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Mestna občina Velenje - ŽUPAN
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(UPB-1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08)

OBJAVLJAM
- naslednje akte Mestne občine Velenje
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ODLOK o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2009
SKLEP o preimenovanju Komisije za spremljanje dela Medobčinskega inšpektorata
SKLEP o imenovanju članov uprave Ustanove Velenjska knjižna fundacija
SKLEP o imenovanju člana v Projektni svet Javnega zavoda Maribor 2012
SKLEP o soglasju k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja Javnega zavoda Knjižnica Velenje
SKLEP o izdaji soglasja Krajevni skupnosti Kavče k brezplačnemu prenosu nepremičnin parc. št. 313/30, 313/31, 314/3 in
314/4, k.o. Kavče
7.
SKLEP o izvzemu nepremičnin v k.o. Velenje iz javnega dobra
8. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o menjavi zemljišč
9. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne
občine Velenje za leto 2010
10. SKLEP o uvrstitvi projekta »Ploščad Edvarda Kardelja – sanacija« v Načrt razvojnih programov za obdobje 2010 – 2013
11. SKLEP o uvrstitvi projekta »Efenkova cesta - pri Domu učencev« v Načrt razvojnih programov za obdobje 2010 - 2013
12. PRAVILNIK o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje
13. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE Letnega programa športa v Mestni občini Velenje za leto 2010
14. PRAVILNIK o sprejemu otrok v Vrtec Velenje
15. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega
pomena v Mestni občini Velenje
16. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in
Koroško
17. SKLEP o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorju Javnega zavoda Muzej Velenje za leto 2009
18. SKLEP o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorici Javnega zavoda Lekarna Velenje za leto 2009
19. URADNO PREČIŠČENO BESEDILO ODLOKA o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 02, Krajevna
skupnost Škale-Hrastovec in Konovo-del (PUP 02)
20. URADNO PREČIŠČENO BESEDILO ODLOKA o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03, Krajevna
skupnost Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03)
21. ODLOK o informacijskem sistemu za področje zraka na območju Mestne občine Velenje, občine Šoštanj in občine
Šmartno ob Paki
22. SKLEP o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2010
OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
23. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o uskladitvah Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena
območja naselij ter območje odprtega prostora občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom občine
Šmartno ob Paki 2002
24. SKLEP o prodaji nepremičnine v k.o. Paška vas
25. ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odmeri komunalnega
prispevka za območje občine Šmartno ob Paki
26. ODLOK o informacijskem sistemu za področje zraka na območju Mestne občine Velenje, občine Šoštanj in občine
Šmartno ob Paki
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Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08 in
49/09) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06, 26/07 in 18/08) je Svet Mestne občine Velenje na 30. seji, dne 13. 4. 2010,
sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2009
1. člen
Proračun Mestne občine Velenje za leto 2009 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI
TEKOČI PRIHODKI
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Upravne takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

30.207.382 EUR
27.315.850 EUR
21.630.646 EUR
15.510.709 EUR
5.119.767 EUR
1.000.170 EUR
5.685.204 EUR
3.051.554 EUR
11.617 EUR
125.266 EUR
176.716 EUR
2.320.051 EUR
1.478.227 EUR
152.770 EUR
1.325.458 EUR
365.550 EUR
365.550 EUR
1.038.035 EUR
739.261 EUR
298.774 EUR
9.719 EUR
9.719 EUR

II.
ODHODKI
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,
ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

31.477.539 EUR
9.482.989 EUR
2.310.268 EUR
398.180 EUR
6.534.264 EUR
94.500 EUR
145.776 EUR
10.804.200 EUR
34.327 EUR
4.732.264 EUR
1.186.884 EUR
4.850.725 EUR
8.915.016 EUR
8.915.016 EUR
2.275.336 EUR

III.

PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (I.–II.)

1.568.012 EUR
707.323 EUR
1.270.157 EUR

B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750 Prejeta vračila danih posojil
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

11.414 EUR
11.414 EUR
2.655 EUR
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441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)
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2.655 EUR
8.759 EUR

C RAČUN FINANCIRANJA
VII.

ZADOLŽEVANJE
1.500.000 EUR
500 Domače zadolževanje
1.500.000 EUR
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
160.996 EUR
550 Odplačila domačega dolga
160.996 EUR
IX.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
1.339.004 EUR
X.
POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
77.606 EUR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Splošni del proračuna (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja) in posebni del
proračuna (finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna občine) so priloge tega odloka in se objavijo na spletni strani
občine.
2. člen
Sredstva na računih proračuna iz leta 2009 v znesku 104.207 EUR se prenesejo v proračun Mestne občine Velenje za leto
2010.
3. člen
Stanje proračunske rezerve na dan 31.12.2009 je bilo 77.342 EUR.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 403-03-0002/2010-400
Datum: 14. 4. 2010
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 31 in 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (UPB – 1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006, 26/2007 in 18/2008)
na 30. seji, dne 13. 4. 2010 sprejel

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (UPB-1,Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/2008) na 30.
seji, dne 13. 4. 2010 sprejel naslednji

SKLEP

SKLEP

o preimenovanju Komisije za spremljanje dela
Medobčinskega inšpektorata

o imenovanju članov uprave ustanove
Velenjska knjižna fundacija

I.
Komisija za spremljanje dela Medobčinskega inšpektorata
se preimenuje v Komisijo za spremljanje dela občinskega
redarstva in občinske inšpekcije.
II.
Komisija spremlja delo občinskega redarstva in občinske
inšpekcije v delu, ki se nanaša na Mestno občino Velenje.
Naloge komisije so:
- spremlja delo občinskih redarjev in občinskih inšpektorjev;
- obravnava letna poročila o delu občinskih redarjev in
občinskih inšpektorjev;
- proučuje predpise v zvezi z izvajanjem dela službe in daje
pobude pristojnim organom za spremembe in dopolnitve le
– teh;
- predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove
pristojnosti na svojem področju dela;
- obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev občine na
področju dela občinskih redarjev in občinske inšpekcije;
- o svojih ugotovitvah seznanja župana Mestne občine
Velenje;
- o svojih ugotovitvah seznanja Svet Mestne občine Velenje.
III.
Komisija ima 5 (pet) članov, in sicer:
1. mag. Jurij Terglav
predsednik
2. Bojan Voh
član
3. Branko Smagaj
član
4. Harald Karner
član
5. Benjamin Strozak
član
IV.
Na seje komisije se vabi župana Mestne občine Velenje,
direktorico občinske uprave, vodjo Medobčinske inšpekcije,
redarstva in varstva okolja in predstavnika Policijske postaje
Velenje.
V.
Z dnem sprejema tega sklepa prenehata veljati Sklep o
ustanovitvi komisije za nadzor dela Medobčinskega inšpektorata
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 5/2005) in Sklep o imenovanju
Komisije za spremljanje dela Medobčinskega inšpektorata
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 2/2007).
VI.
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Mestne
občine Velenje.

I.
V Upravo Ustanove Velenjska knjižna fundacija se imenujejo:
- Srečko Meh,
- Dr. Matjaž Kmecl,
- Mag. Drago Bahun,
- Marko Škoberne,
- Dr. Milan Medved.
II.
Mandat članov uprave traja pet let.
III.
Sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 032-03-1/2006-284
Datum: 14. 4. 2010
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (UPB-1,Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/2008) na 30.
seji, dne 13. 4. 2010 sprejel naslednji

SKLEP
o imenovanju člana v projektni svet Javnega
zavoda Maribor 2012
I.
V Projektni svet Javnega zavoda Maribor 2012 se imenuje
Peter Groznik.
II.
Sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 032-03-1/2006-284
Datum: 14. 4. 2010
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Številka: 032-03-01/2006-284
Datum: 14. 4. 2010
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94-odločba US, 8/96, 31/2000, 36/2000
in 127/06), 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Velenje
(Uradni vestnik MOV, št. 2/04, 17/05, 13/06, 3/08 in 22/08) in 24. člena Statuta
Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06, 26/07 in 18/08) na
30. seji, dne 13. 4. 2010 sprejel

SKLEP
o soglasju k imenovanju vršilca dolžnosti
direktorja Javnega zavoda Knjižnica Velenje
I.
Svet Mestne občine Velenje daje soglasje k imenovanju Vlada
Vrbiča za vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Knjižnica
Velenje.
II.
Sklep velja z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 032-03-01/2006-150
Datum: 14. 4. 2010
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/2007, 27/2008 – odl. US, 76/2008, 100/08 –
odl. US, 79/2009 in 14/2010 – odl. US) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje
(UPB-1-Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/2006, 26/2007 in 18/2008) na 30. seji
dne 13. 4. 2010 sprejel naslednji

SKLEP
o izvzemu nepremičnin v k. o. Velenje iz
javnega dobra
1.
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnin parc.
št. 407/7, pot, v izmeri 53 m2 in parc. št. 407/8, pot, v izmeri 5
m2, ki sta vpisani v vl. št. 600, k.o. Velenje, iz javnega dobra.
Nepremičnini postaneta po izvzemu iz javnega dobra last
Mestne občine Velenje.
2.
Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine
Velenje.
Številka: 465-05-0056/2009-281
Datum: 14. 4. 2010
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. in 70. člena Statuta Mestne
občine Velenje (UPB1-Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) ter
2. odstavka 8. člena Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2010
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 19/08) na svoji 30. seji dne 13. 4. 2010 sprejel

SKLEP
o izdaji soglasja Krajevni skupnosti Kavče k
brezplačnemu prenosu nepremičnin parc. št.
313/30, 313/31, 314/3 in 314/4, k.o. Kavče
1. člen
Svet Mestne občine Velenje izda soglasje Krajevni skupnosti
Kavče k brezplačnemu prenosu nepremičnin parc. št. 313/30,
funkcionalni objekt v izmeri 33 m2, dvorišče v izmeri 87 m2,
parc. št. 313/31, pot v izmeri 282 m2, parc. št. 314/3, dvorišče
v izmeri 55 m2 in parc. št. 314/4, pot, v izmeri 125 m2, k.o. 967
Kavče.
2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem Vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 465-05-0011/2010-281
Datum: 14. 4. 2010
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 7. odstavka 11. člena Zakona o
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in 24.
člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1-Uradni vestnik Mo Velenje, št.
15/06, 26/07 in 18/08) na svoji 30. seji dne 13. 4. 2010 sprejel

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o
menjavi zemljišč
1. člen
V Sklepu o menjavi zemljišč (Uradni vestnik Mo Velenje, št.
25/09; v nadaljevanju Sklep) se spremeni 1. člen tako, da se
glasi:
»Mestna občina Velenje pristopi k menjavi zemljišč parc.
št. 3268/8, gozd, v izmeri 119 m2 ter 3270/13, sadovnjak, v
izmeri 780 m2, v skupni izmeri 899 m2, obe k.o. Velenje, ki
se nahajata na območju PUP Gorica in sta v solastnini Maide
in Muhidina Mušića za nepremičnino primerljive vrednosti v
lasti Mestne občine Velenje. Maida in Muhidin Mušić sta po
pridobitvi nadomestne nepremičnine, primerljive vrednosti, pred
pridobitvijo gradbenega dovoljenja za gradnjo stanovanjske
hiše na nadomestni nepremičnini, zavezana plačati sorazmerni
delež komunalnega prispevka.
2. člen
Za 1. členom Sklepa se doda nov 1.a člen, ki se glasi:
»O realizaciji sprejetega sklepa župan obvesti Svet Mestne
občine Velenje.«

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 465-05-0007/2009-281
Datum: 14. 4. 2010
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 7. odstavka 11. člena Zakona o
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 15.
člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS,
št. 84/07, 94/07, 55/09 in 100/09), 24. člena Statuta Mestne občine Velenje
(UPB-1-Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) na svoji 30. seji dne
13. 4. 2010 sprejel

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu
pridobivanja in razpolaganja s stvarnim
premoženjem Mestne občine Velenje
za leto 2010
1. člen
V Sklepu o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2010 (Uradni
vestnik Mo Velenje, št. 18/08 in 4/10; v nadaljevanju Sklep) se
spremeni 2. odstavek 2. člena Sklepa tako, da se glasi:
»Razpolaganje s stvarnim premoženjem v lasti občine se za
leto 2010 načrtuje v okvirni ocenjeni vrednosti 2.064.022,95
EUR.«
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 460-02-0003/2006-281
Datum: 14. 4. 2010
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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MOV

19.

SKUPAJ

Upravljavec

Zap.št.

965-Laze

Šifra in
katastrska
obþina
Vrsta dejanske
rabe

Parc. št. 128/2, v Travnik,
2
izmeri 1166 m ,
2
V izmeri 1258 m .
Njiva.

Opis predmeta
prodaje

-

Solastniški
delež

2010-Zemljišþa

-

Stavbna
pravica
Zemljišþe je po
namenu
najboljše
kmetijsko zemljišþe.

Druge opombe

1

Orientacijska
vrednosti v
€/m2

1.864.022,95

2.424,00

Orientacijska
vrednost v €*

PRILOGA 1
Naþrt razpolaganja z nepremiþnim premoženjem obþine v letu 2010 predstavlja preglednica A: »Naþrt razpolaganja s stvarnim premoženjem
obþine v letu 2010«.
Preglednica A: Naþrt razpolaganja z nepremiþnim premoženjem obþine v letu 2010 (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 18/08 in 4/10)
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 10. člena Odloka o proračunu Mestne
občine Velenje (Uradni vestnik MOV št. 19/08 in 14/09) in 24. člena Statuta
Mestne občine Velenje (UPB1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06 in 26/07 in 18/08)
na svoji 30. seji, dne 13. 4. 2010. sprejel
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občine Velenje.
Številka:
Datum: 14. 4. 2010

SKLEP

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

o uvrstitvi projekta »Ploščad Edvarda
Kardelja – sanacija« v Načrt razvojnih
programov za obdobje 2010 - 2013
1. člen
V Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje
2010 – 2013, ki je sestavni del Odloka o proračunu Mestne
občine Velenje za leto 2010 (Uradni vestnik MOV, št. 19/08), se
uvrsti projekt » Ploščad Edvarda Kardelja – sanacija «, v višini
1.400.000,00 EUR za leto 2010 in 400.000,00 € za leto 2011. Vir
financiranja projekta so proračunska sredstva, ki se zagotovijo
s prerazporeditvijo iz projekta Pridobivanje stanovanjskih enot
in poslovnih prostorov – objekt Gorica, v višini 1.400.000,00 €
za leto 2010 in iz projekta LC 450 050 Paka – Lopatnik, v višini
400.000,00 €, za leto 2011.
2. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne
občine Velenje.
Številka:
Datum: 14. 4. 2010
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 10. člena Odloka o proračunu Mestne
občine Velenje za leto 2010 (Uradni vestnik MOV, št. 19/08) in 24. člena Statuta
Mestne občine Velenje (UPB1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06 in 26/07 in 18/08)
na svoji 30. seji, dne 13. 4. 2010 sprejel

SKLEP
o uvrstitvi projekta »Efenkova cesta – pri
domu učencev« v Načrt razvojnih programov
Mestne občine Velenje za obdobje 2010 - 2013
1. člen
V Načrt razvojnih programov Mestne občine Velenje za obdobje
2010 – 2013, ki je sestavni del Odloka o proračunu Mestne
občine Velenje za leto 2010 (Uradni vestnik MOV, št. 19/08),
se uvrsti projekt »Efenkova cesta – pri domu učencev«, v
višini 300.000,00 EUR za leto 2010. Vir financiranja projekta
so proračunska sredstva, ki se zagotovijo s prerazporeditvijo
iz projekta LC 450 150 Zg. Kavče – Sp. Kavče v letu 2010, v
višini 300.000,00 EUR.
2. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi drugega odstavka 3. člena in 9. člena
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 110/02-ZGO-1 in 15/03ZOPA), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
24/00 in 31/00) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik
MOV, št. 15/06, 26/07 in 18/08) na svoji 30. seji, dne 13. 4. 2010 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju izvajanja letnega programa
športa v Mestni občini Velenje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen pravilnika)
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila za
vrednotenje ter razdelitev sredstev, namenjenih sofinanciranju
športnih programov v Mestni občini Velenje, ki so v javnem
interesu in so določeni v letnem programu športa Mestne
občine Velenje (v nadaljevanju: MOV) ter način in pogoji
uporabe športnih objektov.
2. člen
(izbor izvajalcev)
Izvajalce posameznih programov športa se izbere na podlagi
tega pravilnika, sprejetega letnega programa športa in javnega
razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov
športa v Mestni občini Velenje.
II. LETNI PROGRAM ŠPORTA
3. člen
(namen, priprava, sprejem)
Z letnim programom športa (v nadaljevanju: LPŠ) se določijo
vrste programov, ki se sofinancirajo iz občinskih proračunskih
sredstev v tekočem koledarskem letu, obseg in vrsta dejavnosti,
potrebnih za njihovo uresničevanje ter obseg sredstev, ki jih
zagotavlja MOV. V letni program športa se uvrstijo predvsem
vsebine, ki so pomembne za šport na območju MOV, pri čemer
pa se upoštevajo tudi tradicija in posebnosti športa v lokalni
skupnosti.
Predlog letnega programa športa pripravi pristojni urad Mestne
občine Velenje, sprejme pa ga Svet Mestne občine Velenje.
4. člen
(vrste vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog)
Za uresničevanje javnega interesa se v občinskem proračunu
zagotavljajo sredstva za
sofinanciranje naslednjih vsebin ter razvojnih in strokovnih
nalog:
1. interesna športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
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športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z
motnjami v razvoju),
športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in
vrhunski šport,
športna rekreacija,
kakovostni šport,
vrhunski šport,
šport invalidov,
delovanje društev in občinskih športnih zvez,
usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v
športu,
organizacija športnih prireditev,
mednarodna in medobčinska dejavnost v športu,
priznanja športnikom, športnim delavcem in športnim
organizacijam,
založniška dejavnost ter informatika v športu,
meritve in testiranja športnikov ter svetovanja,
druge vsebine, pomembne za razvoj športa v občini,
vzpodbujanje vrhunskega športa.

III. IZVAJALCI LPŠ IN POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO
SOFINANCIRANJA
5. člen
(izvajalci LPŠ)
Izvajalci LPŠ v MOV so lahko:
1. športna društva,
2. občinske športne zveze,
3. zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
4. zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije,
registrirane za opravljanje dejavnosti v športu oziroma povezane
s športom.
6. člen
(pravica do sofinanciranja)
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci
iz prejšnjega člena tega pravilnika, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
da imajo sedež v Mestni občini Velenje, v primeru
organizacij, ki združujejo člane na področju regije, se
upošteva število članov s stalnim prebivališčem v Mestni
občini Velenje;
da so registrirani za opravljanje dejavnosti na športnem
področju že več kot dve (2) leti in najmanj tako dolgo
že delujejo na območju MOV ali neprekinjeno zakonito
nadaljujejo dejavnost športnega društva, ki je bilo
registrirano za opravljanje dejavnosti na športnem
področju več kot dve (2) leti in je najmanj tako dolgo že
delovalo na območju MOV;
da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske
(strokovne kadre z ustrezno strokovno izobrazbo ali
strokovno usposobljenostjo za opravljanje športne
dejavnosti izvajalca) in organizacijske pogoje za izvedbo
prijavljenih športnih programov;
prijavljajo program športa, ki je predmet javnega razpisa
(v nadaljevanju: JR);
izvajalci, ki so športna društva, imajo urejeno članstvo
in evidenco o registriranih tekmovalcih za programe, s
katerimi kandidirajo na javni razpis;
imajo za prijavljene programe športa organizirano redno
športno vadbo najmanj 36 tednov v letu, razen v primeru,
ko kandidirajo za sredstva za izvedbo enkratne akcije ali
pa je s tem pravilnikom za specifični program oz. športno
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panogo drugače določeno;
izpolnjujejo pogoje, določene s tem pravilnikom in določili
JR;
imajo poravnane vse obveznosti do MOV.

7. člen
(občinska športna zveza)
Za določene vsebine, razvojne ali strokovne naloge, ki presegajo
interese ter kadrovske in strokovne zmožnosti posameznih
društev, se lahko z LPŠ določi, da se finančna sredstva dodelijo
občinski športni zvezi (v nadaljevanju: zveza), izbrani na podlagi
meril iz 67. člena tega pravilnika.
Za sofinanciranje določenih vsebin ter razvojnih in strokovnih
nalog iz prejšnjega odstavka se praviloma izbere le ena
zveza.
V primeru, da se z LPŠ za posamezne vsebine, razvojne ali
strokovne naloge določi, da se za izvedbo sofinancira zveza, se
za izbiro le-te, ne glede na ostala merila, upoštevajo le merila iz
67. člena tega pravilnika.
8. člen
(pričetek in vsebina postopka)
Postopek izbora izvajalcev ter dodelitve sredstev za
sofinanciranje programov športa se prične po sprejemu
proračuna občine in LPŠ za tekoče leto s strani Sveta Mestne
občine Velenje.
Postopek obsega naslednje aktivnosti:
1. imenovanje komisije za vodenje postopka JR;
2. priprava JR in razpisne dokumentacije;
3. objava JR;
4. odpiranje prijav;
5. pregled in ocena popolnih prijav;
6. priprava in sprejem predloga prejemnikov sredstev;
7. izdaja sklepov o izboru;
8. sklepanje pogodb o sofinanciranju.
9. člen
(priprava JR in razpisne dokumentacije)
JR in razpisno dokumentacijo pripravi pristojni urad MOV.
10. člen
(JR in objava JR)
JR se objavi v Uradnem listu RS ter na spletnih straneh MOV.
Razpisni rok ne sme biti krajši od dvajset (20) dni in ne daljši
od trideset (30) dni.
Župan lahko določi, da se razpis in razdelitev sredstev izvede
na podlagi enega samega razpisnega roka ali pa se z razpisom
določi več razpisnih rokov.
11. člen
(vsebina JR)
Objava JR mora vsebovati zlasti:
1.
ime in naslov naročnika,
2.
pravno podlago za izvedbo JR,
3.
predmet JR,
4.
navedbo osnovnih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati
izvajalci,
5.
okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet
JR,
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navedbo meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki
izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev,
obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena
sredstva,
rok, do katerega morajo biti predložene prijave in način
oddaje prijave,
datum oziroma rok za odpiranje prijav,
rok, v katerem bodo potencialni izvajalci obveščeni o izidu
JR,
seznam dokumentov oziroma prilog, ki jih morajo izvajalci
priložiti k prijavi,
kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo
informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo.

12. člen
(razpisna dokumentacija)
Razpisna dokumentacija je na razpolago od dneva objave JR.
Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so predvsem:
1.
razpisni obrazci ter navodila izvajalcem za pripravo in
oddajo prijave,
2.
podatki o predmetu JR,
3.
okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet
JR, razdeljena po posameznih točkah iz četrtega člena
tega pravilnika ,
4.
način določanja deleža, ki ga prejme posamezni
izvajalec,
5.
vzorec pogodbe,
6.
navedba potrebnih dokumentov, ki jih mora izvajalec
predložiti naročniku za dokazilo, da izpolnjuje pogoje za
kandidiranje na JR, in da je upravičen do sredstev,
7.
navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi,
ki izpolnjujejo pogoje, izberejo izvajalci, način njihove
uporabe in pomen posameznih meril,
8.
navedba o tem kdo s sklepom odloči o dodelitvi sredstev
in kdo o pritožbi zoper ta sklep.
13. člen
(prijava na razpis)
Prijava mora biti vložena v roku in na način, določen v JR ter
mora vsebovati vse podatke in priloge, zahtevane v razpisni
dokumentaciji.
Izvajalci lahko kandidirajo za sredstva samo na osnovi prijave
na JR ter le s programi, ki jih sami organizirajo in izvajajo.
14. člen
(sestava strokovne komisije)
Postopek izbora izvajalcev in vrednotenja prijavljenih programov
na JR vodi pet (5) članska Komisija za šport (v nadaljevanju:
komisija), ki jo imenuje župan.
Komisijo sestavljajo trije (3) predstavniki MOV, od katerih je
eden predsednik komisije, ostala dva člana pa sta predstavnika
strokovnjakov iz področja športa.
Člani komisije morajo biti nepristranski, imeti morajo ustrezno
strokovno izobrazbo in izkušnje s področja športa, ki omogočajo
strokovno presojo prijav. Interesna povezanost ne more biti
izločitveni razlog v primeru, če komisije ni možno sestaviti
drugače zaradi omejenega števila strokovnjakov na določenem
področju.
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V kolikor komisija ali posamezni član komisije pred odpiranjem
ponudb ali po odprtju ponudb ugotovi, da obstaja navzkrižje
interesov, zaradi katerih bi bila njegova nepristranskost
vprašljiva, ga mora komisija izločiti. V tem primeru župan v
komisijo imenuje drugega člana. V primeru iz tega odstavka
se mora zamenjava člana komisije opraviti pred izborom
izvajalcev.
Mandat komisije traja do zaključka postopka JR oziroma do
dokončne razdelitve vseh razpoložljivih sredstev. Administrativne
in strokovne naloge za komisijo opravlja pristojni urad MOV.
15. člen
(naloge komisije)
Naloge komisije so:
1.
pregled in ocena vsebine razpisne dokumentacije,
2.
odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti
prejetih prijav (formalna popolnost),
3.
priprava pisnega poziva prijaviteljem, katerih vloge niso
bile popolne, da jih dopolnijo,
4.
pregled in ocena popolnih prijav na podlagi pogojev in
meril, navedenih v JR oziroma razpisni dokumentaciji ter
v tem pravilniku,
5.
priprava predloga prejemnikov sredstev in izbranih
programov,
6.
pregled in potrditev predloga razporeditve sredstev po
programskih postavkah in izvajalcih programov,
7.
vodenje zapisnikov o svojem delu,
8.
priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembo
oziroma dopolnitev tega pravilnika.
16. člen
(odpiranje prijav)
Odpiranje prijav opravi komisija v roku, ki je predviden v JR in ni
daljši od osem (8) dni od izteka roka za dostavo prijav.
Odpiranje prijav je praviloma javno, razen, kadar je število
prejetih prijav veliko.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in
označene kuverte, ki vsebujejo prijave, in sicer v vrstnem redu,
v katerem so bile dostavljene.
Na odpiranju ugotavlja komisija popolnost prijav glede na
to, če so bili dostavljeni vsi zahtevani dokumenti (formalna
popolnost).
Prepozno oddane ali nepravilno naslovljene oziroma nepravilno
označene kuverte s prijavami se ne odpirajo. Prijave, ki niso
oddane na predpisanih razpisnih obrazcih ali ne izpolnjujejo
osnovnih razpisnih pogojev, se izločijo iz nadaljnjega
postopka.
O odpiranju prijav se sproti vodi zapisnik, ki vsebuje
predvsem:
1.
naslov, prostor in čas odpiranja dospelih prijav,
2.
predmet JR,
3.
imena navzočih članov komisije,
4.
naziv izvajalcev po vrstnem redu odpiranja prijav,
5.
ugotovitve o popolnosti prijav,
6.
navedbo tistih prijaviteljev, ki niso dostavili popolne
prijave,
7.
pripombe članov komisije in sprejete sklepe.
Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.
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17. člen
(dopolnitev prijav)
Na podlagi zapisnika komisija v roku osem (8) dni od odpiranja
prijav pisno pozove tiste izvajalce, katerih prijave niso bile
popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev je osem (8) dni od
prejema poziva.
Izjema je lahko samo potrdilo ali druga vrsta obvezne priloge
k prijavi, ki je izvajalec zaradi objektivnega in dokazljivega
razloga ni mogel pravočasno pridobiti. V tem primeru je rok za
dopolnitev prijave lahko tudi daljši, vendar ne več kot petnajst
(15) dni.
Nepopolne prijave, ki jih izvajalci v roku iz prejšnjih odstavkov
ne dopolnijo, se zavržejo.
18. člen
(pregled in ocena popolnih prijav)
Komisija opravi strokovni pregled popolnih prijav ter jih oceni
na podlagi pogojev in meril, ki so bila navedena v JR oziroma
razpisni dokumentaciji. Na podlagi ocene prijav komisija pripravi
predlog izvajalcev, ki prejmejo sredstva za sofinanciranje
programov ter ga predloži županu ali osebi, ki je od njega
pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.
V kolikor se pri posameznem izvajalcu, ki je v istem koledarskem
letu že sklenil pogodbo o sofinanciranju za sofinanciranje
določenih programov, pojavijo nekatere nove okoliščine, ki
bistveno vplivajo na obseg sofinanciranja na podlagi tega
pravilnika, in če posledice teh novih okoliščin sodijo v kontekst
sprejetega LPŠ, lahko komisija, v kolikor so v proračunu
zagotovljena razpoložljiva sredstva, predlaga sklenitev aneksa
k obstoječi pogodbi.
Med nove okoliščine iz prejšnjega odstavka sodijo zlasti
uvrstitve športnikov v višji rang tekmovanja, organizacije
športne prireditve državnega ali mednarodnega ranga, za
katere so ob razpisu še ni vedelo ter priprava športnikov za
nastop na mednarodnih tekmovanjih, za katere se ob objavi JR
še ni vedelo.
Komisija mora o opravljanju strokovnega pregleda in o oceni
popolnih prijav voditi zapisnik.
19. člen
(predlog sofinanciranja)
Predlog sofinanciranja programov po programskih postavkah
LPŠ in po posameznih programih izbranih izvajalcev pripravi
komisija. Predlog prejemnikov sredstev podpišejo predsednik
in člani komisije.
Sredstva se dodelijo le tistim izvajalcem, ki za iste programe
sredstev niso prejeli že na drugih razpisih MOV.
20. člen
(sklep o izboru)
Župan ali oseba, ki jo je ta pooblastil za sprejetje odločitve o
dodelitvi sredstev, izda sklepe o izboru izvajalcev LPŠ in višini
sredstev za sofinanciranje izbranih programov.
V roku, ki je naveden v JR, župan ali oseba, ki jo je ta pooblastil,
s sklepom obvesti tudi vse izvajalce, ki niso bili izbrani, o
odločitvi glede dodelitve sredstev. V obrazložitvi mora navesti
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razloge za svojo odločitev.
21. člen
(pritožbeni postopek)
Zoper sklep o izboru lahko vloži izvajalec pritožbo na župana
MOV v roku osem (8) dni od dneva prejema sklepa. Pritožnik
mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba
vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila, s
pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo
prejemniki sredstev. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb
z ostalimi izbranimi izvajalci.
Župan MOV mora o pritožbi odločiti v roku petnajst (15) dni.
22. člen
(sklepanje pogodb z izvajalci)
Hkrati z izdanim sklepom o izboru se izbranim izvajalcem pošlje
v podpis tudi pogodba o sofinanciranju.
Če se izvajalec v roku osem (8) dni od prejema sklepa nanj
ne pritoži ali pogodbe ne podpiše in ne vrne občinski upravi,
se šteje, da je umaknil prijavo za pridobitev sredstev. V imenu
MOV podpiše pogodbo o sofinanciranju župan.
23. člen
(obvezne sestavine pogodbe)
Obvezne sestavine pogodbe so:
1.
naziv in naslov naročnika ter izvajalca programa,
2.
vsebina in obseg programa (namen, za katerega so
sredstva dodeljena),
3.
čas realizacije programa,
4.
pričakovani dosežki,
5.
višina dodeljenih sredstev,
6.
terminski plan porabe sredstev,
7.
način nadzora nad namensko porabo sredstev in
realizacijo programa,
8.
način nakazovanja sredstev izvajalcu,
9.
način in vzrok spremembe višine pogodbenih sredstev,
10. določilo, da mora izvajalec programa nenamensko
porabljena sredstva oziroma neporabljena sredstva
zaradi nerealiziranega programa vrniti v proračun skupaj
z zakonskimi zamudnimi obrestmi,
11. določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena
sredstva ali drugače grobo krši pogodbena določila, ne
more kandidirati za sredstva na naslednjem JR,
12. druge medsebojne pravice in obveznosti.
24. člen
(nakazovanje pogodbenih sredstev)
Pogodbena sredstva se izvajalcem nakazujejo za osnovni
program praviloma mesečno v višini povprečne dvanajstine,
za druge programe pa odvisno od vsebine v enem ali več
zneskih po predložitvi pisnih poročil ali dokazil izvajalca o
realizaciji programa (bančni izpisek z dnem plačila). Sredstva
se izvajalcem programov nakažejo v plačilnih rokih navedenih
v vsakokratnem veljavnem zakonu o izvrševanju proračuna.
25. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem pogodbenih programov in porabo
sredstev izvaja pristojni urad MOV na osnovi:
1. letnega poročila in zaključnega računa,
2. poročil in dokazil o realizaciji programov ter doseženih
rezultatih,
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3.

napovedanih
programov.

in

nenapovedanih

ogledov

izvajanja

IV. MERILA ZA FINANČNO OVREDNOTENJE LPŠ
26. člen
(elementi za določitev obsega sofinanciranja)
Elementi za opredelitev obsega sofinanciranja posameznih
programov LPŠ so:
1.
obseg programa,
2.
velikost vadbene skupine,
3.
vrednost ure uporabe športnega objekta,
4.
vrednost ure dela strokovnega kadra,
5.
materialni stroški za izvedbo programa,
6.
razvrstitev v prednosti program športa,
7.
drugi elementi v skladu z določili tega pravilnika.
Obseg programa in velikost vadbene skupine se določita na
osnovi meril in normativov tega pravilnika ter podatkov in
dokazil iz prijave izvajalca.
Ostali elementi za določanje obsega sofinanciranja programa
so opredeljeni v podpoglavjih IV/1 do IV/4 tega pravilnika.
27. člen
(način določanja obsega sofinanciranja)
Obseg sofinanciranja je definiran s številom točk. Po sprejetju
proračuna MOV za tekoče leto določi župan ali po pooblastilu
komisija za šport vrednost točk za posamezne vsebine in
naloge iz 4. člena tega pravilnika.
Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na
skupno število točk in glede na, s strani Sveta Mestne občine
Velenje, potrjen LPŠ, ki opredeljuje višino namenskih sredstev
proračuna za izvajanje posameznih vsebin ter razvojnih in
strokovnih nalog v športu.
Komisija za šport kot osnovo za točkovanje upošteva merila
tega pravilnika. Izvajalec je upravičen pridobiti točke le za
programe znotraj vsebin, opredeljenih v JR, za katere izkaže
dejansko nastajanje stroškov ter za razvojne in strokovne
naloge, za katere ta pravilnik predvideva sofinanciranje.
IV/1. PREDNOSTNI PROGRAM ŠPORTA
(Ocenitev in razvrstitev športnih društev)
28. člen
(osnovni pogoji za uvrstitev v prednostni program)
Za uvrstitev v prednostni program športa v MOV lahko kandidira
športno društvo, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1.
je včlanjeno v nacionalno panožno športno zvezo (v
nadaljevanju: NPŠZ), ki je članica Olimpijskega komiteja
Slovenije – Združenja športnih zvez (v nadaljevanju:
OKS),
2.
goji športne discipline, ki so vključene v kriterije OKS za
registriranje in kategoriziranje športnikov v RS,
3.
izpolnjuje pogoje iz 6. člena pravilnika,
4.
s svojimi tekmovalci oziroma ekipami redno nastopa
na tekmovanjih za naslov državnega prvaka v uradnih
tekmovalnih sistemih svoje NPŠZ (v disciplinah iz 2. točke
tega člena),
5.
ima organizirano vadbo najmanj 36 tednov letno v najmanj
treh 3 starostnih kategorijah, brez upoštevanja članske
kategorije.
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29. člen
(termin ocenitve)
Ocenitev se opravi vsaki dve (2) leti praviloma do 31. januarja
oziroma pred objavo JR. Na predlog zveze iz sedmega člena
tega pravilnika se lahko posamezno društvo (največ dve) oceni
in razvrsti tudi v letu, ko ni ocenitve.
30. člen
(sestava in naloge komisije)
Postopek ocenitve in razvrstitve društev opravi komisija, ki vodi
postopek JR.
Naloge komisije so:
1.
ocenitev športnih društev na podlagi pridobljenih podatkov
in dokazil ter pogojev in kriterijev, navedenih v pravilniku,
2.
priprava predloga razvrstitve društev v kakovostne
razrede,
3.
vodenje zapisnikov o svojem delu.
31. člen
(postopek ocenitve)
Pristojni urad MOV predhodno vsem društvom, katerih programi
so bili v zadnjem koledarskem letu sofinancirani ali so člani
zveze iz sedmega člena tega pravilnika posreduje zahtevek
in navodila za posredovanje potrebnih podatkov za ocenitev
ter kriterije in merila za ocenitev. Rok za dostavo podatkov ne
sme biti krajši od petnajst (15) dni. Društva dostavijo podatke s
priporočeno pošto ali osebno v glavno pisarno MOV.
Komisija lahko zahteva, da društvo v roku pet (5) dni dopolni
podatke ali predloži dodatna ustrezna potrdila. Društva, ki v
zahtevanem roku ne posredujejo vseh zahtevanih podatkov ali
potrdil, se ocenijo samo na osnovi predloženih dokumentov.
Društva, ki podatkov ne predložijo, se ne ocenijo ter se njihovi
programi, če izpolnjujejo zahtevane pogoje, uvrstijo v program
interesne športne vzgoje ali v druge ustrezne vsebine LPŠ.
Komisija opravi predlog ocenitve ter razvrstitve društev,
na osnovi katerega župan ali oseba, ki jo je ta pooblastil za
sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev, izda sklepe vsem
ocenjenim društvom, ki se na odločitev komisije lahko pritožijo
na župana v roku osem (8) dni od prejema sklepa. Odločitev
župana je dokončna.
32. člen
(drugi pogoji za ocenitev)
V kolektivnih športih in individualnih športih z ekipnimi ligaškimi
tekmovanji se moški in ženske ocenjujejo ločeno. Pri vseh
kriterijih, razen pri kategorizaciji športnikov, kjer se upoštevajo
zadnja obvestila OKS, se društva ocenjuje po stanju na dan, ki
je določen kot zadnji rok za oddajo podatkov.
33. člen
(razvrstitev športnih društev v skupine)
Športna društva so glede na vrsto športne panoge oziroma
programa razvrščena v naslednje
skupine:
v 1. skupini so društva v individualnih športnih panogah
z disciplinami, v katerih lahko posameznik osvoji naslov
državnega prvaka;
v 2. skupini so društva v kolektivnih športnih panogah
s športnimi igrami, v katerih lahko ekipa osvoji naslov
državnega prvaka;
v 3. skupini so društva oziroma izvajalci, ki izvajajo
različne športno rekreativne programe;
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v 4. skupini so društva v miselnih športnih igrah. V to skupino sodita šah in bridge.

34. člen
(razvrstitev v kakovostne razrede)
Športna društva razvrščamo v tri (3) kakovostne razrede:
A razred – društva, ki dosežejo 49 ali več točk,
B razred – društva, ki dosežejo 35 do 48 točk,
C razred – društva, ki dosežejo 25 do 34 točk.
V vsak kakovostni razred je iz iste športne panoge lahko uvrščeno le eno društvo, razen v športnih panogah, pri katerih se moški
in ženski del ocenjujeta ločeno.
Če za isti kakovostni razred iz iste športne panoge izpolnjujeta pogoje dve ali več društev, ima prednost tisto društvo, ki ima večje
število točk. V primeru enakega števila točk ima prednost društvo, ki je doseglo več točk po kriteriju tradicije.
Komisija lahko samostojno ali na predlog zveze iz sedmega člena tega pravilnika pogojno za dobo enega leta uvrsti v C razred
prednostnega programa do dve društvi, ki ne dosežeta zadostnega števila točk, imata pa zelo dobro organiziran ter kakovostno
perspektivni program dela z otroškimi in mladinskimi športnimi šolami, ki zadostuje pogojem ustrezne NPŠZ.
Komisija lahko pri vsaki redni ocenitvi samostojno ali na predlog zveze iz sedmega člena tega pravilnika ter na osnovi kriterijev
iz prejšnjega odstavka tega člena, uvrsti do dve društvi v en kakovostni razred višji rang (v A ali B razred) kot jima pripada po
doseženih točkah.
35. člen
(kriteriji in merila za ocenitev športnih društev)
1. Tradicija (Doba delovanja društva)
Ocenjuje se doba neprekinjenega rednega delovanja športnega društva kot pravne osebe. Leto ustanovitve se šteje kot polno
leto delovanja. Pri društvih, ki izvajajo program v več različnih športnih panogah, se ocenjuje doba delovanja za vsako panogo
posebej.
Doba delovanja se dokaže z odločbo Upravne enote Velenje o vpisu v register društev. Pri društvih, ki imajo že dolgo dobo
delovanja, se ta lahko dokazuje tudi z drugimi verodostojnimi dokumenti. Če društvo preneha delovati in s sklepom svojega
najvišjega organa prenese vse pravice na novo ustanovljeno društvo, ki brez prekinitve nadaljuje z dejavnostjo prejšnjega ter
nadaljuje z nastopanjem članske ekipe v istem rangu tekmovanja, se to šteje za neprekinjeno delovanje.
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Doba delovanja društva
nad 2 do 5 let
nad 5 do 10 let
nad 10do 15 let
nad 15 do 20 let
nad 20 do 25 let

Št. to k
1
2
3
4
5

Doba delovanja društva
nad 25 do 30 let
nad 30 do 40 let
nad 40 do 50 let
nad 50 do 60 let
nad 60 let
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Št. to k
6
7
8
9
10

2. Število registriranih društev v lanjenih v nacionalno panožno športno zvezo
Ocenjuje se število registriranih športnih društev, v lanjenih v NPŠZ, katere lan je ocenjevano
društvo. Potrdilo o številu v lanjenih društev izda NPŠZ.
Število reg. društev v NPŠZ
Št. to k
Število reg. društev v NPŠZ
Št. to k
do 10 društev
1
od 31 do 40 društev
6
od 11 do 15 društev
2
od 41 do 50 društev
7
od 16 do 20 društev
3
od 51 do 65 društev
8
od 21 do 25 društev
4
od 66 do 80 društev
9
od 26 do 30 društev
5
nad 81 društev
10
3. Število registriranih tekmovalcev v društvu
Ocenjuje se število registriranih tekmovalcev v društvu, ki se ugotavlja na osnovi seznama, potrjenega
od ustrezne NPŠZ. Imenski seznam mora biti urejen po abecedi z navedeno številko registracije in
letnico rojstva športnika.
Št. registriranih tekmovalcev
Št. to k
Št. registriranih tekmovalcev
Št. to k
od 5 do 20 tekmovalcev
2
od 61 do 70 tekmovalcev
12
od 21 do 30 tekmovalcev
4
od 71 do 80 tekmovalcev
14
od 31 do 40 tekmovalcev
6
od 81 do 90 tekmovalcev
16
od 41 do 50 tekmovalcev
8
od 91 do 100 tekmovalcev
18
od 51 do 60 tekmovalcev
10
nad 100 tekmovalcev
20
4. Kategorizacija športnikov
Ocenjuje se število kategoriziranih športnikov, v lanjenih v društvo, ki imajo kategorizacijo na osnovi
kriterijev OKS za kategorizacijo športnikov v RS. Upošteva se kategorizacija, ki je objavljena kot
aktualni seznam kategoriziranih športnikov na spletni strani Olimpijskega komiteja Slovenije.
Izra una se procent kategoriziranih športnikov, ki jih ima društvo v ocenjevani športni panogi, glede na
celotno število kategoriziranih športnikov tej športni panogi, pri emer se upoštevajo naslednje
vrednosti posameznih razredov kategorizacije:
mladinski razred = 1, državni razred = 2, perspektivni razred = 4, mednarodni razred = 8,
svetovni razred = 12
% kategoriziranih tekmovalcev
nad 0 do 2
nad 2 do 4
nad 4 do 6
nad 6 do 8
nad 8 do 10

Št. to k
2
4
6
8
10

% kategoriziranih tekmovalcev
nad 10 do 14
nad 14 do 18
nad 18 do 22
nad 22 do 25
nad 25

Št. to k
12
14
16
18
20

5. Število aktivnih starostnih kategorij
Ocenjuje se število aktivnih starostnih kategorij, v katere je vklju eno najmanj zahtevano število
športnikov, navedeno v Preglednicah 3 in 4, s katerimi društvo sodeluje na tekmovanjih svoje NPŠZ
za naslov državnega prvaka (izjema je otroška športna šola I. stopnje). Število starostnih kategorij se
ugotavlja na osnovi predloženih seznamov tekmovalcev s strani društva, seznama registriranih
športnikov ter potrdila NPŠZ o nastopanju na tekmovanjih in biltenov z rezultati tekmovanj.
Št. aktivnih starostnih kategorij

Št. to k

Št. aktivnih starostnih kategorij

Št. to k

1 starostna kategorija
2 starostni kategoriji
3 starostne kategorije

1
2
4

4 starostne kategorije
5 starostnih kategorij
6 starostnih kategorij

6
8
10

Starostne kategorije so naslednje:

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

stran 16 / Številka 06-2010

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

14. marec 2010

Starostne kategorije so naslednje:
1. Otroške športne šole I. stopnje (cicibani in cicibanke - do 6 let), II. stopnje (mlajši dečki
in deklice – 6 do 11 let) in III. stopnje (starejši dečki in deklice – 11 do 15 let),
2. Mladinski športni šoli IV. stopnje (mlajši mladinci in mladinke) in V. stopnje (starejši mladinci in mladinke),
3. Članska ekipa.
IV/2. UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV
36. člen
(predmet in pogoji sofinanciranja)
Sofinancira se uporaba športnih objektov, potrebnih in primernih za izvajanje vsebin LPŠ. Uporaba športnih objektov se na osnovi
določil pravilnika sofinancira s finančnimi sredstvi ali pa z urami koriščenja.
Sofinancira se samo uporaba športnih objektov, ki so locirani na območju MOV.
37. člen
(uporaba športnih objektov, ki so v lasti MOV)
V LPŠ se kot oblika sofinanciranja vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog lahko opredeli tudi oddaja športnih objektov, ki so v lasti
MOV, v uporabo. V teh primerih se ovrednoti vrednost uporabe in kot takšna opredeli v pogodbi o sofinanciranju.
38. člen
(dokazila o uporabi objekta)
Izvajalec mora ob prijavi na JR predložiti kopijo najemne pogodbe, iz katere je razvidna vrsta vadbenega prostora, termini in
obseg njegovega koriščenja ter namen koriščenja, ali pa predložiti dokazilo, da je upravljavec (pogodba z lastnikom objekta o
upravljanju) oziroma lastnik objekta (zemljiškoknjižni izpisek ali notarsko overjena prodajna pogodba).
39. člen
(višina sofinanciranja)
Višina sofinanciranja 1 ure (60 minut) uporabe objekta se določi na osnovi števila točk za posamezni športni objekt iz Preglednice
1.
Za objekte, ki niso v upravljanju osnovnih šol v MOV in Rdeče dvorane ŠRZ, se za eno (1) uro uporabe prizna naslednje število
točk:

Preglednica 1
Zap.
Vrsta športnega objekta
št.
POKRITI ŠPORTNI OBJEKTI
1.
Športna dvorana
2.
Telovadnica – velika 3/3
3.
Telovadnica – srednja 2/3
4.
Telovadnica – mala 1/3
5.
Vadbeni prostor – do 150 m2
6.
Atletska dvorana
7.
Badminton – igriš e
8.
Jahalnica
9.
Streliš e – 1 strelno mesto
10.
Teniško igriš e
11.
Bazen
NEPOKRITI ŠPORTNI OBJEKTI
1.
Atletski stadion – zunanji objekti
2.
Nogometno igriš e – veliko
3.
Nogometno igriš e – srednjo
4.
Nogometno igriš e – malo
5.
Smu iš e
6.
Baliniš e – 1 proga
7.
Streliš e – 1 strelno mesto
8.
Karting poligon
9.
Teniško igriš e
10.
Asfaltno igriš e
11.
Skakalnica
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Število to k
1 ura (60 min)
30
18
12
6
4
15
2
6
1
5
30 (za 4 proge na uro)

30 (za 1 vadbeni dan)
25
15
8
30 (za 1 vadbeni dan)
2
0,5
3
3
1
30 (za 1 vadbeni dan)
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Za športne objekte, ki niso navedeni v preglednici, komisija določi število točk za uro uporabnine v višini, ki je primerna vsebini in
specifiki programa ter skladna s primerljivo športno panogo oziroma primerljivim športnim objektom.
Vrsto in velikost športnega objekta, primernega za posamezno starostno kategorijo ter vrsto športne panoge oziroma vsebino
programa, določi na osnovi specifike športne panoge ter prijave na JR strokovna komisija.
Izvajalcem programa v smučanju in smučarskih skokih, se lahko sofinancira uporaba športnega objekta tudi izven območja
MOV.
40. člen
(prednost pri uporabi objekta)
Športna društva in zveze, ki so izvajalci LPŠ, imajo za izvajanje tega programa pri uporabi javnih športnih objektov pod enakimi
pogoji prednost pred drugimi izvajalci.
IV/3. DELO STROKOVNEGA KADRA
41. člen
(predmet in pogoji sofinanciranja)
Sofinancira se strokovni kader za delo z vadbenimi skupinami oziroma ekipami v okviru posameznih vsebin LPŠ.
Pogoji sofinanciranja so:
1. strokovni kader dela s po kriterijih priznano vadbeno skupino,
2. strokovni kader ima ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljenost.
42. člen
(višina sofinanciranja)
Za delo strokovnega kadra se za posamezne vsebine prizna naslednja višina sofinanciranja:
Preglednica 2
Zap. Strokovni kader
št.
1.
Strokovni delavec A
2.

Strokovni delavec B

3.

Strokovni delavec C

4.

Vaditelj

DELO STROKOVNEGA KADRA
Število to k za 1 uro
(60 min)
Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v 7
kakovostni in vrhunski šport – prednostni
program športa
Interesna športna vzgoja otrok, športna 5
vzgoja mladine s posebnimi potrebami
Interesna športna vzgoja mladine, športna 3
rekreacija za starejše ob ane ter šport
invalidov
Ob inski te aji plavanja
po pogodbi z
izvajalcem

Merilo za ocenitev

IV/4. MATERIALNI STROŠKI ZA IZVEDBO PROGRAMA
43. len
(vsebina, pogoji in višina sofinanciranja)
Sofinancira se materialne stroške izvedbe programov v okviru športne vzgoje otrok in mladine,
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport.
Pogoji za sofinanciranje so:
1. društvo izvaja program športne šole 2., 3., 4. ali 5. stopnje,
2. v vadbo je vklju eno ustrezno število športnikov (Preglednici 3 in 4),
3. športniki (posamezniki ali ekipa) redno nastopajo na tekmovanjih ustrezne NPŠZ.
Višina sofinanciranja je za individualne in kolektivne športne panoge opredeljena v poglavju Športna
vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (prednostni program športa –
športne šole).
V. MERILA ZA SOFINANCIRANJE VSEBIN
1. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV, KI SE PROSTOVOLJNO
UKVARJAJO S ŠPORTOM ZUNAJ OBVEZNEGA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
44. len
(vsebina in pogoji sofinanciranja)
Sofinancirajo se programi interesne športne vzgoje predšolskih otrok, osnovnošolskih otrok, mladine,
otrok in mladine s posebnimi potrebami ter študentov.
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Posameznemu izvajalcu se sofinancira program najve štirih (4) vadbenih skupin predšolskih ali
osnovnošolskih otrok in dveh (2) vadbenih skupin na ostalih programih.
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
45. len
(vsebina, pogoji in višina sofinanciranja)
Predšolsko obdobje obsega as od otrokovega rojstva do vstopa v šolo.
Predmet sofinanciranja na lokalni ravni so programi:
- Zlati son ek,
- Nau imo se plavati,
- Ciciban planinec,
- Športni programi, ki jih organizirajo društva in drugi izvajalci kot 60 urne programe za skupino, v
kateri je najve 20 in najmanj 8 otrok.
1.1.1.

1.1.2.

Zlati son ek
Program »Zlati son ek« je program na ravni države, zato se izvajalcu sofinancira razlika, ki jo
ne zagotovi država. Sofinancira se koordinacijo nabave in distribucije propagandnega gradiva,
promocijo, kontrolo in evidenco izvajanja programa ter razdeljevanja priznanj.
Nau imo se plavati – te aji plavanja
Za program »Nau imo se plavati« se sofinancira strokovni kader in najem objekta za izvedbo
10 urnega te aja plavanja na skupino, v kateri je najve 10 in najmanj 5 otrok. Ob inski te aji
plavanja se izvajajo po programu dogovorjenem med pristojnim uradom MOV, vodstvi šol in
izbranim izvajalcem.
Športni objekt za izvedbo programa Nau imo se plavati zagotavlja javni zavodi s podro ja
športa, katerega ustanovitelj je MOV. Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
- izvajalec mora imeti v svojih aktih opredeljeno izvajanje športno tekmovalne dejavnosti in
mora biti v lanjen v nacionalno panožno športno zvezo s podro ja plavanja;
- za vodenje programa mora izvajalec zagotoviti strokovni kader, ki mora imeti visokošolsko
izobrazbo športne smeri ali ustrezno usposobljenost za opravljanje strokovnoorganizacijskega dela v športu;
- za izpeljavo-izvedbo programa mora izvajalec zagotoviti ustrezen strokovni kader z ustrezno
licenco za pou evanje plavanja.

Merila za sofinanciranje programa Nau imo se plavati so:
Merilo
Cena programa na udeleženca
Reference s podro ja u enja plavanja za otroke in mladino
Reference s podro ja organizacije in izvedbe zahtevnejših športnih programov
Zadostno število stalnega in usposobljenega strokovnega kadra z ustrezno licenco

Št. to k
0 – 40
0 – 20
0 – 20
0 - 20

Za izvedbo programa se izbere vloga izvajalca, ki zbere najve je število to k.
1.1.3.

1.1.4.

Ciciban planinec
Za program »Ciciban planinec« se sofinancira propagandno gradivo in priznanja, v višini
razlike, ki jo ne zagotovi država.
Programi športnih društev in drugih izvajalcev
Programi drugih športnih dejavnosti imajo zna aj redne vadbe ter se izvajajo najmanj 30
tednov v letu, vadba je organizirana v skupini, ki šteje 8 do 20 otrok. Program vadbe je
usmerjen predvsem v osvajanje temeljnih športnih znanj in razvijanje osnovnih gibalnih
sposobnosti. Sofinancira se uporaba športnega objekta in strokovni kader v obsegu programa,
ki se izvaja, vendar najve do 60 ur letno.
Te aji, ki jih organizirajo društva ali drugi izvajalci, niso predmet sofinanciranja.

1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (od 6 do 11 leta)
46. len
(vsebina, pogoji in višina sofinanciranja)
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Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok, ki so prostovoljno vklju eni v športne
programe za otroke od vstopa v šolo do zaklju ka osnovnošolske obveznosti.
Programi, ki jih sofinancira ob ina, so:
- Zlati son ek,
- Krpan,
- Nau imo se plavati,
- Šolska športna tekmovanja,
- Programi v asu šolskih po itnic,
- drugi 80 urni programi na skupino, v kateri je najve 20 in najmanj 8 otrok.
1.2.1

1.2.2.

Zlati son ek in Krpan
Programa »Zlati son ek« in »Krpan« sta programa na ravni države, zato se izvajalcu
sofinancira razlika, ki jo ne zagotovi država. Sofinancira se koordinacijo nabave in distribucije
propagandnega gradiva, promocijo, kontrolo in evidenco izvajanja programov ter razdeljevanja
priznanj.
Nau imo se plavati – te aji plavanja
Za program »Nau imo se plavati« se sofinancira strokovni kader in najem objekta za izvedbo
10 urnega te aja plavanja v 1. in 2. razredu na skupino, v kateri je najve 10 in najmanj 5
otrok. Ob inski te aji plavanja se izvajajo po programu dogovorjenem med pristojnim uradom
MOV, vodstvi šol in izbranim izvajalcem.
Športni objekt za izvedbo programa Nau imo se plavati zagotavlja javni zavodi s podro ja
športa, katerega ustanovitelj je MOV. Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
- izvajalec mora imeti v svojih aktih opredeljeno izvajanje športno tekmovalne dejavnosti in
mora biti v lanjen v nacionalno panožno športno zvezo s podro ja plavanja;
- za vodenje programa mora izvajalec zagotoviti strokovni kader, ki mora imeti visokošolsko
izobrazbo športne smeri ali ustrezno usposobljenost za opravljanje strokovnoorganizacijskega dela v športu;
- za izpeljavo-izvedbo programa mora izvajalec zagotoviti ustrezen strokovni kader z ustrezno
licenco za pou evanje plavanja.

Merila za sofinanciranje programa Nau imo se plavati so:
MERILO
Cena programa na udeleženca
Reference s podro ja u enja plavanja za otroke in mladino
Reference s podro ja organizacije in izvedbe zahtevnejših športnih programov
Zadostno število stalnega in usposobljenega strokovnega kadra z ustrezno licenco

Št. to k
0 – 40
0 – 20
0 – 20
0 - 20

Za izvedbo programa se izbere vloga izvajalca, ki zbere najve je število to k.
1.2.3.

Šolska športna tekmovanja
Šolska športna tekmovanja se izvajajo v skladu z razpisi Ministrstva za šolstvo in šport (v
nadaljevanju: MŠŠ) ter v skladu s programom in urnikom tekmovanj, dogovorjenim med
pristojnim uradom MOV, vodstvi šol in izbranim izvajalcem. Na ob inskih prvenstvih sodelujejo
u enci (posamezniki ali ekipe) iz najmanj 3 osnovnih šol. Za ob inska, medob inska in
podro na tekmovanja, ki se odvijajo na obmo ju MOV, se sofinancira stroške organizacije,
vodenja in koordinacije sistema tekmovanj ter stroške neposredne organizacije in izvedbe
posameznega tekmovanja (uporaba športnih objektov – e tekmovanja ni možno organizirati v
šolskem oz. ob inskem objektu, priznanja, sodniki in drugi dogovorjeni stroški). Izvajalcu, ki je
na obmo ju MOV organizator tekmovanja na državnem nivoju, se sofinancira stroške uporabe
športnega objekta. Za tekmovanja, ki se odvijajo izven obmo ja MOV, se sofinancira stroške
prevoza, prehrane, prijavnine (startnina, smu arske karte) in spremstev športnih pedagogov.
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- za izvedbo šolskih športnih tekmovanj mora biti izvajalec registriran za opravljanje športne
dejavnosti oziroma mora biti v lanjen v nacionalno panožno športno zvezo;
- za izvajanje programa mora izvajalec zagotoviti odgovorno osebo, ki mora imeti visokošolsko
izobrazbo športne smeri ali ustrezno usposobljenost za opravljanje strokovnoorganizacijskega dela v športu;
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- za izvedbo programa mora izvajalec zagotoviti ustrezen sodniški in drug kader z licenco
nacionalne panožne športne zveze.
Merila za sofinanciranje programov šolskih športnih tekmovanj in drugih tekmovanj so:
Merilo
Število to k:
Cena programa na udeleženca
0 - 30
Reference s podro ja izvajanja tekmovanj za otroke in mladino (kadrovska
0 - 40
struktura izvajalcev, izvajanje tekmovanj v preteklosti)
Dodatni program za izvedbo tekmovanj (prakti ne nagrade, medijska
0 - 20
podpora, ...)
Povezovanje šolskih športnih tekmovanj s programi športnih društev
0 - 10
(programi otrok in mladih, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport)
Za izvedbo programa se izbere vloga izvajalca, ki zbere najve je število to k. Izbrani izvajalec
izvede šolska tekmovanje v vseh športnih panogah.
1.2.4.

Programi v asu šolskih po itnic
Programi v asu šolskih po itnic se izvajajo po programu dogovorjenem med pristojnim
uradom MOV, vodstvi šol in izbranim izvajalcem.
Sofinancira se stroške organizacije in izvedbe programov v asu šolskih po itnic (uporaba
športnih objektov, strokovni kader, sodniki, propagandni oz. informacijski materiali, športni
rekviziti in drugi dogovorjeni stroški).
Merila za sofinanciranje programov v asu šolskih po itnic so:
Merilo
Cena programa na udeleženca
Reference s podro ja izvajanja po itniških programov za otroke in mladino
(kadrovska struktura izvajalcev, izvajanje po itniških programov v
preteklosti)
Dodatni program za izvedbo programov (prakti ne nagrade, medijska
podpora, ...)
Sofinanciranje programov v asu šolskih po itnic s strani MŠŠ in Fundacije
za šport

Število to k:
0 - 30
0 - 30

0 - 10
0 - 30

Izberejo se vloge izvajalcev, ki zberejo od 70 do 100 to k.
1.2.5.

Programi športnih društev in drugih izvajalcev
Programi drugih športnih dejavnosti imajo zna aj redne vadbe ter se izvajajo najmanj 36
tednov v letu. Vadba je organizirana v skupini, ki šteje 8 do 20 otrok. Program vadbe je
usmerjen v osvajanje temeljnih športnih znanj in razvijanje vseh gibalnih sposobnosti.
Te aji, ki jih organizirajo društva, drugi izvajalci ali interesne športne dejavnosti, ki jih
osnovna šola izvaja v okviru programa osnovnošolskega izobraževanja, niso predmet
sofinanciranja. Sofinancira se uporaba športnega objekta ter strokovnega kadra v obsegu
programa, ki se izvaja, vendar najve 80 ur letno.

1.2.5.1. Programi izvajalcev v planinski, jamarski in taborniški dejavnosti
Izvajalcem planinske, jamarske in taborniške dejavnosti, ki svojo dejavnost izvajajo na
naravnih površinah, se sofinancira strokovni kader za vodenje planinskih pohodov in vodenje
jamarski in taborniških interesnih dejavnosti. Sofinancira se tudi strokovni kader za vodenje
planinskih, jamarskih ali taborniških taborov oziroma planinskih, jamarskih in taborniških šol v
obsegu dejansko izvedenega programa, vendar najve do skupaj 80 ur letno za posamezno
skupino. Izvajalcem planinske in jamarske dejavnosti, ki izvajajo redno zimsko vadbo v
telovadnici, se sofinancira uporaba telovadnice za posamezno skupino v obsegu dejanskega
programa, vendar najve do 80 ur letno.
Strokovni kader se za takšno vadbeno skupino sofinancira samo za eno obliko vadbe (za
vodenje planinskih pohodov, jamarskih dejavnosti ali za vadbo v telovadnici).
Planinskim društvom se za njihove organizirane pohode priznajo programi, e imajo za etek
ali zaklju ek izleta na obmo ju MOV.
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1.3. Interesna športna vzgoja mladine
47. len
(vsebina, pogoji in višina sofinanciranja)
Interesna športna vzgoja mladine je dejavnost mladih od 15. do 20. leta, ki se prostovoljno vklju ujejo
v športne 80 urne programe za skupine z najve 20 in najmanj 12 mladimi. Za te programe se
sofinancira strokovni kader in objekt. Sofinancira se tudi program šolskih športnih tekmovanj srednjih
šol.
Mladina se v skladu s sprejetim programom vklju uje tudi v brezpla ne aktivnosti v asu šolskih
po itnic.
1.3.1.

Šolska športna tekmovanja
Šolska športna tekmovanja srednjih šol se izvajajo v skladu z razpisi MŠŠ ter v skladu s
programom in urnikom tekmovanj, dogovorjenim med pristojnim uradom MOV, vodstvi šol in
izbranim izvajalcem. Na ob inskih prvenstvih sodelujejo dijaki (posamezniki ali ekipe) iz
najmanj 3 srednjih šol. Za ob inska, medob inska in podro na tekmovanja, ki se odvijajo na
obmo ju MOV, se sofinancira stroške organizacije, vodenja in koordinacije sistema tekmovanj
ter stroške neposredne organizacije in izvedbe posameznega tekmovanja (uporaba športnih
objektov – e tekmovanja ni možno organizirati v šolskem oz. ob inskem objektu, priznanja,
sodniki in drugi dogovorjeni stroški). Izvajalcu, ki je na obmo ju MOV organizator tekmovanja
na državnem nivoju, se sofinancira stroške uporabe športnega objekta. Za tekmovanja, ki se
odvijajo izven obmo ja MOV, se sofinancira stroške prevoza, prehrane, prijavnine (startnina,
smu arske karte) in spremstev športnih pedagogov.
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- za izvedbo šolskih športnih tekmovanj mora biti izvajalec registriran za opravljanje športne
dejavnosti oziroma mora biti v lanjen v nacionalno panožno športno zvezo;
- za izvajanje programa mora izvajalec zagotoviti odgovorno osebo, ki mora imeti visokošolsko
izobrazbo športne smeri ali ustrezno usposobljenost za opravljanje strokovnoorganizacijskega dela v športu;
- za izvedbo programa mora izvajalec zagotoviti ustrezen sodniški in drug kader z licenco
nacionalne panožne športne zveze.
Merila za sofinanciranje programov šolskih športnih tekmovanj in drugih tekmovanj so:
Merilo
Število to k:
Cena programa na udeleženca
0 - 30
Reference s podro ja izvajanja tekmovanj za otroke in mladino (kadrovska
0 - 40
struktura izvajalcev, izvajanje tekmovanj v preteklosti)
Dodatni program za izvedbo tekmovanj (prakti ne nagrade, medijska
0 - 20
podpora, ...)
Povezovanje šolskih športnih tekmovanj s programi športnih društev
0 - 10
(programi otrok in mladih, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport)
Za izvedbo programa se izbere vloga izvajalca, ki zbere najve je število to k. Izbrani izvajalec
izvede šolska tekmovanja v vseh športnih panogah.

1.3.2.

Programi športnih društev in drugih izvajalcev
Programi drugih športnih dejavnosti imajo zna aj redne vadbe ter se izvajajo najmanj 36
tednov v letu. Vadba je organizirana v skupini, ki šteje 12 do 20 udeležencev. Te aji, ki jih
organizirajo društva, drugi izvajalci ali interesne športne dejavnosti, ki jih srednja šola izvaja v
okviru programa srednješolskega izobraževanja, niso predmet sofinanciranja. Sofinancira se
uporaba športnega objekta ter strokovnega kadra v obsegu programa, ki se izvaja, vendar
najve do 80 ur letno.

1.3.2.1. Programi izvajalcev v planinski, jamarski in taborniški dejavnosti
Izvajalcem planinske, jamarske in taborniške dejavnosti, ki svojo dejavnost izvajajo na
naravnih površinah, se sofinancira strokovni kader za vodenje planinskih pohodov in vodenje
jamarskih in taborniških interesnih dejavnosti. Sofinancira se tudi strokovni kader za vodenje
planinskih, jamarskih ali taborniških taborov oziroma planinskih, jamarskih in taborniških šol v
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obsegu dejansko izvedenega programa, vendar najve do skupaj 80 ur letno za posamezno
skupino. Izvajalcem planinske in jamarske dejavnosti, ki izvajajo redno zimsko vadbo v
telovadnici, se sofinancira uporaba telovadnice za posamezno skupino v obsegu dejanskega
programa, vendar najve do 80 ur letno.
Strokovni kader se za takšno vadbeno skupino sofinancira samo za eno obliko vadbe (za
vodenje planinskih pohodov, jamarskih dejavnosti ali za vadbo v telovadnici).
Planinskim društvom se za njihove organizirane pohode priznajo programi, e imajo za etek
ali zaklju ek izleta na obmo ju MOV.
1.4. Interesna športna dejavnost študentov
48. len
(vsebina, pogoji in višina sofinanciranja)
Programi na lokalni ravni obsegajo 80 urne rekreativne programe v izbranih športnih panogah.
Študenti se v skladu s sprejetim programom vklju ujejo tudi v brezpla ne aktivnosti v asu šolskih
po itnic.
Program mora imeti zna aj redne vadbe ter se izvaja najmanj 36 tednov v letu. Vadba je organizirana
v skupini, ki šteje najmanj 20 študentov. Program lahko izvaja študentska športna organizacija ali
športno društvo. Sofinancira se uporaba športnega objekta in strokovni kader v obsegu programa, ki
se izvaja, vendar najve do 80 ur letno.
1.5. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
49. len
(vsebina, pogoji in višina sofinanciranja)
Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami je namenjena ustrezni skrbi za vklju evanje leteh v vsakdanje življenje. Sofinancira se strokovni kader za izvedbo 80 urnih programov na skupino ter
objekt. Izvajajo se zlasti programi prilagajanja otrok in mladine s posebnimi potrebami na vodo,
programi iger z žogo in drugi podobni programi.
Pogoji za sofinanciranje so:
1. program mora imeti zna aj redne vadbe ter se izvaja najmanj 36 tednov v letu;
2. vadba je organizirana v skupini, ki šteje najmanj 5 in najve 10 udeležencev, za plavanje otrok
s posebnimi potrebami po metodi Halliwick se financira strokovni kader in objekt tudi za
manjše skupine;
3. vadbena skupina je sestavljena iz otrok in mladine starosti do 20 let;
4. program vodi strokovni kader, usposobljen za delo z otroki in mladino s posebnimi potrebami;
5. vsaki vadbeni skupini se sofinancira samo en program.
2. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENE V KAKOVOSTNI IN
VRHUNSKI ŠPORT (PREDNOSTNI PROGRAM ŠPORTA – ŠPORTNE ŠOLE)
50. len
(vsebina in pogoji sofinanciranja)
V okviru športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, se sofinancira
programe otroških in mladinskih športnih šol, ki delujejo v športnih društvih.
Pogoji za sofinanciranje so:
1. društvo je uvrš eno v prednostni program športa v MOV;
2. društvo izpolnjuje prostorske, kadrovske in druge zahteve za strokovno izpeljavo programov,
ki jih dolo a NPŠZ;
3. v vadbeno skupino je vklju eno ustrezno število športnikov (Preglednici 3 in 4);
4. športniki (posamezniki ali ekipa) redno nastopajo na tekmovanjih ustrezne NPŠZ.
Posameznemu društvu se sofinancira program najve dveh (2) vadbenih skupin v športni šoli III., IV.
ali V. stopnje ter najve štiri (4) vadbene skupine v športni šoli I. in II. stopnje. Preostale vadbene
skupine se v skladu s kriteriji sofinancira kot interesno vadbo.
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Komisija lahko v skladu s spremembo pravil NPŠZ ter/ali na osnovi dejanskega obsega vadbe (število
otroških in mladinskih športnih šol) društvu prizna sofinanciranje športne šole tudi na stopnji, ki ni
opredeljena v preglednici 3 oziroma 4.
Za športne panoge, ki niso navedene v preglednici, komisija dolo i število športnikov v vadbeni
skupini, število vadbenih ur in strokovnega kadra ter število to k za materialne stroške programa v
višini, ki je primerna vsebini in specifiki programa ter skladna s sorodno in primerljivo športno panogo.
2.1. Individualne športne panoge
51. len
(merila za sofinanciranje)
2.1.1. Število športnikov v vadbeni skupini
Število športnikov je za individualne športne panoge navedeno v Preglednici 3.
Preglednica 3
Otroška športna šola
Zap.št.

Športna panoga

1.
2.

ATLETIKA
AVTOMOBILIZEM IN
MOTOCIKLIZEM–
karting,
gorsko
hitrostni,
cestno
hitrostni, rally
DVIGANJE UTEŽI
JUDO
KARATE
KEGLJANJE
KONJENIŠTVO
LETALSTVO
–
jadralno letenje
LETALSTVO
–
jadralno padalstvo
NAMIZNI TENIS
PLANINSTVO
–
športno
plezanje,
alpinizem
PLAVANJE
PLES
RIBIŠTVO
SMU!ANJE – alpsko
SMU!ANJE
–
smu arski skoki in
nord. kombinacija
SMU!ANJE
–
deskanje na snegu
STRELSTVO
ŠAH
TAEKWONDO
TENIS
JADRANJE

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

I.
stopnja

II.
stopnja
14

10
10
8

III.
stopnja
14
3

8
10
10
8
6

Mladinska športna
šola
IV.
V.
stopnja stopnja
10
10
3
3

8
8
10
8
6

8
8
10
8
6
8

Št.
športnikov v
lanski ekipi

8
9
6
8

8
8
4

8
4

8
6

8
8

8
8

8
10

10
10

6
6

6
6

10
10
8
8
8

8
8
8
8
8

8
8
8
8
8

6

6

8

8

8

3
12
10
6
3

6
10
10
8
3

6
10
10
8
6

6
8
10
8
6

6

6

12
6
8

Opomba:
Pri lanskih ekipah je navedeno število športnikov le pri tistih individualnih športnih panogah, ki imajo
dvokrožni ligaški ali ve krožni turnirski sistem ekipnih tekmovanj.
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2.1.2. Število ur vadbe
Število ur vadbe je za posamezno stopnjo športne šole navedeno v Preglednici 3a.

Preglednica 3a
Zap.št.
Kakovostni razred
1.
A RAZRED
2.
B RAZRED
3.
C RAZRED

Otroška športna šola
I. stopnja II. stopnja
162
216
98
130
65
86

III. stopnja
240
144
96

Mladinska športna šola
IV. stopnja
V. stopnja
288
360
172
216
115
144

2.1.3. Strokovni kader
Število ur strokovnega kadra je za posamezno stopnjo športne šole navedeno v Preglednici 3b ter je
enako številu vadbenih ur iz Preglednice 3a. Pri športnih šolah od II. do V. stopnje se to število zaradi
sodelovanja na tekmovanjih pove a za 20%.
Preglednica 3b
Zap.št.
Kakovostni razred
1.
A RAZRED
2.
B RAZRED
3.
C RAZRED

Otroška športna šola
I. stopnja II. stopnja
162
216
98
130
65
86

III. stopnja
240
144
96

Mladinska športna šola
IV. stopnja
V. stopnja
288
360
172
216
115
144

2.1.4. Materialni stroški
Sofinancira se materialne stroške športnih šol od II. do V. stopnje.
Glede na kakovostni razred, v katerega je razvrš eno društvo, se za pokrivanje materialnih stroškov
za dve športni šoli na vsaki stopnji prizna število to k iz Preglednice 3c v naslednjem obsegu:
1. A razred – 100%
2. B razred – 60%
3. C razred – 40%
Preglednica 3c
Otroška športna šola
Zap.
št.
1.

2.

3.

II.
stopnja

III.
stopnja

Mladinska
šola
IV.
stopnja

500

1.000

2.000

3.000

400

800

1.600

2.400

300

600

1.200

1.800

Športna panoga
I.
stopnja
ATLETIKA
PLAVANJE
AVTOMOBILIZEM IN MOTOCIKLIZEM –
karting, gorsko hitrostni, cestno hitrostni, rally
SMU ANJE – alpsko SMU ANJE – smu .
skoki
SMU ANJE – nord. komb.
SMU ANJE – deskanje
JUDO
KARATE
KONJENIŠTVO
ŠAH
TAEKWONDO
TENIS
NAMIZNI TENIS STRELSTVO
JADRANJE
DVIGOVANJE UTEŽI
KEGLJANJE
LETALSTVO – jadralno letenje
LETALSTVO – jadralno padalstvo
PLANINSTVO – športno plezanje, alpinizem
PLES
RIBIŠTVO
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52. len
(višina sofinanciranja)
Športnemu društvu se za delovanje ene vadbene skupine na vsaki stopnji športne šole sofinancira:
1. objekt za vadbo do števila ur v Preglednici 3a. Do to k iz postavke najemnin so upravi eni
samo tisti izvajalci, ki so dejanski pla niki najemnin in poteka njihova vadba na podro ju
Mestne ob ine Velenje. Pla ilo najemnin je potrebno dokazati s pogodbo oz. ra unom za
najem objekta,
2. strokovni kader do števila ur v Preglednici 3b,
3. materialne stroške programa do števila to k v Preglednici 3c.
2.2. Kolektivne športne panoge
53. len
(merila za sofinanciranje)
2.2.1. Število športnikov v vadbeni skupini
Število športnikov je za kolektivne športne panoge navedeno v Preglednici 4.
Preglednica 4
Otroška športna šola
Zap.št.

Športna
panoga

1.
2.
3.
4.

KOŠARKA
NOGOMET
ODBOJKA
ROKOMET

I.
stopnja

II.
stopnja
12
18
12
14

III.
stopnja
12
18
12
14

Mladinska
šola
IV.
stopnja
12
18
12
14

športna

Št. športnikov
v lanski ekipi

V.
stopnja
12
18
12
14

12
18
12
14

2.2.2. Število ur vadbe
Število ur vadbe je za posamezno stopnjo športne šole navedeno v Preglednici 4a.
Preglednica 4a
Zap.št.
1.
2.
3.

Kakovostni razred
A RAZRED
B RAZRED
C RAZRED

Otroška športna šola
I. stopnja
II. stopnja
162
216
98
130
65
86

III. stopnja
240
144
96

Mladinska športna šola
IV. stopnja
V. stopnja
288
360
172
216
115
144

2.2.3. Strokovni kader
Število ur strokovnega kadra je za posamezno športno šolo navedeno v Preglednici 4b ter je
enako številu vadbenih ur iz Preglednice 4a. Pri športnih šolah od II. do V. stopnje se to
število zaradi sodelovanja na tekmovanjih pove a za 20%.
Preglednica 4b
Zap.št.
Kakovostni razred
1.
A RAZRED
2.
B RAZRED
3.
C RAZRED

Otroška športna šola
I. stopnja
II. stopnja
162
216
98
130
65
86

III. stopnja
240
144
96

Mladinska športna šola
IV. stopnja
V. stopnja
288
360
172
216
115
144

2.2.4. Materialni stroški
Sofinancira se materialne stroške športnih šol od II. do V. stopnje.
Glede na kakovostni razred, v katerega je razvrš eno društvo, se za pokrivanje materialnih stroškov
za eno športno šolo na vsaki stopnji prizna število to k iz Preglednice 4c v naslednjem obsegu:
1. A razred – 100%
2. B razred – 60%
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3. C razred – 40%
Preglednica 4c
Zap.št.
Športna
panoga
1.
KOŠARKA
2.
NOGOMET
3.
ODBOJKA
4.
ROKOMET

Otroška športna šola
I. stopnja
II. stopnja
600
900
600
700

III. stopnja
1.200
1.800
1.200
1.400

Mladinska športna šola
IV. stopnja
V. stopnja
2.400
3.600
2.400
2.800

3.600
5.400
3.600
4.200

54. len
(višina sofinanciranja)
Športnemu društvu se za delovanje ene vadbene skupine na vsaki stopnji športne šole sofinancira:
1. objekt za vadbo do števila ur v Preglednici 4a. Do to k iz postavke najemnin so upravi eni
samo tisti izvajalci, ki so dejanski pla niki najemnin in poteka njihova vadba na podro ju
Mestne ob ine Velenje. Pla ilo najemnin je potrebno dokazati s pogodbo oz. ra unom za
najem objekta,
2. strokovni kader do števila ur v preglednici 4b,
3. materialne stroške programa do števila to k v Preglednici 4c.
2.3. Kategorizirani športniki mladinskega razreda
55. len
(vsebina, pogoji in višina sofinanciranja)
Sofinancira se programe kategoriziranih športnikov mladinskega razreda.
Pogoj za sofinanciranje je, da ima društvo ob prijavi na JR v lanjene športnike mladinskega razreda, ki
so navedeni v zadnjih Obvestilih OKS, preden je bil objavljen JR.
Program športnika mladinskega razreda se sofinancira v višini 100 to k.
3. ŠPORTNA REKREACIJA
56. len
(vsebina, pogoji in višina sofinanciranja)
V okviru športne rekreacije se sofinancira programe s športno rekreativno vsebino v izbranih športnih
panogah, ki jih izvajajo športna društva in drugi izvajalci, e so v prora unu za to predvidena sredstva.
Sofinancira se uporaba športnega objekta v obsegu programa, ki se izvaja, vendar najve 80 ur letno.
Vadbeni skupini, v kateri je najmanj polovica lanov starejših od 65 let, se sofinancira tudi strokovni
kader do 80 ur letno.
3.3.1. Programi izvajalcev v planinski dejavnosti
Izvajalcem planinske dejavnosti, ki svojo rekreativno dejavnost izvajajo na naravnih površinah, se ne
glede na število lanov, starejših od 65 let, sofinancira strokovni kader za vodenje planinskih pohodov
oziroma izletov v obsegu dejansko izvedenega programa, vendar najve do skupaj 80 ur letno za
posamezno skupino.
Planinskim društvom se za njihove organizirane pohode priznajo programi, e imajo za etek ali
zaklju ek izleta na obmo ju MOV.
3.3.2. Programi drugih izvajalcev
Izvajalcem, ki svoje rekreativne programe izvajajo na nepokritih športnih objektih oziroma na naravnih
površinah, se ne glede na število lanov, starejših od 65 let, sofinancira strokovni kader za vodenje
programa v dejansko izvedenem obsegu, vendar najve do skupaj 80 ur letno za posamezno skupino.
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4. KAKOVOSTNI ŠPORT
57. len
(vsebina sofinanciranja)
V program kakovostnega športa so vklju eni kategorizirani športniki državnega razreda ter lanske
ekipe športnih društev.
4.1. Kategorizirani športniki državnega razreda
58. len
(pogoji in višina za sofinanciranje)
V program sofinanciranja se uvrsti društvo, ki ima ob prijavi na JR v lanjene športnike državnega
razreda, ki so navedeni v zadnjih Obvestilih OKS, preden je bil objavljen JR.
Program športnika državnega razreda se sofinancira v višini 200 to k.
4.2. lanske ekipe športnih društev
59. len
(pogoji in višina za sofinanciranje)
Za uvrstitev lanske ekipe v program sofinanciranja mora biti izpolnjen eden od naslednjih pogojev:
1. Splošni pogoji
- lanska ekipa nastopa v disciplini, ki je vklju ena v kriterije OKS za kategorizacijo športnikov;
- ekipa redno nastopa na tekmovanjih ustrezne NPŠZ, v vadbo ekipe pa je vklju eno ustrezno
število športnikov v Preglednici 3 ali 4.
Število športnikov, vklju enih v ekipo, se dokaže s predloženim seznamom tekmovalcev s strani
društva, s seznamom registriranih športnikov ter bilteni NPŠZ z rezultati tekmovanj.
Komisija dolo i v skladu s specifiko športne panoge in pravili NPŠZ ustrezno število športnikov, ki
morajo biti vklju eni v vadbo ekipe v športni panogi, ki ni navedena v Preglednicah 3 ali 4.
2. Kolektivne športne panoge
- lanska ekipa nastopa v najvišjem rangu tekmovanja, ki predstavlja najmanj II. stopnjo
tekmovanja ali v 1. B oziroma 2. državni ligi, ki je najmanj III. stopnja tekmovanja in se odvija po
dvokrožnem ali ve krožnem sistemu;
- lanska ekipa je v zadnji tekmovalni sezoni dosegla uvrstitev med prve tri (3) uvrš ene ekipe na
državnem ekipnem prvenstvu ali v finale slovenskega pokala ob pogoju, da je bilo skupaj
uvrš enih najmanj 10 ekip.
Društvom se sofinancira do 320 ur uporabe športnega objekta. Do to k iz postavke najemnin so
upravi eni samo tisti izvajalci, ki so dejanski pla niki najemnin in poteka njihova vadba na podro ju
Mestne ob ine Velenje. Pla ilo najemnin je potrebno dokazati s pogodbo oz. ra unom za najem
objekta.
3. Individualne športne panoge, ki imajo ekipna tekmovanja
- lanska ekipa nastopa v najvišjem rangu tekmovanja, ki predstavlja najmanj II. Stopnjo
tekmovanja in se odvija po dvokrožnem ligaškem ali ve krožnem turnirskem sistemu;
- lanska ekipa je v zadnji tekmovalni sezoni dosegla uvrstitev med prve tri (3) uvrš ene ekipe
oziroma v prvo etrtino uvrš enih na državnem ekipnem prvenstvu ali v finale slovenskega
pokala ob pogoju, da je bilo skupaj uvrš enih najmanj 10 ekip.
Društvom se sofinancira do 320 ur uporabe športnega objekta. Do to k iz postavke najemnin so
upravi eni samo tisti izvajalci, ki so dejanski pla niki najemnin in poteka njihova vadba na podro ju
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Mestne ob ine Velenje. Pla ilo najemnin je potrebno dokazati s pogodbo oz. ra unom za najem
objekta.
5. VRHUNSKI ŠPORT
60. len
(vsebina sofinanciranja)
Na podro ju vrhunskega športa se sofinancira program vadbe kategoriziranih športnikov svetovnega,
mednarodnega in perspektivnega razreda.
61. len
(pogoji in višina sofinanciranja)
V program sofinanciranja se uvrsti športno društvo, ki ima na zadnji dan prijave na JR v lanjene in
registrirane športnike svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda, ki so navedeni v zadnjih
objavljenih Obvestilih OKS.
Sredstva so namenjena za sofinanciranje stroškov redne vadbe, priprav, nastopov na tekmovanjih ter
nabave športne opreme kategoriziranih športnikov.
Program kategoriziranih športnikov se sofinancira na osnovi to kovanja iz naslednje preglednice:
Preglednica 5
Zap. št. Kategorizacija
1.
Športnik svetovnega razreda
2.
Športnik mednarodnega razreda
3.
Športnik perspektivnega razreda

Število to k
1.200
800
400

6. VZPODBUJANJE VRHUNSKEGA ŠPORTA
62. len
(vsebina sofinanciranja)
Na podro ju vzpodbujanja vrhunskega športa se sofinancira:
1. priprave športnikov in ekip za nastope na mednarodnih tekmovanjih,
2. program vadbe športnikov z izpolnjeno normo za nastop na olimpijskih igrah.
6.1. Priprave športnikov in ekip za nastope na mednarodnih tekmovanjih
63. len
(pogoji sofinanciranja)
Pogoji za sofinanciranje priprav so:
Splošni pogoji:
1. disciplina je vklju ena v kriterije OKS za kategorizacijo športnikov v RS;
2. za vsako vrsto in nivo tekmovanja se sofinancira samo ene priprave;
3. posameznik ali ekipa mora nastopiti na tekmovanju, udeležba pa se dokaže z uradnim
biltenom z rezultati tekmovanja, izjemoma pa tudi s potrdilom NPŠZ.
Individualne športne panoge
1. nastop v kategoriji lanov, mlajših lanov, mladincev ali mlajših mladincev;
2. nastop na svetovnem prvenstvu (v nadaljevanju: SP), evropskem prvenstvu (v nadaljevanju:
EP), svetovnih igrah neolimpijskih športov (v nadaljevanju: SINŠ), sredozemskih igrah (v
nadaljevanju: SI), univerzijadi (v nadaljevanju: UNI), svetovnih olimpijskih igrah mladih (v
nadaljevanju: WYOG), evropskem olimpijskem festivalu mladih (v nadaljevanju: EYOF);
3. tekmovalec mora nastopiti na tekmovanju kot lan državne reprezentance svoje NPŠZ.
Kolektivne športne panoge in individualne športne panoge z ekipnimi tekmovanji
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1. nastop klubske lanske ekipe v evropskem pokalnem tekmovanju (v nadaljevanju: EPT) –
pokal državnih prvakov, pokal pokalnih prvakov oziroma evropska liga prvakov;
2. ekipa je osvojila naslov državnega prvaka v ligaškem sistemu tekmovanja oziroma naslov
pokalnega prvaka v ve stopenjskem sistemu tekmovanja.
64. len
(višina sofinanciranja)
Program priprav športnikov in ekip za nastope na mednarodnih tekmovanjih se sofinancira v naslednji
višini:
6.1.1. Individualne športne panoge
Preglednica 6
Zap.št.
Nivo tekmovanja
lani
Mlajši lani in mladinci, ml. mladinci
1.
SP in SINŠ
300
150
2.
EP
180
90
3.
UNI
150
4.
SI
100
5.
WYOG
80
6.
EYOF
60
Program priprave kategoriziranih športnikov se sofinancira v višini 100%, ostalih športnikov
pa 75%
Opombe Program priprav športnikov invalidov in športnikov s posebnimi potrebami se za svetovno in
evropsko prvenstvo sofinancira v višini 100%
Kratice za nivo tekmovanja so obrazložene v 63. lenu pravilnika

6.1.2. Kolektivne športne panoge in individualne športne panoge z ekipnimi tekmovanji
Program priprav ekip se sofinancira v višini 120 to k po posameznem tekmovalcu – lanu ekipe.
Program priprave kategoriziranih športnikov se sofinancira v višini 100%, ostalih športnikov pa 75%.
Število športnikov v ekipi, ki so lahko prijavljeni za nastop na prvenstveni tekmi, dolo ajo pravila
ustrezne mednarodne športne zveze.
Komisija v skladu s specifiko športne panoge in pravili mednarodne športne zveze po potrebi dolo i
ustrezno število športnikov v ekipi za športno panogo, ki ni navedena v Preglednicah 3 ali 4.
6.2. Program vadbe športnikov z izpolnjeno normo za nastop na olimpijskih igrah
65. len
(pogoji in višina sofinanciranja)
Pogoji za sofinanciranje so:
1. društvo ima ob prijavi na JR v lanjenega športnika, ki tekmuje v individualni športni panogi in
ima izpolnjeno normo za nastop na olimpijskih igrah;
2. predloženo je potrdilo OKS ali NPŠZ;
3. sofinancira se program športnika v letu nastopa na olimpijadi.
Program vadbe športnika (udeleženca olimpijskih iger) se sofinancira v višini 600 to k.
Program športnika invalida (udeleženca paraolimpijskih) iger se sofinancira v višini 600 to k.
7. ŠPORT INVALIDOV
66. len
(vsebina, pogoji in višina sofinanciranja)
Na podro ju športa invalidov se sofinancira programe, ki so namenjeni predvsem ohranjanju gibalnih
sposobnosti, zdravju, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s
športom.
Pogoji za sofinanciranje so:
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1. program ima zna aj redne vadbe ter se izvaja najmanj 36 tednov v letu;
2. vadba je organizirana v skupini, ki šteje 8 do 12 udeležencev, pri emer se upoštevajo le tisti s
stalnim bivališ em v MOV;
3. program izvaja invalidsko športno društvo ali drug izvajalec, usposobljen za izvajanje športne
dejavnosti invalidov;
4. program vodi strokovni kader, usposobljen za delo z invalidi;
5. vsaki vadbeni skupini se sofinancira samo en program.
Sofinancira se uporaba športnega objekta ter strokovnega kadra v obsegu programa, ki se izvaja,
vendar najve 80 ur letno.
VI. MERILA ZA SOFINANCIRANJE RAZVOJNIH IN STROKOVNIH NALOG
1. DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV IN ZVEZ
67. len
(vsebina, pogoji, merila in višina sofinanciranja)
Sofinancira se delovanje športnih društev in ob inskih športnih zvez.
1.1. Merila za izbiro zveze po sedmem lenu tega pravilnika.
Za ob insko športno zvezo, dolo eno v 7. lenu tega pravilnika, ki se ji priznajo pravice in dolžnosti,
navedene v tem pravilniku, se izbere zveza društev, ki doseže najve je število to k po naslednjih
merilih:
Preglednica 7
Zap. št. Merilo za ocenitev
merila
1.
Status na podlagi 30 lena Zakona
o društvih (ZDru-1, Ur. l. RS, št.
61/06, 91/08 Odl.US in 58/09)
2.
Število društev v lanjenih v zvezo

3.

!as delovanja

4.

Število
vrhunskih
športnikov
v lanjenih v zvezo oziroma njene
lane
Število tekem ki jih je organizirala
zveza ali njeni lani v letu pred
letom, za katerega je objavljen JR
za sofinanciranje (štejejo samo
dogodki na ob inski, nacionalni ali
mednarodni ravni)

5.

Tekme na ob inski ravni

Tekme na nacionalni ravni
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Kriterij

Število to k

Ima status
Nima statusa

20
0

DO 10
11-20
21-30
31-40
nad 40
Manj kot 4 leta
Ve kot 4 leta in manj kot 6 let
Ve kot 6 let in manj kot 8 let
Ve kot 8 let in manj kot 10 let
10 let ali ve
Do 10
11 -30
31 ali ve

0
10
20
30
40
0
5
10
15
20
0
5
10

Do 5 tekem na ob inski ravni
6 do 10 tekem na ob inski ravni
11 ali ve
Do 3 tekem na nacionalni ravni
4 -8

0
1
2
0
1
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9 ali ve
Do dve tekmi na mednarodni
ravni
3 – 4 mednarodna tekmovanja
Pet ali ve

Mednarodne tekme

3
1
3
5

Skupno je najve 100 to k. Ob inska športna zveza, ki doseže najve je število to k, se izbere za
zvezo v skladu s 7. lenom tega pravilnika.
Poraba in razporeditev sredstev se podrobneje uredi s pogodbo, ki jo za teko e koledarsko leto
podpišeta župan ali oseba, ki jo je ta pooblastil in odgovorna oseba zveze.
1.2. Društva in zveze, ki niso zveza iz sedmega lena tega pravilnika
Sofinancira se tudi društva in zveze, ki niso izbrane kot zveza iz sedmega lena tega pravilnika.
Pogoji za sofinanciranje so:
1. izvajalec ima status športnega društva in izvaja programe, ki so uvrš eni v LPŠ;
2. društvo in zveza posreduje ustrezne in verodostojne podatke o številu aktivnih lanov v
vadbenih skupinah oziroma o številu aktivnih registriranih tekmovalcev ter o številu aktivnih
vadbenih skupin oziroma športnih šol in lanskih ekip;
Sofinancira se delovanje društev in zvez po merilih iz naslednje preglednice:
Preglednica 8
Zap. Izvajalec programa
št.
1.

2.

3.

Merilo za ocenitev

Športna
društva,
ki
nastopajo na tekmovanjih
NPŠZ

Športna
društva,
ki
izvajajo
programe
interesnih
športnih
dejavnosti
otrok
in
mladine
ter
športne
rekreacije

Invalidska športna društva

Število aktivnih registriranih tekmovalcev

Št. to k za 1
lana/tekmovalca
ali skupino/ekipo
6

Število priznanih selekcij (športne šole in
lanska ekipa)
Število priznanih vadbenih skupin v
programu interesne vadbe
Število aktivnih lanov v priznanih vadbenih
skupinah

250

Število priznanih vadbenih skupin v
programu interesne vadbe oz. športne
rekreacije
Število aktivnih lanov v priznanih vadbenih
skupinah
Število priznanih vadbenih skupin v
programu šport invalidov

50

50
2

2
50

2. USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV V ŠPORTU
68. len
(vsebina, pogoji in višina sofinanciranja)
Na ravni lokalne skupnosti se sofinancira izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov v športu preko Inštituta za šport pri Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani, Olimpijskega
komiteja Slovenije, Združenja športnih zvez, nacionalnih panožnih zvez ali preko ostalih
izobraževalnih institucij. Posebej se podpira usposabljanje in izpopolnjevanje volonterskih strokovnih
kadrov. Sofinancira se usposabljanje in izpopolnjevanje trenerjev, inštruktorjev, vaditeljev, vodnikov ali
u iteljev športne panoge (1., 2. in 3. stopnja), ki delujejo v športnih društvih, ki so izvajalci LPŠ v MOV.
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Pogoji za sofinanciranje usposabljanja so:
1. Sofinancira se udeležba v programu usposabljanja strokovnih kadrov, ki je potrjen od
Strokovnega sveta RS za šport in ga izvajajo Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani, OKS ter
NPŠZ.
2. Društvo, ki je razvrš eno v prednostni program športa, ima pravico do sofinanciranja štirih (4)
kandidatov, ostala društva pa dva (2) kandidata letno.
3. Društvo mora ob prijavi predložiti ustrezno dokumentacijo, iz katere je razviden namen,
organizator in izvajalec usposabljanja ter podatke o udeležencih usposabljanja.
4. Društvo mora za svoje kandidate predložiti dokazilo o udeležbi na usposabljanju oziroma
dokazilo o uspešno opravljenem preizkusu znanja.
5. Kandidat in društvo skleneta pogodbo ali dogovor, s katerim se kandidat obveže, da bo po
kon anem usposabljanju najmanj dve leti deloval kot strokovni delavec v programih društva.
Sofinancira se do 50% prijavnine oziroma kotizacije za udeležbo na seminarju za pridobitev
ustrezne strokovne usposobljenosti.
Pogoji za sofinanciranje potrjevanja licenc so:
1. Sofinancira se udeležba v programu potrjevanja licenc strokovnih kadrov, ki je potrjen od
Strokovnega sveta RS za šport in ga izvajajo Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani, OKS ter
NPŠZ.
2. Društvo, ki je razvrš eno v prednostni program športa, ima pravico do sofinanciranja potrditve
licenc za osem (8) kandidatov, ostala društva pa štiri (4) kandidate letno.
3. Društvo mora ob prijavi predložiti ustrezno dokumentacijo, iz katere je razviden namen,
organizator in izvajalec seminarja ter podatke o udeležencih licen nega seminarja.
4. Društvo mora za svoje kandidate predložiti dokazilo o udeležbi na licen nem semiarju oziroma
dokazilo o podaljšani licenci.
5. Kandidat in društvo skleneta pogodbo ali dogovor, s katerim se kandidat obveže, da bo po
opravljenem licen nem seminarju najmanj eno leto deloval kot strokovni delavec v programih
društva.
Sofinancira se 50% kotizacije oz. prijavnine za udeležbo na licen nem seminarju za potrditev
pridobljene licence.
3. ORGANIZACIJA ŠPORTNIH PRIREDITEV
69. len
(vsebina, pogoji, merila in višina sofinanciranja)
Sofinancira se organizacija: mednarodne tekmovalne ali športno rekreativne prireditve, športne
prireditve ob jubileju, tekmovanja za državno prvenstvo, slovenski pokal ali memorial ter druge ve je
športne prireditve s števil no udeležbo (turnir, miting in podobno).
Pogoji za sofinanciranje so:
1. prireditev je organizirana na obmo ju MOV (izjema je lahko tekmovanje v smu anju) in
prispeva k njeni promociji;
2. organizator prireditve je društvo s sedežem v MOV;
3. prireditev je vklju ena v koledar NPŠZ ali mednarodne panožne zveze;
4. posameznemu društvu se sofinancira najve tri prireditve – eno mednarodno in dve državni
prvenstvi (eno lansko in eno v mlajši kategoriji) ali drugi prireditvi (memorial, jubilej, slovenski
pokal, turnir);
5. prireditev, ki spada v ve razli nih vrst prireditve, se sofinancira le enkrat in po najbolj
ugodnem kriteriju;
6. pri državnem prvenstvu in slovenskem pokalu se upošteva samo finalno tekmovanje oz.
zaklju ni turnir na katerem se osvoji naslov državnega ali pokalnega prvaka;
7. pri jubileju se upošteva le tekmovanje ob 25. in 50. obletnici ter obletnicah na vsakih nadaljnjih
10 let;
8. memorial je moral biti organiziran že najmanj petkrat zapored;
9. druge prireditve se upoštevajo, e je ve kot 50 udeležencev;
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10. državna ali mednarodna ligaška tekmovanja ter prvenstva v obliki ve turnirjev s seštevanjem
rezultatov niso predmet sofinanciranja.
Za posamezno vrsto športne prireditve se prizna naslednja višina sofinanciranja:

Preglednica 9
Zap.
Vrsta prireditve
Št.
1.
Državno prvenstvo
2.

Slovenski pokal

3.
Jubilej
4.
Memorial
5.

Turnir, miting ali druga po
zna aju enakovredna oblika
športne prireditve

Merilo za ocenitev
!lanska kategorija
Mlajše kategorije
!lanska kategorija
Mlajše kategorije
25 let delovanja
50 let delovanja
vsakih nadaljnjih 10 let delovanja
6 do 15 krat
16 do 25 krat
nad 25 krat

Število
to k
250
125
150
100
250
500
50
75
125
150
125

!lanska ali mlajša kategorija ali mešano

mednarodni
200
svetovni in evropski pokal
350
Nivo tekmovanja
svetovno
in
evropsko
500
prvenstvo
Starostna
mlajši in starejši mladinci
200
kategorija
lani ali mešano
300
6.
Mednarodna
do 5
200
Število
sodelujo ih
6 do 10
300
držav
11 in ve
400
en dan
200
Trajanje
dva dni
300
tekmovanja
ve dni
400
1. za mednarodni nivo je potrebna udeležba najmanj 25%
športnikov iz tujine ali udeležba športnikov iz najmanj štirih
držav
2. kon no število to k predstavlja seštevek to k iz vseh štirih
Dodatni pogoji za mednarodno
kriterijev
prireditev
3. pri prireditvi, ki je uvrš ena v mednarodni koledar, se
upošteva 100% to k izra unanih po kriterijih
4. pri prireditvi, ki je uvrš ena samo v koledar NPŠZ, se
upošteva 50% to k izra unanih po kriterijih
nivo tekmovanja
ob inski
50
Državni
100
meddržavni
200
trajanje tekmovanja
En dan
50
Množi na
športno
7.
dva ali ve dni
100
rekreativna
število udeležencev
50 do 100
50
101 do 250
100
251 do 500
200
nad 500
500
1. aktivnih udeležencev mora biti najmanj 50
Dodatni pogoji za množi no športno 2. na prireditvi sodelujejo tudi športniki iz MOV
rekreativno prireditev
3. za mednarodni nivo je potrebno zagotoviti udeležence iz
najmanj treh tujih držav
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4. MEDNARODNA IN MEDOBČINSKA DEJAVNOST V
ŠPORTU

5. PRIZNANJA ŠPORTNIKOM, ŠPORTNIM DELAVCEM IN
ŠPORTNIM ORGANIZACIJAM

70. člen
(vsebina sofinanciranja)
Na področju mednarodne in medobčinske dejavnosti se
sofinancira:
1. sodelovanje velenjskih športnikov na slovenskih in
mednarodnih igrah šolarjev (v nadaljevanju: MIŠ),
2. organizacija slovenskih letnih iger šolarjev,
3. sodelovanje predstavnikov MOV v organih slovenskega
oziroma mednarodnega združenja MIŠ,
4. srečanja predstavnikov MOV in zveze iz sedmega člena
tega pravilnika s predstavniki drugih občin in občinskih
športnih zvez na področju Slovenije.

73. člen
(vsebina sofinanciranja)
S sredstvi za priznanja se sofinancira:
1. izbor najboljših športnikov in ekip Mestne občine Velenje,
2. podelitev priznanj uspešnim športnikom v osnovnih šolah,
3. spominska priznanja ob visokih jubilejih in izrednih športnih
dosežkih.

71. člen
(pogoji sofinanciranja)
Pogoji za sofinanciranje so:
1. Mestna občina Velenje je s strani organizatorja povabljeno
na MIŠ,
2. Mestni občini Velenje je na osnovi sklepa Slovenskega
združenja MIŠ dodeljena organizacija slovenskih letnih
iger,
3. predloženo je vabilo za sejo organa slovenskega oziroma
mednarodnega združenja MIŠ,
4. velenjski športniki se udeležijo največ dveh iger šolarjev
letno – enkrat v Sloveniji in enkrat v tujini,
5. da so srečanja s predstavniki drugih občin in športnih zvez
dogovorjena z občinsko upravo MOV.
72. člen
(višina sofinanciranja)
4.1. Udeležba na MIŠ
Za celotno prijavljeno ekipo se sofinancira stroške prijavnine,
zdravstvenega zavarovanja z medicinsko asistenco v tujini,
nabave športne opreme (majice in kape z napisi), prevoza
za enega predstavnika mesta in vodjo delegacije ter prevoza
za največ dva predstavnika Mestne občine Velenje v organih
mednarodnega združenja pod pogojem, da aktivno sodelujeta
pri izvedbi iger. V skladu z razpoložljivimi sredstvi se lahko
sofinancira tudi druge stroške (prehrana med potjo, nabava
trenirk ter prevoz za športnike in trenerje, ki sodelujejo na
igrah).
4.2. Udeležba na slovenskih letnih igrah šolarjev
Sofinancira se stroške prevoza, prijavnine in nabave športne
opreme (majice in kape z napisi).
4.3. Organizacija slovenskih letnih iger šolarjev
Sofinancira se materialne stroške organizacije in izvedbe iger
(uporaba športnih objektov, priznanja, sodniki, spominska
darila, prijavnina in drugi dogovorjeni stroški) ter nabava športne
opreme (majice in kape z napisi).
4.4. Sodelovanje predstavnikov MOV v organih slovenskega ali
mednarodnega združenja
Sofinancira se stroške prevoza in bivanja.
4.5. Srečanja predstavnikov MOV in zveze iz sedmega člena
tega pravilnika s predstavniki drugih občin in športnih zvez
Sofinancira se stroške prevoza izven Mestne občine Velenje.
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74. člen
(pogoji in višina sofinanciranja)
Izbor najboljših športnikov in ekip Mestne občine Velenje,
dobitnikov priznanj za športne dosežke v mladih in članskih
kategorijah ter dobitnikov priznanj ob jubilejih ali izrednih
športnih dosežkih se opravi na osnovi pravilnika, ki ga sprejme
najvišji organ zveze iz sedmega člena tega pravilnika in da nanj
soglasje pristojni urad Mestne občine Velenje.
Sofinancira se materialne stroške organizacije in izvedbe
prireditve (najem objekta, priznanja, kulturni program, medijska
promocija) in stroške priznanj.
6. ZALOŽNIŠKA
ŠPORTU

DEJAVNOST

TER

INFORMATIKA

V

75. člen
(predmet sofinanciranja)
S sredstvi za založniško dejavnost se sofinancira:
1. izdaja almanaha ob obletnici delovanja društva,
2. izdaja informativnega biltena o programih in njihovih
izvajalcih,
3. strokovno gradivo o delovanju in razvoju športa v MOV,
4. razvoj sodobnih informacijskih sistemov in nakup tehnologije
izvajalcem programov na področju športa.
76. člen
(pogoji sofinanciranja)
Pogoji za sofinanciranje so:
1. almanah je izdan ob 25. ali 50. obletnici delovanja društva
oziroma ob obletnicah vsakih nadaljnjih 10 let;
2. informativni bilten zagotavlja potrebne informacije o
programih športa širšemu krogu uporabnikov v občini;
3. strokovno gradivo vsebuje verodostojne ter obsežne
podatke o nastanku, razvoju in dosežkih športa oziroma je
pomembno za nadaljnji razvoj športa v MOV;
4. publikacija mora iziti v letu sofinanciranja.
Pogoji, merila in višina za sofinanciranje informatike na področju
športa se opredelijo z JR.
77. člen
(višina sofinanciranja)
Sofinancira se do 50% materialnih stroškov za publikacije, ki jih
izdajajo društva ter do 75% materialnih stroškov za publikacije,
ki jih izda zveza iz sedmega člena tega pravilnika.
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7. MERITVE IN TESTIRANJA ŠPORTNIKOV TER
SVETOVANJA
78. člen
(vsebina, pogoji in višina sofinanciranja)
Sofinancira se ugotavljanje ravni treniranosti kategoriziranih in
drugih kakovostnih športnikov, spremljanje njihovega razvoja ter
svetovanje pri pripravi treninga in sanaciji poškodb športnikov.
Seznam društev in število športnikov, ki so upravičeni do
koriščenja storitev iz prejšnjega člena pravilnika, uskladi zveza
iz sedmega člena tega pravilnika, sofinanciranje storitev pa se
izvaja na osnovi pogodbe med MOV, zvezo iz sedmega člena
tega pravilnika in izvajalcem.
8. NAGRADE ZA NADPOVPREČNE ŠPORTNE DOSEŽKE
79. člen
(vsebina, pogoji in višina sofinanciranja)
MOV lahko športno društvo nagradi za nadpovprečne športne
dosežke posameznikov in ekip, dosežene v preteklem letu.
Kriteriji za nagrajevanje in višina nagrade se določi v JR,
dodeljena sredstva pa so namenjena za sofinanciranje izvedbe
programa društva.
9. DRUGE VSEBINE, POMEMBNE ZA RAZVOJ ŠPORTA V
OBČINI
80. člen
(predmet, pogoji in višina sofinanciranja)
V LPŠ se lahko glede na interes in potrebe vključijo tudi druge
razvojne in strokovne naloge, ki so pomembne za razvoj in
promocijo športa v MOV.
Kriteriji za sofinanciranje se določijo v JR.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
81. člen
(prednostni program športa za leti 2010 in 2011)
Ocenitev in razvrstitev športnih društev v prednostni program
športa za leti 2010 in 2011 se opravi po sprejemu tega
pravilnika.
82. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa
(Uradni vestnik MOV, št. 26/07).
83. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 650-01-0007/02-540-010
Datum: 14. 4. 2010
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Ur. list RS št. 22/98, 97/01- ZSDP, 110/02-ZGO-1, 15/03-ZOPA), v skladu z usmeritvami Nacionalnega programa športa v
Republiki Sloveniji (Ur. list RS št. 24/00 in 31/00), ter na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB 1, Uradni Vestnik MOV, št. 15/06, 26/07 in 18/08) je
Svet Mestne občine Velenje na svoji 30. seji, dne 13. 4. 2010 sprejel naslednje

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
Letnega programa športa v Mestni občini Velenje za leto 2010
1. V poglavju IV-SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA se prvi odstavek dopolni z naslednjim stavkom: «Za določene
vsebine, razvojne in strokovne naloge, ki presegajo interese ter kadrovske in strokovne zmožnosti posameznih društev, se
sofinancira občinska športna zveza. Te vsebine, razvojne in strokovne naloge so: usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov v športu, priznanja športnikom, športnim delavcem in športnim organizacijam ter vzpodbujanje vrhunskega športa.«
2. V poglavju IV-SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA se spremenijo in dopolnijo naslednji podatki:
- tabela pod zaporedno štev. 6. VRHUNSKI ŠPORT se spremeni tako, da se glasi:
6. VRHUNSKI ŠPORT
6. 1. vrhunski šport
6. 2. program vzpodbujanja vrhunskega športa

-

63.900 €
33.900 €
30.000 €

tabela pod zaporedno številko 10. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU se
spremeni tako, da se glasi:

10. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU
10. 1. usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
10. 2. priznanja športnikom, športnim delavcem in športnim organizacijam

114.655 €
7.000 €
3.000 €

- tabela pod zaporedno številko 13. OSTALE NALOGE se spremeni tako, da se glasi:
13. OSTALE NALOGE

23.400 €

Pod tabelo za zaporedno številko 13. OSTALE NALOGE se doda naslednje besedilo:
Na osnovi interesa, izkazanega na javnem razpisu, ter števila in obsega programov, izbranih za
sofinanciranje, lahko na predlog Komisije za šport Mestne ob ine Velenje župan s sklepom
prerazporedi del sredstev med posameznimi programi v okviru Letnega programa športa.
Številka: 650-01-0012/2010-540-09
Datum:

Datum: 14. 4. 2010
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 20., 20. a, 20. b, 20. c, 20. č in 20. d
člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB-2 in 25/08) in 24. člena
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 – UPB-1,
26/07 in 18/08) na 30. seji, dne 14. 4. 2010 sprejel

PRAVILNIK
o sprejemu otrok v Vrtec Velenje
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa postopek sprejema otrok, sestavo in način
dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v
Vrtec Velenje.
II. VPIS IN SPREJEM OTROK V VRTEC
2. člen
(pogoji sprejema otrok)
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe
na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj enajst
mesecev.
3. člen
(število vpisa otrok in razporeditev v enote)
Vrtec lahko vpiše oziroma sprejme toliko otrok, kot to
dopuščajo normativi za oblikovanje oddelka v skladu z veljavno
zakonodajo. Vrtec sprejema otroke s posebnimi potrebami
v skladu z veljavnimi predpisi, če ima zagotovljene ustrezne
prostorske in kadrovske pogoje.
4. člen
(objava javnega vpisa)
Vrtec vsako leto v mesecu aprilu objavi javni vpis novincev za
naslednje šolsko leto, ki ga uskladi z občino ustanoviteljico.
Javni vpis objavi vrtec na svoji spletni strani, na oglasni deski
vrtca in posreduje v objavo sredstvom javnega obveščanja.
5. člen
(vloga za vpis)
Starši oziroma skrbniki otroka (v nadaljevanju: starši) vpišejo
otroka tako, da oddajo prijavo za vpis in sprejem otroka v vrtec
(v nadaljevanju: vloga) na predpisanem obrazcu, ki ga določi
vrtec.
Vloge dobijo starši na upravi vrtca in na spletni strani vrtca.
Starši oddajo vlogo neposredno na upravi vrtca ali jo pošljejo
po pošti, v roku ki je predpisan v objavi javnega vpisa.
6. člen
(odločanje o sprejemu otrok)
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok
ravnatelj vrtca ali od njega pooblaščena oseba. Če se za
sprejem v vrtec prijavi več otrok kot je prostih mest, odloča o
njihovem sprejemu Komisija za sprejem otrok.
Komisijo imenuje ravnatelj vrtca s posebnim sklepom, v skladu
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z določili tega pravilnika.
7. člen
(sestava Komisije za sprejem otrok, v nadaljevanju komisija)
Komisija je sestavljena iz treh članov. V komisiji morajo biti:
- en predstavnik ustanovitelja
- en predstavnik strokovnih delavcev vrtca
- en predstavnik sveta staršev.
8. člen
(mandat članov komisije)
Člane komisije se imenuje za štiri leta.
Mandat predstavnika staršev v komisiji je vezan na status
oziroma vključenost otroka v vrtec.
9. člen
(način dela komisije)
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec praviloma enkrat
letno.
Postopek dela komisije vodi predsednik komisije, ki je
predstavnik vrtca in ima opravljen preizkus znanja iz Zakona
o splošnem upravnem postopku. Zadolžen je tudi za pisanje
zapisnika.
Na seji komisije je lahko prisoten tudi ravnatelj vrtca. V njegovi
odsotnosti ga lahko nadomešča pooblaščena oseba. Ravnatelj
nima pravice glasovanja.
10. člen
(podlaga za odločanje komisije)
Komisija obravnava vse vloge in odloča o tem, kateri otroci
se sprejmejo v vrtec na podlagi podatkov vodstva vrtca o
predvidenih prostih mestih po posameznih oddelkih in enotah
vrtca in na podlagi podanih vlog za vpis v vrtec.
Komisija obravnava vse vloge na seji v skladu z določili zakona,
ki ureja splošni upravni postopek, z uporabo skrajšanega
ugotovitvenega postopka.
11. člen
(zapisnik o delu komisije)
Zapisnik o delu komisije vsebuje:
- ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
- kraj, datum in ura seje komisije, na kateri se odloča o
sprejemu otrok v vrtec,
- imena članov komisije in drugih navzočih predstavnikov
vrtca,
- kratek potek postopka z navedbo listin, ki so podlaga za
odločanje (podatki o predvidenem številu prostih mest po
oddelkih in enotah s 1.9. tekočega leta; skupno število vseh
vlog za vpis otroka v vrtec …,
- sprejete sklepe komisije o sprejemu otrok v vrtec.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik predstavlja
dokumentacijo vrtca.
12. člen
(prednost pri sprejemu)
Prednost pri sprejemu v vrtec imajo otroci s posebnimi
potrebami na podlagi odločbe o usmeritvi pristojnega organa,
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otroci, katerim je bilo odloženo šolanje in otroci, za katere starši predložijo mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi
socialnega položaja družine.
Komisija sprejme sklep, kateri otroci se na osnovi prejšnjega odstavka sprejmejo v vrtec.
Pred obravnavo vlog za vpis novincev v vrtec se v želeno oziroma izbrano enoto vrtca razporedijo otroci, ki že obiskujejo vrtec.
13. člen
(kriteriji za odločanje)
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec po naslednjih kriterijih:

Število
to k

Kriterij

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Stalno prebivališ e družine na obmo ju Mestne ob ine Velenje
(starši ali eden od staršev ima skupaj z otrokom stalno prebivališ e na obmo ju
Mestne ob ine Velenje)
Oba starša sta zaposlena ali
- starša sta zavarovana iz naslova kmetijstva ali
- starša sta študenta s statusom, ali
- enoroditeljska družina, kar se dokazuje s potrdilom o družinski skupnosti
Eden ali oba starša sta zaposlena v Mestni ob ini Velenje in nimata stalnega
prebivališ a v Mestni ob ini Velenje
Otrok je bil v preteklem letu na listi zavrnjenih (ni bil sprejet v nobeno izmed enot )
Družina ima v ta vrtec že vklju enega enega ali ve otrok.
Za vsakega vklju enega otroka prejme 4 to ke.
Število otrok v družini
(za vsakega predšolskega otroka 2 to ki, za vsakega šoloobveznega otroka 1 to ka)

10

10
5
4
4
ali ve
2 ali ve

Če obstaja dvom o resničnosti posameznih dejstev in okoliščin, navedenih v vlogi za sprejem otrok, je komisija dolžna preveriti
njihovo resničnost.
Točkuje se tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk.
V primeru, da ima več otrok enako število točk, ima prednost tisti, ki je v okviru kriterijev pod zaporedno številko 4 dosegel višje
število točk, po dodatnem kriteriju pa še dosežek višjega števila točk iz kriterija pod zaporedno številko 6. V kolikor ima kljub
upoštevanju omenjenih kriterijev več otrok enako število točk, ima prednost starejši otrok.
14. člen
(čakalna lista)
Komisija sprejme sklep o tem, kateri otroci so na podlagi doseženega števila točk sprejeti v vrtec in kateri otroci niso sprejeti.
Otroke, ki niso bili sprejeti v vrtec, uvrsti komisija na čakalno listo po prednostnem vrstnem redu glede na doseženo število točk,
od najvišjega do najnižjega števila.
15. člen
(odločba o sprejemu otrok)
Komisija izda najkasneje v roku osmih dni po seji vsem staršem, oziroma tistemu staršu – vlagatelju, ki je podal vlogo za vpis
otroka v vrtec, pisno odločbo o sprejemu ali zavrnitvi sprejema otroka v vrtec.
Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec, odločba določa datum vključitve otroka v vrtec in rok za sklenitev medsebojne pogodbe med
vrtcem in starši, ki se šteje za dejansko odločitev staršev, da otroka vključijo v vrtec.
16. člen
(odločba o zavrnitvi)
Za otroke, ki so zavrnjeni, mora odločba vsebovati tudi obrazložitve, iz katere so razvidni podatki o številu razpoložljivih prostih
mest v vrtcu za naslednje šolsko leto, navedbo kriterijev, podatek o številu vseh vpisanih otrok, podatek o številu sprejetih otrok,
vključno z najnižjim številom doseženih točk, ki je zadoščal za sprejem otroka v vrtec, podatek o številu doseženih točk za
zavrnjenega otroka ter informacijo o tem, na katero mesto je otrok uvrščen na čakalni listi.
Obrazložitev obsega tudi navedbo, da ima prednost pri vključitvi v vrtec otrok, ki ni na čakalni listi, če gre za otroka z odloženim
šolanjem, za otroke s posebnimi potrebami ali za otroka, za katerega je izdano potrdilo CSD o njegovi ogroženosti zaradi
socialnega položaja družine.
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17. člen
(pritožba zoper odločbo)
Starši lahko zoper odločitev komisije v petnajstih dneh po
vročitvi odločbe vložijo pritožbo na svet vrtca. Svet vrtca mora
o pritožbi odločati v tridesetih dneh po prejemu pritožbe.
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ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki
so v posameznih enotah vrtca na voljo med šolskim letom, ter
podatek o predvideni čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa
otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen
(pravica do vpogleda v zapisnik)

23. člen
(objava pravilnika)

Starši imajo pravico do vpogleda v zapisnik komisije za sprejem
otrok v vrtec in dokumentacijo, ki je bila podlaga za delo
komisije, vendar le tistega dela, ki se nanaša na njihovo vlogo.

Ta pravilnik objavi vrtec na oglasnih deskah posameznih enot
in na svoji spletni strani.

19. člen
(pogodba in umik pogodbe)
Vrtec pošlje staršem otroka, ki je bil sprejet, v podpis pogodbo o
vključitvi otroka v vrtec oziroma pogodbo o določitvi medsebojnih
pravic in obveznosti staršev in vrtca.
Če starši ne podpišejo pogodbe z vrtcem v roku, ki jim ga določi
vrtec, oziroma vrtcu v tem roku ne obvestijo o razlogih, zakaj še
niso podpisali pogodbe, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis
otroka v vrtec. V tem primeru se izda sklep o ustavitvi postopka
vpisa otroka v vrtec.

24. člen
(pričetek veljave pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 015-03-0001/2010
Datum: 14. 4. 2010
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

20. člen
(obvestilo o vpisu v vrtec)
Vrtec o vpisu in vključitvi otroka obvesti tudi občino ustanoviteljico
in občino zavezanko za plačilo.
21. člen
(vpis in izpis med šolskim letom, zapolnitev prostih mest in
izpis)
Otroci se lahko vpisujejo med šolskim letom oziroma po
zaključenem rednem vpisu. Oddaja vpisne dokumentacije
med šolskim letom je možna največ mesec dni pred želenim
vstopom otroka v vrtec. Vodi se ločena evidenca za otroke
prvega in drugega starostnega obdobja.
Na prosta mesta v vrtcu, ki se sprostijo med šolskim letom, se
najprej sprejmejo otroci s prednostnega vrstnega reda čakalne
liste, nato pa otroci glede na kronološki vpis v vrtec, razen, če se
vpiše otrok, ki mu je bilo odloženo šolanje ali otrok s posebnimi
potrebami oziroma otrok, za katerega je CSD izdal potrdilo o
njegovi ogroženosti zaradi socialnega položaja družine, katera
imata oba zadnje našteta (absolutno) prednost pri sprejemu v
vrtec na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih.
O prostem mestu, ki se je sprostilo med šolskim letom, obvesti
vrtec starše, ki je na vrsti za vpis, v najkrajšem možnem času,
vendar najkasneje v roku 10 dni od sprostitve mesta.
Izpis otroka iz vrtca je možen 1. ali 15. v mesecu in v skladu
s tem se obračuna tudi celomesečna ali polovična oskrbnina.
Izpis je potrebno urediti vsaj 7 dni pred nameravanim izpisom in
sicer na Upravi Vrtca Velenje v času uradnih ur ali po priporočeni
oziroma po elektronski pošti.
22. člen
(informacija o številu mest)
Vrtec mora na svoji spletni strani in na spletni strani Ministrstva
za šolstvo in šport sprotno objaviti informacije o številu mest,

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 15. in 16. člena Zakona o varnosti
cestnega prometa (ZVCP – 1 – UPB5, Uradni list RS, št. 56/2008, 57/2008 in
58/2009) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB – 1, Uradni vestnik
MO Velenje, št. 15/2006, 26/2007 in 18/2008) na svoji 30. seji dne 13. 4. 2010
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ureditvi cestnega prometa in varstvu
prometnih površin posebnega pomena v
Mestni občini Velenje
1. člen
V odloku o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih
površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje (Uradni
vestnik MO Velenje, št. 15/2006, 22/2007, 19/2008 in 25/2009;
v nadaljevanju: odlok) se v prvem odstavku 2. člena doda nova,
17. točka, ki se glasi:
»17. Cona je območje v katerem je parkiranje časovno omejeno
in v katerem se v času, ko je parkiranje časovno omejeno,
plačuje parkirnina.«
2. člen
4. odstavek 4.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»Območje prometnih površin posebnega pomena, razglašenih
s tem odlokom je razvidno iz grafičnih kart v prilogah od 1 do
4.«
3. člen
2. odstavek 4.č člena se spremeni tako, da se glasi:
»Območje prometnih površin posebnega pomena, razglašenih
s tem odlokom je razvidno iz grafičnih kart v prilogah od 5 do
8.«
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4. člen
4. d člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za prometne površine posebnega pomena se razglasijo
parkirišča, rezervirana za osebna vozila, na katerih je parkiranje
časovno omejeno in na katerih se v času, ko je parkiranje
časovno omejeno, plačuje parkirnina (cona).
(2) Parkirišča, na katerih je parkiranje časovno omejeno od
ponedeljka do petka med 7.00 in 15.30 uro, so:
Cona A:
parkirišča 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.
Cona B:
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 zdravstvenega doma;
parkirišče pred Zdravstvenim domom na Trgu mladosti
in
parkirišče pri objektih Tomšičeva cesta 5-7, 9-11, 13-15
in Tomšičeva cesta 10.
(3) Parkirišča, na katerih je parkiranje časovno omejeno 24 ur,
vse dni v tednu so:
Cona C:
zunanja parkirišča v območju Kardeljevega trga, ki ga
omejuje Šaleška cesta, povezovalna cesta, pot ob reki
Paki in Kidričeva cesta;
(4) Območje javnih prometnih površin posebnega pomena je
razvidno iz grafičnih kart v prilogah od 9 do 11.«
5. člen
4. e člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Cena ene ure parkiranja znotraj con A, B in C je 0,40 €.
(2) Parkiranje v trajanju do 30 minut je znotraj con A, B in C
brezplačno. Čas pričetka parkiranja je potrebno, razen vozil iz
2. odstavka 16. člena, v skladu s prometnimi predpisi označiti
na vidnem mestu v vozilu.
(3) Invalidi s parkirno karto lahko parkirajo v navedenih conah
brezplačno in časovno neomejeno.«
6. člen
4. f člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Abonmaji za uporabnike posameznega stanovanja, ki se
nahaja v območju parkirišč, kjer je plačilo parkirnine obvezno
(modre cone) so:
prvi abonma (za cono A ali B), za katerega se plača letni
pavšal v višini 8,35 €.
drugi abonma (za cono A ali B) za katerega se plača letni
pavšal v višini 33,40 €.
abonma za cono C, za katerega se plača letni pavšal v
višini 8,35 €.
Cena zamenjave posameznega abonmaja med letom znaša 4
€.
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Najemniki pokritih garažnih mest v lasti Mestne občine Velenje
ter njihovi sostanovalci, ki stanujejo v območju cone C, niso
upravičeni do abonmaja za parkiranje na zunanjih parkiriščih.
(2) Abonmaji za pravne osebe, ki so s sporazumom prenesle
parkirišča v njihovi lasti, v območju kjer je plačilo parkirnine
obvezno (modre cone), v upravljanje občini.
Za abonmaje pravnih oseb se plača letni pavšal v višini 33,40
€. Cena zamenjave posameznega abonmaja med letom znaša
4 €.
(3) Letna karta za parkiranje v območju parkirišč, kjer je plačilo
parkirnine obvezno (modre cone) velja do konca koledarskega
leta, njena cena pa znaša 350 €. V primeru, da število prodanih
letnih kart doseže zgornjo mejo razpoložljivih parkirišč, se
prodaja letnih kart ustavi.
(4) Mesečna karta za parkiranje v območju parkirišč, kjer je
plačilo parkirnine obvezno (modre cone) velja za tekoči mesec,
njena cena pa znaša 50 €. V primeru, da število prodanih
mesečnih kart doseže zgornjo mejo razpoložljivih parkirišč, se
prodaja mesečnih kart ustavi.«
7. člen
1. odstavek 16. člena odloka se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena parkiranje na
parkiriščih rezerviranih za osebna vozila, kjer se plačuje
parkirnina ni časovno omejeno za imetnike abonmajev, imetnike
mesečnih in letnih kart ter invalide.«
V 2. odstavku se črta 1. alineja. Ta odstavek se po novem
glasi:
»(2) Parkirnina se ne plačuje za:
servisna vozila, ki v objektih in na infrastrukturi znotraj
območja parkirišč, kjer se plačuje parkirnina, opravljajo
redna vzdrževalna dela ali izvajajo javno službo;
intervencijska vozila;
vozila policije, občinskega redarstva, civilne zaščite,
reševalcev in gasilcev;
vozila novinarjev (PRESS);
vozila inšpektorjev pri opravljanju inšpekcijskega
nadzora;
vozila invalidov;
vozila, za katera so lastnikom izdani abonmaji.«
8. člen
V četrtem odstavku 20. člena se znesek »100.000,00 SIT«
nadomesti z zneskom »400 eurov«, znesek »30.000,00 SIT«
pa se nadomesti z zneskom »120 eurov«.
9. člen
V drugem odstavku 21. člena se znesek »20.000,00 SIT«
nadomesti z zneskom »80 eurov«.
V tretjem odstavku 21. člena se znesek »100.000,00 SIT«
nadomesti z zneskom »400 eurov«, znesek »30.000,00 SIT«
pa se nadomesti z zneskom »120 eurov«.
10. člen
V tretjem odstavku 22. člena se znesek »20.000,00 SIT«
nadomesti z zneskom “80 eurov«.
V četrtem odstavku 22. člena se znesek »100.000,00 SIT«
nadomesti z zneskom »400 eurov«, znesek »30.000,00 SIT«
pa se nadomesti z zneskom »120 eurov«.
11. člen
V četrtem odstavku 24. člena se znesek »20.000,00 SIT«
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nadomesti z zneskom »80 eurov«.
V petem odstavku 24. člena se znesek »100.000,00 SIT«
nadomesti z zneskom »400 eurov«, znesek »30.000,00 SIT«
pa se nadomesti z zneskom »120 eurov«.
12. člen
V petem odstavku 25. člena se znesek »20.000,00 SIT«
nadomesti z zneskom »80 eurov«.
V šestem odstavku 25. člena se znesek »100.000,00 SIT«
nadomesti z zneskom »400 eurov«, znesek »30.000,00 SIT«
pa se nadomesti z zneskom »120 eurov«.
13. člen
V tretjem odstavku 26. člena se znesek »20.000,00 SIT«
nadomesti z zneskom »80 eurov«.
V četrtem odstavku 26. člena se znesek »100.000,00 SIT«
nadomesti z zneskom »400 eurov«, znesek »30.000,00 SIT«
pa se nadomesti z zneskom »120 eurov«.
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 15-02-03/2006
Datum: 14. 4. 2010
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Ob uporabi Zakona o zavodih (Ur. list RS, št. 12/1991, 55/1992, 13/1993,
66/1993, 66/1993, 45/1994, 45/I/1994, 8/1996, 31/2000, 36/2000 in 127/2006)
so:
Svet Mestne občine Velenje na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (UPB 1, Uradni vestnik MOV, št. 15/2006, 26/2007 in 18/2008) na svoji
30. seji sveta, dne 13. 4. 2010
Svet Mestne občine Celje na podlagi __. člena Statuta Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. ____) na svoji____. seji sveta, dne _______
Svet Mestne občine Slovenj Gradec na podlagi __. člena Statuta Mestne
občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. ____) na svoji____. seji sveta, dne
_______ sprejeli

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi Zavoda energetska agencija za
Savinjsko, Šaleško in Koroško
1. člen
V Odloku o ustanovitvi zavoda Energetska agencija za
Savinjsko, Šaleško in Koroško (Uradni vestnik MO Velenje,
št. 18/2006, Ur. list RS, št. 47/2006 in št. 53/2006) se 7. člen
spremeni, tako, da se glasi:
D/35
Oskrba z električno energijo, plinom in paro
D/35.1
Oskrba z električno energijo
D/35.11
Proizvodnja električne energije
D/35.111 Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah
D/35.119 Druga proizvodnja električne energije
D/35.14
Trgovanje z električno energijo
D/35.140 Trgovanje z električno energijo
E/36
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
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E/36.0
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
E/36.00
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
E/36.000 Zbiranje prečiščevanje in distribucija vode
J/58
Založništvo
J/58.1
Izdajanje knjig, periodike in drugo založništvo
J/58.11
Izdajanje knjig
J/58.110 Izdajanje knjig
J/58.12
Izdajanje imenikov in adresarjev
J/58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
J/58.13
Izdajanje časopisov
J/58.130 Izdajanje časopisov
J/58.14
Izdajanje revij in druge periodike
J/58.140 Izdajanje revij in periodike
J/58.19
Drugo založništvo
J/58.190 Drugo založništvo
J/58.2
Izdajanje programja
J/58.29
Drugo izdajanje programja
J/58.290
Drugo izdajanje programja
J/62
Računalniško programiranje, svetovanje in druge
s tem povezane dejavnosti
J/62.0
Računalniško programiranje, svetovanje in druge
s tem povezane dejavnosti
J/62.01
Računalniško programiranje
J/62.010 Računalniško programiranje
J/62.02
Svetovanje o računalniških napravah in programih
J/62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
J/62.03
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J/62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
J/62.09
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi
storitvami povezane dejavnosti
J/62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi
storitvami povezane dejavnosti
J/63
Druge informacijske dejavnosti
J/63.1
Obdelava podatkov in s tem povezane
dejavnosti;obratovanje spletnih portalov
J/63.11
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J/63.110 Obdelava podatkov
J/63.12
Obratovanje spletnih portalov
J/63.120 Obratovanje spletnih portalov
J/63.99
Drugo informiranje
J/63.990 Drugo informiranje
K/70.22
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
K/70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
M/71
Arhitekturno in tehnično projektiranje; tehnično
preizkušanje in analiziranje
M/71.1
Arhitekturno in tehnično projektiranje in s tem
povezano svetovanje
M/71.11
Arhitekturna in urbanistična dejavnost
M/71.111 Arhitekturno projektiranje
M/71.112
Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo
projektiranje
M/71.12
Tehnično projektiranje in s tem povezano
svetovanje
M/71.121 Geofizikalne meritve, kartiranje
M/71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično
svetovanje
M/71.2
Tehnično preizkušanje in analiziranje
M/71.20
Tehnično preizkušanje in analiziranje
M/71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
M/72
Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost
M/72.1
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
naravoslovja in tehnologije
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M/72.11
M/72.110
M/72.19
M/72.190
M/72.2
M/72.20
M/72.200
M/73
M/73.1
M/73.11
M/73.110
M/73.12
M/73.120
M/73.2
M/73.20
M/73.200
M/74
M/74.1
M/74.10
M/74.100
M/74.2
M/74.20
M/74.200
M/74.3
M/74.30
M/74.300
M/74.9
M/74.90
M/74.900
N/77
N/77.29
N/77.290
N/77.33
N/77.330
N/77.390
N/77.4
N/77.40
N/77.400
N/82
N/82.1
N/82.11
N/82.110
N/82.19
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Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
biotehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
biotehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike
Oglaševanje in raziskovanje trga
Oglaševanje
Dejavnost oglaševalskih agencij
Dejavnost oglaševalskih agencij
Posredovanje oglaševalskega prostora
Posredovanje oglaševalskega prostora
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Druge strokovne in tehnične dejavnosti
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
Fotografska dejavnost
Fotografska dejavnost
Fotografska dejavnost
Prevajanje in tolmačenje
Prevajanje in tolmačenje
Prevajanje in tolmačenje
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti
Dajanje v najem in zakup
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in
zakup
Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in
zakup
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav
v najem in zakup
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav
v najem in zakup
Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
sredstev v najem in zakup
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v
zakup, razen avtorsko zaščitenih del
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v
zakup, razen avtorsko zaščitenih del
Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v
zakup, razen avtorsko zaščitenih del
Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene
dejavnosti
Pisarniške dejavnosti
Nudenje celovitih pisarniških storitev
Nudenje celovitih pisarniških storitev
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
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R/91.03
R/91.030
S/94
S/94.11
S/94.110
S/94.12

posamične pisarniške dejavnosti
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost
obvezne socialne varnosti
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in
drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne
varnosti
Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in
drugih socialnih storitev, razen
obvezne
socialne varnosti
Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše
poslovanje
Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše
poslovanje
Izobraževanje
Drugo
izobraževanje,
izpopolnjevanje
in
usposabljanje
Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge
kulturne dejavnosti
Varstvo kulturne dediščine
Varstvo kulturne dediščine
Dejavnost članskih organizacij
Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
Dejavnost strokovnih združenj

S/94.120
S/94.9

Dejavnost strokovnih združenj
Dejavnost drugih članskih organizacij

N/82.190
N/82.3
N/82.30
N/82.300
O/84
O/84.12
O/84.120
O/84.13
O/84.130
P/85
P/85.5
R/91

Dejavnost zavoda se lahko spremeni ali razširi le s soglasjem
ustanoviteljev.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v zadnjem od
uradnih glasil občin ustanoviteljic.
Številka: 310-01 – 0001/2005
Datum: 14. 4. 2010
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
Župan Mestne občine Celje
Bojan ŠROT
Župan Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž ZANOŠKAR
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju (UPB-13, Uradni list RS, št. 108/09), Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008
in 2009 (ZIPRSO809 – D, Uradni list RS, št. 96/09), Uredbe o plačah direktorjev
v javnem sektorju (UL RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06,
37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09 in 113/10), Pravilnika
o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev pravnih oseb javnega
prava s področja kulture (UL RS, št. 7/09) in 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (UPB1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06, 26/07 in 18/08) na svoji 30. seji,
dne 13. 4. 2010 sprejel naslednji

3. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne
občine Velenje.
Številka: 110-01-08/2004-10-560
Datum: 14. 4. 2010
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

SKLEP
o soglasju k izplačilu dela plače za delovno
uspešnost direktorju Javnega zavoda Muzej
Velenje za leto 2009
1. člen
Svet Mestne občine Velenje daje soglasje k izplačilu dela plače
za delovno uspešnost direktorju Muzeja Velenje Damijanu
Kljajiču za leto 2009 v višini 70 % dveh osnovnih mesečnih plač
direktorja.
2. člen
Delovna uspešnost se izplača v višini 3/12 letnega zneska, do
katerega je direktor upravičen.
3. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne
občine Velenje.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 in 108/09) ter 109. člena Poslovnika
Mestne občine Velenje (UPB -1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06
in 22/08) na svoji 30. seji, dne 13. 4. 2010 sprejel

ODLOK
O PROSTORSKIH UREDITVENIH
POGOJIH ZA OBMOČJE PLANSKE
CELOTE 02; Krajevni skupnosti ŠkaleHrastovec in Konovo-del (PUP 02)
(Uradno prečiščeno besedilo)
I. UVODNE DOLOČBE

Številka: 025-04-0004/2009-550
Datum: 14. 4. 2010
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju
(UPB-13, Uradni list RS, št. 108/09), Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009
(ZIPRSO809 – D, Uradni list RS, št. 96/09), Uredbe o plačah direktorjev v javnem
sektorju (UL RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07,
95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09 in 113/10), Pravilnika o merilih
za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja zdravja (Uradni list RS,
št. 57/09) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB1, Uradni vestnik MOV,
št. 15/06, 26/07 in 18/08) na svoji 30. seji, dne 13. 4. 2010 sprejel naslednji

SKLEP
o soglasju k izplačilu dela plače za delovno
uspešnost direktorici Lekarne Velenje
1. člen
Svet Mestne občine Velenje daje soglasje k izplačilu dela plače
za delovno uspešnost direktorici Lekarne Velenje Sabini Grm,
mag. farm. za leto 2009 v višini 70 % dveh osnovnih mesečnih
plač direktorice.
2. člen
Delovna uspešnost se izplača v višini 3/12 letnega zneska,
do katerega je direktorica upravičena in znaša bruto 1.117,37
EUR.

1. člen
(1) S tem odlokom se sprejmejo Prostorski ureditveni pogoji za
območje planske celote 02, ki jih je izdelal Zavod za urbanizem
Velenje, številka 644-88-PUP-P, september 1988 in Dopolnitev
prostorskih ureditvenih pogojev za območje planske celote
02; krajevne skupnosti Ravne, Gaberke, Škale-Hrastovec in
Konovo, ki jih je izdelal Zavod za urbanizem Velenje, številka
644/93-PUP, april 1993.
(2) Sestavni del odloka o PUP 02 je tudi kartografska
dokumentacija iz 2. člena, točke 8, Odloka o spremembah in
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine
Velenje za obdobje 1986 – 2000, dopolnjen v letu 1988 in 1990
ter družbenega plana občine Velenje za obdobje 1986 - 1990
in sprememb in dopolnitev planskih aktov dela občine Žalec za
območje Mestne občine Velenje - dopolnjen 2002 (v nadaljnjem
besedilu: odlok o prostorskih sestavinah plana Mestne občine
Velenje; Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 13/2004 ).
(3) Sestavni del odloka o PUP 02 je tudi projekt Spremembe
in dopolnitve PUP za območje planske celote 02; krajevne
skupnosti Ravne, Gaberke, Škale-Hrastovec in Konovo; za
razširjena območja urejanja: planska celota 07 – območje
Velenjskega in Škalskega jezera in območij urejanja S2/8
– del in C2/3 Škale-Hrastovec, ki ga je pod št. proj. 523/03 z
datumom avgust 2003 izdelalo podjetje URBANA urbanizem,
projektiranje, Kočar in Kočar d.o.o. Velenje.
(4) Sestavni del odloka o PUP 02 je kartografska dokumentacija
z naslovom prostorski ureditveni pogoji za območje planske
celote 02 - PUP 02, Krajevni skupnosti Škale-Hrastovec in
Konovo (del)«, ki jo je izdelal Urad za okolje in prostor Mestne
občine Velenje, številka projekta: 350-03-0004/2001-300/KD,
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avgusta 2009.
2. člen
Prostorski ureditveni pogoji planske celote 02 določajo:
-

splošna merila in pogoje za prostorsko urejanje območja;
merila in pogoje glede vrste posegov;
merila in pogoje glede oblikovanja novogradenj;
merila za določanje parcel;
merila in pogoje za komunalno urejanje stavbnih zemljišč;
merila in pogoje glede posegov zavarovana območja in varstvena območja infrastrukturnih objektov ter
merila in pogoje za ohranjanje in razvijanje naravnih in z delom pridobljenih vrednot človekovega okolja.

II. OBMOČJE OBRAVNAVE
3. člen
Plansko celoto 02, ki jo urejajo ti prostorski ureditveni pogoji sestavljajo naslednja območja urejanja:
Ime KS

Oznaka
območja

Prevladujoča
namembnost

Površina v ha

Ureditvena območja naselij Škale in Hrastovec z razloženimi deli zaselkov Škale – Podlubela in Šembric:
Škale - Hrastovec
Škale - Hrastovec
Škale - Hrastovec
Škale - Hrastovec
Škale - Hrastovec
Škale - Hrastovec
Konovo

S 2/6a, b, c, d, e
S 2/7a, b
M 2/1
S 2/8-del
S2/8
C2/3
S 2/9

stanovanjska
stanovanjska
pokopališče
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska

13,80
8,00
50,00
44,30
3,20
0,90

Ureditvena območja 07 – območje Velenjskega in Škalskega jezera:
Posamezna območja urejanja:
- območje Velenjskega jezera

07A

83,70
območje je pretežno namenjeno za šport in rekreacijo, na stavbnih zemljiščih
znotraj območja pa je dovoljena novogradnja stanovanjskih objektov, gospodarskih
objektov, dozidave, nadzidave, rekonstrukcije obstoječih objektov, gradnja
nezahtevnih in enostavnih objektov, rušitve dotrajanih objektov ter spremembe
namembnosti obstoječih objektov

- območje Škalskih ugreznin

07B

območje naravne vrednote (NV)

44,50

območje namenjeno športu in rekreaciji

44,20

- območje Škalskega jezera,
površine za konjeniško dejavnost,
kmečkih objektov in gospodarskih
poslopij, možna gostinsko-storitvena
dejavnost, izgradnja parkirišč
07C
- območje vzhodne obale
Škalskega jezera

07D

14,30
območje za šport in rekreacijo, površine
za konjeniško dejavnost, muzej na prostem kozolcev, kmečkih objektov in gospodarskih
poslopij, možna gostinsko-storitvena dejavnost,
postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov,
gradnja parkirišč in dodatnih parkirišč

- območje konjereje

07E

3,50
območje za šport in rekreacijo, možnost
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izgradnje objektov in naprav za potrebe
konjereje in dodatnih parkirišč
- območje Premogovnika Velenje

07F

2,10
območje rudarskih objektov in naprav, na delu območja je dopustna sprememba
namembnosti v športno rekreativne in druge poslovno turistične dejavnosti
(dopustna je rekonstrukcija objektov in izgradnja novogradenj za potrebe konjereje
in drugih spremljajočih dejavnosti ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov)

- območje stanovanjsko poslovne
dejavnosti
07G

1,30
stanovanjski objekti in poslovno-stanovanjska
dejavnost, možne novogradnje, dozidave,
nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov

- območje kmetijskih zemljišč

07H

26,10
kmetijska dejavnost, možna izraba dela
zemljišča za šport in rekreacijo

- območje skladiščnih, poslovnih in
stanovanjskih objektov
07I

0,90
kmetijska, skladiščna, poslovna in
stanovanjska dejavnost

- območje gradu Turn

07J

1,00
turistično-poslovna dejavnost
gostinska dejavnost, stanovanjske površine
in objekti, možna gradnja dodatnih
parkirišč

Druga območja urejanja
Škale – Hrastovec
Škale – Hrastovec
Škale – Hrastovec
Škale – Hrastovec
Škale – Hrastovec
Škale – Hrastovec
Škale – Hrastovec
Škale – Hrastovec
Konovo
Konovo
Konovo
Konovo
Konovo

R 2/1
K 2/7a, b, c
K 2/8
G 2/8a, b
G 2/9
G 2/10
G 2/11
G 2/12
D 2/3
K 2/9
K 2/10
G 2/13
G 2/14

rekreacija
kmetijska
kmetijska
gozd
gozd
gozd
gozd
gozd
dediščina, kmetijska
kmetijska
kmetijska
gozd
gozd

3,65
165,90
7,40
24,75
170,75
26,50
64,00
19,25
4,50
64,40
10,30
26,00
8,30

4. člen
Morfološke enote, kot delovni pripomoček, na osnovi katerega so opredeljena merila in pogoji v posameznem ureditvenem
območju, so z urbanističnimi karakteristikami opredeljeni prostorski deli, ki sestavljajo območja urejanja. So naslednje:
Območja po morfološki opredelitvi

prosto stoječa
strnjena
A
B
_____________________________________________________________________________________
območje individualne stanovanjske gradnje
1A
1B
območje kolektivne (blokovne) gradnje
2A
2B
območje centralnih dejavnosti
3A
3B
območje mešanih dejavnosti (stanovanjska + centralne)
4A
4B
parkovne, športne in rekreacijske površine
5A
5B
5. člen
Meje planske celote, ki se obravnava, posamezna območja urejanja in morfološke enote, so prikazane v kartografski dokumentaciji,
ki jo je izdelal Urad za okolje in prostor Mestne občine Velenje pod številko 350-03-0004/2001-300/KD, avgusta 2009 in je
sestavni del tega odloka.
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III. SPLOŠNE DOLOČBE ZA PROSTORSKO UREJANJE
OBMOČJA
6. člen
(1) Novogradnje so dopustne na tistih zemljiščih, določenih s
tem odlokom, kjer to omogoča oblikovanost terena in velikost
razpoložljive parcele, skladno z urbanističnimi stalnicami
okoliške gradnje. Nov objekt ne sme imeti motilnih vplivov na
okoliške objekte oziroma bivalne in delovne pogoje v njih.
(2) Namembnost novogradnje mora biti skladna z usmeritvami,
ki jih za območje njene lokacije predpisujejo planski akti. Izraba
zemljišča naj bo prilagojena obstoječi izrabi v okolici.
7. člen
(1) Dozidave, nadzidave in spremembe namembnosti so možne
pod enakimi pogoji, kot veljajo za novogradnje. Dovoljena so
tekoča vzdrževalna dela, investicijsko vzdrževanje obstoječih
objektov in notranje adaptacije v kolikor s tem odlokom ni
določeno drugače.
(2) Dopustne so tudi drugačne oblikovne rešitve, ki se nanašajo
na površino, tlorisna razmerja, naklon ter obliko streh in smer
slemena novo predvidenega objekta, vendar le ob predhodni
izdelavi posebnih strokovnih podlag (lokacijskega preizkusa) za
predviden poseg v prostor, za katere si mora investitor pridobiti
soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.
8. člen
(1) Stavbna zemljišča so razvidna iz kartografske dokumentacije
prostorskih sestavin plana Mestne občine Velenje, ki jo
sestavlja sistem preglednih katastrskih načrtov v merilu 1:5000
z vrisanimi stavbnimi zemljišči. Stavbna zemljišča so razvidna
tudi iz kartografske dokumentacije iz četrtega odstavka 1. člena
tega odloka.
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(6) Izven območjih stavbnih zemljišč je ob soglasju Urada
za okolje in prostor Mestne občine Velenje možna gradnja
nebivalnih objektov, enostavnih in nezahtevnih objektov, ki
služijo zgolj kmetijski in gozdarski dejavnosti, izkoriščanju
naravnih virov in surovin (male hidro elektrarne, sončne
elektrarne, itd.), gradnja in vzdrževanje komunalne infrastrukture
vključno s telekomunikacijsko infrastrukturo, objektov za šport
in rekreacijo ter objektov za zaščito in reševanje ljudi oz.
njihovega premoženja ob različnih nesrečah.
9. člen
(1) Rekonstrukcije obstoječih objektov so dovoljene, če je
obstoječi objekt dotrajan in funkcionalno neprimeren ali
površinsko nezadosten. Rekonstrukcija obstoječega objekta
naj se praviloma izvede na isti lokaciji, kot je obstoječi objekt.
(2) Rekonstrukcija objekta predstavlja izvedbo del, ki spreminjajo
tehnične značilnosti obstoječega objekta in prilagajajo objekt
spremenjeni namembnosti ali spremenjenim potrebam oziroma
izvedba del, s katerimi se bistveno ne spremeni velikost,
spreminjajo pa se njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost
ter izvedejo druge njegove izboljšave, pri čemer pri stavbah ne
gre za bistveno spremembo v zvezi z velikostjo, če se njena
prostornina ne spremeni za več kakor 10 %.
(3) Pri rekonstrukciji objekta so dopustne dozidave, nadzidave
obstoječega objekta, dopustna je tudi sprememba namembnosti
obstoječega objekta ali njegovega dela. Pri rekonstrukciji
objekta si mora na projekt rekonstrukcije objekta investitor,
kot pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja, pridobiti tudi
soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.
10. člen
Novogradnje, nadzidave in dozidave se morajo prilagajati
okoliškim objektom po:

(2) Na stavbnih zemljiščih izven ureditvenih območij naselij Škal,
Hrastovca in Konova so dovoljene novogradnje stanovanjskih in
gospodarskih objektov pod pogoji, ki se nanašajo na oblikovanje
novogradenj, določanje parcel, komunalno urejanje stavbnih
zemljišč, posege v infrastrukturne koridorje, ohranjanje in
razvijanje naravnih in z delom pridobljenih vrednot človekovega
okolja, kot so opredeljeni v odloku o PUP 02.

-

(3) Na stavbnih zemljiščih, ki so vključena v nova ureditvena
območja veljajo določila predhodnega odstavka tega člena.

Lega objektov na zemljišču

-

površini in gradbenim linijam;
naklonu streh in smereh slemena;
videzu gradbenih materialov, ki so uporabljeni za strehe in
fasade v bližini;
zasnovi izrabe stavbnega zemljišča in
merilih arhitekturnih elementov.
11. člen

(4) Na stavbnih zemljiščih, ki so vključena v obstoječa
ureditvena območja so dovoljeni posegi v skladu z določili, ki
veljajo za ureditveno območje v katero je vključeno stavbno
zemljišče oziroma za morfološko enoto, ki se je stavbno
zemljišče dotika.
(5) Izven območij stavbnih zemljišč je, na podlagi predhodnega
pritrdilnega mnenja lokalno pristojne Kmetijsko svetovalne
službe Slovenije, dovoljena postavitev objektov, ki neposredno
služijo primarni kmetijski proizvodnji (hlevi, staje, gnojišča in
gnojne jame, kozolci, sušilnice, strojne lope, rastlinjaki, ipd.),
v kolikor ni poseg v nasprotju z določili odloka o PUP 02, ki
se nanašajo na merila in pogoje glede posegov v zavarovana
območja in varstvena območja infrastrukturnih objektov ter
merila in pogoje za ohranjanje in razvijanje naravnih in z delom
pridobljenih vrednot človekovega okolja.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Pogoji in merila lociranja novogradenj, dozidav, nadzidav,
rekonstrukcij obstoječih objektov ter gradnjo nezahtevnih in
enostavnih objektov v območjih brez izrazite gradbene linije
okoliških objektov so naslednji:
-

-

zazidana bruto tlorisna površina novogradnje (skupaj
z dozidavo) ne sme presegati 50% površine gradbene
parcele, ob upoštevanju odmikov iz naslednjih alinej tega
člena odloka;
odmik objekta mora biti od najbližje točke sosednje parcele
najmanj 4,00 m;
odmik objekta mora biti minimalno 8,00 m od sosednjega
objekta, razen v primeru gradnje nezahtevnega oziroma
enostavnega objekta in ko ob večji bližini ne nastopajo
motilne posledice za bivalno okolje na sosednji parceli. V
tem primeru si mora investitor pridobiti soglasje lastnika
sosednjega zemljišča;
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-

-

-

-

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

dopusten je odmik objekta od najbližje točke sosednje
parcele tudi manjši od 4,00 m, vendar ne manj kot 1,50 m,
če se s tem strinja lastnik sosednje parcele. V tem primeru
si mora investitor novogradnje pridobiti soglasje lastnika
sosednje parcele;
izjemoma je dopusten odmik novogradnje od najbližje
točke sosednje parcele tudi od 0.00 m do 1,50 m, pod
pogojem, da si investitor novogradnje pridobi od lastnika
sosednje parcele dokazilo o pravici graditi (lastninska,
stvarna ali obligacijska pravica). V tem izjemnem primeru
si mora investitor pridobiti tudi soglasje Urada za okolje in
prostor Mestne občine Velenje;
odmik objekta od javne ceste oziroma poti ne sme biti manjši
kot 5,00 m od zunanjega roba hodnika za pešce oziroma
vsaj 6,00 m od roba cestišča, v kolikor to ni predvideno za
rekonstrukcijo ali razširitev. Pri tem je potrebno upoštevati
elemente cest, hodnikov za pešce in kolesarskih stez ki
jih predpisujejo zakonski predpisi. Dopustni so tudi manjši
odmiki, vendar le pod pogojem, da si investitor predvidene
gradnje predhodno na podlagi lokacijskega preizkusa
pridobi soglasje pristojnega upravljavca ceste oziroma
javne poti;
odmiki objekta od objektov gospodarske javne
infrastrukture in varovanih območij so opredeljeni v Zakonu
o graditvi objektov in drugih področnih predpisih. V primeru
vodovoda, kanalizacije, toplovoda oziroma vročevoda,
voda, namenjenega telekomunikacijskim storitvam,
vključno s kabelskim razdelilnim sistemom in drugih vodov
za določeno vrsto gospodarske javne službe lokalnega
pomena oziroma v javno korist, razen priključkov nanje, pa
znaša varovalni pas 3,00 m, merjeno od osi voda, če drug
predpis ne določa drugače;
površina dozidave obstoječega objekta praviloma ne sme
presegati 80% tlorisne zazidane površine obstoječega
objekta. Zagotovljeni morajo biti odmiki od sosednjih
objektov in objektov iz prejšnjih alinej tega člena odloka.
Bivalni pogoji sosednjih objektov se ne smejo poslabšati;
odmik cestnega priključka na javno občinsko cesto od
meje sosednjega zemljišča, če je njegova širina do 3,00 m,
njegova dolžina pa do 30,00 m in je pridobljeno soglasje
upravljavca takšne ceste, je lahko minimalno 1,00 m ( brez
soglasja lastnika sosednje parcele ). Odmik je lahko tudi
manjši, pod pogojem da si investitor cestnega priključka
pridobi soglasje lastnika sosednje parcele;
gradnja ograj je dopustna skladno z merili in pogoji iz
Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni
list Republike Slovenije, 37/2008 – v nadaljevanju kratko:
Uredba). Dopustna je postavitev ograj tudi na parcelno,
vendar le ob soglasju lastnikov sosednjih parcel.

12. člen
Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov
(1) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov je dopustna le
pod pogoji in merili iz Uredbe.
(2) Na varovanih območjih kmetijskih in gozdnih zemljišč,
je dopustna gradnja enostavnih objektov brez gradbenega
dovoljenja, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
da gre za gradnjo oziroma postavitev hlevskega izpusta,
kašče, kozolca in senika v skladu z določbami iz Uredbe
in da ležijo znotraj 20 metrskega pasu, ki obkroža grajeno
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območje kmetije, če na grajenem območju kmetije zaradi
premajhne razpoložljive površine takšnega objekta ni
mogoče postaviti in se predhodno pridobi mnenje pristojne
kmetijske svetovalne službe, iz katerega izhaja, da je
takšen objekt nujno potreben za obratovanje kmetije
(pogojno zazidljivo območje kmetije);
-

da gre za gradnjo oziroma postavitev čebelnjaka, gozdne
učne poti, grajene gozdne vlake, poljske poti, ribnika kot
vodnega zajetja, vrtine ali vodnjaka, krmišča, molzišča,
ograje za pašo živine, rastlinjaka in gozdne ceste v skladu
z določili iz Uredbe;

-

da gre za gradnjo začasnega objekta, namenjenega
prireditvam, če so izpolnjeni pogoji določeni v Uredbi in če
takšna prireditev ne traja več kot petnajst dni, po končani
prireditvi pa se takšen objekt odstrani in vzpostavi prejšnje
stanje.

13. člen
V rezervatih novih prometnic in takih, ki so predvidene za
rekonstrukcijo, je na obstoječih objektih dovoljeno opravljati
le nujna vzdrževalna dela. V varovalnih pasovih ostalih
obstoječih prometnic so dovoljene novogradnje in spremembe
namembnosti pod pogoji, ki jih predpiše upravljavec ceste. V
varovalnih pasovih notranjega cestnega omrežja so dovoljeni
posegi, ki ne slabšajo prometnih pogojev.
14. člen
Gradnja oziroma postavitev baznih postaj mobilne telefonije
(antene, servisni objekti, itd.) na celotnem obravnavanem
območju PUP 02 je dopustna le ob predhodno pridobljenem
soglasju Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.
15. člen
(1) Dovoljena je gradnja objektov lokalnega in javnega
značaja (cestno omrežje in naprave, omrežje PTT in RTV
zvez, male hidroelektrarne, komunalno omrežje in naprave,
športni objekti in otroška igrišča, objekti, ki služijo kmetijskim
dejavnostim, gozdni objekti, lovske koče na gozdnih površinah,
melioracije in regulacije vodotokov, gradnja objektov in ukrepi
za preprečevanje in sanacijo plazov, ostali objekti lokalnega
značaja) pomembnih za obravnavano območje, skladnih z
usmeritvami dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne
občine Velenje.
(2) Namestitev novih nepremičnih oglaševalnih mest na javnih
površinah in na zemljiščih v zasebni lasti, je mogoče le ob
predhodnem soglasju Urada za okolje in prostor Mestne občine
Velenje.
16. člen
(1) Lokacija za postavitev spominskih obeležij naj bo izbrana
na podlagi vsakokratne podrobne urbanistične presoje prostora
tako, da se s postavitvijo dopolnjuje javni prostor in ne ovira
promet. Spominska obeležja na stavbah morajo biti postavljena
tako, da ne slabšajo bivalnih pogojev in varnosti objekta.
(2) Na posameznih objektih, za katere veljajo pogoji varovanja
kulturne dediščine, se smejo spominska obeležja postavljati le
v sodelovanju s pristojno organizacijo za varstvo naravne in
kulturne dediščine.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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IV. MERILA IN POGOJI GLEDE VRSTE POSEGOV
Ureditvena območja naselij Škale in Hrastovec z razloženimi
deli zaselkov Škale - Podlubela in Šembric
17. člen
Območje urejanja S2/6a, b, c, d, e
(1) Dovoljena je gradnja stanovanjskih, gospodarskih,
kmetijskih objektov, gradnja objektov namenjenih poslovni in
obrtni dejavnosti s spremljajočimi objekti, dozidave, nadzidave
in rekonstrukcije obstoječih objektov. Dovoljena je tudi gradnja
nezahtevnih in enostavnih objektov in spremembe namembnosti
obstoječih objektov ali posameznih delov objekta.
(2) V območju urejanja je S2/6b, je na skrajnem zahodnem
delu območja (parcelna št. 341, k.o. Škale) dovoljena gradnja
objektov za namene športa, rekreacije in prireditvenih
dejavnosti, s spremljajočimi objekti (večnamenski prostor,
skladišča opreme in ostalih rekvizitov, sanitarije, itd.).
18. člen
Območje urejanja S2/7; morfološke enote 1A/1, 1A/2, 1A/3,
1A/4 in 3A/1
(1) V morfoloških enotah 1A/1, 1A/2 in 1A/4 so dovoljene
novogradnje stanovanjskih objektov, gospodarskih objektov,
dozidave in nadzidave obstoječih objektov, rekonstrukcije
obstoječih objektov, gradnja manjših obrtnih, servisnih ter
poslovnih objektov, gradnja počitniških, nezahtevnih in
enostavnih objektov ter spremembe namembnosti obstoječih
objektov.
(2) V morfoloških enotah 1A/3 in 3A/1 so dovoljene novogradnje
stanovanjskih objektov, gospodarskih objektov, dozidave
in nadzidave obstoječih objektov, rekonstrukcije obstoječih
objektov, gradnja manjših obrtnih ali poslovnih objektov, gradnja
počitniških, nezahtevnih in enostavnih objektov ter spremembe
namembnosti obstoječih objektov. Posegi v teh območjih so
mogoči le ob predhodnem soglasju Premogovnika Velenje
– upravljavca pridobivalnega prostora in Urada za okolje in
prostor Mestne občine Velenje.
19. člen
Območja urejanja M 2/1 - pokopališče Škale; morfološki enoti
3/1 in 3/2
a) Morfološka enota 3/1 je namenjena pokopališki dejavnosti
obstoječega pokopališča v Škalah. Dopustne so rekonstrukcije
in dozidave obstoječih objektov v sklopu pokopališča,
novogradnje za potrebe pokopališke dejavnosti ter drugi posegi
v prostor, ki morajo biti skladni z veljavnim Ureditvenim načrtom
pokopališče Škale (Uradni Vestnik MO Velenje št. 6/01). Za
večje spremembe zasnove pokopališča mora biti izvedena
sprememba in dopolnitev ureditvenega načrta.
b) Morfološka enota 3/2 predstavlja rezervat za širitev
obstoječega pokopališča Škale in razvoja centralnih dejavnosti.
Dovoljena je gradnja dodatnih parkirišč za potrebe pokopališča.
Širitev obstoječe poslovne dejavnosti in dograditve obstoječih
objektov ni dopustna. V primeru bistvene spremembe
namembnosti morfološke enote 3/2 mora biti izdelan nov
prostorski akt, skladno z veljavno prostorsko zakonodajo.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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20 . člen
Območje urejanja S 2/8 in C2/3 Škale-Hrastovec; morfološke
enote 1A/1, 1A/2, 1A/3, 1A/4, 1A/5, 1A/6, 1A/7 in 5A/1
(1) Stanovanjska gradnja (individualni stanovanjski objekti,
dozidave, nadzidave, rekonstrukcije obstoječih objektov) je
dovoljena pod splošnimi pogoji v območjih z oznako 1A/1, 1A/2,
1A/4, 1A/5, 1A/6 in 1A/7.
(2) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov je dovoljena v
skladu s splošnimi pogoju in ob upoštevanju določil iz Uredbe v
območjih z oznako 1A/1, 1A/2, 1A/3, 1A/4, 1A/5, 1A/6 in 1A/7.
(3) Gradnje gospodarskih poslopij za potrebe kmetovalcev
je dovoljena na tistih zemljiščih, kjer to omogočajo velikost
parcele, zadostni odmiki od sosednjih objektov in ustrezni
prostor za dovoz in manipulacijo v območjih z oznako 1A/2,
1A/5, 1A/6 in 1A/7.
(4) Gradnja delavnic za storitveno obrt, poslovno dejavnost
in drugih spremljajočih dejavnosti je dovoljena pod splošnimi
pogoji za novogradnje v območjih z oznako 1A/1, 1A/4, 1A/5,
1A/6 in 1A/7.
(5) Sprememba namembnosti gospodarskega poslopja v
stanovanje, delavnico storitvene obrti ali prodajalno je dovoljena
s tem, da ne nastopijo prekomerni moteči vplivi na okolico.
(6) Novogradnje samostojnih objektov niso dopustne v
območju z oznako 1A/3; dovoljene so dozidave, nadzidave,
rekonstrukcije obstoječih objektov in postavitev nezahtevnih in
enostavnih objektov.
(7) V območju z oznako 5 A/1 je dovoljena gradnja športnega
in otroškega igrišča in servisnega objekta s pripadajočimi
ureditvami za potrebe rekreacije.
(8) V morfoloških enotah 1A/1 in 1A/4 je dovoljena stanovanjska
gradnja, dozidave in nadzidave obstoječih objektov,
rekonstrukcije obstoječih objektov, spremembe namembnosti
obstoječih objektov ali njihovih delov, gradnja manjših obrtnih
ali poslovnih objektov, rekreacijskih in športnih objektov, gradnja
gospodarskih objektov in gradnja nezahtevnih ter enostavnih
objektov. Pri umeščanju stanovanjskih objektov v prostor, pri
parcelaciji predvidenih pripadajočih parcel za gradnjo in pri
zasnovi novega cestnega omrežja in dovozov do predvidenih
objektov, se smiselno uporablja kot strokovna podlaga Zazidalni
načrt Škale-Hrastovec, ki ga je izdelal Zavod za urbanizem (št.
proj.OCKV-295 in OCKV-295/II-tehnični del). Možna so manjša
odstopanja od zazidalnega načrta, vendar le pod pogojem, da
se za ta odstopanja izdelajo posebne strokovne podlage za
obe morfološki enoti ali za manjše dele teh morfoloških enot
in se zanje pridobi soglasje Urada za okolje in prostor Mestne
občine Velenje. Takšne posebne strokovne podlage služijo kot
urbanistična podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja za
predvidene posege v prostor.
(9) Območje urejanja C2/3 je namenjeno centralnim dejavnostim
(podružnična osnovna šola, Gasilski dom, trgovina, gostinski
prostori, prostori krajevne skupnosti, servisni objekti in prostori,
športni objekti, športna in otroška igrišča, dovozne poti,
parkirišča, nadstrešnice, itd.). Na nepozidanih zemljiščih so
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dopustne novogradnje objektov centralnih dejavnosti, manjši
poslovni in obrtniški objekti, na južnem in vzhodnem delu
območja urejanja, pa je na prostih stavbnih zemljiščih dopustna
tudi stanovanjska gradnja, gradnja gospodarskih, nezahtevnih
in enostavnih objektov. Za vse novogradnje na območju urejanja
C2/3 morajo biti predhodno izdelane posebne strokovne
podlage (urbanistični del projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja), za katere mora izdati soglasje Urad za okolje in
prostor Mestne občine Velenje. Soglasje je pogoj za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
21. člen
(1) Pri določanju pogojev za posege v prostor v območju
urejanja 07 se kot strokovna podlaga uporabljajo elaborati:
Krajinske zasnove območja ugreznin:
vodnogospodarski del (NIVO Celje, proj. št. 817/88, julij
88),
inventarizacija in analiza stanja v prostoru z ugotovitvijo
trendov razvoja I. faza (ZUV, št. proj. P644, september
88),
valorizacijske analize s preverjanjem variantnih konceptov
razvoja II. faza (ZUV, št. proj. 843-K2-SP, januar 90, mapi
A ni B),
presoja variant in dodatne usmeritve III. A faza (ZUV, št.
proj. 843/90-K2-SP, november 90),
III. B faza mapa B delovni osnutek (ZUV, št. proj. 843/91K2, september 92).
(2) Znotraj posameznih območij urejanja so ob upoštevanju
izhodišč iz prej navedenih strokovnih podlag dovoljeni naslednji
posegi:
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v območju urejanja 07D:
ureditve in gradnja objektov za potrebe športno rekreacijskih
dejavnosti in konjeniške dejavnosti; objekti v sklopu muzeja
na prostem, ureditev parkirišč, ureditev peš in kolesarskih
poti, konjeniških poti; možna izgradnja manjših gostinsko –
storitvenih objektov.
v območju urejanja 07E:
objekti, naprave in ureditve za potrebe konjeniške dejavnosti,
dodatna infrastruktura in gradnja dodatnih parkirišč; dovoljena
je gradnja dozidav in nadzidav obstoječih objektov pod
pogoji za posege na obstoječih objektih; dovoljena je gradnja
nezahtevnih in enostavnih objektov pod splošnimi pogoji in
pogojih iz Uredbe.
v območju urejanja 07F:
vzdrževalna dela, investicijsko vzdrževalna dela, vzdrževalna
dela v javno korist, adaptacije, rekonstrukcije, dozidave,
nadzidave obstoječih objektov pod pogoji za posege na
obstoječih objektih; dovoljena je gradnja nezahtevnih in
enostavnih objektov različnih namembnosti; na delu območja
je dopustna sprememba namembnosti obstoječih objektov
in novogradnje za namene športno rekreacijskih in poslovnih
dejavnosti in izgradnja spremljajočih objektov za to namembnost;
dopustna je izgradnja objektov za namene konjereje in drugih
sorodnih dejavnosti.
v območju urejanja 07G:
dovoljena je gradnja dozidav in nadzidav obstoječih objektov pod
pogoji za posege na obstoječih objektih; dovoljena je gradnja
nezahtevnih in enostavnih objektov na celotnem območju pod
pogojih iz Uredbe in pod splošnimi pogoji; na nezazidanih
zemljiščih je možna gradnja stanovanjskih objektov in poslovno
stanovanjskih objektov pod splošnimi pogoji ob predhodni
izdelavi posebnih strokovnih podlag;

v območju urejanja 07A: ureditev športnih objektov in objektov
za rekreacijo (pešpoti, kolesarske poti, poti za konjeniški šport,
parkirišča, golf igrišče,pomoli in drugi vodni objekti namenjeni
športu in rekreaciji na vodi, gostinski in drugi spremljajoči objekti
in naprave); na stavbnih zemljiščih znotraj območja je dovoljena
novogradnja stanovanjskih objektov, gospodarskih objektov,
dozidave in nadzidave obstoječih objektov, rekonstrukcije
obstoječih objektov, gradnja počitniških, nezahtevnih in
enostavnih objektov ter spremembe namembnosti obstoječih
objektov, ob ustrezni navezavi predvidenih objektov na
obstoječi cestni sistem; posegi na stavbnih zemljiščih znotraj
pridobivalnega prostora so mogoči le ob predhodnem soglasju
Premogovnika Velenje – upravljavca pridobivalnega prostora.

v območju urejanja 07H:
urejanje in vzdrževanje obstoječih kmetijskih površin in javne
infrastrukture; možna je gradnja športno rekreacijskih objektov
in naprav s spremljajočimi objekti; na parceli št. 726/1, k.o.
Hrastovec je dopustna izgradnja kmetijskega gospodarskega
objekta – kleti za skladiščenje sadja in shranjevanje orodja;

v območju urejanja 07B: posegi glede vzdrževanja in
ohranjanja naravne vrednote, gradnja manjših objektov za
potrebe opazovanja in urejanja območja, gradnja sonaravnih
pešpoti na obrobju območja namenjenih nemoteči sprostitveni
in rekreacijski dejavnosti; dovoljena je postavitev spominskih
obeležij; za vse posege v to območje je potrebno predhodno
izdelati posebnih strokovnih podlag in pridobiti soglasje Urada
za okolje in prostor Mestne občine Velenje; pri izdelavi posebnih
strokovnih podlag se morajo upoštevati naravovarstvene
smernice, št. 01-III-351/2-O-03, ki jih je izdelal Zavod RS za
varstvo narave, Območna enota Celje, decembra 2003.
v območju urejanja 07C: ureditev športnih objektov in objektov
za rekreacijo (pešpoti, kolesarske poti, poti za konjeniški šport,
parkirišča, golf igrišče, spremljajoči objekti in naprave, itd.) in
postavitev spominskih obeležij.

v območju urejanja 07J:
dovoljene so adaptacije, rekonstrukcije in sanacije obstoječih
objektov ter sanacijska dela na objektu grad Turn z ureditvijo
okolice objekta za turistično – rekreacijske, posloven ali
stanovanjske namene. Za posege na objekti in okolici gradu Turn
si je pred izdelavo projektne dokumentacije pridobiti smernice
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje ter
mnenja te institucije na projekt za gradbeno dovoljenje.

v območju urejanja 07I:
dovoljena je novogradnja, gradnja dozidav in nadzidav
obstoječih objektov, rekonstrukcije obstoječih objektov pod
pogoji za posege na obstoječih objektih; dovoljena je gradnja
nezahtevnih in enostavnih objektov z upoštevanjem pogojev iz
Uredbe in pod splošnimi pogoji;

(3) Za vsak poseg v prostor v območju urejanja 07 je potrebno
predhodno izdelati posebne strokovne podlage (urbanistični del
projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja) ter k njim pridobiti
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soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.
Soglasje je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(4) Na območju znotraj meja pridobivalnega prostora
Premogovnika Velenje, je potrebno za vsak poseg v prostor
v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja, pridobiti mnenje
Premogovnika Velenje, kot nosilca rudarske pravice in soglasje
pristojnega ministrstva Republike Slovenije za rudarstvo.
22. člen
Območja urejanja S 2/9; Šembric
V območju urejanja je dovoljena stanovanjska gradnja,
dozidave, in nadzidave obstoječih objektov, rekonstrukcije
obstoječih objektov, spremembe namembnosti obstoječih
objektov ali njihovih delov, gradnja manjših obrtnih ali poslovnih
objektov, gradnja gospodarskih objektov in gradnja nezahtevnih
ter enostavnih objektov.
Druga območja urejanja
23. člen
Območje urejanja K2/7a
(1) Na območju urejanja je na območjih stavbnih zemljišč
dopustna novogradnja stanovanjskih objektov, gospodarskih
objektov, pomožnih objektov kmetij, dozidave, nadzidave,
rekonstrukcije obstoječih objektov in spremembe namembnosti
celotnih ali delov obstoječih objektov in gradnja oziroma
postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov.
(2) Na območjih stavbnih zemljišč znotraj pridobivalnega
prostora Premogovnika Velenje si mora investitor predvidenega
posega v prostor pridobiti soglasje upravljavca pridobivalnega
prostora premogovnika.
Območje urejanja K2/7b
Na območju urejanja je na območjih stavbnih zemljišč dopustna
novogradnja stanovanjskih objektov, gospodarskih objektov,
pomožnih objektov kmetij, dozidave, nadzidave, rekonstrukcije
obstoječih objektov in spremembe namembnosti celotnih
ali delov obstoječih objektov in gradnja oziroma postavitev
nezahtevnih in enostavnih objektov.
24. člen
Območje urejanja K2/8
(1) Stanovanjska gradnja – novogradnje, dozidave, nadzidave
in rekonstrukcije obstoječih objektov so dovoljene pod splošnimi
pogoji na stavbnih zemljiščih.
(2) Gradnja gospodarskih objektov, objektov za potrebe
kmetijstva, kmečkega turizma in gostinstva, poslovnih, servisnih
in obrtnih objektov je dovoljena pod splošnimi pogoji na
površinah ugotovljenih stavbnih zemljišč. Pri tovrstnih objektih
mora biti zagotovljen zakonsko predpisan dovoz do predvidenih
objektov, ustrezno število parkirnih mest za stanovalce in
obiskovalce. Predvidena poslovna, servisna oziroma obrtna
dejavnost ne sme povečati negativnih vplivov na okolje in na
bivalne pogoje v sosednjih stanovanjskih objektih in njihovi
okolici.
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(3) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov je dovoljena na
površinah ugotovljenih stavbnih zemljišč in v skladu s splošnimi
pogoji iz tega odloka in pogojih iz Uredbe.
(4) Gradnja objektov kmetij (stanovanjske hiše, gospodarska
poslopja, nezahtevnih in enostavnih objektov) je dovoljena v
območjih stavbnih zemljišč obstoječih kmetij oz. gospodarstev
ali na zemljišču v neposredni bližini, praviloma izven območja
najboljših kmetijskih zemljišč. Izven stavbnega zemljišča kmetije
so dopustne rekonstrukcije pomožnih gospodarskih poslopij,
ter dozidave k obstoječemu objektu s tlorisno površino, ki ne
sme presegati površine osnovnega objekta.
(5) Sprememba namembnosti obstoječih stanovanjskih in
gospodarskih objektov ali njihovih delov je dovoljena v območjih
stavbnih zemljišč, izven najboljših kmetijskih zemljišč.
(6) Postavitev čebelnjakov je dovoljena izven najboljših
kmetijskih zemljišč.
25. člen
Območje urejanja K2/9
Gradnja je dovoljena pod enakimi pogoji, kot so opisani v 24.
členu tega odloka.
26. člen
Območje urejanja K2/10
Gradnja je dovoljena pod enakimi pogoji, kot so opisani v 24.
členu tega odloka.
27. člen
Območje urejanja K2/11
Gradnja je dovoljena pod enakimi pogoji, kot so opisani v 24.
členu tega odloka.
28. člen
Območje urejanja G 2/8a in G2/8b
(1) Območje urejanja G/8a je pretežno gozd. Novogradnje
stanovanjskih objektov izven stavbnih zemljišč niso dovoljene.
Na parceli št. 341, k.o. Škale je dovoljena gradnja objektov
za namene športa, rekreacije in prireditvenih dejavnosti, s
spremljajočimi objekti (večnamenski objekt, skladišče opreme
in ostalih rekvizitov, sanitarije, nezahtevni in enostavni objekti,
začasni objekti, itd.).
(2) Območje urejanja G2/8b je pretežno gozd. Novogradnje
stanovanjskih in gospodarskih objektov
niso dovoljene.
Dovoljena je gradnja infrastrukturnih vodov, predvsem
vodovodnih sistemov in druge javne infrastrukture s
spremljajočimi objekti.
29. člen
Območje urejanja G 2/9
Novogradnje stanovanjskih in gospodarskih objektov niso
dovoljene. Dovoljena je gradnja infrastrukturnih vodov,
predvsem vodovodnih sistemov in druge javne infrastrukture
s spremljajočimi objekti.
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30. člen
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splošnimi in naslednjimi pogoji:

Območje urejanja G 2/10
Novogradnje stanovanjskih in gospodarskih objektov niso
dovoljene. Dovoljena je gradnja infrastrukturnih vodov,
predvsem vodovodnih sistemov in druge javne infrastrukture
s spremljajočimi objekti.
31. člen
Območje urejanja G 2/11
Novogradnje stanovanjskih in gospodarskih objektov niso
dovoljene. Dovoljena je gradnja infrastrukturnih vodov,
predvsem vodovodnih sistemov in druge javne infrastrukture
s spremljajočimi objekti.
32. člen
Območje urejanja G 2/12 (gozd s posebnim pomenom)
Novogradnje stanovanjskih in gospodarskih objektov niso
dovoljene. Dovoljena je gradnja infrastrukturnih vodov,
predvsem vodovodnih sistemov in druge javne infrastrukture
s spremljajočimi objekti.
33. člen
Območje urejanja G 2/13
Novogradnje stanovanjskih in gospodarskih objektov niso
dovoljene. Dovoljena je gradnja infrastrukturnih vodov,
predvsem vodovodnih sistemov in druge javne infrastrukture
s spremljajočimi objekti.
34. člen
Območje urejanja G 2/14
Gozd je zaščiten kot varovani gozd – G20. Dovoljeno je
vzdrževanje gozda pod nadzorom pristojne gozdarske
službe. Novogradnje stanovanjskih in gospodarskih objektov
niso dovoljene. Dovoljena je gradnja infrastrukturnih vodov,
predvsem vodovodnih sistemov in druge javne infrastrukture,
s spremljajočimi objekti.”
35. člen

a) Oblikovanje samostojnih stanovanjskih, poslovnih, gostinskih
in obrtnih objektov:
tlorisne mere: tlorisne mere predvidenih objektov niso
posebej določene, prav tako ne oblika tlorisa, vendar se
morajo pri zasnovi predvidenih objektov upoštevati določila
predpisanih odmikov iz 12. člena tega odloka;
etažnost: klet + pritličje + nadstropje ali mansarda
(izjemoma je dopustno povečanje etažnosti, ob predhodni
pridobitvi soglasja Urada za okolje in prostor Mestne
občine Velenje);
oblika strehe: priporočljivi so nakloni strešin od 35– 45
stopinj, vendar so izjemoma dopustni tudi nakloni strešin
manjših ali večjih naklonov (vključno z »ravnimi« strehami),
ob predhodno izdelanih strokovnih podlagah (lokacijskem
preizkusu) in pridobitvi soglasja Urada za okolje in prostor
MO Velenje;
kritina: dopustne so se vrste kritine, razen kritine, ki vsebuje
azbest (priporočena je kritina v temnih tonih – opečna,
rjava, črna, temno siva, itd.);
b) Dozidave obstoječim objektom:
dozidan del obstoječega objekta mora biti funkcionalno
povezan z obstoječim objektom, lahko tudi kot zaključena
funkcionalna enota s svojim vhodom;
višinski gabarit naj bo enak osnovnemu objektu ali nižji;
streha: naklon strešin in kritina naj bo enaka strehi
osnovnega objekta, kar pa ni obvezno (v takšnih primerih
morajo biti za predvideno dozidavo izdelane posebne
strokovne podlage – lokacijski preizkus in pridobljeno
soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine
Velenje).
c) Nadzidave obstoječih objektov:
dozidava je mogoča, če novi gabarit objekta (z nadzidavo)
ne bo po višini presegal višin sosednjih objektov;
nadzidave se mora v celoti podrediti oblikovnim in
arhitekturnim značilnostim obstoječega objekta;
dopustna je izgradnja strešnih lin in strešnih oken na
strehi dozidave, ob upoštevanju višinskih gabaritov iz prve
alineje;

Območje urejanja R 2/1
(1) Dovoljeni so posegi za potrebe lovske dejavnosti vključno z
ureditvijo strelišča na glinaste golobe.
(2) Novogradnje samostojnih stanovanjskih objektov niso
dopustne.
(3) Obstoječe objekte je možno dopolnjevati po določilih 8.
člena tega odloka. Dovoljena je sprememba namembnosti v
namene funkcionalnih dopolnitev območja.
V. MERILA IN POGOJI GLEDE OBLIKOVANJA
NOVOGRADENJ
36. člen
Območje urejanja znotraj ureditvenih območij
(1) Gradnja samostojnih stanovanjskih, poslovnih, trgovskih,
gostinskih objektov, dozidav, nadzidav je dopustna pod

(2) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov je dopustna le
ob upoštevanju določil iz Uredbe.
(3) Gospodarska poslopja:
objekti so lahko samostojni ali prizidani;
gabarit: klet (po potrebi in možnostih), pritličje, izkoriščeno
podstrešje;
kot prizidek ne sme višinsko presegati osnovni objekt;
streha: naklon in kritina skladna s streho osnovnega objekta
(kot prizidek) ali skladno s strehami sosednjih objektov;
za hranjenje kmetijskih strojev je dopustna postavitev
nadstreškov, kakovostno enakih obstoječim streham
(4) Objekt s spremenjeno namembnostjo
arhitektonsko skladen z obstoječo zazidavo.

mora

ostati

(5) Za gradnjo obrtnih delavnic in spremljajočih objektov veljajo
enaki pogoji kot za novogradnje pod pogoji iz prvega odstavka
tega člena.
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37. člen
Območja urejanja izven ureditvenih območij
(1) Novogradnja stanovanjskega objekta v sklopu kmetije:
podolgovat tloris z najmanjšo razliko med dolžino in širino
objekta 3,00 m;
gabarit: klet + pritličje + izkoriščeno podstrešje;
streha: dvokapnica v naklonu, skladno s sosednjimi objekti
v kompleksu ali 35 do 45 stopinj, kritina v temnih tonih,
priporoča se opečna kritina.
(2) Dozidava stanovanjskih objektov:
prizidani del mora biti funkcionalno povezan z obstoječo
hišo, lahko tudi kot zaključena stanovanjska enota s svojim
vhodom;
višinski gabarit naj bo enak osnovnemu objektu ali nižji;
streha: naklon in kritina enaka kot streha osnovnega
objekta; dozidave z ravno streho niso dovoljene.
(3) Gospodarski objekti (gospodarska poslopja, hlevi, skednji,
kašče, strojne lope):
gospodarski objekti so lahko samostojni ali prizidani oz.
dozidani k obstoječim stanovanjskim ali gospodarskim
poslopjem,
če bo novi objekt prizidan oz dozidan k obstoječemu, mora
biti višinski gabarit usklajen,
strehe morajo biti v naklonu 35 do 45 stopinj ali skladno z
obstoječim objektom, simetrične dvokapnice, s čopom ali
brez, kritina v temnih tonih, priporoča se opečna kritina,
za hranjenje kmetijskih strojev je dopustna postavitev
nadstreškov, ki morajo biti oblikovani skladno z okoliškimi
objekti, predvsem glede oblike in naklona strehe.
(4) Nezahtevni in enostavni objekti za potrebe kmetovanja
(kozolci, shrambe orodja, ute, itd.):
Izvedba praviloma lesena, objekt pritličen, kapna lega do višine
8,00 m, naklon strehe 35 do 45 stopinj oziroma kot pri sosednjih
objektih, kritina v temnih tonih, priporoča se opečna kritina.
(5) Čebelnjaki:
Izvedba lesena, objekt pritličen, kapna lega do višine največ
2,70 m, naklon strehe 35 do 45 stopinj oziroma kot pri
sosednjih objektih, enako velja za kritino, ki mora biti praviloma
v temnih tonih. V objektu so lahko površine panjev, čebelarska
delavnica, priročno skladišče in suho stranišče. Objekt ne sme
biti podkleten.
(6) Drugi objekti:
Za druge objekte (lovski, gozdno gospodarski) veljajo pogoji
oblikovanja, kot za gradnjo iz prvega in tretjega odstavka tega
člena.
VI. VELIKOST IN OBLIKA PARCEL
38. člen
(1) Parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških
parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je
predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo
takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki
bodo služile objektu.
(2) Parcela mora biti sposobna za gradnjo, v primeru pogojnih
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primernih tal za gradnjo je potrebno pred pričetkom gradnje
pridobiti geološko poročilo in pogoje v zvezi z načrtovano
gradnjo.
(3) Velikost posameznih parcel naj bistveno ne odstopa
od okoliških gradbenih parcel. Velikost parcele za gradnjo
stanovanjskih, poslovnih, obrtnih, gospodarskih, trgovskih,
gostinskih objektov in objektov centralnih dejavnosti je
minimalno 400 m2, ob upoštevanju predpisanih odmikov
objektov od sosednjih parcel iz 11. člena odloka.
(4) Velikost parcele za gradnjo počitniškega objekta je
minimalno 300 m2, ob upoštevanju predpisanih odmikov od
sosednjih parcel iz 11. člena tega odloka.
(5) Obstoječih gradbenih parcel ni mogoče deliti na manjše
gradbene parcele, če z delitvijo oziroma novo parcelacijo, ne
nastanejo nove gradbene parcele, ki ustrezajo kriterijem iz
prejšnjih dveh odstavkov tega člena, glede velikosti parcel,
in če na njih ni mogoče zgraditi novogradnje (geometrično
preozke oz. predolge parcele), z upoštevanjem odmikov iz 11.
člena tega odloka.
VII. MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE
STAVBNIH ZEMLJIŠČ
39. člen
(1) Za komunalno opremljenost stavbnega zemljišča skrbi
investitor.
(2) Investitor je dolžan izvršiti zunanjo ureditev zemljišča
najkasneje ob pričetku uporabe objekta.
(3) Kjer kanalizacija ni urejena, mora investitor novogradnje za
zbiranje fekalnih odpadnih vod obvezno zgraditi interno čistilno
napravo.
(4) Kjer obstoji, ali je v gradnji novi vodovod ali kanalizacija,
mora biti vsa nova in dopolnilna gradnja priključena v skladu s
pogoji upravljavca.
(5) Kjer ni javnega vodovoda, mora investitor zgraditi vodnjak
ali zajetje v skladu s pogoji pooblaščene strokovne organizacije
(praviloma za več objektov skupaj in z izvedbo primerne
zaščite).
(6) Vsa samostojne garaže in garaže v objektih morajo biti
opremljene z lovilcem olj.
(7) Gnojišča in gnojne jame pri kmetijskih gospodarskih objektih
morajo biti grajene skladno z zakonskimi in podzakonskimi
določili.
(8) Pred izpustom odplak v vodotok je treba odplake očistiti do
take stopnja, da ustrezajo mejnim koncentracijam, podanim z
zakonom o vodah.
(9) V območjih, kjer bodo zgrajeni dislocirani pomožni objekti in
čebelnjaki, se naj predvidijo suha stranišča.
(10) Drenažne vode, površinske žive vode, neonesnažene
meteorne vode s streh in utrjenih površin je treba odvajati
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ločeno v potoke.
(11) Interni dovozi in pristopi morajo biti navezani na javno
prometno omrežje s skupnim priključkom. Dovozi in priključki
se smejo graditi samo s soglasjem pristojne organizacije za
vzdrževanje cest.
VIII. MERILA IN POGOJI GLEDE
INFRASTRUKTURNE KORIDORJE

POSEGOV

V

40. člen
Širine varovalnih pasov
Če ni s posebnimi predpisi določeno drugače, znaša varovalni
pas posameznih objektov gospodarske javne infrastrukture na
vsaki strani:
(1) Cestna infrastruktura
- glavne ceste
- regionalne ceste
- lokalne ceste
- zbirne mestne ceste
- mestne ceste
- javne poti
- državne kolesarske steze
- javne poti za kolesarje

25 m
15 m
10 m
10 m
8m
6m
5m
3m

Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta na
vsako stran.
(2) Elektroenergetska infrastruktura
varovalni pas prenosnega elektroenergetskega daljnovoda
nazivne napetosti 400 kV in 220 kV je 25 m;
varovalni pas prenosnega elektroenergetskega daljnovoda
nazivne napetosti 110 kV je 15 m;
varovalni pas prostozračnega distribucijskega
elektroenergetskega voda nazivne napetosti 10/20 kV je
10 m;
varovalni pas kabliranega distribucijskega
elektroenergetskega voda nazivne napetosti je 10/20kV je
5 m, merjeno od osi posameznega voda na vsako stran.
(3) Plinovodno omrežje
varovalni pas prenosnega plinovoda z obratovalnim tlakom
16 bar in več je 100 m;
varovalni pas distribucijskega plinovoda z obratovalnim
tlakom manjšim od 16 bar in večjim od 1 bar je 30 m;
varovalni pas drugega distribucijskega plinovoda, z
obratovalnim tlakom manjšim od 1 bar je 5 m, merjeno od
osi voda.
(4) Ostala javna infrastruktura
varovalni pas vodovoda, kanalizacije, toplovoda oziroma
vročevoda, voda, namenjenega telekomunikacijskim
storitvam, vključno s kabelskim razdelilnim sistemom in
drugih vodov, ki služijo določeni vrsti gospodarske javne
službe lokalnega pomena oziroma so v javno korist, razen
priključkov nanje, je 1,5 m (merjeno od osi posameznega
voda).
41. člen
Primarne komunalne in energetske napeljave
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(1) Vodovod:
Na obravnavanem območju PUP 02 je izvedeno primarno
vodovodno omrežje. Priključitve novih objektov na obstoječe
vodovodno omrežje mora biti izvedeno pod pogoji in s soglasjem
upravljavca vodovodnega omrežja.
(2) Kanalizacija:
Na obravnavanem območju PUP 02 je v pretežni meri izvedeno
kanalizacijsko omrežje. Priključitve novih objektov na obstoječe
kanalizacijsko omrežje mora biti izvedeno pod pogoji in s
soglasjem upravljavca kanalizacijskega omrežja. Na območjih,
kjer kanalizacijsko omrežje ni izvedeno, si morajo investitorji
novih objektov zgraditi lastno malo čistilno napravo s zakonsko
predpisanim izpustom v okolje. Za odvod fekalne kanalizacije
iz predvidenih objektov niso dovoljene greznice.
(3) Telefonsko omrežje:
Na obravnavanem območju PUP 02 je izvedeno telefonsko
omrežje. Priključitve novih objektov na obstoječe telefonsko
omrežje mora biti izvedeno pod pogoji in s soglasjem upravljavca
telefonskega omrežja.
(4) Plinovod:
Na obravnavanem območju PUP 02 je izvedeno primarno in
sekundarno plinovodno omrežje. Priključitve novih objektov na
obstoječe plinovodno omrežje mora biti izvedeno pod pogoji
in s soglasjem upravljavca plinovodnega omrežja. V 100 m
varovalnem pasu je dovoljena gradnja novih objektov le s
soglasjem upravljavca plinovodnega omrežja.
(5) Električno omrežje:
Območja z oznako 07H, G 2/11, S 2/8, C 2/3, K 2/8, S 2/6b,
S 2/6c in K 2/7a prečka obstoječi 110 kV daljnovod VelenjeDravograd. Dovoljena je rekonstrukcija in posodobitev
obstoječega daljnovoda.
Na obravnavanem območju PUP 02 je izvedeno primarno in
sekundarno električno omrežje. Priključitve novih objektov na
obstoječe električno omrežje mora biti izvedeno pod pogoji in s
soglasjem upravljavca električnega omrežja.
42. člen
(1) Pri vseh rezervatih predvidenih komunalnih napeljav in
elektroenergetskih daljnovodnih koridorjih je možna delna
sprememba v višini in dolžini rezervata. Dokončno bo komunalni
rezervat opredeljen z lokacijskim načrtom ali dokumentacijo.
(2) V območju rezervatov primarnih infrastrukturnih koridorjev
ni dovoljena gradnja objektov, razen pod posebnimi pogoji, ki
jih določa upravljavec posameznega komunalnega voda.
IX. MERILA IN POGOJI ZA OHRANJANJE IN RAZVIJANJE
NARAVNIH IN Z DELOM PRIDOBLJENIH VREDNOT
ČLOVEKOVEGA OKOLJA
43. člen
(1) Pri celotnem gospodarjenju s prostorom (kmetijska
proizvodnja in gozdarstvo, prenova, obnova, novogradnja,
vzdrževalni ukrepi vodnega gospodarstva, agro in
hidromelioracijah, vzdrževanju omejkov in drugega vaškega
zelenja) se določa pogoj verovanja naravnih prvin:
da se ohranja krajinski vzorec naravnih prvin in njegova
površinska in volumska razmerja ter
fiziografska in
ekološka struktura krajine (predvsem mikro vegetacijski
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elementi in specifične biocenoze);
da se ohranja krajinsko- oblikovna struktura rabe prostora
(razmerja kmetijske rabe, naselji in gozda).

(2) Dovoljene so vse vrste posegov za izboljšanje okolja
(sanacije plazov, preprečevanje erozije in drugo). Vsi posegi
v prostor pa morajo biti izvedeni v obliki in na način, ki sledi
strukturam v okolju in rabi ter upošteva naravne značilnosti
prostora (materiali, vegetacija, neformalna zasnova zasaditve,
značilne smeri in oblike pri regulacijah in melioracijah).
44. člen
Da se ohranja naravno ravnovesje in zaradi smotrnega
gospodarjenja, je potrebno za postavitev čebelnjakov v določenih
območjih upoštevati pogoje soglasja čebelarskega društva
občine Velenje in občinskega veterinarskega inšpektorja.

45. člen
Vodotoke, ki tečejo ob ali po ureditvenih območjih, kjer je
predvidena gradnja stanovanjskih objektov, gospodarskih
poslopij in obrtnih delavnic, je treba urediti tako, da bo območje
varno pred visokimi vodami. Objekti morajo biti od bodoče
regulacije oddaljeni vsaj 5,00 m. V pet metrskem pasu ne sme
biti lociran noben drug objekt (mala čistilna naprava, ograja,
oporni zid, itd.) ali zasajeno rastlinje, ki bi oviralo prehod ob
potoku.
46. člen
(1) Z namenom, da se trajno zagotovi ohranitev kulturne in
naravne dediščine, ki ima posebno vrednost, je potrebno
upoštevati obstoječe odloke Mestne občine velenje o razglasitvi
kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine
Velenje.
Arheološka dediščina:
233/01 Škale – Arheološko najdišče Groblje (K2.05);
Sakralna stavbna dediščina:
3406
Šenbric – Cerkev sv. Brikcija (K3.05);
Profana stavbna dediščina:
4337
Hrastovec – Grad Turn (K4.02);
263/01 Škale - Domačija Škale 21 (K5.34);
264/01 Škale - Hiša Škale 60 (K5.35);
265/01 Škale - Gospodarsko poslopje na domačiji Škale 61
(K5.36);
266/01 Škale -Kozolec na domačiji Škale 61 (K5.37);

kot kulturna dediščina, naravna dediščina ali spomenik, se
morajo izvajati v sodelovanju s pooblaščeno službo za varstvo
kulturne dediščine in pooblaščeno službo za varstvo naravne
dediščine, ki predpišeta pogoje za posege v prostor in izdajata
zakonsko predpisana soglasja.«
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
47. člen
Gradbeno dovoljenje je potrebno pridobiti za vsak poseg v
prostor, razen za gradnjo enostavnih objektov, ki jih določa
Uredba.
48. člen
S tem odlokom prenehajo veljati
v celoti določila Odloka o ZN Ravne, P-86 (odlok objavljen
v Uradnem vestniku občine Velenje, št. 14/80);
za območja C2/2, S2/4a (enota1A/8) in del območja S2/5
(enota 1A/2), določila Odloka o ZN Gaberke – spremembe
in dopolnitve, P-361/IZN (odlok objavljen v Uradnem
vestniku občine Velenje, št. 10/83);
v celoti določila Odloka o ZN Škale-jug, P-85 (odlok
objavljen v Uradnem vestniku občine Velenje, št. 6/77);
za vsa območja planske celote 02 iz 3. člena tega odloka
– določila 5. člena Odloka o ugotovitvi skladnosti zazidanih
načrtov in Odloka o urbanističnem redu s sprejetim
srednjeročnim planom občine Velenje za obdobje 1986 do
1990 (odlok objavljen v Uradnem vestniku občine Velenje,
št. 10/86);
v celoti določila Odloka o urbanističnem redu v občini
Velenje (odlok objavljen v Uradnem vestniku občine
Velenje, št. 3/84).
49. člen
To uradno prečiščeno besedilo Odloka o PUP 02 vsebuje:
-

-

-

Memorialna dediščina:
4411
Hrastovec - Grobišče borcev NOB (K6.04);
4410
Hrastovec - Spomenik borcem NOB (K6.06);

-

Naravne vrednote lokalnerga pomena:
6110
Škale - rudniške ugreznine;
5696
Sopota - soteska pri Velenju;

-

Natura 2000:
SI3000224

Huda luknja – del;

(2) Vsi posegi v prostor – pozidan in nepozidan, ki je opredeljen
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Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske
celote 02, št. projekta 644/88-PUP-P, Zavod za urbanizem
Velenje, september 1988 (Uradni list Občine Velenje št.
16/88);
Odlok o dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za
območje planske celote 02; krajevne skupnosti Ravne,
Gaberke, Škale-Hrastovec in Konovo, št. projekta 644/93PUP, Zavod za urbanizem Velenje, april 1993 (Uradni list
Občine Velenje št. 09/93);
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje planske celote 02; krajevne
skupnosti Ravne, Gaberke, Škale-Hrastovec in Konovo; za
razširjena območja urejanja planske celote 07 – območje
Velenjskega in Škalskega jezera in območij urejanja S2/8del in C2/3 Škale –Hrastovec, št. projekta 523/03, Urbana,
Kočar in Kočar d.o.o., Velenje, avgust 2003 (Uradni vestnik
Mestne občine Velenje, št. 1/02);
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje planske celote 02; Krajevni
skupnosti Škale –Hrastovec in Konovo -del (Uradni vestnik
Mestne občine Velenje, št. 06/04);
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje planske celote 02; Krajevni
skupnosti Škale –Hrastovec in Konovo -del (Uradni vestnik
Mestne občine Velenje, št.19/04);
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje planske celote 02; Krajevni
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skupnosti Škale –Hrastovec in Konovo -del (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 26/06);
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 02; Krajevni skupnosti
Škale –Hrastovec in Konovo -del (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 04/07);
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 02; Krajevni skupnosti
Škale –Hrastovec in Konovo -del (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 25/09);

50. člen
Prostorski ureditveni pogoji za območje planske celote 02, odlok in pripadajoča kartografska dokumentacija, ter kartografska
dokumentacija prostorskih sestavin plana Mestne občine Velenje, so na vpogled na Uradu za okolje in prostor Mestne občine
Velenje ter pri Upravni enoti Velenje.

51. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku občine Velenje.
Številka: 350-03-0004/2001-300
Datum: 14. 4. 2010
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 in 108/09) ter 109. člena Poslovnika Mestne
občine Velenje (UPB -1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06 in 22/08) na svoji 30. seji, dne 13. 4. 2010 sprejel

ODLOK
O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE PLANSKE CELOTE 03;
Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03)
(Uradno prečiščeno besedilo)
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(1) Sprejmejo se prostorski ureditveni pogoji za območje planske celote 03; Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče
(PUP 03). Sestavni del odloka o PUP 03 je kartografska dokumentacija z naslovom: Prostorski ureditveni pogoji za območje
planske celote 03; Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03), ki jo je izdelal Urad za okolje in prostor Mestne
občine Velenje, številka projekta: 350-03-0005/2001-300/KD, oktobra 2009.
(2) Sestavni del odloka o PUP 03 je tudi kartografska dokumentacija iz 2. člena, točke 8, Odloka o spremembah in dopolnitvah
prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Velenje za obdobje 1986 – 2000, dopolnjen v letu 1988 in 1990 ter družbenega
plana občine Velenje za obdobje 1986 - 1990 in sprememb in dopolnitev planskih aktov dela občine Žalec za območje Mestne
občine Velenje - dopolnjen 2002 (v nadaljnem besedilu: odlok o prostorskih sestavinah plana Mestne občine Velenje; Uradni
vestnik Mestne občine Velenje, št. 13/2004).
2. člen
Prostorski ureditveni pogoji planske celote 03 določajo:
- splošna merila in pogoje za prostorsko urejanje območja;
- merila in pogoje glede vrste posegov;
- merila in pogoje oblikovanja novogradenj;
- merila in določanje parcel;
- merila in pogoje za komunalno urejanje stavbnih zemljišč;
- merila in pogoje glede posegov v zavarovana območja in varstvena območja infrastrukturnih objektov;
- merila in pogoje za ohranjanje in razvijanje naravnih in z delom pridobljenih vrednot človekovega okolja.
II. OBMOČJA OBRAVNAVE
3. člen
Planska celota 03, ki jo urejajo ti prostorski ureditveni pogoji, sestavljajo naslednja območja urejanja, vsa v KS Plešivec, KS
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Cirkovce, KS Paka in KS Bevče.
Oznaka območja

Prevladujoča namembnost

Ureditvena območja naselja Plešivec
S3/1a, b, c, d, e
Ureditvena območja naselja Škalske Cirkovce
S3/2a, b, c
Ureditvena območje naselij Paka, Loke in Lopatnik
S3/3a, b, c, d, e, f, g
Ureditvena območja naselja Bevče
S3/4
Ureditveno območje naselja Lipje 5
S3/5
Ureditvena območja naselja Paški Kozjak
V3/1a, b, c
Ureditveno območje kamnoloma Paka
E3/1
Druga ureditvena območja – kmetijska
K3/1a, b, c
K3/2a, b, c, d, e, f
K3/3
K3/4a, b
K3/5
K3/6a, b
K3/7
K3/8
K3/9a, b, c
K3/10
K3/11
K3/12
K3/13a, b, c, d
Druga ureditvena območja – gozdovi
G3/1
G3/2a, b
G3/3a, b, c
G3/4a, b, c
G3/5a, b, c
G3/6a, b, c
G3/7a, b, c, d, e
G3/8
G3/9a, b
G3/10
G3/11
Druga ureditvena območja – infrastruktura
13/1a, b
13/2a, b, c
13/3

stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska
stanovanjska, počitniški objekti
pridobivanje mineralnih surovin
kmetijska, gozd
kmetijska
kmetijska
kmetijska, gozd
kmetijska
kmetijska
kmetijska, gozd
kmetijska
kmetijska, gozd
kmetijska
kmetijska
kmetijska
kmetijska
gozd, kmetijska
gozd
gozd, kmetijska
gozd, kmetijska
gozd, kmetijska
gozd
gozd
gozd, kmetijska
gozd
gozd
gozd
infrastruktura, kmetijska
infrastruktura, kmetijska
infrastruktura, kmetijska

4. člen
Meje planske celote 03 ter meje območij urejanja so prikazane v kartografski dokumentaciji opisani v prvem odstavku 1. člena
tega odloka.
III. SPLOŠNE DOLOČBE ZA PROSTORSKO UREJANJE OBMOČJA
5. člen
Gradnja znotraj ureditvenih območij naselij in na drugih stavbnih zemljiščih
(1) Stavbna zemljišča znotraj in izven ureditvenih območij so razvidna iz kartografske dokumentacije v merilu M - 1:5000, ki je
opisana v prvem odstavku 1. člena tega odloka.
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(2) Na vseh stavbnih zemljiščih na območju planske celote 03
so dopustne novogradnje stanovanjskih objektov, novogradnje
počitniških objektov ter zidanic, gradnja poslovnih, obrtnih,
trgovskih, servisnih, turistično-rekreacijskih objektov in
objektov centralnih dejavnosti. Dopustne so dozidave, prizidki,
nadzidave, adaptacije, rekonstrukcije, odstranitve obstoječih
objektov, spremembe namembnosti ter sprememba rabe
obstoječih objektov ali dela teh objektov. Dopustna je gradnja
zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih, enostavnih objektov,
vzdrževanje, investicijsko vzdrževanje, rekonstrukcije in
novogradnja gospodarske javne infrastrukture ter vse gradnje
in dela povezana z varstvom okolja, ohranjanja narave, varstva
kulturne dediščine in trajnostne rabe naravnih dobrin.
(3) Rekonstrukcije obstoječih objektov so dovoljene, če je
obstoječi objekt dotrajan in funkcionalno neprimeren ali
površinsko nezadosten. Rekonstrukcija obstoječega objekta
naj se praviloma izvede na isti lokaciji, kot je obstoječi objekt.
Pri rekonstrukciji objekta so dopustne dozidave, nadzidave
obstoječega objekta, dopustna je tudi sprememba namembnosti
obstoječega objekta ali njegovega dela. Pri rekonstrukciji
objekta si mora na projekt rekonstrukcije objekta investitor,
kot pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja, pridobiti tudi
soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.
(4) Poselitev naj se pretežno usmerja v ureditvena območja
naselij Plešivec, Škalske Cirkovce, Paka in Bevče.
(5) Na nezazidanih stavbnih zemljiščih, kjer je nezazidano
stavbno zemljišče kot kompleks parcel večji od 1500 m2. je
potrebno predhodno izdelati posebne strokovne podlage za
nameravano pozidavo celotne površine (lokacijski preizkus),
za katere daje soglasje Urad za okolje in prostor Mestne
občine Velenje. Posebne strokovne podlage v katerih morajo
biti določene lokacije predvidenih objektov, velikost objektov,
cestna in komunalna infrastruktura vključno z dovozi do objektov
ter velikost in oblika gradbenih parcel, služijo kot strokovna
podlaga za lokacijski del projektov za pridobitev gradbenega
dovoljenja.
6. člen
(1) Na območjih stavbnih zemljiščih (poselitvenih območjih) v
planski celoti 03 so dopustne naslednje gradnje oziroma druga
dela:
a/
b/
c/
d/
e/
f/
g/
h/
i/
j/
k/

Novogradnje (zahtevni, manj zahtevni, nezahtevni in
enostavni objekti);
Dozidave in nadzidave obstoječih objektov;
Gradnja objektov gospodarske
javne
in ostale
infrastrukture;
Spremembe namembnosti obstoječih objektov ali dela
objekta;
Vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje obstoječih
objektov;
Odstranitve oziroma porušitve obstoječih objektov;
Dela za lastne potrebe;
Dela v zvezi z urejanjem javnih površin;
Dela v javno korist;
Dela v zvezi s splošno rabo naravnih dobrin;
Postavitev nepremičnih oglaševalnih objektov.
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objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS št. 37/08) – v
nadaljevanju kratko Uredba.
(3) Stavbna zemljišča zunaj ureditvenih območij naselij,
najboljša in druga kmetijska zemljišča ter gozdovi s posebnim
pomenom, varovalni in lesno proizvodni gozdovi so razvidni
iz kartografske dokumentacije v M 1:5000, iz 1. člena tega
odloka.
(4) Izven območij stavbnih zemljišč je na podlagi predhodnega
pritrdilnega mnenja lokalno pristojne Kmetijsko svetovalne
službe Republike Slovenije dovoljena postavitev objektov, ki
neposredno služijo primarni kmetijski proizvodnji (hlevi, staje,
gnojišča in gnojne jame, kozolci, strojne lope, rastlinjaki, ipd.)
v kolikor ni poseg v nasprotju z določili odloka o PUP 03, ki
se nanašajo na merila in pogoje glede posegov v zavarovana
območja in varstvena območja infrastrukturnih objektov ter
merila in pogoje za ohranjanje in razvijanje naravnih in z delom
pridobljenih vrednot človekovega okolja.
(5) Izven območjih stavbnih zemljišč je ob soglasju Urada
za okolje in prostor Mestne občine Velenje možna gradnja
nebivalnih objektov, enostavnih in nezahtevnih objektov, ki
služijo zgolj kmetijski in gozdarski dejavnosti, izkoriščanju
naravnih virov in surovin (male hidro elektrarne, sončne
elektrarne, itd.), gradnja in vzdrževanje komunalne infrastrukture
vključno s telekomunikacijsko infrastrukturo, objektov za šport
in rekreacijo ter objektov za zaščito in reševanje ljudi oz.
njihovega premoženja ob različnih nesrečah.
7. člen
(1) Novogradnje objektov glede dopustnih dejavnosti iz 6.
člena tega odloka so dopustne na stavbnih zemljiščih, kjer to
omogoča oblikovanost terena in velikost razpoložljive parcele.
Novi objekti ne smejo imeti motečih vplivov na okoliške objekte,
oziroma bivalne in delovne pogoje v njih.
(2) Dozidave, nadzidave in spremembe namembnosti obstoječih
objektov ali dela objekta so dopustne pod enakimi pogoji, kot
veljajo za novogradnje.
(3) Sprememba namembnosti obstoječih gospodarskih objektov
in počitniških objektov v stanovanjske namene je dopustna.
(4) Dopustna je odstranitev oziroma porušitev obstoječih
objektov (dotrajanih, nefunkcionalnih, poškodovanih, idr.).
(5) Na celotnem območju planske celote 03 je dopustna
gradnja objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture in
objektov, naprav komunalne infrastrukture, športnih, vadbenih
in turističnih objektov, objektov centralnih dejavnosti in objektov
lokalnega značaja (lokalno cestno omrežje in naprave, omrežje
telekomunikacij in zvez, male hidroelektrarne, lovske koče na
gozdnih zemljiščih, melioracije in regulacije vodotokov, objekti
za preprečevanje in sanacija plazov, itd.), skladno z usmeritvami
prostorskih sestavin planskih aktov Mestne občine Velenje.
(6) Na celotnem območju planske celote 03 (na stavbnih
zemljiščih) je dopustna gradnja nezahtevnih in enostavnih
objektov. Podrobnejši pogoji in merila za gradnjo nezahtevnih
in enostavnih objektov so določena v Uredbi.

(2) Podrobnejše pogoje in merila za gradnjo oziroma postavitev
nezahtevnih in enostavnih objektov določa Uredba o vrstah
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8. člen
Oblikovanje zunanje podobe objektov
(1) Pri oblikovanju zunanje podobe dopustnih gradenj na
območju planske celote 03 je potrebno upoštevati priporočila,
pogoje in merila:
a/
Pri novogradnjah je potrebno upoštevati značilnosti
lokalne graditeljske tradicije.
b/
Lociranje in oblikovanje novogradenj je potrebno podrediti
dominantam naselja (cerkev, grad, pomembno drevo)
tako v pogledu gabarita, volumna, oblikovanja in vedut.
c/
Strehe naj bodo prilagojene streham okoliških objektov.
Priporočena je simetrična dvokapna oblika strehe, v
naklonu od 35-45 stopinj. Izjemoma so dopustne so tudi
druge oblike streh, ob predhodni pridobitvi soglasja Urada
za okolje in prostor Mestne občine Velenje.
d/
Kritina naj bo v temnih tonih (črna, rjava, temno siva,
opečna) ali barvah naravnih materialov. Kritine svetlih
tonov ali drugih barv niso dopustne.
e/
Pri objektih z dvokapnimi strehami naklonov od 3545 stopinj, je višina kolenčnega zidu v izkoriščenem
podstrešju lahko višine max. 1,20 m.
f/
Smer glavnega slemena naj poteka vzporedno s
plastnicami terena oziroma mora biti usklajena z obstoječo
zasnovo zaselka ali gruče hiš, ki je tipična za poselitveni
vzorec.
g/
Pri gradnji dozidav k obstoječim objektom je potrebno
upoštevati, da mora biti dozidan del objekta fizično in
funkcionalno povezan z obstoječim objektom, lahko
tudi kot zaključena funkcionalna enota s posebnim
samostojnim vhodom. Višinski gabarit naj bo enak
gabaritu obstoječega objekta ali nižji. Kritina dozidave
mora biti enaka, kot je kritina dozidanega objekta. Pri
gradnji dozidav, je potrebno upoštevati pogoje in merila
glede maksimalne etažnosti, višina dozidave pa ne sme
presegala višine sosednjih objektov, ki so v bližini manj
kot 10 m. Izjemoma je v pasu 10 m (merjeno od fasade
obstoječega objekta, ki je nadzidan), lahko višinski gabarit
tudi višji od sosednjih objektov, če se ne poslabšuje
bivalnih pogojev sosednjih objektov in če si pridobi
investitor nadzidave soglasje lastnikov sosednjih parcel
v pasu 10 m od obstoječega nadzidanega objekta.
h/
Gospodarska poslopja kot novogradnje so lahko
samostojne ali dozidane obstoječim objektom. Dozidava
ne sme višinsko presegati osnovnega objekta. Streha
dozidave naj bo po naklonu, kritini in oblikovnih
značilnostih enaka obstoječi strehi dozidanega objekta.
i/
Objekt s spremenjeno namembnostjo mora ostati
arhitektonsko skladen z obstoječim objektom ali obstoječo
zazidavo v neposredni bližini.
j/
Za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov so pogoji
in merila predpisani v Uredbi. Pri oblikovanju teh objektov
se morajo upoštevati arhitekturne značilnosti lokalne
graditeljske tradicije.
k/
Pri gradnji gospodarske javne infrastrukture ni posebnih
oblikovnih pogojev. Po gradnji objektov in naprav teh
objektov, je potrebno po izgradnji, stanje na terenu sanirati
v prvotno stanje pred posegom oziroma ga estetsko
izboljšati.
l/
Pri oblikovanju objektov mobilne telefonije je potrebno pri
gradnji oziroma postavitvi servisnih objektov upoštevati
oblikovne značilnosti okoliških objektov. Postavitev
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m/
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kovinskih oziroma plastičnih kontejnerjev ni dopustna.
Dopustne so tudi drugačne oblikovne rešitve, ki
se nanašajo na površino, tlorisno razmerje, višino
objekta, naklon ter obliko streh in smer slemena novo
predvidenega objekta, vendar le ob predhodni izdelavi
posebnih strokovnih podlag za predviden poseg v prostor,
za katere si mora investitor pridobiti soglasje Urada za
okolje in prostor Mestne občine Velenje.
9. člen

Lega objektov na zemljišču
Pogoji in merila lociranja novogradenj, dozidav, nadzidav
obstoječih objektov, gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov
v območjih brez izrazite gradbene črte okoliških objektov so
naslednji:
-

-

-

-

-

-

zazidana bruto tlorisna površina novogradnje (skupaj
z dozidavo) ne sme presegati 50% površine gradbene
parcele, ob upoštevanju odmikov iz naslednjih alinej tega
člena odloka;
odmik objekta mora biti od najbližje točke sosednje
parcele najmanj 4,00 m (brez soglasja lastnika sosednje
parcele);
odmik objekta mora biti minimalno 8,00 m od sosednjega
objekta, razen v primeru ko ob večji bližini ne nastopajo
motilne posledice za bivalno okolje na sosednji parceli. V
tem primeru si mora investitor pridobiti soglasje lastnika
sosednjega zemljišča. Odmik 8.00 m od sosednjega
objekta ne velja za enostavne in nezahtevne objekte;
odmik objekta od najbližje točke sosednje parcele je lahko
tudi manjši od 4,00 m, vendar ne manj kot 1,50 m, če
se s tem strinja lastnik sosednje parcele. V tem primeru
si mora investitor novogradnje pridobiti pisno soglasje
lastnika sosednje parcele;
izjemoma je dopusten odmik novogradnje od najbližje
točke sosednje parcele tudi od 0.00 m do 1,50 m, pod
pogojem, da si investitor novogradnje pridobi dokazilo o
pravici graditi (lastninska, stvarna ali obligacijska pravica).
V tem izjemnem primeru si mora investitor pridobiti
tudi soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine
Velenje;
odmik objekta od javne ceste oziroma poti ne sme biti
manjši kot 5,00 m od zunanjega roba hodnika za pešce
oziroma vsaj 6,00 m od roba cestišča, v kolikor to ni
predvideno za rekonstrukcijo ali razširitev. Pri tem je
potrebno upoštevati elemente cest, hodnikov za pešce
in kolesarskih stez, ki jih predpisujejo zakonski predpisi.
Dopustni so tudi manjši odmiki, vendar le pod pogojem,
da si investitor predvidene gradnje predhodno na podlagi
lokacijskega preizkusa pridobi soglasje pristojnega
upravljavca ceste oziroma javne poti;
pri gradnji predvidenih objektov v varovalnih pasovih
oziroma v varovanih območjih gospodarske javne
infrastrukture si mora investitor obvezno pridobiti
pisno soglasje upravljavca posamezne gospodarske
javne infrastrukture. Varovalni pas gospodarske javne
infrastrukture je določen s posebnimi predpisi, ki
predpisujejo tudi obvezno pridobitev soglasja. V primeru
vodovoda, kanalizacije, toplovoda oziroma vročevoda,
voda, namenjenega telekomunikacijskim storitvam,
vključno s kabelskim razdelilnim sistemom in drugih vodov
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za določeno vrsto gospodarske javne službe lokalnega
pomena oziroma v javno korist, razen priključkov nanje,
pa znaša varovalni pas 3,00 m, merjeno od osi voda, če
drug predpis ne določa drugače;
varovana območja, v katerih je treba pridobiti posebno
soglasje zaradi varstvenega režima, ki velja na teh
območjih oziroma nepremičninah, so določena s
posebnimi predpisi;
površina dozidave objekta praviloma ne sme presegati
100% tlorisne zazidane površine obstoječega objekta.
Zagotovljeni morajo biti odmiki od sosednjih objektov
in objektov iz prejšnjih alinej tega člena odloka. Bivalni
pogoji sosednjih objektov se ne smejo poslabšati;
odmik cestnega priključka na javno občinsko cesto od
meje sosednjega zemljišča, če je njegova širina do 3,00
m, njegova dolžina pa do 30,00 m in je pridobljeno soglasje
upravljavca takšne ceste, je lahko minimalno 1,00m (brez
soglasja lastnika sosednje parcele). Odmik je lahko tudi
manjši, pod pogojem da si investitor cestnega priključka
pridobi soglasje lastnika sosednje parcele;
gradnja ograj je dopustna skladno z Zakonom o graditvi
objektov in njegovimi podzakonskimi predpisi. Ograje
morajo biti od meje sosednjih zemljišč oddaljene najmanj
0,50 m. Če je odmik manjši, je treba pred začetkom
gradnje pridobiti pisno soglasje lastnika oziroma lastnikov
sosednjih zemljišč. Dopustna je postavitev ograj tudi na
parcelno mejo, vendar le ob soglasju lastnikov sosednjih
zemljišč;
odmik enostavnega ali nezahtevnega objekta mora biti
od najbližje točke sosednje parcele najmanj 1,50 m (brez
soglasja lastnika sosednje parcele). Dopustni so tudi
manjši odmiki (od 0,00 m do 1,50 m), vendar si mora
pred postavitvijo enostavnega ali nezahtevnega objekta
investitor pridobiti pisno soglasje lastnika sosednje
parcele.

10. člen
Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov
(1) Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov je dopustna le
pod pogoji in merili iz Uredbe.
(2) Na varovanih območjih kmetijskih in gozdnih zemljišč,
je dopustna gradnja enostavnih objektov brez gradbenega
dovoljenja, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
-

-

da gre za gradnjo oziroma postavitev hlevskega izpusta,
kašče, kozolca in senika v skladu z določbami iz Uredbe
in da ležijo znotraj 20 metrskega pasu, ki obkroža grajeno
območje kmetije, če na grajenem območju kmetije zaradi
premajhne razpoložljive površine takšnega objekta
ni mogoče postaviti in se predhodno pridobi mnenje
pristojne kmetijske svetovalne službe, iz katerega izhaja,
da je takšen objekt nujno potreben za obratovanje kmetije
(pogojno zazidljivo območje kmetije);
da gre za gradnjo oziroma postavitev čebelnjaka, gozdne
učne poti, grajene gozdne vlake, poljske poti, ribnika kot
vodnega zajetja, vrtine ali vodnjaka, krmišča, molzišča,
ograje za pašo živine, rastlinjaka in gozdne ceste v skladu
z določili iz Uredbe;

-
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da gre za gradnjo začasnega objekta, namenjenega
prireditvam, če so izpolnjeni pogoji določeni v Uredbi
in če takšna prireditev ne traja več kot petnajst dni, po
končani prireditvi pa se takšen objekt odstrani in vzpostavi
prejšnje stanje.

(3)
Namestitev oziroma postavitev novih nepremičnih
oglaševalnih mest na javnih površinah in na površinah v zasebni
lasti je mogoče le ob predhodnem soglasju Urada za okolje in
prostor Mestne občine Velenje.
11. člen
V rezervatih novih prometnic in takih, ki so predvidene za
rekonstrukcijo kot to določa družbeni plan občin, je na obstoječih
objektih dovoljeno opravljati le nujna vzdrževalna dela. V
varovalnih pasovih ostalih obstoječih prometnic so dovoljene
novogradnje in spremembe namembnosti in spremembe
namembnosti pod pogoji, ki jih predpiše upravljavec ceste,
vendar v skladu s pogoji iz tega odloka.
12. člen
Gradnja oziroma postavitev baznih postaj mobilne telefonije
(antene, servisni objekti, itd.) na celotnem obravnavanem
območju PUP 03, je dopustna le ob predhodno pridobljenem
soglasju Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.
13. člen
Dovoljena je gradnja objektov lokalnega in javnega značaja
(cestno omrežje in naprave, omrežje PTT in RTV zvez, male
HE, sončne elektrarne, komunalno omrežje in naprave,
športni objekti in otroška igrišča, objekti, ki služijo kmetijskim
dejavnostim, gozdni objekti, lovske koče na gozdnih površinah,
melioracije in regulacije vodotokov, gradnja objektov in ukrepi
za preprečevanje in sanacijo plazov, ostali objekti lokalnega
značaja) pomembnih za obravnavano območje, skladnih z
usmeritvami dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne
občine Velenje. Namestitev novih nepremičnih oglaševalnih
mest na javnih površinah in na zemljiščih v zasebni lasti, je
mogoče le ob predhodnem soglasju Urada za okolje in prostor
Mestne občine Velenje.
14. člen
Lokacija za postavitev spominskih obeležij naj bo izbrana na
podlagi vsakokratne podrobne urbanistične presoje prostora
tako, da se s postavitvijo dopolnjuje javni prostor in ne ovira
promet. Spominska obeležja na stavbah morajo biti postavljena
tako, da ne slabšajo bivalnih pogojev in varnosti objekta.
IV. MERILA IN POGOJI GLEDE VRSTE POSEGOV
Ureditvena območja naselij
15. člen
Plešivec: območja urejanja S3/1a, b, c, d, e
(1) Dovoljena je novogradnja stanovanjskih, gospodarskih,
kmetijskih, počitniških objektov, gradnja objektov namenjenih
poslovni in obrtni dejavnosti s spremljajočimi objekti, dozidave,
nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov pod splošnimi
pogoji. Dovoljena je tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih
objektov in spremembe namembnosti obstoječih objektov ali
posameznih delov objekta.
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(2) V območjih urejanja je gradnja gospodarskih poslopij za
potrebe kmetovalcev dovoljena na območjih, kjer to omogoča
velikost parcele, zadostni odmiki od sosednjih objektov in
ustrezen prostor za dovoz in manipulacijo.
(3) Spremembe namembnosti gospodarskega poslopja v
stanovanje, v delavnico storitvene obrti ali trgovsko namembnost
je dovoljena, če z novim posegom v prostor ne nastanejo moteči
vplivi na okolico na sosednje objekte.
(4) Na varovanih območjih virov pitne vode je za vsak poseg v
prostor potrebno pridobiti pogoje in mnenje upravljavca virov
pitne vode.
(5) Za vsak poseg v kulturni spomenik S9 (podružnična cerkev
sv. Miklavža) in Z39 (spominsko urejeno grobišče padlim borcem
NOV in ŽFT Plešivec-Cirkovce) je potrebno pridobiti pogoje in
mnenje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
(6) V smislu varovanja homogenosti vaškega jedra naselja
Plešivec je v območju urejanja S3/1a potrebno upoštevati še
posebej:
- lokacijo objekta glede na funkcionalnost obstoječih objektov;
- položaj in velikost objekta glede na prostorsko razmerje
obstoječe pozidave;
- gradbene linije in merila obstoječe pozidave.
16. člen
Škalske Cirkovce: območja urejanja S3/2a, b, c
(1) Dovoljena je novogradnja stanovanjskih, gospodarskih,
kmetijskih, počitniških objektov, gradnja objektov namenjenih
poslovni in obrtni dejavnosti s spremljajočimi objekti, dozidave,
nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov pod splošnimi
pogoji. Dovoljena je tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih
objektov in spremembe namembnosti obstoječih objektov ali
posameznih delov objekta.
(2) V območjih urejanja je gradnja gospodarskih poslopij za
potrebe kmetovalcev dovoljena na območjih, kjer to omogoča
velikost parcele, zadostni odmiki od sosednjih objektov in
ustrezen prostor za dovoz in manipulacijo.
(3) Spremembe namembnosti gospodarskega poslopja v
stanovanje, v delavnico storitvene obrti ali trgovsko namembnost
je dovoljena, če z novim posegom v prostor ne nastanejo moteči
vplivi na okolico na sosednje objekte.
(4) Za vsak poseg v kulturni spomenik S14 (podružnična cerkev
sv. Ožbolta) je potrebno pridobiti pogoje in mnenje pristojne
službe za varstvo kulturne dediščine.
(5) V smislu varovanja homogenosti vaškega jedra naselja
Škalskih Cirkovc je v območju urejanja S3/2a potrebno
upoštevati še posebej:
- lokacijo objekta glede na funkcionalnost obstoječih objektov;
- položaj in velikost objekta glede na prostorsko razmerje
obstoječe pozidave;
- gradbene linije in merila obstoječe pozidave.
17. člen
Paka, Loke in Lopatnik: območja urejanja S3/3a, b, c, d, e, f, g
(1) Dovoljena je novogradnja stanovanjskih, gospodarskih,
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kmetijskih, počitniških objektov, gradnja objektov namenjenih
poslovni in obrtni dejavnosti s spremljajočimi objekti, dozidave,
nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objektov pod splošnimi
pogoji. Dovoljena je tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih
objektov in spremembe namembnosti obstoječih objektov ali
posameznih delov objekta.
(2) V območjih urejanja je gradnja gospodarskih poslopij za
potrebe kmetovalcev dovoljena na območjih, kjer to omogoča
velikost parcele, zadostni odmiki od sosednjih objektov in
ustrezen prostor za dovoz in manipulacijo.
(3) Spremembe namembnosti gospodarskega poslopja v
stanovanje ali prostore storitvene dejavnosti je dovoljena, če z
novim posegom v prostor ne nastanejo moteči vplivi na okolico
na sosednje objekte.
(4) V območju urejanja S3/3g je na parcelah št. 546/4 in 545/2, k.o.
Paka, dovoljena gradnja večstanovanjskega objekta s prostori
za rekreativno dejavnost (manjša telovadnica s spremljajočimi
prostori, vellnes center s savnami, manjše stanovanjske enote
za začasno bivanje, ipd.) pod splošnimi pogoji in skladno z
določili iz 8. člena tega odloka. Za predviden poseg v prostor
morajo biti izdelane posebne strokovne podlage (lokacijski
preizkus) na katere si mora investitor pridobiti soglasje Urada
za okolje in prostor Mestne občine Velenje.
18. člen
Bevče: območja urejanja S3/4
(1) Na vseh območjih urejanja je dovoljena novogradnja
stanovanjskih, gospodarskih, kmetijskih, počitniških objektov,
gradnja objektov namenjenih poslovni in obrtni dejavnosti s
spremljajočimi objekti, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije
obstoječih objektov pod splošnimi pogoji. Dovoljena je tudi
gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov in spremembe
namembnosti obstoječih objektov ali posameznih delov objekta
(morfološke enote 1A/1, 1A/2, 1A/3, 1A/4 in 1A/5).
(2) V območjih urejanja je gradnja gospodarskih poslopij za
potrebe kmetovalcev dovoljena na območjih, kjer to omogoča
velikost parcele, zadostni odmiki od sosednjih objektov in
ustrezen prostor za dovoz in manipulacijo.
(3) Spremembe namembnosti gospodarskega poslopja v
stanovanje, v delavnico storitvene obrti ali trgovsko namembnost
je dovoljena, če z novim posegom v prostor ne nastanejo moteči
vplivi na okolico na sosednje objekte.
(4) Gradnja objektov iz prvega odstavka tega člena je v območju
urejanja S3/4, v morfološki enoti 1A/2 (vedutno območje
podružnične cerkve Sv. Nikolaja), dovoljena le na osnovi
predhodno pridobljenih pogojev in mnenja pristojne službe za
varstvo kulturne dediščine.
(5) V območju urejanja S3/4, v morfološki enoti 12A/1, so
dovoljeni posegi le na osnovi izdelanih strokovnih podlag
(lokacijskega preizkusa) ob upoštevanju pogojev in mnenja
pristojne službe za varstvo kulturne dediščine in soglasja Urada
za okolje in prostor Mestne občine Velenje. Za vsak poseg v
spomenik S3 (podružnična cerkev Sv. Nikolaja) je potrebno
soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
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(6) V območju urejanja S3/4, v morfološki enoti 3A/1, so
dovoljeni posegi za gradnjo centralnih dejavnosti, poslovne
dejavnosti in stanovanj pod splošnimi pogoji
(7) Na varovanih območjih virov pitne vode je za vsak poseg v
prostor potrebno pridobiti pogoje in mnenje upravljavca virov
pitne vode.

s splošnimi pogoji.
21. člen
Ureditveno območje naselja Paški Kozjak 2 (območje urejanja
V3/1c)
a)

(8) V območju urejanja S3/4, v morfološki enoti 13A/1 niso
dopustni posegi v prostor razen za potrebe vodovoda.
(9) V smislu varovanja homogenosti vaškega jedra naselja
Bevče je v območju urejanja S3/4, v morfološki enoti 1A/1,
potrebno upoštevati še posebej:
- lokacijo objekta glede na funkcionalnost obstoječih objektov;
- položaj in velikost objekta glede na prostorsko razmerje
obstoječe pozidave;
- gradbene linije in merila obstoječe pozidave.
19. člen
Lipje 5 - območja urejanja S3/5
(1) Na območju urejanja je dovoljena novogradnja stanovanjskih
objektov, vrstnih hiš, gospodarskih objektov, kmetijskih
objektov, gradnja objektov namenjenih poslovni, trgovski in
obrtni dejavnosti s spremljajočimi objekti, dozidave, nadzidave
in rekonstrukcije obstoječih objektov pod splošnimi pogoji.
(2) Na območju urejanja je dovoljena tudi gradnja nezahtevnih
in enostavnih objektov in spremembe namembnosti obstoječih
objektov ali posameznih delov objekta.
20. člen
Ureditveno območje naselja Paški Kozjak 1 (območje urejanja
V3/1a in b)
a)
V ureditvenem območju naselja Paški Kozjak 1 (na
stavbnih zemljiščih) je dovoljena novogradnja manjših
stanovanjskih objektov, nadomestna gradnja obstoječih
objektov, gradnja sekundarnih bivališč – vikend objektov,
dozidave, nadzidave ter rekonstrukcije obstoječih
objektov, gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov
ter gradnja javnih infrastrukturnih objektov. Dopustna je
sprememba namembnosti iz počitniških objektov – vikend
objektov, v stanovanjske namene. Za novogradnje ali
spremembo namembnosti obstoječega objekta, si mora
investitor pridobiti lokacijski preizkus ter nanj pridobiti
soglasje pristojnega Urada za okolje in prostor Mestne
občine Velenje. Pri novogradnjah je potrebno upoštevati
določila 9. člena tega odloka.
b)

Stanovanjska gradnja, gradnja enostavnih in nezahtevnih
objektov, gradnja gospodarskih poslopij za potrebe
kmetovalcev in sprememba namembnosti gospodarskih
poslopij je dovoljena v območju z oznako V3/1b.

c)

Na območju ni dopustna poslovna dejavnost, ki bi
povzročala negativne vplive na okolje,
razen za
namembnost obstoječega počitniško-planinskega doma
na Paškem Kozjaku.

d)

Posegi za potrebe dozidave, nadzidave ali rekonstrukcije
počitniškega– planinskega doma so dovoljeni na podlagi
predhodnega lokacijskega preizkusa prostora in v skladu
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b)

V ureditvenem območju naselja Paški Kozjak 2 (na
stavbnih zemljiščih) je dovoljena novogradnja manjših
stanovanjskih objektov, nadomestna gradnja obstoječih
objektov, gradnja sekundarnih bivališč – vikend objektov,
dozidave, nadzidave ter rekonstrukcije obstoječih
objektov, gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov
ter gradnja javnih infrastrukturnih objektov. Dopustna
je sprememba namembnosti iz počitniških objektov –
vikend objektov v stanovanjske namene, ali sprememba
namembnosti gospodarskega poslopja za potrebe
bivanja. Za novogradnje ali spremembo namembnosti
obstoječega objekta, si mora investitor pridobiti lokacijski
preizkus ter nanj pridobiti soglasje pristojnega Urada za
okolje in prostor Mestne občine Velenje. Pri novogradnjah
je potrebno upoštevati določila 9. člena tega odloka.
Na območju ni dopustna poslovna dejavnost, ki bi
povzročala negativne vplive na okolje.

Druga ureditvena območja – kmetijska
22. člen
Območje urejanja K3/1a, b, c
(1) Stanovanjska gradnja - novogradnje, dozidave, prizidki,
nadzidave obstoječih objektov in rekonstrukcije obstoječih
objektov so dovoljene pod splošnimi pogoji na stavbnih
zemljiščih.
(2) Gradnja gospodarskih objektov, objektov za potrebe
kmetijstva, kmečkega turizma in gostinstva, poslovnih,
servisnih in obrtnih objektov je dovoljena pod splošnimi pogoji
na površinah stavbnih zemljišč. Pri tovrstnih objektih mora biti
zagotovljen zakonsko predpisan dovoz do predvidenih objektov,
ustrezno število parkirnih mest za stanovalce in obiskovalce.
Predvidena poslovna, servisna oziroma obrtna dejavnost ne
sme povečati negativnih vplivov na okolje in na bivalne pogoje
v sosednjih stanovanjskih objektih in njihovi okolici.
(3) Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov je dovoljena na
površinah stavbnih zemljišč in na kmetijskih zemljiščih, v skladu
s splošnimi pogoji iz tega odloka in pogojih iz Uredbe.
(4) Gradnja objektov kmetij (stanovanjski objekti, gospodarska
poslopja, enostavni in nezahtevni objekti) je dovoljena v
območjih stavbnih zemljišč obstoječih kmetij oz. gospodarstev
ali na zemljišču v neposredni bližini, praviloma izven območja
najboljših kmetijskih zemljišč. Izven stavbnega zemljišča kmetije
so dopustne rekonstrukcije pomožnih gospodarskih poslopij,
ter dozidave k obstoječemu objektu s tlorisno površino, ki ne
sme presegati površine osnovnega objekta.
(5) Sprememba namembnosti obstoječih stanovanjskih in
gospodarskih objektov ali njihovih delov je dovoljena v območjih
stavbnih zemljišč, izven najboljših kmetijskih zemljišč.
(6) Postavitev čebelnjakov je dovoljena izven najboljših
kmetijskih zemljišč.
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(7) Za posege v zaščitnem pasu plinovoda veljajo pogoji iz 53.
člena tega odloka.
(8) Za posege v zaščitnem pase vodnih zajetij in vodovoda,
si mora investitor pridobiti pogoje in mnenje upravljavca
vodovodnega omrežja.
23. člen
Območje urejanja K3/2a, b, c, d, e, f
Gradnja je dovoljena pod enakimi pogoji, kot so opisani v 22.
členu tega odloka.
24. člen
Območje urejanja K3/3
Gradnja je dovoljena pod enakimi pogoji, kot so opisani v 22.
členu tega odloka.
25. člen
Območje urejanja K3/4a, b
Gradnja je dovoljena pod enakimi pogoji, kot so opisani v 22.
členu tega odloka.
26. člen
Območje urejanja K3/5
Gradnja je dovoljena pod enakimi pogoji, kot so opisani v 22.
členu tega odloka.
27. člen
Območje urejanja K3/6a, b
Gradnja je dovoljena pod enakimi pogoji, kot so opisani v 22.
členu tega odloka.
28. člen
Območje urejanja K3/7
Gradnja je dovoljena pod enakimi pogoji, kot so opisani v 22.
členu tega odloka.
29. člen
Območje urejanja K3/8
Gradnja je dovoljena pod enakimi pogoji, kot so opisani v 22.
členu tega odloka.
30. člen
Območje urejanja K3/9a, b, c
Gradnja je dovoljena pod enakimi pogoji, kot so opisani v 22.
členu tega odloka.
31. člen
Območje urejanja K3/10
Gradnja je dovoljena pod enakimi pogoji, kot so opisani v 22.
členu tega odloka.
32. člen
Območje urejanja K3/11
Gradnja je dovoljena pod enakimi pogoji, kot so opisani v 22.
členu tega odloka.
33. člen
Območje urejanja K3/12
Gradnja je dovoljena pod enakimi pogoji, kot so opisani v 22.
členu tega odloka.
34. člen
Območje urejanja K3/13a, b, c, d
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(1) Stanovanjska gradnja - novogradnje, dozidave, prizidki,
nadzidave obstoječih objektov in rekonstrukcije obstoječih
objektov so dovoljene pod splošnimi pogoji na stavbnih
zemljiščih.
(2) Gradnja gospodarskih objektov, objektov za potrebe
kmetijstva, kmečkega turizma in gostinstva, poslovnih, servisnih
in obrtnih objektov je dovoljena pod splošnimi pogoji na
površinah ugotovljenih stavbnih zemljišč. Pri tovrstnih objektih
mora biti zagotovljen zakonsko predpisan dovoz do predvidenih
objektov, ustrezno število parkirnih mest za stanovalce in
obiskovalce. Predvidena poslovna, servisna oziroma obrtna
dejavnost ne sme povečati negativnih vplivov na okolje in na
bivalne pogoje v sosednjih stanovanjskih objektih in njihovi
okolici.
(3) Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov je dovoljena
na površinah stavbnih zemljišč in v skladu s splošnimi pogoji iz
tega odloka in pogojih iz Uredbe.
(4) Gradnja objektov kmetij (stanovanjske hiše, gospodarska
poslopja, enostavnih in nezahtevnih objektov) je dovoljena v
območjih stavbnih zemljišč obstoječih kmetij oz. gospodarstev
ali na zemljišču v neposredni bližini, praviloma izven območja
najboljših kmetijskih zemljišč. Izven stavbnega zemljišča kmetije
so dopustne rekonstrukcije pomožnih gospodarskih poslopij,
ter dozidave k obstoječemu objektu s tlorisno površino, ki ne
sme presegati površine osnovnega objekta.
(5) Sprememba namembnosti obstoječih stanovanjskih in
gospodarskih objektov ali njihovih delov je dovoljena v območjih
stavbnih zemljišč, izven najboljših kmetijskih zemljišč.
(6) Postavitev čebelnjakov je dovoljena izven najboljših
kmetijskih zemljišč.
(7) Na zahodnem delu območja urejanja K3/13d je na
kmetijskih zemljiščih (najboljših in drugih kmetijskih zemljiščih)
dopustna ureditev organiziranega kompleksa za vrtičkarstvo.
Znotraj posameznih kompleksov za vrtičkarstvo, ki morajo biti
ograjeni, je dopustna postavitev po enega večnamenskega
vrtičkarskega objekta (shramba za spravilo orodja, manjše
skladišče, pokrit večnamenski prostor za druženje, sanitarije) s
pripadajočo zunanjo ureditvijo, dovozi in parkirišči za vrtičkarje.
Večnamenski vrtičkarski objekt bo pritličen, maksimalnih
tlorisnih dimenzij 16.00 m x 7,00 m (tolerance +- 2,00 m).
Naklon strešin je od 35-45 stopinj. Objekt je lahko manjših
tlorisnih dimenzij. Večnamenski objekt je lahko priključen na
javno komunalno infrastrukturo (voda, elektrika, kanalizacija,
itd.). Za odvod odpadnih vod je obvezna izgradnja male čistilne
naprave ali priključitev na javni kanalizacijski sistem.
Druga območja urejanja – gozdovi
35. člen
Območje urejanja G3/1
(1) Območje urejanja je pretežno gozd. Novogradnje
stanovanjskih objektov in gospodarskih objektov izven stavbnih
zemljišč niso dovoljene. Na območju urejanja je dovoljena
gradnja objektov za namene športa, rekreacije in prireditvenih
dejavnosti, s spremljajočimi objekti.
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(2) Dovoljena je gradnja infrastrukturnih objektov, predvsem
vodovodnih sistemov in druge javne
infrastrukture, s
spremljajočimi objekti.
(3) Za posege v zaščitnem pasu plinovoda veljajo pogoji iz 52.
člena tega odloka.
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in v območje spomenika v območju urejanja G3/3b je potrebno
soglasje pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.
(5) Za vsak poseg v spomenik Z11 (spomenik XIV. divizije
in enotam IV. Operativne cone na Graški gori) in v območje
spomenika v območju urejanja G3/3b je potrebno soglasje
pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

(4) Za posege v zaščitnem pase vodnih zajetij in vodovoda,
si mora investitor pridobiti pogoje in mnenje upravljavca
vodovodnega omrežja.

(6) Za posege v zaščitnem pasu plinovoda veljajo pogoji iz 52.
člena tega odloka.

(5) Dopustne so spremembe namembnost obstoječih objektov
ali delov objekta ter rekonsrukcije obstoječih objektov na
stavbnih zemljiščih.

(7) Za posege v zaščitnem pase vodnih zajetij in vodovoda,
si mora investitor pridobiti pogoje in mnenje upravljavca
vodovodnega omrežja.

(6) Območje se varuje kot širše območje hidrološkega in
površinskega
geomorfološkega
naravnega
spomenika
(Arnejcev slap NS 005.7.), v skladu s pogoji iz 59. člena tega
odloka.
(7) Gradnja objektov namenjenih športni in rekreacijski
dejavnosti, ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov
je dopustna na stavbnih zemljiščih v območju športno
rekreacijskega kompleksa Graška gora (parcele št. 249/4,
249/5, 249/6 in 1094/4-del, k.o. Plešivec).

38. člen
Območje urejanja G3/4a, b
(1) Območji urejanja sta pretežno gozd. Novogradnje
stanovanjskih objektov in gospodarskih objektov izven stavbnih
zemljišč niso dovoljene. Na območjih urejanja je dovoljena
gradnja objektov za namene športa, rekreacije in prireditvenih
dejavnosti, s spremljajočimi objekti.

36. člen

(2) Na stavbnih zemljiščih je dovoljena gradnja stanovanjskih
objektov, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih
objektov, gradnja gospodarskih objektov za potrebe kmetijstva,
porušitve dotrajanih objektov ter gradnja nezahtevnih in
enostavnih objektov.

(1) Območji urejanja sta pretežno gozd. Novogradnje
stanovanjskih objektov in gospodarskih objektov izven stavbnih
zemljišč niso dovoljene. Na območju urejanja je dovoljena
gradnja objektov za namene športa, rekreacije in prireditvenih
dejavnosti, s spremljajočimi objekti.

(3) Dovoljena je gradnja infrastrukturnih objektov, predvsem
vodovodnih sistemov in druge javne
infrastrukture, s
spremljajočimi objekti.

Območje urejanja G3/2a, b

Območje urejanja G3/4c
(2) Dovoljena je gradnja infrastrukturnih objektov, predvsem
vodovodnih sistemov in druge javne
infrastrukture, s
spremljajočimi objekti.
(3) Za posege v zaščitnem pasu plinovoda veljajo pogoji iz 52.
člena tega odloka.
(4) Za posege v zaščitnem pase vodnih zajetij in vodovoda,
si mora investitor pridobiti pogoje in mnenje upravljavca
vodovodnega omrežja.
37. člen
Območje urejanja G3/3a, b, c
(1) Območja urejanja so pretežno gozd. Novogradnje
stanovanjskih objektov in gospodarskih objektov izven stavbnih
zemljišč niso dovoljene. Na območjih urejanja je dovoljena
gradnja objektov za namene športa, rekreacije in prireditvenih
dejavnosti, s spremljajočimi objekti.
(2) Dovoljena je gradnja infrastrukturnih objektov, predvsem
vodovodnih sistemov in druge javne
infrastrukture, s
spremljajočimi objekti.
(3) Dovoljeni so posegi pri obnovi kulturnih spomenikov.

(1) Območje je v večini varovani gozd. Novogradnje na območju
niso dovoljene.
(2) Dovoljena je gradnja infrastrukturnih objektov, predvsem
vodovodnih sistemov in druge javne infrastrukture, s
spremljajočimi objekti.
39. člen
Območje urejanja G3/5a, b, c
(1) Območja urejanja so pretežno gozd. Novogradnje
stanovanjskih objektov in gospodarskih objektov izven stavbnih
zemljišč niso dovoljene. Na območjih urejanja je dovoljena
gradnja objektov za namene športa, rekreacije in prireditvenih
dejavnosti, s spremljajočimi objekti.
(2) Na stavbnih zemljiščih je dovoljena gradnja stanovanjskih
objektov, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih
objektov, gradnja gospodarskih objektov za potrebe kmetijstva,
porušitve dotrajanih objektov ter gradnja nezahtevnih in
enostavnih objektov.
(3) Dovoljena je gradnja infrastrukturnih objektov, predvsem
vodovodnih sistemov in druge javne infrastrukture, s
spremljajočimi objekti.

(4) Za vsak poseg v spomenik Z4 (spominski kamen v spomin na
ustanovitev 1. štajerskega bataljona na Grmadi nad Plešivcem)
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40. člen
Območje urejanja G3/6a, b
(1) Območja urejanja so pretežno gozd. Novogradnje
stanovanjskih objektov in gospodarskih objektov izven stavbnih
zemljišč niso dovoljene. Na območjih urejanja je dovoljena
gradnja objektov za namene športa, rekreacije in prireditvenih
dejavnosti, s spremljajočimi objekti.
(2) Na stavbnih zemljiščih je dovoljena gradnja stanovanjskih
objektov, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih
objektov, gradnja gospodarskih objektov za potrebe kmetijstva,
porušitve dotrajanih objektov ter gradnja nezahtevnih in
enostavnih objektov.
(3) Dovoljena je gradnja infrastrukturnih objektov, predvsem
vodovodnih sistemov in druge javne infrastrukture, s
spremljajočimi objekti.

14. marec 2010

42. člen
Območje urejanja G3/8
(1) Območje urejanja je pretežno gozd. Novogradnje
stanovanjskih objektov in gospodarskih objektov izven stavbnih
zemljišč niso dovoljene. Na območjih urejanja je dovoljena
gradnja objektov za namene športa, rekreacije in prireditvenih
dejavnosti, s spremljajočimi objekti.
(2) Na stavbnih zemljiščih je dovoljena gradnja stanovanjskih
objektov, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih
objektov, gradnja gospodarskih objektov za potrebe kmetijstva,
porušitve dotrajanih objektov ter gradnja nezahtevnih in
enostavnih objektov.
(3) Dovoljena je gradnja infrastrukturnih vodov, predvsem
vodovodnih in cestnih sistemov ter druge javne infrastrukture,
s spremljajočimi objekti.
43. člen

Območje urejanja G3/6c

Območje urejanja G3/9a, b

(1) Območje je v večini varovani gozd. Novogradnje na območju
niso dovoljene.

(1) Območji urejanja sta pretežno gozd. Novogradnje
stanovanjskih objektov in gospodarskih objektov izven stavbnih
zemljišč niso dovoljene. Na območjih urejanja je dovoljena
gradnja objektov za namene športa, rekreacije in prireditvenih
dejavnosti, s spremljajočimi objekti.

(2) Dovoljena je gradnja infrastrukturnih objektov, predvsem
vodovodnih sistemov in druge javne
infrastrukture, s
spremljajočimi objekti.
41. člen
Območje urejanja G3/7a, b, c, d
(1) Območja so v večini varovani gozdovi. Novogradnje na
območju niso dovoljene.
(2) Na stavbnih zemljiščih je dovoljena gradnja stanovanjskih
objektov, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih
objektov, gradnja gospodarskih objektov za potrebe kmetijstva,
porušitve dotrajanih objektov ter gradnja nezahtevnih in
enostavnih objektov.
(3) Dovoljena je gradnja infrastrukturnih objektov, predvsem
vodovodnih in cestnih sistemov ter druge javne infrastrukture,
s spremljajočimi objekti.
Območje urejanja G3/7
(1) Območja urejanja so pretežno gozd. Novogradnje
stanovanjskih objektov in gospodarskih objektov izven stavbnih
zemljišč niso dovoljene. Na območjih urejanja je dovoljena
gradnja objektov za namene športa, rekreacije in prireditvenih
dejavnosti, s spremljajočimi objekti.
(2) Območje se varuje kot širše območje hidrološkega in
površinskega
geomorfološkega
naravnega
spomenika
(Arnejcev slap NS 005.7.), v skladu s pogoji iz 59. člena tega
odloka.
(3) Dovoljena je gradnja infrastrukturnih objektov, predvsem
vodovodnih in cestnih sistemov ter druge javne infrastrukture,
s spremljajočimi objekti.
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(2) Na stavbnih zemljiščih je dovoljena gradnja stanovanjskih
objektov, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih
objektov, gradnja gospodarskih objektov za potrebe kmetijstva,
porušitve dotrajanih objektov ter gradnja nezahtevnih in
enostavnih objektov.
(3) Dovoljena je gradnja infrastrukturnih objektov, predvsem
vodovodnih in cestnih sistemov ter druge javne infrastrukture,
s spremljajočimi objekti.
(4) Območje urejanja G3/9b se varuje kot širše območje
površinskega in podzemnega geomorfološkega spomenika NS
005.4. (Velunja peč – ožje območje spomenika je parcela št.
444/1, k.o. Paka), v skladu z določili iz 59. člena tega odloka.
44. člen
Območje urejanja G3/10
Za območje urejanja veljajo enaka določilo, kot so opisana v
36. členu tega odloka.
45. člen
Območje urejanja G3/11
Za območje urejanja veljajo enaka določilo, kot so opisana v
36. členu tega odloka.
Ostala območja urejanja – infrastruktura
46. člen
Območje urejanja 13/1a, b
(1) V območjih urejanja so dovoljeni na stavbnih zemljiščih
posegi iz 6. člena tega odloka pod splošnimi pogoji ob
upoštevanju pogojev in meril iz 7. člena tega odloka.
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(2) Za vse posege v območju varovalnega pasu državne ceste
Velenje – Slovenj Gradec je potrebno predhodno pridobiti
pogoje in mnenje upravljavca državne ceste.
(3) Za vse posege v območje varovalnega pasu reke Pake je
potrebno predhodno pridobiti pogoje in mnenje upravljavca
vodnega območja reke Pake.
(4) Dovoljena je gradnja infrastrukturnih vodov, predvsem
vodovodnih in cestnih sistemov ter druge javne infrastrukture,
s spremljajočimi objekti.
47. člen
Območje urejanja 13/2a, b, c
(1) V območjih urejanja so dovoljeni na stavbnih zemljiščih
posegi iz 6. člena tega odloka pod splošnimi pogoji ob
upoštevanju pogojev in meril iz 7. člena tega odloka.
(2) Za vse posege v območju varovalnega pasu državne ceste
Velenje – Slovenj Gradec je potrebno predhodno pridobiti
pogoje in mnenje upravljavca državne ceste.
(3) Za vse posege v območje varovalnega pasu reke Pake je
potrebno predhodno pridobiti pogoje in mnenje upravljavca
vodnega območja reke Pake.
(4) Dovoljena je gradnja infrastrukturnih vodov, predvsem
vodovodnih in cestnih sistemov ter druge javne infrastrukture,
s spremljajočimi objekti.
(5) Za vsak poseg v območju spomenika Z9 (spominski kamen
pri Čuježu – območje urejanja 13/2a) je potrebno predhodno
pridobiti pogoje in mnenje pristojne službe za varstvo kulturne
dediščine.
48. člen
Območje urejanja 13/3
(1) V območju urejanja so dovoljeni na stavbnih zemljiščih posegi
iz 6. člena tega odloka pod splošnimi pogoji ob upoštevanju
pogojev in meril iz 7. člena tega odloka.
(2) Na območju urejanja je na kmetijskih zemljiščih (najboljših
in drugih kmetijskih zemljiščih) dopustna ureditev organiziranih
območij za vrtičkarstvo. Znotraj posameznih območij za
vrtičkarstvo, ki morajo biti ograjeni, je dopustna postavitev po
enega večnamenskega vrtičkarskega objekta (shramba za
spravilo orodja, manjše skladišče, pokrit večnamenski prostor
za druženje, sanitarije) s pripadajočo zunanjo ureditvijo,
dovozi in parkirišči za vrtičkarje. Večnamenski vrtičkarski
objekt je lahko pritličen, maksimalnih tlorisnih dimenzij 16.00
m x 7,00 m (tolerance +- 2,00 m). Objekt je lahko tudi manjših
tlorisnih dimenzij. Naklon strešin je dopusten od 35-45 stopinj.
Večnamenski objekt je lahko priključen na javno komunalno
infrastrukturo (voda, elektrika, kanalizacija, itd.). Za odvod
odpadnih vod je obvezna izgradnja male čistilne naprave ali
priključitev na javni kanalizacijski sistem.
49. člen
Ostala območja urejanja kamnoloma Paka E3/1
(1) V morfoloških enotah 1A/1, 1A2 in 1A/3 je dovoljena
novogradnja
stanovanjskih,
gospodarskih,
kmetijskih,
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počitniških objektov, gradnja objektov namenjenih poslovni in
obrtni dejavnosti s spremljajočimi objekti, dozidave, nadzidave
in rekonstrukcije in porušitve obstoječih objektov pod splošnimi
pogoji. Dovoljena je tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih
objektov in spremembe namembnosti obstoječih objektov ali
posameznih delov objekta.
(2) Morfološka enota z oznako 3A/1 je območje bivše podružnične
šole Paka. Dovoljeni so posegi na obstoječem objektu, kot
so rekonstrukcija, adaptacija, dozidava in vzdrževalna dela.
Dopustna je sprememba namembnosti celotnega objekta
ali njegovega posameznega dela za stanovanjske namene,
za namene delovanja Krajevne skupnosti Paka in poslovne
namene. Za vsak poseg na obstoječem objektu in na
obravnavanem območju si mora investitor pridobiti soglasje
Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.
(3) Morfološka enota z oznako 7A/1 je območje eksploatacije
kamnoloma Paka. Za to območje je izdelan Ureditveni načrt
kamnolom Paka (Uradni vestnik MOV št. 8/1997).
(4) Morfološka enota 11A je infrastrukturni koridor. V območju
so dovoljeni posegi za normalno vzdrževanje komunalne
infrastrukture.
(5) V morfološki enoti 11A/1 so dovoljeni posegi za vzdrževanje
komunalne infrastrukture, reke Pake, dopustna pa je tudi
gradnja športno rekreacijskih objektov s spremljevalnimi objekti
(nezahtevni in enostavni objekti).
(6) V morfološki enoti 11A/2 so dovoljeni posegi pri vzdrževanju
obstoječih stanovanjskih objektov in gospodarskih poslopij.
Novogradnja stanovanjskih objektov in gospodarskih objektov
v tej morfološki enoti ni dopustna, dopustne pa so manjše
dozidave obstoječih objektov ter gradnja nezahtevnih in
enostavnih objektov.
(7) V morfološki enoti 11A/3 so dovoljeni posegi pri vzdrževanju
obstoječih stanovanjskih objektov, gospodarskih poslopij in
poslovnih objektov. Dopustna je novogradnja stanovanjskih
objektov in gospodarskih objektov, dozidave, nadzidave in
rekonstrukcije obstoječih objektov ter postavitev nezahtevnih
in enostavnih objektov.
(8) V morfološki enoti 11A/4 niso dovoljene novogradnje
objektov, razen za potrebe vzdrževanja in gradenj komunalne
infrastrukture.
(9) V morfološki enoti 13A/1 niso dovoljene novogradnje
objektov, razen za potrebe vzdrževanja in gradenj komunalne
infrastrukture.
(10) Za vsak poseg v območju spomenika Z8 (spomeniško
urejen grob padlemu kurirju, parcela št. 212/3, k.o. Paka) je
potrebno predhodno pridobiti pogoje in mnenje pristojne službe
za varstvo kulturne dediščine.
V. MERILA ZA DOLOČANJE PARCEL
50. člen
Velikost in oblika parcel
(1) Parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških
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parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je
predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo
takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin , ki
bodo služile takšnemu objektu.
(2) Parcela mora biti sposobna za gradnjo, v primeru pogojnih
primernih tal za gradnjo je potrebno pred pričetkom gradnje
pridobiti geotehnične pogoje v zvezi z načrtovano gradnjo.
(3) Velikost posameznih parcel naj bistveno ne odstopa od
okoliških parcel. Velikost parcele za gradnjo stanovanjskih,
poslovnih, obrtnih, gospodarskih, trgovskih, gostinskih objektov
in objektov centralnih dejavnosti je minimalno 400 m2, ob
upoštevanju predpisanih odmikov objektov od sosednjih parcel
iz 9. člena odloka.
(4) Velikost parcele za gradnjo počitniškega objekta je minimalno
300 m2, ob upoštevanju , ob upoštevanju predpisanih odmikov
objektov od sosednjih parcel iz 9. člena odloka.
(5) Obstoječih parcel ni mogoče deliti na manjše parcele,
če z delitvijo oziroma novo parcelacijo, ne nastanejo nove
parcele, ki ustrezajo kriterijem iz prejšnjih dveh odstavkov tega
člena, glede velikosti parcel, in če na njih ni mogoče zgraditi
novogradnje ( geometrično preozke oz. predolge parcele), z
upoštevanjem odmikov iz 9. člena tega odloka.
(6) Velikost parcel pri kompleksni gradnji vrstnih hiš V območju
ureditvenega območja naselja Lipje 5 se mora prilagoditi
tipologiji gradnje vrstnih hiš. Minimalna velikost parcele je 200
m2.
VI. MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE
STAVBNIH ZEMLJIŠČ
51. člen
Komunalna infrastruktura
(1) Za komunalno opremljenost stavbnega zemljišča oziroma
parcele skrbi investitor.
(2) Vsi stanovanjski, proizvodni, centralni, poslovni, obrtni,
gostinski, trgovski in turistični objekti morajo biti priključeni
na obstoječo oziroma novozgrajeno gospodarsko javno
infrastrukturo (javni vodovod, kanalizacijo, električno omrežje).
(3) Komunalne odpadne vode iz objektov se morajo speljati
v javno kanalizacijo ali individualno oz. malo čistilno napravo.
Izjemoma je dopustna za zbiranje odpadnih vod nepropustna
greznica na izpraznjevanje, brez izpusta v okolico. Gradnja
pretočnih greznic z izpustom v ponikalnico je prepovedana.
(4) Kjer obstaja ali je v gradnji novi vodovod ali kanalizacija,
mora biti vsa nova in dopolnilna gradnja priključena v skladu s
pogoji upravljavca komunalne infrastrukture. Vodovodi morajo
biti zgrajeni iz atestiranih materialov.
(5) Kjer ni javnega vodovoda, mora investitor zgraditi vodnjak
ali zajetje v skladu s pogoji pooblaščene strokovne službe.
(6) Vse garaže morajo biti opremljene z lovilcem olj.
(7) Odplake iz gospodarskih poslopij (gnojnica ali gnojevka)
se ne sme odvajati v kanalizacijo, ampak v vodotesno gnojno
jamo oziroma jamo za gnojevko. Gnoj mora biti skladiščen
tako, da bo preprečeno onesnaževanje površinskih in podtalnih
vod. Gnojišča, gnojne jame, in jame za gnojevko morajo biti

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

14. marec 2010

zgrajene skladno s predpisi za tovrstne objekte.
(8) Drenažne vode, površinske žive vode in ne onesnažene
meteorne vode s streh in utrjenih površin, je potrebno ločeno
odvajati v površinske odvodnike ali vodotoke.
Prometna infrastruktura
(1) Pri določanju lokacije novih objektov je potrebno za vsak
objekt zagotoviti dostop in dovoz na javno cesto ali javno pot in
si prizadevati, da ima več objektov skupen priključek na javno
cesto.
(2) Pri dimenzioniranju cest in javnih poti je potrebno upoštevati
veljavna zakonska določila in normative.
(3) V rezervatih novih prometnic in prometnic, ki so predvidene
za rekonstrukcijo, kot to določajo prostorske sestavine
družbenega plana Mestne občine Velenje in drugi planski akti
lokalne skupnosti, je na obstoječih objektih dovoljeno opravljati
le vzdrževalna dela. V varovalnih pasovih ostalih obstoječih
prometnic so dovoljene novogradnje, dozidave, nadzidave in
spremembe namembnosti obstoječih objektov le pod pogoji
upravljavca ceste. Soglasje upravljavca ceste je potrebno tudi
v primerih, ko se v varovalnem pasu gradijo dovozni priključki
na cesto, postavljajo ograje, gradijo oporni zidovi in sadijo žive
meje.
(4) Dovozi in priključki na cestno mrežo morajo biti urejeni tako,
da se z njimi ne ovira ali ogroža promet in varnost v prometu,
ter da se ne poškoduje cesta ali ostali cestni objekti.
(5) Gradnja mostov in cest v območju vodotokov, ne sme
posegati v pretočni profil vodotoka. Varnost pred stoletnimi
vodami mora biti zagotovljena z minimalno 50 cm višine nad
nivojem stoletnih vod.
Energetska infrastruktura
(1) Za gradnjo objektov v koridorjih obstoječih in predvidenih
prenosnih daljnovodov (visokonapetostno omrežje) je potrebno
pridobiti pisno soglasje upravljavca daljnovoda. Za vse objekte
(novogradnje, nadzidave, dozidave objektov namenjenih za
stalno ali začasno bivanje ter za pomožne objekte), ki posegajo
v elektroenergetske koridorje obstoječih oziroma predvidenih
daljnovodov, je potrebno predložiti dokazilo pooblaščene
organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti velikosti
elektromagnetnega sevanja, kot to določajo predpisi.
(2) Gradnja objektov v koridorjih obstoječih in predvidenih 10
kV in 20 kV vodov ni je možna le v izjemnih primerih. Vsi posegi
v koridorjih obstoječih in predvidenih daljnovodov so možni le s
soglasjem upravljavca daljnovoda.
(3) Električno nizkonapetostno omrežje in omrežje javne
razsvetljave naj se v strnjenih naseljih in v ureditvenih območjih
naselij izvaja podzemno.
(4) Na območjih, ki so predvidena za gradnjo novih objektov
in območjih, kjer je napetost nezadostna, je potrebno izvesti
ojačitve obstoječega omrežja in zagotoviti lokacije za nove
transformatorske postaje in trase za priključne SN vode.
(5) Priključki objektov na električno omrežje so možni v skladu
s predpisi.
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(6) Javno razsvetljavo ob cestah je potrebno graditi v skladu s
predpisi.
Telekomunikacijska infrastruktura
(1) Telefonsko omrežje in omrežje kabelskega razdelilnega
sistema (televizija, internetne kabelske povezave, itd.), se
bo izvajalo na osnovi posebnih projektov za izgradnjo tega
omrežja, ki morajo biti skladni s predpisi.
(2) Pri določanju trase in same izvedbi telekomunikacijske
infrastrukture je potrebno upoštevati odmike oziroma zaščitne
ukrepe, ki jih predpiše upravljavec, upoštevana pa mora biti
tudi vsa zakonodaja in standardi iz tega področja.
(3) Gradnja oziroma postavitev baznih postaj mobilne telefonije
(antene, servisni objekti, itd.) na celotnem obravnavanem
območju je dopustna le ob predhodno pridobljenem soglasju
Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.
Ogrevanje objektov
Ogrevanje obstoječih in predvidenih objektov in naprav je
predvideno individualno za vsak objekt posebej. Pri izbiri načina
ogrevanja naj se uporabljajo sistemi, ki čimmanj onesnažujejo
okolje (plin, elektrika, sončna energija, lesna biomasa, itd.).
Vse nove naprave in sistemi za ogrevanje morajo biti atestirani
in skladni s predpisi. Dopustno je daljinsko ogrevanje za več
objektov v samostojnem sistemu.
Ravnanje z odpadki
(1) Zbiranje in ravnanje z odpadki predpisuje poseben občinski
odlok. Potrebno je upoštevati vsa določila iz tega odloka.
(2) Na posameznih območjih se skladno z občinskimi predpisi
locira ekološke otoke na primernih dostopnih mestih za ločeno
zbiranje odpadkov.
VII. MERILA IN POGOJI GLEDE
INFRASTRUKTURNE KORIDORJE

POSEGOV

V

52. člen
Vrste varovalnih pasov
(1) Če ni s posebnim predpisom določeno drugače so varovalni
pasovi objektov gospodarske javne infrastrukture na območju
PUP 03 naslednji:
varovalni pasovi prometne infrastrukture,
varovalni pasovi elektroenergetske infrastrukture,
varovalni pasovi prenosnega in distribucijskega
plinovodnega omrežja,
varovalni pasovi vodovoda, kanalizacije, toplovoda oziroma
vročevoda, vodov, namenjenih telekomunikacijskim
storitvam, vključno s kabelskim razdelilnim sistemom in
drugih vodov, ki služijo določeni vrsti gospodarske javne
službe lokalnega pomena oziroma so v javno korist.
(2) Soglasja, ki jih morajo investitorji pridobiti pred pričetkom
gradnje, če leži zemljišče, na katerem naj bi bil zgrajen objekt
(tudi nezahteven ali enostaven objekt), v varovalnem pasu, so
soglasja oziroma dovoljenja, ki jih v skladu s predpisi, ki urejajo
obratovanje objektov gospodarske javne infrastrukture, izdajo
upravljavci teh objektov.
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Širine varovalnih pasov
Če ni s posebnimi predpisi določeno drugače, znaša varovalni
pas posameznih objektov gospodarske javne infrastrukture na
vsaki strani :
1. Cestna infrastruktura
- hitre ceste
35 m
- glavne ceste
25 m
- regionalne ceste
15 m
- lokalne ceste
10 m
- zbirne mestne ceste
10 m
- mestne ceste
8m
- javne poti
6m
- državne kolesarske steze
5m
- javne poti za kolesarje
3m
Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta na
vsako stran.
2. Elektroenergetska infrastruktura
varovalni pas prenosnega elektroenergetskega
daljnovoda nazivne napetosti 400 kV in 220 kV je 25 m;
varovalni pas prenosnega elektroenergetskega
daljnovoda nazivne napetosti 110 kV je 15 m;
varovalni pas prostozračnega distribucijskega
elektroenergetskega voda nazivne napetosti 10/20 kV je
10 m;
varovalni pas kabliranega distribucijskega
elektroenergetskega voda nazivne napetosti je 10/20
kV je 5 m, merjeno od osi posameznega voda na vsako
stran.
3. Plinovodno omrežje
varovalni pas prenosnega plinovoda z obratovalnim
tlakom 16 bar in več je 100 m;
varovalni pas distribucijskega plinovoda z obratovalnim
tlakom manjšim od 16 bar in večjim od 1 bar je 30 m;
varovalni pas drugega distribucijskega plinovoda, z
obratovalnim tlakom manjšim od 1 bar je 5 m, merjeno
od osi voda.
4. Ostala javna infrastruktura
Varovalni pas vodovoda, kanalizacije, toplovoda oziroma
vročevoda, voda, namenjenega telekomunikacijskim storitvam,
vključno s kabelskim razdelilnim sistemom in drugih vodov,
ki služijo določeni vrsti gospodarske javne službe lokalnega
pomena oziroma so v javno korist, razen priključkov nanje, je
1,5 m, merjeno od osi posameznega voda.
53. člen
Primarno plinovodno omrežje
(1) V 200 m širokem varovalnem pase primarnega plinovoda
je dovoljena gradnja stanovanjskih, gospodarskih, poslovnih
objektov, dozidave, nadzidave in rekonstrukcije obstoječih
objektov, ter gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov ob
predhodni pridobitvi soglasja Urada za okolje in prostor Mestne
občine Velenje in upravljavca plinovoda.
(2) Predvidenemu magistralnemu plinovodu se določi varstveni
pas 30 m levo in desno od osi plinovoda.
VIII. MERILA IN POGOJI ZA OHRANJANJE IN RAZVIJANJE
NARAVNIH IN Z DELOM PRIDOBLJENIH VREDNOT
ČLOVEKOVEGA OKOLJA
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54. člen
Pri celotnem gospodarjenju s prostorom (kmetijska proizvodnja
in gozdarstvo, prenova, obnova, novogradnja, vzdrževalni
ukrepi vodnega gospodarstva, agro in hidromelioracije,
vzdrževanju objektov in drugega vaškega zelenja) se določajo
naslednji pogoji varovanja naravnih prvin:
-

-

-

-

-

-

Da se ohranja krajinski vzorec naravnih prvin in njegova
površinska in volumenska razmerja ter fiziografska in
ekološka struktura krajine (predvsem mikro vegetacijski
elementi in specifične biocenoze ter manjše enote gozda
sredi večjih kmetijskih območij).
Da se ohranja krajinsko – oblikovana struktura rabe
prostora (razmerja kmetijske rabe, naselij in gozda) ter
zaščiti gozdni rob. Kot posebna značilnost območja se
ohranjajo zaselki – značilne zaključene gospodarske
enote.
Dovoljene so vse vrste posegov za izboljšanje okolja
(sanacija plazov, preprečevanje erozije idr.). Sanacije
obstoječih degradacij (kamnolomi, peskokopi, idr. ) so
obvezne. Vsi posegi v prostor pa morajo biti izvedeni v
obliki in na način,ki sledi strukturam v prostoru in obstoječi
rabi ter upošteva naravne vire in značilnosti prostora
(materiali, vegetacija, neformalna zasnova zasaditve,
značilne smeri in oblika pri regulacijah in melioracijah).
Za večje posege v prostor morajo biti izdelani projekti
sanacije.
Vsi novi posegi (sanacijski in drugi) ne smejo degradirati
prostora ali pa morajo biti degradacije predvidene in sproti,
takoj sanirane (eksploatacije kamnolomov, peskokopov,
itd.).
Okolica se lahko zasadi samo z avtohtono vegetacijo.
Vnašanje okrasnih gojenih vrst ter eksotičnega drevja
in grmičevja ni dovoljeno. Oblikovanje vrtov mora biti
prilagojeno terenu.
Odpadke je dovoljeno odlagati samo na komunalno
urejena odlagališča odpadkov.

55. člen
(1) Da se ohranja naravno ravnovesje in zaradi smotrnega
gospodarjenja, je potrebno za postavitev čebelnjakov v določenih
območjih, upoštevati pogoje soglasja čebelarskega društva
občine Velenje in občinskega veterinarskega inšpektorja.
(2) Postavitev čebelnjakov je dovoljena izven 1. območij
kmetijskih zemljišč pod splošnimi pogoji.
(3) Sprememba namembnosti čebelnjakov v sekundarna
bivališča ni dopustna.
56. člen
(1) Pri varovanju varovalnih gozdov je potrebno upoštevati
Odlok o razglasitvi gozdov za trajno varovane gozdove v Mestni
občini Velenje.
(2) Namensko rabo teh gozdov je mogoče spremeniti le s
spremembo Prostorskih sestavin družbenega plana Mestne
občine Velenje ali Občinskega prostorskega načrta Mestne
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občine Velenje.
(3) Za vse posege v varovane gozdove je potrebno predhodno
pridobiti soglasje pristojne gozdarske službe.
57. člen
(1) Da bi se zavarovali vodni viri pred onesnaževanjem, je pri
posegih v varstvene pasove vodnih virov pitne vode obvezno
predhodno pridobiti pogoje in mnenje upravljavca vodovodnega
sistema mestne občine Velenje.
(2) Zavarujejo se vsi vodni viri, tudi vodni viri z manjšo
izdatnostjo (samostojni izviri, zajetja), ki nimajo določenih
varstvenih pasov.
(3) Obvezna je ohranitev in obnavljanje obstoječih hišnih
vodnjakov.
58. člen
(1) Vodotoke je potrebno urediti tako, da bodo obvodna območja
varna pred visokimi vodami. V varovalnem pasu vodotokov ne
sme biti lociran drug objekt, ki bi oviral prehod ob vodotoku.
(2) Za vse posege v strugo reke Pake in za vse večje posege v
struge drugih vodotokov je potrebno izdelati posebne strokovne
podlage in na njihovi osnovi izvedbeni projekt za predviden
poseg v vodotok.
(3) Vse manjše regulacije in druge ureditve vodotokov, morajo
biti narejene tako, da ne spreminjajo naravne oblikovanosti
vodotoka. Uporabljeni materiali in obvezna obsaditev nove
struge vodotoka mora biti oblikovno in po izboru vrst vegetacije
enaka naravni.
59. člen
(1) Z namenom, da se trajno zagotovi ohranitev kulturne
dediščine, ki ima posebno vrednost, je upoštevati določila
Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na
območju občine Velenje.
Območja in objekti razglašenih spomenikov:
S 01 - Spomeniško območje Plešivec – Graška gora v celotnem
območju planske celote 03.
S 03 - Podružnična cerkev Sv. Nikolaj - v Bevčah, v območju
S3/4a;
S 09 - Podružnična cerkev Sv. Miklavž - v Plešivcu, v območju
S3/1a;
S 14 - Podružnična cerkev Sv. Ožbolt - v Škalskih Cirkovcah,
v območju S3/2a;
E 03 - Stanovanjska hiša, kozolec, gospodarsko poslopje,
marof in drugi pomožni objekti domačije - v Bevčah št.
20, v območju S3/4a;
Z 04 - Spominski kamen v spomin na ustanovitev I. Štajerskega
bataljona - na Grmadi nad Plešivcem, v območju G3/3b;
Z 08 - Spomeniško urejen grob padlemu kurirju L. Blagotinšku
- v Paki, v območju E3/1;
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Spominski kamen pri Čuježu - v Paki, v območju
13/2a;

Z 11 - Spomenik XIV. diviziji in enotam IV. operativne cone - na
Graški gori, v območju G3/3b;
Z 39 - Spominsko urejeno grobišče padlim borcem NOV in
ŽFT Plešivec – Škalske Cirkovce, v območju S3/1a.

-

-

najdba prazgodovinskih železnih predmetov ( sušilne
obrti ) v Bevčah,
znamenje v Bevčah,
hiša v Paki št. 20,
plošča padlim borcev in ŽFT, vzidana na osnovni šoli v
Škalskih Cirkovcah,
spominska plošča na pokopališču v Plešivcu, v območju
S3/1a,
plošča padlim borcem – gasilcem na gasilskem domu
Bevče,
spominska plošča neznanemu padlemu borcu NOV na
poslopju kmetije Turnšek na Paškem Kozjaku,
spomenik Prenos ranjenega partizana na Graški gori na
Metuljevem vrhu,
brunarica z razsvetljenim gradivom iz NOB ( muzejem )
na Graški gori na Metuljevem vrtu,
spominska plošča leta 1945 ubiti mladoletni aktivistki
NOB A. Avberšek.

Upoštevajo se tudi nerazglašeni naravni spomeniki in
znamenitosti:
-

Velunja peč, markanten naravni most pri Paki , površinski
in podzemeljski geomorfološki naravni spomenik, v
območju G3/9a;
Arnejcev slap na meji z občino Slovenj Gradec v Plešivcu,
hidrološki in površinski geomorfološki naravni spomenik,
v območju G3/1b;
trilistna valdštajnina v Paki pri Velenju, botanični naravni
spomenik v območju E3/1;
Turnškova jama, v območju G3/9a;
Ovčja jama, v območju G3/7f;
Brezno v Jeseniku, v območju G3/9a;
Paška jama, v območju G3/9a;
reka Paka od izvira do Velenja.

Varstveni režim za podzemeljske geomorfološke spomenike:
a)
b)
c)

Na ožjem območju spomenika je prepovedano:
kakršnokoli uničevanje, odstranjevanje, nabiranje faune
in flore, lov idr. v jami;
spreminjanje vegetacijske odeje (krčenje gozda,
grmičevja);
vsa gradbena in zemeljska dela na površju nad jamo.
Na širšem območju spomenika je prepovedano:
odlaganje vseh vrst odpadkov;
povzročanje vibracij ali eksplozij;
onesnaževanje voda ki ponikajo v vodo.
S predhodnim soglasjem pod pogoji in na način, ki jih
predpiše so glaso dajalec in v skladu z določili tega
odloka, je možno:

postavljati ali polagati površinske energetske vode;
urediti spomenik za obiske javnosti;
vzdrževanje obstoječih objektov, prizidki in nadzidave.

Varstveni režim za hidrološke in površinske geomorfološke
spomenike:
d)
-

Upošteva se tudi kulturna dediščina, ki ni razglašena:
-
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e)
-

Na celotnem območju je prepovedano:
novogradnje vseh vrst stavb, cest in drugih infrastrukturnih
naprav;
odlaganje vseh vrst odpadkov;
povzročanje vibracij ali eksplozij;
postavljanje reklamnih in drugih tabel, znamenj ali
svetlobnih napisov;
onesnaževanje voda, spreminjanje kemičnih, fizikalnih in
bioloških lastnosti voda;
hidroenergetsko izkoriščanje voda.
Izjemoma in po predhodnem soglasju pristojne varstvene
službe je mogoče:
urediti spomenik za obisk javnosti;
posegati v vegetacijo zaradi boljše predstavitve naravnega
spomenika;
znanstvena raziskovanja;
postavljanje spominskih obeležij;
čiščenje struge in druga vzdrževalna dela.

(2) Za vse posege v prostor – pozidan in nepozidan, ki je
opredeljen kot naravna in kulturna dediščina ali spomenik velja,
da se morajo izvajati v sodelovanju s pooblaščeno organizacijo
za varstvo naravne in kulturne dediščine, ki predpiše pogoje in
mnenje za poseg.
60. člen
Vodotoke, ki tečejo ob ali po ureditvenih območjih, kjer je
predvidena gradnja stanovanjskih objektov, gospodarskih
poslopij in obrtnih delavnic, je treba urediti tako, da bo območje
varno pred visokimi vodami. Objekti morajo biti od bodoče
regulacije oddaljeni vsaj 5,00 m. V pet metrskem pasu ne sme
biti lociran noben drug objekt (mala čistilna naprava, ograja,
oporni zid, itd.) ali zasajeno rastlinje, ki bi oviralo prehod ob
potoku.
IX. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE
61. člen
Gradbeno dovoljenje je potrebno pridobiti za vsak poseg
v prostor, razen za gradnjo oziroma postavitev enostavnih
objektov, ki jih opredeljuje Uredba.
62. člen
Odlok o PUP 03 in kartografska dokumentacija je stalno na
vpogled v Uradu za okolje in prostor Mestne občine Velenje in
Upravni enoti Velenje.
63. člen
To uradno prečiščeno besedilo Odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje planske celote 03; Krajevne skupnosti
Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03) vsebuje:
-

Odlok o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za
območje planske celote 03, Krajevne skupnosti Plešivec,
Cirkovce, Paka in Bevče; št. projekta 859/89-PUP, izdelal
Zavod za urbanizem Velenje, januarja 1990 (Uradni
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vestnik Občine Velenje št. 8/1991);
Odlok o dopolnitvah začasnih prostorskih ureditvenih
pogojih za območje planske celote 03, Krajevne skupnosti
Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče; št. projekta 859/93PUP, izdelal Zavod za urbanizem Velenje, aprila 1993
(Uradni vestnik Občine Velenje št. 9/1993);
Odlok o spremembah in dopolnitvah začasnih prostorskih
ureditvenih pogojih za območje planske celote 03,
Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče
(Uradni vestnik MOV št. 1/2002);
Odlok o spremembah in dopolnitvah začasnih prostorskih
ureditvenih pogojih za območje planske celote 03,
Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče
(Uradni vestnik MOV št. 5/2003);
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
ureditvenih pogojih za območje planske celote 03,
Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče
(Uradni vestnik MOV št. 19/2004);
Odlok o spremembah in dopolnitvah začasnih prostorskih
ureditvenih pogojih za območje planske celote 03,
Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče
(Uradni vestnik MOV št. 20/2005);
Odlok o spremembah in dopolnitvah začasnih prostorskih
ureditvenih pogojih za območje planske celote 03,
Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče
(Uradni vestnik MOV št. 24/2007);
Odlok o spremembah in dopolnitvah začasnih prostorskih
ureditvenih pogojih za območje planske celote 03,
Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče
– PUP 03 (Uradni vestnik MOV št. 3/2008);
Odlok o spremembah in dopolnitvah začasnih prostorskih
ureditvenih pogojih za območje planske celote 03,
Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče
– PUP 03 (Uradni vestnik MOV št. 11/2008);
Odlok o spremembah in dopolnitvah začasnih prostorskih
ureditvenih pogojih za območje planske celote 03,
Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče
– PUP 03 (Uradni vestnik MOV št. 25/2009);

63. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku
občine Velenje.
Številka: 350-03-0005/2001-300
Datum: 14. 4. 2010
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

14. marec 2010

Na podlagi Zakona o varstvu okolja (ZVO – 1 – UPB1, Uradni list RS, št.
39/2006, 49/2006, 66/2006, 33/2007, 57/2008, 70/2008 in 108/2009), Uredbe
o ukrepih za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka (UL RS, št.
52/2002), Sklepa o določitvi območij in stopnji onesnaženosti zaradi žveplovega
dioksida, dušikovih oksidov, delcev, svinca, benzena, ogljikovega monoksida
in ozona v zunanjem zraku (UL RS, št. 72/2003) in 24. člena Statuta Mestne
občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/2006,
26/2007 in 18/2008), 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik
MO Velenje, št. 13/2006), 16. člena Statuta Občine Šoštanj (UPB-2, Uradni list
Občine Šoštanj, št. 14/2008) so:
Svet Mestne občine Velenje na 30. seji dne 13. 4. 2010
Svet Občine Šoštanj na … seji dne ……….
Svet Občine Šmartno ob Paki na … seji dne ……….
sprejeli

ODLOK
o informacijskem sistemu za področje zraka
na območju Mestne občine Velenje, občine
Šoštanj in občine Šmartno ob Paki
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se zagotavlja skrb za spremljanje in nadzor nad
kvaliteto zraka in s tem povezanimi vplivi na izpostavljenost
zdravja in okolja na območju Mestne občine Velenje, Občine
Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki (v nadaljevanju: občine).
2. člen
Pojmi imajo v tem odloku naslednji pomen:
Zrak je zrak troposfere na prostem, razen zraka na delovnih
mestih.
Snov v zraku je vsaka snov, ki je tam zaradi človekovega
posrednega ali neposrednega izpuščanja v zrak in lahko
škodljivo učinkuje na zdravje ljudi ali okolje.
Opozorilna vrednost je raven onesnaženosti, pri kateri je
potrebno takojšnje in sprotno informiranje in opozarjanje
prebivalstva o prekoračitvi, ker že kratkotrajna izpostavljenost
zaradi ozona v zraku pomeni tveganje za zdravje posebej
občutljivih skupin prebivalstva.
Alarmna vrednost je predpisana raven onesnaženosti, pri
kateri je potrebno zagotoviti takojšnje ukrepe za zavarovanje
zdravja ljudi in okolja. Predstavlja kritično raven onesnaženosti,
nad katero že kratkotrajna izpostavljenost zaradi snovi v zraku
pomeni tveganje za okolje in zdravje ljudi.
Onesnaževalo pomeni katerokoli snov, ki jo človek neposredno
ali posredno vnese v zunanji zrak in za katero je verjetno, da
škodljivo učinkuje na zdravje ljudi in/ali na okolje kot celoto.
2. SPREMLJANJE KVALITETE ZRAKA
3. člen
Z državnim aktom, ki določa območja in stopnjo onesnaženosti
zaradi žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, delcev, svinca,
benzena, ogljikovega monoksida in ozona v zunanjem zraku,
pripadajo občine območju onesnaženosti, kjer je v času
določanja raven koncentracij žveplovega dioksida presegala
mejno vrednost ali vsoto mejne vrednosti in dopustnega
odstopanja.
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Meritve kakovosti zraka zagotavljajo Termoelektrarna Šoštanj
(TEŠ) kot povzročitelj obremenitve, katere vplivno območje
zajema celotno območje občin in občine. TEŠ redno sprotno
prenaša podatke meritev monitoringa kakovosti zunanjega
zraka v Informacijski sistem za področje zraka v organ skupne
občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo
okolja« (v nadaljevanju: skupna uprava).
4. člen
Za potrebe spremljanja kvalitete zraka se na vplivnem območju
TEŠ redno spremljajo meteorološki in ekološki parametri v
zraku v okviru Ekološkega informacijskega sistema TEŠ (EIS
TEŠ) na osmih stalnih merilnih mestih in na enem občasnem
merilnem mestu z mobilno postajo.
Stalna merilna mesta so: Šoštanj, Topolšica, Zavodnje, Graška
Gora, Velenje, Lokovica-Veliki Vrh, Škale in Pesje.
5. člen
V merilnih postajah (MP) na območju občin se izvajajo poleg
meteoroloških parametrov (temperatura zraka, vlaga, smer in
hitrost vetra) meritve naslednjih snovi v zraku:
MP Velenje: SO2, O3
MP Škale: SO2, PM10, NO2, NOX
MP Pesje: SO2, PM10
MP Graška gora: SO2
MP Šoštanj: SO2
MP Zavodnje: SO2, O3 , NO2, NOX
MP Topolšica: SO2
MP Lokovica-Veliki vrh: SO2
3. INFORMACIJSKI SISTEM ZA PODROČJE ZRAKA V
OBČINAH
6. člen
Skupna uprava zagotavlja delovanje in vzdrževanje
Informacijskega sistema za področje zraka za občine.
Skupna uprava spremlja in vodi evidenco podatkov o meritvah
onesnaženosti zraka na območju občin.
7. člen
Skupna uprava zagotavlja, da so informacije o koncentracijah
onesnaževal v zraku dostopne javnosti. Sredstva javnega
obveščanja, ki imajo sedež na območju občin, so dolžna
brezplačno in sproti objavljati informacije o stanju kakovosti
zraka, ki jim jih posreduje skupna uprava.
4. OBVEŠČANJE O IZMERJENIH VREDNOSTIH SNOVI V
ZRAKU
8. člen
Skupna uprava zagotavlja redno obveščanje javnosti na
območju občin o rezultatih meritev kvalitete zraka in izredno
obveščanje v primerih povišanih koncentracij onesnaževal v
zraku.
Redno obveščanje je sprotno objavljanje rezultatov meritev
snovi v zraku na spletnem naslovu
http://okolje.velenje.si , v sredstvih javnega obveščanja na
krajevno običajen način in poročanje pristojnim organom občin
iz 10. in 11. člena tega odloka.
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Izredno obveščanje se izvaja v primerih izmerjenih opozorilnih
oziroma alarmnih vrednosti onesnaževal v zraku. Sredstva
javnega obveščanja so dolžna objaviti obvestila z informacijami
kot nujna.
9. člen
Informacije o koncentracijah merjenih onesnaževal v zraku se
na spletnih straneh obnavljajo urno.
Skupna uprava je dolžna tedensko pripraviti in redno dostaviti
poročilo o meritvah koncentracij onesnaževal lokalni časopisni
hiši, ki ga mora redno in sproti objaviti.
10. člen
Skupna uprava mesečno pripravi poročilo o rezultatih meritev na
svojem območju, o uspešnosti prenosa, o ukrepih in obveščanju
javnosti in z njim seznani župane in direktorje občin. V poročilu
so z datumi in urami navedene vse vrednosti, ki so v preteklem
mesecu presegale mejne, opozorilne ali alarmne vrednosti.
11. člen
Skupna uprava za vsako koledarsko leto pripravi poročilo o
rezultatih meritev onesnaženosti zraka na območju občin in
ga posreduje v informacijo svetom občin. Poročilo vsebuje
podatke o uspešnosti meritev, preseženih vrednostih merjenih
onesnaževal v zraku, ukrepih v primerih prekomernih
koncentracij onesnaževal v zraku. Poročilo je opremljeno tudi s
statističnimi podatki (npr. povprečne vrednosti, število preseganj
mejnih, opozorilnih oz. alarmnih vrednosti po mesecih ipd.).
Poročilo se izdela do 30. junija tekočega leta za preteklo leto.
5. UKREPANJE V PRIMERIH IZMERJENIH PREKOMERNIH
VREDNOSTI ONESNAŽEVAL V ZRAKU
12. člen
V primerih preseženih opozorilnih oz. alarmnih vrednosti
merjenih snovi v zraku se na območju občin izvajajo ukrepi za
zaščito zdravja in okolja.
Za obveščanje o načinu ukrepanja je pristojna skupna uprava,
ki upravlja informacijski sistem za področje zraka na območju
občin.
Obveščanje javnosti in sredstev javnega obveščanja zahteva
stalno pripravljenost. Za stalno pripravljenost je pristojen Referat
za ožje dele občine ter zaščito in reševanje MO Velenje.
13. člen
Sporočila in opozorila z navodili se objavijo preko sredstev
javnega obveščanja.
Javne ustanove, v katerih se zbirajo zdravstveno bolj občutljive
skupine prebivalstva (otroci, bolniki, ostareli) in so v bližini
postaje, na kateri je zabeležena opozorilna ali alarmna vrednost
posamezne snovi v zraku, se obvesti o izmerjeni koncentraciji
in načinu zaščite preko sodobnih komunikacijskih poti, ki jih
dopuščajo možnosti na obeh straneh.
O prenehanju ukrepov se obvešča na enak način kot o uvedbi.
14. člen
Vsako leto do 15. junija skupna uprava pripravi za javnost
navodilo o načinu zaščite v primerih povišanih koncentracij
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ozona v zraku.
Navodilo vsebuje informacije o ogroženih skupinah ljudi,
opis možnih simptomov, priporočenih varnostnih ukrepih za
prebivalstvo ter priporočila za ukrepanje za zmanjšanje emisij.
Podan je tudi podatek o načinu informiranja javnosti v primerih
nastale situacije.
Navodilo se posreduje v brezplačno objavo sredstvom javnega
obveščanja na območju občin in ta so ga dolžna objaviti kot
nujno.
6. VREDNOSTI ONESNAŽEVAL OB UVEDBI UKREPOV IN
VSEBINA OBVESTIL
15. člen
Za potrebe varovanja zdravja in okolja se nemudoma uvede
obveščanje javnosti v primerih naslednjih izmerjenih vrednosti
snovi v zraku:
alarmni vrednosti žveplovega dioksida (SO2) 500 mikrog/m3 v trajanju 3 ur
alarmni vrednosti dušikovega dioksida (NO2) 400 mikrog/m3 v trajanju 3 ur
opozorilni vrednosti ozona (O3)180 mikro-g/m3 v trajanju 1
ure
Obvestilo vsebuje:
-

podatke o vrsti snovi v zraku ter navedbi merilne postaje
datum in uro izmerjene prekomerne vrednosti
navodila o načinu zaščite zdravja in okolja
podatke o izmerjenih koncentracijah snovi na ostalih
postajah sistema
naslov spletne strani, kjer je mogoče sproti slediti
podatkom

Sredstva javnega obveščanja objavijo obvestilo z navodili kot
nujno in ga oddajajo vsako uro do preklica.
16. člen
Javnost se obvesti na enak način ob znižanju koncentracij
onesnaževal pod mejne vrednosti:
vrednosti žveplovega dioksida (SO2) pod 350 mikro-g/m3
v trajanju 1 ure
vrednosti dušikovega dioksida (NO2) pod 200 mikro-g/m3
v trajanju 1 ure
vrednosti ozona (O3) pod 180 mikro-g/m3 v trajanju 1 ure
Obvestilo vsebuje:
-

podatke o vrsti snovi v zraku ter navedbi merilne postaje
predpisano višino mejne koncentracije
datum in uro prve izmerjene vrednosti, nižje od mejne
preklic navodila o načinu zaščite

Sredstva javnega obveščanja nemudoma objavijo obvestilo kot
nujno.
7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Skupna uprava pripravi načrt aktivnosti na podlagi 15. in 16.
člena tega odloka najkasneje v roku treh mesecev po uveljavitvi
tega odloka.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

14. marec 2010

18. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha na območju občin
veljati Odlok varstvu zraka na območju Občine Velenje (Uradni
vestnik občine Velenje, št. 15/1988, 3/1991, 11/1991).
19. člen
Ta odlok se objavi v uradnih glasilih občin, ko ga v enakem
besedilu sprejmejo občinski sveti občin.
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v zadnjem od uradnih
glasil občin.
Št.:
Datum: 14. 4. 2010
MESTNA OBČINA VELENJE
Župan Srečko MEH, s.r.
Št.:
Datum:
OBČINA ŠOŠTANJ
Župan Darko MENIH
Št.:
Datum:
OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
Župan Alojz PODGORŠEK
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Župan Mestne občine Velenje je na podlagi 7. odstavka 11. člena Zakona o
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 37.
člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MO Velenje, št.
15/06, 26/07 in 18/08) in 22. člena Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za
leto 2010 (Uradni vestnik MO Velenje, št. 19/08) dne 15.2.2010 sprejel

SKLEP
o načrtu pridobivanja nepremičnega
premoženja za leto 2010
1. člen
S tem sklepom se določi načrt pridobivanja nepremičnega
premoženja Mestne občine Velenje za leto 2010, za
nepremičnine v posamični vrednosti do 100.000,00 EUR.
2. člen
Posamezno nepremično premoženje, namenjeno za
pridobivanje v letu 2010 ter predvidena sredstva, je določeno
v PRILOGI 1: »Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja
občine za leto 2010 za nepremičnine v posamični vrednosti do
100.000,00 EUR«, ki je sestavni del tega sklepa.
Sredstva namenjena za nakup nepremičnega premoženja se
za leto 2010 načrtujejo v okvirni ocenjeni vrednosti 296.508,50
EUR.
3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje, uporablja pa se od 1.1.2010.
Številka: 460-02-0003/2006-281
Datum: 15. februar 2010
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

964 - Velenje

964 - Velenje

964 - Velenje

964 - Velenje

964 - Velenje

964 - Velenje

964 - Velenje

964 - Velenje

964 - Velenje

964 - Velenje

964 - Velenje

964 - Velenje

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

1.

Šifra in
katastrska
ob ina
964 - Velenje

Zaporedna
številka

v izmeri

v izmeri

v izmeri

v izmeri

v izmeri

v izmeri

v izmeri

v izmeri

v izmeri

parc.št. 2212, v izmeri
3998 m2
parc. št. 3408/3, v
izmeri 9251 m2
parc. št. 3404/1, v
izmeri 47309 m2
parc. št. 3003/1, v
izmeri 8304 m2

parc. št. 2207,
1795 m2
parc. št. 2208,
535 m2
parc. št. 2213,
451 m2
parc. št. 2214,
2426 m2
parc. št. 2215,
2085 m2
parc. št. 2356,
11715 m2
parc. št. 2358,
552 m2
parc. št. 2359,
176 m2
parc. št. 2209,
5445 m2

Opis predmeta
nakupa

gozd

gozd

gozd

gospodarsko poslopje
(238 m2),
travnik (5207 m2)
ekstenzivni sadovnjak

travnik

stavbno
zemljiš e
gozd s posebnim
pomenom
gozd s posebnim
pomenom
gozd s posebnim
pomenom

stavbno
zemljiš e
stavbno
zemljiš e
stavbno
zemljiš e

neplodno

gozd

stavbno
zemljiš e
gozd (kmetijsko)

stavbno
zemljiš e
stavbno
zemljiš e
gozd (kmetijsko)

gozd (kmetijsko)

Druge opombe

travnik

gozd

ekstenzivni sadovnjak

njiva

gozd

Vrsta dejanske rabe

2010 – Zemljiš a

0,50

0,50

0,50

16,35

16,35

16,35

16,35

2,80

16,35

2,80

16,35

16,35

2,80

Orientacijska vrednost v
€/m2

4.152,00

23.654,50

4.625,50

65.367,30

89.025,75

2.877,60

9.025,20

32.802,00

34.089,75

6.792,80

7.373,85

8.747,25

5.026,00

Orientacijska vrednost v €

PRILOGA 1: »Na rt pridobivanja nepremi nega premoženja ob ine za leto 2010 za nepremi nine v posami ni vrednosti do 100.000,00 EUR«
Preglednica A: Na rt pridobivanja nepremi nega premoženja ob ine za leto 2010 za nepremi nine v posami ni vrednosti do 100.000,00 EUR
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954 - Lipje

964 - Velenje

964 - Velenje

15.

16.

17.

SKUPAJ

957 - Škale

14.

parc. št. 666/1, v izmeri
2009 m2
parc. št. 1161/2, v
izmeri 47 m2
parc. št. 2703/2, v
izmeri 44 m2
parc. št. 2703/3, v
izmeri 23 m2
cesta

cesta

pašnik

gozd
stavbno
zemljiš e
stavbno
zemljiš e
stavbno
zemljiš e

gozd

0,00

0,00

20,00

1,00

296.508,50

0,00

0,00

940,00

2.009,00
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Svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 100/2005) in 16. člena
Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št.
13/2006) na 25. seji dne 29.03.2010 sprejel naslednji

SKLEP
o prodaji nepremičnine v k.o. Paška vas
OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

Občinski svet občine Šmartno ob Paki je na podlagi 98. člena Zakona o
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007 in 108/2009) ter na podlagi
16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje,
št. 13/2006) na svoji 25. seji dne 29.03.2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
uskladitvah Odlokov o prostorskih ureditvenih
pogojih za ureditvena območja naselij ter
območje odprtega prostora občine Šmartno ob
Paki z veljavnim prostorskim planom občine
Šmartno ob Paki 2002
1. člen
S tem Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o
uskladitvah Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za
ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora
občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom občine
Šmartno ob Paki 2002 (v nadaljevanju: odlok) se sprejmejo
spremembe in dopolnitve Odloka o uskladitvah Odlokov o
prostorskih ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij
ter območje odprtega prostora občine Šmartno ob Paki z
veljavnim prostorskim planom občine Šmartno ob Paki 2002
(Uradni vestnik MOV, št. 25/2006, 2/2008 in 23/2008).
2. člen
V 61. členu se doda šesti odstavek, ki se glasi:
»V območju urejanja S(8)12a Rečica–sever so ob soglasju
pristojnega upravljavca voda možne gradnje (GR) in spremembe
namembnosti objektov (SN) tudi znotraj 5 metrskega priobalnega
zemljišča celinskih voda 2. reda.«
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku MO Velenje ter začne
veljati osmi dan po objavi.
Številka: 3505-1/2010
Datum: 29.03.2010
Župan Občine Šmartno ob Paki
Alojz Podgoršek, s.r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

I.
Svet Občine Šmartno ob Paki dovoljuje prodajo dela
nepremičnine parc. št. 792/4, vpisana v vložek št. 413, k.o.
Paška vas, ki je v lasti Občine Šmartno ob Paki.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Št.: 414-02-01/2010
Datum: 29.03.2010
Župan Občine Šmartno ob Paki
Alojz Podgoršek, s.r.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Uradni
list RS, št. 33/07), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih
zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in Pravilnika o merilih za odmero komunalnega
prispevka (Uradni list RS, št. 117/04, 75/05, 80/07) ter na podlagi 16. člena Statuta
Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 13/06) je
Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na 25. seji dne 29.03.2010 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o
programu opremljanja stavbnih zemljišč in
odmeri komunalnega prispevka za območje
občine Šmartno ob Paki
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve
Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in odmeri
komunalnega prispevka za območje občine Šmartno ob Paki
(UV MOV št. 9/08).
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se četrta alineja glasi:
“- vodovod (oznaka obračunskega območja VO),”.
3. člen
6. člen se spremeni tako, da se četrta alineja glasi:
“- vodovod: 1 obračunsko območje, VO;”.
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4. len
Tabela v 9. lenu se za komunalno opremo vodovod spremeni tako, da se glasi:
vodovod
1,25
VO - Velenje
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6,06

5. len
Tretji odstavek 17. lena se spremeni tako, da se glasi:
"(3) Za objekte znotraj obmo ja urejanja podrobnega prostorskega na rta se izdela nov program opremljanja, ki je
podlaga za izra un komunalnega prispevka za novo komunalno opremo iz podrobnega prostorskega na rta in že
zgrajeno komunalno opremo, na katero bo investitor priklju il komunalno opremo. Za obstoje o komunalno opremo se
stroški privzamejo iz odloka o programu opremljanja za obmo je ob ine Šmartno ob Paki, ustrezno po obra unskih
obmo jih."
6. len
(1) S tem odlokom se razveljavi Odlok o programu opremljanja zemljiš za gradnjo enodružinskih stanovanjskih hiš v
obmo ju Gne (UV MOV, št. 12/07), razen v delih, ki navajajo stroške komunalne opreme.
(2) Vrste nove komunalne opreme, opredeljene v programu opremljanja za odmero komunalnega prispevka na
obmo ju OLN Gne , so ceste, vodovod in kanalizacija. Elektri no omrežje ni komunalna oprema za obra un
komunalnega prispevka. Višina komunalnega prispevka se za (novo) komunalno opremo iz programa opremljanja za
obmo je OLN Gne , ki ni vklju ena v programu opremljanja za celo ob ino, izra una tako, da se upošteva cena
opremljanja glede na površino gradbene parcele v deležu 70%, glede na neto tlorisno površino objekta pa 30% po
predpisani obliki izra una
KP=(0,7xCopa x pp)+(0,3x Copo x npo)x i
KP
- komunalni prispevek
0,7/0,3 - delež vpliva enote na izra un
Copa - izra unana cena opremljanja 15,10 EUR/m2 (3.619,42 sit/m2) gradbene parcele
pp
- površina gradbene parcele
Copo - cena opremljanja 63,48 EUR/m2 (15.212,69 sit/m2) neto površine objekta
npo
- neto površina,ki se dolo i skladno s standardom SIST ISO 9836
i
- letni povpre ni indeks rasti cen gradbenih storitev
(3) Za obmo je Gne se lahko za (novo) komunalno opremo iz programa opremljanja za obmo je OLN Gne sklene
pogodba o opremljanju, na podlagi katere investitor za to (novo) komunalno opremo pla a komunalni prispevek v
naravi.
7. len
Ta odlok za ne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne ob ine Velenje.
Številka: 354-1/2010
Datum: 29.03. 2010

Župan Občine Šmartno ob Paki
Alojz Podgoršek, s.r.
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Na podlagi Zakona o varstvu okolja (ZVO – 1 – UPB1, Uradni list RS, št.
39/2006, 49/2006, 66/2006, 33/2007, 57/2008, 70/2008 in 108/2009), Uredbe
o ukrepih za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka (UL RS, št.
52/2002), Sklepa o določitvi območij in stopnji onesnaženosti zaradi žveplovega
dioksida, dušikovih oksidov, delcev, svinca, benzena, ogljikovega monoksida
in ozona v zunanjem zraku (UL RS, št. 72/2003) in 24. člena Statuta Mestne
občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/2006,
26/2007 in 18/2008), 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik
MO Velenje, št. 13/2006), 16. člena Statuta Občine Šoštanj (UPB-2, Uradni list
Občine Šoštanj, št. 14/2008) so:
Svet Mestne občine Velenje na 29. seji dne 9. 3. 2010
Svet Občine Šoštanj na … seji dne ……….
Svet Občine Šmartno ob Paki na 25. seji dne 29. 3. 2010 sprejeli

ODLOK
o informacijskem sistemu za področje zraka
na območju Mestne občine Velenje, občine
Šoštanj in občine Šmartno ob Paki
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se zagotavlja skrb za spremljanje in nadzor nad
kvaliteto zraka in s tem povezanimi vplivi na izpostavljenost
zdravja in okolja na območju Mestne občine Velenje, Občine
Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki (v nadaljevanju: občine).
2. člen
Pojmi imajo v tem odloku naslednji pomen:
Zrak je zrak troposfere na prostem, razen zraka na delovnih
mestih.
Snov v zraku je vsaka snov, ki je tam zaradi človekovega
posrednega ali neposrednega izpuščanja v zrak in lahko
škodljivo učinkuje na zdravje ljudi ali okolje.
Opozorilna vrednost je raven onesnaženosti, pri kateri je
potrebno takojšnje in sprotno informiranje in opozarjanje
prebivalstva o prekoračitvi, ker že kratkotrajna izpostavljenost
zaradi ozona v zraku pomeni tveganje za zdravje posebej
občutljivih skupin prebivalstva.
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Meritve kakovosti zraka zagotavljajo Termoelektrarna Šoštanj
(TEŠ) kot povzročitelj obremenitve, katere vplivno območje
zajema celotno območje občin in občine. TEŠ redno sprotno
prenaša podatke meritev monitoringa kakovosti zunanjega
zraka v Informacijski sistem za področje zraka v organ skupne
občinske uprave »Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo
okolja« (v nadaljevanju: skupna uprava).
4. člen
Za potrebe spremljanja kvalitete zraka se na vplivnem območju
TEŠ redno spremljajo meteorološki in ekološki parametri v
zraku v okviru Ekološkega informacijskega sistema TEŠ (EIS
TEŠ) na osmih stalnih merilnih mestih in na enem občasnem
merilnem mestu z mobilno postajo.
Stalna merilna mesta so: Šoštanj, Topolšica, Zavodnje, Graška
Gora, Velenje, Lokovica-Veliki Vrh, Škale in Pesje.
5. člen
V merilnih postajah (MP) na območju občin se izvajajo poleg
meteoroloških parametrov (temperatura zraka, vlaga, smer in
hitrost vetra) meritve naslednjih snovi v zraku:
MP Velenje: SO2, O3
MP Škale: SO2, PM10, NO2, NOX
MP Pesje: SO2, PM10
MP Graška gora: SO2
MP Šoštanj: SO2
MP Zavodnje: SO2, O3 , NO2, NOX
MP Topolšica: SO2
MP Lokovica-Veliki vrh: SO2
3. INFORMACIJSKI SISTEM ZA PODROČJE ZRAKA V
OBČINAH
6. člen
Skupna uprava zagotavlja delovanje in vzdrževanje
Informacijskega sistema za področje zraka za občine.
Skupna uprava spremlja in vodi evidenco podatkov o meritvah
onesnaženosti zraka na območju občin.

Alarmna vrednost je predpisana raven onesnaženosti, pri
kateri je potrebno zagotoviti takojšnje ukrepe za zavarovanje
zdravja ljudi in okolja. Predstavlja kritično raven onesnaženosti,
nad katero že kratkotrajna izpostavljenost zaradi snovi v zraku
pomeni tveganje za okolje in zdravje ljudi.

7. člen
Skupna uprava zagotavlja, da so informacije o koncentracijah
onesnaževal v zraku dostopne javnosti. Sredstva javnega
obveščanja, ki imajo sedež na območju občin, so dolžna
brezplačno in sproti objavljati informacije o stanju kakovosti
zraka, ki jim jih posreduje skupna uprava.

Onesnaževalo pomeni katerokoli snov, ki jo človek neposredno
ali posredno vnese v zunanji zrak in za katero je verjetno, da
škodljivo učinkuje na zdravje ljudi in/ali na okolje kot celoto.

4. OBVEŠČANJE O IZMERJENIH VREDNOSTIH SNOVI V
ZRAKU

2. SPREMLJANJE KVALITETE ZRAKA
3. člen
Z državnim aktom, ki določa območja in stopnjo onesnaženosti
zaradi žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, delcev, svinca,
benzena, ogljikovega monoksida in ozona v zunanjem zraku,
pripadajo občine območju onesnaženosti, kjer je v času
določanja raven koncentracij žveplovega dioksida presegala
mejno vrednost ali vsoto mejne vrednosti in dopustnega
odstopanja.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

8. člen
Skupna uprava zagotavlja redno obveščanje javnosti na
območju občin o rezultatih meritev kvalitete zraka in izredno
obveščanje v primerih povišanih koncentracij onesnaževal v
zraku.
Redno obveščanje je sprotno objavljanje rezultatov meritev
snovi v zraku na spletnem naslovu
http://okolje.velenje.si , v sredstvih javnega obveščanja na
krajevno običajen način in poročanje pristojnim organom občin
iz 10. in 11. člena tega odloka.
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uvedbi.
Izredno obveščanje se izvaja v primerih izmerjenih opozorilnih
oziroma alarmnih vrednosti onesnaževal v zraku. Sredstva
javnega obveščanja so dolžna objaviti obvestila z informacijami
kot nujna.
9. člen
Informacije o koncentracijah merjenih onesnaževal v zraku se
na spletnih straneh obnavljajo urno.
Skupna uprava je dolžna tedensko pripraviti in redno dostaviti
poročilo o meritvah koncentracij onesnaževal lokalni časopisni
hiši, ki ga mora redno in sproti objaviti.
10. člen
Skupna uprava mesečno pripravi poročilo o rezultatih meritev
na svojem območju, o uspešnosti prenosa, o ukrepih in
obveščanju javnosti in z njim seznani župane in direktorje
občin. V poročilu so z datumi in urami navedene vse vrednosti,
ki so v preteklem mesecu presegale mejne, opozorilne ali
alarmne vrednosti.
11. člen
Skupna uprava za vsako koledarsko leto pripravi poročilo o
rezultatih meritev onesnaženosti zraka na območju občin in
ga posreduje v informacijo svetom občin. Poročilo vsebuje
podatke o uspešnosti meritev, preseženih vrednostih merjenih
onesnaževal v zraku, ukrepih v primerih prekomernih
koncentracij onesnaževal v zraku. Poročilo je opremljeno
tudi s statističnimi podatki (npr. povprečne vrednosti, število
preseganj mejnih, opozorilnih oz. alarmnih vrednosti po
mesecih ipd.).
Poročilo se izdela do 30. junija tekočega leta za preteklo leto.
5. UKREPANJE V PRIMERIH IZMERJENIH PREKOMERNIH
VREDNOSTI ONESNAŽEVAL V ZRAKU
12. člen
V primerih preseženih opozorilnih oz. alarmnih vrednosti
merjenih snovi v zraku se na območju občin izvajajo ukrepi za
zaščito zdravja in okolja.
Za obveščanje o načinu ukrepanja je pristojna skupna uprava,
ki upravlja informacijski sistem za področje zraka na območju
občin.
Obveščanje javnosti in sredstev javnega obveščanja zahteva
stalno pripravljenost. Za stalno pripravljenost je pristojen
Referat za ožje dele občine ter zaščito in reševanje MO
Velenje.
13. člen
Sporočila in opozorila z navodili se objavijo preko sredstev
javnega obveščanja.
Javne ustanove, v katerih se zbirajo zdravstveno bolj občutljive
skupine prebivalstva (otroci, bolniki, ostareli) in so v bližini
postaje, na kateri je zabeležena opozorilna ali alarmna vrednost
posamezne snovi v zraku, se obvesti o izmerjeni koncentraciji
in načinu zaščite preko sodobnih komunikacijskih poti, ki jih
dopuščajo možnosti na obeh straneh.
O prenehanju ukrepov se obvešča na enak način kot o

14. člen
Vsako leto do 15. junija skupna uprava pripravi za javnost
navodilo o načinu zaščite v primerih povišanih koncentracij
ozona v zraku.
Navodilo vsebuje informacije o ogroženih skupinah ljudi,
opis možnih simptomov, priporočenih varnostnih ukrepih za
prebivalstvo ter priporočila za ukrepanje za zmanjšanje emisij.
Podan je tudi podatek o načinu informiranja javnosti v primerih
nastale situacije.
Navodilo se posreduje v brezplačno objavo sredstvom javnega
obveščanja na območju občin in ta so ga dolžna objaviti kot
nujno.
6. VREDNOSTI ONESNAŽEVAL OB UVEDBI UKREPOV IN
VSEBINA OBVESTIL
15. člen
Za potrebe varovanja zdravja in okolja se nemudoma uvede
obveščanje javnosti v primerih naslednjih izmerjenih vrednosti
snovi v zraku:
alarmni vrednosti žveplovega dioksida (SO2) 500 mikrog/m3 v trajanju 3 ur
alarmni vrednosti dušikovega dioksida (NO2) 400 mikrog/m3 v trajanju 3 ur
opozorilni vrednosti ozona (O3)180 mikro-g/m3 v trajanju
1 ure
Obvestilo vsebuje:
-

podatke o vrsti snovi v zraku ter navedbi merilne postaje
datum in uro izmerjene prekomerne vrednosti
navodila o načinu zaščite zdravja in okolja
podatke o izmerjenih koncentracijah snovi na ostalih
postajah sistema
naslov spletne strani, kjer je mogoče sproti slediti
podatkom

Sredstva javnega obveščanja objavijo obvestilo z navodili kot
nujno in ga oddajajo vsako uro do preklica.
16. člen
Javnost se obvesti na enak način ob znižanju koncentracij
onesnaževal pod mejne vrednosti:
vrednosti žveplovega dioksida (SO2) pod 350 mikro-g/m3
v trajanju 1 ure
vrednosti dušikovega dioksida (NO2) pod 200 mikro-g/m3
v trajanju 1 ure
vrednosti ozona (O3) pod 180 mikro-g/m3 v trajanju 1
ure
Obvestilo vsebuje:
-

podatke o vrsti snovi v zraku ter navedbi merilne postaje
predpisano višino mejne koncentracije
datum in uro prve izmerjene vrednosti, nižje od mejne
preklic navodila o načinu zaščite

Sredstva javnega obveščanja nemudoma objavijo obvestilo
kot nujno.
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7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Skupna uprava pripravi načrt aktivnosti na podlagi 15. in 16.
člena tega odloka najkasneje v roku treh mesecev po uveljavitvi
tega odloka.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha na območju občin
veljati Odlok varstvu zraka na območju Občine Velenje (Uradni
vestnik občine Velenje, št. 15/1988, 3/1991, 11/1991).
19. člen
Ta odlok se objavi v uradnih glasilih občin, ko ga v enakem
besedilu sprejmejo občinski sveti občin.
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v zadnjem od uradnih
glasil občin.
Št.:
Datum: 14. 4. 2010
MESTNA OBČINA VELENJE
Župan Srečko MEH, s.r.
Št.:
Datum:
OBČINA ŠOŠTANJ
Župan Darko MENIH
Št.:
Datum:
OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
Župan Alojz PODGORŠEK, s.r.
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