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Mestna obèina Velenje - ŽUPAN 
 
Na podlagi 37. èlena Statuta Mestne obèine Velenje  
(Uradni vestnik Mestne Obèine Velenje, št. 4/99 in 6/01)  

OBJAVLJAM  
naslednje akte Mestne obèine Velenje 

1. Sklep o soglasju k poveèani delovni uspešnosti v javnem zavodu Lekarna Velenje  

2. Sklep o imenovanju obèinske volilne komisije Mestne obèine Velenje  

3. Sklep o podelitvi priznanj Mestne obèine Velenje v letu 2002 

4. Sklep o menjavi nepremiènin med Mestno obèino Velenje in Krk Milanom in Na-
tašo 

5. Sklep o izvzemu nepremiènine v k.o. Ložnica iz javnega dobra 

6. Sklep o prodaji nepremiènine v k.o. Ložnica 

7. Sklep o izvzemu nepremiènine v k.o. Škale iz javnega dobra 

8. Sklep o prodaji nepremiènine v k.o. Velenje 

9. Sklep o prodaji poslovnega prostora Stari trg 26, Velenje 

10. Sklep o pooblastilu županu za razpolaganje z garsonjerami v Samskem domu 
Vojkova 12/a za reševanje nujnih stanovanjskih problemov 

11. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o imenovanju govornikov na pogrebih 
na obmoèju Mestne obèine Velenje  

12. Sklep o povpreèni gradbeni ceni stanovanjske površine in stroških komunalnega 
urejanja zemljišè za leto 2003 

13. Odlok  o spremembah in dopolnitvah odloka o prispevku za investicijska vlaganja 
v objekte vodooskrbe ter objekte odvajanja in èišèenja odpadnih in padavinskih 
voda 

14. Pravilnik o finanènih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Mestni 
obèini Velenje 

15. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem naèrtu Selo-I. faza 

16. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
dele mesta Velenje, za obmoèja urejanja z oznako C4/4, C4/5, C4/6, E4/1, K4/1, 
M4/1, M4/3, M4/4, M4/6, M4/7, O4/1, O4/2, O4/4, O4/5, del O4/6, P4/1, P4/2, 
P4/3, P4/4, P4/5, P4/6, P4/7, P4/9, R4/1, R4/2, R4/3, R4/5, R4/8, R4/9, R4/11, 
S4/2, S4/7, S4/17, S4/20a, S4/20b in S4/20c   

17. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Šport-
no rekreacijski zavod Rdeèa dvorana 

 
 
Številka: 032-01-02/2002-100                         Župan Mestne obèine Velenje  

Datum:   5.7.2002                                             Sreèko MEH, s.r. 
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 Na podlagi tretjega odstavka 18. èlena Zakona o razmer-
jih plaè v javnih zavodih, državnih organih in v organih 
lokalnih skupnosti (UL RS, št. 18/94, 36/96 in 86/99-odl.
US), v skladu z doloèili Odloka o enotnih izhodišèih za 
pridobitev soglasja k poveèani delovni uspešnosti v jav-
nih zavodih (UL RS št. 2/99) in na podlagi 24. èlena Sta-
tuta Mestne obèine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 
4/99, 6/01) je Svet Mestne obèine Velenje na nadaljevan-
ju 26. seje dne 2.7.2002 sprejel  

SKLEP 
o soglasju k poveèani delovni 

uspešnosti v Javnem zavodu Lekarna 
Velenje 

1. èlen 

Javni zavod Lekarna Velenje lahko v letu 
2002 nameni za delovno uspešnost 39 % mase 
sredstev za plaèe. 

2. èlen 

Ta sklep zaène veljati dan po objavi v 
Uradnem vestniku Mestne obèine Velenje. 
 
Številka: 110-01-13-2002-560 
Datum: 5.7.2002 
 

Župan Mestne obèine Velenje 

Sreèko MEH, s.r. 
 
 

Na podlagi 24. èlena Statuta Mestne obèine Velenje 
(Uradni vestnik MOV, št. 4/99 in 6/01) ter 38. èlena Za-
kona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 
33/94 in 70/95) je Svet Mestne obèine Velenje na 27. 
seji dne 2.7.2002 sprejel 

SKLEP 
o imenovanju obèinske volilne  
komisije Mestne obèine Velenje 

I.  

V obèinsko volilno komisijo Mestne obèine 
Velenje se imenujejo: 

1.   za predsednika:  
      MILENA BUKVIÈ DEŽMAN, roj. 1948, 
      stanujoèa Sonèna pot 12, Velenje  

 
      za namestnika predsednika: 
      MILENA PEÈOVNIK, roj. 1958, stanujo-
      èa Gorenjska 15/a, Velenje  
 

2.   za èlana: 
      MOJCA LORGER, roj. 1963, stanujoèa 
      Tomšièeva 10/a, Velenje  

       

      za namestnika èlana:  
      SLAVKO KORENIÈ, roj. 1950, stanujoè   
      Cesta pod parkom 8, Velenje  
 

3.   za èlana: 
      JUDITA STROPNIK MRAVLJAK, roj. 
      1971, stanujoèa Konovska 25, Velenje  

       

      za namestnika èlana:  
      VILMA DREMEL, roj. 1941, stanujoèa  
      Vinska Gora 40/a, Velenje  
 

4.   za èlana: 
      FRANC OJSTERŠEK, roj. 1936, stanujoè 
      Šmarška 14, Velenje  

       

      za namestnika èlana:  
      SONJA ARLIÈ, roj. 1964, stanujoèa Škale 
      82, Velenje  

II.  

Mandat èlanov volilne komisije traja 4 leta. 

III.  

Sklep velja z dnem izteka mandata sedanji ob-
èinski volilni komisiji in se objavi v Uradnem 
vestniku Mestne obèine Velenje.  
 
Številka: 032-03-01/2002-284 
Datum: 5.7.2002 
 

Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
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Svet Mestne obèine Velenje je na podlagi 24. èlena Sta-
tuta Mestne obèine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 
4/99 in 6/01) ter 11. èlena Odloka o priznanjih Mestne 
obèine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 2/97) na svoji 
27. seji, dne 2.7.2002 sprejel  

SKLEP 
o podelitvi priznanj Mestne obèine 

Velenje v letu 2002 

I.  

Mestna obèina Velenje podeljuje, ob prazniku 
obèine, naslednja priznanja: 
 

1.  Za èastnega obèana Mestne obèine Vele
     nje se imenuje: 
 

prof.mag. Ivan Marin  
Ivan Marin se je rodil leta 1938 v Trbovljah in 
se leta 1964 s starši preselil v Šoštanj, ker je 
bil oèe dirigent godbe Zarja. Leta 1957 se je 
preselil v Velenje.Po konèani Srednji šoli v 
Ljubljani se je leta 1961 vpisal na ljubljansko 
Akademijo za glasbo, oddelek pihala – smer 
klarinet in leta 1963 konèal prvo stopnjo Aka-
demije. Istega leta se je zaposlil v Glasbeni 
šoli Velenje kot predmetni uèitelj klarineta in 
teoretiènih predmetov. Hkrati pa je nadaljeval 
svoj študij na Akademiji za glasbo v Ljubljani, 
ki ga je zaradi obvezne vojašèine prekinil. Ja-
nuarja leta 1965 je bil imenovan za vršilca 
dolžnosti ravnatelja združenih glasbenih šol. 
1966 je postal zunanji sodelavec na velenjski 
gimnaziji, hkrati pa je zaèel voditi ta kratno 
ustanovljen dekliški pevski zbor. Leta 1966 pa 
je postal dirigent in vodja pihalne godbe. Po 
letu 1967 je postal èlan in pozneje tudi predse-
dnik raznih republiških zvez. Sodeloval je in 
še sodeluje kot vodja v mnogih ustanovah in 
komisijah. Ves èas poudarja široko osnovo 
mladih, vztrajno prireja tabore Glasbene mla-
dine Slovenije. Vse skupaj je postopoma dop-
rineslo k boljši razpoznavnosti Velenja, kot 
pomembnega glasbenega središèa. Ivan Marin 
je leta 1976 prejel Srebrni in leta 1980 Zlati 
list svobode Zveze kulturnih organizacij Slo-
venije, leta 1977 Kajuhovo nagrado, leta 1981 
pa Galussovo plaketo za uspešno in dolgoletno 
delo na podroèju glasbene dejavnosti in leta 

1982 Napotnikovo plaketo. V lanskem letu je 
prejel nagrado Republike Slovenije na podroè-
ju šolstva za leto 2001 kot izjemno uspešen 
organizator, spodbujevalec in pedagog v gla s-
benem šolstvu.      
 

Grb Mestne obèine Velenje prejmejo: 

 

Jolanda Èeplak je že od svojih otroških let 
aktivna atletinja. Bila je  najboljša atletinja 
Slovenije že v pionirski konkurenci, osvojila 
je veè naslovov državne mladinske prvakinje 
in posegala po najvišjih naslovih v èlans ki 
konkurenci. Je lastnica veè državnih rekordov 
v razliènih disciplinah in kategorijah. Leta 
2000 je bila udeleženka olimpijskih iger v 
Sidneyu. Skozi vsa leta aktivne športne kariere 
je posegala po številnih naslovih in bila leta 
1991, 1994-1998 ter leta 2000 in 2001 progla-
šena kot najboljša športnica Mestne obèine 
Velenje. Naslov svetovne dvoranske prvakinje 
na Dunaju pa Jolando Èeplak postavlja v sam 
vrh svetovne atletike. S svojimi nastopi je bila 
prava ambasadorka tako mesta Velenje kot tu-
di Slovenije.   
 

Primarij Alojz Fijavž, dr. med. spec. med. 
dela. 
Osnovno zdravstvo je primarij Alojz Fijavž, 
dr. med. vodil in bil direktor od leta 1979, na-
kar se je posvetil izkljuèno svojemu poklicu in 
do upokojitve vodil dispanzer za borce, žrtve 
vojnega nasilja in starostnike. V èasu njegove-
ga vodenja je bi zgrajen Zdravstveni dom Ve-
lenje ter Zdravstvena postaja  v Šoštanju in 
Šmartnem ob Paki. Njegova prizadevanja so 
segla tudi v Zgornjo Savinjsko dolino, kje je 
pomagal pri izgradnji zdravstvenih postaj Mo-
zirje, Nazarje, Ljubno, Luèe in Solèava. Uva-
jal je dispanzersko metodo dela s poudarkom 
na  poglobljeni zdravstveni zašèiti otrok, šo-
larjev  in mladine, žena in delavcev.Za te rizi-
ène skupine so bili ustanovljeni dispanzerji, v 
njih so delali zdravniki – specialisti ustreznih 
strok.Primarij Fijavž, dr. med. se je angažiral 
tudi pri oblikovanju regijske in republiške 
zdravstvene politike. Prav tako je bil med dru-
gim pobudnik za ustanovitev Zdravniškega 
društva Velenje v okviru Slovenskega zdravni-
škega društva.   
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Hubert Mravljak ob 80. letnici njegovega 
življenja.  
Rodil se je 11. junija 1922 kot sin rudarja v 
kraju Škale, kjer je tudi obiskoval osnovno šo-
lo. Kljub nadarjenosti se je zaradi ekonomske 
krize zaposlil najprej v trgovini nato pa v jami 
RLV in si pridobil kvalifikacijo kopaèa.  
Zaèela se je druga svetovna vojna in družina 
Mravljak je kmalu obèutila gorje, ki ga je oku-
pator namenil vsem zavednim Slovencem. Že 
leta 1941 sta bila aretirana dva brata in sicer 
so enega poslali v taborišèe Mauthausen, dru-
gega pa so ustrelili kot talca v Celju. Seveda 
to ni bilo dovolj in aretirana in zaprta je bila 
še preostala družina. Oèeta so odpeljali v 
Auschwitz od koder se ni vrnil.  
Ubert je leta 1944 odšel v partizane in se 
vkljuèil v Tomšièevo brigado, kjer je ostal do 
leta 1945. Po vrnitvi se je zopet zaposlil na 
rudniku. V Ljubljani je konèal rudarsko nad-
zorniško šolo in potem delal kot nadzornik v 
jami. Aktivno se je vkljuèil v družbeno politi-
èno delo. Bil je nosilec pomembnih funkcij v 
podjetju in Republiki Sloveniji. Leta 1964 je 
postal predsednik centralnega delavskega sve-
ta RLV kar je bila ena njegovih najpomem-
bnejših funkcij. To je bilo obdobje najbolj ak-
tivne modernizacije rudnika in izgradnje No-
vega Velenja. Bil je poslanec v skupšèini Re-
publike Slovenije. Kot èlan republiškega od-
bora za proizvodnjo in promet je s svojim 
amandmajem dosegel, da je prišel v program 
izgradnje cest tudi hitra cesta Levec – Mari-
bor. Takoj po upokojitvi se je vèlanil v druš-
tvo upokojencev in je že od leta 1984 predsed-
nik Medobèinske zveze društev upokojencev.  
Je dobitnik veè državnih, kolektivnih in druš-
tvenih priznanj: Medalje za hrabrost, medalje 
zaslug za narod, medalja dela z zlatim ven-
cem, priznanje za delo v reševalni èeti, zlati 
znak sindikatov Slovenije, itd… 
 

Plaketo Mestne obèine Velenje prejmejo: 
 

Amatersko gledališèe Velenje. Zaèetki delo-
vanja segajo vse v leto 1962 pod streho novoz-
grajenega kulturnega doma Velenje. Nov, veè-
namenski oder je tistikrat predstavljal enega 
izmed boljših slovenskih odrov , vendar do 
letošnjega leta za potrebe gledališèa praktièno 
ni usposabljal. Gledališèe je imelo od samega 
zaèetka amatersko osnovo, zato je moral biti 

ljubiteljski delež toliko veèji.Poleg igre je pot-
rebno predstave tudi režirati, pripravljati kuli-
se, kostume in ostale organizacijske stvari, ki 
sodijo k vsaki predstavi. Velike zasluge za 
razvijanje gledališke kulture v Šaleški dolini 
imajo ZKO Velenje, RLV, Gorenje in ostale 
delovne organizacije ter posamezniki, ki so 
vseskozi in še sedaj podpirajo dejavnost AGV. 
V 40 letnem delovanju amaterskega gledališèa 
je nastalo veliko gledaliških del. V vsaki sezo-
ni najmanj eno, v gledališki kroniki pa zasle-
dimo tudi sezone s po dvema premiernima 
predstavama. Do leta 1980 so predstave ljubi-
teljsko režirali Rudi Horvat, Jože Kolar, Mari-
ca Kolar, Karel Èretnik in lutke Boris Vrhkar. 
Po letu 1980 pa poleg domaèih režiserjev so-
delujejo z gledališèem tudi poklicni režiserji. 
Omeniti je potrebno predstavo Deseti brat, ki 
je nastala kot skupni projekt ZKO Velenje in 
je tako združila gledališènike, pevce in folklo-
riste. V 40 letnem delovanju je bilo ustavarje-
nih 51 predstav in ogromno ponovitev.  
 

Anica Podlesnik 
Univerza za III. Življenjsko obdobje konèuje 
16. študijsko leto. Letos je 53 krožkov obiska-
lo 693 »študentov«. Od vsega zaèetka z Uni-
verzo živi, jo soustvarja in plemeniti tudi Ani-
ca Podlesnik, kot mentorica, animatorka, štu-
dentka, predvsem pa kot avtorica, pobudnica 
in organizatorka ogromnega števila etnološ-
kih, kulturnih in zabavnih prireditev za èlane 
društva in širšo skupnost. Izpostaviti je potre-
bno vsaj nekaj najpomembnejših aktivnosti, ki 
jih opravlja Anica Podlesnik: 
− Kot ustanoviteljica in mentorica krožka »

Pohodništvo in zdravilna zelišèa« že 10 let 
za èlane univerze temeljito in duhovito sez-
nanja z lepotami okolice. 

− Je èlanica zgodovinsko-etnološkega krožka. 
− Spodbuja posameznike, da se vkljuèujejo v 

posamezna podroèja dela v velenjski obèini 
in organizira razliène kulturne in zabavne 
prireditve v okviru društva. 

Najpomembnejše pa je dejstvo, da je ambasa-
dorka ideje o izobraževanju in druženju starej-
ših ljudi in lepot Šaleške doline. 
 

Pihalni orkester Premogovnika Velenje za 
110 letnico. 
Rudarska »pleh muzika«, rudarska godba, pi-
halni orkester z glasbo popestri veèino po-
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membnih dogodkov v našem okolju in pred-
stavlja naše mesto doma in v tujini. Vzpored-
no z razvojem rudasrstva je na obmoèju Vele-
nja nastala tudi rudarska godba. Pisni viri jo 
prviè omenjajo ob veliki rudarski nesreèi , ki 
se je v velenjski jami zgodila februarja leta 
1893, zato so se godbeniki odloèili, da je leto 
1982 zaèetek njihovega delovanja. Glavni po-
budnik za ustanovitelj godbe pri takratnem 
Rudniku  je bil leta 1919 znan velenjski gla s-
beni delavec Fran Korun – Koželjski.Z godbo 
je prviè nastopil 1. maja 1921. Godbeniki so 
igrali ob praznikih, razliènih sveèanostih in 
redno skoraj vsako nedeljo. Po vojni je godbo 
na novo organiziral in prevzel njeno vodenje 
Franc Taušiè in jo vodil 9 let, krajši èas pa so 
bili kapelniki še Matija Kereži, Franc Greber-
šek in Rihard Bauerman. Leta 1957 pa je pro-
fesionalno dirigentsko mesto prevzel Ivan Ma-
rin, st. Nastopili so na številnih tekomovanjih 
in revijah. 20. septembra pa so nastopili na 
slavnostni otvoritvi centra Velenje pod geslom 
«Naši uspeh – naš ponos«. Za to priložnost je 
dirigent Ivan Marin, st. napisal koraènico »
Graditeljem Velenja «, ki je kmalu postala hi-
mna mesta. Leta 1969 so godbeniki proslavili 
50-letnico aktivnega delovanja in ob prazniku 
obèine, 8. oktobru, prejeli Kajuhovo nagrado 
in pomembno državno oblikovanje Red zaslug 
za narod s srebrnimi žarki. Leta 1971 je osvo-
jil zlato medaljo na tekmovanju pihalnih orke-
strov Slovenije v najtežji skupini. Priznanja in 
nagrade z nastopov v Sloveniji in tudi v tujin 
so se kar vrstile. Pomemben mejnik v zgodo-
vini orkestra predstavljajo leto 1978, ko so 8. 
julija na svetovnega prvenstvu v Kerkradeju 
na Nizozemskem osvojili zlato plaketo. Prvo 
veliko gramofonsko plošèo so posneli v dvora-
ni Slovenske filharmonije leta 1979 z naslo-
vom pozdrav Velenju. Skupaj z moškim pev-
skim zborom Kajuh in mešanim pevskim zbo-
rom Gorenje so leta 1981 izdali drugo veliko 
plošèo Stan rudarski bodi nam pozdravljen. 
Ob svoji obletnici so izdali še dve zgošèenki. 
Velenjska rudarska godba je iz »pleh muzi-
kantov prerasla v sinfonièni pihalni orkester, 
cenjen doma in v tujini.       

II.  

Prejemnikom priznanja pripadajo odlièja in 
nagrade v skladu z Odlokom o priznanjih Me-
stne obèine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 
2/97). Priznanja obèine na sveèan naèin vroèi 
župan.  

III.  

Sklep zaène veljati z dnem sprejema in se ob-
javi v Uradnem vestniku Mestne obèine Vele-
nje. 
 
Številka: 032-10-0001/2002-280 
Datum:   5.7.2002 
                                         

Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
 
 

Svet Mestne obèine Velenje je na podlagi 24.èlena Statu-
ta Mestne obèine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99 
in 6/01) in 51. èlena Zakona o lokalni samoupravi (UL 
RS št. 72/93, 6/94 –odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl. 
US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96-odl.US, 44/96-odl.US, 
26/97, 70/97, 10/98, 68/98-odl.US, 74/98 in 12/99-odl.
US, 70/00, 100/00 in 51/02) na 27. seji, dne 2.7.2002 
sprejel naslednji  

SKLEP 
o menjavi nepremiènin med Mestno 
obèino Velenje in Krk Milanom in 

Natašo 

I.  

Svet Mestne obèine Velenje dovoljuje menja-
vo nepremiènin katerih lastnica je Mestna ob-
èina Velenje in sicer parc.št. 1800/6, njiva, v 
velikosti 478 m2 in parc.št. 1800/8, travnik, v 
velikosti 268 m2, k.o. Velenje, skupaj v veli-
kosti 746 m2 z nepremièninami, parc.št. 802/5 
in parc.št. 802/6, k.o. Škale, v  skupni izmeri 
733 m2, katere lastnika sta Krk Milan in Nata-
ša. 

II.  

Sklep velja po dan po objavi v Uradnem vest-
niku Mestne obèine Velenje.  
 
Številka:  465-05- 0006/2002-100      
Datum:  5.7.2002 
 

Župan Mestne obèine Velenje    

Sreèko MEH, s.r. 
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Svet Mestne obèine Velenje je na podlagi 24.èlena Statu-
ta Mestne obèine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99 
in 6/01) in 51. èlena Zakona o lokalni samoupravi (UL 
RS št. 72/93, 6/94 –odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl. 
US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96-odl.US, 44/96-odl.US, 
26/97, 70/97, 10/98, 68/98-odl.US, 74/98 in 12/99-odl.
US, 70/00, 100/00 in 51/02) na 27. seji, dne 2.7.2002 
sprejel naslednji  

SKLEP 
o izvzemu nepremiènine v k.o.  

Ložnica iz javnega dobra 

1. 

Svet Mestne obèine Velenje dovoljuje izvzem 
nepremiènine parc.št. 1071/3, pot, v izmeri  95 
m2, ki je vpisana v k.o. Ložnica, iz javnega 
dobra. 
Nepremiènina postane po izvzemu iz javnega 
dobra last Mestne obèine Velenje.  

2. 

Sklep zaène veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem vestniku Mestne obèine Velenje.  
 
Številka: 465-05-0014/2001-280 
Datum: 5.7.2002 
 

Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 

 

 

Svet Mestne obèine Velenje je na podlagi 24.èlena Statu-
ta Mestne obèine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99 
in 6/01) in 51. èlena Zakona o lokalni samoupravi (UL 
RS št. 72/93, 6/94 –odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl. 
US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96-odl.US, 44/96-odl.US, 
26/97, 70/97, 10/98, 68/98-odl.US, 74/98 in 12/99-odl.
US, 70/00, 100/00 in 51/02), na 27. seji, dne 2.7.2002 
sprejel naslednji  

SKLEP 
o prodaji nepremiènine v k.o.  

Ložnica 

I.  

Svet Mestne obèine Velenje dovoljuje prodajo 

nepremiènine parc.št. 1071/3, pot, v izmeri 95 
m2,  k.o. Ložnica, katere lastnik je Mestna Ob-
èina Velenje. 

II.  

Sklep zaène veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem vestniku Mestne obèine Velenje.  
 
Številka: 465-05-0014/2001-280 
Datum: 5.7.2002 
 

Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
 
 

Svet Mestne obèine Velenje je na podlagi 24. èlena Sta-
tuta Mestne obèine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 
4/99in 6/01) in 51. èlena Zakona o lokalni samoupravi 
(UL RS št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 
14/95, 20/95-odl. US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96-odl. 
US, 44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98-odl. US, 
74/98,n 12/99-odl. US, 70/00, 100/00 in 51/02), na 27. 
seji, dne 2.7.2002 sprejel naslednji  

SKLEP 
o izvzemu nepremiènine v k.o.Škale  

iz javnega dobra 

1. 

Svet Mestne obèine Velenje dovoljuje izvzem 
nepremiènine parc.št.1255/1, vodotok, v izme-
ri 9717 m2, ki je vpisana v vl. seznam VII, k.o. 
Škale, iz javnega dobra. Nepremiènina postane 
po izvzemu iz javnega dobra last Mestne obè i-
ne Velenje.  

2. 

Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne obèine Velenje. 
 
Številka:  465-05-0011/2002-280 
Datum:   5.7.2002 
 

Župan Mestne  obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
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Svet Mestne obèine Velenje je na podlagi 24. èlena Sta-
tuta Mestne obèine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 
4/99, 6/01) in 51. èlena Zakona o lokalni samoupravi 
(UL RS št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 
14/95, 20/95-odl. US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96-odl. 
US, 44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98-odl. US, 
74/98, 12/99-odl. US in 70/00 in 100/00), na 27. seji, dne 
2.7.2002 sprejel naslednji  

SKLEP 
o prodaji nepremiènine v k.o. Velenje  

1. 

Svet Mestne obèine Velenje dovoljuje prodajo 
nepremiènine parc.št. 1844/1, funkc.objekt v 
izmeri 22 m2, pot v izmeri 29 m2, zelenica v 
izmeri 3740 m2, zelenica v izmeri 600 m2, k.
o. Velenje, katere lastnik je Mestna obèina 
Velenje, kupcu podjetju ERA d.d., Prešernova 
10, Velenje. 

2. 

Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne obèine Velenje. 

 
Številka: 460-06-0021/2002-280   
Datum:   5.7.2002 
 

Župan Mestne  obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
 
 

Svet Mestne obèine Velenje je na podlagi 24. èlena Sta-
tuta Mestne obèine Velenje (Uradni vestnik MOV, štev. 
4/99 in 6/01) in 51. èlena Zakona o lokalni samoupravi 
(UL RS štev. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl. US 57/94, 
14/95, 20/95-odl.US 63/95-obvezna razlaga, 9/96-od. 
US, 44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98-odl.US, 
74/98, 12/99-odl.US 5 70/00), na 27. seji, dne 2.7.2002 
sprejel naslednji  

SKLEP 
o prodaji poslovnega prostora Stari trg 

26, Velenje 

1. 
Svet Mestne obèine Velenje dovoljuje prodajo 
poslovnega prostora v pritlièju stanovanjsko – 

poslovnega objekta Stari trg 26, Velenje, vpi-
sanega v ZK vložku 2525, k.o. Velenje, parc. 
štev. 2662, v skupni velikosti 21,61 m2, kupcu 
ALPO d.o.o., Mislinja.  

2. 

Ta sklep zaène veljati dan po objavi v Urad-
nem vestniku Mestne obèine Velenje. 
 
Številka: 361-01-0009/2002-440 
Datum: 5.7.2002 
 

Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
 
 
 
 
Svet Mestne obèine Velenje je na podlagi 24. èlena Sta-
tuta Mestne obèine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 
4/99, 6/01) in 51. èlena Zakona o lokalni samoupravi 
(UL RS št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 
14/95, 20/95-odl. US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96-odl. 
US, 44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98-odl. US, 
74/98, 12/99-odl. US in 70/00 in 100/00), na 27. seji, dne 
2.7.2002 sprejel naslednji  

SKLEP 
o pooblastilu županu MOV za razpola-
ganje z garsonjerami v Samskem domu 
Vojkova 12/A, za reševanje nujnih sta-

novanjskih problemov  

1. 

Svet MOV pooblašèa župana, da lahko za nujno 
reševanje stanovanjskih problemov  razpolaga z 
garsonjerami v objektu Vojkova 12/a, Velenje. 
Prosilci morajo izpolnjevati  doloèene kriterije 
sprejete s sklepom o pogojih za sklenitev najem-
nih pogodb v Samskem domu Vojkova 12/a Ve-
lenje (Uradni Vestnik MO Velenje št. 3/2002). O 
višini najemnine odloèa župan, na predlog služ-
be za gospodarjenje s stanovanji.            
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2. 

Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne obèine Velenje. 

 
Številka: 362-0029/2001-600   
Datum:   5.7.2002 
 

Župan Mestne  obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
 

 
Svet Mestne obèine Velenje je na podlagi 24. èlena Sta-
tuta Mestne obèine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 
4/99) in 34. èlena Odloka o pokopališkem redu (Uradni 
vestnik MOV, št. 3/2000) na 27. seji, dne 2.7.2002 spre-
jel 

SKLEP 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa 
o imenovanju govornikov na pogre-

bih na obmoèju Mestne obèine  
Velenje 

1. èlen 

1. èlen Sklepa o imenovanju govornikov na 
pogrebih na obmoèju Mestne obèine Velenje 
(Uradni vestnik MOV, št. 11/2001) se spreme-
ni tako, da se glasi: 
− èrta se govornik pod št. 3: g. BLATNIK 

JOŽE, Graškogorska 17, Velenje  
− dopolni se za naslednjega govornika: GOR-

ŠEK RAFKO, Šalek 64 b, Velenje. 
Ostala doloèila sklepa ostanejo nespremenje-
na. 

2. èlen 

Ta sklep zaène veljati dan po objavi v Urad-
nem vestniku Mestne obèine Velenje. 
 
Številka: 505-06/2000-560 
Datum: 5.7.2002 
 

Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 

Svet Mestne obèine Velenje je na podlagi 24.èlena Statu-
ta Mestne obèine Velenje (Uradni vestnik Mestne obèine 
Velenje št.4/99 in 6/01) in 61.èlena Zakona o stavbnih 
zemljišèih (Uradni list SRS ,št.18/84)v povezavi s 56.
èlenom Zakona o stavbnih zemljišèih (Uradni list RS, 
št.44/97)na 27. seji, dne 2.7.2002 sprejel 

SKLEP 
o povpreèni gradbeni ceni stanovanj-
ske površine in stroških komunalne-

ga urejanja zemljišè za leto 2003 

1. 

a)  
Povpreèna gradbena cena za m2 stanovanjske 
površine na dan 31.12.2002 znaša 154.699,67 
sit. 
 
b) 
Stroški komunalnega urejanja zemljišèa na m2 
koristne površine objekta in gostoto prebivals-
tva 100–200 preb./ha znaša na dan 31.12.2002 
(16.368,05 sit/ m2 ) 
 
Od tega: 
− za komunalne objekte in naprave individua l-

ne rabe 7.016,43sit/ m2 
− za komunalne objekte in naprave skupne ra-

be  
    9.145,36  sit/ m2 
c) 
Povpreèna vrednost stavbnega zemljišèa za m2 
površine na dan 31.12.2002 znaša: 
− 1,2 % za obmoèje mesta Velenje 

1.856,40sit/ m2  
− 0,8 % za ostala obmoèja v obèini   

1.237,60sit/ m2  

2. 

Cene,doloèene v 1.èlenu tega sklepa se meseè-
no valorizirajo z indeksom za stanovanjsko 
gradnjo GZS – Združenje za gradbeništvo in 
IGM Ljubljana. 
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3. 

Z dnem uveljavitve tega sklepa se razveljavijo 
sklepi o povpreèni gradbeni ceni in stroških 
komunalnega opremljanja (Uradni vestnik Me-
stne obèine Velenje št. 6/2001). 

4.  

Ta sklep se objavi v Uradem vestniku Mestne 
obèine Velenje in zaène veljati 01.01.2003.  
 
Številka:385-0004/2000-610 
Datum: 5.7.2002 
 

Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
 
 

Na podlagi 8. in 59. èlena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 16. èlena Odloka o 
preoblikovanju javnega podjetja Komunalno podjetje 
Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p.o. (Uradni 
vestnik MOV, št. 16/96) za Mestno obèino Velenje ter 
Obèino Šmartno ob Paki in (Uradni list Obèine Šoštanj, 
št. 10/96) za Obèino Šoštanj ter statutov obèin je Svet 
Mestne obèine Velenje na 27. seji dne 2.7.2002 sprejel  

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka 
o prispevku za investicijska vlaganja 

v objekte vodooskrbe ter objekte  
odvajanja in èišèenja odpadnih in 

padavinskih voda 

1. èlen 

V prvi alinei 1. èlena Odloka o prispevku za 
investicijska vlaganja v objekte vodooskrbe 
ter objekte odva janja in èišèenja odpadnih in 
padavinskih voda (Uradni vestnik MOV, št. 
3/98 za Mestno obèino Velenje in Obèino 
Šmartno ob Paki in Uradni list Obèine Šoštanj, 
št. 1/99 ter Uradni vestnik MOV, št. 9/99) se 
besedilo spremeni tako, da se glasi: 
»- za izgradnjo vodooskrbnih objektov in nap-
rav 45,84 SIT + DDV na m3 porabljene vode.« 

2. èlen 

Prispevek iz 1. èlena tega odloka se uvede s 
1.8.2002 za obdobje do 31.12.2008.  

3. èlen 

Ta odlok zaène veljati  v vsaki obèini osmi 
dan po objavi v njenem uradnem glasilu in se 
zaène uporabljati s 1.8.2002. 
 
Številka: 324-0001/2002-100 
Datum:   5.7.2002 
 

Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
 

 

Na podlagi doloèil Zakona o nadzoru državnih pomoèi 
(Uradni list RS št. 1/2000 in 30/01) in 24. èlena Statuta 
Mestne obèine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99 in 
6/01) in  je Svet Mestne obèine Velenje na 27. seji dne 
2.7.2002 sprejel 

PRAVILNIK 
o finanènih intervencijah za ohran-
janje in razvoj kmetijstva v Mestni 

obèini Velenje 

I. SPLOŠNE DOLOÈBE 

1. èlen 

S tem pravilnikom se doloèi naèin pridobivan-
ja, namen, pogoji in oblike dodelitve sredstev, 
namenjenih za finanène intervencije v  kmetij-
stvu v Mestni obèini Velenje. 

2. èlen 

Sredstva za finanène intervencije se zagotav-
ljajo iz sredstev proraèuna Mestne obèine Ve-
lenje. 

3. èlen 

Višino sredstev za program ohranjanja in raz-
voja kmetijstva doloèi obèinski svet z odlo-
kom o proraèunu obèine za tekoèe leto.  

4. èlen 

Dodeljevanje sredstev za namene iz tega pra-
vilnika poteka preko javnih pozivov upravi-
èencem, ki se objavijo na krajevno obièajen 
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naèin. V primerih, ki jih doloèa ta pravilnik, 
se sredstva lahko dodeljujejo tudi preko nepo-
srednih pisnih vlog ali izdanih sklepov, ki 
imajo znaèaj upravnega akta. 

5. èlen 

Za uresnièevanje ciljev ohranjanja in razvoja 
kmetijstva Mestne obèine Velenje se finanèna 
sredstva usmerjajo v: 
− pospeševanje strukturnih sprememb in us-

merjanje razvojno naložbene dejavnosti v 
kmetijstvu za ustvarjanje ekonomsko stabil-
nih gospodarskih enot, 

− veèanje kakovosti pridelkov in okolju prija-
znih dejavnosti, 

− ohranitev in varstvo, razumno in  optimalno 
korišèenje kmetijskih zemljišè ter ohranjan-
je poseljenosti, 

− zagotovitev ustrezne izobrazbe in stalnega 
strokovnega izobraževanja (teèaji, predava-
nja, …), 

− druge ukrepe, potrebne za razvoj kmetijs-
tva. 

6. èlen 

Upravièenci do interventnih sredstev so: 
pravne in fiziène osebe – državljani Republike 
Slovenije, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavno-
stjo na obmoèju Mestne obèine Velenje, 
društva, krožki in združenja ter strokovne slu-
žbe, ki delujejo na podroèju kmetijstva v Mes-
tni obèini Velenje ali regiji. 

7. èlen 

Sredstva za intervencije v kmetijstvu se dode l-
jujejo glede na vrsto intervencij kot nepovrat-
na sredstva. 

8 . èlen 

V primerih, ko se proraèunska sredstva dode l-
jujejo na podlagi javnega poziva, je v objavi 
potrebno navesti:  
− namene, za katere se dodeljujejo interven-

cijska sredstva za posamezno proraèunsko 
leto, 

− razpisana sredstva – znesek razpoložljivih 
sredstev, 

− upravièenci do interventnih sredstev, 
− rok za prijavo na javni poziv, 

− pogoje, pod katerimi se dodeljujejo razpo-
ložljiva sredstva, 

− navedbo dokumentacije, ki jo mora vlaga-
telj priložiti k predpisanem obrazcu.  

Zahtevke za izplaèilo sredstev javnega poziva 
uveljavljajo upravièenci iz 6. èlena tega pra-
vilnika v svojem imenu oziroma njihovi poob-
lašèenci (vlagatelji) v njihovem imenu in za 
njihov raèun.  

9. èlen 

Na znesek dospelih, vendar neporavnanih ob-
veznosti iz javnega poziva, obèina ne plaèuje 
obresti.  

10. èlen 

Namensko porabo sredstev sproti spremlja in 
preverja obèinska uprava oziroma pristojni 
Urad za gospodarstvo in finance, Referat za 
kmetijstvo.  

11. èlen 

V primeru nenamenske porabe sredstev je pre-
jemnik dolžan takoj vrniti sredstva z zakonski-
mi zamudnimi obrestmi. Navedene obresti se 
obraèunavajo od dneva odobritve do dneva 
vraèila sredstev.  

II. UKREPI 
12. èlen 

Finanène intervencije so namenjene za ohran-
janje in razvoj kmetijstva v Mestni obèini Ve-
lenje, in sicer za naslednje namene: 

1.  ŽIVINOREJA 
1.1.     Sofinanciranje osemenjevanja živine z   
          uvoženim semenom ali semenom mes-  
          nih pasem goveda ter zdravljenje metlja -
          vosti 
Namen ukrepa: podpora vzreji in ohranjanju 
kvalitetne in zdrave osnovne èrede plemenske 
živine v kmeèki reji. 
Pogoj za pridobitev sredstev: 

do sredstev so upravièene  
− pooblašèene organizacije, ki opravljajo sto-

ritve osemenjevanja živine in zdravljenja 
metljavosti v kmeèki reji na obmoèju Mest-
ne obèine Velenje, na podlagi seznama 
kmetijskih pridelovalcev, ki so jim opravili 
zgoraj navedeni storitvi, s priloženimi foto-
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kopijami  potrdil o osemenitvi ali zdravlje-
nju metljavosti 

− kmetijski pridelovalci, ki na podlagi oprav-
ljenega strokovnega izobraževanja (in s tem 
pridobljene koncesije) sami osemenjujejo 
lastno živino, s priloženimi raèuni za seme    

− kmetijski pridelovalci na podlagi raèuna, ki 
ga izda pooblašèena organizacija, ki oprav-
lja storitve osemenjevanja živine ali zdrav-
ljenja metljavosti. 

Višina sofinanciranja:  
− do 50 % vrednosti opravljene storitve, ki jo 

opravi pooblašèena organizacija rejcem ži-
vine z obmoèja Mestne obèine Velenje, 

− 100 % vrednosti cene semena oz maksima l-
no višina, ki jo doseže 50 % vrednosti opra-
vljene storitve pooblašèene osemenjevalne 
organizacije, v primerih, ko si kmetijski 
pridelovalci sami osemenjujejo živino.  

1.2.     Sofinanciranje klanja živine za lastne    
          potrebe  
Namen ukrepa: podpora pridelavi higie nsko 
neoporeène hrane, prepreèevanje nelegalnega 
zakola živine na kmetijah in kontrola zakola, 
nadzorovano ravnanje s klavniènimi odpadki, 
preventiva, kontrola ter možnost stalnega nad-
zora nad morebitnimi boleznimi živine, prep-
reèevanje onesnaževanja okolja. 
Pogoj za pridobitev sredstev: 

do sredstev so upravièene  
− pooblašèene organizacije, ki opravljajo sto-

ritve zakola/odkupa živine za rejce živine z 
obmoèja Mestne obèine Velenje, na podlagi 
seznama kmetijskih pridelovalcev, ki so jim 
opravili storitev zakola/odkupa, s priloženi-
mi potrdili o opravljenem zakolu/odkupu 

− kmetijski pridelovalci na podlagi raèuna ki 
ga izda pooblašèena organizacija, ki oprav-
lja storitve zakola živine. 

Višina sofinanciranja: do 30 % vrednosti op-
ravljene storitve zakola živine pooblašèene or-
ganizacije. 
 

2. RASTLINSKA PROIZVODNJA 
2.1. Sofinanciranje analize krme in zemlje  
Namen ukrepa: analiza krme kot pomoè pri 
izraèunavanju krmnih obrokov in analiza zem-
lje za zmanjšanje stroškov apnenja oziroma 
gnojenja in zmanjšanju onesnaženosti okolja s 
pravo porabo manjkajoèih hranil. 

Pogoji za pridobitev sredstev: 

do sredstev so upravièene 
− pooblašèene organizacije, ki opravljajo sto-

ritve analize krme in zemlje za lastnike in 
najemnike kmetijskih zemljišè, ki se ukvar-
jajo s kmetijsko dejavnostjo in imajo stalno 
prebivališèe v Mestni obèini Velenje, na 
podlagi seznama kmetijskih pridelovalcev, 
ki so jim opravili storitev analize, s prilože-
nimi potrdili o opravljeni analizi 

− kmetijski pridelovalci na podlagi raèuna, ki 
ga izda pooblašèena organizacija, ki oprav-
lja storitve analize krme in zemlje za lastni-
ke in najemnike kmetijskih zemljišè , z ob-
moèja Mestne obèine Velenje  

Višina sofinanciranja: do 50 % vrednosti raèu-
na pooblašèene organizacije za opravljeno sto-
ritev.  
2.2. Regresiranje testiranja škropilnic  
Namen ukrepa: optimalna raba zašèitnih sred-
stev in s tem prepreèevanje oziroma zmanjše-
vanje onesnaževanja okolja, kar daje možnosti 
za pridelovanje kvalitetnejših pridelkov.  
Pogoji za pridobitev sredstev: 

do sredstev so upravièene 
− pooblašèene organizacije, ki opravljajo tes-

tiranje škropilnic za lastnike in najemnike 
kmetijskih zemljišè, ki se ukvarjajo s kme-
tijsko dejavnostjo in imajo stalno prebivali-
šèe v Mestni obèini Velenje, na podlagi se-
znama kmetijskih pridelovalcev, ki so jim 
opravili storitev testiranja, s priloženimi 
potrdili o opravljenem testiranju 

− kmetijski pridelovalci na podlagi raèuna, ki ga 
izda pooblašèena organizacija, ki opravlja testi-
ranje škropilnic, z obmoèja Mestne obèine Ve-
lenje  

Višina sofinanciranja: do 50 % vrednosti raèu-
na pooblašèene organizacije za opravljeno sto-
ritev.  
 

3.   IZOBRAŽEVANJE IN DRUŠTVENE 
      DEJAVNOSTI 
3.1.     Dopolnilne dejavnosti in izobraževanje  
Namen ukrepa: izobraževanje kmeèkih žena, 
kmetov in organiziranje strokovnih seminarjev 
ter sofinanciranje 1. kontrole na ekoloških 
kmetijah.  
Pogoji za pridobitev sredstev: 
− do sredstev so upravièeni izvajalci in orga-
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nizatorji izobraževalnih programov na pod-
lagi potrjenih programov izobraževanja s 
strani KSS 

− kmetijski pridelovalci na podlagi raèuna, ki 
ga izda pooblašèena organizacija, ki organi-
zira in izvaja izobraževanje za kmetijske 
pridelovalce, z obmoèja Mestne obèine Ve-
lenje. 

Višina sofinanciranja:  
do 50 % stroškov posameznika. 
3.2.     Sofinanciranje promocije in trženja pri  
          delkov in izdelkov ekoloških kmetij 
Namen ukrepa: spodbujanje kmetovalcev za 
ekološko kmetovanje v razmerah, ki so manj 
ugodne za kmetovanje.  
Pogoji za pridobitev sredstev: 
− do sredstev so upravièeni kmetijski pridelo-

valci, ki so se odloèili za ekološko kmeto-
vanje, na podlagi raèunov za stroške pro-
mocije in trženja pridelkov in izdelkov 

Višina podpore: do 50 % vrednosti stroškov 
oziroma najveè 50.000 SIT.  
3.3. Podpora za delovanje strokovnih društev 
Pogoji za pridobitev sredstev: 
− do sredstev so upravièena registrirana druš-

tva s podroèja kmetijstva in gozdarstva, 
− dejavnost mora potekati na obmoèju Mest-

ne obèine Velenje, 
− finanèno ovrednoten program dela. 
Višina podpore: do 10 % finanèno ovrednote-
nega programa. 
 

4. SPODBUJANJE TEHNOLOŠKEGA NA-
      PREDKA NA KMETIJAH 
4.1.     Sofinanciranje nakupa nove tehnološke 
          opreme na kmetijah 
Namen ukrepa: izboljšati kvaliteto tehnološke 
opreme na kmetijah, spodbujanje uvajanja so-
dobnih tehnologij na kmetijah.  
 
Pogoji za pridobitev sredstev: 
− do sredstev so upravièeni lastniki in naje m-

niki kmetijskih zemljišè, ki se ukvarjajo s 
kmetijsko dejavnostjo in imajo stalno pre-
bivališèe v Mestni obèini Velenje, 

− prosilec mora rediti najmanj 0,2 GVŽ/ha 
oziroma mora obdelovati najmanj 1 ha 
kmetijskih zemljišè, 

− prosilec za isti namen naslednja 3 leta ne 
more ponovno kandidirati.  

Višina sofinanciranja: do 20 % vrednosti inve-
sticije oziroma najveè 200.000 SIT. 
 

5. UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠÈ 
5.1. Urejanje kmetijskih zemljišè 
Namen ukrepa: sofinanciranje manjših zemelj-
skih del (èišèenje zaraslih površin, izravnava 
zemljišè, zasipanje depresij, namakanje narav-
nih površin, osuševanje manjših zamoèvirjenih 
površin, rekultivacije, …) v smislu poveèanja 
proizvodnih zmogljivosti in zaokroževanja po-
vršin, pri èemer je potrebno upoštevati pogoje 
varovanja okolja. 
Pogoji za pridobitev sredstev:  
− do sredstev so upravièeni lastniki in naje m-

niki kmetijskih zemljišè (fiziène in pravne 
osebe), ki obdelujejo kmetijska zemljišèa v 
Mestni obèini Velenje, 

− zahtevek je sestavljen iz: 

• pisne vloge: 

  predhodni ureditveni program s prikazom 
     poteka del in predraèunsko vrednostjo  

• dokumentacije k vlogi: 

  mapna kopija z  vrisanim naèrtom obmoèja 
     urejanja zemljišè 
  zemljiškoknjižni izpisek 
Višina sofinanciranja: do 50 % vrednosti  in-
vesticije, odvisno od prihodkov iz spremembe 
namembnosti kmetijskih zemljišè, na podlagi 
priloženih originalnih raèunov in dokazil o 
plaèilu raèunov za opravljeno investicijo. 
 

6. DRUGE INTERVENCIJE V KMETIJS-
    TVU 
6.1.     Pomoè ob naravnih in drugih nesreèah   
          na  kmetijah 
Namen ukrepa: ohranjanje kmetijske dejavno-
sti v primeru, da je izvajanje le -te ovirano ali 
onemogoèeno na doloèenem obmoèju zaradi 
opredeljene naravne nesreèe in s tem ogr ožen 
nadaljnji obstoj kmetije ali skupine kmetij. 
Pogoji za pridobitev sredstev:  
− do pomoèi je upravièen oškodovanec, ki se 

ukvarja s kmetijsko dejavnostjo v Mestni 
obèini Velenje, in sicer tisti, ki je utrpel ve-
èjo škodo zaradi naravne nesreèe ( požar, 
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poplave, neurje, zemeljski plazovi, veèji 
napadi škodljivcev). 

Sklep o odobritvi sredstev in njihovi višini 
sprejme kolegij uprave Mestne obèine Velenje 
na podlagi: 
− vloge prosilca,  
− mnenja sodnega cenilca za podroèje kmetij-

stva o višini škode in stopnji poškodovano-
sti, 

− predloga Urada za gospodarstvo in finance 
Mestne obèine Velenje. 

Višina sofinanciranja: do 10 % višine škode 
oziroma najveè 300.000 SIT. 

13. èlen 

Prejemniki proraèunskih sredstev morajo v 
primeru, da namenska poraba zaradi kakršnih 
koli razlogov ni bila mogoèa ali èe se v obdo-
bju med prijavo in izdajo sklepa spremenijo 
dejstva, ki so bila pogoj za pridobitev sred-
stev, o tem obvestiti pristojni urad.  

14. èlen 

Mestna obèina Velenje izplaèuje upravièen-
cem sredstva samo do skupne višine proraèun-
ske postavke, doloèene za posamezni namen.  

15. èlen 

Z dnem veljave tega pravilnika preneha veljati 
Pravilnik o uvedbi finanènih intervencij za ce-
lostno urejanje kmetijskih zemljišè v Mestni 
obèini Velenje (Uradni vestnik 17/95).   

16. èlen 

Ta pravilnik zaène veljati osmi dan po objavi 
v Uradnem vestniku Mestne obèine Velenje, 
uporablja pa se od 01.01.2002 dalje. 
 
Številka: 403-01-01/2002-423 
Datum:   5.7.2002                           
 

Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
 

 
 
 

Na podlagi 24. èlena Statuta Mestne obèine Velenje 
(Uradni vestnik Mestne obèine Velenje, št. 4/99, 6/01)  
ter 37., 38. in 39, èlena Zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor ( Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 18/93, 47/93, 
47/93, 71/93 in 44/97), je Svet Mestne obèine Velenje na 
27. seji, dne 2.7.2002 sprejel  

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o zazidalnem naèrtu Selo  
I. faza 

1. èlen 

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in 
doplonitve odloka o ZAZIDALNEM NAÈR-
TU SELO - I. FAZA , ki je bil objavljen v 
Uradnem vestniku obèine Velenje št. 3/89, 
8/89 in Uradnem Vestniku Mestne obèine Ve-
lenje št. 3/00 (v nadaljnem besedilu odlok o 
ZN Selo - I. faza) 

2. èlen 

V 7. èlenu odloka o ZN Selo - I.faza se v toèki  
7.1. PROMETNA UREDITEV: Avtomobil-
ski promet  doda nov tretji odstavek , ki se 
glasi: 

" Dopustna je izvedba novega cestnega pri-
kljuèka  preko parcel št. 3582/2 in 3511/19  
k.o. Velenje na obstojeèo cesto na Selo 
( parc. št. 3582/1 k. o. Velenje), zaradi izve-
dbe nove povezovalne ceste med državno 
cesto Velenje - Slovenj Gradec in obstojeèo 
cesto do Sela." 

3. èlen  

Ta odlok zaène veljati osmi dan po objavi v 
Uradnem vestniku Mestne obèine Velenje. 
 
Številka: 012-0016/98-310  
Datum:   5.7.2002 
 

Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
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Na podlagi 24. èlena Statuta Mestne obèine Velenje 
(Uradni vestnik Mestne obèine Velenje, št. 4/99, 6/01)  
ter 37., 38. in 39, èlena Zakona o urejanju naselij in dru-
gih posegov v prostor ( Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 18/93, 47/93, 
47/93, 71/93 in 44/97), je Svet Mestne obèine Velenje na 
27. seji, dne 2.7.2002 sprejel  

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah Odlo-
ka o prostorskih ureditvenih pogojih 

za dele mesta Velenje, za obmoèja 
urejanja z oznako C4/4, C4/5, C4/6, 

E4/1, K4/1, M4/1, M4/3, M4/4, M4/6, 
M4/7, O4/1, O4/2, O4/4, O4/5, del 
O4/6, P4/1, P4/2, P4/3, P4/4, P4/5, 
P4/6, P4/7, P4/9, R4/1, R4/2, R4/3, 
R4/5, R4/8, R4/9, R4/11, S4/2, S4/7, 

S4/17, S4/20a, S4/20b in S4/20c  

1. èlen 

S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Od-
lok o prostorskih ureditvenih pogojih za dele 
mesta Velenje, za obmoèja urejanja z oznako 
C4/4, C4/5, C4/6, E4/1, K4/1, M4/1, M4/3, 
M4/4, M4/6, M4/7, O4/1, O4/2, O4/4, O4/5, 
del O4/6, P4/1, P4/2, P4/3, P4/4, P4/5, P4/6, 
P4/7, P4/9, R4/1, R4/2, R4/3, R4/5, R4/8, 
R4/9, S4/2, S4/7, S4/17, S4/20a, S4/20b in 
S4/20c (v nadaljevanju kratko: Odlok), objav-
ljen v Uradnem vestniku obèine Velenje, šte-
vilka 12/93 in Uradnem vestniku Mestne obè i-
ne Velenje, številke 9/96, 10/97, 2/98 , 6/99  
in 11/01.  

2. èlen 

Spremembe in dopolnitve se nanašajo na ob-
moèje urejanja z oznako C 4/5, na morfološko 
enoto  z oznako 3C in obmoèje urejanja z oz-
nako R4/2, na morfološko enoto z oznako 8, v 
ureditvenem obmoèju naselja Velenje. Spre-
menita in dopolnita se èlena 36 in 58; ostala 
doloèila odloka ostajajo nespremenjena.  

3. èlen 

V 36. èlenu odloka se v poglavju z naslovom 
Obmoèje urejanja C 4/5 z morfološkimi enota-

mi 3C, 10V, 11/1 in 11/2 (list št. 9) doda nov 
tretji odstavek, ki se glasi: 

"V morfološki enoti 3C je vzhodno od ob-
stojeèega poslovnega objekta ( Pošta Slove-
nije) dovoljena gradnja poslovno -
trgovskega objekta, v katerem so dopustne 
tudi stanovanjske površine. V kletnih eta-
žah je predvidena izgradnja parkirišè. Na 
podlagi posebnih strokovnih podlag, si mo-
ra investitor pridobiti soglasje Urada za 
okolje in prostor Mestne obèine Velenje". 

4. èlen 

V 58. èlenu odloka se v poglavju z naslovom 
Obmoèje urejanja R 4/2 z  morfološkimi 8C in 
8 (list št. 8) èrta prvi odstavek in se nadomesti 
z novim prvim odstavkom, ki se glasi: 

" V morfološki enoti  8 so dovoljeni posegi 
za potrebe sanacije pridobivalnega prostora 
Premogovnika Velenje. Dovoljena je grad-
nja rekreacijskih objektov ( športna igrišèa 
s spremljajoèi objekti, poti, dovozi, parkiri-
šèa, gostinski objekt, pomoli ) in parkovna 
ureditev celotnega obmoèja.). Predvideni 
posegi v prostor so dopustni le na podlagi 
lokacijskega preizkusa - posebnih strokov-
nih podlag, za katere je obvezno soglasje 
Urada za okolje in prostor Mestne obèine 
Velenje." 

5. èlen 

Ta odlok priène veljati osmi dan po objavi v 
Uradnem vestniku Mestne obèine Velenje. 
 
 
Številka: 012-0005/99-300 
Datum:   5.7.2002 

 
Župan Mestne obèine Velenje         

Sreèko MEH, s.r. 
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Svet Mestne obèine Velenje je na podlagi 21. èlena Za-
kona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 
6/94-odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl. 
US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96-odl. US, 44/96-odl.US, 
26/97, 70/97, 10/98, 68/98-odl. US, 74/98,12/99-odl. US, 
59/99-odl US, 70/00, 100/00 in 51/02), ter v skladu z 
doloèili Zakona o zavodih (Uradni list RS, št.12/91 in 
8/96) in 24. èlena Statuta Mestne obèine Velenje (Uradni 
vestnik MOV, št. 4/99 in 6/2001), na 27..seji dne 
2.7.2002 sprejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka 
o ustanovitvi javnega zavoda Športno 

rekreacijski zavod Rdeèa dvorana 

1. èlen 

V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Šport-
no rekreacijski zavod Rdeèa dvorana (Uradni 
vestnik obèine Velenje, št. 17/92 in Uradni ve-
stnik MO Velenje št. 15/95) se v 1. toèki 3. 
èlena za zadnjo alineo doda nova alinea, ki se 
glasi: 

•   »kotalkališèa v Velenju« 

2. èlen 

V 17. èlena se za drugim odstavkom doda nov 
tretji odstavek, ki se glasi: 
»V upravljanje se prenese tudi kotalkališèe v 
Velenju – parc. št. 624/1, katastrska obèina 
Velenje« 

3. èlen 

Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Mest-
ne obèine Velenje in zaène veljati po konèa-
nem postopku prenosa lastninske pravice.  
 
Številka:  025-05-0004/2002-500  
Datum:    5.7.2002 
 

Župan Mestne obèine Velenje  

Sreèko MEH, s.r. 
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OBÈINA ŠMARTNO  
OB PAKI 

 
 

Obèina Šmartno ob Paki - ŽUPAN 
 
Na podlagi 121. èlena Statuta Obèine Šmartno ob Paki 
(Uradni vestnik Mestne obèine Velenje, št. 4/1-99) 

 

OBJAVLJAM 
naslednje akte Obèine  

Šmartno ob Paki 

 

1. Sklep o premoženjski bilanci Obèine Šmar-
tno ob Paki z dne 31.12.2001 

2. Odlok o zakljuènem raèunu proraèuna Ob-
èine Šmartno ob Paki za leto 2001 

 
 
Številka: 062-04/02-2002 
Datum: 5.7.2002 
 
 
Župan Obèine Šmartno ob Paki 

Ivan RAKUN, s.r. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Obèina Šmartno ob Paki - SVET 

 
Svet Obèine Šmartno ob Paki je na podlagi 16. èlena 
Statuta Obèine Šmartno ob Paki (Ur. vestnik Mestne ob-
èine Velenje, št. 4-I/99), Zakona o izvrševanju proraèuna 
(Ur. list RS, št. 32/01 in 103/01) in 93. èlena Zakona o 
javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) 
na seji dne 21. 5. 2002 sprejel 

SKLEP 
o premoženjski bilanci Obèine Šmartno 

ob Paki z dne 31. 12. 2001 

I.  

Svet Obèine Šmartno ob Paki sprejme premo-
ženjsko bilanco Obèine Šmartno ob Paki.  

II.  

Skupno premoženje Obèine Šmartno ob Paki 
na dan 31. december 2001 znaša po knjigo-
vodskih izkazih 925.889.000,00 SIT. 

III.  

Tabela - Premoženjska bilanca Obèine Šmart-
no ob Paki na dan 31. 12. 2001 z zaporednimi 
številkami od 1 do 27 je sestavni del tega skle-
pa. 

IV.  

Ta sklep zaène veljati osmi dan po objavi v 
Uradnem vestniku Mestne obèine Velenje. 
 
Številka: 403-01-01-02                                 
Datum: 21. 5. 2002                         
 
 

Župan Obèine Šmartno ob Paki 

Ivan RAKUN, s.r. 
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OBÈINA ŠMARTNO OB PAKI 

3327 ŠMARTNO OB PAKI 72 

PREMOŽENJSKA BILANCA OBÈINE ŠMARTNO OB PAKI NA DAN 31. 12. 2001 

Zaporedna Opis postavke Oznaka Znesek 
številka premoženjske bilance za AOP (v tisoè tolarjih)  

1 2 3 4 
 AKTIVA   
    

1 Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoroènih   
 sredstev (201 -  202) 200 1.325 
2 Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoroènih   
 sredstev  201 1.373 
3 Popravki vrednosti neopredmetenih dolgoroènih    
 sredstev  202 48 
4 Sedanja vrednost nepremiènin (204 - 205)  203 535.909 
5 Nabavna vrednost nepremiènin 204 658.634 
6 Popravek vrednosti nepremiènin 205 122.725 
7 Sedanja vrednost opreme in drugih opredmetenih   
 osnovnih sredstev (207 -  208)  206 23.377 
8 Nabavna vrednost opreme in drugih opredmetenih    
 osnovnih sredstev  207 146.526 
9 Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev    

  208 123.149 
10 Terjatve za sredstva, dana v upravljanje (210 + 211)  209 31.279 

11 Terjatve za sredstva, dana v upravljanje   
 javnim podjetjem v lasti države 210  

12 Terjatve za sredstva, dana v upravljanje    
 podjetjem v lasti obèine 211 31.279 

13 Zaloge 212 10.653 
14 Dolgoroène kapitalske naložbe 213 243.991 
15 Dolgoroèno dana posojila in depoziti 214  
16 Dolgoroène terjatve iz poslovanja  215  
17 Denarna sredstva 216 23.388 
18 Kratkoroène terjatve 217 35.997 
19 Druge terjatve 218 19.970 

    
20 SKUPAJ (200+203+206+209+212+213+214+215+   

 216+217+218) 219 925.889 
    
    
 PASIVA   
    

21 Splošni sklad  220 863.966 
22 Rezervni sklad 221  
23 Dolgoroèno prejeta posojila  222  
24 Dolgoroène obveznosti iz poslovanja 223  
25 Kratkoroène obveznosti 224 61.630 
26 Druge obveznosti 225 293 

    
27 SKUPAJ (220+221+222+223+224+225) 226 925.889 
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Na podlagi 13. èlena Zakona o financiranju obèin (Ur. 
list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 59/99, 61/99 in 89/99) in 
16 èlena Statuta Obèine Šmartno ob Paki (Ur. vestnik 
Mestne obèine Velenje, št. 4-I/99) je Svet Obèine Šmart-
no ob Paki na seji dne 21. 5. 2002 sprejel 

ODLOK 
o zakljuènem raèunu proraèuna Obèine 

Šmartno ob Paki za leto 2001 

1. èlen 

Zakljuèni raèun proraèuna Obèine Šmartno ob 
Paki za leto 2001 izkazuje: 
- prihodke              289.078.314 SIT 
- odhodke               276.109.646 SIT 
- presežek               12.968.668 SIT. 

2. èlen 

Presežek prihodkov po zakljuènem raèunu 
proraèuna v znesku 12.968.668 SIT se uporabi 
za izvedbo neizvršenih nalog iz leta 2001 in 
pokrivanje tekoèih obveznosti.  

3. èlen 

Razporeditev sredstev izloèenih v rezerve zna-
ša 7.588.330 SIT. 

4. èlen 

Sredstva rezerv iz prejšnjega èlena v višini 
7.588.330 SIT so se uporabila skladno z zako-
nom o financiranju javne porabe in zakonom o 
financiranju obèin.  

5. èlen 

Bilanca prihodkov in odhodkov proraèuna Ob-
èine Šmartno ob Paki za leto 2001 in posebni 
del proraèuna - odhodki po namenih sta sesta-
vni del tega odloka. 

6. èlen 

Ta odlok zaène veljati osmi dan po objavi v 
Uradnem vestniku Mestne obèine Velenje. 
 
Številka: 403-01-02-02   
Datum: 21. 5. 2002                        
 

Župan Obèine Šmartno ob Paki 

Ivan RAKUN, s.r. 
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