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Mestna občina Velenje - �UPAN 
 

Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje  
(Uradni vestnik Mestne Občine Velenje, �t. 4/99 in 6/01) 
 

OBJAVLJAM  
naslednje akte Mestne občine Velenje 

 
1. Sklep o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih vrtca Velenje  
2. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zem-

lji�ča na območju Mestne občine Velenje 
3. Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanjske povr�ine in stro�kih komu-

nalnega urejanja zemlji�č za leto 2004  
4. Sklep o zamenjavi nepremičnin v k.o. Velenje za nepremičnine v k.o. Vele-

nje  
5. Sklep o prodaji nepremičnine v k.o. Paki (O� Paka)  
6. Sklep o prodaji nepremičnine v k.o. Velenje parc.�t. 3210/1 (kupcu Danilu 

Čas, �enbri�ka 10, Velenje)  
7. Sklep o izvzemu nepremičnine iz javnega dobra, parc.�t. 597/18, k.o. Paka 
8.  Sklep o prodaji nepremičnine v k.o. Paka parc.�t. 597/19, parc.�t. 597/18, 

parc.�t. 597/21 (kupcu Janezu Kotnik, Paka 65, Velenje)  
9. Sklep o prodaji nepremičnine v k.o. Velenje parc.�t. 3009/2 (kupcu Vinku 

Razgor�ek, A�kerčeva 15, Celje)  
10. Sklep o izvzemu nepremičnine iz javnega dobra parc.�t. 3573/1, k.o. Velen-

je 
11. Sklep o prodaji nepremičnine v k.o. Velenje parc.�t. 3573/1 (kupcu Danielu 

Terglav, Polzela 139/a, Polzela) 
12. Odloka o predkupni pravici Mestne občine Velenje  
13. Predlog odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave Medobčinski 

in�pektorat  
14. Odredba 
15. Odredba 
16. Odredba 
17. Poročilo o  izidu  glasovanja  na  referendumu  za  ustanovitev  krajevne  skup-

nosti   Podkraj in krajevne skupnosti Kavče z delitvijo krajevne skupnosti Pod-
kraj - Kavče 

 
 
 
 
�tevilka: 032-01-0003/2003-200             �upan Mestne občine Velenje 
Datum:  3. 10. 2003                                 Srečko MEH, s.r 
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi prvega odstav-
ka 17. člena, drugega odstavka 63. člena Zakona o vrtcih 
(Uradni list RS, �t. 12/96, 44/00 in 78/03), 35. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS �t. 72/93, 
6/94-odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl. 
US, 63/95-obvezna razlaga, 73/95-odl.US, 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-sklep US, 
87/01, 16/02-sklep US in 51/02) in 24. člena statuta Mes-
tne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velen-
je, �t. 4/99 in 6/01), na 8. seji dne 30. 9. 2003 sprejel 

S K L E P 
o določitvi gibljivega (fleksibilnega) 
normativa v oddelkih Vrtca Velenje 

I. 

Sprejme se določitev o (gibljivem)fleksibilnem 
normativu za Vrtec Velenje, kar pomeni v �ol-
skem letu 2003/2004 povečanje �tevila otrok v 
oddelku za največ dva otroka, glede na �tevilo 
otrok v oddelku.  

II. 

 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, flek-
sibilni normativ pa se prične uporabljati od 
1.9.2003 dalje. 
 
�tevilka: 640-01-0005/2003-530 
Datum:  3. 10. 2003 
 

�upan Mestne občine Velenje 
Srečko MEH, s.r. 

 
 
 

 

 

 
 

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 218.člena 
Zakona o graditvi  objektov  ( Uradni list RS �t. 110/02) 
in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje ( Uradni vest-
nik Mestne občine Velenje, �t. 4/99 in 6/01) na 8. seji 
dne  30. 9. 2003 sprejel 

SKLEP 
O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRA-
ČUN NADOMESTILA ZA UPORA-
BO STAVBNEGA ZEMLJI�ČA NA       

OBMOČJU MESTNE OBČINE            
VELENJE 

1. 

S tem sklepom Svet Mestne občine Velenje dolo-
ča vrednost točke za izračun  nadomestila za 
uporabo stavbnega zemlji�ča na območju Mestne 
občine Velenje za leto 2004. 
 
Vrednost točke zna�a: 

2. 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati 
sklep o vrednosti točke za izračun  nadomestila 
za uporabo stavbnega zemlji�ča na območju 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, �t. 15/02) 

3. 

Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje in se uporablja od 
01.01.2004 dalje. 
 
�tevilka: 423-06-0326/2003-671 
Datum: 3. 10. 2003 
 

�upan Mestne občine Velenje 
Srečko MEH, s.r.  

 
 

za gospodarstvo in negospodar-
stvo 0,103795 
za povr�ine deponije premo-
ga,pepela in produktov od�vep-
ljevanja 0,129235 
za gospodinjstva, �olstvo, 
zdravstvo, kultura, sociala, 
�port 0,065762 
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 218. člena 
Zakona o graditvi objektov  (Uradni list RS ,�t. 
110/02), 179.člen Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS �t. 110/02, 8/03 in 58/03) v povezavi s 
56.členom Zakona o stavbnih zemlji�čih (Uradni list 
RS, �t.44/97, 67/02 in 110/02) in 24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne obči-
ne Velenje �t.4/99 in 6/01) na 8. seji, dne 30. 9. 2003 
sprejel 

SKLEP 
o povprečni gradbeni ceni stanovanj-
ske povr�ine in stro�kih komunalne-

ga urejanja zemlji�č za leto 2004 
 

1. a)  

Povprečna gradbena cena za m2 stanovanjske 
povr�ine na dan 31.12.2003 zna�a 162.434,65 
SIT. 

b) 

Stro�ki komunalnega urejanja zemlji�ča na m2 
koristne povr�ine objekta in gostoto prebivalstva 
100 � 200 preb./ha zna�a na dan 31.12.2003 
( 16.969,88 sit/ m2 ) 
 
Od tega: 
- za komunalne objekte in naprave individual-

ne rabe 7.367,25 SIT/ m2 
- za komunalne objekte in naprave skupne 

rabe 9.602,62  SIT/ m2 

c) 

Povprečna vrednost stavbnega zemlji�ča za m2 
povr�ine na dan 31.12.2003 zna�a 
- 1,2 % za območje mesta Velenje   2.038,80 

SIT/ m2  
- 0,8 % za ostala območja v občini   1.359,90 

SIT/ m2 . 
 
Cene, določene v 1. točki tega sklepa se mesečno 
valorizirajo z indeksom za stanovanjsko gradnjo 
GZS � Zdru�enje za gradbeni�tvo in IGM Ljub-
ljana. 

2. 

Z dnem uveljavitve tega sklepa se razveljavijo 
sklepi o povprečni gradbeni ceni in stro�kih 

komunalnega opremljanja  (Uradni vestnik Mest-
ne občine Velenje �t. 6/02) 

3. 

Ta sklep se objavi v Uradem vestniku Mestne 
občine Velenje in začne veljati 01.01.2004. 
 
�tevilka: 380-05-0001/2003-671 
Datum: 3. 10. 2003 
 

�upan Mestne občine Velenje 
Srečko MEH, s.r. 

 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (UL RS �t. 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,  70/00, 100/00, 28/01 � odl. US, 87/01, 16/02-
odl.US in  51/02) in 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MOV, �t. 4/99, 6/01) na 8. seji, 
dne 30. 9. 2003 sprejel naslednji  

SKLEP 
o zamenjavi nepremičnin v 

k.o.Velenje  za nepremičnine v k.o.      
Velenje   

1. 

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje zamenja-
vo  nepremičnine parc.�t. 629/5, park, v izmeri 
154  m2,   ki je vpisana v vl.�t. 497 , k.o. Velen-
je, katere lastnica je Mestna občina Velenje, za   
parc.�t.621/3, dvori�če, v izmeri 101 m2, ki je 
vpisana v vl.�t.562, k.o. Velenje, katere lastnika 
sta  Du�anka Jane�ič in Otmar Blatnik, Staneto-
va 45, Velenje. 

2. 

Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje. 
 
�tevilka: 466-0011/2000-200 
Datum:  3. 10. 2003  
 

�upan Mestne občine Velenje 
Srečko MEH, s.r. 
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, �t. 72/93, 
6/94-odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl. 
US, 63/95-obvezna razlaga, 73/95-odl.US, 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-sklep US, 
87/01, 16/02-sklep US in 51/02), Uredbe o pridobivanju, 
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premo�enjem 
dr�ave in občin (Uradni list RS, �t. 12/03 in 77/03) in 24. 
člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik 
MOV, �t. 4/99 in 6/01) na 8. seji, dne 30. 9. 2003 sprejel 
naslednji  

SKLEP 
o prodaji nepremičnine v k.o. Paka 

1. 

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje prodajo 
nepremičnin parc. �t. 201/2 � zelenica, v izmeri 
513 m2, parc. �t. 203/2 � igri�če, v izmeri 2656 
m2, oboje ZKV �t. 309 k. o. Paka, parc. �t. 201/3 
� poslovna stavba, v izmeri 410 m2, parc. �t. 
201/3 � dvori�če, v izmeri 476 m2, parc. �t. 201/3 
� zelenica, v izmeri 651 m2, in parc. �t. 203/4, 
cesta, v izmeri 410 m2., vse ZKV �t. 139 k. o. 
Paka (biv�a Osnovna �ola Paka) najugodnej�emu 
ponudniku, izbranemu z javnim zbiranjem 
ponudb. 

 2. 

Prostore, ki jih sedaj zasedata Mestna občina 
Velenje in Krajevna skupnost Paka pri Velenju, 
tudi po prodaji nepremičnin iz prve točke tega 
sklepa, ostanejo v njunem najemu. 
Za nepremičnine, ki se bodo v skladu s tem skle-
pom prodale, bo ob morebitni nadaljnji prodaji 
Mestna občina Velenje uveljavljala predkupno 
pravico. Stanovanja, katera so del nepremičnin, ki 
se v skladu s prvo točko tega sklepa prodajajo in 
jih ima Mestna občina Velenje v najemu, bodo 
ostala v njenem najemu �e 5 (pet) let po prodaji 
nepremičnin. 

3. 

Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje. 
 
�tevilka: 361-02 � 0021/2003-289  
Datum: 30. 9. 2003   

�upan Mestne  občine Velenje                                                                                                       
Srečko MEH, s.r. 

 

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena 
Zakona o lokalni samoupravi ((UL RS �t. 72/93, 6/94-
odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl. US, 
63/95-obvezna razlaga, 73/95-odl.US, 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-sklep US, 
87/01, 16/02-sklep US in 51/02) in 24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, �t. 4/99, 
6/01) na 8. seji, dne 30. 9. 2003 sprejel naslednji  

 

SKLEP 

o prodaji nepremičnine v k.o. Velenje 

1. 

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje prodajo 
dela nepremičnine parc.�t. 3210/1, gozd, v pribli-
�ni izmeri 200 m2, vpisana v vl.�t. 2687,  k.o. 
Velenje kupcema Danilu in Tanji Čas, �enbri�ka 
10, Velenje. 

2. 

Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje. 
 
�tevilka: 465-05-0046/2003-670  
Datum:  3. 10. 2003  
 

�upan Mestne občine Velenje 
Srečko MEH, s.r. 
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena 
Zakona o lokalni samoupravi ((UL RS �t. 72/93, 6/94-
odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl. US, 
63/95-obvezna razlaga, 73/95-odl.US, 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-sklep US, 
87/01, 16/02-sklep US in 51/02) in 24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, �t. 
4/99,6/01), na 8. seji, dne 30. 9. 2003 sprejel naslednji  

SKLEP 
o izvzemu nepremičnine v k.o. Paka 

iz javnega dobra 

1. 

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem 
nepremičnine parc.�t.  597/18, gospodarsko pos-
lopje, v  izmeri 13 m2, ki je vpisana v vl.�t.110 ,  
k.o. Paka iz javnega dobra. 
Nepremičnina postane po izvzemu iz javnega 
dobra last Mestne občine Velenje.  

2. 

Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje. 
 
�tevilka: 465-05-0039/2003-670  
Datum:  3. 10. 2003  
 

�upan Mestne  občine Velenje 
Srečko MEH, s.r. 

 
. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi Zakona o 
lokalni samoupravi ((UL RS �t. 72/93, 6/94-odl.US, 
45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl. US, 63/95-
obvezna razlaga, 73/95-odl.US, 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-sklep US, 
87/01, 16/02-sklep US in 51/02) in 24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, �t. 4/99, 
6/01) 51. člena na 8. seji, dne 30. 9. 2003 sprejel nasled-
nji  

SKLEP 
o prodaji nepremičnine v k.o. Paka 

1. 

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje prodajo  
nepremičnin parc.�t. 597/19, pa�nik, v izmeri 
374 m2, ki je vpisana v vl.�t.51,  k.o. Paka,  
parc.�t. 597/18, gospodarsko poslopje, v izmeri 
13 m2, ki je vpisana v vl.�t.110 , k.o. Paka in 
parc.�t. 597/21, pa�nik, v izmeri 862 m2, ki je 
vpisana v vl.�t. 51, k.o. Paka , kupcema Janezu 
in Mariji Kotnik, Paka 65, Velenje. 

2. 

Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje. 
 
�tevilka: 465-05-0039/2003-670  
Datum:  3. 10. 2003 
 

�upan Mestne  občine Velenje 
Srečko MEH, s.r. 
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena 
Zakona o lokalni samoupravi ((UL RS �t. 72/93, 6/94-
odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl. US, 
63/95-obvezna razlaga, 73/95-odl.US, 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-sklep US, 
87/01, 16/02-sklep US in 51/02) in 24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, �t. 4/99, 
6/01) na 8. seji, dne 30. 9. 2003 sprejel naslednji  

SKLEP 
o prodaji nepremičnine v k.o. Velenje 

1. 

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje prodajo  
nepremičnine parc.�t. 3009/2, travnik, v izmeri 
24 m2, vpisane v vl.�t. 700,  k.o. Velenje, kupcu 
Vinku Razgor�ku, A�kerčeva 15, Celje. 

2. 

Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.  
 
�tevilka: 465-05-0087/2003-673  
Datum:  3. 10. 2003 
 

�upan Mestne občine Velenje 
Srečko MEH, s.r. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena 
Zakona o lokalni samoupravi ((UL RS �t. 72/93, 6/94-
odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl. US, 
63/95-obvezna razlaga, 73/95-odl.US, 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-sklep US, 
87/01, 16/02-sklep US in 51/02) in 24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, �t. 
4/99,6/01), na 8.  seji, dne 30. 9. 2003 sprejel naslednji  

SKLEP 
o izvzemu nepremičnine v 

k.o.Velenje,  iz javnega dobra 

1. 

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem 
nepremičnine parc.�t.  3573/1, pot, v  izmeri 
2272 m2, ki je vpisana v vl.�t.600 ,  k.o. Velenje 
iz javnega dobra. 
Nepremičnina postane po izvzemu iz javnega 
dobra last Mestne občine Velenje.  

2. 

Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje. 
 
�tevilka: 465-05-0082/2003-300  
Datum:  3. 10. 2003  
 

�upan Mestne občine Velenje 
Srečko MEH, s.r. 
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena 
Zakona o lokalni samoupravi ((UL RS �t. 72/93, 6/94-
odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl. US, 
63/95-obvezna razlaga, 73/95-odl.US, 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-sklep US, 
87/01, 16/02-sklep US in 51/02) in 24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, �t. 4/99, 
6/01) na 8. seji, dne 30. 9. 2003 sprejel naslednji  

SKLEP 
o prodaji nepremičnine v k.o. Velenje 

1. 

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje prodajo  
dela nepremičnine parc.�t. 3573/1, pot, v pribli�-
ni izmeri 25 m2, ki je vpisana v vl.�t. 600,  k.o. 
Velenje, kupcu Danielu Terglavu, Polzela 139 a, 
Polzela.  

2. 

Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje. 
 
�tevilka: 465-05-0082/2003-300  
Datum:  3. 10. 2003  
 

�upan Mestne občine Velenje 
Srečko MEH, s.r. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 85. člena Zakona 
o urejanju prostora (Uradni list RS, �t. 110/02, 8/03), 21. in 
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, �t. 
72/93, 6/94-odl. US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl. 
US, 63/95-obvezna razlaga, 73/95-odl.US, 9/96-odl.US, 
39/96, 44/96-odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98-odl.US, 
74/98, 12/99, 36/99-odl US, 59/99-odl.US, 70/00, 94/00-odl 
US, 100/00-odl US, 28/01-odl US, 87/01, 16/02-odl US in 
51/02), ter 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, �t. 4/99 in 6/01) na 8. seji dne 30. 9. 
2003 sprejel  

O D L O K 
o predkupni pravici Mestne občine     

Velenje 

1. člen 

S tem odlokom se določa območje predkupne 
pravice Mestne občine Velenje (v nadaljnjem 
besedilu: občina) kot predkupne upravičenke na 
nepremičninah na celotnem območju poselitve in 
na območju obstoječih oziroma predvidenih 
infrastrukturnih omre�ij in objektov izven pose-
litvenih območij ali na delu teh območij.   

2. člen 

Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na 
območjih poselitve, ki so določena s prostorskim 
aktom občine. 
Za območje poselitve v prehodnem obdobju se 
do sprejetja prostorske strategije in prostorskega 
reda občine �tejejo ureditvena območja naselij, 
ki so opredeljena v Spremembah in dopolnitvah 
prostorskih sestavinah dolgoročnega plana obči-
ne Velenje za obdobje 1986-2000 (dopolnjeno 
1989) ter dru�benega plana občine Velenje za 
obdobje 1986-1990 in sprememb in dopolnitev 
planskih aktov dela občine �alec za območje 
Mestne občine Velenje (dopolnjen 1999) � 
(Uradni vestniku MO Velenje �t. 7/01). 
Na tem območju lahko občina uveljavlja predku-
pno pravico, če je za nakup nepremičnine izka-
zan občinski javni interes. 
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na 
nepremičninah, če ima v proračunu za te namene 
zagotovljena tudi sredstva. 

3. člen 

Območje predkupne pravice je določeno tako 
natančno, da je mogoče mejo območja prikazati 
v zemlji�kem katastru in jo določiti v naravi. Za 
poselitveno območje je meja določena v natanč-
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nosti preglednega katastrskega načrta v merilu 1 : 
5000. Za obstoječe in predvidene infrastrukturne 
vode je za določitev trase potreben parcelni načrt 
kot sestavni del strokovnih podlag.  

4. člen 

Izven poselitvenih območij iz 2. člena tega odlo-
ka lahko občina uveljavlja predkupno pravico na 
nepremičninah le v primerih, če je s prostorskim 
aktom tam predvidena gradnja infrastrukturnih 
objektov in omre�ij.  

5. člen 

�teje se, da obstaja občinski javni interes, če 
občina nepremičnino potrebuje zlasti za nas-
lednje namene: 

1. izvedbo prostorskega akta; 
2. gradnjo objektov in naprav gospodarske javne 

infrastrukture in objektov, ki slu�ijo varstvu 
pred naravnimi in drugimi nesrečami; 

3. gradnjo objektov za potrebe javne uprave in 
za potrebe izvajanja javnih slu�b na področju 
zdravstva, vzgoje, �olstva, �porta in rekreaci-
je, kulture, znanosti in raziskovanja ter soci-
alnega varstva; 

4. gradnjo in nakup neprofitnih in profitnih sta-
novanj; 

5. rekonstrukcije in ru�itve po predpisih o gradi-
tvi objektov na objektih iz 1. in 2. točke tega 
člena; 

6. za potrebe prenove območij; 
7. za druge potrebe predvidene v načrtu razvoj-

nih programov občine ali načrtu nabav in gra-
denj.  

6. člen 

Ta odlok se ne uporablja v primerih prodaje 
kmetijskih zemlji�č, v primerih prodaje samos-
tojnega dela objekta v eta�ni lastnini, v primerih 
prodaje vodnega zemlji�ča in na priobalnem 
zemlji�ču, razen, če gre za zemlji�če, ki ima sta-
tus vodnega javnega dobra lokalnega pomena in 
ga je občina predhodno pridobila v last.  

7. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati 
Odlok o predkupni pravici Mestne občine Velen-
je (Uradni vestnik MO Velenje, �t. 1/03). 

8. člen 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Urad-
nem vestniku Mestne občine Velenje.  
 
�tevilka: 015-02 � 0001/2003 - 289 
Datum: 3. 10. 2003 
 

�upan Mestne občine Velenje                           
Srečko MEH, s.r. 

 

 

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 49. a člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS �t. 72/93, 
6/94-odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl. 
US, 63/95-obvezna razlaga, 73/95-odl.US, 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-sklep US, 
87/01, 16/02-sklep US in 51/02) in 24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, �t. 4/99 in 
6/01) na svoji 8. seji dne 30. 9. 2003 sprejel 

ODLOK 
O USTANOVITVI SKUPNEGA 
ORGANA OBČINSKE UPRAVE  

»MEDOBČINSKI IN�PEKTORAT« 

1. člen 

S tem odlokom ustanoviteljice ustanavljajo 
»Medobčinski in�pektorat« (v nadaljevanju: in�-
pektorat) kot skupni organ občinske uprave za 
izvr�evanje upravnih nalog na področju in�pek-
cijskega nadzora ter občinskega redarstva za 
območje občin Zgornje Savinjske in �ale�ke 
doline. 

2. člen 

Ustanoviteljice so: 
- Občina Solčava, Solčava 16, 3335 Solčava 
- Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče 
- Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljub-

no ob Savinji 
- Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gor-

nji Grad 
- Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazar-

je 
- Občina Mozirje, Savinjska cesta 7, 3330 

Mozirje 
- Občina �martno ob Paki, �martno 72, 3327 
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�martno ob Paki 
- Občina �o�tanj, Trg svobode 12, 3325 �o�tanj  

in 
- Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Vele-

nje. 
 
Ustanoviteljske pravice v imenu ustanoviteljic 
izvr�ujejo njihovi �upani. 
 
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti 
ustanoviteljice uredijo s pogodbo, ki jo podpi�e-
jo �upani, s katero podrobneje določijo svoje 
pravice in obveznosti do in�pektorata, načrtovan-
je in način dela, način poročanja, način financi-
ranja, opravljanja administrativnih, strokovnih in 
drugih nalog za in�pektorat ter druge za nemote-
no delo in�pektorata pomembne zadeve. Obseg 
dela se določa s tromesečnimi plani za posamez-
no občino ustanoviteljico. 

3. člen 

Ime in�pektorata je: Medobčinski in�pektorat 
 
Sede� in�pektorata je v Velenju, Kopali�ka 3. 
 
In�pektorat ima pečat okrogle oblike, ob zgor-
njem robu je napis Medobčinski in�pektorat, na 
spodnjem robu pa Sa � �e. 

4. člen 

In�pektorat opravlja naloge izvajanja in�pekcij-
skega nadzorstva ter občinskega redarstva na 
področjih, ki jih urejajo predpisi občin ustanovi-
teljic skladno z zakonom. 
 
In�pekcijsko nadzorstvo ter občinsko redarstvo 
se opravlja v posamezni občini upo�tevajoč raz-
merje �tevila prebivalcev posamezne občine do 
�tevila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic ozi-
roma skladno z dogovorom iz tretjega odstavka 
2. člena tega odloka. 
 
In�pekcijsko nadzorstvo se opravlja kot redni 
mesečni in�pekcijski pregled ter koz izredni na 
podlagi obvestila občinske uprave. 

5. člen 

Pri izvr�evanju upravnih nalog nastopa in�pekto-
rat kot organ tiste občine ustanoviteljice, v kate-
ro krajevno pristojnost naloga spada. 

 
Upravni akti, ki jih izdajajo poobla�čene osebe 
in�pektorata, imajo v glavi naziv in�pektorata, 
izdajajo pa se v imenu krajevno pristojne občine 
ustanoviteljice. 
 
In�pektorat mora pri izvr�evanju upravnih nalog 
ravnati po usmeritvah �upana in direktorja 
občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere 
krajevno pristojnost zadeva spada skladno s 
predpisi, ki urejajo in�pekcijski nadzor, glede 
splo�nih vpra�anj organiziranja in delovanja 
uprave pa po skupnih usmeritvah �upanov občin 
ustanoviteljic. 
 
Vodja in�pektorata odgovarja za izvr�evanje 
upravnih nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost 
posamezne občine ustanoviteljice �upanu in dire-
ktorju občinske uprave te občine, za delo organa 
skupne občinske uprave v celoti pa skupaj vsem 
�upanom občin ustanoviteljic. 

6. člen 

In�pektorat vodi vodja in�pektorata, ki ga imenu-
jejo in razre�ujejo �upani občin ustanoviteljic. 
 
Vodja in�pektorata mora imeti najmanj visoko 
strokovno izobrazbo in 5 let delovnih izku�enj. 

7. člen 

Vodja in�pektorata predstavlja in zastopa in�pek-
torat, organizira opravljanje nalog in�pektorata 
ter izvaja vsa dela in naloge, ki so potrebne za 
redno, pravočasno, strokovno in učinkovito delo. 
 
Vodja in�pektorata odloča o sklenitvi in preneha-
nju delovnega razmerja zaposlenih v in�pektora-
tu. 

8. člen 

O izločitvi zaposlenega v in�pektoratu odloča 
direktor občinske uprave, v katere krajevno pris-
tojnost zadeva spada, ki v primeru izločitve 
zaposlenega o stvari tudi odloči. 

9. člen 

Sredstva za delo in�pektorata občine ustanovitel-
jice zagotavljajo v svojih proračunih skladno z 
obsegom dela za posamezno občino ustanovitel-
jico. 
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Za �kodo, povzročeno z delom zaposlenega v 
in�pektoratu odgovarjajo solidarno občine usta-
noviteljice. 

10. člen 

In�pektorat prevzame od občin ustanoviteljic 
upravne naloge in pristojnosti na področjih in�-
pekcijskega nadzorstva skladno z dogovorom iz 
tretjega odstavka 2. člena tega odloka. 

11. člen 

Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za 
izstop iz in�pektorata tako, da svojo namero pis-
no poda vodji in�pektorata. Občina lahko izstopi 
kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti 
do in�pektorata in ko pričnejo veljati spremembe 
ustanovitvenega akta. 

12. člen 

Občine ustanoviteljice sogla�ajo, da naloge in�-
pektorata prevzame in�pekcijska slu�ba Mestne 
občine Velenje.  
 
Mestna občina Velenje zagotavlja sredstva za 
delo in�pektorata. Ostale občine ustanoviteljice 
zagotavljajo del sredstev na podlagi obsega del 
skladno z dogovorom iz tretjega odstavka 2. čle-
na tega odloka. 
 
In�pektorat prične z delom v posamezni občini 
skladno z dogovorom iz tretjega odstavka 2. čle-
na tega odloka. 

13. člen 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v ura-
dnem glasilu občine. 
 
�tevilka:015-02-0030/2003-280 
Datum: 3. 10. 2003 
 

�upan Mestne občine Velenje                                                                                                          
Srečko MEH, s.r. 

 
 
 

�upan Mestne občine Velenje je na podlagi 15. člena 
Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini 
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, �t. 2/01 in 2/03) in 
37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik 

MOV, �t. 4/99 in 6/01) sprejel naslednjo  

 
ODREDBO 

1. 

S to odredbo se določa območje modrih con. 

2. 

Modre cone obsegajo cono A in cono B. 
Cona A obsega parkiri�ča znotraj Rudarske, 
�ale�ke in Kidričeve ceste ter reke Pake in parki-
ri�če med objektoma Nove Ljubljanske banke 
(Rudarska 3 A) in Hotelom Paka. 
 
Cona B obsega parkiri�ča ob Zdravstvenem cen-
tru Velenje na Vodnikovi cesti, na Trgu mlados-
ti, parkiri�če ob večstanovanjski stavbi Tom�iče-
va 13 � 15 ter parkiri�če med Centrom srednjih 
�ol in Glasbeno �olo, z uvozom iz Tom�ičeve 
ceste. 
 
Parkiri�ča v modrih conah so posebej označena z 
modro talno črto in prometno signalizacijo.   

3. 

Odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje. 
 
 
 
�tevilka: 352-01-0013/2002-289  
Datum:  01. 10. 2003   

 
�upan Mestne  občine Velenje                          

Srečko MEH, s.r. 
 
 
 
 
 
 
 
 

�upan Mestne občine Velenje je na podlagi 15. člena 
Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini 
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, �t. 2/01 in 2/03) in 
37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik 
MOV, �t. 4/99 in 6/01) sprejel naslednjo  
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ODREDBO 
1. 

S to odredbo se določa čas obratovanja modrih con. 

2. 

Parkiranje se bo plačevalo vsak delavnik, od pone-
deljka do petka, med 07:00 in 16:00 uro. 
Na parkiri�čih za tr�nico na Cankarjevi cesti, pa 
tudi ob sobotah med 07:00 in 12:00 uro. 

3. 

Odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje. 
 
�tevilka: 352-01-0013/2002-289  
Datum:  30. 09. 2003  

 
�upan Mestne  občine Velenje                                                                              

Srečko MEH, s.r. 
 

 

�upan Mestne občine Velenje je na podlagi 15. člena 
Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini 
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, �t. 2/01 in 2/03) in 
37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik 
MOV, �t. 4/99 in 6/01) sprejel naslednjo  

ODREDBO 
1. 

S to odredbo se določa cenik za plačilo parkirnine 
znotraj območja modrih con. 

2. 

Cena ene ure parkiranja je 100,00 SIT. 
Cena letnega abonmaja za posamezno gospodinj-
stvo v večstanovanjskih stavbah znotraj modrih con 
je 4.000,00 SIT. 
Cena letne karte je 48.000,00 SIT in velja za coni 
A in B. 
Cena mesečne karte je 5.000,00 SIT in velja za 
coni A in B.  

3. 

Odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem 

vestniku Mestne občine Velenje. 
 
 
�tevilka: 352-01-0013/2002-289  
Datum:  01. 10. 2003  
 

 
�upan Mestne  občine Velenje                    

Srečko MEH, s.r. 
 

 

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA  

Občinska volilna komisija Mestne občine Velenje na 
podlagi 94. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik Mestne občine Velenje, �t. 4/99 in 6/01) objavlja 
poročilo o izidu referenduma v krajevni skupnosti Pod-
kraj-Kavče z dne 21.septembra 2003 

POROČILO 
o  izidu  glasovanja  na  referendumu  
za  ustanovitev  krajevne  skupnosti   

Podkraj in krajevne skupnosti Kavče 
z delitvijo krajevne skupnosti Podkraj 

- Kavče 

V krajevni skupnosti Podkraj-Kavče je od skupno 
923 volilnih upravičencev na referendumu glasova-
lo 479 volivcev, kar zna�a 51,9%. Za delitev kraje-
vne skupnosti Podkraj-Kavče na dve samostojni 
krajevni skupnosti je glasovalo 422 volivcev, proti 
je bilo 54 volivcev, 3 glasovnice pa so bile nevelja-
vne.  
 
Tak�en izid je Občinska volilna komisija ugotovila 
na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov na 
voli�čih v prostorih KS, Vila Major in v prostorih 
podpostaje toplovod Podkraj, kjer je glasovanje 
potekali 21. septembra 2003 in na podlagi zapisni-
ka o delu volilnega odbora, ki je vodil predčasno 
glasovanje 16., 17. in 18. septembra 2003. 
Za glasovanje po po�ti ni Občinska volilna komisi-
ja dobila nobenega zahtevka.  
 
Občinska volilna komisija pri svojem delu in pri 
delu volilnih odborov ni ugotovila nobenih nepra-
vilnosti, ki bi vplivale na zakonitost referenduma. 
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Iz navedenega izhaja, da je bila odločitev o delitvi 
KS Podkraj-Kavče na KS Podkraj in KS Kavče 
sprejeta, saj je zanjo glasovala večina volivcev, ki 
so glasovali. 
 
 
�tevilka: 006-03-0002/2002-285 
Datum: 24.09.2003 
 

Predsednica Občinske volilne komisije 
Mestne občine Velenje 

Milena BUKVIČ DE�MAN, univ.dipl.prav., s.r. 
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OBČINA �MARTNO OB 
PAKI 

 

Občina �martno ob Paki��UPAN 

 
Na podlagi 121. Člena Statuta občine �martno 
ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine Velen-
je, �t. 4/1-99). 
 

OBJAVLJAM 
 naslednje akte Občine                 

�martno ob Paki 

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o proračunu Občine �martno 
ob Paki za leto 2003 

2. Sklep o podelitvi priznanj in nagrad 
občine �martno ob Paki za leto 2003 

 
 

 
�tevilka: 032-01-0003/2003-200 
Datum: 1. 10. 2003 
 

�upan Občine �martno ob Paki 
Alojz Podgor�ek, s.r. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Občina �martno ob Paki�SVET 

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, �t. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zako-
na o javnih financah (Uradni list RS, �t. 79/99, 124/2000, 
79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine �martno ob 
Paki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, �t. 4-I/99) 
je Svet Občine �martno ob Paki na  7. seji, dne, 
29.08.2003 sprejel 

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o proračunu Občine �martno ob Paki 

za leto 2003 

1. člen 

V Odloku o proračunu Občine �martno ob 
Paki za leto 2003 (Ur. vestnik Mestne občine 
Velenje, �t. 4/2003) se 2. člen spremeni tako, 
da se glasi: 
 
Rebalans proračuna Občine �martno ob Paki 
za leto 2003 se določa v naslednjih zneskih: 
      
      
     - v tisoč 
SIT 
 
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
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