14)

Merilo 1:5000

946/14
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Predlagatelj: ŽUPAN                     Faza: PREDLOG 

 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno 
prečiščeno besedilo 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – 
ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 14/2022), 
na seji…… dne…………..…… sprejel  

 

SKLEP 
o izvzemu nepremičnine v k. o. 968 Podkraj iz javnega dobra  

(ID znak parcela 968 944/4)  
 

1. člen 

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine, ID znak parcela 968 944/4 v skupni izmeri 63 m2 iz javnega 
dobra. 
 
Nepremičnina postane po izvzemu iz javnega dobra last Mestne občine Velenje.  
 
 

2. člen 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.  
 
 
Številka:  4780-0010/2023 
Datum: 3. 2. 2023 

  

                                    Peter DERMOL 
                                   župan Mestne občine Velenje 

       
OBRAZLOŽITEV: 
 
Nepremičnina ID znak parcela 968 944/4 ima status stavbnega zemljišča. 
Upravljalec predmetne nepremičnine je Mestna občine Velenje, Titov trg 1, Velenje (razvidno iz uradnih evidenc 
Geodetske uprave RS). Predmetna nepremičnina bi se zamenjala za zemljišča, ki v naravi predstavljajo kategorizirano 
lokalno cesto z oznako JP 950791 »Povezava Šiman«. Zemljišče ni več v funkciji javnega dobra, s katero bi se 
zagotavljal dostop v korist vsakogar, zato je smiselno, da se predmetna nepremičnina izvzame iz javnega dobra in 
nameni razpolaganju v pravnem prometu. 
Predmetna nepremičnina bo po izvzemu iz javnega dobra postala last Mestne občine Velenje, ki bo tudi upravljalec te 
nepremičnine. 
V Velenju, 3. 2. 2023 

Pripravila:  
Marina Krmpotič, svetovalka II, l.r.                         mag. Branka Gradišnik, l.r.  

                        vodja Urada za urejanje prostora  
 
 
                    Anton Brodnik, l.r.  

                        vodja Urada za komunalne dejavnosti  
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ŽUPAN: 
Na podlagi 33. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 14/2022)  predlagam svetu 
Mestne občine Velenje, da ta sklep sprejme. 
 
 
 
 

                                                      Peter DERMOL, l.r. 
                                   župan Mestne občine Velenje 
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Predlagatelj: ŽUPAN                     Faza: PREDLOG 

 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno 
prečiščeno besedilo 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – 
ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 14/2022), 
na seji…… dne…………..…… sprejel  

 

SKLEP 
o ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah v k. o. 964 Velenje  

(ID znak: parcela 964 2419/11, parcela 964 2419/14, parcela 964 2427/16, parcela 964 2431/16, parcela 964 
2453/4, parcela 964 2456/7, parcela 964 2502/13, parcela 964 2519/1,  parcela 964 3188/16, parcela 964 

3511/37)  
 

1. člen 

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje ukinitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na nepremičninah, 
ID znak: parcela 964 2419/11, v izmeri 5662 m2 , parcela 964 2419/14, v izmeri 147 m2 , parcela 964 2427/16, v izmeri 
2488 m2 , parcela 964 2431/16, v izmeri 1706 m2 , parcela 964 2453/4, v izmeri 1655 m2  , parcela 964 2456/7, v izmeri 
2693 m2   , parcela 964 2502/13, v izmeri 10390 m2  , parcela 964 2519/1, v izmeri 2801 m2 , parcela 964 3188/16, v 
izmeri 321 m2 ,  parcela 964 3511/37, v izmeri 228 m2 , ki so v lasti Mestne občine Velenje. 
 
 

2. člen 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.  
 

Številka:  4780-0001/2023 
Datum: 18. 1. 2023 

 župan Mestne občine Velenje 
  Peter DERMOL 

       
 

OBRAZLOŽITEV: 
 
Nepremičnine ID znak: parcela 964 2419/11, v izmeri 5662 m2 , parcela 964 2419/14, v izmeri 147 m2 , parcela 964 
2427/16, v izmeri 2488 m2 , parcela 964 2431/16, v izmeri 1706 m2 , parcela 964 2453/4, v izmeri 1655 m2 , parcela 
964 2456/7, v izmeri 2693 m2, parcela 964 2502/13, v izmeri 10390 m2  , parcela 964 2519/1, v izmeri 2801 m2 , parcela 
964 3188/16, v izmeri 321 m2 ,  parcela 964 3511/37, v izmeri 228 m2 , ki so v lasti Mestne občine Velenje, imajo 
zaznambo grajenega javnega dobra lokalnega pomena. 
 
 
Predmetne nepremičnine predstavljajo del državne ceste: glavna cesta G1-4/1260 Zg. Dolič – Velenje (Šaleška cesta) 
in regionalna cesta R3 696/7912 Velenje-Škale (Kidričeva cesta), ki so vključene v rekonstrukcijo te ceste, za katero je 
v zemljiški knjigi vknjižena zaznamba  grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Mestne občine Velenje.  
 
Glede na zgoraj navedena dejstva  je potrebna ukinitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, saj bo 
MOV z Direkcijo RS za infrastrukturo kot investitorjem rekonstrukcije te državne ceste s pogodbo o neodplačnem 
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prenosu predmetnih nepremičnin uredila premoženjsko pravna razmerja tako, da bo RS postala lastnica teh nepremičnin 
skladno z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. 
 

V Velenju, 18. 1. 2023 

 

Pripravila:  
Marina Krmpotič, svetovalka II, l.r.                        mag. Branka Gradišnik, l.r.  

                        vodja Urada za urejanje prostora  
 
 
                   Anton Brodnik, l.r. 

                        vodja Urada za komunalne dejavnosti  
 

ŽUPAN: 
Na podlagi 33. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 14/2022)  predlagam svetu 
Mestne občine Velenje, da ta sklep sprejme. 
 
 
 

                    župan Mestne občine Velenje 
                          Peter DERMOL, l.r. 

       
 

 



https://www.geoprostor.net/piso_int/; čas izpisa: sreda, 18. januar 2023 09:27:37; uporabnik: marina.krmpotic@velenje.si
Numerično merilo je veljavno, če znaša dolžina referenčne linije 10 cm. Grafično merilo je veljavno v vsakem primeru.
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Predlagatelj: ŽUPAN                     Faza: PREDLOG 

 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno 
prečiščeno besedilo 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – 
ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 14/2022), 
na seji…… dne…………..…… sprejel  

 

SKLEP 
o izvzemu nepremičnin v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra 

(ID znak: parcela 964 2092, parcela 964 2551/2, parcela 964 2551/3, parcela 964 2561, parcela 964 3570, 
parcela 964 3575, parcela 964 3587, parcela 964 3584/5)  

 
1. člen 

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnin, ID znak: parcela 964 2092 v izmeri 1723 m2, parcela 964 
2551/2, v izmeri 1712 m2, parcela 964 2551/3, v izmeri 869 m2, parcela 964 2561, v izmeri 888 m2, parcela 964 3570, 
v izmeri 8109 m2, parcela 964 3575, v izmeri 3468 m2, parcela 964 3587, v izmeri 3528 m2, parcela 964 3584/5, v 
izmeri 959 m2, iz javnega dobra. 
 
Nepremičnine postanejo po izvzemu iz javnega dobra last Mestne občine Velenje. 
 
 

2. člen 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.  
 

Številka:  4780-0001/2023 
Datum: 18. 1. 2023 

 župan Mestne občine Velenje 
  Peter DERMOL 

      
OBRAZLOŽITEV: 
 
Nepremičnine ID znak parcela 964 2092, parcela 964 2551/2, parcela 964 2551/3, parcela 964 2561, parcela 964 3570, 
parcela 964 3575, parcela 964 3587, parcela 964 3584/5, imajo status stavbnega zemljišča. 
 
Predmetne nepremičnine predstavljajo del državne ceste: glavna cesta G1-4/1260 Zg. Dolič – Velenje (Šaleška cesta) 
in regionalna cesta R3 696/7912 Velenje-Škale (Kidričeva cesta), ki so vključene v rekonstrukcijo te ceste, za katero je 
v zemljiški knjigi vpisana zaznamba  javnega dobra. 
  
Glede na zgoraj navedena dejstva bodo predmetne nepremičnine po izvzemu iz javnega dobra postale last Mestne 
občine Velenje, ki bo tudi upravljalec teh nepremičnin. 
MOV bo z Direkcijo RS za infrastrukturo kot investitorjem rekonstrukcije te državne ceste s pogodbo o neodplačnem 
prenosu predmetnih nepremičnin uredila premoženjsko pravna razmerja tako, da bo RS postala lastnica teh nepremičnin 
skladno z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. 
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V Velenju, 18. 1. 2023 

 

Pripravila:  
Marina Krmpotič, svetovalka II, l.r.                        mag. Branka Gradišnik, l.r.  

                        vodja Urada za urejanje prostora  
 
 
                   Anton Brodnik, l.r.  

                        vodja Urada za komunalne dejavnosti  
 

ŽUPAN: 
Na podlagi 33. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 14/2022)  predlagam svetu 
Mestne občine Velenje, da ta sklep sprejme. 
 
 
 

                    župan Mestne občine Velenje 
                          Peter DERMOL, l.r. 

       
 

 



https://www.geoprostor.net/piso_int/; čas izpisa: sreda, 18. januar 2023 10:18:49; uporabnik: marina.krmpotic@velenje.si
Numerično merilo je veljavno, če znaša dolžina referenčne linije 10 cm. Grafično merilo je veljavno v vsakem primeru.
© PISO - MESTNA OBČINA VELENJE
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Predlagatelj: ŽUPAN                 Faza: PREDLOG 
 
Na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje  št. 1/2016 
-uradno prečiščeno besedilo in 17/19) in 138. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 
199/21), je Svet Mestne občine Velenje na svoji ___.  seji dne _________sprejel naslednji 
 
 

SKLEP 
 

o  lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča ter preoblikovanje izvornega 
območja pri posamični poselitvi in individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 
v EUP PL6, na zemljiščih katastrska občina 950 Plešivec, parcele 684/14, 684/17, 685/1, 685/2, 
686/1, 687/1, 692/1, 692/2, 693, 703/1 in 1102 v Mestni občini Velenje (identifikacijska številka: 

3328) 
 
 

1. člen 
 

S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev: Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega 
stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi in individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih 
pogojev v EUP PL6, na parcelah št. 684/14, 684/17, 685/1, 685/2, 686/1, 687/1, 692/1, 692/2, 693, 
703/1 in 1102, k. o. 950 Plešivec v Mestni občini Velenje. Elaborat lokacijske preveritve je pripravil 
URBANISTI, Gorazd Furman Oman, s. p., Grudnova ulica 6, 3000 Celje, pod številko 256-2022, 28, 
11. 2022 ter dopolnitve 22. 12. 2022 in 23.1.2023. Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki 
prostorskih podatkov je 3328. 
  

2. člen 
 

Lokacijska preveritev, ki je predmet tega elaborata, se nanaša na preoblikovanje (zmanjšanja in 
razširitve) stavbnega zemljišča razpršene poselitve (A) na območju enote urejanja prostora PL6, 
opredeljene  z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje (Odlok je objavljen v 
Uradnem vestniku MOV, št. 2/20 in 7/20). Obstoječe izvorno stavbno zemljišče znaša 6.871,09 m2. 
Predvideno je zmanjšanje obstoječega stavbnega zemljišča za 1.768,09 m2 in povečanje obstoječega 
kmetijskega zemljišča v katastrski občini 950 Plešivec za 2.367,87 m2. Skupno izvorno stavbno 
zemljišče se bo s preoblikovanjem povečalo za 599,78 m2. 
 

3.  člen 
 

Grafični prikaz stavbnega zemljišča z lokacijsko preveritvijo je prikazan v Elaboratu lokacijske 
preveritve na grafičnih prilogah (karta 1, 2 in 3) in digitalnem podatku shp. 

 
4. člen 

 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
 
Številka: 3500-0005/2022-300 
Datum: 

 
 

župan Mestne občine Velenje  
Peter DERMOL   

 
 
Obrazložitev: 
 
1. PRAVNA PODLAGA: 
Pravna podlaga za lokacijsko preveritev obsega stavbnega zemljišča pri posamezni poselitvi in 
individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev je v 134., 135., 136 in 138. členu Zakona 
o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/22).. 
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2. RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA Z OCENO SEDANJEGA STANJA 
Pobudo za lokacijsko preveritev (LP) je podal  lastnik nepremičnin v katastrski občini 950 Plešivec, 
parcele 684/14, 684/17, 685/1, 685/2, 686/1, 687/1, 692/1, 692/2, 693, 703/1 in 1102, ki mora zaradi 
odstranitve obstoječe kmetije, ki se nahaja na trasi 3. razvojne osi, prestaviti celotno kmetijo na 
obravnavano lokacijo v Plešivcu. Pobudnik te LP želi na območju, ki je opredeljeno kot »površina 
razpršene poselitve«, preoblikovati in določiti natančno obliko in velikost območja stavbnih zemljišč 
(SZ) in sicer tako, da bo možna postavitev novega hleva in pomožnih kmetijskih objektov za lastne 
potrebe severno od območja obstoječih SZ ter gradnjo strojne lope in manjše hiše zahodno od 
območja SZ. Poleg tega želi lastnik obravnavanih zemljišč umestiti na SZ tudi nov objekt za turistično 
nastanitev v sklopu dejavnosti turizma na kmetiji. Sedanja oblika (mikrolokacija) SZ namreč zaradi 
strmega terena, varovalnega pasu ceste ter premajhne razpoložljive površine ne omogoča umestitve 
investicijske potrebe v prostor. Posamezni prostorski izvedbeni pogoji (PIP) iz OPN ne omogočajo te 
investicije v celoti, ker gre za omejujoče fizične lastnosti zemljišča in pozidanost sosednjih zemljišč, ki 
ne omogočajo oblikovanja večje gradbene parcele in optimalne izvedbe investicije, skladno z veljavnimi 
PIP. 
 
Zaradi preoblikovanja izvornega stavbnega zemljišča (zmanjšanje za 1.768,09 m2 ter na drugi lokaciji 
povečanje za 2.367,87 m2), se bo skupno stavbno zemljišče v sklopu prestavljene kmetije povečalo za 
599,78 m2 na račun kmetijskih zemljišč ob kompleksu kmetije.   
 
Postopek lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi se je 
začel s prejemom pobude lastnika obravnavanih parcel za vodenje lokacijske preveritve, ki jo je podal 
pobudnik dne 1. 12. 2022. Mestna občina Velenje je vodila postopek lokacijske preveritve v skladu s 
138. členom ZUreP-3. 
V postopku lokacijske preveritve so pridobljena vsa pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora (MOP, 
MKGP, Komunalnega podjetja Velenje in Elektro Celje). 
Javna razgrnitev Elaborata lokacijske preveritve je potekala od 26. 1. 2023 do 10. 2. 2023 v  avli MOV 
in na spletnih straneh MOV. 
V času javne razgrnitve ni bilo nobenih pripomb na razgrnjeno dokumentacijo. 
 
3. NAČELA: 
Lokacijska preveritev pri preoblikovanju obstoječega stavbnega zemljišča je potekala na pobudo 
lastnika parcel v sklopu obstoječe kmetije na območju katastrske občine 950- Plešivec. S 
preoblikovanjem obstoječega stavbnega zemljišča z manjšim povečanjem obsega stavbnih zemljišč na 
širšem območju pretežnih kmetijskih zemljišč, se ohranja koncept strnjene pozidave okrog obstoječih 
kmetijskih gospodarstev in se ohranja kmetijska zemljišča na območjih pretežno kmetijske rabe. 
  
4. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC: 
Sredstva za izdelavo Elaborata lokacijske preveritve je zagotovil pobudnik sam, ki je za vodenje 
postopka s strani Mestne občine Velenje plačal nadomestilo stroškov v postopku lokacijske preveritve, 
ki so predpisani z občinskim Odlokom o določitvi stroškov lokacijske preveritve v MOV (Uradni vestnik 
MOV, št. 10/18).  
 
 
V Velenju, 7. 2. 2023 
 
Pripravila: 
Marko VUČINA, univ. dipl. inž. arh., l.r. 
Podsekretar 
 
mag. Branka GRADIŠNIK, univ. dipl. inž. arh., l.r. 
vodja Urada za urejanje prostora MOV 
            mag. Iztok MORI, l.r. 

    direktor občinske uprave 
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ŽUPAN: 
 
Na podlagi 33. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 14/22) 
predlagam Svetu Mestne občine Velenje, da ta sklep sprejme. 
  
 

        župan Mestne občine Velenje  
Peter DERMOL, l.r. 
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Poročilo o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev na podlagi javnega razpisa za izgradnjo malih komunalnih 
čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2022 

 

Delovna skupina v sestavi Mirjam Britovšek, vodja, in člani: Anton Brodnik, Gašper Koprivnikar, Drago Kolar, Bojana 
Žnider, Zdenka Gradišnik in Nataša Uranjek, ki je bila imenovana s sklepom št. 3541-0001/2022 z dne 15. 3. 2022, je 
pregledala pripravljen javni razpis, ki je bil objavljen na spletnih straneh MOV dne 7. 4. 2022. Vloge je bilo možno 
oddati do vključno 31. 8. 2022.  

Predsednikom KS, ki ležijo na območjih, kjer je potrebno zgraditi male komunalne čistilne naprave, smo poslali 
pobudo za izvedbo obveščanja in osveščanja o potrebi izgradnje MKČN, vendar ni bilo zanimanja za organiziranje 
tovrstnih predstavitev po krajevnih skupnostih, saj so bile organizirane že v preteklih letih.  

Delovna skupina je dne 2. 9. 2022 pregledala devet vlog, ki so prispele na javni razpis za dodelitev sredstev v letu 
2022. Določene podatke je delovna skupina pridobila iz evidenc KPV, d. o. o.  (plačevanje okoljske dajatve za 
obremenjevanje voda z odpadnimi vodami, soglasja za novogradnje). Delovna skupina je pregledala vloge na podlagi 
kriterijev pravilnika. Za nepopolne vloge je postavila rok za dopolnitev do 20. 10. 2022.  Pravilno dopolnjene so bile 
štiri vloge. V letu 2022 smo skupaj odobrili pet popolnih vlog. 

Zahtevki za izplačilo in pogodbe o dodelitvi za vse vlagatelje, katerih vlogam se je ugodilo, so bile oddane v UJFSZ do 
23. 11. 2022. 

Višina odobrenih sredstev je skladno z razpisom 1.500,00 EUR na obstoječ stanovanjski objekt. Sredstva so bila 
planirana na proračunski postavki 40215086- Naložbe – čiščenje odpadnih voda. Za sofinanciranje se je porabilo 
7.500,00 EUR. Sredstva so bila do konca proračunskega leta 2022 nakazana na račune tistih vlagateljev, ki so na 
razpisu uspeli pridobiti sredstva. 

 

Pripravila:  

Mirjam BRITOVŠEK, vodja delovne skupine, l. r. Anton BRODNIK, vodja Urada za komunalne dejavnosti, l. r. 

 

 
Številka:  3541-0001/2022-805       
Datum: 6. 12. 2022 
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Predlagatelj: ŽUPAN                    Faza: PREDLOG 

Svet MO Velenje je na podlagi 9. člena Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih 
komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje v obdobju 2022 do vključno 
2027 (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/2022), 33. in 20. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 14/2022)  na svoji……………… seji, dne………………… sprejel 

 

SKLEP 
o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo  

malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte  
v Mestni občini Velenje za leto 2023 

  

1. člen 

Svet Mestne občine Velenje sprejme sklep, da je v letu 2023 višina dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za 
izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje 1.500,00 € na 
obstoječi stanovanjski objekt. 

2. člen 

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 

Številka: 3541-0001/2023 

Datum:   

 

                                 župan Mestne občine Velenje 

                                                         Peter DERMOL 

OBRAZLOŽITEV: 

1. PRAVNA PODLAGA: 

Pravna podlaga za sprejem sklepa je 4. odstavek 9. člena Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev 
za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje v obdobju 
2022 do vključno 2027 (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/2022), ki določa: »Višina dodeljenih sredstev za 
obstoječi stanovanjski objekt se vsako leto določi s sklepom, ki ga sprejme Svet Mestne občine Velenje.«  

2. RAZLOGI ZA SPREJEM:  

Po veljavni zakonodaji morajo lastniki obstoječih objektov izven aglomeracij obveznega opremljanja, ki nimajo 
urejenega čiščenja odpadne vode (nimajo niti greznice), le to zagotoviti najkasneje do 31. decembra 2027, ostali 
obstoječi objekti pa najkasneje ob prvi rekonstrukciji. 
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Ne glede na manj strogo zakonodajo, kot je veljala v preteklosti, pa želimo v MO Velenje pospešeno nadaljevati z 
zagotavljanjem enakih standardov varovanja okolja tudi na območjih, kjer javne kanalizacije ne bo zgrajene in 
morajo ustrezno čiščenje zagotoviti lastniki objektov sami. 
Izdelan je bil tudi lokalni operativni program za obdobje 2020-2027, ki predstavlja osnovne podatke o obsegu 
ukrepov in višini stroškov zahtevanega opremljanja aglomeracij poselitve na območju MO Velenje in v varianti 2 
predvideva opremljanje z javno kanalizacijo samo aglomeracij manjše od 2.000 PE in večje od 500 PE.  V 
aglomeracijah manjših od 500 PE (Laze, Arnače, Paški Kozjak in Trebeliško) pa se bo dispozicija komunalne 
odpadne vode reševala z vgradnjo individualnih malih komunalnih čistilnih naprav ob subvencioniranju MO Velenje 
v višini 1.500 € (50 %), ker spadajo v okvir aglomeracij je rok za vgraditev MKČN glede na Uredbo o odvajanju in 
čiščenju komunalne odpadne vode za objekte znotraj teh aglomeracij do 31. 12. 2027. 

 
3. OCENA SEDANJEGA STANJA: 

V Mestni občini Velenje je na območju, kjer še ni kanalizacije, cca. 101 stanovanjskih objektov, ki bodo morali 
odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode urediti z vgradnjo individualnih MKČN. V aglomeracijah manjših od 
500 PE in večjih od 50 PE bo nepriključenih ostalo 223 objektov s 698 prebivalci, katerih lastniki bodo morali 
obstoječe greznice zamenjati najkasneje do 31. 12. 2027 (Območja naselij Laze, Arnače, Paški Kozjak in 
Trebeliško). Ostali nepriključeni objekti izven aglomeracij (798 objektov) pa bodo morali greznice nadomestiti z 
MKČN ob prvi rekonstrukciji objekta.  

4. NAČELA: 

Namen gradnje MKČN je spodbujati varstvo okolja z zmanjšanjem onesnaženja s komunalnimi odpadnimi vodami 
in izboljšanja obstoječega stanja, zato se je Mestna občine Velenje odločila, da pomaga lastnikom obstoječih 
stanovanjskih objektov na območjih razpršene gradnje z nepovratnimi finančnimi sredstvi zgraditi MKČN. 

5. OCENA FINANČNIH POSLEDIC:  

Predlagani sklep o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za 
obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto 2023 ima finančne posledice za proračun Mestne 
občine Velenje v višini finančnih sredstev, ki so zagotovljena na proračunski postavki letnim proračunom. Za leto 
2023 je to 20.000,00 €, in sicer na proračunski postavki 40215086. 

V Velenju, 6. 2. 2023 

Pripravila: 

Mirjam BRITOVŠEK, univ. dipl. kem. inž. ,l. r.                                      Anton BRODNIK, univ. dipl.inž.var. mag, l. r. 

Gašper KOPRIVNIKAR, kom. inž., l .r.                                                         vodja Urada za komunalne dejavnosti 

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

          župan Mestne občine Velenje 
Peter DERMOL, l. r. 



 
  

Predlagatelj: ŽUPAN                                                                                                          Faza: PREDLOG 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - 
uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 
76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE), Zakona o socialnem varstvu 
(Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 23/07, 41/07, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 - 
ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A, 40/11 - ZSVarPre-A, 57/12, 39/16, 15/17 - DZ, 29/17, 52/16 - ZPPreb-
1, 21/18 - ZNOrg, 54/17, 31/18 - ZOA-A, 46/19, 28/19, 189/20 - ZFRO, 196/21 - ZDOsk, 17/22, 163/22) in 20. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 14/22) na svoji ______ seji, dne _____________ 
sprejel naslednji  
 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti  

v Mestni občini Velenje 
 

1. člen 
 
V Odloku o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO 
Velenje, št. 14/19 in 4/22; v nadaljnjem besedilu: Odlok) se v 39. členu drugi odstavek spremeni tako, 
da se glasi: 
» (2) Mednje sodijo: osebe z nizkimi prihodki (denarna socialna pomoč, pokojnina, invalidnina itd.) s 
spremljajočimi oviranostmi (dolgotrajne zdravstvene težave, invalidnost, težave v duševnem zdravju, 
zasvojenost itd.), uporabniki programov Center, Varna hiša in socialno ogrožene družine in posamezniki 
z nizkimi prihodki, glede na informacijo javnega značaja pristojnega centra za socialno delo.«. 
 

2. člen 
 

V 40. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi: 
»- vse dni v tednu pripravlja in zagotavlja tople obroke za potrebe uporabnikov programov Center, Varna 
hiša in osebam oz. družinam, ki ne dosegajo minimuma zagotavljanja sredstev za preživetje,«. 
 

3. člen 
 

V 44. členu se za besedo »objekta« doda besedilo »in brezplačnega toplega obroka dnevno za 
uporabnike programa VH.«. 

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

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

Peter DERMOL 
 
 
 
 
OBRAZLOŽITEV: 
 
1. PRAVNA PODLAGA: 
Pravno podlago predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zagotavljanju socialno 
varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve odloka) 
predstavljajo naslednji predpisi: 
− Zakon 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), ki: 

• v 21. členu določa, da lahko občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena 
(izvirne naloge), ki jih določi s splošnim aktom občine ali so določene z zakonom. Občina za 



 
  

zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev pospešuje službe socialnega skrbstva, za 
predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in družine, za socialno ogrožene, invalide in 
ostarele; ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za 
kvaliteto življenja njenih prebivalcev;  

• v 65. členu določa, da občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti z odloki, odredbami, pravilniki 
in navodili; 

− Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 23/07, 41/07, 5/08, 
73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A, 40/11 - ZSVarPre-
A, 57/12, 39/16, 15/17 - DZ, 29/17, 52/16 - ZPPreb-1, 21/18 - ZNOrg, 54/17, 31/18 - ZOA-A, 46/19, 
28/19, 189/20 - ZFRO, 196/21 - ZDOsk, 17/22, 163/22), ki v 99. členu določa, da se iz proračuna 
občine financirajo javni socialnovarstveni programi, razvojni in dopolnilni socialnovarstveni programi, 
pomembni za občino in sodelovanje z nevladnimi organizacijami in  

− Statut Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 14/22), ki v 20. členu določa, da 
občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine. 

 
2. RAZLOGI IN CILJI ZA SPREJEM AKTA SO: 
Potrebno je dodati nove upravičence do javne kuhinje in sicer uporabnike programa Varna hiša v MOV. 
 
3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC:  
Sprejetje predlaganega odloka pomeni finančne posledice za Mestno občino Velenje.  
Število uporabnikov v Varni hiši se lahko mesečno spreminja. Po izračunih bi bilo dodatnega stroška za 
MO Velenje približno 1.000 EUR na mesec. 
 
4. PRIMERJAVA SPREMEMB AKTA Z VKLJUČENIMI SPREMEMBAMI IN DOPOLNITVAMI: 
''Izvajalec izvaja storitve skladno z določbami iz pogodbe, še zlasti pa za upravičence do storitve 
opredeljene v drugem odstavku 39. člena tega odloka: 

»- vse dni v tednu pripravlja in zagotavlja tople obroke za potrebe uporabnikov Centra in osebam oz. 
družinam, ki ne dosegajo minimuma zagotavljanja sredstev za preživetje, 

- vse dni v tednu pripravlja in zagotavlja tople obroke za potrebe uporabnikov programov Center, Varna 
hiša in osebam oz. družinam, ki ne dosegajo minimuma zagotavljanja sredstev za preživetje.« 

5. PREDLOG ZA SPREJEM PO SKRAJŠANEM POSTOPKU: 
Na podlagi prve alineje prvega odstavka 84. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 14/22) predlagamo, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje sprejme po skrajšanem postopku, 
ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve. 
 
V Velenju, 6. 2. 2023 
 
Pripravila:                                                                             Marko PRITRŽNIK, prof. geog. in zgod., l.r. 
Ines Gričar Ločnikar, univ. dipl. inž., l.r.                                                 vodja Urada za družbene dejavnosti 
višja svetovalka za zdravstvo in socialo 
 
 
 
 
 
 
ŽUPAN: 
Na podlagi 33. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 14/22) predlagam 
svetu Mestne občine Velenje, da ta odlok sprejme. 
 
 župan Mestne občine Velenje                     

 Peter DERMOL, l.r. 



 
 
 

LETNO POROČILO   
 O OPRAVLJENEM IZOBRAŽEVALNEM DELU NA LJUDSKI UNIVERZI VELENJE  

V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 
 
 

Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje je organizacija za izobraževanje odraslih. Ustanoviteljica je 
Mestna občina Velenje, prostore imamo na Titovem trgu 2. Status našega zavoda so opredelili Zakon o 
zavodih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Zakon o izobraževanju odraslih. 
 
Ljudska univerza Velenje je bila ustanovljena 20. oktobra 1959 in je v šolskem letu 2021/2022 
praznovala 62-letnico svojega obstoja in delovanja. 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 3. člena Zakona o zavodih in 24. člen Statuta Mesne občine 
Velenje na 2. seji, dne 29. januarja 2019 sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi 
Andragoškega zavoda Ljudska univerza Velenje.  Z zadnjih odlokom je posodobljena  dejavnost zavoda. 
Dejavnost zavoda je prilagojena spremembam v družbi.  

 

 

1. VIZIJA, STRATEŠKI CILJI, POSLANSTVO IN VREDNOTE 
 

Po ustvarjanju izobraževalnih trendov prepoznana družbeno odgovorna izobraževalna organizacija za 
vse generacije v Evropi. 
 
 
STRATEŠKI CILJI 
1. Smo javni zavod s pozitivno javno podobo.  
2. Ohranjamo in ustvarjamo nova delovna mesta.  
3. Poznani smo po prijaznosti, kakovosti in poštenosti.  
4. Imamo moderne in prijetne prostore.  
5. Naši udeleženci se v hiši dobro počutijo.  
6. Vsi zaposleni smo zadovoljni s svojo službo.  
7. Velenje pomagamo narediti mladim podjetnikom prijazno mesto.  
8. Prepolovimo število ljudi z nedokončano osnovno šolo na področju Šaleške in Zgornje Savinjske 

doline.  
9. Letno posadimo 1000 sadnih dreves.                                                                                                             
 
 
POSLANSTVO 
 
V inovativnem učnem okolju Ljudske univerze Velenje nudimo vsem generacijam in različnim ciljnim 
skupinam sodobno in kakovostno znanje za osebni in karierni razvoj. Skupaj gradimo spoštljive in 
ustvarjalne odnose, motiviramo, svetujemo in spodbujamo uspešnost. 
           
                          



VREDNOTE 
 
Spoštljivost 
Z vsemi našimi zaposlenimi, udeleženci in poslovnimi partnerji ravnamo pošteno, enakopravno in 
prijazno.  
 
Odgovornost 
Svoje delo opravimo pravočasno, strokovno in dosledno. 
 
Kakovost 
V danih pogojih opravimo delo optimalno, strokovno in kakovostno. Sledimo standardom kakovosti v 
izobraževanju. 
 

 
2.  OPRAVLJENO IZOBRAŽEVALNO DELO 

 
 
Poročilo o opravljenih izobraževalnih oblikah za šolsko leto 2021/2022 se nanaša na obdobje od  
1. 9. 2021 do 31. 8. 2022.  
 
Skupno smo izvedli 479 različnih izobraževalnih oblik za 14.926 udeležencev v obsegu 30.029 
pedagoških ur.  
 
Primerjava s prejšnjimi izobraževalnimi obdobji na področju izvedbe vseh programov je prikazana v 
spodnji tabeli: 
 

 REALIZIRANO PO ŠOLSKIH LETIH 

Šolsko leto Število 
izobraževalnih oblik Število ur Število 

udeležencev 

2016/2017  319 33.299 9.562 

2017/2018 504 38.762 11.307 

2018/2019 486 40.247 11.710 

2019/2020 496 30.494 8.648 

2020/2021 545 26.195 12.772 

2021/2022 479 30.029 14.926 

Sprememba v % -12,10 % +14,60 +16,90 
 
 
Ugotavljamo, da se ljudje lažje odločajo za krajše izobraževalne programe, ki jim omogočajo hitrejšo 
pridobitev konkurenčnih prednosti na trgu. Opažamo povečan obisk udeležencev v različnih formalnih 
in neformalnih izobraževalnih oblikah, saj je porast od lani v številu udeležencev večji za skoraj 17%.  
 
 
3. FORMALNO IN NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE 
 
Na področju formalnega izobraževanja smo izvajali spodaj navedene izobraževalne programe. 
 



 V programu Osnovne šole za odrasle smo šolskem letu 2021/2022, v 1. in 2. polletju presegli 
planiran vpis udeležencev in posledično imeli v obeh polletjih oblikovane po štiri oddelke. V 
obeh polletjih smo skupaj izvedli 3.994 pedagoških ur za 81 udeležencev.  

 Na področju srednješolskih programov smo izvedli izobraževalne programe za pridobitev 
srednješolske poklicne in strokovne izobrazbe; administrator (SPI), trgovec (SPI), 
ekonomski tehnik (PTI), logistični tehnik (PTI), ekonomski tehnik (SSI), predšolska vzgoja (SSI) 
in dva programa poklicnega tečaja, ki trajata eno leto, ekonomski tehnik in predšolska vzgoja. 
Vse navedene programe smo izvedli v obsegu 6.905 pedagoških ur za 78 udeležencev.  

 17 udeležencev je uspešno opravilo zaključni izpit in poklicno maturo ter pridobilo višjo 
izobrazbo.  

 V šolskem letu 2021/2022 smo na Ljudski univerzi Velenje nadaljevali z izvajanjem 
višješolskega programa ekonomist Višje strokovne šole Slovenj Gradec. Izvedli smo 152 
pedagoških ur za 11 študentov.  

 
Na področju neformalnega izobraževanja smo izvajali naslednje programe. 
 

 V okviru programov nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) smo 13 udeležencev usposobili 
za skladiščnike, 11 oseb pa je pridobilo trajno veljavni certifikat NPK viličarist/viličaristka.  

 Na področju jezikovnega izobraževanja smo 44 priseljencev, državljanov tretjih držav,  vključili 
v štiri skupine 180-urnega programa Začetna integracija priseljencev, za njih izvedli 720 ur.  

 Izpit iz slovenščine na osnovni in vstopni ravni je opravljalo 128 posameznikov.  
 Iz sklopa jezikovnega izobraževanja smo izvedli 7 jezikovnih tečajev iz angleščine, nemščine 

in italijanščine za 15 tečajnikov, v obsegu 160 pedagoških ur.  
 Za mlade prevzemnike kmetij smo izvedli en individualni računalniški tečaj v obsegu 50 ur.  
 Na področju računalniškega izobraževanja smo za podjetja izvedli 14 različnih oblik 

usposabljanja s področja digitalnih kompetenc za 30 zaposlenih udeležencev v obsegu 
1.205 ur.   

 Na območju Zgornje Savinjske doline smo v okviru Univerze za III. življenjsko obdobje izvedli 
številne delavnice in programe v obsegu 232 ur za 72 občanov Zgornje Savinjske doline.  

 
Druge oblike neformalnega izobraževanja: 

 Študijski krožek je neformalna oblika izobraževanja, ki smo jih v šolskem letu 2021/2022 
izvedli v treh oblikah, v obsegu 91 pedagoških ur za 38 udeležencev.  Vse tri oblike smo izpeljali 
na Ljubnem in v Mozirju. 

 Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je najvidnejša promocijska kampanja na področju 
izobraževanja in učenja v Sloveniji. V okviru prireditev TVU 2022 je na Titovem trgu potekal tudi 
10. medgeneracijski festival Medgeneracijska mineštra, ki smo ga izpeljali 10. in 11. junija v 
sodelovanju z Mestno občino Velenje in drugimi javnimi zavodi. V Tednu vseživljenjskega 
učenja je sodelovalo 47 (pod)izvajalcev, izvedli smo 115 prireditev za 3.711 udeležencev.  
 

 
4. PODPORNE DEJAVNOSTI 
 
S 1. 1. 2021 se je v Sloveniji oblikovala javna mreža za javno službo za namen izvajanja svetovanja 
na področju izobraževanja odraslih, v okviru katere deluje tudi Svetovalno središče Velenje. V okviru 
javne službe smo v šolskem letu 2021/2022 izvajali svetovalno dejavnost pri vključevanju v program 
osnovne šole za odrasle in pri nadaljevanju izobraževalne poti, vključevanju v javnoveljavne 
izobraževalne programe za odrasle, vključevanju v neformalne izobraževalne programe za odrasle in 
ugotavljanju in dokumentiranju znanja, spretnosti in veščin. Skupaj smo izvedli 1.489 svetovalnih ur in 
595 individualnih svetovalnih obravnav.  
 
V okviru Ljudske univerze Velenje nudimo občanom možnost samostojnega učenja tudi na lokacijah 
(Velenje, Šoštanj, Nazarje). V sklopu aktivnosti svetovanja na področju samostojnega učenja in učne 
pomoči smo zabeležili 544 svetovalnih obravnav, od tega smo izvedli 206 ur samostojnega učenja 
za 203 obiskovalcev Središča za samostojno učenje.  
 
  



5. NACIONALNI IN MEDNARODNI PROJEKTI 
  
V nadaljevanju navajamo različne nacionalne in mednarodne projekte, ki si jih vsakega posebej in 
njihove rezultate, lahko pogledate na naši spletni strani www.lu-velenje.si, pod zavihek projekti.  
 
V letu 2021/2022 smo izvajali naslednje nacionalne projekte: 
 

 Temeljne in poklicne kompetence 2018-2022, katerega namen je povečati vključenost 
odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati njihove kompetence. V okviru projekta smo 
skupaj s parterji izvedli 15 različnih izobraževalnih tečajev in usposabljanj za 143 udeležencev, 
v obsegu 522 pedagoških ur.  

 Informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega 
znanja od 2016 do 2022. V aktivnosti projekta smo skupaj s konzorcijskim partnerjem Šolskim 
centrom Velenje vključili 84 zaposlenih svetovancev, za katere smo izvedli 1.277 svetovalnih 
ur. Projekt smo uspešno zaključili 31. 3. 2022.  

 Večgeneracijski center Planet generacij je eden od 15 večgeneracijskih centrov, ki od 
januarja 2017 delujejo v Sloveniji. Izpeljali smo 55 različnih oblik v obsegu 1.950 ur vsebin, 
informiranja in neformalnega druženja, za 995 udeležencev.  

 Projekt Socialna aktivacija ''AS – Aktiviraj se!'', katerega aktivacijski pristopi vključujejo tako 
socialno kot zaposlitveno aktivacijo, pri čemer smo izvedli 2 obliki za 30 posameznikov, v 
obsegu 1.221 ur.  

 LAS: Prva pametna podeželska učilnica v Sloveniji 
 LAS: Povezujmo se 
 PUM-o: Projektno učenje mlajših odraslih, je program neformalnega izobraževanja za 

opolnomočenje mlajših odraslih od 15. do dopolnjenega 26. leta starosti, v katerega smo vključili 
25 posameznikov.  

 Vzorčno mesto Velenje je strateško zasnovan kot ekosistem in funkcionira kot trajnostni Living 
Lab za razvoj lokalnega okolja. V okviru slednjega smo izpeljali 214 različnih dogodkov in oblik 
za 6.910 udeležencev, v obsegu 1.013 ur.  

 V okviru Središča Medkulturnega dialoga smo za odrasle priseljence organizirali delavnice 
neformalnega spoznavanja in učenja slovenskega jezika ter spoznavanje kulture in družbe na 
splošno. Skupaj smo izvedli 4 različne delavnice za 105 udeležencev v skupnem obsegu 200 
ur. 

 
V letu 2021/2022 smo izvajali in bili vključeni v 18 mednarodnih Erasmus+ projektov: 

 Projekt COOCOU 
 Projekt CORE 
 Projekt Hexagonal Leader 
 Projekt TIWA 
 Projekt SNAIL - Slow, Necessary And Improves the Level 
 Projekt GREENet 
 Projekt PolyFLIP 
 Projekt ENVISION 
 Projekt ACTIVE 2 
 Projekt AgeAdapt 
 Projekt Do it Yourself 
 Projekt HOPE 
 Projekt CONVOLUT 
 Projekt ALICE 
 Projekt InTact 
 Projekt Mental Health Leader 
 Projekt ARISE 
 Projekt Task Based Learning  

 
 
6. SKLEP 
 
23-članski delovni kolektiv je skupaj s 4 javnimi delavci ob sodelovanju številnih zunanjih sodelavcev 
opravil pomembno delo tudi na področju dvigovanja izobrazbene ravni prebivalstva Mestne občine 
Velenje in okolice. 

http://www.lu-velenje.si/


Verifikacije izobraževalnih programov nam omogočajo samostojno izvajanje programov, določanje 
višine šolnin in izdajo spričeval. 
 
Navkljub epidemiološkim razmeram, ki so nekoliko vplivale na naše celotno delovanje, smo dosegli 
večino načrtovanih aktivnosti in cilje, tako na področju izobraževanja kot tudi na področju kakovosti. 
Imamo dober in strokovno usposobljen predavateljski aktiv. Na strokovnih aktivih in neformalnih 
srečanjih  predavatelji poleg strokovnega dela izmenjujejo tudi izkušnje pri delu z odraslimi.  
 
Aktivno se vključujemo na razpise za nacionalne in mednarodne projekte ter pridobivamo izkušnje in 
reference tudi na tem področju. Trenutno smo vključeni v 18 mednarodnih in 9 nacionalnih projektov. 
 
Vse dosedanje revizije so pokazale strokovno in pravilno delovanje naše institucije.  
 
 
 
Velenje, november 2022               Direktorica 
                  Brigita Gorjup, univ. dipl. ekon., l.r.  
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POROČILO O IZVEDBI JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA LETNEGA PROGRAMA 

ŠPORTA V MESTNI OBČINI VELENJE IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO 2022 
 
 
I. 

Mestna občina Velenje je na svoji spletni strani, dne 14. januarja 2022 objavila »Javni razpis za sofinanciranje 
izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje iz proračuna mestne občine Velenje za leto 2022«. Javni 
razpis je trajal od 14. januarja 2022 do 4. februarja 2022, vsa razpisna dokumentacija pa je bila na voljo na spletni 
strani www.velenje.si (javne objave).  
 
Predmet javnega razpisa so bile naslednje vsebine ter razvojne in strokovne naloge v športu: 
 

ŠPORTNI PROGRAMI: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na razpis se je prijavilo 48 klubov in društev, pogoje za pridobitev sredstev je izpolnjevalo 45 klubov in društev.   
 

Športni programi in področja, ki so kandidirali na JR za sofinanciranje LPŠ MOV 2022, so bili ovrednoteni na 
osnovi Pogojev, meril in kriterijev za vrednotenje LPŠ v Mestni občini Velenje za leto 2022, ki so sestavni del LPŠ 
MOV 2022. 

 

http://www.velenje.si/
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Rezultati ocenjevanja so bili sledeči, zneski so v evrih:  
 
 

 

Prijavitelj Nadpovprečni 
dosežki 

Programi, 
organiziranost, 

prireditve 

Sredstva za 
društvo/klub 
skupaj 2022 

1 ATLETSKI KLUB VELENJE 23.636,35 28.392,11 52.028,46 

2 PLAVALNI KLUB VELENJE 13.397,13 34.002,71 47.399,84 

3 ROKOMETNI KLUB GORENJE 
VELENJE 

144.966,44 26.023,73 170.990,17 

4 NOGOMETNI KLUB RUDAR VELENJE 72.483,22 17.712,23 90.195,45 

5 JUDO KLUB VELENJE  11.037,90 11.037,90 

6 KARATE KLUB VELENJE  10.590,73 10.590,73 

7 SMUČARSKO SKAKALNI KLUB 
VELENJE 

956,94 9.377,65 10.334,59 

8 ŽENSKI ROKOMETNI KLUB VELENJE 22.550,34 4.897,06 27.447,40 

9. DRUŠTVO ŠALEŠKI ALPINISTIČNI 
ODSEK VELENJE 

10.526,32 6.991,40 17.517,72 

10 STRELSKO DRUŠTV O MROŽ 3.827,75 4.458,60 8.286,35 

11 KONJENIŠKI KLUB VELENJE 1.913,88 10.127,32 12.041,20 

12 ŠALEŠKI TENIŠKI KLUB VELENJE  7.260,41 7.260,41 

13 SABLJAŠKI KLUB RUDOLF CVETKO 
VELENJE 

 1.884,01 1.884,01 

14 KARATE KLUB TIGER VELENJE  2.763,80 2.763,80 

15 TAEKWON-DO IN KICKBOKS KLUB 
SKALA VELENJE 

4.465,71 6.933,52 11.399,23 

16 KLUB DESKANJA NA SNEGU DESKA 
VELENJE 

956,94 1.582,59 2.539,53 

17 GOLF KLUB VELENJE  1.417,43 1.417,43 

18 SMUČARSKI KLUB VELENJE  2.790,26 2.790,26 

19 HOKEJSKI KLUB VELENJE  2.283,89 2.283,89 

20 NAMIZNOTENIŠKI KLUB TEMPO 
VELENJE 

 2.105,75 2.105,75 
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21 BOKS KLUB RING VELENJE 318,98 4.997,67 5.316,65 

22 KLUB JADRALNIH PADALCEV SKY  1.415,69 1.415,69 

23 RIBIŠKA DRUŽINA VELENJE  2.257,81 2.257,81 

24 ŠPORTNO DRUŠTVO SKUPINE 
PREMOGOVNIK VELENJE 

 475,22 475,22 

25 ŠPORTNO DRUŠTVO PESJE  1.741,99 1.741,99 

26 KOŠARKARSKI KLUB VELENJE  983,69 983,69 

27 BALINARSKO ŠPORTNO DRUŠTVO 
VELENJE PREMOGOVNIK 

 682,80 682,80 

28 UNIVERZA ZA III. ŽIVLJENJSKO 
OBDOBJE VELENJE 

 964,38 964,38 

29 KLUB TAJSKEGA BOKSA VELENJE  2.987,50 2.987,50 

30 NOGOMETNO DRUŠTVO ŠKALE  2.034,68 2.034,68 

31 DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠKALE  415,81 415,81 

32 AVTO MOTO TURING KLUB VELENJE  1.553,30 1.553,30 

33 PLANINSKO DRUŠTVO ŠKALE - 
HRASTOVEC 

 1.710,18 1.710,18 

34 TRIATLON KLUB VELENJE  1.822,37 1.822,37 

35 ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO 
BUSHIN 

 3.447,64 3.447,64 

36 KLUB VODNIH ŠPORTOV VELENJE  1.223,09 1.223,09 

37 PROFESOR ŠPORTNE ZVZGOJE 
GREGOR VEGAN S.P.  

 2.341,12 

 

2.341,12 

 

38 DRUŠTVO INVALID KONOVO  3.376,06 3.376,06 

39 MALI ŠPORTNIK TJAŠA HUDARIN S.P.   1.715,88 1.715,88 

40 ODBOJKARSKO DRUŠTVO VELENJE  1.392,79 1.392,79 

41 ŠPORTNO DRUŠTVO ZOO STATION  777,64 777,64 

42 ŠPORTNO DRUŠTVO X-SPORTS  809,03 809,03 

43 PLANINSKO DRUŠTVO VELENJE  3.416,66 3.416,66 
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44 TENIS KLUB AS VELENJE  1.875,06 1.875,06 

45 DRUŠTVO TABORNIKOV ROD 
JEZERSKI ZMAJ VELENJE 

 2.448,84 2.448,84 

 

 

 

         

 
 

Številka: 4505-0028/2022 
Datum:  18. 1. 2023 

 
 

 
Pripravila:  
Simona POGORELČNIK, l.r.                                                                           Marko PRITRŽNIK, l.r. 
višja svetovalka za šolstvo in šport                                        vodja Urada za družbene dejavnosti 
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                      Številka: 0110-0003/2023-504 
Datum: 3. 2. 2023 

 
 

POROČILO O DELU ODBORA ZA POMOČ OBČANKAM IN OBČANOM  
TER POROČILO O POSLOVANJU NA PODRAČUNU ZA DOBRODELNE NAMENE  

V LETU 2022 
 
Odbor za pomoč občankam in občanom Mestne občine Velenje (v nadaljevanju odbor) je bil ustanovljen v letu 2009 z 
namenom, da bo uravnoteženo skrbel in koordiniral dobrodelne aktivnosti za pomoč posameznikom in družinam v 
Mestni občini Velenje. Hkrati z odborom je bila ustanovljena Delovna skupina za ugotavljanje upravičenosti do pomoči 
s podračuna za dobrodelne namene Mestne Občine Velenje (v nadaljevanju delovna skupina), katere naloga je 
priprava predlogov za dodelitev pomoči v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju denarnih pomoči s podračuna za 
dobrodelne namene Mestne občine Velenje. Naloga odbora je, da po pregledu predlogov delovne skupine sprejme 
končno odločitev o tem, kdo je upravičen do sredstev. 
 
Predsednik odbora je predsednik Medobčinskega društva invalidov Šaleške doline Velenje, Drago Kolar. Člani odbora 
so: predsednica Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje Bojana Špegel, predsednica Društva za boj proti raku 
Velenje Branka Drk, članica Društva šaleških likovnikov Viktorija Meh, direktorica Festivala Velenje Barbara Pokorny, 
nekdanji član Društva humoristov Velenje Bojan Petrej, vodja Župnijske Karitas Velenje Jelka Borovnik, predsednik 
Rdečega križa Slovenije OZ Velenje Jože Kožar, predstavnica Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška, Enota 
Velenje, Lidija Hartman Koletnik, pomočnica direktorja Zdravstvenega doma Velenje Tanja Kontič, vodja Urada za 
javne finance in splošne zadeve Mestne občine Velenje Amra Kadrič in višja svetovalka Urada za družbene dejavnosti 
Mestne občine Velenje Nina Korelc.  
 
Skrbniki podračuna za dobrodelne namene Mestne občine Velenje so Drago Kolar, Viktorija Meh, Barbara Pokorny in 
Bojan Petrej. 
 
Delovno skupino sestavljajo: višja svetovalka Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška, Enota Velenje, Irena Vučina, 
strokovni delavki Centra za socialno delo Savinjsko-Šaleška, Enota Velenje, Gabrijela Počivalnik in Aleksandra 
Švenda, sekretarka Rdečega križa Slovenije, OZ Velenje, Darja Lipnikar, vodja Župnijske Karitas Velenje Jelka 
Borovnik in predsednica delovne skupine, višja svetovalka Urada za družbene dejavnosti Mestne občine Velenje, Nina 
Korelc. 
 
Odbor se je v letu 2022 zaradi finančnih in socialnih stisk občanov sestal devetkrat. Seje so potekale dopisno po 
elektronski pošti. Odbor je obravnaval šestnajst vlog za pomoč socialno ogroženim družinam in posameznikom. 
Petnajstim vlagateljem je bila pomoč odobrena. Za pomoč družini zaradi požara smo skupaj z občani zbrali nekaj več 
kot 15 tisoč evrov. 
 
Sredstva smo namenili tudi organizacijam: Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje za letovanje otrok na morju in 
novo opremo, Varstveno delovnemu centru SAŠA za novo opremo, Plavalnemu klubu Velenje za nakup novega 
športnega rekvizita, Domu za varstvo odraslih Velenje za pomoč starejšim v stiski, Ustanovi radio 1 za namen 
dobrodelne akcije Deželak Junak 2022 in Društvu distrofikov Slovenije.  
 
V letu 2022 se je na podračunu za dobrodelne namene Mestne občine Velenje zbralo 24.856,01 EUR. Sredstva v 
višini 4.850,35 EUR smo prejeli kot donacije fizičnih oseb, sredstva v višini 20.000,00 EUR kot donacijo Mestne občine 
Velenje. Nekaj sredstev pa je iz naslova obresti pozitivnega stanja na računu in sicer 5,66 EUR. Ob zaključku leta je 
bilo stanje na podračunu za dobrodelne namene 11.940,88 EUR. 
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POROČILO O PRIHODKIH IN ODHODKIH NA PODRAČUNU ZA DOBRODELNE NAMENE: 

PRIHODKI                                                                                                                      
Prejete donacije fizičnih oseb za pomoč družini zaradi požara 4.850,35 EUR 
Prejeta donacija Mestne občine Velenje za pomoč družini zaradi 
požara 10.000,00 EUR 

Prejeta donacija Mestne občine Velenje 10.000,00 EUR 
Obresti na stanje 5,66 EUR 
Skupaj 24.856,01 EUR 
    
ODHODKI   
Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje                     
- letovanje otrok 5.000,00 EUR 
- nova oprema 3.000,00 EUR 
Društvo distrofikov Slovenije  
- pomoč ALS obolelim 500,00 EUR 
Ustanova Radio 1 (ena) – fundacija preprosto blizu  
- dobrodelna akcija DEŽELAK JUNAK 2022 1.000,00 EUR 
Plavalni klub Velenje  
- športni rekvizit 2.000,00 EUR 
Dom za varstvo odraslih Velenje  
- pomoč starejšim v stiski 3.000,00 EUR 
Varstveno delovni center SAŠA  
- nova oprema 3.000,00 EUR 
Denarna pomoč za občane   
- nakup hrane in osnovnih življenjskih potrebščin, plačilo položnic 3.860,20 EUR 
- kombi za prevoz invalidne osebe 2.000,00 EUR 
- pomoč zaradi požara (plačilo računov za material in gradbene 
storitve) 15.166,29 EUR 

- stroški pogreba 1.990,07 EUR 
Skupaj 40.516,56 EUR 

    Stanje na dan 1. 1. 2022 27.601,43 EUR 
Prihodki 24.856,01 EUR 
Odhodki 40.516,56 EUR 
Stanje na 31. 12. 2022 11.940,88 EUR 
      
Občankam in občanom, ki se znajdejo v finančni stiski, ne pomaga le odbor. Zahvala za reševanje težav na področju 
socialne problematike gre tudi Centru za socialno delo Savinjsko-Šaleška, Enota Velenje, Rdečemu križu Slovenije, 
OZ Velenje, Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje in Župnijski Karitas Velenje. Medsebojno povezovanje in 
dobro sodelovanje nam omogočata, da stiske občank in občanov rešujemo hitreje in kar se da učinkovito.  

Pripravili:         
Tea PANTNER, dipl. var., l.r.                                           vodja Urada za družbene dejavnosti 
                                                                                                                      Marko PRITRŽNIK, prof. geog. in zgod., l.r. 

Danijela BORIĆ, univ. dipl. ekon., l.r.                                       

predsednik Odbora za pomoč občankam in občanom MOV 
                                                                                                                                                             Drago KOLAR, l.r. 



 
 

 
POROČILO O IZVEDBI JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ORGANIZACIJ 

UPOKOJENCEV V MESTNI OBČINI VELENJE  
V LETU 2022 

 
 
 

I. 
 
Mestna občina Velenje (v nadaljnjem besedilu: MOV) je v Našem času in na internetni strani MOV dne                    
11. februarja 2022 objavila »Javni razpis za sofinanciranje programov organizacij upokojencev v MOV v letu 2022«   
(v nadaljnjem besedilu: javni razpis). Javni razpis je trajal od 11. februarja 2022 do 11. marca 2022, vsa razpisna 
dokumentacija pa je bila na voljo v sprejemni pisarni MOV in na spletni strani www.velenje.si (Javne objave).  
 
Postopek javnega razpisa je vodila strokovna komisija, ki jo je imenoval župan skladno s Pravilnikom o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije in v skladu z razpisno dokumentacijo javnega razpisa. 
 
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov organizacij upokojencev v MOV za leto 2022, katerih vsebina je 
predvsem: 

-  vključevala informiranje ter svetovanje svojim članom, 
-  vključevala prostovoljno delo, 
-  vključevala aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa, 
-  vključevala strokovno vzgojo članov, 
-  vključevala skrb za lastno zdravje, 
-  vključevala programe druženj, 
-  vključevala medgeneracijsko sodelovanje in 
-  spodbujala kulturno izražanje in kreativnost. 

 
Na javni razpis so se lahko prijavili prijavitelji, ki so izpolnjevali naslednje pogoje: 

- imajo sedež v MOV oziroma imajo v aktu o ustanovitvi določeno enoto na območju MOV in delujejo na 
območju MOV najmanj tri leta, 

- so registrirani za izvajanje programov na področju upokojenskih društev oziroma imajo izvajanje upokojenskih 
dejavnosti kot eno izmed dejavnosti opredeljeno v ustanovitvenem aktu oziroma statutu, ter jo med letom tudi 
dejansko izvajajo, 

-     imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo njihovo delovanje, 
- imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvedbo programa, 
- program je neprofitne narave (višina prihodkov ne sme biti višja od višine odhodkov; priznani odhodki so 

lahko sestavljeni iz upravičenih stroškov), 
- program mora biti pretežno izveden na območju MOV, 
- vsebina programa mora ustrezati predmetu javnega razpisa, 
- niso imeli blokiranega transakcijskega računa dlje kot en mesec v obdobju zadnjih treh mesecev pred 

dnevom odpiranja prijav, 
- so v celoti izpolnili vse pogodbene obveznosti do MOV na podlagi javnih razpisov na področju programov in 

projektov upokojenskih organizacij iz preteklih let, če so na njih sodelovali ali imajo sklenjene dogovore o 
vračilu sredstev ter sredstva v skladu z dogovorom tudi redno vračajo. Če prijavitelj obveznosti iz sklenjenih 
dogovorov ne izpolnjuje, se šteje, da ne izpolnjuje splošnega pogoja za prijavo, 

- dovoljujejo objavo podatkov o prijavitelju in o prijavljenem programu z namenom objave rezultatov razpisa na 
spletni strani MOV, skladno s predpisi o dostopu do informacij javnega značaja in o varstvu osebnih 
podatkov, 

-     prijavljeni programi morajo biti izvedeni v proračunskem letu za katerega je objavljen javni razpis (v primeru 
letnega razpisa). 

II. 
 
Na javni razpis so pravočasno prispele prijave 7 prijaviteljev.  
 
Vsaka prijava je bila ovrednotena glede na sprejeta merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav, ki so bila sestavni del 
razpisne dokumentacije. Komisija je razdelila 22.500 EUR, namenjenih za različne programe organizacij upokojencev.  
 
 
 

http://www.velenje.si/


 
 

Rezultati razdelitve sredstev: 
 
        Prijavitelji:                                             Naziv programa:                                 Znesek sofinanciranja v €:    
                                                                                         
1. DRUŠTVO UPOKOJENCEV VINSKA 

GORA 
PROGRAM DELA DU VINSKA 
GORA V LETU 2022 
 

2.500,00 

2. KLUB UPOKOJENCEV GORENJE KLUB UPOKOJENCEV GORENJE 
2.500,00 

3. DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
VELENJE 

DNEVNI CENTER AKTIVNOSTI 
6.600,00 

4. DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠKALE PROGRAM DELA DU ŠKALE 2022 
3.000,00 

5. DRUŠTVO UPOKOJENCEV PAKA 
PRI VELENJU 

MEDGENERACIJSKO AKTIVNO 
PREŽIVLJANJE STAROSTNIKOV 
DU PAKA PRI VELENJU 

 

3.000,00 

6. DRUŠTVO UPOKOJENCEV 
DRŽAVNIH IN OBČINSKIH 
ORGANOV OBČIN ŠOŠTANJ, 
ŠMARTNO OB PAKI IN MESTNE 
OBČINE VELENJE 

LETNI PROGRAM DELA DU DOO 
IN PROGRAM ART/ROKODELSKIH 
DELAVNIC 1.900,00 

7. DRUŠTVO UPOKOJENCEV ŠENTILJ 
PRI VELENJU 

DRUŠTVENE AKTIVNOSTI 2022  

3.000,00 

 
 
Vsi programi, ki so bili sprejeti v sofinanciranje, so bili v letu 2022 tudi realizirani. 
 
 
 
Številka: 4507-0005/2022 
Datum: 31. 1. 2023 
 
 
  
Pripravila:                                                                                                  Marko PRITRŽNIK, prof. geog. in zgod., l.r. 
Ines GRIČAR LOČNIKAR, univ. dipl. inž., l.r.                                                           vodja Urada za družbene dejavnosti 
višja svetovalka za zdravstvo in socialo 



POROČILO O DODELJENIH DRŽAVNIH POMOČEH V KMETIJSTVU V LETU 2022 
 
MO Velenje od leta 2015, ko je bil sprejet Pravilnik o dodeljevanju pomoči za  ohranjanje in razvoj 
kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2015-2020 (v nadaljevanju: 
pravilnik), vsako leto dodeli sredstva za namen pomoči v kmetijstvu in gozdarstvu. V pravilniku, leta 
2020 je bila veljavnost pravilnika podaljšana do 2023, so natančno opredeljeni ukrepi, cilji, predmeti 
pomoči, upravičenci, splošni in posebni pogoji upravičenosti, upravičeni stroški in finančne določbe, 
skratka pogoji, pod katerimi vlagatelji lahko prejmejo sredstva. 
 
Dovoljeni ukrepi: 
Vrste pomoči Ukrepi: 
Državne pomoči po 
skupinskih izjemah v 
kmetijstvu (na podlagi  
Uredbe Komisije (EU) št. 
702/2014  

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena 
sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko 
proizvodnjo (14. člen); 
 
UKREP 2: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (28. člen); 
 

De minimis pomoči  
(na podlagi Uredbe 
Komisije (EU) št. 
1407/2013) 

UKREP 3: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in 
živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji  
 
UKREP 4: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju 
nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja;  
 
UKREP 5: Pomoč za gozdarstvo 

Ostali ukrepi občine UKREP 6: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja 
podeželja.  

 
 
 
Preglednica dodeljenih DP za posamezen ukrep v obdobju 2015 -2021 (v EUR)  
 Pomoč za 

naložbe v 
opredmetena ali 
neopredmetena 
sredstva na 
kmetijskih 
gospodarstvih v 
zvezi s primarno 
kmetijsko 
proizvodnjo 

Pomoč za 
plačilo 
zavarovalnih 
premij 

Pomoč za 
naložbe v 
predelavo in 
trženje 
kmetijskih in 
živilskih 
proizvodov 
ter naložbe v 
nekmetijsko 
dejavnost na 
kmetiji 

Pomoč za 
izobraževanje 
in 
usposabljanje 
na področju 
nekmetijskih 
dejavnosti na 
kmetiji ter 
predelave in 
trženja 

Pomoč za 
gozdarstvo 

Podpora 
delovanju 
društev s 
področja 
kmetijstva 
in razvoja 
podeželja 

Skupaj 

2015 32.004,82 1.859,66 2.041,12 - 2.900,29 7.819,28 46.625,18 
2016 28.071,73 2.189,10 2.124,95 - 2.106,85 6.281,80 40.774,46 
2017 57.328,33 3.007,91 2.100,00 - 2.536,22 8.916,11 73.888,56 
2018 46.523,51 2.022,22 642,78 75,00 4.058,50 9.200,41 62.522,40 
2019 51.675,98 1.798,64 2.835,00 - 6.223,56 9.388,92 71.922,11 
2020 48.592,33 1.494,60 2.356,76 - 8.445,61 3.186,78 64.075,08 
2021 48.742,63 - 2.921,25 - 15.373,18 8.617,27 75.654,34 

 
 
Komisija za kmetijstvo je za leto 2022 v začetku februarja objavila javni razpis, skladen z veljavno 
zakonodajo, skupna višina razpisanih sredstev je znašala 78.200 EUR.  
Upravičenci do razpisanih sredstev so bil: 
-  pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, dejavna v  primarni kmetijski 
proizvodnji,  vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež ter del obdelovalnih kmetijskih 
površin v občini in opravljajo dejavnost primarne kmetijske proizvodnje na najmanj 1 ha obdelovalnih 
kmetijskih površin; 
-  pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja v primerih ukrepov za pomoči de 
minimis , in imajo sedež na kmetijskem gospodarstvu; 



- registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in 
prehrane na območju občine. 
Skupaj smo v letu 2022 izplačali 69.973 EUR, kar predstavlja 89 % vseh razpisanih sredstev, 
nerazdeljenih je ostalo 8.152 EUR. Vloge vseh vlagateljev so bile odobrene, na ukrepih 1, 3 in 5 je bila 
realizacija 89 %, upravičenci, ki v obdobju 2015-2021 še niso prejeli sredstev oz. so se na ta razpis 
prijavili prvič, so lahko prejeli do 50 % upravičenih sredstev (teh je bilo 7), ostali do 40 %. Na ukrepu 1 
trije vlagatelji niso izvedli investicije, skladno s pogodbo pa so na občino pravočasno poslali obvestilo, 
da investicije zaradi opravičljivih razlogov ne morejo izvesti. Na ukrepu 6, kjer so sredstva namenjena 
sofinanciranju dejavnosti društev, je bila realizacija 92 %.  
Pri ukrepu 1, Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih 
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, je bilo največ sredstev izplačanih za 
nakup priklopne mehanizacije (kosilnice, obračalniki, mulčerji, tovorne prikolice), sledijo posodobitve 
gospodarskih objektov (ureditev dvorišča, menjava kritine na gospodarskih poslopjih,…). Najvišji 
znesek izplačane pomoči je znašal 2.030 EUR, takšnih prejemnikov je bilo 14, izvedli pa so investicije, 
višje od 7.000 EUR (ta znesek je, skladno z razpisom, določen kot zgornja meja upravičenih stroškov).  
Pri ukrepu 3, Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter 
naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis, so bila sredstva izplačana za naložbe v 
dopolnilne dejavnosti na kmetijah, podrobneje za nakup strojev in opreme za izvajanje dopolnilne 
dejavnosti.  
 
Pri ukrepu 5, Pomoč za gozdarstvo, so bila sredstva izplačana za naložbe v stroje (vitli,…) in manjšo 
opremo (motorne žage, zaščitna oprema) za kvalitetnejše in varnejše delo v gozdu. Najvišji znesek 
pomoči na tem ukrepu je bil 2.000 EUR, ta znesek sta prejela dva upravičenca, ki sta izvedla 
investicijo v višini 5.000 EUR ali več, kot upravičena sredstva pa so bila upoštevana sredstva v višini 
5.000 EUR (ta znesek je, skladno z razpisom, določen kot zgornja meja upravičenih stroškov). 
 
Sredstva, namenjena društvom in združenjem s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane, so bila 
preko ukrepa 6, Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja, izplačana 
za sofinanciranje dejavnosti društev, in sicer predvsem za izvedbo strokovnih izobraževanj, ekskurzij, 
izdajo strokovne literature.  
 
Preglednica dodeljenih DP v letu 2022, za posamezen ukrep 
Ukrep Število 

upravičencev 
Višina sofinanciranja  

 
Skupna 
višina 
izplačanih 
sredstev 
 (v EUR) 

Pomoč za naložbe v opredmetena ali 
neopredmetena sredstva na kmetijskih 
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko 
proizvodnjo 

31 29 % (29 upravičencev) 
40 % (2 upravičenca) 

49.637,64 

Pomoč za naložbe v predelavo in trženje 
kmetijskih in živilskih proizvodov ter 
naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji 
– de minimis 

2 40 % 832,16 

Pomoč za gozdarstvo 10 29 % (5 upravičencev) 
40 % (5 upravičencev) 

9.901,67 

Podpora delovanju društev s področja 
kmetijstva in razvoja podeželja 

10 83 %, ob upoštevanju % 
članstva iz MOV 

9.601,22 

Skupaj 53  69.972,69 
 

 
Skladno z zakonodajo, ki ureja področje državnih pomoči, je MO Velenje januarja 2022 na Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poslala poročilo o dodeljenih državnih pomočeh, za ukrep 1.  
 
Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu de minimis, kamor spadata ukrepa 3 in 5, je bilo na 
Ministrstvo za finance poslano po odobritvi sredstev upravičencem, junija 2022. 
 



Podatki o prejemnikih sredstev 
 
 
ukrep 1 - Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena 
sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko 
proizvodnjo  

znesek 
dodeljenih 
sredstev 

DVORJAK JANI 2.030,00 
ROTOVNIK BERNARD 2.030,00 
KUHAR BOGDAN 2.030,00 
TEPEJ STANKO 2.030,00 
KARNIČNIK SIMON 1.769,00 
KLANČNIK ALENKA 1.687,36 
RING MATJAŽ 2.030,00 
JAN JOŽE 1.913,62 
OBU VAZNER KRISTINA 1.986,56 
DOLAR BRANKO 1.261,50 
VERDEV BORIS 1.035,42 
BRITOVŠEK ALEŠ 296,91 
ŽEVART JOŽE 2.030,00 
OCEPEK OLGA 1.621,09 
CVIKL GAŠPER 1.536,48 
CERKOVNIK MITJA 1.711,26 
KRENKER SILVO 328,03 
OCEPEK JANEZ 2.030,00 
LEMEŽ JESENIČNIK AMADEJA 1.559,73 
PEČEČNIK GAŠPER 2.030,00 
VOH JOŽEF 2.030,00 
PUNGARTNIK ROMAN 965,55 
MIHELAK DARINKA 2.030,00 
ARLIČ JANKO 2.030,00 
MEŽA MARKO 2.030,00 
LEVC RAFAEL 2.030,00 
KOCMAN TATJANA 420,00 
OBU JANEZ 879,51 
MIKLAVŽINA DARJA 1.761,92 
VIDMAJER FRANC 2.030,00 
PAČNIK DEJAN 483,70 
Ukrep 3 - Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in 
živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji 
– de minimis 

 

MIKLAVŽINA DARJA 320,68 
KARNIČNIK MATEJKA 511,47 
Ukrep 5 - Pomoč za gozdarstvo  
REDNJAK VIKTOR 2.000,00 
TEPEJ STANKO 1.240,53 
ŽEVART JOŽE 1.146,01 
PIRNAT ALJAŽ 2.000,00 
RAZBORNIK VILI 1.028,14 
MIRKAC ALOJZ 477,54 
KLINC DRAGO 800,97 
HRIBERNIK ROK 204,43 
OBU JANEZ 656,06 
JAMNIKAR MARJAN 348,00 



Ukrep 6 - Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in 
razvoja podeželja  
DRUŠTVO REJCEV CEKIN 412,81 
DRUŠTVO VINOGRADNIKOV ŠOP 1.500,00 
DRUŠTVO PODEŽELSKE MLADINE ŠD 1.500,00 
DRUŠTVO PODEŽELSKIH ŽENA ŠD 1.500,00 
GOVEDOREJSKO DRUŠTVO ŠD 936,84 
ZDRUŽENJE ZA MEDSOSEDSKO POMOČ ŠD 1.288,99 
DRUŠTVO AJDA 126,91 
ČEBELARSKO DRUŠTVO MLINŠEK 1.500,00 
ČEBELARSKA ZVEZA SAŠA 678,29 
ZDRUŽENJE EKOLOŠKIH PRIDELOVALCEV IN PREDELOVALCEV 
DETELJICA 157,37 

 
Številka: 3301-0001/2022 
Datum: 12.1.2023 
 
 
 
Pripravila 
Mojca Kodrič, l.r.                  mag. Branka Gradišnik, l.r. 
višja svetovalka I     vodja Urada za urejanje prostora   
 
 
           
             
 
 



 

 

                  Velenje, februar 2023 

 

 

 

 

 

 

 

POROČILO O IZVAJANJU IZBIRNE 
GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 

UPRAVLJANJE S PARKIRIŠČI IN Z 
GARAŽNIMI HIŠAMI 

 
MODRE CONE v letu 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pripravil: 
Mateja Knez 
 
 
Direktor: 
Mag. Gašper Škarja 
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1. Upravljanje s parkirišči in garažnimi hišami 
 

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., je na podlagi Pogodbe o izvajanju izbirne gospodarske 
javne službe s parkirišči in garažnimi hišami, s 1. 1. 2017 prevzelo v upravljanje parkirišča in 
garažne hiše v Mestni občini Velenje. 
 
V upravljanju imamo  
- zunanja parkirišča, kjer je obvezno plačevanje parkirnine, in sicer v coni A, coni B, coni C, 
coni D, coni E, coni G in coni H, 
- garažne hiše Zdravstveni dom, Mercator, Avtobusna postaja, dodatna pridobitev II. in III. 
etaža garažne hiše Avtobusna postaja, ter Gorica, 
- cono F, cona VISTA na velenjski plaži, 
- 4 polnilne naprave za polnjenje električnih vozil. 
  
Stanovalci v vseh conah so upravičeni do največ dveh abonmajev za parkiranje v modrih 
conah, razen v coni D (Gorica), kjer lahko stanovalci 1. abonma zamenjajo za dovolilnico za 
parkiranje v garažni hiši Gorica. 
 
Vsi ostali uporabniki do abonmajev niso upravičeni. Izjema so pravne osebe, ki so po 
sporazumu z Mestno občino Velenje predale svoja parkirišča v sistem modrih con. Ti so glede 
na število svojih parkirnih mest v svoji lasti upravičeni do sorazmernega števila brezplačnih 
abonmajev za podjetja. 
 
 

2. Območja parkiranja v modrih conah 
 

2.1. Cona A 
 
Cona A obsega: 
- parkirišče v območju med Šaleško cesto, Kidričevo cesto, reko Pako in Rudarsko cesto, razen 
parkirišč na dvoriščih objektov, na katere je dostop preprečen z zaporo; 
- parkirišče na Rudarski cesti med stavbo NLB in hotelom Paka in parkirišče pred stavbo NLB. 
 
V coni A je postavljeno 9 parkomatov tipa Solari, ki nimajo napajanja iz električnega omrežja, 
ampak imajo lastno napajanje preko vgrajene fotovoltaike. 
 
Cena za eno uro parkiranja je v letu 2022 znašala 0,60 €. Obratovalni čas se je s 1. julijem 
2022 spremenil in znaša od 7.00 do 18.00 ure med ponedeljkom in petkom. Z označitvijo časa 
prihoda je parkiranje do 30 minut brezplačno.  
 

2.2. Cona B 
 
Cona B obsega: 
- Parkirišča v območju Vodnikove ceste od zapore pri Zdravstvenem domu do Kidričeve ceste 

in med Vodnikovo cesto ter reko Pako, razen parkirišč v nivoju kletne etaže garažne hiše 
Zdravstveni dom; 

- parkirišče pri objektih Tomšičeva cesta 5-7, 9-11, 13-15 in Tomšičeva cesta 10; 
- parkirišče pri Efenkovi cesti 2 in cesti bratov Mravljakov 1; 
- zgornja etaža garažne hiše Zdravstveni dom; 
- parkirišče za stavbo C Šolskega centra Velenje, od Tomšičeve ceste do zapornice pri  
Glasbeni šoli Velenje; 
- parkirišče pri Pump Tracku Velenje. 
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V coni B je postavljenih 5 parkomatov tipa Solari, ki nimajo napajanja iz električnega omrežja, 
ampak imajo lastno napajanje preko vgrajene fotovoltaike. Na parkirišču pri Pump Tracku je 
nameščen tudi Totem, namesto parkomata, kjer lahko uporabniki plačljivo parkirajo z uporabo 
območne kode.  
 
Cena za eno uro parkiranja v letu 2022 je znašala 0,60 €. Obratovalni čas se je s 1. julijem 
2022 spremenil na čas parkiranja od 7.00 do 18.00 ure med ponedeljkom in petkom. Z 
označitvijo časa prihoda je parkiranje do 30 minut brezplačno. 
 

2.3. Cona C 
 
Cona C obsega zunanja parkirišča v območju Kardeljevega trga in Stantetove ulice, ki ga 
omejuje Šaleška cesta, povezovalna cesta, pot ob reki Paki in Kidričeva cesta. 
 
V coni C je postavljeno 6 parkomatov tipa Solari, ki nimajo napajanja iz električnega omrežja, 
ampak imajo lastno napajanje preko vgrajene fotovoltaike. 
 
Cena za eno uro parkiranja v letu 2022 je znašala 0,40 €. Obratovalni čas je 24 ur vse dni v 
letu. Z označitvijo časa prihoda je parkiranje do 120 minut (2 uri) brezplačno vse dni v tednu. 
 

2.4. Cona D 
 
Cona D obsega vsa zunanja parkirišča v območju stanovanjskih blokov v naselju Gorica. 
 
V coni D je postavljeno 10 parkomatov nemškega proizvajalca Hectronic, ki se napajajo preko 
vgrajene fotovoltaike.  
 
Cena za eno uro parkiranja v letu 2022 je znašala 0,40 €. Obratovalni čas je 24 ur vse dni v 
letu. Z označitvijo časa prihoda je parkiranje do 120 minut (2 uri) brezplačno vse dni v tednu.  
 

2.5. Cona E 
 
Cona E obsega vsa zunanja parkirišča v območju Zidanškove ceste 1 do 9 v Velenju, kjer smo 
pridobili 80 parkirnih mest. 
 
V coni E je postavljen 1 parkomat proizvajalca Solari, ki nima napajanja iz električnega 
omrežja, ampak se napaja preko vgrajene fotovoltaike.  
 
Cena za eno uro parkiranja v letu 2022 je znašala 0,60 €. Obratovalni čas je 24 ur, vse dni v 
letu. Z označitvijo časa prihoda je parkiranje do 30 minut brezplačno vse dni v tednu.  
 

2.6. Cona F – cona VISTA 
 
Cona VISTA predstavlja pridobitev novih parkirnih mest na območju velenjskega jezera, kjer 
je omejeno parkiranje v času do 1. maja do 30. septembra vse dni v tednu med 8.00 in 22.00 
uro. Parkiranje v trajanju do 60 minut je znotraj cone VISTA brezplačno, vsaka začetna ura 
parkiranja (do 5 ur) znotraj cone VISTA znaša 1,00 €. 
 
V coni VISTA je nameščena cestna zapornica, ki omogoča vhod z vhodnim listkom in izhod s 
plačanim listkom. V coni sta nameščeni 2 avtomatski blagajni, ki poleg gotovinskega 
poslovanja omogočata tudi brezstično plačevanje parkirnin. V coni F je omogočeno parkiranje 
za 450 parkirnih mest.  
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Promet parkirnin v coni VISTA v obdobju od 1. 5. 2022 do 30. 9. 2022, je znašal 48.848 € s 
skupaj opravljenimi 19.981 transakcijami. 21 % transakcij v višini 10.134 € je bilo opravljenih 
preko POS linije, ostala plačila so bila opravljena gotovinsko. V primerjavi s preteklim letom je 
vidno 2,6 kratno povečanje prometa in 2,8 kratno povečanje števila opravljenih transakcij. 
 

 
 

 
 

2.7. Cona G 
 
Cona G obsega vsa zunanja parkirišča pred objektom Stari trg 15 in za objektom Stari trg 11, 
parkirišče med objektoma Stari trg 12 in Stari trg 16 ter Foitovo cesto, parkirišče ob objektu 
Stari trg 26, parkirišče ob Ljubljanski cesti pod cerkvijo, kjer smo pridobili 70 parkirnih mest. 
 
V coni G je postavljen 1 parkomat proizvajalca Solari, ki nima napajanja iz električnega 
omrežja, ampak se napaja preko vgrajene fotovoltaike.  
 
Cena za eno uro parkiranja v letu 2022 je znašala 0,60 €. Obratovalni čas s 1. julijem 2022 
znaša od 7.00 do 18.00 ure med ponedeljkom in petkom. Z označitvijo časa prihoda je 
parkiranje do 30 minut brezplačno. 
 

2.8. Cona H 
 
Cona H obsega vsa zunanja parkirišča ob objektih Šalek 99 - 105 in Šalek 98-110, kjer smo 
pridobili 191 parkirnih mest. 
 
V coni H je postavljenih 6 Totemov, ki omogočajo plačilo parkirnine s pomočjo aplikacije 
EASYPARK ali sms sporočila. 
 
Cena za eno uro parkiranja v letu 2022 je znašala 0,40 €. Obratovalni čas s 1. julijem 2022 je 
24 ur, vse dni v letu. Z označitvijo časa prihoda je parkiranje do 120 minut (2 uri) brezplačno 
vse dni v tednu. 
 

Prihodek plačevanja parkirnine za leto 2022 cona VISTA

Mesec Znesek v € brez DDV / 
gotovina

Znesek v € brez 
DDV - POS

Znesek v € brez DDV 
/ skupaj

število transakcij

Maj 1.452,46 258,28 1.710,74 1.232
Junij 6.883,61 1.357,38 8.240,99 4.394
Julij 12.931,15 3.518,85 16.450,00 7.592
Avgust 9.541,80 2.932,05 12.473,85 6.001
September 923,77 240,16 1.163,93 762
Skupaj 31.732,79 8.306,71 40.039,50 19.981
Skupaj promet z DDV 38.714,00 10.134,19 48.848,20
Indeks 2022/2021 2,15 12,67 2,60 2,81

Prihodek plačevanja parkirnine za leto 2021 cona VISTA

Mesec Znesek v € brez DDV / 
gotovina

Znesek v € brez 
DDV - POS

Znesek v € brez DDV 
/ skupaj

število transakcij

Avgust 13.084,92 481,97 13.566,89 6.001
September 1.650,74 173,77 1.824,51 1.101
Skupaj 14.735,66 655,74 15.391,40 7.102
Skupaj promet z DDV 17.977,50 800,00 18.777,50

Prihodki in odhodki upravljanja s parkirnino v coni VISTA, leto 2022
Prihodki brez DDV 40.039,51
Odhodki brez DDV 23.191,93
razlika prihodki/odhodki brez 
DDV

16.847,58
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3. Območja parkiranja - Garažne hiše 
 
Na območju Velenja imamo v upravljanju 4 garažne hiše, in sicer: 
 
- garažna hiša Zdravstveni dom - v pokritem delu je kapaciteta 72 parkirnih mest; 
- garažna hiša Mercator - kapaciteta 314 parkirnih mest; 
- garažna hiša Avtobusna postaja  - kapaciteta 307 parkirnih mest v treh etažah; 
- garažna hiša Gorica - kapaciteta 660 parkirnih mest v treh etažah. 
 
Cena parkiranja ene ure v garažni hiši Zdravstveni dom znaša 0,60 €, v ostalih treh pa 0,30 €. 
Plačilo je obvezno 24 ur vse dni v letu.  
 
Uporabnikom so na voljo mesečne in letne parkirne karte za vse garažne hiše. Za zadnje tri 
garažne hiše pa tudi tedenske parkirne karte. 
 
V garažnih hišah Mercator in Avtobusna postaja je možno parkirati za 3,00 € do konca dneva 
(do 24.00 ure). 
 
V garažni hiši Zdravstveni dom in Avtobusna postaja je postavljen en parkomat, v garažni hiši 
Mercator sta postavljena dva parkomata. V garažni hiši Gorica je vstop mogoč preko zapornic 
s čip kartico ali plačilnim listkom na blagajni. 
 
V upravljanju imamo tudi 4 polnilne naprave za polnjenje električnih vozil. 
 

 
Slika 1: Število parkih mest v garažnih hišah 

 

4. Plačilo parkirnine v modrih conah in garažnih hišah 
 
V vseh modrih conah je trenutno 3.037 parkirnih mest, ki jih pokrivamo z 32 parkomati, 2  
blagajnama v coni VISTA z vhodnima in izhodnima zapornicama, 1 totemom v območni coni 
B in s 6 totemi v coni H.  
 
V garažnih hišah je na voljo 1.353 parkirnih mest, nameščeni so štirje parkomati, 1 blagajna in 
zapornice.  
 

72

314

307

660

Število parkirnih mest v garažnih hišah

Zdravstveni dom Mercator Avtobusna postaja Gorica
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V coni A je 731 parkirnih mest, kar predstavlja 24 % vseh parkirnih mest, v coni B 290, kar 
predstavlja 9% delež vseh parkirnih mest, v coni C 564, kar predstavlja 19 % delež vseh 
parkirnih mest, v coni D 661, kar predstavlja 22 % delež vseh parkirnih mest, v coni E 80 
parkirnih mest, kar predstavlja 3 % delež vseh parkirnih mest, v coni G 70 parkirnih mest, kar 
predstavlja 2 % delež vseh parkirnih mest, v coni H 191 parkirnih mest, kar predstavlja 6 % 
vseh parkirnih mest. V coni F - coni VISTA  imamo 450 parkirnih mest, kar predstavlja 15 % 
delež vseh parkirnih mest. 
 

 
Slika 2: Število parkirnih mest po conah 

 
V modrih conah je možno plačati parkirnino 
- na parkomatih s kovanci, 
- blagajni s kovanci in pos linijo, 
- z nakupom parkirnih kart, 
- s pomočjo mobilnih telefonov preko SMS-sporočil in 
- preko mobilne aplikacije EASYPARK.  
 
Uporabniki garažnih hiš Zdravstveni dom, Mercator in Avtobusna postaja lahko poleg plačila 
na parkomatih ali nakupom parkirnih kart od februarja 2018 parkiranje plačujejo tudi preko 
SMS-sporočil in od 3. septembra 2020 dalje preko brezplačne mobilne aplikacije EasyPark. 
Plačilo parkirnine s pomočjo mobilnih telefonov v garažni hiši Gorica zaradi ureditve z 
zapornicami ni možno. 
 
Aplikacija je dostopna za naprave, ki delujejo na platformah Android in iOS, na voljo pa je v 
slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku in je zato uporabna tudi za tujce, ki bi želeli 
plačati parkirnino brez zamudnega tiskanja parkirnega listka na parkomatu. 
 

731; 24%

290; 9%
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80; 3%

450; 15%

70; 2%
191; 6%

Število parkirnih mest v Modrih conah

Cona A Cona B Cona C Cona D

Cona E Cona F-VISTA Cona G Cona H
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Uporabniki motornih koles lahko poleg letne karte za garažno hišo Gorica in Avtobusna postaja 
II. etaža, kupijo tudi polletno in mesečno karto za motorna kolesa v garažni hiši Gorica in 
Avtobusna postaja II. etaža. 
 
 

5. Spremembe cen  
 
Mestna občina Velenje v letu 2022 ni spremenila cen parkiranja v modrih conah.  
 
Skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvi cestnega prometa in 
varstva prometnih površin posebnega pomena v mestni občini Velenje (Uradni Vestnik MOV, 
št. 14/2022 z dne 29. 6. 2022) je razširila parkiranje modrih con na cono G, na območju starega 
Velenja in cono H na območju Šalek. Prav tako se je podaljšal čas parkiranja v modrih conah 
iz 7.00 do 15.30 na nov čas parkiranja od 7.00 do 18.00 ure, z označitvijo časa prihoda. 
 

6. Vpliv epidemije koronavirusa na delovanje modrih con 
 

Zaradi epidemije koronavirusa brezplačnega parkiranja v modrih conah v letu 2022 ni bilo. 
Mestna občina Velenje je svojim uporabnikom ves čas zagotavljala nemoteno parkiranje v 
modrih conah. 

 

7. eNaročanje modrih con 
 
Pri nakupu parkirnih kart, abonmajev in dovolilnic smo uporabnikom že v letu 2021 uvedli e 
naročanje dokumentov preko spletne aplikacije eModre cone, kjer lahko uporabniki enostavno, 
z vnosom svojih podatkov in predložitvijo kopij svojih dokumentov, hitro pridobijo nove karte, 
abonmaje in dovolilnice za leto 2022.  
 
Takšen način naročanja modrih con je v letu 2022 uporabilo 417 uporabnikov, in sicer je bilo 
naročenih 230 kart, 175 abonmajev in 12 dovolilnic za garažne hiše. V letu 2021 je takšen 
način naročila uporabilo 485 uporabnikov. 
 

 
Slika 3: e-naročanje preko aplikacije eModre cone 
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8. Prodaja abonmajev in dovolilnic po conah 
 

Preglednica 1: Pregled prodanih abonmajev in dovolilnic po letih 

 
 

V letu 2022 je bilo prodanih 170 več abonmajev kot v letu 2021 in 2 dovolilnici manj, kar znese 
168 več kot v letu 2021 in 238 več kot v letu 2020. V letu 2022 je zaznati povečanje nakupa I.  
abonmajev v vseh conah.  
 

  
Slika 4: Nakup abonmajev in dovolilnic po letih 

 
Uporabniki so opravili glavnino nakupa abonmajev in dovolilnic v mesecu januarju 2022, saj 
so jim abonmaji in dovolilnice iz leta 2021, veljale do 31. 1. 2022. 
 
 

CONA ABONMA LETO 2022 LETO 2021 LETO 2020 LETO 2019 LETO 2018 Indeks 
2022/2021

1. abonma 427 429 424 423 424 1,00
2. abonma 120 107 96 100 94 1,11

Skupaj 547 536 520 523 518 1,03
1. abonma 108 105 99 103 108 1,06
2. abonma 24 20 21 22 23 0,95

Skupaj 132 125 120 125 131 1,04
1. abonma 398 425 424 422 440 1,00
2. abonma 227 233 209 230 245 1,11

Skupaj 625 658 633 652 685 1,04
1. abonma 689 710 730 758 784 0,97
2. abonma 232 254 243 251 234 1,05
Dovolilnica 180 182 156 146 136 1,17

Skupaj 1.101 1.146 1.129 1.155 1.154 1,02
1. abonma 66 69 68 0 0 1,01
2. abonma 18 18 12 0 0 1,50

Skupaj 84 87 80 0 0 1,09
1. abonma 38 0 0 0 0 0,00
2. abonma 13 0 0 0 0 0,00

Skupaj 51 0 0 0 0 0,00
1. abonma 132 0 0 0 0 0,00
2. abonma 48 0 0 0 0 0,00

Skupaj 180 0 0 0 0 0,00

2.720 2.552 2.482 2.455 2.488 1,07
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9. Prodaja parkirnih kart 
 

Preglednica 2: Pregled prodanih kart po letih  

 
 
V letu 2022 je zaznati 2 % povečanje nakupa prodanih kart v primerjavi z letom 2021 in 18 % 
povečanje glede na leto 2020. Iz preglednice je vidno, da je povečan nakup zlatih letnih kart 
za parkiranje v modrih conah za 29 % glede na preteklo leto,  14 % povečanje letnih kart za 
parkiranje v modrih conah glede na preteklo leto, 12 % povečanje mesečnih zlatih kart glede 
na preteklo leto, prav tako je zaslediti  povečanje nakupa letnih in mesečnih kart za parkiranje 
v garažni hiši Avtobusna postaja in 3 % povečanje nakupa letnih kart v garažnih hišah, medtem 
ko je zaslediti znižanje nakupa mesečnih kart za parkiranje v garažnih hišah in mesečnih kart 
za parkiranje v modrih conah. 
 
Vsi opravljeni nakupi so bili večinoma izvedeni v mesecu januarju in februarju 2022.  
 
 

10. Prihodki od prodanih kart 
 
Analiza prihodkov od prodanih kart kaže največjo prodajo kart v mesecu januarju in februarju 
leta 2022, kar je povezano z zamenjavo letnih abonmajev in nakupom novih kart za tekoče 
leto.  
 

Preglednica 3: Prihodki od prodanih kart v modrih con po mesecih 

 
 

oznaka Vrsta parkirne karte
Število prodanih 
parkirnih kart v 

letu 2022

Število prodanih 
parkirnih kart v 

letu 2021

Število prodanih 
parkirnih kart v 

letu 2020

Število prodanih 
parkirnih kart v 

letu 2019

Indeks 
2022/2021

20103 Letna karta - modre cone 318 278 256 256 1,14
20104 Mesečna karta - modre cone 555 643 472 620 0,86
20105 Letna karta - garažne hiše 119 116 115 96 1,03
20106 Mesečna karta - garažne hiše 289 314 332 353 0,92
20111 Tedenska karta - garažne hiše 11 2 5 7 5,50
20107 Letna zlata karta - modre cone in garažne hiše 106 82 70 58 1,29
20108 Mesečna zlata karta - modre cone in garažne hiše 92 82 67 63 1,12
20110 Letna karta motorno kolo - garažna hiša Gorica 8 5 4 5 1,60
21806 Polletna karta motorno kolo - garažna hiša Gorica 3 4 1 2 0,75
21807 Mesečna karta motorno kolo - garažna hiša Gorica 23 13 18 6 1,77

23226/1 Mesečna karta GH AP, II.etaža 63 25 8 0 2,52
23228/1 Letna Karta GH AP, III.etaža 9 4 3 0 2,25

Skupaj 1.596 1.568 1.351 1.466 1,02

predmet_dela Parkirna karta / mesec januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december januar - 
december

20101/1 Abonma I 13.038 2.086 472 108 207 1.053 630 148 108 89 98 10 18.046,56
20102/1 Abonma II 16.412 3.319 553 258 516 1.254 1.217 369 406 148 111 0 24.562,09
20103/1 Letna karta Modra cona 55.123 1.571 -348 324 495 837 342 649 205 137 0 59.334,33
20104/1 Mesečna karta Modra cona 1.639 1.025 1.270 1.045 1.045 553 594 861 1.086 861 1.291 410 11.679,30
20105/1 Letna karta Garažna hiša 18.648 171 324 342 512 768 273 65 34 0 21.137,49
20106/1 Mesečna karta Garažna hiša 1.270 430 451 348 389 779 451 389 471 287 656 287 6.208,47
20107/1 Letna zlata karta 26.680 344 62 239 167 143 287 96 0 28.019,03
20108/1 Mesečna zlata karta 574 143 143 86 258 344 258 143 172 172 258 115 2.668,17
20109/1 Dovolilnica za garažno hišo 24.639 1.180 -89 0 25.730,97
20110/1 Letna karta motorno kolo 410 102 205 102 102 0 922,14
20111/1 Tedenska karta Garažna hiša 37 12 12 12 37 12 12 0 135,30
20112/1 ČIP duplikat 57 33 16 16 8 16 33 16 8 16 33 254,20
20113/1 Zamenjava abonmaja 7 59 82 95 108 118 95 82 115 102 75 3 941,36
20126/1 Promet parkomatov 6.500 6.301 8.310 6.935 8.108 9.195 3.666 4.953 10.129 9.162 8.214 7.017 88.489,02
21806/1 Polletna karta motorna kolesa 66 131 196,71
21807/1 Mesečna karta motorna kolesa 12 25 62 98 25 25 12 258,30
23226/1 Mesečna karta GH AP-II.etaža 98 123 98 123 123 123 148 98 246 197 172 98 1.647,53
23228/1 Letna karta GH AP-III.etaža 984 328 164 61 0 1.536,88
23229/1 Kartica GH AP-II. in III.etaža 3 7 23 3 3 0 39,36
25210/01 Parkirnina Cona VISTA 2.087 10.054 20.069 15.218 1.420 48.848,20
16873/1 Mobilno plačevanje 1.409 1.373 1.763 1.372 1.541 1.701 1.141 1.260 2.556 2.066 2.323 2.402 20.909

SKUPAJ 167.594 18.090 13.057 11.200 15.416 26.378 30.181 24.529 17.833 13.384 13.516 10.387 361.564



 
 

11 / 14 
 

 
Slika 5: Prihodki abonmajev, dovolilnic in kart 

 
Zgornji podatki kažejo, da je večji del prihodkov predstavljajo prihodki od letnih kart M.C., 
sledijo letna zlata karta, dovolilnice za G.H., Abonma II, letne karte G.H. in Abonma I. 
 

Preglednica 4: Prihodki prodanih kart in parkomatov po letih 

 
 
Iz preglednice prihodkov parkirnih kart v letu 2022 je viden porast prihodkov skupaj za 19 % v 
primerjavi z letom 2021, 38 % z letom 2020, 43 % z letom 2019.  
 
Največji porast v letu 2022 je zaslediti pri nakupu letnih in mesečnih zlatih kart za parkiranje v 
modrih conah, večji porast je pri nakupu letnih kart za modre cone, 7 % porast je viden pri 
nakupu I. in II. abonmaja, manjši upad je pri nakupu mesečnih in letnih kart za garažne hiše, 
porast pa je zaslediti pri nakupu mesečnih in letnih kart za parkiranje v garažni hiši avtobusna 
postaja. 
 
Povečali so se prihodki iz naslova plačevanja parkirnine na parkomatih za 30 % zaradi širitve 
modrih con, prav tako so se povečali prihodki mobilnega plačevanja parkirnine za skoraj 100 
%. 
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Vrsta parkirne karte
Vrednost 

prodanih kart v € 
v letu 2022

Vrednost 
prodanih kart v € 

v letu 2021

Vrednost 
prodanih kart v € 

v letu 2020

Vrednost 
prodanih kart v € 

v letu 2019

Indeks 
2022/2021

Abonma I - modre cone 18.047 16.836 17.171 11.191 1,07
Abonma II - modre cone 24.562 22.866 21.427 14.828 1,07
Letna karta - modre cone 59.334 54.116 51.616 40.988 1,10
Mesečna karta - modre cone 11.679 12.970 9.671 10.162 0,90
Letna karta - garažne hiše 21.137 21.762 22.780 18.050 0,97
Mesečna karta - garažne hiše 6.208 6.434 6.803 7.233 0,96
Letna zlata karta - modre cone in garažne hiše 28.019 22.410 20.178 16.486 1,25
Mesečna zlata karta - modre cone in garažne hiše 2.668 2.353 1.922 1.578 1,13
Dovolilnica za garažne hiše 25.731 24.934 23.242 21.947 1,03
Letna karta motorno kolo - garažna hiša Gorica 922 512 410 512 1,80
Polletna karta motorno kolo - garažna hiša Gorica 197 275 66 131 0,72
Mesečna karta motorno kolo - garažna hiša Gorica 258 160 221 74 1,62
Tedenska karta - garažne hiše 135 25 62 86 5,50
Čip duplikat 254 279 131 213 0,91
Zamenjava abonmajev 941 1.063 928 1.181 0,89
Mesečna karta GH AP, II.etaža 1.648 615 197 0 2,68
Letna Karta GH AP, III.etaža 1.537 1.017 370 0 1,51
Kartica GH AP, II. in III. etaža 39 26 16 0 1,50
Promet parkomatov 137.337 105.417 77.518 101.771 1,30
Mobilno plačevanje 20.909 10.730 7.762 6.577 1,95
Skupaj 361.564 304.799 262.491 253.007 1,19
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11. Stroški, prihodki in realizacija Rebalansa PP 2022 
 

Preglednica 5: Stroški, prihodki in realizacija plana  

 

V letu 2022 je dosežen poslovni izid, ki znaša -270 €. 
 
Celotni stroški znašajo 418.855 €, kar predstavlja 111,1 % planiranih stroškov leta 2022. 
Največji delež med dejanskimi stroški v letu 2022 zajemajo stroški storitev za vzdrževanje in 
obratovanje (52,0 %), sledijo stroški najemnine infrastrukture (18,6 %), nato sledijo stroški plač 
(6,1 %), stroški zavarovanja in varovanja (5,8 %). Neproizvodni stroški znašajo 9.782 €.  

1 2 2a 3 3a 4 = 2 / 3
Stroški toplotne energije 0 0,0 0 0,0 -
Stroški električne energije 4.038 1,0 2.306 0,6 175,1
Stroški zemeljskega plina 0 0,0 0 0,0 -
Stroški dostopa do prenosnega omrežja zemeljskega plina 0 0,0 0 0,0 -
Ostali stroški energije 0 0,0 0 0,0 -
Najemnina infrastrukture 78.000 18,6 78.000 20,7 100,0
Amortizacija podjetja 290 0,1 141 0,0 205,6
Stroški obnov merilnikov in priključkov 0 0,0 0 0,0 -
Stroški materiala za vzdrževanje in obratovanje 3.775 0,9 300 0,1 1.258,3
Stroški storitev za vzdrževanje in obratovanje 217.777 52,0 190.000 50,4 114,6
Stroški vzdrževanja merilnikov in priključkov 0 0,0 0 0,0 -
Neproizvodni stroški 9.782 2,3 9.709 2,6 100,8
Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 0 0,0 0 0,0 -
Odpravnine ob prenehanju delovnega razmerja 0 0,0 0 0,0 -
Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi 297 0,1 683 0,2 43,4
Nagrade za inovacije in tehnične izboljšave 0 0,0 0 0,0 -
Stroški, vezani na tuje storitve 0 0,0 0 0,0 -
Stroški - razvojna sredstva 0 0,0 0 0,0 -
Stroški plač, regresa 21.436 5,1 20.453 5,4 104,8
Prispevki in davki delodajalca 3.130 0,7 3.107 0,8 100,8
Stroški zavarovanja in varovanja 40.307 9,6 26.145 6,9 154,2
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri OS 0 0,0 0 0,0 -
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri terjatvah 388 0,1 250 0,1 155,0
Finančni odhodki 0 0,0 0 0,0 -
Odškodnine 0 0,0 0 0,0 -
Vodna povračila, prispevek za energ.učinkovitost, ek.renta 0 0,0 0 0,0 -
Drugi finančni in ostali odhodki 0 0,0 0 0,0 -
Pokrivanje skupnih služb 39.635 9,5 45.813 12,2 86,5
Pokrivanje popravka terjatev 0 0,0 0 0,0 -
Pokrivanje SM EN vodenje 0 0,0 0 0,0 -
Pokrivanje SM Komunala vodenje 0 0,0 0 0,0 -
Pokrivanje PIM EN vzdrževanje 0 0,0 0 0,0 -
Pokrivanje SM Komunala vzdrževanje 0 0,0 0 0,0 -
Pokrivanje z dobičkom iz posebnih storitev 0 0,0 0 0,0 -
SKUPAJ STROŠKI 418.855 100,0 376.907 100,0 111,1
Prihodki od prodaje - iz cen 361.564 86,3 299.625 79,3 120,7
Prihodki od prodaje - števnina 0 0,0 0 0,0 -
Prihodki od prodaje - omrežnina 0 0,0 0 0,0 -
Prihodki od prodaje - ostale storitve 0 0,0 0 0,0 -
Prihodki od prodaje blaga na domačem trgu 0 0,0 0 0,0 -
Prihodki od prodaje okvirjev za grobna mesta 0 0,0 0 0,0 -
Prihodki od najemnin 0 0,0 0 0,0 -
Prihodki od prodaje - soglasja 0 0,0 0 0,0 -
Drugi prihodki, povezani s poslovnimi učinki (subvencije,…) 57.286 13,7 78.000 20,7 73,4
Prevrednotovalni poslovni prihodki 4 0,0 52 0,0 8,0
Finančni prihodki 0 0,0 0 0,0 -
Drugi finančni prihodki in ostali prihodki 0 0,0 0 0,0 -
Interni prihodki iz pokrivanja 0 0,0 0 0,0 -
Pokrivanje z dobičkom iz posebnih storitev 0 0,0 0 0,0 -
SKUPAJ PRIHODKI 418.855 100,0 377.677 100,0 110,9
POSLOVNI IZID 0 769 0,0
Obveznost za davek pravnih oseb -
Terjatve za odloženi davek -270 -
ČISTI POSLOVNI IZID -270 769 -35,1
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Celotni stroški leta 2022 so za 11 % višji kot v letu 2021, predvsem zaradi večjih stroškov 
električne energije, ki je obračunana v garažnih hiši Avtobusna postaja (47% povečanje) in 
garažni hiši Gorica ter večjih stroškov varovanja (105% povečanje) parkomatov in blagajn v 
modrih conah. 
 
Stroški storitev za vzdrževanje in obratovanje zajemajo poleg nemotenega delovanja 
parkomatov, njihovega rednega pregledovanja in vzdrževanja (zunanjega in internega) 
parkomatov, še redno zunanja in interna vzdrževanja garažnih hiš, polnilnih postaj, cone 
VISTA, zajemajo tudi 1x letno generalno čiščenje garažnih hiš Gorica, Zdravstveni dom, 
Mercator in Avtobusno postaja. 
 
Stroški storitev vzdrževanja in obratovanja v garažni hiši Gorica zajemajo popravila 
razsvetljave, izvedla se je posodobitev davčnega blagajniškega potrjevanja, izveden je bil 
servis vhodnih in izhodnih zapornic, opravljeno je bilo redno vzdrževanje objekta, oplesk enega 
dela hodnika, upoštevani so vsi ostali obratovalni stroški za nemoteno delovanje objekta. 
Vzpostavljen je bil sistem čitalcev kartic etažnih za etažne lastnike z namenom preprečevanja 
vandalizma na objektu. Na objektu je bilo zaznanih 6 poškodb na parkiranih vozilih iz naslova 
vandalizma, stroški upravljavca v danih postopkih niso nastali. 
 
Stroški storitev vzdrževanja in obratovanja v garažni hiši Mercator zajemajo menjavo potopne 
črpalke in servis ostalih črpalk za izčrpavanja meteorne vode, popravila nedelujoče 
razsvetljave, zamenjava gasilnih aparatov, ki so bili izpostavljeni vandalizmu, izvedeni so bili 
ostali redni pregledi vzdrževanja objekta za nemoteno delovanje objekta. Na objektu sta bili 
zaznani 2x poškodbi na gasilnih napravah iz naslova vandalizma, stroški v danih postopkih za 
upravljavca so nastali iz naslova zamenjave aparatov. 
 
Stroški storitev vzdrževanja in obratovanja v garažni hiši Zdravstveni dom zajemajo redne 
nastavitve semaforja, čiščenja nakopičene vode ob večjih nalivih in snežnih razmerah, ter 
opravljena ostala dela za nemoteno delovanje objekta. V letu 2022 smo zaradi vandalizma na 
parkomatu izvedli obnovo parkomata B04, skupaj strošek za upravljavca v višini 3.800 €.  
 
Stroški storitev vzdrževanja in obratovanja v garažni hiši Avtobusna postaja poleg rednih 
vzdrževalnih del zajemajo več  rednih pregledov centrale in javljalnikov požara in plina, izvajali 
so se redni letni pregledi hidrantov in gasilnih aparatov, popravila se je razsvetljava garažne 
hiše, izvedeni redni pregledi objekta, večkrat smo inšpekcijske organe pozivali pri opozarjanju 
nepooblaščenega zadrževanja v garažni hiši. Na objektu sta bili v letu 2022 zaznani 2 poškodbi 
na nameščenih kamerah iz naslova vandalizma, večji stroški v danih postopkih za upravljalca 
niso nastali. 
 
V coni VISTA je bila v času obratovanja izvedena redna dnevna, tedenska kontrola delovanja 
zapornic, 2 blagajn, izvedena so bila redna odpravljanja okvar in napak na zapornicah, 
zamenjana je bila blagajna zaradi poškodbe uporabnika, redna dnevna menjava termo trakov 
na zapornici in blagajni, redno dnevno polnjenje blagajne z menjalnim denarjem ter reševanje 
reklamacij pri plačevanju parkirnine. V času kopalne sezone je bila s strani upravljavca dodatno 
nudena pomoč uporabnikom pri uporabi blagajne in usmerjanju prometa v coni.  
 
Stroški storitev vzdrževanja in obratovanja pri električnih polnilnicah zajemajo menjavo 
modulov za polnjenje električnih vozil pri polnilni postaji pri občini (2x) in pri Mercatorju (1x), 
menjan je bil tudi LED driver na polnilni postaji pri občini. 
 
Na parkomatih v modrih conah smo v sodelovanju z lastnikom, zaradi zakonske obveze 
direktnega potrjevanje računov na FURS, zamenjali module vseh parkomatov, prav tako so 
bile zamenjane matične plošče na poškodovanih parkomatih D3, D8 in D10, na novo podan v 
zagon je bil parkomat G01 v starem Velenju, na novo je bila vzpostavljena še ena blagajna v 
coni F - Vista, prav tako je bilo z razširitvijo cone H v Šaleku vzpostavljenih 6 totemov, redno 
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vzdrževanje in popravila parkomatov, zamenjave akumulatorjev. Prejetih in odpravljenih je bilo 
394 reklamacij na parkomatih in coni VISTA ter 17 reklamacij v garažnih hišah. 
 
Celotni prihodki znašajo 418.855 €, kar je 11 % več kot je bilo planiranih prihodkov v letu 2022. 
Realizirani prihodki od prodaje iz cen znašajo 361.564 €, kar je 21 % več kot je bila planirana 
vrednost; realizirani prihodki iz naslova poslovnih učinkov (najemnina garažne hiše) znašajo 
57.286 €. 
 
Realizirani prihodki iz naslova poslovnih učinkov so zmanjšani za vračilo subvencije v višini 
21.953 € brez DDV OZ 26.783 € z DDV, ki je nastala kot pozitivna razlika med prihodki in 
odhodki izvajanja upravljanja s parkirišči in garažnimi hišami, predvsem zaradi povečanih 
prihodkov območjih cone F – VISTA, ob velenjski plaži. 
 



POROČILO O DODELJENIH SREDSTVIH ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA V MESTNI OBČINI 
VELENJE V LETU 2022 
 
Mestna občina Velenje je na podlagi Odloka o spodbujanju podjetništva v MO Velenje, Odloka o 
proračunu MO Velenje za leto 2022 in Mnenja o shemi de minimis pomoči pridobljenega na Ministrstvu 
za finance (št. priglasitve: M001-5884268-2015/I), objavila Javni razpis za dodelitev sredstev za 
spodbujanje podjetništva v Mestni občini Velenje za leto 2022. Namen razpisa je bil spodbuditi zagon 
podjetij in zmanjšanje brezposelnosti na našem območju. 

Razpis je bil objavljen na spletni strani Mestne občine Velenje, dne 18. 3. 2022 ter v Uradnem listu 
Republike Slovenije, št. 38/22. Finančna sredstva so bila zagotovljena v proračunu občine za leto 2022, 
na proračunski postavki 41014002 - Spodbujanje podjetništva, v višini 100.000 evrov.  

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

Rok za prijavo je bil do 4. 5. 2022, razen za zagon inkubiranih podjetij je bil rok do 8. 7. 2022.   

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

Posebni pogoji, ki so jih morali izpolnjevati prijavitelji: finančna konstrukcija projekta je morala biti zaprta, 
upravičeni so bili stroški storitev od tretjih oseb po tržnih pogojih (tretja oseba ni smela biti lastniško 
povezana s podjetjem – upravičencem), projekti so morali biti zaključeni najkasneje do oddaje zahtevka 
za sofinanciranje. Sredstva so se odobrila za stroške projektov, nastalih od 1. 1. 2022 do 15. 11. 2022. 
Pogoj pri zagonu podjetij v inkubatorju je bila tudi starost podjetja do treh let, vključenost v SAŠA 
inkubator, d. o. o., Velenje in udeležba in zaključek intenzivnega programa za razvoj podjetniške ideje 
Startup generator 2022, ki se je odvijal v okviru SAŠA inkubatorja.   
 
Prijavitelji so lahko oddali le eno vlogo. Upravičenec za iste upravičene stroške naložbe oz. projekta, ki 
je bil predmet sofinanciranja, ni smel pridobiti drugih javnih sredstev.  

Na razpis je prispelo skupaj 19 vlog. Od tega 2 vlogi nista izpolnjevali razpisnih pogojev. Vse vloge, ki 
so ustrezale pogojem razpisa, so bile pregledane in izveden je bil postopek ocenjevanja vlog na osnovi 
meril, ki so bila sestavni del razpisne dokumentacije.  
 
Upravičeni stroški pri sofinanciranju naložb v gospodarstvo so bili: projektna in investicijska 
dokumentacija za gradnjo poslovnih prostorov, komunalni prispevek, nakup, gradnja ali prenova 
poslovnih prostorov, nakup strojev in opreme, ki je namenjena za opravljanje dejavnosti za katero je 
podjetje registrirano in katero tudi dejansko opravlja, celovita obnova obstoječe proizvodnje, razvoj 
novih produktov ali storitev, nakup patenta, licenc, nepatentiranega tehničnega znanja, ki imajo uradno 
potrdilo ali certifikat s strani pooblaščenih institucij. Višina sofinanciranja je bila do 50 % upravičenih 
stroškov. Najvišji možni znesek za sofinanciranje naložbe je bil 5.000 evrov, najnižji pa 2.500 evrov. 
 
Upravičeni stroški pri sofinanciranju zagona inkubiranih in inovativnih podjetij so bili: ustanovitev 
podjetja, izdelava poslovnega načrta za nov poslovni program, promocija  (stroški najema, postavitve in 
delovanja stojnice na sejmu ali razstavi doma ali v tujini, stroški oglaševanja in izdelave promocijskih 
materialov, ipd.), najem opreme za realizacijo novega poslovnega programa, testiranje in dodatno 
usposabljanje za realizacijo novega poslovnega programa, materialne investicije v povezavi z novim 
poslovnim programom, nematerialne investicije v povezavi z novim poslovnim programom (pridobivanje 
posebnih certifikatov in standardov, zaščito lastnih oziroma nakup patentov, nakup licenc, know-howa 
ali nepatentiranega tehničnega znanja, ki imajo uradno potrdilo ali certifikat s strani pooblaščenih 



institucij). Višina sofinanciranja je bila do 90 % upravičenih stroškov. Znesek za sofinanciranje je bil 
10.000 evrov. Vsakemu podjetju, ki so mu bila odobrena sredstva za projekt, je bil dodeljen stalni mentor 
s strani SAŠA inkubatorja d. o. o., ki je spremljal izvedbo prijavljenega projekta.  
 
Upravičeni stroški pri spodbujanje razširjanja dejavnosti in znanja (spodbujanje prijav podjetij na javne 
razpise): stroški zunanjih izvajalcev v zvezi s prijavo na razpise. Izključno direktni stroški, nujni in vezani 
na prijavo, ki so dejansko nastali in za katere ima prijavitelj ustrezna dokazila oz. dokumentacijo. Višina 
sofinanciranja do 50 % upravičenih stroškov, najvišji znesek sofinanciranja je 5.000 evrov, najnižji 
znesek sofinanciranja je 1.000 evrov.  
 
Ocenjenih je bilo 17 vlog, ki so izpolnjevale razpisne pogoje:  
- namen A - razpisanih  50.000 evrov, 11  prijav, 
- namen B - razpisanih  30.000 evrov,   3  prijave, 
- namen C - razpisanih  20.000 evrov,   3 prijave,  
Prosta sredstva iz namena C so se v skladu z razpisnimi pogoji prerazporedila za namen A.  
 
Vsi upravičenci do subvencije so morali zaključiti projekt in poslati končno poročilo z opisom izvedbe 
projekta in zahtevanimi dokazili (račune, dokazila o plačilih, ipd.) najkasneje do 20. 11. 2022. Samo en 
upravičenec je izvedel načrtovano investicijo v nekoliko nižjem znesku. 

Vseh izvedenih projektov je bilo v višini preko 342.000 evrov. Za te projekte je Mestna občina Velenje 
izplačala 97.909,32 evrov nepovratnih sredstev 17 upravičencem za spodbujanje podjetništva. Sredstva 
so se dodelila kot nepovratna sredstva, v obliki subvencij oz. dotacij, skladno s pravili o dodeljevanju 
pomoči de minimis, ki se dodeljujejo na podlagi Uredbe Komisije EU. Skupni znesek pomoči na podlagi 
pravila de minimis: dodeljen enotnemu podjetju (upravičencu) ne sme presegati zgornje meje 200.000 
evrov v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, 
ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.  

V naložbe v gospodarstvo je investiralo 11 podjetij. S tem smo spodbudili več kot 260.000 evrov  novih 
investicij v občinskem gospodarskem prostoru, od tega je bilo  evrov občinskih sredstev 52.909,32 evrov 
in na tej osnovi so se upravičenci zavezali, da bodo ustvarili v dveh letih 20 novih delovnih mest.  

Podpiramo tudi nastanek novih zagonskih podjetij, ki bodo v prihodnjih letih razvijali inovativne ideje, 
nove produkte in ustvarjala nova delovana mesta. Spodbudili smo zagon treh podjetnikov v inkubatorju, 
ki so se udeležili programa Startup generator 2022 in so bili izbrani med najboljšimi ekipami.  Zmagovalci 
so se prijavili na razpis občine za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva, prejeli so dodatne 
točke in odobrena sredstva v znesku po 10.000 evrov.  

Spodbujali smo podjetja k prijavam na mednarodne in domače razpise ter s tem povečanje možnosti za 
pridobivanje dodatnih sredstev za sofinanciranje lastnih projektov in aktivnosti podjetij. Za pokrivanje 
stroškov za prijavo na javni razpis smo sofinancirali stroške trem podjetjem po 5.000 evrov. 
 
Tabele:  Prejemniki in realizacija izplačanih sredstev za spodbujanje podjetništva v letu 2022 

NAMEN A: naložbe v 
gospodarstvo 
 
Naziv vlagatelja  

 
 
 
Naziv projekta 

dodeljena 
sredstva v € 

ADESCO, D. O. O. Celovita obnova novih 
poslovnih prostorov  

5.000,00 

PSC PRAPROTNIK PRODAJNO 
SERVISNI CENTER D.O.O. 

Parkirišča z električnimi 
polnilnicami  

5.000,00 

VESTA DOM, D. O. O. Izdelava digitalnega sistema 
podjetja Vesta dom 

5.000,00 

NORMA SOFT, D. O. O. Najem aplikacije podjetja 
NORMA Soft v oblaku 

5.000,00 



VOILA BEAUTY SHOP, SPLETNA 
TRG. IN POSLOV. STORITVE, JAN 
JEVŠOVAR, S. P. 

Gradnja novih poslovnih 
prostorov 

5.000,00 

LUCI, D. O. O. 
 

Širitev proizvodne kapacitete 5.000,00 

ALEŠ PUKLIČ, S. P.  Rekonstrukcija gostinskega 
objekta - oprema terase 

5.000,00 

IN.SIST, D. O. O. Razvoj in proizvodnja j MES 
sistema za digitalizacijo 
maloserijske proizvodnje 

5.000,00 

M-ŽIVIC, D. O. O. Posodobitev vulkanizerske 
opreme 

5.000,00 

3M MAJ, D. O. O. 
 

Prenova delovnega okolja za 
delovanje računovodski 
servis in nakup opreme  

5.000,00 

SOULATE IN ZDRAVO, SANELA 
JELIČIĆ, S. P. 

Oživitev promenade - Soulate 
na Terasi 

2.909,32 

Skupaj namen A  52.909,32 
 

NAMEN B: zagon podjetij v 
inkubatorju 
 
Naziv vlagatelja  

 
 
 
Naziv projekta 

dodeljena 
sredstva v € 

AVBI-ING, LUKA AVBERŠEK, S. P. Okta kompostnik 10.000,00 
MIGHTY KRULZ AGENCIJA, D. O. O. Luka bere (zbirka slikanic) 10.000,00 
ANAMDA KLADNIK, S. P. Brezalkohol. napitek Kresnica  10.000,00 
Skupaj namen B  30.000,00 

 

NAMEN C: razširjanja dejavnosti in 
znanja (prijave na javne razpise) 
 
Naziv vlagatelja  

 
 
 
Vrste razpisa 

dodeljena 
sredstva v € 

VONPHARMA SI, D. O. O.  JR za spodbujanje velikih 
invest. za večjo produktivnost 
in konkurenčnost v RS 

5.000,00 

ERGOPHARMA, D. O. O. JR za spodbujanje velikih 
invest. za večjo produktivnost 
in konkurenčnost v RS 

5.000,00 

AMIBIT, D. O. O. Razpis RRI NOO 2022 
(180.000 €) 

5.000,00 

Skupaj namen C  15.000,00 
   
Skupaj nameni A, B, C   97.909,32 

 

 
Številka: 3021-0001/2022 
Datum: 27. 1. 2023 

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

 



VPRAŠANJA SVETNIC IN SVETNIKOV 
Januar 2023 
pisni odgovori 
 
4. januar 2023 
Zap. št. 1 
Član sveta Simon DOBAJ je podal naslednje vprašanje: 
Zasledil sem informacijo, da so se pred dobrim mesecem sestali predstavniki 
DARSA ter Ministrstva za infrastrukturo, z namenom poteka gradnje severnega 
kraka tretje razvojne osi. Prišlo naj bi do novelacije terminskih planov za 
aktivnosti na odseku od Šentruperta do Velenja ter za vse sklope na odseku od 
Velenja do Slovenj Gradca, posamezniki, ki so bili prisotni na omenjeni 
predstavitvi, so zgroženi, da bo prišlo do časovnega zamika pri končni izvedbi 
gradnje tretje razvojne osi. Gre za projekt, ki je in mora ostati prioritetni projekt 
Slovenije. Ti zamiki časovnice ter realizacije projekta, ki niso utemeljeni, bodo 
natančneje predstavljeni in pojasnjeni na naslednji predstavitvi, ki bo v kratkem. 
Koordinacijski odbor za izgradnjo tretje razvojne osi naj bi bila predstavljena na 
sestanku do konca letošnjega leta. 
Takšni zamiki, ki odmikajo izgradnjo tretje razvojne osi postajajo vse večja skrb 
tako prebivalcev v Savinjsko-šaleški ter Koroški regiji, gospodarstva ter lokalnih 
skupnosti. 
V zvezi z navedenim sprašujem naslednje: 
1. ali držijo omenjene trditve o zamikih pri izgradnji tretje razvojne osi, kakšni so 
razlogi za to, kakšne so predvidene rešitve oziroma potek gradnje ter kakšne 
bodo aktivnosti MOV pri tem? 
2. kdaj se bodo nadaljevale aktivnosti na odcepu Velenje-Šentrupert in/ali so vse 
aktivnosti v teku? Prosim za časovnico ter realizacijo gradnje severnega dela 
tretje razvojne osi. 
3. ob tem dajem pobudo, da v zvezi s tem na seji občinskega sveta ali širše 
opravimo razpravo, pri čemer naj DARS ter ministrstvo za infrastrukturo in 
ministrstvo za okolje in prostor javno predstavijo točen terminski plan. 
4. glede na to, da so me krajani Škal seznanili, da naj bi se most in hribina na 
krožišču na vrhu Gaberke-Škale posedala in da so problemi na omenjeni trasi 
zaradi konfiguracije terena me zanima, ali to drži in če, kakšne so aktivnosti v 
zvezi s tem? 
 
ODGOVOR: 
Za gradnjo tretje razvojne osi je pristojno Ministrstvo za infrastrukturo, ne občina, zato 
lahko konkretne odgovore in aktualne terminske načrte podajo samo pristojni v teh 
službah. 
Na temo izgradnje hitre ceste je nazadnje na ministrstvu potekal delovni sestanek 3. 
novembra 2022, o čemer smo tudi obveščali javnost. Ministrstvo je županom občin, 
kjer bo potekala tretja razvojna os, predstavilo trenutno fazo izgradnje, in sicer na trasi 
Velenje–Slovenj Gradec dela nekje že potekajo, intenzivno pa se pripravlja tudi vsa 
potrebna dokumentacija. Z deli na gradbiščih na območju ob Škalskem jezeru in na 
Konovem bodo začeli prve mesece leta 2023. Tudi za traso Šentrupert–Velenje 
potekajo odkupi zemljišč, vloženo je že bilo integralno gradbeno dovoljenje in takoj ko 
bo gradbeno dovoljenje pravnomočno, bodo začeli z gradnjo tudi na tem odseku. 
Župan Peter Dermol je opozoril, da je o vseh aktivnostih nujno potrebno pravočasno 



obveščati lokalno prebivalstvo in jim omogočiti čim lažje sobivanje ob gradnji hitre 
ceste.  
Seznanjeni smo bili s trenutnim potekom del na posameznih odsekih na trasi Velenje–
Slovenj Gradec: sklop A (od Hartla do mestnega stadiona) aktivnosti projektiranja so v 
zaključni fazi, do konca leta bo vložena dokumentacija za gradbeno dovoljenje; sklop 
B (območje ob Škalskem jezeru) pridobljeno je gradbeno dovoljenje, izveden je izbor 
izvajalcev del, začetek gradnje je predviden v letu 2023; za sklopa C (Škale) in E 
(Velunja) je vložena dokumentacija za gradbeno dovoljenje, postopki z izborom 
izvajalcev so predvideni v začetku 2023; za sklop D (Gaberke) je izvedba del v 
zaključni fazi, potekajo prevzemi del in za sklop H (navezovalna cesta na Konovo, 
vključno s tunelom do Sela pri Velenju) je pridobljeno gradbeno dovoljenje, izveden 
izbor izvajalcev, začetek del je predviden v letu 2023. 
Dogovorili smo se, da bosta ministrstvo in DARS preučila morebitna odstopanja glede 
na predviden čas gradnje in nas o tem tudi obvestila. 
Mestna občina Velenje sodeluje konstruktivno z DARS-om in inženirjem DRI v sklopu 
svojih pristojnosti, in sicer glede podajanj mnenj in usklajevanja tehničnih in 
urbanističnih zadev (soglasja). Prav tako smo vez med potencialnimi rušenci in 
Darsom. 
Na območju sklopa D Gaberke je 8. 12. 2022 potekal tehnični pregled cestnih ureditev 
in objektov ter pripadajoče komunalne infrastrukture, kjer  s strani gradbene stroke ni 
bilo zadržkov za izdajo uporabnega dovoljenja.   
Najlepša hvala za pobudo glede javne razprave o gradnji hitre ceste, ki jo bomo 
predvideli za eni izmed prihodnjih sej sveta. 
Odgovor so pripravili v Kabinetu župana. 
 
 
10. januar 2023 
Zap. št. 2 
Članica sveta Anita LEMEŽ KLJAJIČ je podala naslednjo pobudo: 
Podajam svetniško pobudo, vezano na ureditev signalizacije na parkirni hiši 
Zdravstvenega doma Velenje, saj le-ta ne deluje pravilno. 
ODGOVOR:  
Z nastalo problematiko smo seznanjeni. Obnova celotnega sistema evidentiranja vozil 
v garažni hiši Zdravstveni dom Velenje je predvidena v prvi polovici leta 2023. 
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti. 
 
 
13. januar 2023 
Zap. št. 3 
Članica sveta Darinka VRABIČ je podala naslednjo pobudo: 
V skladu s 17. in 18. členom Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje postavljam 
naslednje pisno pobudo v zvezi z vrtcem Jakec v KS Pesje: 
Nedopustno je, da sta dve igrali (poglej sliko) v tako slabem stanju, da ju je 
inšpektor zapečatil in prepovedal uporabljati, saj nista varni. Predlagam 
takojšnje ukrepanje. 
Še večji problem, ki ogroža varnost otrok in drugih pešcev, je ta, da do vrtca po 
cesti Janka Ulriha ne vodi pločnik. Otroci so izpostavljeni nevarnemu prometu, 
ko prihajajo in odhajajo iz vrtca in med sprehodom z vzgojiteljicami, saj zasedejo 
velik del cestišča. 



Na MO Velenje apeliramo, da se na cesti Janka Ulriha zgradi pločnik in prenovi 
igrala na igrišču pred vrtcem. V bližnji prihodnosti je tudi celotna stavba vrtca 
potrebna temeljite obnove (salonitna streha …). 
ODGOVOR: 
Zemljišča, ki so potrebna za gradnjo, so v zasebni lasti. Problematika je bila že večkrat 
izpostavljena, MO Velenje pa se je zavezala, da bo pristopila k izgradnji pločnika, če 
bo vodstvo KS pomagalo pri pridobivanju zemljišč. Tak način se je v preteklosti izkazal 
za zelo uspešnega, saj smo tako uredili že veliko pločnikov po krajevnih skupnostih. 
Zato še enkrat pozivamo vodstvo KS, da pristopi k pridobivanju potrebnih zemljišč. 
Igrala so bila pregledana s strani certificiranega preglednika otroških igrišč Sprinkler 
d.o.o., ki je 18. 10. 2022, po pregledu v enoti Jakec, ugotovil pomanjkljivosti 
posameznih delov igral. V Vrtcu Velenje so v fazi urejanja in odpravljanja nepravilnosti. 
Sestavljeno kovinsko igralo je neprimerno, zato ga bodo odstranili in nadomestili z 
novim.  
Zaradi tehničnih težav, ureditve in nakupa ustreznega materiala ter neugodnih 
vremenskih pogojev se je sanacija igral nekoliko zamaknila. Kovinsko igralo bo 
odstranjeno takoj, ko bodo vremenski pogoji ustrezni.  
Plezalna stena do stolpa s toboganom pa bo urejena v kratkem, takoj po dobavi 
ustreznega materiala za popravilo. 
Streha na objektu je res salonitna, a ni azbestna. Kritina je bila menjana v letu 2005. 
V tem primeru sama oblika salonitne strehe najbrž ne bi smela biti sporna. Zaenkrat 
streha ne pušča.  
Tudi v Vrtcu Velenje se strinjajo, da je pločnik na omenjenem odseku ceste zelo 
potreben.  
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti in Uradu za družbene 
dejavnosti. 
 
 
18. januar 2023 
Zap. št. 4 
Članica sveta Andreja KREJAN je podala naslednjo pobudo: 
V sredo, 18.01.2023, so me krajani KS KONOVO povabili kot svetnico MOV na 
njihovo sejo. Prosili so me, da dam svetniško  pobudo glede prometa čez KS  
Konovo. 
Civilna iniciativa in svetniki zahtevajo, da se postavijo na ceste, ki peljejo čez 
Konovo table "samo za lokalni promet"! Ko se postavijo znaki, je potrebno 
zagotoviti občasno kontrolo policije. 
Krajani se zaradi vsakodnevnega povečanja prometa bojijo za varnost otrok,  
invalidov in vseh ostalih krajanov. 
Zato dajem pobudo v preučitev možnosti realizacije. 
ODGOVOR: 
Omejitev prometa na cestah v KS Konovo ni omejena samo na Konovo. Skozi KS 
namreč potekajo dovozne ceste za veliko naselij, ki niso v KS Konovo. Po javnih cestah 
se vozijo občani Šenbrica, Cirkovc, Graške gore… Če bi na cestah omejili promet z 
znakom »dovoljeno za lokalni promet«, bi to pomenilo, da se bi morali občani, ki 
prebivajo v zgoraj navedenih naseljih, domov voziti daleč naokoli. 
Po Zakonu o cestah namreč velja, da je lokalni promet: 
- promet motornih vozil, ki imajo na določenem območju izhodišče ali cilj, 
- promet motornih vozil, katerih vozniki, lastniki ali imetniki pravice uporabe, imajo na 
tem območju stalno ali začasno prebivališče, 



- promet motornih vozil, ki so v lasti oziroma v uporabi pravne ali fizične osebe, 
registrirane za opravljanje prevozov, ki ima na tem območju sedež ali podružnico in 
urejeno parkirišče, ali avtošole, ki ima na tem območju sedež ali podružnico in urejeno 
parkirišče.  
Še težje je tak promet nadzirati, saj se bi po cestah vozili tudi obiskovalci, ki bi v primeru 
prometnih kontrol morali dokazovati, kam so v resnici namenjeni. 
Že pred časom smo na pobudo vodstva KS prepovedali promet za tovorna vozila, težja 
od 7,5 t, vzpostavili območje cone 30, postavili 2 merilnika »Vi vozite« in zgradili 
pločnike, kjer je bilo to mogoče. Za določene odseke cest bi želeli pripraviti projektno 
dokumentacijo za dograditev pločnikov, vendar imamo težave s pridobivanjem 
zemljišč. 
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti. 
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