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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) v
zvezi z 41. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 11. in 15. člena Uredbe o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09,
100/09 in 49/10) ter 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo
Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na 10. seji, dne 29. 11. 2011 sprejel

SKLEP

o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Velenje
za leto 2011
1. člen
V sklepu o načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2011 (Uradni
vestnik Mestne občine Velenje, št. 29/10, 4/11, 7/11, 8/11,
13/11 in 18/11; v nadaljevanju: sklep) se spremeni 2. odstavek
2. člena tako, da se glasi:
»Razpolaganje z nepremičnim premoženjem v lasti občine se
za leto 2011 načrtuje v orientacijski vrednosti 7.615.728,70
EUR.«
2. člen
Spremeni se 2. odstavek 3. člena sklepa tako, da se glasi:
»Sredstva namenjena za nakup nepremičnega premoženja
se za leto 2011 načrtujejo v orientacijski vrednosti vrednost
38.616,16 EUR.«
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 460-02-0003/2006-281
Datum: 29. 11. 2011
Bojan KONTIČ, s.r.
župan Mestne občine Velenje

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Šifra in
katastrska
občina

964 Velenje

Opis predmeta
prodaje (občina,
naselje, ulica,
hišna številka)

v skupni zmeri 268 m2.

Del parc. št. 1885/9, v
približni izmeri 1 m2,

Del parc. št. 1885/6, v
približni izmeri 251 m2,

Parc. št. 1885/8, v
približni izmeri 16 m2,

Solastniški delež parc.
št. 295/2, v izmeri
213,77 m2

Opis predmeta
prodaje

-

4/12

Solastniški
delež

-

-

Stavbna
pravica

Vrsta rabe in
velikost

Solastniški
delež

Druge opombe

Številka dela
stavbe

44

20

Orientacijska
vrednosti v
€/m2

4/9

Druge opombe

Izvedenega menjava s solastnikom
sosednjih zemljišč glede na
dejansko rabo solastnih deležev
zemljišč v naravi.

-

Številka
stavbe

2011-Stavbe ali stavbe z deli stavb

travnik

Ekstenzivni
sadovnjak,
stanovanjska
stavba

Vrsta dejanske
rabe

Orientacijska
vrednost €

4.883.187,70

11.792,00

4.275,40

Orientacijska
vrednost v €*
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Zap. Št.

Upravljavec

MOV

53.

SKUPAJ

MOV

52.

965 Laze

Šifra in
Upravljavec katastrska
občina

Zap.št.

2011-Zemljišča

PRILOGA 1: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2011 (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 29/10, 4/11,
7/11, 8/11, 13/11 in 18/11)
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MOV

MOV

MOV

MOV

16.

17.

18.

19.

MOV

MOV

15.

21.

MOV

14.

MOV

MOV

13.

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

Stanovanje v
izmeri 53,58 m2.

Stanovanje v
izmeri 85,38 m2.

Stanovanje v
izmeri 22,15 m2.

Stanovanje v
izmeri 30,45 m2.

Stanovanje v
izmeri 24,76 m2.

Stanovanje v
izmeri 18,57 m2.

Stanovanje v
izmeri 26,25 m2.

Dvosobno
stanovanje na
naslovu Goriška
40, Velenje.
Trosobno
stanovanje na
naslovu Goriška
44, Velenje.
Garsonjera na
naslovu Goriška
44, Velenje.
Garsonjera na
naslovu Goriška
51, Velenje.
Garsonjera na
naslovu Jenkova
17, Velenje.
Garsonjera na
naslovu Jenkova
25, Velenje.
Garsonjera na
naslovu Kidričeva
55, Velenje.

Stanovanje v
izmeri 48,77 m2.

Stanovanje v
izmeri 28,07 m2.

Garsonjera na
naslovu Goriška
38, Velenje.

Enosobno
stanovanje na
naslovu

stanovanje v
izmeri 51,79 m2

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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51.208,50

(1.100,00 €/m2)

28.875,00

(1.000,00 €/m2)

18.570,00

(1.100,00 €/m2)

27.236,00

(1.050,00 €/m2)

31.972,50

(1.100,00 €/m2)

24.365,00

(900,00 €/m2)

76.842,00

(1.000,00 €/m2)

53.580,00

(1.100,00 €/m2)

30.877,00

(1.000,00 €/m2)

51.790,00

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

20.

MOV

12.

Dvosobno
stanovanje, na
naslovu Bračičeva
3, Velenje.
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

MOV

MOV

MOV

MOV

MOV

MOV

MOV

MOV

22.

23.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

24.

25.

26.

27.

28.

29.

100%

100%

100%

100&

Stanovanje v
izmeri 63,92 m2.

Stanovanje v
izmeri 47,50 m2.

Dvosobno
stanovanje na
naslovu Stari trg
15, Velenje.
Enosobno
stanovanje na
naslovu Stari trg
26, Velenje.
Trosobno
stanovanje na
Stanovanje v
naslovu Šalek 104, izmeri 74,20 m2.
Velenje.
Trosobno
stanovanje na
naslovu Šalek 89,
Velenje.

Stanovanje v
izmeri 44,87 m2.

100%

100%

Dvosobno
stanovanje na
Stanovanje v
naslovu Stantetova izmeri 64,30 m2.
26, Velenje.

Enosobno
stanovanje na
naslovu Šalek 91,

100%

Dvosobno
stanovanje na
Stanovanje v
naslovu Stantetova izmeri 57,53 m2
13, Velenje.

Stanovanje v
izmeri 77,27 m2.

100%

Stanovanje v
izmeri 87,22 m2.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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(1.050,00 €/m2)

47.113,50

(900,00 €/m2)

69.543,00

(900,00 €/m2)

66.780,00

(1.050,00 €/m2)

49.875,00

(1.000,00 €/m2)

63.920,00

(1.000,00 €/m2)

64.300,00

(1.000,00 €/m2)

57.530,00

(900,00 €/m2)

78.498,00

(1.050,00 €/m2)

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

Trosobno
stanovanje na
naslovu
Prešernova 7c,
Velenje.

Koželjskega 5,
Velenje.
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MOV

MOV

34.

35.

MOV

MOV

33.

37.

MOV

32.

MOV

MOV

31.

36.

MOV

30.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Garsonjera na
Stanovanje v
naslovu Šercerjeva
izmeri 25,86 m2.
13, Velenje.
Enosobno
stanovanje na
Stanovanje v
naslovu Šercerjeva izmeri 38,31 m2.
13, Velenje.
Dvosobno
stanovanje na
Stanovanje v
naslovu Šercerjeva izmeri 57,28 m2.
9, Velenje.

Stanovanje v
izmeri 33,24 m2.

Dvosobno
stanovanje na
Stanovanje v
naslovu Žarova 12, izmeri 43,67 m2.
Velenje.

Stanovanje v
izmeri 42,62 m2.

Stanovanje v
izmeri 62,44 m2.

Enosobno
stanovanje na
naslovu
Zidanškova 6,
Velenje.

Enosobno
stanovanje na
naslovu Goriška
51, Velenje.
Dvosobno
stanovanje na
naslovu Kardeljev
trg 2.

100%

100%

Stanovanje v
izmeri 64,78 m2.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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(1.000,00 €/m2)

62.440,00

(1.050,00 €/m2)

44.751,00

(800,00 €/m2)

34.936,00

(1.050,00 €/m2)

34.902,00

(1.000,00 €/m2)

57.280,00

(1.050,00 €/m2)

40.225,50

(1.100,00 €/m2)

28.446,00

(1.000,00 €/m2)

64.780,00

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

Dvosobno
stanovanje na
naslovu Šaleška
2b, Velenje.

Velenje.
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

SKUPAJ

Zap.št.

SKUPAJ

Zap.št.

Šifra in
katastrska
občina

Šifra in
katastrska
obina
občina

957 - Škale

2.

SKUPAJ

Šifra in
katastrska
obina

Zap.št.

Opis predmeta nakupa

Opis predmeta nakupa

v skupni izmeri 542 m .

Vrsta rabe in velikost

2011-Zemljiša
2011-Zemljišča s stavbami

Vrsta rabe in velikost

2011-Stavbe ali stavbe z deli stavb

travnik.

parc. št. 817/5, v izmeri 112 m2,

2

sadovnjak,

Vrsta dejanske rabe

parc. št. 821/17, v izmeri 430 m2,

Opis predmeta nakupa

2011-Zemljiša

Številka stavbe

Številka stavbe

Menjalna
pogodba.

Druge opombe

9/10

Številka
dela
stavbe

Številka
dela
stavbe

Druge opombe

Druge opombe

30,38

Orientacijska vrednosti v €/m2

Orientacijska
vrednost v €

Orientacijska
vrednost v €

0

0

38.616,16

16.465,96

Orientacijska
vrednost v €

PRILOGA 2: Nart pridobivanja nepreminega premoženja obine za leto 2011 (Uradni vestnik Mestne obine Velenje, št. 29/10, 4/11, 7/11,
8/11, 13/11 in 18/11)
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 1. in 4. odstavka 11. člena Zakona
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalni skupnosti (Uradni list
RS, št. 86/11), 7. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) in 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na 10. seji,
dne 29. 11. 2011 sprejel

SKLEP

spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Velenje za leto
2012
1. člen
V Sklepu o načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2012 (Uradni
vestnik Mo Velenje, št. 29/10; v nadaljevanju: sklep) se naslov
spremeni tako, da se glasi:
»Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne
občine Velenje za leto 2012«.
2. člen
1. člen sklepa se spremeni tako, da se glasi:
»S tem sklepom se določi načrt ravnanja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2012.«.
3. člen
V sklepu se spremeni 2. odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»Razpolaganje z nepremičnim premoženjem v lasti občine
se za leto 2012 načrtuje v orientacijski vrednosti 7.271.011,00
EUR.«.
4. člen
Za 3. členom sklepa se dodata nova 3. a in 3. b člen, ki se
glasita:
»3. a člen
Posamezne vrste nepremičnega premoženja, namenjenega za
oddajo v najem v letu 2012 in predvidene mesečne najemnine,
so določene v PRILOGI 3: »Načrt oddaje nepremičnega
premoženja občine v letu 2012 v najem«, ki je sestavni del tega
načrta.
Oddaja nepremičnega premoženja občine v najem se za leto
2012 predvideva v mesečnih višinah 852,00 EUR.
3. b člen
Posamezne vrste nepremičnega premoženja, predvidenega
za najem v letu 2012 in predvidena sredstva so določena v
PRILOGI 4: »Načrt najema nepremičnega premoženja za leto
2012«, ki je sestavni del tega načrta.
Sredstva namenjena najemu nepremičnega premoženja se za
leto 2012 ne načrtujejo. «
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje, uporablja pa se od 1.1.2012.
Številka: 460-02-0003/2006-281
Datum: 29. 11. 2011

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Parcela 587/18,
2
velikosti 232 m

Parcela 587/17,
2
velikosti 96 m

963 Paka

963 Paka

Parcela 587/8,
2
velikosti 40 m

963 Paka

Parcela 587/12,
2
velikosti 559 m

Parcela 587/19,
2
velikosti 178 m

963 Paka

963 Paka

Parcela 2397/285,
velikosti približno
2
200 m

Opis predmeta
prodaje

964
Velenje

Šifra in
katastrska
obina

Javno zbiranje ponudb

zelenica, javno
dobro (stara
struga reke
Pake), stavbno

dvoriše, javno
dobro (stara
struga reke
Pake), stavbno
znotraj UON

Neposredna pogodba

Neposredna pogodba

Travnik, stavbno Neposredna pogodba
znotraj UON

dvoriše, javno
dobro (stara
struga reke
Pake), stavbno
znotraj UON

6/21

Ureditev zemljiškoknjižnega stanja
in zaokrožitev parcel ob poslovnem
objektu.

Ureditev zemljiškoknjižnega stanja
in zaokrožitev parcel ob
stanovanjskem objektu.

Ureditev zemljiškoknjižnega stanja
in zaokrožitev parcel ob
stanovanjskem objektu

Zaokrožitev parcel ob
stanovanjskem objektu.

Zaokrožitev parcel.

Neposredna pogodba

zelenica, javno
dobro (stara
struga reke
Pake), stavbno
znotraj UON

Obrazložitev ekonomske
utemeljenosti razpolaganja
Ureditev zemljiškoknjižnega stanja
in zaokrožitev parcel ob
stanovanjskem objektu, že
pogodba o najemu

Predvidena metoda
razpolaganja

Travnik, stavbno Neposredna pogodba
znotraj UON

Vrsta dejanske
rabe

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

30,00

Orientacijska
2
vrednosti v €/m



9.280,00

3.840,00

1.600,00

22.360,00

7.120,00

6.000,00

Orientacijska
vrednost v €

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

7.

6.

5.

4.

3.

2.

Zap.št.

2012 - Zemljiša

PRILOGA 1: Nart razpolaganja z nepreminim premoženjem obine v letu 2012 (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 29/10)
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Del parcele 840/5,
2
velikosti 92 m

Del parcele 869/2,
Pot, javno
velikosti približno 12 dobro, stavbno
2
m
zunaj UON

Del parcele
3341/15, velikosti
67 m2

951
Hrastovec

951
Hrastovec

964
Velenje

Del parcele
3341/38, velikosti
2
19 m

Parcela 840/6,
2
velikosti 70 m

951
Hrastovec

964
Velenje

Del parcele 356,
velikosti približno
2
295 m

964
Velenje

Neposredna pogodba

Neposredna pogodba

Neposredna pogodba

Neposredna pogodba

Travnik, stavbno Neposredna pogodba
znotraj UON

Travnik, stavbno Neposredna pogodba
znotraj UON

Pot, javno
dobro, stavbno
zunaj UON

Pot, javno
dobro, najboljše
kmetijsko
zemljiše

Pot, javno
dobro, stavbno
znotraj UON

Travnik, stavbno Neposredna pogodba
znotraj UON

Del parcele 3341/1,
velikosti približno
2
237 m

964
Velenje

7/21

Ureditev zemljiškoknjižnega stanja
in zaokrožitev parcel ob
stanovanjskem objektu.

Ureditev zemljiškoknjižnega stanja
in zaokrožitev parcel ob
stanovanjskem objektu.

Ureditev zemljiškoknjižnega stanja
in zaokrožitev parcel ob
stanovanjskem objektu.

Ureditev zemljiškoknjižnega stanja
in zaokrožitev parcel ob
stanovanjskem objektu.

Ureditev zemljiškoknjižnega stanja
in zaokrožitev parcel ob
stanovanjskem objektu.

Ureditev zemljiškoknjižnega stanja
in novogradnje stanovanjskega
objekta na sosednji parceli.

Ureditev zemljiškoknjižnega stanja
in zaokrožitev parcel ob
stanovanjskem objektu.

Novogradnja stanovanjskega
objekta.

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

30,00

45,00

45,00



475,00

1.675,00

300,00

2.300,00

1.750,00

8.850,00

10.665,00

29.610,00

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

Del parcele 3341/1,
velikosti približno
2
658 m

964
Velenje

Travnik, stavbno Javno zbiranje ponudb
znotraj UON

znotraj UON
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parc. št. 3300/10, v
izmeri 97 m2

parc. št. 3275/1, v
2
izmeri 538 m , parc.
št. 3274/4, v izmeri
2
160 m , parc. št.

964
Velenje

964
Velenje

20.

21.

parc. št. 3300/6, v
2
izmeri 535 m

Parc. št. 3511/15, v
2
izmeri 713 m .

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

Travnik,
zelenica, pot,
funkcionalni
objekt

travnik

travnik

neplodno,

Parc. št. 3253/31, v
2
izmeri 427 m , parc.
št. 3253/32, v izmeri Parkiriše ,
2
vodotok
209 m ,parc. št.
3223/24, v izmeri
2
131 m , v skupni
2
zmeri 767 m .

19.

18.

17.

16.

964
Velenje

parc.št. 3318/4 v
2
izmeri 7848m ,
parc.št. 3318/7 v
2
izmeri 756m ,
parc.št. 3316 v
2
izmeri 1544 m ,
parc.št. 3315 v
2
izmeri 5401 m ,
parc.št. 2397/275 v
2
izmeri 11443 m , v
skupni izmeri
2
26.992 m .

Javno zbiranje ponudb.

Neposredna pogodba.

Javno zbiranje ponudb.

Javno zbiranje ponudb.

Neposredna (menjalna)
pogodba

Javno zbiranje ponudb

45,00

45,00

45,00

40,00

40,00



52.335,00

4.365,00

24.075,00

28.520,00

30.680,00

1.889.440,00

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

8/21

Mo Velenje predmetnih zemljiš ne
potrebuje.

Mo Velenje predmetnega zemljiša
ne potrebuje.

Mo Velenje predmetnega zemljiša
ne potrebuje.

Mo Velenje predmetnega zemljiša
ne potrebuje.

Zemljiša se nahajajo na obmoju
ZN Trebuša-varianta 2 in
predstavljajo dejansko strugo
Trebušnice. Predmetne
nepreminine bi Mo Velenje
zamenjala z nepremininami, ki so
v lasti Republike Slovenije in ne
predstavljajo ve vodotoka.

Nepreminine se nahajajo na
obmoju ZN Lipa zahod in so
predvidena za gradnjo individualnih
stanovanjskih enodružinskih hiš
strnjenega tipa.
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26.

25.

24.

23.

22.

975 Vinska
Gora

parc. št. 574/7, v
2
izmeri 655 m ,parc.
št. 547/16, v izmeri
2
716 m , parc. št.
547/9, v izmeri 690

parc. št. 848/17, v
2
izmeri 290 m , del
parc. št. 848/8, v
približni izmeri 610
m2, v skupni
približni izmeri 900
2
m.

parc. št. 3358/2, v
2
izmeri 1150 m

Parceli sta
kmetijsko
zemljiše.

cesta, pot.

travnik

travnik, cesta
parc. št. 1230, v
2
izmeri 190 m , parc.
št. 1229/1, v izmeri
2
338 m , parc. št.
1228/3, v izmeri159
2
m , parc. št. 1228/4,
2
v izmeri 73 m , v
skupni izmeri 760
2
m.

964
Velenje

964
Velenje

travnik, travnik,
parc. št. 1228/1, v
2
izmeri 107 m , parc. funkcionalni
št. 1244/3, v izmeri objekt
2
2
75 m in 33 m

964
Velenje

3275/3, v izmeri 30 travnik, gozd.
2
m in parc. št. 3276,
2
v izmeri 435 m .

Vsaka posamina
nepreminina se lahko
odproda z neposredno
pogodbo.

Neposredna pogodba.

Javno zbiranje ponudb.

Vsako posamino
nepreminino praviloma z
neposredno pogodbo.

Neposredna pogodba.

20

1

45,00

25,00

25,00

54.080,00

900,00

51.750,00

19.000,00

5.375,00

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

9/21

Zemljiša se nahajajo neposredno
ob stanovanjskih hišah, katerih
lastniki uporabljajo zemljiša
namenjena prodaji.

Predmetni zemljiši predstavljata
opušeno javno dobro, ki ga Mo
Velenje ne potrebuje ve, zaradi
esar je utemeljena prodaja
lastnikom sosednjih zemljiš.

Mo Velenje predmetne
nepreminine ne potrebuje.
Prodaja je smiselna v kolikor je
možna postavitev stanovanjske
hiše.

Mo Velenje predmetnih zemljiš ne
potrebuje ve in bi za lastnike
sosednjih zemljiš predstavljala
zaokrožitev njihovih nepreminin.

Mo Velenje predmetnih zemljiš ne
potrebuje.
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SKUPAJ

30.

29.

28.

27.

964
Velenje

del parc. št. 629/3,
v približni izmeri
2
481 m

964
Velenje

parc. št. 2166/5, v
2
izmeri 40 m .

parc. št. 2441/8, v
2
izmeri 63 m ,

Parc. št. 225/1, v
2
izmeri 2868 m in
del parc. št. 226, v
približni izmeri 400
2
m , v skupni
približni izmeri 3268
2
m.

Solastniški delež
parc. št. 169/3, v
2
izmeri 1215 m in
parc. št. 665/2, v
2
izmeri 5026 m ,v
skupni izmeri 6241
2
m.

967 Kave

953 Paka

964
Velenje

2

Ekstenzivni
sadovnjak

Dvoriše

Travnik,
ekstenzivni
sadovnjak,
stanovanjska
stavba in
gospodarsko
poslopje.

Cesta, odprti
kop.

m , parc. št. 547/13,
2
v izmeri 428 m ,
Ekstenzivni
parc. št. 538/5, v
2
izmeri 91 m , parc. sadovnjak.
št. 536/7, v izmeri
2
124 m , v skupni
2
izmeri 2704 m .

Neposredna pogodba.

Neposredna pogodba.

Javno zbiranje ponudb.

Javno zbiranje ponudb.

10/21

Zemljiši mejita na stanovanjsko
hišo v lasti fizine osebe, ki ju tudi
uporablja, Mo Velenje pa
predmetnih zemljiš ne potrebuje.

Predmetno zemljiše leži
neposredno ob objektu Koroška
cesta 44, Velenje in ga uporabljajo
etažni lastniki navedenega objekta.

Mo Velenje predmetnih zemljiš ne
potrebuje.

Zemljiša predstavljajo stavbna
zemljiša na obmoju kamnolomov.
Mo Velenje predmetnih zemljiš ne
potrebuje.

30,00

25,00

15,00

22,51



3.343.805,00

3.090,00

12.025,00

49.020,00

140.485,00
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Parc. štev. 3141 k.o. Velenje, poslovni Javno zbiranje ponudb
prostor Stari trg 15, Velenje, 107,79
2
m , ID 1976

964
Velenje

4.

Poslovni prostori Prešernova 8,
Velenje;par. št. 2559/3; pisarniški
2
prostori , arhiv, ID 3589; 560 m .

Javno zbiranje ponudb

Javno zbiranje ponudb.

Javno zbiranje ponudb.

Neposredna pogodba, ki jo
dopuša ZSPDSLS ter
USPDSLS, v kolikor je
pridobitelj (kupec) pravna
oseba javnega prava.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

11/21

Prostor zaseden z najemnikom, ki
bi kupil

Mo Velenje predmetnih
nepreminin ne potrebuje ve in
priakuje veji ekonomski uinek s
prodajo predmetnih poslovnih
prostorov kot z oddajanjem v
najem.
Predmetni poslovni prostori se
nahajajo v stavbi sodiša. Po tem,
ko je prenehala veljati najemna
pogodba Geodetski upravi RS,
Obmoni izpostavi Velenje, se
doseže najugodnejši ekonomski
uinek s prodajo poslovnih
prostorov, za nakup katerih je
zainteresirano Ministrstvo za
pravosodje.
Po odpovedi najemne pogodbe, ki
je bila sklenjena z ŠC Velenje so
prostori ostali prazni. Preostale
prostore zaseda MC, ki bo dobil
nadomestne prostore. Mo Velenje
predmetnih poslovnih prostorov za
izvrševanje svojih nalog ne
potrebuje.
Zaradi negospodarne nepreminine
je ekonomsko utemeljena prodaja
apartmaja.
Objekt je v slabem stanju, potreben
je obnove in delno prazen.

Obrazložitev ekonomske
utemeljenosti razpolaganja

100.000,00

70.000,00

40.000,00

420.000,00

440.000,00

488.800,00

Orientacijska vrednost €

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

6.

5.

Novigrad

3.

964
Velenje

Apartma v Maredi v objektu št. 9,
2
zk.k.št. 1191/67, v izmeri 40,60 m .
4 stanovanja v objektu Koroška 14,
Velenje, na parc,. štev. 1773/1 k.o.
Velenje, ID objekta 1199.

964
Velenje

2.

Poslovni prostori na naslovu
Prešernova cesta 1 (stavba sodiša).
Poslovni prostori v skupni izmeri
2
586,17 m .

964
Velenje

Javno zbiranje ponudb.

964
Velenje

1.

Predvidena metoda
razpolaganja

Šifra in
katastrska
obina

2012 – Stavbe in deli stavb

Zap. št.

Opis predmeta prodaje (parcelna
številka, naslov, vrsta rabe,
velikost, številka stavbe, številka
dela stavbe)
Poslovni prostori na naslovu Šaleška
cesta 19a. Poslovni prostori (gostinski
lokal s kletjo) v pritliju v izmeri 312,45
2
m in poslovni prostori v nadstropju
objekta Šaleška cesta 19a v izmeri
2
349,01 m .
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964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Celje

2

2

Stanovanje zasedeno z
najemnikom, ki je zainteresiran za
nakup.
Stanovanje zasedeno z
najemnikom, ki je zainteresiran za
nakup.
Stanovanje zasedeno z
najemnikom, ki je zainteresiran za
nakup.
Stanovanje zasedeno z
najemnikom, ki je zainteresiran za
nakup.
Stanovanje zasedeno z
najemnikom, ki je zainteresiran za

Javno zbiranje ponudb

 Javno zbiranje ponudb

 Javno zbiranje ponudb

Javno zbiranje ponudb

Javno zbiranje ponudb

2

2

2

2

12/21

Stanovanje zasedeno z
najemnikom, ki je zainteresiran za
nakup.

Javno zbiranje ponudb

2

27.000,00

27.000,00

46.000,00

46.000,00

46.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

Stanovanje zasedeno z
najemnikom, ki je zainteresiran za
nakup.

Javno zbiranje ponudb
Javno zbiranje ponudb

2

Stanovanje zasedeno z
najemnikom, ki je zainteresiran za
nakup.

22.970,00

33.800,00



Stanovanje je prazno in je
ekonomsko utemeljena prodaja.

Prostor zaseden z najemnikom.

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

Garsonjera, Velenje, 25 m

Garsonjera, Velenje, 25 m

Enosobno stanovanje, Velenje, 44 m

Enosobno stanovanje, Velenje, 44 m

Enosobno stanovanje, Velenje, 44 m

Dvosobno stanovanje, Velenje, 60 m

Dvosobno stanovanje, Velenje, 60 m

Dvosobno stanovanje, Velenje, 60 m

Javno zbiranje ponudb

Parc.štev. 1059/2 k.o. Hudinja,
stanovanje Kraigherjeva 6, Celje,
2
30,59 m , ID 1382

1077

964
Velenje

8.

7.

Parc.štev.
k.o. Velenje,
Javno zbiranje ponudb
Tomšieva 20, poslovni prostor, 22,97
2
m , ID

964
Velenje
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Garsonjera, Goriška 38, Velenje, 28,07
2
m

964
Velenje

964
Velenje

19.

20.

21.

Stanovanje zasedeno z
najemnikom, ki je zainteresiran za
nakup.
Stanovanje zasedeno z
najemnikom, ki je zainteresiran za
nakup.
Stanovanje zasedeno z
najemnikom, ki je zainteresiran za
nakup.

Javno zbiranje ponudb

Garsonjera, Goriška 51, Velenje, 30,45 Javno zbiranje ponudb
2
m

Garsonjera, Jenkova17, Velenje, 24,76 Javno zbiranje ponudb
2
m

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

Garsonjera, Goriška 44, Velenje, 22,15
2
m

Goriška

13/21

Stanovanje zasedeno z
najemnikom, ki je zainteresiran za
nakup.

Trosobno stanovanje
2
Velenje, 85,38 m

44,

Javno zbiranje ponudb

964
Velenje

Stanovanje zasedeno z
najemnikom, ki je zainteresiran za
nakup.

Goriška Javno zbiranje ponudb

Dvosobno
stanovanje,
2
40,Velenje, 53,58 m 

Stanovanje zasedeno z
najemnikom, ki je zainteresiran za
nakup.

27.236,00

31.972,50

24.365,00

76.842,00

53.580,00

30.877,00

51.790,00

Stanovanje zasedeno z
najemnikom, ki je zainteresiran za
nakup.

Javno zbiranje ponudb
Javno zbiranje ponudb

Braieva

72.000,00

Stanovanje zasedeno z
najemnikom, ki je zainteresiran za
nakup.

Javno zbiranje ponudb

27.000,00

Stanovanje zasedeno z
najemnikom, ki je zainteresiran za
nakup.

Javno zbiranje ponudb



URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

25.

24.

23.

22.

Dvosobno
stanovanje
2
3,Velenje, 51,79 m

964
Velenje

2

18.

Trosobno stanovanje, Velenje, 80 m

964
Velenje

2

17.

Garsonjera, Velenje, 25 m

964
Velenje

nakup.
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Stanovanje zasedeno z
najemnikom, ki je zainteresiran za
nakup.
Stanovanje zasedeno z
najemnikom, ki je zainteresiran za
nakup.
Stanovanje zasedeno z
najemnikom, ki je zainteresiran za
nakup.

Javno zbiranje ponudb

Stantetova Javno zbiranje ponudb

Stantetova Javno zbiranje ponudb

Stanovanje zasedeno z
najemnikom, ki je zainteresiran za
nakup.
Stanovanje zasedeno z
najemnikom, ki je zainteresiran za
nakup.
Stanovanje zasedeno z
najemnikom, ki je zainteresiran za

Enosobno, Stari trg 26 Velenje, 47,50 Javno zbiranje ponudb
2
m
Javno zbiranje ponudb

Javno zbiranje ponudb

Dvosobno stanovanje,
2
15,Velenje, 63,92 m

Trosobno stanovanje Šalek 104,
2
Velenje, 74,20 m

Trosobno stanovanje Šalek 89,
2
Velenje , 77,27 m

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

14/21

Stanovanje zasedeno z
najemnikom, ki je zainteresiran za
nakup.

trg Javno zbiranje ponudb

Dvosobno stanovanje,
2
26,Velenje, 64,30 m

964
Velenje
Stari

Dvosobno stanovanje,
2
13,Velenje, 57,53 m

964
Velenje

Trosobno stanovanje Prešernova 7c,
2
Velenje, 87,22 m

964
Velenje

Stanovanje zasedeno z
najemnikom, ki je zainteresiran za
nakup.

Javno zbiranje ponudb

Enosobno stanovanje, Koželjskega 5,
2
Velenje, 48,77 m

964
Velenje

Stanovanje zasedeno z
najemnikom, ki je zainteresiran za
nakup.

Javno zbiranje ponudb

Garsonjera, Kidrieva 55, Velenje,
2
26,25 m

964
Velenje



69.543,00

66.780,00

49.875,00

63.920,00

64.300,00

57.530,00

78.498,00

51.208,50

28.875,00

18.570,00

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

35.

34.

33.

32.

31.

30.

29.

28.

27.

26.

Stanovanje zasedeno z
najemnikom, ki je zainteresiran za
nakup.

Javno zbiranje ponudb

Garsonjera, Jenkova 25, Velenje,
2
18,57 m

964
Velenje
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44.

43.

42.

41.

40.

39.

38.

37.

36.

Stanovanje zasedeno z
najemnikom, ki je zainteresiran za
nakup.
Stanovanje zasedeno z
najemnikom, ki je zainteresiran za
nakup.
Stanovanje zasedeno z
najemnikom, ki je zainteresiran za
nakup.
Stanovanje zasedeno z
najemnikom, ki je zainteresiran za
nakup.
Stanovanje zasedeno z
najemnikom, ki je zainteresiran za
nakup.
Stanovanje zasedeno z
najemnikom, ki je zainteresiran za
nakup.
Stanovanje zasedeno z
najemnikom, ki je zainteresiran za
nakup.

Javno zbiranje ponudb

Velenje, Javno zbiranje ponudb

Javno zbiranje ponudb

Javno zbiranje ponudb

Javno zbiranje ponudb

Enosobno, Goriška 51, Velenje, 42,62 Javno zbiranje ponudb
2
m

Dvosobno stanovanje, Kardeljev trg 2, Javno zbiranje ponudb
2
Velenje , 62,44 m

964
Velenje

Dvosobno stanovanje,

964
Velenje

964
Velenje

964
Velenje

2

Dvosobno stanovanje,

964
Velenje

Žarova 12, Velenje , 43,67 m

Enosobno, Zidanškova 6, Velenje,
2
33,24 m

964
Velenje

Šercerjeva 9, Velenje , 57,28 m2

Enosobno, Šercerjeva 13,
2
38,31 m

964
Velenje

Garsonjera, Šercerjeva 13, Velenje,
2
25,86 m



62.440,00

44.751,00

34.936,00

34.902,00



57.280,00

40.225,50

28.446,00

64.780,00

47.113,50

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

15/21

Stanovanje zasedeno z
najemnikom, ki je zainteresiran za
nakup.

Dvosobno stanovanje, Šaleška 2 b, Javno zbiranje ponudb
2
Velenje , 64,78 m

2

964
Velenje

Enosobno, Šalek 91 Velenje, 44,87 m

Stanovanje zasedeno z
najemnikom, ki je zainteresiran za
nakup.

964
Velenje

Javno zbiranje ponudb

nakup.
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957 Škale.

964
Velenje

967 Kave

Zap. št.

1.

2.

3.

SKUPAJ

Šifra in
katastrska
obina

SKUPAJ

45.

964
Velenje

Predvidena metoda
razpolaganja

Parc. št. 235/6, na naslovu Kave 4,
stanovanjska hiša z gospodarskim
poslopjem.

Stanovanjska hiša na naslovu
Pokopališka 13, parc.št. 2953.

Javno zbiranje ponudb.

Javno zbiranje ponudb.

Stanovanjska hiša na naslovu Deberca Javno zbiranje ponudb.
7, parc. št. 877/5.

O Opis predmeta prodaje (parcelna
številka, naslov, vrsta rabe,
velikost, številka stavbe, številka
dela stavbe)

Stanovanje je prazno in v slabem
stanju.

16/21

Glede na to, da se odlagališe ne
bo širilo, je ekonomsko utemeljena
prodaja nepreminine
Mo Velenje predmetne hiše ne
potrebuje ve. Objekt je prazen in v
slabem stanju, zaradi esar je
ekonomsko utemeljena prodaja
zemljiša s stavbo.
Stanovanjska hiša je zasedena z
najemnikom. Mo Velenje
predmetne hiše in gospodarskega
poslopja ne potrebuje ve, zaradi
esar je prodaja ekonomsko
utemeljena.

Obrazložitev ekonomske
utemeljenosti razpolaganja

2012 – Zemljiša s stavbami

Parc.štev.
2461
k.o.
Velenje,
Štirisobno stanovanje, Kersnikova 1, Javno zbiranje ponudb
2
109,19 m , ID 2461
3.427.206,00

80.000,00

500.000,00

100.000,00

150.000,00

250.000,00

Orientacijska vrednost €
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SKUPAJ

Zap.št.

SKUPAJ

Zap.št.

Šifra in
katastrska
obina

Šifra in
katastrska
obina

Ekonomska
utemeljenost
nartovanega
pridobivanja

2012-Zemljiša s stavbami

17/21

Predvidena sredstva v €/m

Ekonomska utemeljenost nartovanega
pridobivanja

2012-Stavbe in stavbe z deli stavb

Vrsta dejanske
rabe

Okvirni opis predmeta nakupa (parcelna
številka, naslov, vrsta rabe, velikost,
številka stavbe, številka dela stavbe)

Okvirni opis predmeta
nakupa

2012-Zemljiša

2

Predvidena sredstva v €

Predvidena sredstva v €

PRILOGA 2: Nart pridobivanja nepreminega premoženja obine za leto 2012 (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 29/10)
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov
(Uradni list RS, št. 102/04-UPB1 (14/05 popr.), 92/05-ZJC-B,93/05-ZVMS,
111/05-odl US, 120/06-odl US, 126/07, 108/09, 61/10-ZRud-1 (62/10 popr.) in
20/11 – odl. US), 58., 59., 60., 61. 62. in 63. člena Zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, st. 18/84 (32/85 popr.) in 33/89, Uradni list RS, st. 24/92-odl. US,
29/95-ZPDF, 44/97-ZSZ in 120/06-odl. US), 36. člen Zakona o financiranju občin
(Uradni list RS, št. 123/06, 57/08-odl. US, 57/08 in 36/11), 3. in 17. člena Zakona
o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8), ter 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08),
na svoji 10. seji dne 29. 11. 2011 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 12/03 in 22/08 – v
nadaljevanju Odlok o NUSZ) se v tretjem odstavku 3 a. člena
črtajo vsi našteti prostorski akti.
2. člen
(1) Drugi in tretji odstavek 4. člena Odloka o NUSZ se spremenita
tako, da se glasita:
»Površina stanovanj, stanovanjskih in počitniških objektov je
neto tlorisna površina vseh zaprtih prostorov (sob, predsob,
hodnikov, kuhinj, kopalnic, shramb, kleti, pralnic, kotlarnic,
kurilnic, delavnic za prosti čas in drugih zaprtih prostorov) ter
neto tlorisna površina garaž. Za odmero stanovanjske površine
v stanovanjskih blokih se upošteva površina, ki je določena v
najemni oz. kupni pogodbi stanovanja.«
»Poslovna površina je neto tlorisna površina vseh poslovnih
prostorov v vseh etažah (pisarne, hodniki, sanitarije,
umivalnice, garderobe, garaže in drugi zaprti poslovni prostori)
in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim
prostorom (parkirišča, pokrita in nepokrita skladišča, dovozne
poti, dvorišča, odprte športno rekreativne površine namenjene
pridobitni dejavnosti, površine namenjene začasnim in trajnim
odlagališčem odpadkov, površine premoga, pepela in žlindre,
razstavno-prodajne površine, tržnice, delavnice na prostem in
podobno).«
(2) Za četrtim odstavkom 4. člena Odloka o NUSZ se doda nov,
peti odstavek, ki se glasi:
»Občinska uprava za izračun nadomestila za uporabo
zazidanega stavbnega zemljišča uporabi podatke, ki so vpisani
v kataster stavb kot katastrski ali registrski podatki v skladu s
predpisi, ki urejajo evidentiranje nepremičnin. Uporabi lahko
tudi podatke katastra stavb, ki so prevzeti iz drugih evidenc.«
3. člen
5. člen Odloka o NUSZ se spremeni tako, da se glasi:
»Nadomestilo je dolžan plačati neposredni uporabnik stavbnega
zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (lastnik, najemnik,
zakupnik ali drugi imetnik pravice razpolaganja).
Za pobiranje, izterjavo, nadziranje plačevanja in evidentiranje
plačevanja nadomestila je pristojno Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS, Davčni urad Velenje (v nadaljevanju:
davčni urad).
Davčni urad začne postopek za odmero nadomestila na podlagi
podatkov, ki mu jih posreduje občinska uprava Mestne občine
Velenje (v nadaljnjem besedilu: občinska uprava).
Občinska uprava pridobiva podatke na podlagi prijave

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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neposrednega uporabnika stavbnega zemljišča, davčnega
urada ter gradbena dovoljenja od pristojnega upravnega organa.
Če občinska uprava izve za obstoj stavbnega zemljišča, za
katerega ni prijela prijave, prične postopek po uradni dolžnosti.
Ko pristojni organ ugotovi, da neposredni uporabnik stavbnega
zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (lastnik, najemnik,
zakupnik in drugi imetnik pravice razpolaganja) ni vložil prijave
za nadomestilo ali če v prijavi izkaže neresnične podatke, poda
predlog za uvedbo postopka skladno z veljavnim zakonom o
prekrških pristojnemu prekrškovnemu organu.
Zavezanec iz prvega odstavka tega člena mora prijaviti
občinski upravi zazidano ali nezazidano stavbno zemljišče in
vse spremembe v 30 dneh po tem, ko postane neposredni
uporabnik.
Zavezancem za plačilo, ki podatkov občinski upravi ne sporočijo,
lahko ta odmeri nadomestilo:
- v stanovanjskem bloku za stanovanjsko površino v velikosti
150 m2 površine;
- za počitniške objekte v velikosti 200 m2 površine;
- za individualne stanovanjske objekte v velikosti 300 m2
površine;
- za poslovne površine 500 m2 površine oziroma, če občinska
uprava oceni, da se poslovna dejavnost opravlja na več
kot 500 m2 površine, pa zavezanec podatkov ne sporoči,
lahko odmeri nadomestilo po površini celotne parcele, ki jo
uporablja zavezanec.
Spremembe, nastale po odmeri nadomestila za tekoče leto, se
upoštevajo pri odmeri nadomestila v naslednjem letu.«
4. člen
7. člen Odloka o NUSZ se spremeni tako, da se glasi:
»Območja iz prejšnjega člena tega odloka so vrisana na
grafični karti št. 1 »OBMOČJA PLAČILA NADOMESTILA«. Na
grafični karti št. 2 pa so vrisana območja z prikazom komunalne
opremljenosti »OBMOČJA S STOPNJAMI OPREMLJENOSTI
STAVBNEGA ZEMLJIŠČA S KOMUNALNIMI OBJEKTI IN
NAPRAVAMI««.
5. člen
9. člen Odloka o NUSZ se spremeni tako, da se glasi:
»Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi
objekti in napravami ter dejanske možnosti priključka na te
objekte in naprave se ovrednotijo z naslednjimi točkami:
1.
a)
b)
2.
3.
4.
5.
6.

cesta
asfaltna cesta
makadamska cesta
kanalizacija
vodovod
toplovodno ali plinsko ogrevanje
električno omrežje
javna razsvetljava

20
15
10
10
15
10
15

Stopnje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalnimi
objekti in napravami:
I.
stopnja (maksimalna)
80 točk
II. stopnja (visoka)
65 točk
III. stopnja (srednje visoka)
65 točk
IV. stopnja (srednja)
55 točk
V. stopnja (zadovoljiva)
55 točk
VI. stopnja (srednje zadovoljiva)
50 točk
VII. stopnja (minimalna)
40 točk
VIII. stopnja (dopustna)
35 točk

1. december 2011
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I. stopnja (maksimalna)
asfaltna cesta
kanalizacija
vodovod
toplovodno ali plinsko ogrevanje
električno omrežje
javna razsvetljava
II. stopnja (visoka)
asfaltna cesta
kanalizacija
vodovod
toplovodno ali plinsko ogrevanje
električno omrežje
III. stopnja (srednje visoka)
asfaltna cesta
kanalizacija
vodovod
električno omrežje
javna razsvetljava
IV. stopnja (srednja)
asfaltna cesta
vodovod
toplovodno ali plinsko ogrevanje
električno omrežje
V. stopnja (zadovoljiva)
asfaltna cesta
vodovod
električno omrežje
javna razsvetljava
VI. stopnja (srednje zadovoljiva)
asfaltna cesta
kanalizacija
vodovod
električno omrežje
VII. stopnja (minimalna)
asfaltna cesta
vodovod
električno omrežje
VIII. stopnja (dopustna)
cesta
vodovod
električno omrežje
Spremembe, nastale po odmeri nadomestila za tekoče leto, se upoštevajo pri odmeri nadomestila v naslednjem letu.«
6. člen
V 10. členu Odloka o NUSZ se spremenijo dejavnosti in število točk v območjih tako, da se člen glasi:
»Vrste dejavnosti
Območje
1.0.
za stanovanjske objekte blokovne gradnje
2.0.
za stanovanjske objekte individualne gradnje
3.0.
za počitniške hiše
4.0.
za nezazidano stavbno zemljišče

A
90
100
180
500

B
80
90
160
450

C
60
80
150
400

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

2.0. za stanovanjske objekte individualne gradnje

100

90

80

3.0. 26za/ Številka
poitniške
hiše
stran
23-2011

180

160

1501. december 2011

500

450

400

5.1. pridobivanje in predelava nekovinskih rudnin, proizvodnja bazinih in 600
keminih izdelkov, proizvodnja usnja in krzna, predelava barvnih kovin,
predelava keminih izdelkov, elektrogospodarstvo, banništvo, premoženjsko
in osebno zavarovanje, upravno pravne storitve, splošna dejavnost uprave;

500

400

5.2. proizvodnja kamna, peska in gramoza, proizvodnja gradbenega materiala, 500
žaganega lesa in ploš, gozdarstvo, turistino posredovanje, poštne storitve,
telekomunikacijske storitve;

400

300

5.3. kovinsko predelovalna dejavnost, strojna industrija, proizvodnja prometnih 450
sredstev, grafina dejavnost, proizvodnja pija, predelava papirja, elektronskih
in telekomunikacijskih naprav, storitve na podroju prometa, cestni promet,
trgovski center, intelektualne in ostale poslovne storitve;

400

250

5.4. proizvodnja konnih lesenih izdelkov, elektrinih strojev in aparatov, krmil, 350
gradbeništvo, prekladalne storitve, proizvodnja tkanin, proizvodnja
zagotovljenih tekstilnih izdelkov, usnjene obutve in galanterije, proizvodnja
raznovrstnih izdelkov, gostinstvo, trgovina;

300

200

5.5. živilska in neživilska proizvodnja, obrtne storitve in popravila, kmetijske 300
storitve, urejanje naselij in prostora, stanovanjska dejavnost;

200

150

5.6. kmetijska proizvodnja, ribištvo, vodno gospodarstvo, železniški promet, 200
raziskovalno razvojno delo, komunalna dejavnost;

150

100

5.7. izobraževanje, znanstveno raziskovalna dejavnost, kultura, šport, 100
rekreacija, kampi, zdravstveno varstvo, umetnost, informacije, družbeno
varstvo otrok in mladine, socialno varstvo.«

100

100
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4.0. za nezazidano stavbno zemljiše

7. člen
7. len
11. člen Odloka o NUSZ se spremeni tako, da se glasi:
»Smotrna
uporaba ostavbnega
setako,
meri sda
faktorjem
izkoriščenosti zemljišča, ki predstavlja razmerje med bruto zazidano
11. len Odloka
NUSZ sezemljišča
spremeni
se glasi:
etažno površino obstoječih objektov in površino območja, ter se točkuje v območju A s 40 točkami in v območju B z 20 točkami.«

»Smotrna uporaba stavbnega zemljiša se meri s faktorjem izkorišenosti zemljiša, ki predstavlja
objektov in površino obmoja, ter se tokuje v
razmerje med bruto zazidano etažno površino obstojeih
8. člen
Tretji
odstavek
12. tokami
člen Odloka
NUSZ se B
spremeni
tako, da se glasi:
obmoju
A s 40
in voobmoju
z 20 tokami.«
» 1.
2.

Bančništvo, intelektualne in ostale poslovne storitve, premoženjsko in osebno zavarovanje
trgovski center, turistična posredovalnica

200
150«

8. len

8.a člen
VTretji
15. členu
odloka12.
se len
dodaOdloka
nov, drugi
odstavek,
se glasi: tako, da se glasi:
odstavek
o NUSZ
se ki
spremeni
»V primeru, da je objekt v določeni coni in le-ta ni priključen oz. nima možnosti priključitve na posamezen komunalni in drugi
intelektualne
in ostale
poslovne storitve,
» 1. Banništvo,
objekt,
se točke za te
objekte in naprave
ne upoštevajo
pri izračunu nadomestila in se objekt obravnava individualno.««
9. člen
16. člen Odloka o NUSZ se spremeni tako, da se glasi:
»Nadomestilo zavezancu z odločbo odmeri davčni urad na osnovi veljavnega sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje, ki ga sprejme svet občine za odmerno leto. V primeru, da sklep
ni sprejet, velja vrednost točke iz prejšnjega leta.«
10. člen
Za 16. členom Odloka O NUSZ se doda novo poglavje in sicer »VIa. NADZOR« in nov 16a. člen, ki se glasi:
»16. a člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojni organ občinske uprave.
Prekrškovni postopek vodi pristojni organ občinske uprave. Za vodenje postopka in izdajo plačilnih nalogov v prekrških zoper
določbe tega odloka so pristojne pooblaščene uradne osebe, ki imajo najmanj peto stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja
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po Zakonu o prekrških. Za vodenje postopka in izdajo odločb o prekršku zoper določbe tega odloka so pristojne pooblaščene
uradne osebe, ki imajo najmanj sedmo stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja po Zakonu o prekrških.«
11. člen
17. člen Odloka o NUSZ se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo 970 € se kaznuje za prekršek pravna oseba, če ne vloži prijave za nadomestilo ali če v prijavi izkaže neresnične podatke,
kot je določeno v 5. členu odloka.
Z globo 750 € se kaznuje samostojni podjetnik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ne vloži prijave za nadomestilo
ali če v prijavi izkaže neresnične podatke, kot je določeno v 5. členu odloka.
Z globo 450 € se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika oziroma posameznika,
ki samostojno opravlja dejavnost, če ne vloži prijave za nadomestilo ali če v prijavi izkaže neresnične podatke, kot je določeno v
5. členu odloka.
Z globo 350 € se kaznuje fizična oseba, če ne vloži prijave za nadomestilo ali če v prijavi izkaže neresnične podatke, kot je
določeno v 5. členu odloka.«
18. člen Odloka o NUSZ se črta.

12. člen

13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, uporablja pa se od 01.01.2012.
Številka: 015-02-0010/2003
Datum: 29. 11. 2011
Župan Mestne občine Velenje
Bojan Kontič, s.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09 in 51/10), 29. 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, 49/09 in 107/10) in 24.
člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/06 - UPB1, 26/07 in 18/08) na 10. seji, dne 29. novembra 2011, sprejel




ODLOK


o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu
Mestne občine Velenje za leto 2012



1. člen

V Odloku
o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2012 (Uradni vestnik MOV, št. 29/10; v nadaljevanju: odlok) se 2. člen
spremeni
tako, da se glasi:

»Proračun
za leto 2012 se določa v naslednjih zneskih:
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2. člen

V odloku se 3. odstavek 13. člena spremeni tako, da se glasi:
 letu 2012 se Mestna občina Velenje lahko zadolži do višine 2.800.000 EUR.«
»V

3. člen

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



Številka: 403-02-0005/2011-211
Datum: 29. 11. 2011

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 106. člena Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Ur. list RS, št. 77/2007-UPB1, 56/2008, 4/2010
in 20/2011), Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro
kulturnih programov in kulturnih projektov (Ur. list RS, št. 43/2010) in 24. člena
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006 – UPB1,
26/2007 in 18/2008) na svoji 10. seji, dne 29. 11. 2011 sprejel

PRAVILNIK

o izvedbi javnega razpisa za izbiro kulturnih
programov in kulturnih projektov, ki se
sofinancirajo iz proračuna
Mestne občine Velenje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom so določeni pogoji, merila in postopki za
vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za kulturne
programe in kulturne projekte (v nadaljevanju: programi in
projekti), ki so lokalnega pomena in jih iz javnih sredstev
sofinancira Mestna občina Velenje (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Sofinancirajo se programi in projekti, ki dokažejo vsebinsko
upravičenost.
Predmet tega pravilnika niso sredstva za vzdrževanje in
investicije v prostor ter opremo za kulturno dejavnost.
3. člen
Sredstva za sofinanciranje programov in projektov se razdelijo
na osnovi javnega razpisa (v nadaljevanju: razpis), ki ga objavi
župan.
Vrsta programov in projektov, ki so predmet razpisa, se določi
z opredelitvijo področja kulture oz. razpisnega področja, v
katerega sodijo ti programi in projekti. V tekočem letu lahko
župan na posameznem razpisnem področju objavi več razpisov
ali en razpis za več razpisnih področij.
Višina sredstev za posamezne programe in projekte se določi
na osnovi vrednotenja programov in projektov v skladu z
merili.
Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna vsako
leto na osnovi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega
števila točk ovrednotenih programov in projektov. Strokovna
komisija za ocenjevanje programov in projektov lahko v
primeru, ko je na razpis prijavljenih več programov in projektov
kot je na razpolago proračunskih sredstev, določi prioriteto za
vrednotenje.
Od dneva objave razpisa se pogoji in merila iz prejšnjega
odstavka ne smejo spremeniti.
II. POSTOPEK
4. člen
Razpis se izvaja po naslednjih fazah:
uvedba postopka,
priprava vlog za obravnavo ter zavržbe,
ocenjevanje in vrednotenje vlog,
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izbor programov in projektov – izdaja posamičnih odločb
o odobritvi ali zavrnitvi sofinanciranja.

Uvedba postopka

5. člen

Pred objavo razpisa sprejme župan sklep o začetku postopka,
s katerim določi razpisno področje, datum objave in besedilo
razpisa, okvirno vrednost razpisanih sredstev ter sklep o
imenovanju komisije za pripravo razpisa, komisije za odpiranje
vlog in strokovne komisije za ocenjevanje programov in
projektov.
Člani komisij so odgovorni za varovanje zaupnosti podatkov
prijaviteljev in prijavljenih idej.
Razpis se objavi v Uradnem listu RS in na spletnih straneh
občine. Obvestilo o razpisu se lahko objavi tudi v drugih
medijih.
Besedilo javnega razpisa mora vsebovati:
jasno navedbo, da gre za razpis za izbiro kulturnih
programov in projektov, pri katerem bodo financirani v
okviru sredstev, ki so na razpolago za razpis, tisti programi
in projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma
ovrednoteni višje,
področje oziroma področja kulturnih programov in
projektov, ki so predmet razpisa,
umetniške, kulturnopolitične, strokovne in druge kriterije,
po katerih se bo posamezen prijavljeni kulturni program
ali projekt ocenjeval oz. vrednotil,
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,
okvirno vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za
predmet razpisa,
obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena
sredstva,
razpisni rok,
način pošiljanja in vsebina vlog,
navedbo uslužbencev, pristojnih za dajanje informacij v
zvezi z razpisom,
informacijo o morebitni razpisni dokumentaciji, ki je
vlagateljem na razpolago.
Poleg navedenih podatkov se lahko objavijo tudi drugi podatki,
če so glede na vrsto predmeta razpisa potrebni.
Razpisni rok mora trajati najmanj en mesec.
Razpisi za več posameznih razpisnih področij se lahko objavijo
skupaj v enem razpisu.
V času razpisa mora biti dokumentacija razpisa dosegljiva
vsem zainteresiranim prijaviteljem na spletni strani in na sedežu
občine.
6. člen
Priprava vlog za obravnavo ter zavržbe
Vloge, prispele na razpis, odpre komisija za odpiranje vlog, ki jo
imenuje župan izmed uradnikov, zaposlenih na občini. Komisijo
sestavljajo najmanj trije člani.
Po poteku razpisnega roka komisija za odpiranje vlog hkrati
odpre vse vloge, ki so do tedaj prispele.
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Odpiranju vlog sme prisostvovati vsaka oseba, ki kandidira na
razpisu.
Za vsako vlogo komisija za odpiranje vlog ugotovi, ali je
pravočasna, ali jo je podala upravičena oseba in ali je glede na
besedilo razpisa popolna.
Vloga, prispela na razpis, je pravočasna, če je prispela v roku,
določenem v besedilu razpisa.
Vloga je popolna, če vsebuje vse obvezne sestavine, ki jih
določa besedilo razpisa. Za popolno se šteje tudi nepopolna
vloga, ki jo je stranka v celoti dopolnila v petih dneh od prejema
poziva k dopolnitvi.
Upravičena oseba je tista oseba, katere vloga izpolnjuje
pogoje, določene v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se
ugotavlja na podlagi obveznih dokazil in vloge prijavitelja.
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poročilom strokovni komisiji za ocenjevanje in vrednotenje
kulturnih programov in projektov.
Strokovna komisija razvrsti vse programe in projekte glede na
merila za ocenjevanje in vrednotenje ter pripravi poročilo, v
katerem morajo biti natančno navedeni razlogi za razvrstitev
programov in projektov ter predlog, kateri programi in projekti
se financirajo v določenem obsegu in kateri se ne financirajo.
Predlog lahko vsebuje tudi po prednostnem redu razvrščeno
rezervno listo programov in projektov ustreznih vlog, ki lahko
postanejo predmet sofinanciranja v primeru sprostitve ali
povečanja proračunskih sredstev ali rezervno listo, na podlagi
katere se lahko povečuje obseg sofinanciranja že odobrenih
programov ali projektov.
Prijavitelji ne morejo prisostvovati ocenjevanju in vrednotenju
vlog ter sprejemanju poročila strokovne komisije.

Vloga, ki jo je prijavitelj poslal po preteku razpisnega roka, je
prepozna.
Vloge, ki niso pravočasne ali popolne ali jih ni vložila upravičena
oseba, zavrže župan s posamičnimi sklepi.

Občina najkasneje v dveh mesecih od zaključka odpiranja
vlog, prispelih na razpis, pisno obvesti prijavitelje o dejstvih,
pomembnih za izdajo odločbe. V obvestilu se določi rok, do
katerega ima prijavitelj možnost, da se izjavi o navedbah v
obvestilu. Obvestilo se lahko sporoči tudi v elektronski obliki
na elektronski naslov, ki je naveden v vlogi.

Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje oziroma spreminja do preteka
razpisnega roka, nima pa pravice do vpogleda v vloge drugih
prijaviteljev na istem razpisu.

Strokovna komisija obravnava v roku prispele odzive
prijaviteljev in oblikuje končni predlog sofinanciranja programov
in projektov.

Če je vloga formalno nepopolna, se prijavitelja pozove, da
jo dopolni. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh. Če
prijavitelj vloge ne dopolni v zahtevanem roku, župan vlogo
zavrže s sklepom.

Končni predlog strokovne komisije vključuje:
podatke o prijavitelju,
naslov programa oziroma projekta, navedenega v vlogi,
strokovno oceno z vsebinsko utemeljitvijo glede na
razpisana merila,
povzetek odziva prijavitelja in stališče strokovne komisije
do odziva prijavitelja,
predlog, kateri programi in projekti se naj financirajo in
kateri naj se zavrnejo ter
končni predlog o višini sofinanciranja programa ali
projekta.
Končni predlog lahko vsebuje tudi po prednostnem redu
razvrščeno rezervno listo programov ali projektov ustreznih
vlog, ki lahko postanejo predmet sofinanciranja v primeru
sprostitve ali povečanja proračunskih sredstev ali rezervno
listo, na podlagi katere se lahko povečuje obseg sofinanciranja
že odobrenih programov ali projektov.

O odpiranju vlog se piše zapisnik, ki vsebuje najmanj naslednje
podatke:
naziv in sedež prijavitelja,
datum in čas začetka ter konca odpiranja vlog,
imena navzočih in odsotnih članov komisije,
imena navzočih oseb, ki kandidirajo na razpisu, oziroma
njihovih predstavnikov,
seznam prispelih vlog z nazivom oziroma imenom
prijavitelja ter naslovom programa ali projekta,
ugotovitve o pravočasnosti in popolnosti prispelih vlog ter
o upravičenosti oseb, ki so vlogo podale.
Komisija za odpiranje vlog pripravi za vse popolne in pravočasne
vloge upravičenih oseb skupno poročilo, ki mora vsebovati
podatke o prijavitelju in naslov programa ali projekta.
Za formalno nepopolne vloge po izteku roka za dopolnitev,
komisija za odpiranje vlog sestavi zapisnik, ki vsebuje seznam
formalno nepopolnih vlog z navedbo naziva oziroma imena
prijavitelja ter naslova programa ali projekta ter ugotovitve, ali
so formalno nepopolne vloge pravočasno in v celoti dopolnjene.
Komisija za odpiranje vlog pripravi poročilo o vlogah, ki so bile
pravočasno in v celoti dopolnjene.
Prijavitelji ne morejo prisostvovati pripravi in sprejemanju
poročila komisije za odpiranje vlog.
7. člen
Ocenjevanje in vrednotenje vlog
Komisija za odpiranje vlog predloži ustrezne vloge skupaj s

8. člen
Izbor programov in projektov – izdaja posamičnih odločb o
odobritvi ali zavrnitvi sofinanciranja
Na podlagi predloga strokovne komisije izda župan o vsaki
ustrezni vlogi posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi
ter deležu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja
posameznega programa in projekta.
V primeru sprostitve ali povečanja proračunskih sredstev lahko
župan izda novo odločbo, s katero se na podlagi rezervne liste
iz zadnjega odstavka 7. člena pravilnika odobri financiranje
že zavrnjenega programa oziroma projekta ali poveča obseg
sofinanciranja že odobrenega programa ali projekta. Z novo
odločbo se odpravi in nadomesti prejšnja odločba o odobritvi
ali o zavrnitvi sofinanciranja.
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Odločbe o financiranju kulturnih programov ali projektov ni
dopustno izdati, dokler ni sprejet proračun za leto, v katerem
se odločba izdaja.
Rezultati razpisa se objavijo na spletni strani občine.

dejavnost kulturnih društev).

Na podlagi izdane odločbe o financiranju se lahko, skladno
z besedilom razpisa, pred podpisom pogodbe, prijavitelja
pozove, da v določenem roku uskladi prijavljeni program ali
projekt v okviru odobrenih sredstev. O usklajevanju se sestavi
zapisnik, ki ga podpišeta pristojni uslužbenec in prijavitelj. Če
se prijavitelj v določenem roku ne odzove, se ga pozove k
podpisu pogodbe.

Po tem pravilniku občina ne sofinancira:
programov in projektov prijaviteljev, ki nimajo sedeža
oziroma stalnega prebivališča v občini; izjeme so le
pravne in fizične osebe, ki prijavljajo projekte, ki se
snovno-motivno dotikajo občine in so izvedeni v občini;
programov in projektov, ki se sofinancirajo iz posebnih
proračunskih postavk oziroma ki so že pridobili
proračunska sredstva občine;
stroškov dela oziroma plač prijaviteljev;
projektov obnove kulturne dediščine.

Na podlagi dokončne odločbe se s prijavitelji sklene pogodba,
s katero se uredijo medsebojne pravice in obveznosti občine
in prijavitelja, zlasti pa:
- cilji, ki bodo realizirani v obdobju sklenitve pogodbe,
- merila, po katerih se bo spremljalo njihovo uresničevanje,
- roki, v katerih morajo biti cilji doseženi,
- obseg, roki in način izvrševanja pogodbenih obveznosti,
- druga vprašanja o predmetu pogodbe.
Občino v pogodbi zastopa župan. Pogodba začne veljati z
dnem podpisa.
Prijavitelj mora podpisano pogodbo vrniti v petnajstih dneh od
prejema, sicer se šteje, da je prijavitelj odstopil od sofinanciranja
programa oziroma projekta, da pogodba ni sklenjena in da
je občina prosta obveznosti, ki bi zanjo izhajale iz odločbe o
sofinanciranju. Rok za podpis pogodbe se lahko podaljša, če
prijavitelj občini pisno sporoči objektivne razloge za podaljšanje
roka ali se lahko skrajša v skladu z roki, ki jih urejajo predpisi o
zaključku proračunskega leta.
Skrbnik pogodbe je odgovoren za spremljanje izpolnjevanja
pogodbenih obveznosti prijaviteljev, ki so prejeli javna sredstva,
in namensko porabo sredstev.
Prijavitelj je dolžan obvestiti skrbnika pogodbe o spremembah,
ki utegnejo vplivati na izpolnitev njegovih obveznosti,
določenih v pogodbi, v osmih dneh, ko je zanje izvedel. Na
podlagi obvestila lahko občina, ob upoštevanju vseh okoliščin
posameznega primera, sklene s prijavitelji dodatek k pogodbi
ali odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev že izplačanih sredstev
s pripadajočimi zakonskimi obrestmi od dneva nakazila do
dneva vračila.
Prijavitelj je dolžan občini predložiti zaključno poročilo o
poteku in rezultatih izvedbe predmeta pogodbe, skladno z
roki, določenimi v pogodbi. S pogodbo je lahko določena tudi
obveznost delnega poročanja. Skrbnik pogodbe lahko od
prijavitelja kadarkoli zahteva tudi pojasnila oziroma dokazila,
ki so povezana z izvajanjem pogodbe.
III. VSEBINSKE DOLOČBE
9. člen
Občina sofinancira vse oblike ustvarjanja, posredovanja in
varovanja kulturnih dobrin na področju nepremične in premične
kulturne dediščine, besednih, uprizoritvenih, glasbenih,
vizualnih, filmskih, avdiovizualnih in drugih umetnosti ter
novih medijev, na področju založništva in knjižničarstva,
kinematografije ter na drugih področjih kulture.
Program je kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso javni zavodi,
jo pa občina financira na primerljiv način kot javne zavode (npr.
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Projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev, ki jo
financira občina.

Do sofinanciranja prav tako niso upravičeni programi in projekti,
ki so bili v preteklem letu izbrani v postopku razpisa, prijavitelji
pa projekta iz neupravičenega razloga niso realizirali.
10. člen
Po tem pravilniku občina v okviru razpisa za izbiro kulturnih
programov in projektov razpiše tri razpisna področja:
A – kulturni programi,
B – kulturni projekti,
C – kulturni projekti s področja založništva.
Prijavitelj lahko na razpisno področje A prijavi letni program
dela, na razpisno področje B en kulturni projekt in na razpisno
področje C en projekt s področja založništva.
Za vsako razpisno področje mora prijavitelj oddati samostojno
vlogo.
V kolikor prijavitelj na posamezno razpisno področje odda
več vlog, se obravnava tista vloga, ki bo prispela prva, vse
naslednje vloge pa bodo zavržene. V primeru, da je na
posamezno razpisno področje oddanih več vlog istočasno,
bodo zavržene vse vloge, razen če gre za dopolnitve vlog, kar
mora biti označeno na ovojnici.
V kolikor bo prijavitelj v eni ovojnici poslal več projektov, bodo
vloge zavržene. Za isti projekt na razpis lahko poda vlogo le en
prijavitelj, v kolikor bo prijaviteljev za en projekt več, bodo vse
vloge vseh prijaviteljev zavržene.
A – kulturni programi

11. člen

Občina sofinancira dejavnost tistih izvajalcev, ki s svojim
programom izkazujejo kakovost in izvirnost, imajo sedež
v občini in so včlanjeni v Zvezo kulturnih društev Šaleške
doline.
Kulturni programi se vrednotijo v skladu z uvrstitvijo v
kakovostne skupine po splošnih merilih in na osnovi posebnih
meril:
a. pestrost in dodelanost programa,
b. ustreznost finančne konstrukcije,
c. število sodelovanj na javnih prireditvah v preteklem letu,
d. vključevanje v prireditve MOV v zadnjih dveh letih (proslave,
sejmi, kulturni dogodki),
e. organizacija izobraževanj za člane društva v preteklem
letu,
f. uspešna prijava na državne ali evropske razpise
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g. število sekcij v društvu.
SPLOŠNA MERILA:
1. Odrasli pevski zbori in drugi sestavi (okteti, male vokalne skupine, kvarteti, …)
1.1. Kakovostna skupina:
1.
da je nosilec dejavnosti v svojem okolju,
2.
da vsako leto samostojno pripravi in izvede vsaj en celovečerni koncert s prvič predstavljenim programom,
3.
da sodeluje na priložnostnih prireditvah najmanj 4-krat letno,
1.2. sodeluje
Kakovostna
skupina:srečanjih,
4.
da redno
na območnih
darazlična
je nosilec
dejavnostiinvfestivale,
svojem kraju,
1. na
5.
da se prijavlja
tekmovanja
na katerih dosega najmanj 80% možnih točk strokovne žirije.
2. da vsako leto pripravi in izvede samostojni celovečerni koncert z najmanj 2/3 prvič
predstavljenega programa,
1.2. Kakovostna skupina:
da sodeluje
na priložnostnih
prireditvah najmanj 3-krat letno,
1.
da je nosilec3.dejavnosti
v svojem
kraju,
da
je
prejel
ustrezno
kvalitativno
oceno na
območnem
srečanju
(regijska
raven).
4.
2.
da vsako leto pripravi in izvede samostojni celovečerni
koncert
z najmanj
2/3 prvič
predstavljenega
programa,
3.
4.

da sodeluje na priložnostnih prireditvah najmanj 3-krat letno,
1.3. Kakovostna skupina:
da je prejel ustrezno kvalitativno oceno na območnem srečanju (regijska raven).
1. da redno deluje vsaj devet mesecev letno in je eden od pomembnih dejavnikov v svojem okolju,
2. da ima za takojšnjo izvedbo pripravljen krajši program za sodelovanje na priložnostnih
1.3. Kakovostna skupina:
prireditvah najmanj 2-krat letno,
1.
da redno deluje
vsaj
devetleto
mesecev
in jesodeluje
eden odna
pomembnih
v svojem
okolju,
3. da
vsako
najmanjletno
dvakrat
koncertih vdejavnikov
sodelovanju
z drugimi
zbori,
2.
da ima za takojšnjo
izvedbo
pripravljen
krajši
program
za
sodelovanje
na
priložnostnih
prireditvah
najmanj
4. da se udeležuje območnih srečanj in je prejel ustrezno kvalitativno oceno (območna
raven).2-krat letno,
3.
da vsako leto najmanj dvakrat sodeluje na koncertih v sodelovanju z drugimi zbori,
4.
da se1.4.
udeležuje
območnih
srečanj in je prejel ustrezno kvalitativno oceno (območna raven).
Kakovostna
skupina:
1. da redno deluje vsaj devet mesecev letno in je eden od pomembnih dejavnikov v svojem kraju,
1.4. Kakovostna skupina:
2. da ima za takojšnjo izvedbo pripravljen krajši program za sodelovanje na priložnostnih
1.
da redno delujeprireditvah
vsaj devet najmanj
mesecev2-krat
letno letno,
in je eden od pomembnih dejavnikov v svojem kraju,
2.
da ima za takojšnjo
izvedbo
krajši sodeluje
program na
za koncertih
sodelovanje
na priložnostnih
prireditvah
3. da vsako
letopripravljen
najmanj enkrat
v sodelovanju
z drugimi
zbori, najmanj 2-krat letno,
4. najmanj
da se udeležuje
območnih
srečanj inv je
prejel ustrezno
kvalitativno
3.
da vsako leto
enkrat sodeluje
na koncertih
sodelovanju
z drugimi
zbori, oceno (lokalna raven).
4.
da se udeležuje območnih srečanj in je prejel ustrezno kvalitativno oceno (lokalna raven).
Točkovne ocene:
I. kakovostna skupina
II. kakovostna skupine
III. kakovostna skupina
IV. kakovostna skupina

70 točk
50 točk
35 točk
20 točk

2. Pihalni orkestri in drugi glasbeni sestavi
2. 1. Kakovostna skupina
1. da je nosilec dejavnosti v svojem okolju,
2. da vsako leto samostojno pripravi in izvede vsaj en celovečerni koncert s prvič predstavljenim
programom,
3. da sodeluje na priložnostnih prireditvah najmanj 4-krat letno,
4. da redno sodeluje na območnih srečanjih,
5. da se prijavlja na različna tekmovanja in festivale, na katerih dosega najmanj 80% možnih točk
strokovne žirije.
2. 2. Kakovostna skupina
1. da je nosilec dejavnosti v svojem kraju,
2. da vsako leto pripravi in izvede samostojni celovečerni koncert z najmanj 2/3 prvič
predstavljenega programa,
3. da sodeluje na priložnostnih prireditvah najmanj 3-krat letno,
4. da je prejel ustrezno kvalitativno oceno na območnem srečanju (regijska raven).
2.3. Kakovostna skupina
1. da redno deluje vsaj devet mesecev letno in je eden od pomembnih dejavnikov v svojem kraju,
2. da ima za takojšnjo izvedbo pripravljen krajši program za sodelovanje na priložnostnih
prireditvah najmanj 2-krat letno,
3. da vsako leto najmanj enkrat sodeluje na koncertih v sodelovanju z drugimi sestavi,
4. da se udeležuje srečanj glasbenih sestavov (lokalna raven).
Točkovne ocene:
I. skupina
II. skupina
III. skupina

70 točk
50 točk
35 točk
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2. 1. Kakovostna skupina
1. da je nosilec dejavnosti v svojem okolju,
2. da vsako leto samostojno pripravi in izvede vsaj en celovečerni koncert s prvič predstavljenim
programom,
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3. da sodeluje na priložnostnih prireditvah najmanj 4-krat letno,
4. da redno sodeluje na območnih srečanjih,
5. da se prijavlja na različna tekmovanja in festivale, na katerih dosega najmanj 80% možnih točk
strokovne žirije.
2. 2. Kakovostna skupina
1. da je nosilec dejavnosti v svojem kraju,
2. da vsako leto pripravi in izvede samostojni celovečerni koncert z najmanj 2/3 prvič
predstavljenega programa,
3. da sodeluje na priložnostnih prireditvah najmanj 3-krat letno,
4. da je prejel ustrezno kvalitativno oceno na območnem srečanju (regijska raven).
2.3. Kakovostna skupina
1. da redno deluje vsaj devet mesecev letno in je eden od pomembnih dejavnikov v svojem kraju,
2. da ima za takojšnjo izvedbo pripravljen krajši program za sodelovanje na priložnostnih
prireditvah najmanj 2-krat letno,
3. da vsako leto najmanj enkrat sodeluje na koncertih v sodelovanju z drugimi sestavi,
4. da se udeležuje srečanj glasbenih sestavov (lokalna raven).
Točkovne ocene:
I. skupina
II. skupina
III. skupina

70 točk
50 točk
35 točk

3. Gledališke in lutkovne skupine
3.1. Kakovostna skupina:
6
1. da vsako leto pripravi vsaj eno premierno predstavo z najmanj tremi ponovitvami v domačem
kraju oz. območju ali izven,
2. da z recitacijo, s scenografijo ali z animatorstvom sodeluje na treh prireditvah v svojem kraju oz.
območju,
3. da sodeluje na območnih srečanjih in da je bila skupina v zadnjih treh letih vsaj enkrat izbrana
na medobmočno srečanje.
3.2. Kakovostna skupina:
1. da vsako leto pripravi eno krajšo ali daljšo premierno predstavo z najmanj dvema ponovitvama v
domačem kraju oz. območju,
2. da z recitacijo, s scenografijo ali z animatorstvom sodeluje na dveh prireditvah v svojem kraju
oz. območju,
3. da sodeluje na območnih srečanjih in prejme za nastop oceno selektorja.
3.3. Kakovostna skupina
1. da vsako leto pripravi eno krajšo ali daljšo predstavo z najmanj dvema ponovitvama v
domačem kraju ali izven,
2. da z recitacijo, scenografijo ali animatorstvom sodeluje na vsaj eni prireditvi v svojem kraju oz.
območju.
Točkovne ocene
I. skupina
II. skupina
III. skupina

70 točk
50 točk
35 točk

4. Folklorne skupine
4.1. Kakovostna skupina:
1. da v sezoni dopolni novo koreografijo,
2. da vsako sezono izvede samostojno celovečerno prireditev,
3. da sodeluje na območnih srečanjih in je bila v zadnjih dveh letih enkrat izbrana na medobmočno
srečanje,
4. da najmanj štirikrat letno sodeluje na priložnostnih prireditvah kraja oz. območja.
4.2. Kakovostna skupina:
1. da v sezoni izvede eno samostojno celovečerno prireditev,
2. da v sezoni dopolni, razširi ali izboljša že postavljeno koreografijo,
3. da sodeluje na območnih srečanjih in je bila v zadnjih štirih letih enkrat izbrana na medobmočno
srečanje,
4. da najmanj štirikrat letno sodeluje na priložnostnih prireditvah kraja oz. območja.
4.3. Kakovostna skupina:
1. da v sezoni dopolni, razširi ali izboljša že postavljeno koreografijo,
2. da vsako sezono izvede celovečerno prireditev v sodelovanju z drugo skupino,
3. da najmanj trikrat letno sodeluje na priložnostnih prireditvah kraja oz. območja.
Točkovne ocene
I. skupina
II. skupina
skupina
Uradni vestnik Mestne III.
občine
Velenje
5. Plesne skupine
5.1. Kakovostna skupina:

70 točk
50 točk
35 točk

2. da v sezoni dopolni, razširi ali izboljša že postavljeno koreografijo,
3. da sodeluje na območnih srečanjih in je bila v zadnjih štirih letih enkrat izbrana na medobmočno
srečanje,
4. da najmanj štirikrat letno sodeluje na priložnostnih prireditvah kraja oz. območja.
1. december 2011
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4.3. Kakovostna skupina:
1. da v sezoni dopolni, razširi ali izboljša že postavljeno koreografijo,
2. da vsako sezono izvede celovečerno prireditev v sodelovanju z drugo skupino,
3. da najmanj trikrat letno sodeluje na priložnostnih prireditvah kraja oz. območja.
Točkovne ocene
I. skupina
II. skupina
III. skupina
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70 točk
50 točk
35 točk

5. Plesne skupine
5.1. Kakovostna skupina:
1. mora obvladati najmanj 45 minut plesnega programa,
2. da enkrat letno izvede celovečerno plesno prireditev,
3. da najmanj trikrat letno sodeluje na priložnostnih prireditvah kraja oz. območja,
4. da sodeluje na območnih srečanjih in je bila skupina v zadnjih dveh letih vsaj enkrat izbrana na
državno srečanje.
7
5.2. Kakovostna skupina
1. mora obvladati najmanj 30 minut plesnega programa,
2. da enkrat letno izvede celovečerno prireditev,
3. da najmanj trikrat letno sodeluje na priložnostnih prireditvah kraja oz. območja,
4. da sodeluje na območnih srečanjih in je bila v zadnji dveh letih vsaj enkrat izbrana na regijsko
srečanje.
5.3. Kakovostna skupina:
1. mora obvladati najmanj 20 minutni program,
2. da se enkrat letno predstavi na celovečerni prireditvi kraja oz. območja v sodelovanju z drugo
skupino,
3. da najmanj dvakrat letno sodeluje na priložnostnih prireditvah svojega kraja oz. območja,
4. da sodeluje na območnih srečanjih in je prejela ustrezno kvalitativno oceno.
Točkovna ocena
I. skupina
II. skupina
III. skupina

70 točk
50 točk
35 točk

6. Likovna dejavnost, fotografija, film, video
6.1. Kakovostna skupina:
1. da se člani enkrat letno na skupinski razstavi predstavijo s svojimi deli v kraju oz. območju,
2. da se skupina ali člani posamično najmanj 10-krat letno predstavijo s svojimi deli izven svojega
območja oz. da sodelujejo s svojimi deli na razstavah drugih organizatorjev,
3. da člani skupine svoja dela prispevajo za izbor na regijskih razstavah in so njihova dela izbrana
tudi za državne razstave,
4. da zagotavlja članom strokovno izpopolnjevanje v svojem kraju oziroma udeležbo na regijski in
državni ravni.
6.2. Kakovostna skupina:
1. da se člani enkrat letno na skupinski razstavi predstavijo s svojimi deli v kraju oz. območju,
2. da se skupina ali člani posamično najmanj 5-krat letno predstavijo s svojimi deli izven svojega
območja oz. da sodelujejo s svojimi deli na razstavah drugih organizatorjev,
3. da člani skupine svoja dela prispevajo za izbor na regijske razstave,
4. da zagotavlja članom strokovno izobraževanje v svojem kraju oz. na regijski ravni.
6.3. Kakovostna skupina:
1. da se člani enkrat letno na skupinski razstavi predstavijo s svojimi deli v kraju oz. območju z
drugo skupino,
2. da se skupina ali člani posamično najmanj 3-krat letno predstavijo s svojimi deli izven svojega
območja oz. da sodelujejo s svojimi deli na razstavah drugih organizatorjev,
3. da člani skupine svoja dela prispevajo za izbor na lokalnih razstavah,
4. da zagotavlja članom strokovno izpopolnjevanje v svojem kraju.
Točkovna ocena
I. skupina
II. skupina
III. skupina

70 točk
50 točk
35 točk

7. Literarna dejavnost
7.1. Kakovostna skupina:
1. da enkrat letno izda publikacijo,
2. da člani objavljajo svoje prispevke v literarnih revijah,
3. da člani organizirajo literarno delavnico,
4. da se člani strokovno izpopolnjujejo na literarnih delavnicah in šolah.

8

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

stran 38 / Številka 23-2011

1. december 2011

7.2. Kakovostna skupina:
1. da enkrat letno izda publikacijo,
2. da člani objavljajo svoje literarne prispevke v literarnih revijah,
3. da se člani strokovno izpopolnjujejo na literarnih delavnicah in šolah.
7.3. Kakovostna skupina:
1. da se člani vsaj enkrat letno predstavijo na kulturni prireditvi,
2. da člani objavljajo svoje prispevke v literarnih revijah,
3. da se člani strokovno izpopolnjujejo na literarnih delavnicah in šolah.
Točkovna ocena
I. skupina
II. skupina
III. skupina

70 točk
50 točk
35 točk

8. Organizatorji koncertov
8.1 Kakovostna skupina
1. da redno organizira koncerte,
2. da v koledarskem letu organizira vsaj 4 koncerte slovenskih skupin in dveh iz tujine,
3. da izvede v koledarskem letu vsaj eno lastno produkcijo (performans, koncert…),
4. da se člani udeležujejo delavnic in natečajev, ki jih organizira JSKD (seminar za pisanje rock
besedil, natečaj za najboljše rock besedilo…).
8.2. Kakovostna skupina
1. da redno organizira koncerte,
2. da v koledarskem letu organizira vsaj 3 koncerte slovenskih skupin in ene iz tujine,
3. da v sodelovanju z JSDK – OI Velenje pripravi območno revijo »Rockariada«.
8.3. Kakovostna skupina
1. da redno organizira koncerte,
2. da v koledarskem letu organizira vsaj 2 koncerta slovenskih skupin in ene iz tujine,
3. da v sodelovanju z JSDK – OI Velenje pripravi območno revijo »Rockariada«.
Točkovna ocena
I. skupina
II. skupina
III. skupina

70 točk
50 točk
35 točk

V kolikor ima društvo več sekcij, se vsaka sekcija obravnava glede na kakovostne skupine po splošnih
merilih. Skupni seštevek točk se deli s številom sekcij društva.
POSEBNA MERILA:
A)

pestrost in dodelanost programa:
- zelo dobro
- dobro
- slabo

B)

ustreznost finančne konstrukcije:
(jasno opredeljeni stroški in njihova namembnost)
- ustrezno
3 točke
- delno ustrezno
1 točka
- ni ustrezno
0 točk

C)

število sodelovanj na javnih prireditvah v preteklem letu:
- več kot 3 x
3 točke
- do 3 x
2 točki
- 1x
1 točka
- nikoli
0 točk

5 točk
3 točka
0 točk
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D)

vključevanje v prireditve MOV v zadnjih dveh letih (proslave, kulturni dogodki):
- več kot 1 x
5 točk
- vsaj 1 x
3 točke
- nikoli
0 točk

E)

organizacija izobraževanj za člane društva v preteklem letu:
- da
3 točke
- ne
0 točk

F)

uspešna prijava na državne ali evropske razpise:
- da
6 točk
- ne
0 točk

G)

število sekcij v društvu:
- več kot tri
- vsaj dve
- ena

5 točk
3 točke
0 točk

Maksimalno število točk po posebnih merilih pri posameznem ocenjevalcu je 30.
Uporaba meril:
Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav so ovrednotena s točkami. Vrednost točke se izračuna na
osnovi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih programov.
Najvišje možno število točk po splošnih in posebnih merilih pri posameznem ocenjevalcu je 100.
12. člen
B – kulturni projekti
Občina sofinancira posamične aktivnosti naslednjih kulturnih izvajalcev:
- pravnih oseb, ki imajo sedež v občini (razen javnih zavodov in ustanov s področja kulture, ki jih
financira občina);
- fizičnih oseb, ki imajo stalno prebivališče v občini in ustvarjajo v občini,
- posameznikov, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture, imajo stalno
prebivališče v občini in ustvarjajo v občini;
- društev, ki imajo sedež v občini (društva, ki so včlanjena v Zvezo kulturnih društev Šaleške doline,
se lahko prijavijo le s projektom, ki ne sodi v njihovo redno dejavnost).
Sofinancirajo se tudi projekti pravnih in fizičnih oseb ter posameznikov, ki imajo status samostojnega
ustvarjalca na področju kulture, ki nimajo stalnega prebivališča v občini, če prijavljajo projekt, ki se snovnomotivno dotika občine in je izveden v občini.
Kulturni projekti se vrednotijo na osnovi naslednjih merilih:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

izvirna zasnova, ustvarjalnost v pristopu in izvedbi, tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve
projekta, vključenost projekta v Pikin festival ali Poletne kulturne prireditve,
reference prijavitelja,
predvidena dostopnost projekta,
finančna konstrukcija projekta,
pomen projekta za širši kulturni prostor (preseganje lokalnih okvirjev),
uspešna prijava na državne ali evropske razpise v preteklem letu.
Merila za ocenjevanje in vrednotenje

Število točk

A izvirna zasnova, ustvarjalnost v pristopu in izvedbi, tehtnost vsebinske
obrazložitve in utemeljitve projekta, vključenost projekta v Pikin festival ali
Poletne kulturne prireditve

do 50 točk

B reference prijavitelja
C predvidena dostopnost projekta
D finančna konstrukcija projekta

do 10 točk
do 10 točk
do 10 točk
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do 10 točk
10 točk

Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu, je 100.
A) Izvirna zasnova, ustvarjalnost v pristopu in izvedbi, tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve
projekta
do 50 točk
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu A,
je 50.
-

B) Reference prijavitelja bodo ocenjene na naslednji način:
- trije ali več izvedenih projektov
- en ali dva izvedena projekta
- nobenih izvedenih projektov

10
5
0

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu B, je
10.
C) Predvidena dostopnost projekta bo ocenjena na naslednji način:
-

Število obiskovalcev bo ovrednoteno na naslednji način:
- do 50 obiskovalcev
- od 51 do 150 obiskovalcev
- od 151 do 250 obiskovalcev
- nad 250 obiskovalcev

0
2
3
5

-

Število ponovitev projekta bo ovrednoteno na naslednji način:
- ena ponovitev
- dve ponovitvi
- vsaj tri ponovitve

1
3
5

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu C, je
10.
D) Finančna konstrukcija projekta bo ocenjena na naslednji način:
• projekt ima jasno opredeljene vire financiranja
• projekt ima jasno opredeljene stroške in njihovo namembnost
• pričakovana višina sofinanciranja projekta s strani MOV

do 3 točke
do 3 točke
do 4 točke

-

Opredelitev virov financiranja bo ovrednotena na naslednji način:
3
- zelo dobro
1
- dobro
0
- slabo

-

Opredelitev stroškov in njihove namembnosti bo ovrednotena na naslednji način:
3
- zelo dobro
1
- dobro
0
- slabo
Pričakovana višina sofinanciranja projekta s strani MOV bo ovrednotena na naslednji način:
Delež pričakovanega sofinanciranja MOV
Število točk
od

do
10%

4

11%

25%

2

26%

50%

1
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0

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu D, je
10.

-

E) Pomen projekta za širši kulturni prostor (preseganje lokalnih okvirjev) bo ocenjen na naslednji
način:
10
- projekt je ključnega pomena
7
- projekt je zelo pomemben
5
- projekt je pomemben
0
- projekt ni pomemben
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu E, je
10.
F) Uspešna prijava na državne ali evropske razpise v preteklem letu

10 točk

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu F,
je 10.
V postopku bodo iz nadaljnje obravnave izločene vloge:
• pri katerih bo pričakovana višina sofinanciranja projekta s strani MOV presegala 50 % celotne
vrednosti projekta,
• ki bodo v skupnem seštevku po vseh merilih dosegli v povprečju manj kot 70 % točk.
Višina sredstev, ki jih bo prejel posamezen projekt, bo izračunana na osnovi točk, ki jih bo v postopku
ocenjevanja in na podlagi meril dobil posamezen projekt. Vrednost 1 točke bo določena potem, ko bo
znano, koliko točk so skupaj prejeli projekti, ki so ostali v obravnavi po postopku ocenjevanja, saj se
bodo sredstva, namenjena razpisu, delila z vsoto točk vseh primernih projektov.
Strokovna komisija si pridržuje pravico, da v primeru večjega/manjšega števila projektov, kot je na razpolago
sredstev, rangira projekte glede na povprečno število pridobljenih točk.
Dobljeno število točk je rezultat seštevka točk ocenjevalcev, pomnožen s pripadajočim količnikom glede na
uvrstitev v razred kompleksnosti 1, 2 ali 3.
1. razred kompleksnosti = od 90,1 % vseh možnih točk (v 1. razredu kompleksnosti je količnik za
izračun 3) ;
2. razred kompleksnosti = od 80,1 % do 90 % vseh možnih točk (v 2. razredu kompleksnosti je
količnik za izračun 2);
3. razred kompleksnosti = do 80 % vseh možnih točk (v 3. razredu kompleksnosti je količnik za
izračun 1)
V kolikor prijavitelj obrazcev ne bo izpolnil v delih, ki so pomembni pri ocenjevanju (in komisija tako ne
bo mogla projekta oceniti po vseh merilih), bo pri teh merilih prijavitelj dobil 0 točk.
Projekti izrazito komercialne narave ne bodo sofinancirani.
13. člen
C – kulturni projekti s področja založništva
Občina sofinancira posamične aktivnosti s področja založništva naslednjih kulturnih izvajalcev:
- pravnih oseb, ki imajo sedež v občini (razen javnih zavodov in ustanov s področja kulture, ki jih
financira občina);
- fizičnih oseb, ki imajo stalno prebivališče v občini in ustvarjajo v občini,
- posameznikov, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture, imajo stalno
prebivališče v občini in ustvarjajo v občini;
- društev, ki imajo sedež v občini (društva, ki so včlanjena v Zvezo kulturnih društev Šaleške doline,
se lahko prijavijo le s projektom, ki ne sodi v njihovo redno dejavnost).
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Sofinancirajo se tudi projekti pravnih in fizičnih oseb ter posameznikov, ki imajo status samostojnega
ustvarjalca na področju kulture, ki nimajo stalnega prebivališča v občini, če prijavljajo projekt, ki se snovnomotivno dotika občine in je izveden v občini.
Kulturni projekti s področja založništva se vrednotijo na osnovi naslednjih merilih:
Merila za ocenjevanje in vrednotenje

Število točk

A literarno-umetniška ali znanstveno-strokovna ali domoznanska vrednost
projekta

do 60 točk

B
C
D
E

do 15 točk
do 10 točk
do 10 točk
5 točk

predviden doseg projekta
finančna konstrukcija projekta
pomen projekta za širši kulturni prostor
uspešna prijava na državne ali evropske razpise v preteklem letu

Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu, je 100.
A) Literarno-umetniška ali znanstveno-strokovna ali domoznanska vrednost projekta bo ocenjena na
naslednji način:
• jasnost postavljenih ciljev
do 10 točk
• reference izvajalca projekta
do 10 točk
• inovativnost in odstopanje od ustaljenih okvirov
do 40 točk
-

Jasnost postavljenih ciljev bo ovrednotena na naslednji način:
- zelo dobro
- dobro
- slabo

-

Reference izvajalca projekta bodo ovrednotene na naslednji način:
10
- dva ali več izvedenih projektov
5
- en izveden projekt
0
- nobenih izvedenih projektov

10
5
0

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu A, je
60.
B) Predviden doseg projekta bo ocenjen na naslednji način:
-

Naklada bo ovrednotena na naslednji način:
- do 200 izvodov
- do 300 izvodov
- nad 300 izvodov

-

Predstavitve založniških izdaj v drugih krajih bodo ovrednotene na naslednji način:
1
- enkrat
5
- dvakrat
10
- vsaj trikrat

1
3
5

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu B,
je 15.
C) Finančna konstrukcija projekta bo ocenjena na naslednji način:
• projekt ima jasno opredeljene vire financiranja
• projekt ima jasno opredeljene stroške in njihovo namembnost
• pričakovana višina sofinanciranja projekta s strani MOV
-

Opredelitev virov financiranja bo ovrednotena na naslednji način:
3
- zelo dobro
1
- dobro
13
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0

- slabo

Opredelitev stroškov in njihove namembnosti bo ovrednotena na naslednji način:
3
- zelo dobro
1
- dobro
0
- slabo
Pričakovana višina sofinanciranja projekta s strani MOV bo ovrednotena na naslednji način:
Delež pričakovanega sofinanciranja MOV
Število točk
od

do
10%

4

11%

25%

2

26%

50%

1

več kot 50%

0

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu C, je
10.
-

D) Pomen projekta za širši kulturni prostor bo ocenjen na naslednji način:
10
- projekt je ključnega pomena
7
- projekt je zelo pomemben
5
- projekt je pomemben
0
- projekt ni pomemben
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezni prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu D, je
10.
E) Uspešna prijava na državne ali evropske razpise v preteklem letu

5 točk

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu E,
je 5.
V postopku bodo iz nadaljnje obravnave izločeni projekti:
• pri katerih bo pričakovana višina sofinanciranja projekta s strani MOV presegala 50 % celotne
vrednosti projekta,
• ki bodo v skupnem seštevku po vseh merilih dosegli manj kot 70 % točk.
Višina sredstev, ki jih bo prejel posamezen projekt, bo izračunana na osnovi točk, ki jih bo v postopku
ocenjevanja in na podlagi meril dobil posamezen projekt. Vrednost 1 točke bo določena potem, ko bo
znano, koliko točk so skupaj prejeli projekti, ki so ostali v obravnavi po postopku ocenjevanja, saj se
bodo sredstva, namenjena razpisu, delila z vsoto točk vseh primernih projektov.
Strokovna komisija si pridržuje pravico, da v primeru večjega/manjšega števila projektov, kot je na razpolago
sredstev, rangira projekte glede na povprečno število pridobljenih točk.
Dobljeno število točk je rezultat seštevka točk ocenjevalcev, pomnožen s pripadajočim količnikom glede na
uvrstitev v razred kompleksnosti 1, 2 ali 3.
1. razred kompleksnosti = od 90,1 % vseh možnih točk (v 1. razredu kompleksnosti je količnik za
izračun 3) ;
2. razred kompleksnosti = od 80,1 % do 90 % vseh možnih točk (v 2. razredu kompleksnosti je
količnik za izračun 2);
3. razred kompleksnosti = do 80 % vseh možnih točk (v 3. razredu kompleksnosti je količnik za
izračun 1)
Najvišji možni znesek sofinanciranja je 1.200 €.
V kolikor prijavitelj obrazcev ne bo izpolnil v delih, ki so pomembni pri ocenjevanju (in komisija tako ne
bo mogla projekta oceniti po vseh merilih), bo pri teh merilih prijavitelj dobil 0 točk.
14
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zavoda izmed zaposlenih v javnem zavodu. Odgovornosti,
pravice in druge obveznosti strokovnega vodje se določijo s
statutom zavoda v skladu z zakonom in tem odlokom.

14. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik
o vrednotenju kulturnih programov in projektov, ki se
(so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje (Uradni
vestnik MO Velenje, št. 5/2005).

Sedanji četrti odstavek 5. člena postane peti odstavek.

15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 103-01-0005/2003-2011
Datum: 29. 11. 2011
Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.

Številka: 015-03-0001/201-550
Datum: 29. 11. 2011
Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/1991, 45/1994 – Odl. US, 8/1996, 18/1998 – Odl. US, 36/2000
– ZPDZC in 127/2006 – ZJZP) in 5. in 9. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti
(Uradni list RS, št. 23/2005 – UPB2, 15/2008 – ZPacP, 23/2008, 58/2008 – ZZdrSE in 77/2008 – ZDZdr) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik
MO Velenje, št. 15/2006-UPB1, 26/2007 in 18/2008) na svoji 10. seji dne 29. 11.
2011sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega zavoda
Zdravstveni dom Velenje
1.člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 7/1993, 9/1996, 1/1997,
14/1997 in 10/1998; v nadaljevanju: odlok) se tretji odstavek 5.
člena spremeni tako, da se glasi:
»Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda na podlagi javnega
razpisa s soglasjem ustanovitelja. Direktor mora imeti najmanj
izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje
zdravstvene, pravne, ekonomske ali druge družboslovne smeri
ali raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi
zdravstvene, pravne, ekonomske ali druge družboslovne
smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri
leta na vodstvenih delovnih mestih. Če je za direktorja izbran
kandidat, ki nima najmanj izobrazbe, pridobljene po študijskih
programih druge stopnje zdravstvene smeri ali raven izobrazbe,
ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi zdravstvene smeri,
vodi strokovno delo zavoda strokovni vodja, ki mora imeti
najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge
stopnje zdravstvene smeri ali raven izobrazbe, ki v skladu
z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje zdravstvene
smeri in opravljen specialistični izpit iz splošne-družinske
medicine ali specialistični izpit druge dejavnosti, ki jo izvaja
zdravstveni dom ter najmanj pet let delovnih izkušenj.«
Doda se nov, četrti odstavek 5. člena, ki se glasi:
»Strokovnega vodjo imenuje in razrešuje svet zavoda na
predlog direktorja po predhodnem mnenju strokovnega sveta
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2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po njegovi objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 3., 8. in 48. člena Zakona o zavodih
(Uradni list RS, št. 12/1991, 45/1994 – Odl. US, 8/1996, 18/1998 – Odl. US,
36/2000 – ZPDZC in 127/2006 – ZJZP), 9. člena Zakona o lekarniški dejavnosti
(Uradni list RS, št. 36/2004-UPB1) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik MOV, št. 15/2006-UPB-1, 26/2007 in 18/2008) na svoji 10. seji,
dne 29. 11. 2011 sprejel naslednji

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah odloka o
ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Velenje
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Velenje (Uradni
vestnik MO Velenje, št. 7/1993, 1/1997, 4/1999, 7/2007 in
18/2009; v nadaljevanju: odlok) se 3. alinea 8. člena spremeni
tako, da se glasi:
» - določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda,«
2. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Presežek prihodkov nad odhodki, ugotovljen po stanju bilance
stanja na zadnji dan preteklega leta, zmanjšan za znesek z letnim
načrtom investicij in investicijskega vzdrževanja ter sredstev za
plačilo dodatne delovne uspešnosti v skladu z zakonom, mora
zavod vplačati v proračun Mestne občine Velenje najkasneje
do 30.4. tekočega leta. Zavod mora za letni načrt investicij in
investicijskega vzdrževanja pridobiti soglasje župana.
Način razdelitve sredstev iz prvega odstavka tega člena se
opredeli v sporazumu med občinami, v katerih zavod opravlja
lekarniško dejavnost. Kriterij delitve sredstev je opredeljen
glede na število prebivalcev v posamezni občini.
Pripadajoči sorazmerni delež sredstev iz prvega odstavka
tega člena, ki pripada Mestni občini Velenje, se bo namenil
za zagotavljanje kvalitete življenja občanov Mestne občine
Velenje.
3. člen
Za 19. členom se doda nov 19. a člen, ki se glasi:
»Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let po zaključnem
računu za leto 2010 znaša 3.322.093 EUR. Del tega presežka
prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 2.000.000
EUR mora zavod vplačati v proračun Mestne občine Velenje
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najkasneje do 31.12.2011. Mestna občina Velenje bo na podlagi
sporazuma med občinami, v katerih zavod opravlja lekarniško
dejavnost, najkasneje v tridesetih dneh po prejemu nakazila od
zavoda v višini 2.000.000 EUR, vplačala sorazmerni pripadajoči
delež v proračuna občine Šoštanj in Šmartno ob Paki. Na
razporeditev ostalega presežka prihodkov nad odhodki zavoda
iz preteklih let izda soglasje župan Mestne občine Velenje pred
sprejemom finančnega načrta za leto 2012.«
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po njegovi objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 145-02-01/2006-11
Datum: 29. 11. 2011
Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 74. in 82. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09 in 80/10-ZUPUDPP
(106/2010 popr.)), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega
prispevka (Uradni list RS, št. 95/2007), Uredbe o vsebini programa opremljanja
stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 24. člena Odloka o odvajanju in
čiščenju komunalne odpadne vode na območju Mestne občine Velenje (Uradni
vestnik MO Velenje, št. 8/09), 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni
vestnik MO Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na 10. seji, dne 29. 11.
2011 sprejel
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3. člen
V 6. členu odloka se za besedo »priloga št. 3« doda » in priloga
št. 4«.
4. člen
V prvem odstavku 11. člena se beseda »v dveh« nadomesti
z »več«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»III. FAZA
- gradnja kanalov 2.0, 2.1, 2.2 november –december 2011«
5. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji
dan po objavi v Uradnem vestniku MO Velenje.

Številka: 352-05-0007/2009-600
Datum: 29. 11. 2011
Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka
o programu opremljanja in merilih za
odmero komunalnega prispevka za gradnjo
kanalizacije dela območja Bevč in
Črnove v Velenju
1. člen
V Odloku o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka za gradnjo kanalizacije dela območja
Bevč in Črnove v Velenju (Uradni vestnik MO Velenje, št.
20/2009 – v nadaljevanju: odlok) se:
1. člen spremeni tako, da se za besedo »junija 2009« postavi
vejica in zapiše »in dopolnitev oktober 2011«.
2. člen
V 4. členu odloka se v prvem odstavku za drugo alineo doda
nova tretja alinea, ki se glasi: »Kanalizacijsko omrežje naselja
Bevče, faza III-1 del« PGD, številka projekta 83-KA/10-PGD,
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. Koroška 37b, 3320 Velenje,
julij 2010
Kanalizacijsko omrežje naselja Bevče, faza III-1 del« PZI,
številka projekta 83-KA/10-PZI, Komunalno podjetje Velenje,
d.o.o. Koroška 37b, 3320 Velenje, avgust 2010«.
V drugem odstavku 4. člena odloka se za besedo »kanali«
doda »2.0, 2.1, 2.2«.
Med številkama »6.4.2 in 6.5 v skupni dolžini 2.024 m« se
namesto besede »2.024 m« zapiše » 2.345,85 m«.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 15. in 16. člena Zakona o varnosti
cestnega prometa (Ur. list RS, št. 56/2008-UPB5, 57/2008-ZLDUVCP, 58/2009 in
36/2010) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje,
št. 15/2006-UPB1, 26/2007 in 18/2008) na svoji 10. seji dne 29. 11. 2011 sprejel

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 19. in 41. člena Zakona o spodbujanju
razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/2004) in 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št.15/2006-UPB1, 26/2007 in 18/2008) na
svoji 10. seji dne 29. 11. 2011 sprejel naslednji

ODLOK

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. 12/2010-UPB1) se 4.f. člen 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 cone A, B in C), za katerega se plača letni
pavšal v višini 8 €.
drugi abonma (za cone A, B in C) za katerega se plača
letni pavšal v višini 30 €.
Cena zamenjave posameznega abonmaja med letom znaša
4 €.
Najemniki pokritih garažnih mest v lasti Mestne občine Velenje
ter njihovi sostanovalci, ki stanujejo v območju cone C, niso
upravičeni do prvega 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.
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 250 €. 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.«
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 015-02-0007/2010
Datum: 29. 11. 2011
Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.

o lokalnem turističnem vodenju v Mestni
občini Velenje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za turistično območje Mestne občine Velenje
določijo pogoji glede strokovne usposobljenosti turističnega
vodnika turističnega območja Mestne občine Velenje (v
nadaljevanju: lokalni turistični vodnik), načina vodenja registra
lokalnih turističnih vodnikov, programov turističnega vodenja,
vodenja evidence in nadzora nad turističnimi vodenji.
2. člen
Dejavnost lokalnega turističnega vodenja predstavlja
organizirano turistično vodenje obiskovalcev na turističnem
območju Mestne občine Velenje.
V Mestni občini Velenje organizira dejavnost lokalnega
turističnega vodenja Turistično informacijski center Velenje (v
nadaljevanju: TIC Velenje).
II. POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI LOKALNEGA
TURISTIČNEGA VODENJA
3. člen
Dejavnost lokalnega turističnega vodenja v Mestni občini
Velenje lahko opravljajo le osebe, ki so opravile tečaj in
strokovni preizkus znanja programa strokovne usposobljenosti
za lokalnega turističnega vodnika in so vpisane v register
lokalnih turističnih vodnikov.
Dejavnost lokalnega turističnega vodenja opravljajo lokalni
turistični vodniki individualno, v paru ali v skupini po predhodnem
dogovoru z organizatorjem (TIC Velenje) in naročnikom.
4. člen
Tečaj strokovne usposobljenosti za lokalnega turističnega
vodnika organizira in koordinira TIC Velenje v sodelovanju
s pooblaščeno organizacijo oziroma z izvajalcem tovrstnih
izobraževanj.
Tečaj obsega 40 predavateljskih ur teorije s predavanji po
programu, ki ga pripravi TIC Velenje, v sodelovanju z izvajalcem
tovrstnih izobraževanj. Po zaključenem tečaju sledi strokovni
preizkus znanja.
5. člen
Lokalni turistični vodnik lahko postane oseba, ki ima najmanj
srednjo strokovno izobrazbo, znanje slovenskega jezika ter
znanje vsaj enega tujega jezika. Stalno bivališče na območju
Mestne občine Velenje ni pogoj za prijavo k strokovnem
preizkusu znanja.
Za lokalne turistične vodnike po tem odloku ne štejejo strokovni
delavci v muzejih, galerijah in šolah, delavci v turistično
informacijskih centrih in organizacijah, ki vodenja opravljajo v
okviru svoje redne zaposlitve.
6. člen
Oseba, ki opravi strokovni preizkus znanja iz 4. člena tega
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odloka, pridobi naziv turistični vodnik turističnega območja
Mestne občine Velenje in licenco. TIC Velenje izda osebi
izkaznico lokalnega turističnega vodnika, ki jo mora imeti le-ta
pri sebi, na vidnem mestu, ko opravlja dejavnost turističnega
vodenja.
Obliko in vsebino izkaznice določi župan in se objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
7. člen
Lokalni turistični vodnik mora biti za vodenje primerno urejen in
se ob vsakem primeru ravnati po določilih Kodeksa obnašanja
turističnega vodnika.
III. REGISTER LOKALNIH TURISTIČNIH VODNIKOV
8. člen
Lokalni turistični vodnik se mora pred začetkom opravljanja
dejavnosti turističnega vodenja vpisati v register lokalnih
turističnih vodnikov turističnega območja Mestne občine
Velenje (v nadaljevanju: register), ki ga vodi TIC Velenje.
Register vsebuje naslednje podatke:
zaporedno evidenčno številko,
datum vpisa,
ime in priimek,
prebivališče,
matično in davčno številko,
telefonsko številko in e-naslov, na katerega je lokalni
turistični vodnik dosegljiv,
podatke o številu ur oziroma dni vodenja za preteklo leto,
podatke in dokazila o strokovnem znanju in
usposobljenosti.
Lokalni turistični vodnik začne opravljati dejavnost iz 2. člena
tega odloka po vpisu v register.
Lokalni turistični vodniki morajo najkasneje do 31. januarja
tekočega leta TIC-u Velenje predložiti podatke o številu ur
oziroma dni vodenja v preteklem koledarskem letu in ostale
podatke, ki se vpisujejo v register v skladu s tem odlokom.
9. člen
V kolikor lokalni turistični vodnik ni aktiven se izbriše iz registra
in nima več pravice do vodenja, dokler se ponovno ne vpiše v
register. To stori z uspešno opravljenim obnovitvenim tečajem.
Lokalni turistični vodnik je aktiven, če v petih letih svojega
delovanja izvede vsaj pet vodenj.
Registrirani lokalni turistični vodnik se je dolžan vsakih pet let
udeležiti obnovitvenega tečaja. Z uspešno zaključenim tečajem
se mu veljavnost licence podaljša.
Lokalnemu turističnemu vodniku, ki je kršil določila tega odloka,
bil deležen več upravičenih kritik ali pritožb ali več kot pet let
ni izvajal dejavnosti lokalnega turističnega vodenja, Mestna
občina Velenje – TIC Velenje po uradni dolžnosti izda odločbo
o izbrisu iz registra. Zoper odločbo je dopustna pritožba na
župana Mestne občine Velenje. Po pravnomočnosti odločbe
se lokalni turistični vodnik izbriše iz registra.
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IV. PROGRAMI TURISTIČNEGA VODENJA
10. člen
Programe lokalnega turističnega vodenja pripravlja, ponuja,
organizira, vodi in nadzira Mestna občina Velenje – TIC Velenje
ali posamezni turistični ponudniki, v skladu z usmeritvami
veljavne strategije razvoja turizma Mestne občine Velenje.
Lokalna turistična vodenja se lahko pripravljajo v obliki
standardnih in posebnih programov.
Standardni programi turističnega vodenja obsegajo vodenje
obiskovalcev po vnaprej pripravljenih programih, ki vodijo k
ogledu najpomembnejših znamenitosti, naravne in kulturne
dediščine ter tematskih poti na območju Mestne občine
Velenje. Standardne programe pripravi TIC Velenje. Predloge,
podatke za standardne programe lokalnega turističnega
vodenja zagotavljajo tudi turistična in druga društva, ponudniki
turističnih storitev (gostinstvo, namestitve, šport, kultura…) ter
druge zainteresirane fizične in pravne osebe.
Posebni programi turističnega vodenja obsegajo vodenje
obiskovalcev k določenim znamenitostim, spomenikom ali
dogodkom, skladno z interesi naročnika.
11. člen
Turistična vodenja po turističnem območju Mestne občine
Velenje se zaračunavajo po ceniku, ki ga pripravi TIC Velenje
in sprejme župan.
Lokalnim turističnim vodnikom se za opravljeno vodenje
zagotovi plačilo, ki ga plačajo naročniki vodenja. Plačilo se
opravi na podlagi števila opravljenih ur oziroma dni vodenja.
Vrednost urne postavke ali vodenja določenega programa
določi TIC Velenje na podlagi cenika, ki ga sprejme župan.
12. člen
Naročila za vodenja na območju Mestne občine Velenje
sprejemajo:
- TIC Velenje,
- turistična društva,
- turistični vodniki,
- turistične agencije in
- drugi organizatorji turističnih potovanj.
Organizatorji morajo vsaj dva dni pred vodenjem, vodenje
uskladiti s TIC Velenje.
V. VODENJE EVIDENCE
13. člen
TIC Velenje vodi evidenco o opravljenih vodenjih in o tem
poroča Svetu Mestne občine Velenje do konca meseca
februarja za preteklo koledarsko leto.
Evidenca o turističnem vodenju vsebuje podatke o naročniku
vodenja, podatke o lokalnem turističnem vodniku, o številu
turistov, obiskovalcev v skupini, kraj in država iz katere
obiskovalci prihajajo.
Evidenca mora vsebovati tudi opombe in pripombe.
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VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Dajanje lastnih nepremičnin v najem
Drugo založništvo
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje
R 91.011 Dejavnost knjižnic
N 85.141 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne
opravljajo zdravniki

15. člen
TIC Velenje začne z vodenjem registra z dnem uveljavitve tega
odloka.

2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.

14. člen
Nadzor in sankcije nad izvajanjem določil tega odloka opravlja
organ občinske uprave pristojen za nadzor in državne
inšpekcijske službe.

16. člen
Osebe, ki ob uveljavitvi tega odloka že opravljajo dejavnost
turističnega vodenja v turističnem območju Mestne občine
Velenje, so dolžne v roku enega leta od uveljavitve tega odloka
posredovati TIC Velenje vse podatke iz 8. člena tega odloka za
vpis v register.

K 70.200
J 58.190
N 82.300
P 85.500

Številka: 015-02-10/2011(2007)
Datum: 29. 11. 2011
Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.

Z dnem vpisa v register pridobijo osebe naziv in izkaznico iz
6. člena odloka.
17. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje
Številka: 015-02-0003/2011
Datum: 29. 11. 2011
Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni
list RS, št. 12/1991, 17/1991, 55/1992, 66/1993, 8/1996 in 36/2000), 40., 41. in
42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVIUPB5)(Uradni list RS, št. 16/2007, 36/20808, 58/2009 in 65/2009, 20/2011) ter
24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik Mestne občine
Velenje, št. 15/2006, 26/2007) in 18/2008 na svoji 10. seji dne 29. 11. 2011
sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda CVIU – Center za vzgojo,
izobraževanje in usposabljanje Velenje
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda
CVIU – Center za vzgojo, izobraževanje in
usposabljanje Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje,
št. 8/1997, 6/1998, 9/1999, 20/2004, 1/2008 in 2/2010) se 10.
člen spremeni tako, da se glasi:
10. člen
Dejavnost zavoda je:
P 85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
G 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim
blagom
H 49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet

Na podlagi 74. in 82. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št.
33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.) in
43/2011-ZKZ-C), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka
(Uradni list RS, št. 95/2007), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja
stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/2007), 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/2006-UPB1, 26-2007, 182008) je Svet Mestne občine Velenje na svoji 10. seji dne 29. 11. 2011 sprejel

ODLOK

o programu opremljanja stavbnih zemljišč in
merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje strnjene pozidave
Škale Hrastovec-I. faza
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih
zemljišč (v nadaljevanju: program opremljanja) za območje
strnjene zazidave Škale - Hrastovec, I. faza v Mestni občini
Velenje in določi merila za odmero komunalnega prispevka.
Program opremljanja za ureditev območja strnjene zazidave
Škale – Hrastovec, I. faza je izdelalo Komunalno podjetje
Velenje, d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, št. projekta
PO-01/2011-SK.
Program opremljanja vsebuje:
- vrste komunalne opreme, ki se obračunava v komunalnem
prispevku,
- obračunska območja za posamezne vrste komunalne
opreme,
- skupne in obračunske stroške opremljanja po posameznih
vrstah komunalne opreme,
- terminski plan izgradnje komunalne opreme,
- preračun obračunskih stroškov opremljanja na stavbno
zemljišče oziroma na neto tlorisno površino objekta,
- podlage za odmero komunalnega prispevka,
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grafične priloge.

Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega
prispevka za predvideno novogradnjo na območju strnjene
pozidave Škale – Hrastovec, I. faza.
2. člen
(pojmi)
Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. obstoječa komunalna oprema so objekti in omrežja
infrastrukture, ki je že zgrajena in s katero upravlja Mestna
občina Velenje oziroma posamezni izvajalci gospodarskih
javnih služb po njenem pooblastilu;
2. obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme
je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje
na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene
uporabe;
3. skupni stroški posamezne vrste komunalne opreme so
stroški, vezani na projektiranje in gradnjo posamezne
vrste komunalne opreme na obračunskem območju; za
obstoječo komunalno opremo so po višini enaki stroškom,
ki bi nastali ob izgradnji nove komunalne opreme, ki je
po zmogljivostih in namenu primerljiva z obstoječo ter
zagotavlja podobno raven oskrbe;
4. obračunski stroški posamezne vrste komunalne opreme
so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se
financirajo iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih
prispevkov in bremenijo določljive zavezance;
5. komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo,
ki ga zavezanec plača občini, je plačilo dela stroškov
obstoječe komunalne opreme, na katero se bo zavezanec
priključil oziroma jo bo uporabil;
6. zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po tem
odloku je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na
novo priključuje na komunalno opremo ali ki povečuje
neto tlorisno površino objekta ali ki spreminja njegovo
namembnost na obračunskem območju, ki ga določa ta
odlok;
7. objekt je stavba ali njen del v skladu s predpisi, ki urejajo
graditev objektov;
8. neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih
površin objekta oziroma tlorisna površina ustreznega dela
objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836;
9. parcela oziroma zemljišče je zemljiška parcela ali njen
del, na katerem je možno zgraditi objekt ali je objekt že
zgrajen in za katerega mora zavezanec plačati komunalni
prispevek.
II. OBSTOJEČA IN PREDVIDENA KOMUNALNA OPREMA
3. člen
(obravnavana komunalna oprema)
Program opremljanja obravnava naslednjo obstoječo in
predvideno komunalno opremo na območju strnjene pozidave
Škale – Hrastovec, I. faza:
1) Obstoječa komunalna oprema:
Obstoječa komunalna oprema, ki je predmet odmere
komunalnega prispevka, je izven območja strnjene pozidave
Škale – Hrastovec, I. faza in je minimalna, zajema pa javne
odprte in zelene površine in površine za ravnanje z odpadki.
Obstoječa komunalna oprema se v tem odloku o programu
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opremljanja označi in ovrednoti skladno z Odlokom o programu
opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za
odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje št. 13/2007) in sicer za
posamezno infrastrukturo, kot je navedeno v odloku, ter se
poveča za povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki
ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske
zbornice Slovenije »gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
-

JZ_2 – javne odprte in zelene površine, v vrednosti 0,54
€ na kvadratni meter stavbnega zemljišča, ter 2,31 € na
kvadratni meter neto tlorisne površine objekta,
RO_1 – površine za ravnanje z odpadki, v vrednosti 0,32
€ na kvadratni meter stavbnega zemljišča, ter 0,98 € na
kvadratni meter neto tlorisne površine objekta.

2) Predvidena komunalna infrastruktura:
Program opremljanja obravnava predvideno sekundarno
komunalno opremo (vodovod, fekalna in meteorna kanalizacija,
promet in zveze) območja obdelave.
Območje opremljanja obsega naslednje komunalne objekte in
naprave:
-

Sekundarna komunalna oprema:
o ceste,
o vodovodno omrežje,
o kanalizacijsko omrežje - fekalna kanalizacija,
o kanalizacijsko omrežje - meteorna kanalizacija,

-

ekološki otok in
javne odprte in zelene površine.

III. OBRAČUNSKA OBMOČJA
KOMUNALNE OPREME

POSAMEZNIH

VRST

4. člen
(obračunska območja)
Obračunska območja za posamezno komunalno opremo so:
-

obračunsko območje vodovodnega omrežja na območju
strnjene pozidave Škale – Hrastovec, I. faza;
obračunsko območje fekalne kanalizacije na območju
strnjene pozidave Škale – Hrastovec, I. faza;
obračunsko območje meteorne kanalizacije na območju
strnjene pozidave Škale – Hrastovec, I. faza;
obračunsko območje cest na območju strnjene pozidave
Škale – Hrastovec, I. faza;

Obstoječa komunalna oprema se v tem odloku označi in
ovrednoti, kot je navedeno v 3. členu tega odloka.
5. člen
Obračunsko območje je enotno za vso predvideno komunalno
opremo strnjenega naselja. Prikazano je v grafični prilogi, ki je
sestavni del tega odloka.
IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
6. člen
(skupni in obračunski stroški opremljanja)
Skupni in obračunski stroški opremljanja po posameznih vrstah
komunalne opreme in po obračunskih območjih so na vpogled

IV.

SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
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6. člen
(skupni in obračunski stroški opremljanja)
Skupni in obračunski stroški opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih
območjih
so na vpogled v programu opremljanja.
v programu
opremljanja.
Skupni
Skupni
stroškistroški
Vodovod
Fekalna kanalizacija
Meteorna kanalizacija
Ceste
Energetski koridor
Telekomunikacijski koridor
SKUPAJ

Obračunski stroški
110.706,58
58.591,43
104.101,63
116.600,36

Drugi viri
40.912,36
21.652,86
38.471,45
43.090,44
18.695,97
19.023,57
181.846,65

390.000,00

Skupni stroški
151.618,94
80.244,29
142.573,08
159.690,80
18.695,97
19.023,57
571.846,65

Obračunski stroški opremljanja obračunskega območja s komunalno opremo za vodovodno omrežje

Obračunski
opremljanja
obračunskega
območja
s komunalno
opremovode
za vodovodno
omrežje
110.706,58
znašajostroški
110.706,58
€, za
kanalizacijsko
omrežje
za fekalne
58.591,43
€, zaznašajo
meteorne
vode €, za
kanalizacijsko
omrežje
zaceste
fekalne
vode 58.591,43 €, za meteorne vode 104.101,63 € in za ceste 116.600,36.
104.101,63
€ in za
116.600,36.
V. TERMINSKI PLAN IZGRADNJE KOMUNALNE OPREME

V.

TERMINSKI PLAN IZGRADNJE KOMUNALNE
OPREME
7. člen

(terminski plan izgradnje komunalne opreme)
7. členŠkale – Hrastovec, I. faza se predvidevajo naslednji roki:
Za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju strnjene pozidave

(terminski plan izgradnje komunalne opreme)
komunalne
infrastrukture
na 2010
območju strnjene pozidave Škale – Hrastovec, I. faza se
Za
izgradnjo
Izdelava dokumentacije PGD
Februar
predvidevajo
naslednji
Izdelava
dokumentacije
PZI-1.roki:
del
Februar 2011

Izdelava dokumentacije PZI-2. del
September 2011
Izdelava
programa
opremljanja PGD
Oktober
20112010
Izdelava
dokumentacije
Februar
VI.
PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV OPREMLJANJA NA STAVBNO ZEMLJIŠČE
Razpis
za izbiro
izvajalca
2013 2011
Februar
Izdelava
dokumentacije
PZI-1. del Marec
OZIROMA
NA NETO TLORISNO
POVRŠINO OBJEKTA PO POSAMEZNIH VRSTAH
Začetek
gradbenih
del
2013
2011
Izdelava
dokumentacije
PZI-2. del MajSeptember

KOMUNALNE OPREME
Oktober 2011
Izdelava programa opremljanja
VI. PRERAČUN
OBRAČUNSKIH
Marec 2013 NA STAVBNO ZEMLJIŠČE OZIROMA NA NETO TLORISNO
Razpis za izbiro
izvajalca STROŠKOV OPREMLJANJA
člen
8. OPREME
POVRŠINO
POdel
POSAMEZNIH VRSTAH
ZačetekOBJEKTA
gradbenih
MajKOMUNALNE
2013
(stroški opremljanja kvadratnega metra parcele in neto tlorisne površine objekta za
člen
določeno komunalno8.opremo
na obračunskem območju)
(stroški
kvadratnega
metra
parcele
in netoin
tlorisne
površine površine
objekta zaobjekta
določenozakomunalno
na
kvadratnega
metra
parcele
neto tlorisne
določenoopremo
komunalno
Stroškiopremljanja
opremljanja
opremo na obračunskem območju soobračunskem
opredeljeniobmočju)
kot seštevek stroška primarne in sekundarne
Stroški komunalne
opremljanja kvadratnega
opreme. metra parcele in neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na obračunskem
območju so opredeljeni kot seštevek stroška primarne in sekundarne komunalne opreme.

Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele in neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno

Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele in neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na obračunskem
opremo na obračunskem območju so:
območju so:

VODOVOD
Obračunska
območja

2

Strošek na m parcele
2
(EUR/m )
Primarna
komunalna
oprema

2

Sekundarna
komunalna
oprema

Skupaj

4,72

4,72

FEKALNA KANALIZACIJA
2
Obračunska Strošek na m parcele
2
območja
(EUR/m )
Primarna
Sekundarna
komunalna
komunalna
oprema
oprema
2,50
METEORNA KANALIZACIJA
2
Obračunska Strošek na m parcele
2
območja
(EUR/m )
Primarna
Sekundarna
komunalna
komunalna
oprema
oprema
4,44

Strošek na m neto tlorisne površine
2
objekta (EUR/m )
Primarna
Sekundarna Skupaj
3
komunalna komunalna
oprema
oprema
28,39

28,39

2

Skupaj

2,50

Strošek na m neto tlorisne površine
2
objekta (EUR/m )
Primarna
Sekundarna Skupaj
komunalna komunalna
oprema
oprema
15,02

15,02

2

Skupaj

4,44

Strošek na m neto tlorisne površine
2
objekta (EUR/m )
Primarna
Sekundarna
Uradni Skupaj
vestnik Mestne občine Velenje
komunalna komunalna
oprema
oprema
26,69

26,69

FEKALNA KANALIZACIJA
2
2
Obračunska Strošek na m parcele
Strošek na m neto tlorisne površine
2
2
območja
(EUR/m )
objekta (EUR/m )
Primarna
Sekundarna Skupaj
Primarna
Sekundarna Skupaj
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komunalna
komunalna
komunalna komunalna
oprema
oprema
oprema
oprema
2,50
METEORNA KANALIZACIJA
2
Obračunska Strošek na m parcele
2
območja
(EUR/m )
Primarna
Sekundarna
komunalna
komunalna
oprema
oprema
4,44
CESTE
Obračunska
območja

Strošek na m
2
(EUR/m )
Primarna
komunalna
oprema

2

VII.

0,32

15,02

Strošek na m neto tlorisne površine
2
objekta (EUR/m )
Primarna
Sekundarna Skupaj
komunalna komunalna
oprema
oprema

4,44

26,69

26,69

2

Skupaj

4,98

4,98

POVRŠINE ZA RAVNANJE Z ODPADKI
2
Obračunska Strošek na m parcele
2
območja
(EUR/m )
Primarna in sekundarna
oprema
RO_1

Skupaj

Sekundarna
komunalna
oprema

0,54

15,02

2

parcele

JAVNE ODPRTE IN ZELENE POVRŠINE
2
Obračunska Strošek na m parcele
2
območja
(EUR/m )
Primarna in sekundarna
oprema
JZ_2

2,50

Strošek na m neto tlorisne površine
2
objekta (EUR/m )
Primarna
Sekundarna Skupaj
komunalna komunalna
oprema
oprema
29,90
29,90

2

Strošek na m neto tlorisne površine
2
objekta (EUR/m )
komunalna Primarna in sekundarna komunalna
oprema
2,31

2

Strošek na m neto tlorisne površine
2
objekta (EUR/m )
komunalna Primarna in sekundarna komunalna
oprema

4

0,98

PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
9. člen
(zavezanec in odmera komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo
priključuje na komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta oziroma spreminja njegovo
namembnost.
Komunalni prispevek se odmeri:
- za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, na zahtevo zavezanca pred izdajo
gradbenega dovoljenja,
- za objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, ob priključitvi na zahtevo
zavezanca ali po uradni dolžnosti.
10. člen
Stroški iz 8. člena tega odloka se indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno
leto, ki ga objavlja objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije
»gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
11. člen
(izračun komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme)
Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
KP(i) = (A(parcela) x Cp(i) x Dp) + (Kdejavnosti x A(tlorisna) x Ct(i) x Dt)

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Zgornje oznake pomenijo:
- KP(i) ----------- komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme,
2
- A(parcela) ---- površina parcele objekta (m ),

10. člen
Stroški iz 8. člena tega odloka se indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno
leto, ki ga objavlja objavlja URADNI
Združenje
za MESTNE
gradbeništvo
okviru Gospodarske zbornice Slovenije
VESTNIK
OBČINEvVELENJE
1. december 2011
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»gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
11. člen
(izračun komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme)
Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
KP(i) = (A(parcela) x Cp(i) x Dp) + (Kdejavnosti x A(tlorisna) x Ct(i) x Dt)
Zgornje oznake pomenijo:
- KP(i) ----------- komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme,
2
- A(parcela) ---- površina parcele objekta (m ),
- Cp(i) ----------- indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno
opremo na obračunskem območju (podlage podane v 8. členu tega odloka),
- Dp -------------- delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka,
- Kdejavnost ------- faktor dejavnosti,
- Ct(i) ------------ indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z
določeno komunalno opremo na obračunskem območju,
2
- A(tlorisna) ---- neto tlorisna površina objekta (m ), izračunana po standardu SIST ISO 9836
- Dt --------------- delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka.
12. člen
(izračun celotnega komunalnega prispevka)
Celotni komunalni prispevek za objekt iz 11. člena se izračuna na naslednji način:
KP = ∑KP(i)
Zgornje oznake pomenijo:
- KP ------------- celotni izračunani komunalni prispevek,
- KP(i) ----------- izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme, na katero
se objekt priključuje.
13. člen
1. V primeru dozidav in nadzidav se komunalni prispevek izračuna za povečano neto tlorisno
površino objekta oziroma površino parcele.
5
2. V primeru rekonstrukcij in sprememb namembnosti se komunalni prispevek izračuna, če je prišlo
do povečanja neto tlorisne površine objekta ali površine parcele ali izboljšanja opremljenosti
parcele s komunalno opremo.
14. člen
(podrobnejša merila)
Razmerje med upoštevanjem merila parcele in merila neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega
prispevka je Dp:Dt = 0,30:0,70.
15. člen
Faktor dejavnosti je 1, razen za naslednje vrste objektov:
Klasifik. Št.
Faktor dejavnosti
Vrsta objektov
(CC-SI)
Kdejavnosti
121
1,1
Gostinske stavbe
122
1,3
Upravne in pisarniške stavbe
123
1,3
Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
1241
1,3
Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih
komunikacij ter z njimi povezane stavbe
1242
0,7
Garažne stavbe
125
0,8
Industrijske stavbe
126
0,8
Stavbe splošnega družbenega pomena
127
0,8
Druge nestanovanjske stavbe
230
0,8
Kompleksni industrijski objekti
241
0,7
Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas
16. člen
Uradni vestnik Mestne občine Velenje
Komunalni prispevek na območju strnjene pozidave Škale – Hrastovec, I. faza se ne plača za gradnjo
gospodarske javne infrastrukture (83. člen ZPNačrt, Uradni list RS št. 33/2007, 108/2009).

1242
125
126
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230
241

0,7
0,8
0,8
0,8
0,8
0,7

komunikacij ter z njimi povezane stavbe
Garažne stavbe
Industrijske stavbe
Stavbe splošnega družbenega pomena
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Druge nestanovanjske stavbe
Kompleksni industrijski objekti
Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas

16. člen
Komunalni prispevek na območju strnjene pozidave Škale – Hrastovec, I. faza se ne plača za gradnjo
gospodarske javne infrastrukture (83. člen ZPNačrt, Uradni list RS št. 33/2007, 108/2009).
17. člen
Znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja je možno, kadar je ugotovljeno, da je
investitor sam financiral izgradnjo posamezne komunalne infrastrukture.
Če se občina in zavezanec dogovorita, da bo zavezanec sam zgradil komunalno opremo, se zavezancu
dogovorjena obveznost odšteje od komunalnega prispevka, vendar največ do višine, ki se za takšno vrsto
komunalne opreme v posameznem obračunskem območju lahko odmeri. V tem primeru skleneta občina
in zavezanec pogodbo o vlaganjih skladno z 78. členom ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/2009).
VIII.

ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA
18. člen
(odločba o odmeri komunalnega prispevka)
Občinski upravni organ izda odmerno odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti. Odločba se
izda v 15 dneh od popolne vloge, da je vloga popolna se šteje:
- ko je vloga podpisana s strani vseh zavezancev oz. s strani pooblaščenca s priloženim
pooblastilom
- ko je poravnana upravna taksa
- ko so priložena vsa soglasja
- ko je priložena popolna pečatena projektna dokumentacija (vodilna mapa, arhitektura)
O izdani odločbi občina obvesti tudi Upravno enoto in Komunalno podjetje.

19. člen
6
(obročno plačilo)
Plačilo komunalnega prispevka zavezancem, katerim je odločba o plačilu komunalnega prispevka izdana po uradni dolžnosti,
je plačilo komunalnega prispevka omogočeno v desetih (10) zaporednih mesečnih obrokih. Zavezanec mora za obročno plačilo
podati vlogo najkasneje v roku 15 dni od izdaje odločbe.
20. člen
Program opremljanja je na vpogled v Uradu za urejanje prostora na Mestni občini Velenje.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
(prehodno obdobje)
Vsi postopki odmere komunalnega prispevka, ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo oziroma se komunalni
prispevek odmeri po do sedaj veljavnih predpisih, če sta kumulativno izpolnjena naslednja pogoja:
- da je bila pred uveljavitvijo tega odloka vložena popolna vloga
in
- da o tej vlogi še ni bilo pravnomočno odločeno.
22. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega
prispevka za območje strnjene pozidave Škale - Hrastovec (Uradni vestnik, št. 22/2008).
23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 352-01-0017/2007-300
Datum: 29. 11. 2011
Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.
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Na podlagi 74. in 82. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.) in
43/2011-ZKZ-C), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka
(Uradni list RS, št. 95/2007), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja
stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/2007), 5., 6. in in 24. člen Statuta
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/2006UPB1, 26-2007, 18-2008) je Svet Mestne občine Velenje na svoji ……... seji dne
…………………sprejel

4.

5.

ODLOK

o programu opremljanja stavbnih zemljišč in
merilih za odmero komunalnega prispevka za
območje strnjene pozidave
Škale Hrastovec-II. faza

6.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

7.

1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih
zemljišč (v nadaljevanju: program opremljanja) za območje
strnjene zazidave Škale - Hrastovec, II. faza v Mestni občini
Velenje in določi merila za odmero komunalnega prispevka.

8.

Program opremljanja za ureditev območja strnjene zazidave
Škale – Hrastovec, II. faza je izdelalo Komunalno podjetje
Velenje, d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje, št. projekta
PO-02/2011-SK.
Program opremljanja vsebuje:
vrste komunalne opreme, ki se obračunava v komunalnem
prispevku,
obračunska območja za posamezne vrste komunalne
opreme,
skupne in obračunske stroške opremljanja po posameznih
vrstah komunalne opreme,
terminski plan izgradnje komunalne opreme,
preračun obračunskih stroškov opremljanja na stavbno
zemljišče oziroma na neto tlorisno površino objekta,
podlage za odmero komunalnega prispevka,
grafične priloge.
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega
prispevka za predvideno novogradnjo na območju strnjene
pozidave Škale – Hrastovec, II. faza.
2. člen
(pojmi)
Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. obstoječa komunalna oprema so objekti in omrežja
infrastrukture, ki je že zgrajena in s katero upravlja Mestna
občina Velenje oziroma posamezni izvajalci gospodarskih
javnih služb po njenem pooblastilu;
2. obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme
je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje
na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene
uporabe;
3. skupni stroški posamezne vrste komunalne opreme so
stroški, vezani na projektiranje in gradnjo posamezne
vrste komunalne opreme na obračunskem območju; za
obstoječo komunalno opremo so po višini enaki stroškom,
ki bi nastali ob izgradnji nove komunalne opreme, ki je
po zmogljivostih in namenu primerljiva z obstoječo ter

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

9.

1. december 2011

zagotavlja podobno raven oskrbe;
obračunski stroški posamezne vrste komunalne opreme
so tisti del skupnih stroškov komunalne opreme, ki se
financirajo iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih
prispevkov in bremenijo določljive zavezance;
komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo,
ki ga zavezanec plača občini, je plačilo dela stroškov
obstoječe komunalne opreme, na katero se bo zavezanec
priključil oziroma jo bo uporabil;
zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po tem
odloku je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na
novo priključuje na komunalno opremo ali ki povečuje
neto tlorisno površino objekta ali ki spreminja njegovo
namembnost na obračunskem območju, ki ga določa ta
odlok;
objekt je stavba ali njen del v skladu s predpisi, ki urejajo
graditev objektov;
neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih
površin objekta oziroma tlorisna površina ustreznega dela
objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836;
parcela oziroma zemljišče je zemljiška parcela ali njen
del, na katerem je možno zgraditi objekt ali je objekt že
zgrajen in za katerega mora zavezanec plačati komunalni
prispevek.

II. OBSTOJEČA IN PREDVIDENA KOMUNALNA OPREMA
3. člen
(obravnavana komunalna oprema)
Program opremljanja obravnava naslednjo obstoječo in
predvideno komunalno opremo na območju strnjene pozidave
Škale – Hrastovec, II. faza:
1) Obstoječa komunalna oprema:
Obstoječa komunalna oprema, ki je predmet odmere
komunalnega prispevka, je izven območja strnjene pozidave
Škale – Hrastovec, II. faza in je minimalna, zajema pa javne
odprte in zelene površine in površine za ravnanje z odpadki.
Obstoječa komunalna oprema se v tem odloku o programu
opremljanja označi in ovrednoti skladno z Odlokom o programu
opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za
odmero komunalnega prispevka za območje Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje št. 13/2007) in sicer za
posamezno infrastrukturo, kot je navedeno v odloku, ter se
poveča za povprečni letni indeks cen za posamezno leto, ki
ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske
zbornice Slovenije »gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
-

JZ_2 – javne odprte in zelene površine, v vrednosti 0,54
€ na kvadratni meter stavbnega zemljišča, ter 2,31 € na
kvadratni meter neto tlorisne površine objekta,
RO_1 – površine za ravnanje z odpadki, v vrednosti 0,32
€ na kvadratni meter stavbnega zemljišča, ter 0,98 € na
kvadratni meter neto tlorisne površine objekta.

2) Predvidena komunalna infrastruktura:
Program opremljanja obravnava predvideno sekundarno
komunalno opremo (vodovod, fekalna in meteorna kanalizacija,
promet in zveze, plinovod) območja obdelave.
Območje opremljanja obsega naslednje komunalne objekte in
naprave:

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE
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o
o
o
o
o

Sekundarna komunalna oprema:
ceste,
vodovodno omrežje,
kanalizacijsko omrežje - fekalna kanalizacija,
kanalizacijsko omrežje - meteorna kanalizacija,
plinovod ter

-

ekološki otok in
javne odprte in zelene površine.
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-

obračunsko območje vodovodnega omrežja na območju strnjene pozidave Škale –
Hrastovec,
II. faza;
III. OBRAČUNSKA OBMOČJA POSAMEZNIH VRST KOMUNALNE OPREME
- obračunsko območje fekalne kanalizacije na območju strnjene pozidave Škale –
Hrastovec, II. faza;
4. člen
- obračunsko območje (obračunska
meteorne kanalizacije
na območju strnjene pozidave Škale –
območja)
Obračunska območja za posamezno
komunalno
Hrastovec,
II. faza;opremo so:
obračunsko območje
cest na območju
strnjene
pozidavenaŠkale
– Hrastovec,
II. faza;
- obračunsko
območje
plinovoda
območju
strnjene
pozidave Škale – Hrastovec, II.
obračunsko območje
vodovodnega omrežja na območju strnjene pozidave Škale – Hrastovec, II. faza;
faza.
-

obračunsko območje fekalne kanalizacije na območju strnjene pozidave Škale – Hrastovec, II. faza;

obračunsko
območje meteorne
območju
strnjene
pozidave Škale
kot –jeHrastovec,
navedenoII. vfaza;
3. členu tega
Obstoječa
komunalna
oprema kanalizacije
se v tem na
odloku
označi
in ovrednoti,
obračunsko
območje
plinovoda
na
območju
strnjene
pozidave
Škale
–
Hrastovec,
II.
faza.
odloka.

Obstoječa komunalna oprema se v tem odloku označi in ovrednoti, kot je navedeno v 3. členu tega odloka.

5. člen
opremo strnjenega naselja. Prikazano je v
Obračunsko območje je enotno za vso predvideno
5. komunalno
člen
grafičniobmočje
prilogi, je
ki enotno
je sestavni
delpredvideno
tega odloka.
Obračunsko
za vso
komunalno opremo strnjenega naselja. Prikazano je v grafični prilogi, ki je
sestavni del tega odloka.

IV. SKUPNI
OBRAČUNSKI
STROŠKI OPREMLJANJA
IN OBRAČUNSKI
STROŠKI OPREMLJANJA
IV. IN SKUPNI
6.6.
členčlen
(skupni
in
obračunski
stroškistroški
opremljanja)
(skupni in obračunski
opremljanja)
Skupni in obračunski stroški opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih so na vpogled v
Skupni in obračunski stroški opremljanja po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih
programu opremljanja.

območjih so na vpogled v programu opremljanja.

Skupni stroški

Skupni stroški
Vodovod
Fekalna kanalizacija
Meteorna kanalizacija
Ceste
Plin
SKUPAJ

Obračunski stroški
19.298,84
16.767,02
35.569,46
24.664,75
3.699,93
100.000,00

Drugi viri
8.494,28
7.379,91
15.655,70
10.856,05
1.628,51
44.014,45

Skupni stroški
27.793,12
24.146,93
51.225,16
35.520,80
5.328,44
144.014,45

Obračunski
stroški opremljanja
obračunskega
komunalno
opremo omrežje
kanalizacijsko
omrežje
za
Obračunski
stroški opremljanja
obračunskega
območja s območja
komunalnos opremo
kanalizacijsko
za fekalne
vode znašajo
fekalne
vode
znašajo
16.767,02
€,
za
meteorne
vode
35.569,46
€,
za
vodovodno
omrežje
19.298,84
€,
16.767,02 €, za meteorne vode 35.569,46 €, za vodovodno omrežje 19.298,84 €, za ceste 24.664,75 € in za plinovod 3.699,93
za
ceste
24.664,75
€
in
za
plinovod
3.699,93
€.
€.
V. TERMINSKI PLAN IZGRADNJE KOMUNALNE OPREME

V.

TERMINSKI PLAN IZGRADNJE KOMUNALNE OPREME

7. člen
(terminski plan izgradnje
opreme)
7. komunalne
člen
Za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju
strnjene
Škale
– Hrastovec,
I. faza se predvidevajo naslednji roki:
(terminski
planpozidave
izgradnje
komunalne
opreme)

Za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju strnjene pozidave Škale – Hrastovec, I. faza se

Izdelava dokumentacije PGD
predvidevajo naslednji roki:
Izdelava dokumentacije PZI
Izdelava programa opremljanja
PGD
RazpisIzdelava
za izbiro dokumentacije
izvajalca
Izdelava
dokumentacije
PZI
Začetek
gradbenih
del
opremljanja
KonecIzdelava
gradbenihprograma
del

Razpis za izbiro izvajalca
Začetek gradbenih del
Konec gradbenih del

Maj 2011
Julij 2011
Oktober 2011
Maj2011
2011
Oktober
Julij 2011
November
2011
Oktober
Februar
2012 2011

Oktober 2011
November 2011
Februar 2012
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VI. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV OPREMLJANJA NA STAVBNO ZEMLJIŠČE OZIROMA NA NETO TLORISNO
POVRŠINO OBJEKTA PO POSAMEZNIH VRSTAH KOMUNALNE
člen
8. OPREME

(stroški opremljanja kvadratnega metra parcele in neto tlorisne površine objekta za
8. člen
določeno komunalno opremo na obračunskem območju)
(stroški opremljanja kvadratnega metra parcele in neto tlorisne površine objekta za določeno komunalno opremo na
parcele in neto
tlorisne površine objekta za določeno komunalno
Stroški opremljanja kvadratnega metra obračunskem
območju)
opremo
na
obračunskem
območju
so
opredeljeni
kot
seštevek
stroška
primarne
in na
sekundarne
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele in neto tlorisne površine objekta
za določeno
komunalno
opremo
obračunskem
komunalne
opreme.
območju so opredeljeni kot seštevek stroška primarne in sekundarne komunalne opreme.
Stroški opremljanja
kvadratnega
neto tlorisne
površine
objekta
za določeno
Stroški opremljanja
kvadratnega
metra parcelemetra
in netoparcele
tlorisne in
površine
objekta za
določeno
komunalno
opremo nakomunalno
obračunskem
na obračunskem območju so:
območjuopremo
so:
VODOVOD
Obračunska
območja

Strošek na m
2
(EUR/m )
Primarna
komunalna
oprema

2

Sekundarna
komunalna
oprema

Skupaj

4,68

4,68

FEKALNA KANALIZACIJA
2
Obračunska Strošek na m parcele
2
območja
(EUR/m )
Primarna
Sekundarna
komunalna
komunalna
oprema
oprema
4,07
METEORNA KANALIZACIJA
2
Obračunska Strošek na m parcele
2
območja
(EUR/m )
Primarna
Sekundarna
komunalna
komunalna
oprema
oprema
8,63
CESTE
Obračunska
območja

PLINOVOD
Obračunska
območja

Strošek na m
2
(EUR/m )
Primarna
komunalna
oprema

Strošek na m
2
(EUR/m )
Primarna
komunalna
oprema

2

2

2

parcele

Strošek na m neto tlorisne površine
2
objekta (EUR/m )
Primarna
Sekundarna Skupaj
komunalna komunalna
oprema
oprema
21,44

21,44

2

Skupaj
4,07

Strošek na m neto tlorisne površine
2
objekta (EUR/m )
Primarna
Sekundarna Skupaj
komunalna komunalna
oprema
oprema
18,63
18,63

2

Skupaj

8,63

Strošek na m neto tlorisne površine
2
objekta (EUR/m )
Primarna
Sekundarna Skupaj
komunalna komunalna
oprema
oprema
39,52

39,52

2

parcele
Sekundarna
komunalna
oprema

Skupaj

5,98

5,98

Strošek na m neto tlorisne površine
2
objekta (EUR/m )
Primarna
Sekundarna Skupaj
komunalna komunalna
oprema
oprema
27,41
27,41

2

parcele
Sekundarna
komunalna
oprema

Skupaj

0,90

0,90

Strošek na m neto tlorisne površine
2
objekta (EUR/m )
Primarna
Sekundarna Skupaj
komunalna komunalna
oprema
oprema
4,11
4,11

4
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POVRŠINE ZA RAVNANJE Z ODPADKI
2
Obračunska Strošek na m parcele
2
območja
(EUR/m )
Primarna in sekundarna
oprema
RO_1
VII.

0,32
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2

Strošek na m neto tlorisne površine
2
objekta (EUR/m )
komunalna Primarna in sekundarna komunalna
oprema
0,98

PODROBNEJŠA MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
9. člen
(zavezanec in odmera komunalnega prispevka)
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo
priključuje na komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta oziroma spreminja njegovo
namembnost.
Komunalni prispevek se odmeri:
- za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, na zahtevo zavezanca pred izdajo
gradbenega dovoljenja,
- za objekte, za katere ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, ob priključitvi na zahtevo
zavezanca ali po uradni dolžnosti.
10. člen
Stroški iz 8. člena tega odloka se indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno
leto, ki ga objavlja objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije
»gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
11. člen
(izračun komunalnega prispevka za določeno vrsto komunalne opreme)
Komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme se izračuna na naslednji način:
KP(i) = (A(parcela) x Cp(i) x Dp) + (Kdejavnosti x A(tlorisna) x Ct(i) x Dt)
Zgornje oznake pomenijo:
- KP(i) ----------- komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme,
2
- A(parcela) ---- površina parcele objekta (m ),
- Cp(i) ----------- indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra parcele z določeno komunalno
opremo na obračunskem območju (podlage podane v 8. členu tega odloka),
- Dp -------------- delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka,
- Kdejavnost ------- faktor dejavnosti,
- Ct(i) ------------ indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z
določeno komunalno opremo na obračunskem območju,
2
- A(tlorisna) ---- neto tlorisna površina objekta (m ), izračunana po standardu SIST ISO 9836
- Dt --------------- delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka.
12. člen
(izračun celotnega komunalnega prispevka)
Celotni komunalni prispevek za objekt iz 11. člena se izračuna na naslednji način:
KP = ∑KP(i)
Zgornje oznake pomenijo:
- KP ------------- celotni izračunani komunalni prispevek,
- KP(i) ----------- izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme, na katero
se objekt priključuje.
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KP = ∑KP(i)
Zgornje oznake pomenijo:
- KP ------------- celotni izračunani komunalni prispevek,
- KP(i) ----------- izračunani komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme, na katero
se objekt priključuje.
13. člen
1. V primeru dozidav in nadzidav se komunalni prispevek izračuna za povečano neto tlorisno
površino objekta oziroma površino parcele.
2. V primeru rekonstrukcij in sprememb namembnosti se komunalni prispevek izračuna, če je prišlo
do povečanja neto tlorisne površine objekta ali površine parcele ali izboljšanja opremljenosti
parcele s komunalno opremo.
14. člen
(podrobnejša merila)
Razmerje med upoštevanjem merila parcele in merila neto tlorisne površine pri izračunu komunalnega
prispevka je Dp:Dt = 0,30:0,70.
15. člen
Faktor dejavnosti je 1, razen za naslednje vrste objektov:
Klasifik. Št.
Faktor dejavnosti
Vrsta objektov
(CC-SI)
Kdejavnosti
121
1,1
Gostinske stavbe
122
1,3
Upravne in pisarniške stavbe
123
1,3
Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti
1241
1,3
Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih
komunikacij ter z njimi povezane stavbe
1242
0,7
Garažne stavbe
125
0,8
Industrijske stavbe
126
0,8
Stavbe splošnega družbenega pomena
127
0,8
Druge nestanovanjske stavbe
230
0,8
Kompleksni industrijski objekti
241
0,7
Objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas
16. člen
16. člen
Komunalni prispevek na območju strnjene pozidave Škale – Hrastovec, II. faza se ne plača za gradnjo gospodarske javne
Komunalni
prispevek
na
območju
strnjene
pozidave
Škale – Hrastovec, II. faza se ne plača za gradnjo
infrastrukture (83. člen ZPNačrt, Uradni list RS št. 33/2007, 108/2009 ).

gospodarske javne infrastrukture (83. člen ZPNačrt, Uradni list RS št. 33/2007, 108/2009 ).

17. člen
Znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja je možno, kadar je ugotovljeno, da je investitor sam financiral izgradnjo
posamezne komunalne infrastrukture.
17. člen

Znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja je možno, kadar je ugotovljeno, da je

Če se občina
in zavezanec
dogovorita,
da boposamezne
zavezanec sam
zgradil komunalno
opremo, se zavezancu dogovorjena obveznost
investitor
sam financiral
izgradnjo
komunalne
infrastrukture.
odšteje od komunalnega prispevka, vendar največ do višine, ki se za takšno vrsto komunalne opreme v posameznem obračunskem
območju
odmeri. in
V tem
primeru skleneta
občina
pogodbo
o vlaganjih
skladno zopremo,
78. členom
(Uradni
Čelahko
se občina
zavezanec
dogovorita,
da inbozavezanec
zavezanec
sam zgradil
komunalno
se ZPNačrt
zavezancu
list RS,dogovorjena
št. 33/07, 108/2009).
obveznost odšteje od komunalnega prispevka, vendar največ do višine, ki se za takšno vrsto

komunalne opreme v posameznem obračunskem območju lahko odmeri. V tem primeru skleneta občina
in zavezanec pogodbo o vlaganjih skladno z 78. členom ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 108/2009).

VIII. ODLOČBA O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA

18. člen
(odločba o odmeri komunalnega prispevka)
ODLOČBA
O ODMERI
VIII. upravni
Občinski
organ izda
odmerno KOMUNALNEGA
odločbo na zahtevoPRISPEVKA
zavezanca ali po uradni dolžnosti. Odločba se izda v 15 dneh od
popolne vloge, da je vloga popolna se šteje:
- ko je vloga podpisana s strani vseh zavezancev oz. s strani 18.
pooblaščenca
s priloženim pooblastilom
člen

(odločba o odmeri komunalnega prispevka)
Občinski upravni organ izda odmerno odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti. Odločba se
izda v 15 dneh od popolne vloge, da je vloga popolna se šteje:
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ko je poravnana upravna taksa
ko so priložena vsa soglasja
ko je priložena popolna pečatena projektna dokumentacija
(vodilna mapa, arhitektura)

O izdani odločbi občina obvesti tudi Upravno enoto in
Komunalno podjetje.
19. člen
(obročno plačilo)
Plačilo komunalnega prispevka zavezancem, katerim je
odločba o plačilu komunalnega prispevka izdana po uradni
dolžnosti, je plačilo komunalnega prispevka omogočeno v
desetih (10) zaporednih mesečnih obrokih. Zavezanec mora
za obročno plačilo podati vlogo najkasneje v roku 15 dni od
izdaje odločbe.
20. člen
Program opremljanja je na vpogled v Uradu za urejanje
prostora na Mestni občini Velenje.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
(prehodno obdobje)
Vsi postopki odmere komunalnega prispevka, ki so bili
začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo oziroma se
komunalni prispevek odmeri po do sedaj veljavnih predpisih,
če sta kumulativno izpolnjena naslednja pogoja:
- da je bila pred uveljavitvijo tega odloka vložena popolna
vloga in
- da o tej vlogi še ni bilo pravnomočno odločeno.
22. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje strnjene pozidave Škale
- Hrastovec (Uradni vestnik, št. 22/2008).
23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 352-01-0017/2007-300
Datum: 29. 11. 2011
Župan Mestne Občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik
MOV, št. 15/06- UPB
1, 26/2007 in 18/2008) in 42. ter 97. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/2006UPB 1 in 22/2008) na _____ seji, dne_______sprejel
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/06- UPB 1, 26/2007 in 18/2008) in 42. ter 97. člena
Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/2006-UPB 1 in 22/2008) na 10. seji, dne 29. 11. 2011 sprejel

OKVIRNI PROGRAM DELA
Sveta Mestne občine Velenje v letu 2012

OKVIRNI PROGRAM DELA

Sveta Mestne občine I.Velenje v letu 2012
I.
Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje v letu 2012
je naslednji:
Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje v letu 2012 je naslednji:

11. SEJA – 7. februar 2012:
KMVVI
župan

predlog
osnutek

Odlok o organizaciji in načinu izvajanja gospodarske javne službe urejanja
mestnega avtobusnega prometa v MOV
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje strnjene pozidave Škale - Hrastovec (I. faza)

župan

predlog

župan

predlog

Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka za območje strnjene pozidave Škale - Hrastovec (II. faza)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o LN Stari jašek v Velenju
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP Gorica v Velenju
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za območje planske celote 02;
Krajevni skupnosti Škale-Hrastovec in Konovo-del (PUP 02)

župan

predlog

župan

osnutek

župan

osnutek

župan

osnutek

župan
župan

predlog
osnutek

župan

osnutek

župan
župan
Nadzorni
odbor

predlog
čistopis

Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda Knjižnica Velenje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu
javnih površin posebnega pomena

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za območje urejanja S4/9a, Za
gradom v Velenju
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni
dom Velenje
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna
Velenje
Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Savinjske regije
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
Predstavitev plana dela Nadzornega odbora Mestne občine Velenje za leto 2012
Poročilo modre cone za leto 2011
Poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta za leto 2011

predlog

Poročilo o izvajanju koncesije za ceste v letu 2011
Poročilo o realizaciji Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2011
Poročilo o izvajanju programa za izboljšanje kvalitete življenja starejših v Mestni
občini Velenje
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12. SEJA – 10. april 2012:
Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda Centra za vzgojo, izobraževanje in
usposabljanje Velenje
Sklep o imenovanju članov v Svet OŠ Antona Aškerca Velenje
Sklep o imenovanju članov v Svet OŠ Livada Velenje
Sklep o imenovanju članov v Svet OŠ Gorica Velenje
Sklep o imenovanju članov v Svet OŠ Šalek Velenje
Sklep o imenovanju članov v Svet OŠ Miha Pintarja Toleda Velenje
Sklep o imenovanju članov v Svet OŠ Gustava Šiliha Velenje
Sklep o imenovanju članov v Svet Vrtca Velenje
Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda Glasbena Šola Fran Korun Koželjski
Velenje

KMVVI

predlog

KMVVI
KMVVI
KMVVI
KMVVI
KMVVI
KMVVI
KMVVI
KMVVI

predlog
predlog
predlog
predlog
predlog
predlog
predlog
predlog

Sklepa o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Festival Velenje
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v
Mestni občini Velenje
Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2011

KMVVI
župan

predlog
predlog

župan
župan

predlog
predlog

župan

predlog
osnutek

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu
javnih površin posebnega pomena
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest
Odlok o oddaji nepremičnin v najem ali zakup, obremenjevanju s služnostnimi
pravicami ter posebni in podrejeni rabi javnih površin
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni
dom Velenje
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna
Velenje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za območje urejanja S4/6,
Pesje v Velenju

župan
župan

predlog

župan

predlog

župan

osnutek

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ZN Staro Velenje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o LN Stari jašek v Velenju
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP Gorica v Velenju
Odlok o spremembah in dopolnitvahe Odloka o PUP za območje urejanja planske
celote 02; Krajevni skupnosti Škale-Hrastovec in Konovo-del (PUP 02)

župan
župan
župan
župan

osnutek
predlog
predlog
predlog

Predlogi za odpis terjatev Mestne občine Velenje in Poročilo o poteku izterjav
Spremembe in dopolnitve Lokalnega operativnega programa odvajanja in čiščenja
komunalne in padavinske vode
Poročilo Nadzornega odbora MOV o nadzoru zaključnega računa proračuna MOV
za leto 2010

župan
župan

predlog
predlog

Poročilo Nadzornega odbora MOV o izvajanju koncesijske pogodbe za opravljanje
rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih prometnih
površin za leto 2010
Poročilo Nadzornega odbora MOV o nadzoru ureditve mladinskega hotela za leto
2010
Poročilo Nadzornega odbora MOV o nadzoru KS Plešivec za leto 2010
Poročilo Nadzornega odbora MOV o nadzoru KS Pesje za leto 2010
Poročilo Nadzornega odbora MOV o nadzoru nad porabo sredstev svetniških
skupin MOV

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh v kmetijstvu v letu 2011
Poročilo o delu Ustanove Velenjska knjižna fundacija v letu 2011
Poročilo o delu Zveze kulturnih društev Šaleške doline v letu 2011
Poročilo o delu Lekarne Velenje v letu 2011
Poročilo o delu Območne organizacije Rdečega križa Velenje v letu 2011
Poročilo o delu Zdravstvenega doma Velenje v letu 2011
13. SEJA – 15 . maj 2012:
Sklep o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Regijsko višje in
visokošolsko središče

KNMV

predlog

Sklep o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa varnosti Mestne občine
Velenje

župan

predlog

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na
območju MOV za leti 2013 in 2014

župan

predlog

Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za
odmero komunalnega prispevka za območje mestne občine Velenje

župan

predlog

župan
župan
župan

osnutek
predlog
osnutek

župan

predlog

župan
župan

predlog
predlog

Odlok o oddaji nepremičnin v najem ali zakup, obremenjevanju s služnostnimi
pravicami ter posebni in podrejeni rabi javnih površin
Odlok o oddaji poslovnih prostorov v najem
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za območje urejanja S4/1,
Konovo v Velenju
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za območje urejanja S4/6,
Pesje v Velenju
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ZN Staro Velenje
Sklep o vpisu grajenega javnega dobra na nepremičninah
Poročilo o delu Knjižnice Velenje v letu 2011
Poročilo o delu Muzeja Velenje v letu 2011
Poročilo o delu Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja za leto 2011
Poročilo o lokalnega programa varnosti v cestnem prometu SPV MOV za leto
2011
Poročilo Policijske postaje Velenje
Poročilo o izvajanju projekta "Brezplačno pravno svetovanje za občane Mestne
občine Velenje v letu 2011"
Poročilo o delu javnega zavoda Kssena zleto 2011
Občinski program varstva okolja
Poročilo o uresničevanju Lokalne agende 21 za MOV
Poročilo o delovanju prostovoljni gasilskih društev v Mestni občini Velenje za leto
2011
Ekološki informacijski sistem - Poročilo o rezultatih meritev onesnaževal v zraku v
letu 2011
Poročilo o izvajanju Programa za izboljšanje življenja invalidov v Mestni občini
Velenje v letu 2011

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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14. SEJA – 19. junij 2012:
Premoženjska bilanca Mestne občine Velenje na dan 31.12.2011
Sklep o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje
Sklep o sprejemu programa GJS obdelave in odstranjevanja odpadkov z območja
MOV v letu 2012
Sklep o potrditvi poslovnega načrta za izvajanje GJS zbiranja in prevoza odpadkov
v MOV za leto 2012
Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu Velenje za šol.
leto 2012/13
Odlok o oskrbi s pitno vodo
Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih vod
Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za
odmero komunalnega prispevka za območje mestne občine Velenje
Odlok o oddaji poslovnih prostorov v najem
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za območje urejanja S4/5,
Stara vas v Velenju
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za območje urejanja S4/8,
Podkraj v Velenju
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za območje urejanja S4/1,
Konovo v Velenju
Poročilo o poslovanju Vrtca Velenje za leto 2011
Poročilo o delu RD ŠRZ za leto 2011

župan

predlog

župan
župan

predlog
predlog

župan

predlog

župan
župan
župan

osnutek
osnutek

župan

predlog
predlog

župan

osnutek

župan

osnutek

župan

predlog

župan
župan
župan

predlog
predlog
osnutek

župan
župan

osnutek
predlog

župan

predlog

Poročilo o delu Festivala Velenje v letu 2011
Poročilo o delu Mladinskega centra Velenje v letu 2011
Poročilo o delu Galerije Velenje v letu 2011
Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe obdelave in odstranjevanja
odpadkov v MO Velenje za leto 2011
Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoza odpadkov v
MOV za leto 2011
Poročilo o poskusnem izvajanju prevoza potnikov v mestnem prometu v Mestni
občini Velenje - LOKALC
Poročilo Komunalnega podjetja Velenje za leto 2011

15. SEJA – 2. oktober 2012:
Odlok o osrbi s pitno vodo
Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih vod
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za območje planske celote 01;
Krajevna skupnost Vinska gora (PUP 01)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za območje urejanja planske
celote 03; Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za območje urejanja S4/5,
Stara vas v Velenju
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za območje urejanja S4/8,
Podkraj v Velenju

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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župan

predlog

župan
župan

osnutek
osnutek

župan
župan

osnutek
predlog

župan

predlog

župan
župan
župan

predlog
predlog
osnutek

župan

predlog

župan
župan
župan
župan

predlog
predlog
predlog
osnutek

župan

predlog

župan

predlog

Poročilo o izvajanju projektov »Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini« in
»Odvajanje in čiščenje odpadnih vod v Šaleški dolini«, ki sta sofinancirana s strani
Kohezijskega sklada

16. SEJA – 13. november 2012:
Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2013
Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za območje planske celote 05;
naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna (PUP 05)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za območje urejanja planske
celote 01; Krajevna skupnost Vinska gora (PUP 01)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za območje planske celote 03;
Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03)
Poročilo o izvedbi projekta počitniškega dela Mestne občine Velenje »Čisto moje
Velenje 2011«
Poročilo o delu Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje v šolskem letu
2011/2012
Poročilo o delu Ljudske univerze Velenje v študijskem letu 2011/2012
Poročilo o delu osnovnih šol v šolskem letu 2011/2012
Letni program športa za leto 2013

17. SEJA – 18 . december 2012:
Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2013
Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za območje urejanja planske
celote 06; naselje Arnače ter razložena naselja Ložnica, Silova in Laze (PUP 06)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za območje planske celote 05;
naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna (PUP 05)
Okvirni program del Sveta Mestne občine Velenje za leto 2013
Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2013
Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2014
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za območje urejanja planske
celote 06; naselje Arnače ter razložena naselja Ložnica, Silova in Laze (PUP 06)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za območje planske celote 05;
naselja Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna (PUP 05)
Okvirni program del Sveta Mestne občine Velenje za leto 2013

PO POTREBI OZIROMA OSTALO:


Spremembe in dopolnitve ostalih prostorskih aktov, čistopisi prostorskih aktov;



Strategija razvoja in prostorski red Mestne občine Velenje;



Spremembe in dopolnitve ustanovitvenih aktov;



Razvojni programi posameznih področij;
Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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PO POTREBI OZIROMA OSTALO:
nančnih intervencijah;
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS,
št. 22/98, 97/01-ZSDP, 110/02-ZGO-1 in 15/03-ZOPA), Nacionalnega programa

•

Spremembe in dopolnitve ostalih prostorskih aktov, športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), Pravilnika o
vitvi javno-zasebnega
partnerstva;
sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje (Uradni
čistopisi prostorskih
aktov;
vestnik MOV, št. 6/2010, 13/2011) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje
•
Strategija
razvoja
in prostorski
statuta občine in poslovnika
občinskega
sveta; red Mestne občine (Uradni Vestnik MOV, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na svoji 10. seji, dne 29.
Velenje;
11. 2011 sprejel naslednji
zornega odbora
MOV;
•
Spremembe
in dopolnitve ustanovitvenih aktov;
Razvojni
programi posameznih področij;
novanjih ali• soglasjih
k imenovanju;
•
Pravilniki o finančnih intervencijah;
ehanju statusa
javnega
dobra;javno-zasebnega partnerstva;
•
Akti
o ustanovitvi
ŠPORTA V MESTNI OBČINI VELENJE
• sklepa
Spremembe
statuta
občine inin poslovnika
občinskega
in dopolnitve
o načrtu
pridobivanja
razpolaganja
s stvarnim premoženjem MO Velenje za
ZA LETO 2012
sveta;
•
Poročila Nadzornega odbora MOV;
I. UVOD
ih zavodov
katerih
ustanoviteljica
oz. soustanoviteljica
je občina, poročila drugih
• in javnih
Sklepi opodjetij,
imenovanjih
ali soglasjih
k imenovanju;
Mestni občini
Velenje
poročilastatusa
delovnih
teles dobra;
občine;
•
Sklepi o ter
prenehanju
javnega
• odlokov
Spremembe
dopolnitve Sklepa
o načrtu zakonodaje;
pridobivanja Z Letnim programom športa v Mestni občini Velenje za leto
in dopolnitve
zaradiin prilagoditve
spremembam
in razpolaganja s stvarnim premoženjem MO Velenje za 2012 (v nadaljevanju: LPŠ) so določeni programi športa, ki
bodo v letu 2012 sofinancirani iz občinskega proračuna, obseg
diranju.
2012;
•
Spremembe in dopolnitve odlokov zaradi prilagoditve in vrsta dejavnosti, potrebnih za uresničevanje tega programa
in obseg sredstev, ki se v ta namen zagotovijo v proračunu.
spremembam zakonodaje.

LETNI PROGRAM

Iz proračuna Mestne občine Velenje se za proračunsko leto
Poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje 2012 za programe športa zagotovi 1.162.670,00 EUR, in
zvrševanju načrta
pridobivanja
in razpolaganja
s stvarnim
Velenje za
2011;
sicerMO
226.000,00
EUR
za vzdrževanje in obnovo športne
v obdobju
1. januarja
2012 do 30. junija
2012; premoženjem
infrastrukture in 936.670,00 EUR za dejavnosti izvajalcev
•
Poročilom
o
izvrševanju
načrta
pridobivanja
in
razpolaganja
vrševanju posameznih projektov (CČN, CERO Celje, …).
LPŠ, skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka
s stvarnim premoženjem MO Velenje za 2011;
•
Poročila o izvrševanju posameznih projektov (CČN, proračunu Mestne občine Velenje za leto 2012 (Uradni vestnik
MOV, št. 23).
CERO Celje, …).

Z:
zvrševanjuSEZNANITEV
proračuna Mestne
občine Velenje v obdobju 1. januarja 2012 do 30. junija 2012;
•

II. IZHODIŠČA IN USMERITVE
II.II.
Seje Sveta Mestne občine Velenje bodo predvidoma potekale
občine Velenje
bodo
potekale
torkih,
ob 8.občine
uri dopoldan
v sejni
dvorani
Mestne
Nacionalni
program
športa
v Republiki Sloveniji (Uradni
ob torkih,
ob predvidoma
8. uri dopoldan
v sejni ob
dvorani
Mestne
list
RS,
št.
24/00
in
31/00;
v nadaljevanju: NPŠ) opredeljuje
Velenje:
uresničevanje javnega interesa v športu. NPŠ določa:

Zap. št.

Datum

11. seja

7. februar

12. seja

10. april

13. seja

15. maj

14. seja

19. junij

15. seja

2. oktober

16. seja

13. november

17. seja

18. december

III.
Okvirni program začne veljati z dnem sprejema in se objavi v
III. Velenje.
Uradnem vestniku Mestne občine

-

izhodišča in usmeritve športa,
vsebino in obseg posameznih pojavnih delov v športu, ki se
financirajo ali sofinancirajo iz javnih sredstev,
razvojne in strokovne naloge v športu,
upravljanje športa,
okvirna merila za finančno ovrednotenje športnih
programov.

Izvajanje NPŠ v lokalni skupnosti se določi z LPŠ. LPŠ v Mestni
občini Velenje določa programe športa, ki se sofinancirajo iz
javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo
uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu
Mestne občine Velenje. Za uresničevanje javnega interesa v
športu, opredeljenega z LPŠ se zagotovijo javna sredstva za
financiranje ali sofinanciranje naslednjih vsebin:

interesna športna vzgoja otrok in mladine,
športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
ne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine
Velenje.
vrhunski
šport,
Številka: 032-01-0012/2011
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
Datum: 29. 11. 2011
- športna rekreacija,
2/2011
- kakovostni šport,
- vrhunski šport,
Bojan KONTIČ, s.r.
- šport invalidov,
župan Mestne občine Velenje
- izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov,
Bojan KONTIČ
- velike, mednarodne, državne in občinske prireditve,
- izgradnja
župan Mestne občine
Velenjein vzdrževanje športnih objektov,
- delovanje športne zveze izbrane na razpisu,

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

-

1. december 2011

-

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

delovanje javnega zavoda Rdeča dvorana Športno
rekreacijski zavod.

Izvajalci LPŠ po Zakonu o športu so:
-

-

športna društva s sedežem v Mestni občini Velenje,
zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s
sedežem v Mestni občini Velenje,
zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge
organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov
registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa in
imajo sedež v MO Velenje
zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.

Za izvajanje LPŠ je, skladno z določbami Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 110/02-ZGO-1 in
15/03-ZOPA) Svet Mestne občine Velenje sprejel podrobnejša
merila za izvajanje in izbor programov športa v Mestni občini
Velenje. Mestna občina Velenje podpira razvoj športa v svojem
okolju in se trudi zagotoviti optimalne pogoje za njegov razvoj.
Pri sestavljanju LPŠ občina upošteva specifičnost in razvitost
športa. Tako bo občina:
1. posvetila posebno pozornost programom za otroke
in mladino, z namenom spodbujati kakovosten način
preživljanja prostega časa in preventivno delovati v smislu
preprečevanja socialno-patoloških pojavov,
2. omogočila dostopnost javnih športnih objektov za vse
programe in vse izvajalce športa v Mestni občini Velenje,
še posebej mladini,
3. sofinancirala programe za otroke in mladino usmerjene
v kakovostni in vrhunski šport ter s posebno podporo
kategoriziranim športnikom, skušali doseči, da naši športniki
lahko svoj potencial razvijejo tudi v domačem okolju,
4. sofinancirala promocijo športne rekreacije v obliki
sofinanciranja športno rekreacijskih tekmovanj,
5. sofinancirala izobraževanje strokovnih kadrov za delo v
športu,
6. sofinancirala izgradnjo novih športnih objektov in
vzdrževanje že obstoječih,
7. sofinancirala delovanje Športne zveze Velenje, ki bo v
podporo delovanja športnih klubov.
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športnike, ki izpolnjujejo pogoje.
B – na področju športne rekreacije
∙
∙
∙

povečati število sodelujočih v programih športne
rekreacije,
nadaljevati in popestriti rekreativne zdravstveno-preventivne
programe,
omogočiti dostopnost športnih objektov in programov čim
širšemu krogu občanov.

C – na področju kakovostnega športa
∙

vsem klubom in društvom ter posameznikom, ki izpolnjujejo
pogoje, omogočiti sodelovanje v tekmovalnih sistemih
panožnih športnih zvez;

∙

dodatno podpirati kakovost s tem, da del sredstev pridobijo
klubi za svoje člane tudi na osnovi kategorizacije po merilih
Olimpijskega komiteja Slovenije;

∙

klubom, ki nastopajo v rednem tekmovalnem sistemu
omogočiti brezplačno uporabo objektov za osnovnošolsko
in srednješolsko mladino.

D – na področju vrhunskega športa
∙

pomagati klubom in društvom, ki imajo v svojih vrstah
vrhunske športnike pri sofinanciranju določenih programov,
ki omogočajo vrhunskim športnikom nadaljnjo rast in
razvoj..

E – pri razvojnih in strokovnih nalogah
∙
∙
∙

zagotoviti konstantno izobraževanje kadrov za delo v
športu;
zagotoviti stabilno sofinanciranje pomembnejših športnih
prireditev in programov
zagotavljati promocijo športa in rekreacije kot zdravega
načina preživljanja prostega časa v lokalnih medijih in z
raznimi aktivnostmi namenjenimi vsem občanom .

Šport je prvina kakovosti življenja z večplastnim pomenom za
posameznika in družbo kot celoto. Zato bomo v Mestni občini
Velenje sledili ciljem, navedenim v III. poglavju LPŠ.

F – na področju športnih objektov

III. CILJI

∙

A – na področju športne vzgoje

∙

∙

IV. – SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA

∙

∙

zagotoviti stabilno sofinanciranje programov interesne
športne vzgoje od predšolskih otrok do srednješolske
mladine in povečati ponudbo na tem področju;
zagotoviti stabilno financiranje programov športne vzgoje
otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport, stimulirati vključevanje čim večjega števila mladih v
programe redne in organizirane vadbe;
izboljšati sodelovanje z osnovnimi in srednjimi šolami na
področju ŠŠT in pri urejanju statusa športnika za vse tiste

∙

zagotoviti maksimalno dostopnost objektov za vse
organizirane programe športa;
zagotoviti stabilno sofinanciranje upravljanja, obratovanja
in vzdrževanja javnih športnih objektov;
zagotoviti izgradnjo novih športnih objektov.

Mestna občina Velenje bo za izvajanje LPŠ v letu 2012
zagotavljala proračunska sredstva tistim, ki bodo na podlagi
javnega razpisa izvajali posamezne programe športa, ki so v
skladu z NPŠ in v interesu občine.
Zaradi uresničevanja zgoraj navedenih ciljev bomo v letu 2012
iz občinskega proračuna sofinancirali izvajanje naslednjih
programov športa in v naslednjem obsegu :

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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Zaradi uresnievanja zgoraj navedenih ciljev bomo v letu 2012 iz obinskega prorauna sofinancirali
izvajanje naslednjih programov športa in v naslednjem obsegu :

Proračunska postavka: 40318110, 40318028
Proraunska postavka: 40318110, 40318028
1. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA

104.534 €

1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok

1.120 €

1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

44.864 €

Za šolska športna tekmovanja

51.000 €

1. 3. Interesna športna vzgoja mladine in študentov

7.550 €

Proraunska postavka: 40318110
2. ŠPORTNA VZGOJA USMERJENA V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI
ŠPORT

122.280 €

2. 1. Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport – športne šole

66.220 €

2. 2. Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

56.060 €

Proraunska postavka: 40318110
3. ŠPORTNA
POTREBAMI

VZGOJA

OTROK

IN

MLADINE

S

POSEBNIMI

2.620 €

Proraunska postavka: 40318110
4. ŠPORTNA REKREACIJA

6.085 €

Proraunska postavka: 40318110
5. KAKOVOSTNI ŠPORT

17.300 €

Proraunska postavka: 40318110, 40318030
6. VRHUNSKI ŠPORT
6.1. vrhunski šport
6.2. program pospeševanja vrhunskega športa

45.000 €
15.000 €
30.000 €

Proraunska postavka: 40318110
7. ŠPORT INVALIDOV

4.600 €

Proraunska postavka: 40318110, 40318091
9. DELOVANJE KLUBOV IN DRUŠTEV
Uradni vestnik Mestne
občine Velenje
Proraunska
postavka:

67.670 €

40318024, 40318110, 40318089

10. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU
10.1. izobraževanje in usposabljanje kadrov za delo v športu

32.581 €
3.000 €

Proraunska postavka: 40318110
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4.600 €

Proraunska postavka: 40318110, 40318091
9. DELOVANJE KLUBOV IN DRUŠTEV

67.670 €

Proraunska postavka: 40318024, 40318110, 40318089
10. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU
10.1. izobraževanje in usposabljanje kadrov za delo v športu
10.2. priznanja športnikom športnim delavcem in športnim organizacija
10.3. velike mednarodne, državne in obinske prireditve
10.4. delovanje izbrane športne zveze
10.5. Mednarodne igre šolarjev

32.581 €
3.000 €
7.000 €
8.081 €
6.500 €
8.000 €

Proraunska postavka: 40318023, 40318026
11. SREDSTVA ZA DELOVANJE ŠPORTNEGA ZAVODA RD

530.000,00 €

Proraunska postavka: 40318031, 40318032, 40318033, 40318035, 40318040, 40318058,
40318083, 40318101, 40318104,
12. SREDSTVA ZA OBNOVO IN VZDRŽEVANJE ŠP. INFRASTR.

226.000,00 €

Proraunska postavka: 40318110, 40318039
13. OSTALE NALOGE

4.000,00 €

V. VELJAVNOST IN UPORABA
V. VELJAVNOST IN UPORABA
Sredstva za sofinanciranje programov športa se razdelijo v celoti na podlagi izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja prispelih
Sredstva za sofinanciranje programov športa se razdelijo v celoti na podlagi izvedenega javnega
programov v skladu z merili in kriteriji, določenimi v Pravilniku o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni občini
razpisa ter vrednotenja prispelih programov v skladu z merili in kriteriji, doloenimi v Pravilniku o
Velenje (Uradni
vestnik MOV,
št. 6/2010,
13/2011).
Na športa
osnovivinteresa,
izkazanega
na(Uradni
javnemvestnik
razpisu,MOV,
ter števila
in obsega
Velenje
št.
sofinanciranju
izvajanja
letnega
programa
Mestni obini
programov, 6/2010,
izbranih 13/2011).
za sofinanciranje,
lahko
na
predlog
Komisije
za
šport
Mestne
občine
Velenje
župan
s
sklepom
prerazporedi
Na osnovi interesa, izkazanega na javnem razpisu, ter števila in obsega programov,
del sredstevizbranih
med posameznimi
programi
v okviru
Letnega
programa
športa.
za sofinanciranje,
lahko
na predlog
Komisije
za šport
Mestne obine Velenje župan s sklepom

prerazporedi del sredstev med posameznimi programi v okviru Letnega programa športa.
Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2012 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku MOV in je
osnova za izvedbo
javnegašporta
razpisav inMestni
razdelitev
sredstev
sofinanciranje
programov
v Mestni
Velenje.
Letni program
obini
Velenjezaza
leto 2012 zane
veljatišporta
naslednji
dan občini
po objavi
v
Uradnem vestniku MOV in je osnova za izvedbo javnega razpisa in razdelitev sredstev za
sofinanciranje programov športa v Mestni obini Velenje.
Številka: 6501-0003/2011-540
Datum: 29. 11. 2011
Številka: 6501-0003/2011-540
Datum: 29. 11. 2011
Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.
Župan Mestne obine Velenje
Bojan KONTI

OBRAZLOŽITEV
I. PRAVNA PODLAGA
Pravna podlaga za sprejem Letnega programa športa v Mestni obini Velenje za leto 2011 je 7. len
Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 110/02-ZGO-1 in 15/03-ZOPA), Nacionalni
program športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), Pravilnik o sofinanciranju
izvajanja letnega programa športa v Mestni obini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 6/2010,13/2011.)
Uradni vestnik Mestne občine Velenje
in 24. len Statuta Mestne obine Velenje (Uradni Vestnik MOV, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08).
II. RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA
Na podlagi 7. lena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 110/02-ZGO-1 in 15/03-
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Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci
prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v
računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu
financiranja se občina za proračun leta 2011 lahko zadolži do
višine 120.000 eurov.
2. člen
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

Na podlagi na 16. člena Statuta občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št.
13/06, 13/10,20/11) je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na svoji 9. redni seji
dne 30.11.2011 sprejel naslednje

MNENJE

o kandidatu za ravnatelja Osnove šole
Bratov Letonja I.
1. člen
Občinski svet daje pozitivno mnenje lokalne skupnosti k
imenovanju kandidata Bojana Jurasa za ravnatelja Osnovne
šole Bratov Letonja.
2. člen
Mnenje se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 014-2/2011
Datum: 30.11.2011
Občina Šmartno ob Paki:
župan Alojz Podgoršek,s.r.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi ( ZLS, Ur.l. RS, št. 94/07UPB2, 27/08 Odl.US, 76/08, 100/08 Odl.US, 79/09, 14/10 Odl.US, 51/10, 84/10
Odl.US), 29. člena Zakona o javnih financah ( ZJF, Ur.l. 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,
49/09, 38/10-ZUKN, 107/10) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni
vestnik MOV, št. 13/06, 13/10, 20/11) je Svet Občine Šmartno ob Paki na 9. seji,
dne 30.11. 2011 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o
proračunu občine Šmartno ob Paki
za leto 2011
1. člen
(vsebina odloka)
V Odloku o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2011
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 05/2011 in 12/2011)
se spremeni 1. odstavek 10. člena tako, da se glasi:

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 410-11/2011
Datum: 30.11.2011
Župan občine Šmartno ob Paki
Alojz Podgoršek, s.r.

Na podlagi 6. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/2010), 29. člena
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 16. člena statuta
Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 13/06, 13/10, 20/11) je Občinski
svet Občine Šmartno ob Paki, na svoji 9. seji, dne 30.11.2011 sprejel

ODLOK

o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu občine Šmartno ob Paki
1. člen
S tem odlokom se ustanovi Svet za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu občine Šmartno ob Paki (v nadaljevanju:
SPV).
2. člen
SPV, ki deluje kot posvetovalno telo župana, skrbi za razvijanje
in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost na cesti, za razvijanje
preventivnega in vzgojnega dela ter za humanejše odnose v
prometu ter tesno sodeluje z javno agencijo, ministrstvom
pristojnim za promet, društvi, organizacijami, podjetji in drugimi,
ki imajo podobne interese.
3. člen
SPV opravlja naslednje naloge:
– ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni
ravni;
– predlaga organom lokalne skupnosti programe za varnost
cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje;
– koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost
cestnega prometa na lokalni ravni;
- ugotavlja ogroženost varnosti učencev na poti v in iz šole;
– sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem
izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega
prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti;
– koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih
publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni;
– obravnava in proučuje cestno prometno problematiko na
področju varnosti cestnega prometa v zvezi s preventivo in
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vzgojo;
sodeluje in usklajuje delo organov in organizacij, ki se
ukvarjajo s prometno vzgojo; izobraževanjem in drugimi
področji pomembnimi za varnost prometa;
organizira razne vzgojno preventivne akcije z državnimi
organi, šolami, društvi;
pospešuje in razvija aktivnosti šolske prometne službe;
razvija medobčinsko sodelovanje na področju prometne
varnosti na cestah in širše;
daje predloge za izboljšanje varnosti cestnega prometa;
občasno opravlja poročila in informacije o delu, problemih
in ukrepih preventive in vzgojne dejavnosti ter o tem
obvešča občinski svet;
obravnava druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi.

Na podlagi 18. člena Zakona o lokalni samoupravi ( Ur.l. RS, št. 94/07-UPB2,
27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10 Odl.US, 51/10, 84/10 Odl.US) in 16. člena
Statuta občine Šmartno ob Paki ( Uradni vestnik MOV, št. 13/2006, 13/2010,
20/2011) je Občinski svet občine Šmartno ob Paki na svoji 9. redni seji dne
30.11.2011 sprejel

4. člen
Člane SPV imenuje Občinski svet Občine Šmartno ob Paki,
za dobo štirih (4) let, in sicer na predlog organa, ki prispeva
svojega člana.
SPV ima pet članov. Člani SPV so:
- predstavnik Policijske postaje Velenje,
- predstavnik Občinskega sveta Občine Šmartno ob Paki,
- predstavnik skupnega prekrškovnega organa
- predstavnik osnovne šole Bratov Letonja
- predstavnik vaške skupnosti, ki ga predlaga Svet
predsednikov vaških skupnosti.
Na prvi seji člani izmed sebe izvolijo predsednika SPV.

2. člen
Na območju Občine Šmartno ob Paki so ustanovljene naslednje
vaške skupnosti:
- Šmartno ob Paki: obsega naselje Šmartno ob Paki
- Paška vas: obsega naselje Paška vas
- Gorenje: obsega naselje Gorenje
- Skorno: obsega naselje Skorno, ki pripada občini Šmartno
ob Paki
- Podgora: obsega naselje Podgora
- Rečica ob Paki: obsega naselje Rečica ob Paki
- Slatina: obsega naselje Slatina
- Mali Vrh: obsega naselje Mali vrh
- Veliki Vrh-Gavce: obsega naselje Veliki Vrh in zgornji del
naselja Gavce, ki je infrastrukturno povezan z naseljem
Velikega Vrha;
- Gavce-Veliki Vrh: obsega spodnji del naselja Gavce in del
naselja Veliki Vrh.

–
–
–
–
–
–
–

5. člen
SPV ima svoj sedež na Občini Šmartno ob Paki.
Način dela SPV ureja poslovnik, ki ga sprejme SPV.
Administrativne naloge s področja vodenja del SPV opravlja
občinska uprava občine Šmartno ob Paki.
6. člen
Sredstva za financiranje nalog preventive in vzgoje v cestnem
prometu na lokalni ravni se zagotovijo s proračunom Občine
Šmartno ob Paki ter iz drugih sredstev.
Po sprejetju proračuna SPV sprejme program dela, upoštevajoč
zagotovljena sredstva.
7. člen
Prvo sejo imenovanih članov SPV skliče župan Občine Šmartno
ob Paki in jo vodi do izvolitve predsednika SPV.
8. člen
Ta odlok začne veljati z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem
vestniku MOV.
Številka: 007-1/2011
Datum: 30.11.2011

Župan občine Šmartno ob Paki
Alojz Podgoršek, s.r.

ODLOK

o Vaških skupnostih Občine Šmartno ob Paki
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa organizacijo in način dela Vaških skupnostih v
Občini Šmartno ob Paki.

3. člen
Vaške skupnosti so del občine v teritorialnem, funkcionalnem
in organizacijskem smislu in niso samostojne pravne osebe.
II. ORGANIZACIJA DELOVANJA VS
4. člen
Organ Vaške skupnosti je vaški odbor, ki ga izvolijo krajani
s stalnim prebivališčem na območju vaške skupnosti. Način
volitev članov vaškega odbora določa zakon.
Vaški odbor, ki je posvetovalno telo, ima najmanj 5 in največ
7 članov.
5. člen
Vaški odbor ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani
odbora Vaške skupnosti. Predsednik predstavlja in zastopa
odbor, posreduje sklepe odbora, skrbi in odgovarja za
posredovanje odločitev odbora in poroča zboru občanov o
delu vaškega odbora.
Vaški odbor na predlog predsednika izvoli podpredsednika, ki
ga nadomešča.
6. člen
Redne seje vaškega odbora skliče predsednik vaškega
odbora.
O poteku seje odbora se piše zapisnik, ki vsebuje glavne
podatke o udeležbi na seji, dnevnem redu, predlogih ter
sprejetih sklepih, ki jih z večino glasov navzočih članov vaški
odbor potrdi. Zapisnik se v roku 14 dni po opravljeni seji
posreduje občinski upravi in županu.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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7. člen
Redne volitve v odbore Vaških skupnosti se opravijo istočasno
kot redne volitve v občinske svete. Razpiše jih župan v skladu
z zakonom.
Kandidate za člane odborov Vaške skupnosti določijo skupine
vsaj 10 občanov z zbiranjem izjav o podpori kandidatom in
politične stranke.
Mandat članov odbora je tako vezan na mandate občinskega
sveta.
8. člen
Volitve v občinske odbore vodi in izvaja Občinska volilna
komisija. Le ta tudi ugotavlja in poroča o izzidu glasovanja.

1. december 2011

16. člen
Z veljavnostjo tega Odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi
vaških skupnosti (11/1995).
17. člen
Odlok prične veljati 8 dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Določbe glede volitev v odbore vaških skupnosti se pričnejo
uporabljati z naslednjimi volitvami v občinski svet.
Številka: 031-1/2011
Datum: 30.11.2011

9. člen
Odbor Vaških skupnosti lahko za obravnavo posameznih
vprašanj sklicuje zbore občanov vaških skupnosti.
Zbor občanov v Vaški skupnosti:
- razpravlja o problematiki v svoji skupnosti;
- razpravlja o delu vaškega odbora oziroma o njegovem
poročilu;
- razpravlja o delu občinskih organov z vidika interesa svoje
skupnosti;
- daje menja o zadevah iz prejšnjih alinej.

Župan:
Alojz Podgoršek, s.r.

Svet občine Šmartno ob Paki je na podlagi 218. člena Zakona o graditvi
objektov (št. 110/2002, 97/2003 - Odl. US, 46/2004 - ZRud-A, 47/2004, 41/2004
- ZVO-1, 45/2004 - ZVZP-A, 62/2004 - Odl. US, 92/2005 - ZJC-B, 111/2005 Odl. US, 93/2005 - ZVMS, 120/2006 - Odl. US, 126/2007, 108/2009), 16. člena
Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV št. 13/06, 13/10) na 9.
redni seji dne 30.11.2011 sprejel

SKLEP

10. člen
Župan občine za obravnavo določenih skupnih vprašanj
Vaških skupnosti, oblikuje Svet Predsednikov odborov Vaških
skupnosti skupnosti, kot svoj posvetovalni organ.

o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju
občine Šmartno ob Paki za leto 2012

III. FINANCIRANJE
11. člen
Delo v odboru Vaške skupnosti je prostovoljno.
Za izvajanje posameznih nalog letnega programa dela Vaški
skupnosti se Vaška skupnost financira iz:
- občinskega proračuna,
- prispevki in
drugimi oblikami zbiranja sredstev, ki so skladne z
zakonom.
Materialne, prostorske in druge pogoje za delo VS zagotavlja
Občina Šmartno ob Paki.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
12. člen
Za delovanje odborov vaških skupnosti se smiselno uporabljajo
določbe Poslovnika občinskega sveta občine Šmartno ob Paki(
Uradni vestnik MOV, št. 4/2007, 12/2011).
13. člen
Glede vprašanj, ki niso posebej urejena, se smiselno uporabljajo
določbe zakona o lokalnih volitvah.
14.člen
Vaške skupnosti morajo občinskemu svetu predložiti do
31. januarja poročilo o realizaciji svojega programa dela za
preteklo leto in program dela za tekoče leto.
15. člen
Občinski svet lahko razpusti odbor vaške skupnosti v primerih,
določenih v Statutu občine Šmartno ob Paki.
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I.
S tem sklepom Svet občine Šmartno ob Paki določa vrednost
točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju občine Šmartno ob Paki za leto 2012.
Vrednost točke znaša:
-

za gospodarstvo

-

za površine deponij, odlagališč in kamnolomov
0,000416570 EUR

-

za družbene dejavnosti in gospodinjstva
0,000212122 EUR.

0,000334353 EUR

II.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o vrednosti
točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju občine Šmartno ob Paki, št. 422-15/2010 (Uradni
vestnik Mestne občine Velenje, št. 28/2010).
III.
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje
in začne veljati od 1.1. 2012.
Številka: 422-29/2011
Datum: 30.11.2011
Župan občine Šmartno ob Paki
Alojz Podgoršek, s.r.
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Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C) in 16. člena
Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MO Velenje št. 13/06, 13/10, 20/11) je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na svoji 9. redni seji dne 30.11.2011
sprejel

ODLOK

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za naselje Tomažek v Slatini
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(splošne določbe)
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za naselje Tomažek v Slatini (v nadaljevanju OPPN) ki ga je izdelal
BRP, konstrukcijski biro Skornšek , d.o.o. in njegov zunanji sodelavec PROPLAN, Ivanka Kraljič, s.p., Krško pod številko 5766.
2. člen
(vsebina občinskega lokacijskega načrta)
OPPN vsebuje besedilo, kartografski del in priloge z naslednjo vsebino:
(A) Odlok o OPPN
(B) Besedilo
(C) Kartografski del
- Izsek iz prostorskih sestavin planskih aktov občine Šmartno pri Paki
1:5000
- Načrt parcel z mejo območja urejanja
1:1000
- Geodetski načrt s certifikatom
1:500
- Geodetski načrt z mejo območja urejanja
1:500
- Pregledna situacija
1:25000
- Situacija obstoječega stanja
1:500
- Zazidalna situacija
1:500
- Prerez A-A
1:100
- Prerez B-B
1:100
- Prerez C-C
1:100
- Situacija parcelacije z zakoličbo
1:500
- Situacija zakoličbe
1:500
- Prometna situacija
1:500
- Zbirna situacija komunalnih vodov in naprav
1:500
- Pregledna situacija komunalnih vodov in naprav
1:1000
- Varovanje kulturne dediščine
1:500
- Ureditev varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
1:500
- Skupno vplivno območje
1:1000
(D) Priloge
- Odločba MOP
- Program priprave LN za stanovanjsko območje Tomažek v Slatini
- Izvleček iz planskega akta
- Povzetek za javnost
- Obrazložitev in utemeljitev OPPN
- Strokovne podlage
- Stališča do pripomb
- Smernice nosilcev urejanja prostora
- Mnenja nosilcev urejanja prostora
- Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi OPPN
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
Območje urejanja obsega zemljišča zahodno od naselja Šmartno ob Paki, med pobočjem Slatine in desnem bregu reke Pake.
Velikost celotnega območja urejanja je cca 2,20 ha.
Območje OPPN zajema naslednje parc. št.: 697/2, 717/1, 715/1, 715/3, 714, 713 in 701/2, vse v k.o. Paška vas.

Izven območja OPPN se izvede:

4. člen
(ureditve izven območja OPPN)
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nova trasa SN elektrovoda 20 kV od obstoječega
daljnovoda, ki se nahaja na levem bregu reke Pake do
meje OPPN preko parc. št. 697/1, 814, 813/1, 812 v k.o.
Paška vas in 760/2, 48/1, 54/1 v k.o. Šmartno ob Paki, v
dolžini cca 150,00 m,
nova trasa priključnega vodovoda od obstoječega
cevodovoda PVC 160, ki se nahaja na ob železniški progi
Velenje - Celje do meje OPPN preko parc. št. 697/1, 814,
813/1 in 812 vse v k.o. Paška vas ter parc.št. 760/2, 48/1,
54/1, 45/1 746/3, 43/1, 42/10, 42/3, 42/1, 37/1, 35/1, 33/1,
761/1 in 32/1 vse v k.o. Šmartno ob Paki, v dolžni cca
385,00 m,
nova trasa fekalne kanalizacije, ki poteka od meje OPPN
do priključka na predvideni fekalni kanal (projekt št. 66KA/09-PGD, 2009) preko parcel št. 697/1, 813/1, 814 in
812 v k.o. Paška vas ter parc.št. 760/2 k.o. Šmartno ob
Paki, v dolžini cca 48,00 m,
nova trasa meteorne kanalizacije, ki poteka od meje OPPN
do izpusta v reko Pako preko parcelnih št.. 697/1, 813/1,
814 in 812 v k.o. Paška vas ter parc.št. 760/2 k.o. Šmartno
ob Paki, v dolžini cca 63,00 m,
nova trasa TK voda izven območja OPPN.
dostopna cesta do meje OPPN se izvede po projektu št.
1/2008-CE, ki ga je izdelal Zavod za urbanizem Velenje.

5. člen
(skupno vplivno območje)
Skupno vplivno območje obsega parc. št.: 697/2, 717/1, 715/1,
715/3, 714, 713, 701/2, 697/1, 814, 813/1 in 812 vse v k.o.
Paška vas, in parc. št. 760/2, 48/1, 54/1, 45/1 746/3, 43/1,
42/10, 42/3, 42/1, 37/1, 35/1, 33/1, 761/1 in 32/1 vse v k.o.
Šmartno ob Paki
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
6. člen
(vrste gradenj)
Na območju OPPN so dovoljene:
– gradnja novega objekta (tudi legalizacije, dozidave in
nadzidave),
– rekonstrukcije (tudi adaptacije, sanacije) objektov,
– redna vzdrževalna dela na objektih,
– investicijska vzdrževalna dela na objektih,
– vzdrževalna dela v javno korist,
– odstranitev objekta.
7. člen
(vrste dopustnih objektov)
(1) Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste objektov
po Uredbi o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov
in o določitvi objektov državnega pomena (Ur. list, RS, št.
33/03):
– stanovanjske stavbe (vsaj polovica uporabne površine se
uporablja za prebivanje),
– gradbeni inženirski objekti (npr. lokalne ceste in javne poti,
nekategorizirane poti, prenosni vodovodi in pripadajoči
objekti, prenosna komunikacijska omrežja, prenosni
elektroenergetski vodi, distribucijski plinovodi, distribucijski
cevovodi za vodo in pripadajoči objekti, hidranti, cevovodi
za odpadno vodo, distribucijski elektroenergetski vodi in
distribucijska komunikacijska omrežja ipd.)
(2) Na območju OPPN je dovoljena postavitev nezahtevnih
in enostavnih objektov na podlagi Uredbe o vrstah objektov
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glede na zahtevnost (Ur. list RS, št. 37/08), če s tem odlokom
ni drugače določeno. Dovoljeni so:
- nezahtevni objekti: objekti za lastne potrebe, ograje,
škarpe, pomožni infrastrukturni objekti;
- enostavni objekti: objekti za lastne potrebe, pomožni
infrastrukturni objekti (dovoljeni so: pomožni cestni objekti,
pomožni energetski objekti, telekomunikacijske antene
in oddajniki, pomožni komunalni objekti), začasni objekti,
vadbeni objekti (dovoljeni so le vadbeni objekti, namenjeni
športu in rekreaciji na prostem), spominska obeležja,
urbana oprema.
(3) Nezahtevni in enostavni objekti in drugi spremljajoči objekti
morajo biti oblikovno usklajeni s fasado, streho in kritino
glavnega objekta.
8. člen
(ureditev okolice)
Na območju OPPN so dovoljene naslednje ureditve:
- hortikulturne ureditve (ureditev cvetličnjakov, zelenih
površin, zasaditev drevoredov, grmovnic ipd.),
- parterne ureditve (tlakovanja, ureditev pešpoti, zunanjih
stopnic ipd.).
9. člen
(vrste dejavnosti)
Območje OPPN je namenjeno le za stanovanjsko gradnjo.
10. člen
(regulacijski element)
Gradbena linija je črta, na katero morajo biti z enim robom
(fasado) postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih ob tej
črti.
11. člen
(stanovanjske stavbe )
Za vse stanovanjske stavbe znotraj OPPN veljajo naslednji
pogoji:
Tipologija zazidave: individualni prostostoječi objekti ali
dvojčki.
Velikost in zmogljivost objekta:
– Horizontalni gabariti: 10,00 x 8,00 m.
– Vertikalni gabariti: maksimalna višina objekta (slemena
strehe) do 10,00 m nad koto pritličja. Dopustno je zgraditi
kletno etažo, vendar vkopano v teren. V celoti je lahko
vidna le ena fasada kletne etaže.
Oblikovanje zunanje podobe objekta:
– Konstrukcija: po izbiri projektanta.
– Kota pritličja: določena je v grafični prilogi Zazidalna
situacija.
– Kolenčni zid: max 1.5 m.
– Streha: dovoljene so vse oblike dvokapnih streh, naklona
od 20° do 40°, možna je kombinacija z ostalimi oblikami
streh, s tem da je njihova površina največ 1/3 površine
celotne strehe. Na streho je možno postavljati strešna
okna, svetlobne trake, kolektorje, oddajnike, frčade, druge
arhitekturne elemente ipd.
– Kritina: temno sive barve, dovoljena je delno tudi
transparentna streha, prepovedana je uporaba svetlih in
reflektirajočih materialov.
– Fasada: omet, steklo, les, kamen ali fasadne obloge iz
različnih materialov, svetlih barv, dopustna je kombinacija
več materialov in barv. Prepovedana je uporaba vidne
pocinkane pločevine ter svetlečih in reflektirajočih fasadnih

1. december 2011

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

materialov.
– Oblikovanje odprtin: svobodno.
– Osvetlitev podstrešij: svobodno.
Lega objekta na zemljišču:
– Gradbena linija: določena je v grafični prilogi Zazidalna
situacija.
– Oddaljenost objekta od parcelne meje: od meje na
zunanjem obrobju OPPN je najmanj 4,00 m, oddaljenost
od notranjih parcelnih meja (znotraj OPPN) je 3,00 m,
lahko je odmik od notranjih parcelnih meja manjši od 3,00
m, vendar ne manjši od 1,50 m, razen na stičnih straneh
dvojčkov. V primeru če je objekt oddaljen od parcelne
meje znotraj OPPN manj kot 1,50 m je potrebno pridobiti
soglasje lastnika sosednjega zemljišča.
– Oddaljenost od sosednjega objekta: najmanj 5,00 m, razen
na stičnih straneh dvojčkov.
Ureditev okolice objekta:
– hortikulturne ureditve (ureditev cvetličnjakov, zelenih
površin, zasaditev drevoredov, grmovnic ipd.),
– parterne ureditve (tlakovanja, ureditev pešpoti, zunanjih
stopnic, brežin, opornih zidov ipd.).
Površine, namenjene izključno peš prometu, so asfaltirane,
tlakovane z drobnimi tlakovci ali lesene. Parkirišča so asfaltirana,
tlakovana ali tlakovana s travnatim ploščami. Medsosedska
ograja je transparentna - kovinska ali v kombinaciji z betonsko
ali leseno, lahko je tudi v obliki žive meje, višine 1,20 m. Ostale
zelene površine se zatravijo in zasadijo z avtohtonimi drevesi.
Brežine se zatravijo ali zasadijo z nizkim grmovnicami, oporni
zidovi so kamniti, obloženi s kamnom, betonski ali iz tipskih
betonskih elementov, prekriti s trajno zelenimi plezalkami.
Stopnja izkoriščenosti zemljišča (faktor izrabe): do max 1,0.
Faktor zazidave parcele: do max 0,5.
12. člen
(nezahtevni in enostavni objekti)
(1) Nezahtevni in enostavni objekti se lahko postavljajo na
celotni parceli, namenjeni za gradnjo. Od parcelne meje
morajo biti oddaljeni najmanj 1,5 m, dovoljena je gradnja dveh
nadstrešnic ali garaž, ki se medsebojno stikata na parcelni
meji.
(2) Objekti za lastne potrebe so lahko lesene, zidane ali
kovinske konstrukcije. Naklon strehe in kritina morata biti
enaki naklonu strehe in kritini glavnega objekta na isti parceli,
dovoljena je tudi ravna ali zakrivljena (polkrožna ipd.) streha.
V primeru izvedbe ravne ali rahlo položene strehe je dovoljena
uporaba pločevine temne barve. Ostali oblikovni elementi
morajo biti usklajeni z elementi glavnega objekta.
Garaže za osebna vozila so lahko sestavni del stanovanjske
stavbe, ali pa so samostojne stavbe. Garaže so lahko v celoti
vkopane v teren z ravno zeleno (travnato) streho.
(3) Ekološki otoki se postavijo na betonsko podlago, ogradijo
z leseno ali betonsko, netransparentno ograjo višine do
2.00 m ter se, če prostor dopušča, maskirajo z visokim in
nizkim grmičevjem. Dovoljeno je nadkritje ekoloških otokov
s transparentno streho različnih oblik, vendar poenoteno za
celotno območje OPPN.
(4) Škarpe in podporni zidovi so v kamniti izvedbi, betonski
obloženi s kamnom, betonski ali iz tipskih betonskih elementov,
prekriti s trajno zelenimi plezalkami.
(5) Zunanje stopnice so lesene, kamnite, betonske ali iz
drugega nedrsečega materiala.
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13. člen
(nadstrešnice)
Nadstrešnice, ki ne sodijo v nezahtevne in enostavne objekte
iz 7. člena tega odloka, so lahko lesene, kovinske ali betonske
konstrukcije, ravne strehe ali blago položne, z naklonom do
15° s kritino, ki je transparentna ali enotna kritini glavnega
objekta. V primeru izvedbe dveh nadstrešnic, ki se stikata
z eno stranjo na meji parcele, morajo biti oblikovni elementi
obeh nadstrešnic poenoteni.
14. člen
(pogoji za oblikovanje zunanjih površin)
(1) Zelene površine:
– zelenice na parcelah se zatravijo ali hortikulturno uredijo,
– brežine se zatravijo in zasadijo z nizkimi avtohtonimi
grmovnicami.
(2) Športne površine:
– na vsaki parceli je dovoljena ureditev travnatega igrišča za
šport in rekreacijo.
(3) Peš površine:
– peš površine na parceli se tlakujejo z drobnimi tlakovci ali
so v leseni izvedbi.
15. člen
(odstranitve objektov)
Na območju OPPN se morajo porušiti vsi objekti, ki so zgrajeni
brez gradbenega dovoljenja in so hkrati v nasprotju z določili
tega odloka,
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE,
ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE
INFRASTRUKTURE IN OBVEZNOSTI PRIKLJUČEVANJA
OBJEKTOV NANJO
16. člen
(pogoji za prometno urejanje)
(1) Splošni pogoji
Ob vseh priključkih na posamezne parcele, namenjene
za gradnjo se zagotovi obračanje vozil na parceli, da se
prepreči vzvratno vključevanje vozil na cesto.
Hodniki za pešce so dvignjeni od roba vozišča in od njega
fizično ločeni.
Vsi pokrovi jaškov so locirani izven vozišča javnih cest oz.
na levem ali desnem robu vozišča. Instalacije v cestnem
telesu so napeljane v posebnih ceveh, ki omogočajo
popravila in obnovo brez naknadnih prekopov.
Vsa cestna oprema se zaradi zimskega pluženja locira
izven telesa hodnika za pešce, v zelenici.
(2) Motorni promet:
- Zbirna cesta
Znotraj območja OPPN se zgradi zbirna stanovanjska cesta.
Cesta je dvosmerna, v asfaltni izvedbi, na južni strani se
priključi na cesto, ki se izvede po projektu št. 1/2008-CE, ki
ga je izdelal Zavod za urbanizem Velenje. Profil vozišča je 2 x
2,75 m, robni pas 2 x 0,25 m, enostranski asfaltirani pločnik šir.
1.20 m, bankina šir. 0,75 m.
- Vhodi/dovozi na parcele
Dovozi na parcele so v tlakovani izvedbi, širine najmanj 4,00
m, s poglobljenimi robniki ali uvoznimi radii.
- Mirujoči promet:
Zagotovijo se površine za parkiranje motornih vozil, kot lastna
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parkirišča na posameznih parcelah. Parkirišča na posameznih
parcelah se tlakujejo s tlakovci drobne strukture, asfaltirajo ali
pa se izvedejo s travnatimi ploščami.
- Kolesarski promet:
Odvija se po vozišču prometnic.
- Peš promet:
Odvija se po hodnikih za pešce v sklopu prometnic. Hodniki za
pešce so asfaltirani, min. širine 1.20 m.
17. člen
(pogoji za komunalno, energetsko in telekomunikacijsko
urejanje)
(1) Splošni pogoji:
- Na trasi priključnega vodovoda oz. v njegovem varovalnem
pasu je prepovedano postavljati vse vrste gradbenih
objektov.
- V varovalnem pasu vodovoda je prepovedano dodajati ali
odvzemati zemljino, kar bi imelo za posledico zviševanje
ali zniževanje globine vodovoda od predpisane.
- Na mestih poteka infrastrukturnih vodov (vodovoda,
elektrike, telefona…) pod povoznimi površinami se vode
položi v zaščitno cev, ki sega najmanj 1,5 m na vsako stran
od roba vozišča.
- Vodomerni jašek se izvede na vedno dostopnem mestu in
ne na parkirnih prostorih ali prometnih površinah.
- Obračunski vodomer se v klasični vodomerni jašek namesti
tako, da je minimalna globina vodomera 0,80 m od pokrova
jaška.
- Pri projektni obdelavi, kjer se natančno opredeli potek
komunalne, energetske in ostale infrastrukture na območju
cest, je potrebno v primeru odstopanj od že načrtovanih
tangenc, eventualnih potreb po prestavitvah, zaščitah in
dograditvah rešitve predhodno uskladiti z upravljavcem
teh cest.
- Posegi v varovalnem pasu objekta gospodarske javne
infrastrukture se izvajajo pod strokovnim nadzorom
pristojnega organa oziroma službe.
- Sajenje dreves z globokimi koreninami v varovalnih pasovih
posameznih objektov gospodarske javne infrastrukture ni
dovoljeno, oz. mora odmik dreves od posameznih vodov
znašati najmanj 1,50 m, od vodovoda in kanalizacije pa
min. 2,00 m.
(2) Kanalizacijsko omrežje:
- Izvede se ločen sistem kanalizacije.
- PADAVINSKE ODPADNE VODE: zgradi se kanalizacija
za kontrolirani odvod padavinskih voda. Padavinske vode
zunaj pozidanega območja ponikajo v teren. Padavinske
vode s streh objektov in prometnih površin se zbirajo v
rezervoarje požarne vode (dva 10 m3 rezervoarja), iz
katerih višek vode izteka v meteorni kanal z izpustom v
reko Pako..
- KOMUNALNA
ODPADNA
VODA:
izvede
se
vodonepropustna kanalizacija z upoštevanjem zahtevanih
odmikov od sosednjih komunalnih naprav in objektov.
Komunalna odpadna voda se preko kanalizacijskega
sistema vodi na fekalni kanal, ki je predviden po projektu
št. 66-KA/09-PGD, 2009. Minimalna kvaliteta cevi mora
zadoščati standardom, predpisanim v tehničnih pravilnikih

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

1. december 2011

EU.
(3) Vodovodno omrežje
- Območje OPPN se preko novega vodovodnega priključka
naveže na obstoječi vodovod PVC ø160 mm, ki poteka ob
železniški progi Velenje - Celje. Izven območja OPPN se
izvede priključni vodovod v dolžini cca 385,00 m Notranji
razvod se izvede zankasto. Zagotovita se pitna in požarna
voda.
- Vsi objekti, ki se priključujejo na nov razvod, imajo lastno
meritev porabe vode. Vodomerni jaški se locirajo na
posameznih parcelah, na vedno dostopnem mestu (zunaj
ograj ipd.). Vodomerni jaški za stanovanjske objekte so
lahko montažni, morajo biti toplotno izolirani.
- Celotno vodovodno omrežje znotraj OPPN se izvede iz cevi
duktilne nodularne litine. Pri priključkih se lahko uporabijo
tudi PE cevi. Pri prečkanju povoznih površin je potrebno PE
cevi voditi v zaščitnih ceveh. Zaščitne cevi se uporabijo pri
križanju z ostalimi komunalnimi vodi, skladno z veljavnimi
predpisi o tehničnih normativih za projektiranje, tehnično
izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema.
Minimalna globina vodenja cevi je 1,2 m do temena cevi.
- Pri izdelavi projektne dokumentacije za predmetno
vodovodno omrežje je poleg smernic za načrtovanje
in mnenja k OPPN potrebna še nadaljnja uskladitev
oz. upoštevanje dodatnih ustnih navodil upravljavca
vodovoda.
(4) Hidrantno omrežje:
Za zagotovitev požarne vode se postavita dva rezervoarja
požarne vode s kapaciteto V=10 m3, ki sta priključena na
meteorno kanalizacijo.
(5) Elektroenergetsko omrežje
- SREDNJE NAPETOSTNI (SN) RAZVOD IN TRAFO
POSTAJE (TP)
Zgradi se nova transformatorska postaja (v nadaljevanju TP),
ki se s SN 20 kV kablovodom napaja iz obstoječega 20 kV
daljnovoda Gorenje. Zunaj območja OPPN se izvede SN 20
kV kablovod v dolžini cca 150,00 m. SN razvod, ki poteka
znotraj območja OPPN, se kablira.
- NIZKONAPETOSTNI RAZVOD (NN)
Vsi obstoječi zračni NN vodi se položijo v zemljo, tangirani NN
vodi se prestavijo, demontirajo ali ukinejo in predvidijo se nove
trase v kabelski izvedbi.
Uporabniki se na NN elektro omrežje priključujejo preko elektro
omaric, ki so locirane na vedno dostopnem mestu na parceli
ali fasadi objekta. Dovoljuje se postavitev skupnih omaric za
največ 3-4 odjemna mesta.
- JAVNA RAZSVETLJAVA (JR)
NN kabel za napajanje JR se položi ob robu pločnika v
zaščitno PVC ali PE cev. V skupni jarek s kablom se položi
ozemljitveni valjanec Fe/Zn 25x4 mm, na katerega so
priključeni vsi stebri javne razsvetljave. Ob vseh cestah na
območju OPPN se montirajo svetilke javne razsvetljave.
Razdalja med svetilkami lahko znaša največ 40 m in je odvisna
od višine stebrov, tipa sijalke ter potrebnega nivoja svetlosti.
(6) Telekomunikacijsko omrežje (TK)
Območje OPPN se priključi na obstoječe TK omrežje
izven OPPN. Glavna kabelska kanalizacija se izvede s
PVC cevmi ø110 mm. Kapaciteta kabelske kanalizacije je
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različna in prilagojena potrebam. Iz kabelske kanalizacije
se do posameznih parcel izvedejo posamezni odcepi.
(7) Kabelska televizija (KTV)
Območje OPPN se priključi na obstoječe KTV omrežje izven
OPPN. Trasa je skupna s telefonsko kabelsko kanalizacijo.
(8) Odstranjevanje odpadkov
Komunalni odpadki se zbirajo v posodah na območju
urejanja, ki so postavljene na posameznih parcelah in se
redno odvažajo na komunalno deponijo. Odpadke, ki imajo
značaj sekundarnih surovin (embalaža /papir, kartoni,
lesni odpadki in dr./, steklovina ter ostali odpadki, ki se jih
lahko predeluje), je potrebno zbirati ločeno v zabojnikih
na ekološkem otoku in jih odvažati v nadaljnjo predelavo.
(9) Ogrevanje
Za ogrevanje se uporablja utekočinjeni naftni plin iz vkopanih
cistern. Dovoljeni so tudi obnovljivi viri energije (geotermalna
energija, voda, sonce, veter ipd).
V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
OHRANJANJE NARAVE IN VARSTVO KULTURNE
DEDIŠČINE
18. člen
(varovanje okolja)
(1) Varstvo vode in podtalnice
Na območju OPPN se ne nahajajo varovana vodna območja
podtalnice, vodnih virov ali
varstvenih pasov črpališč
vodovodov. Padavinske odpadne vode s prometnih površin se
razpršijo po terenu ali zbirajo v rezervoarjih požarne vode. Na
kanalizacijo odpadnih padavinskih voda je dovoljeno priključiti
le tiste padavinske vode, ki ne presegajo dopustnih parametrov
za izpust neposredno v vode v skladu z določili in predpisi, ki
urejajo odvajanje odpadnih vod. Odpadne komunalne vode se
morajo preko kanalizacije speljati v zbirni kanal, ki je navezan
na čistilno napravo.
(2) Varstvo zraka
Objekti ne smejo povzročati povečanja emisij onesnaževanja
ozračja. Obremenitev zraka ne sme presegati dovoljenih
koncentracij v skladu z določili oziroma z veljavnimi predpisi, ki
urejajo varstvo zraka.
(3) Varstvo pred hrupom
(1) Skladno s 4. členom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev
hrupa v okolju (Ur. list RS, št. 105/05, 34/08) se območje
OPPN uvršča v II. stopnjo varstva pred hrupom, kjer so mejne
vrednosti kazalcev hrupa v okolju 55 dBA za dan in 45 dBA za
noč, kritične pa 63 dBA za dan in 53 dBA za noč.
(4) Varstvo plodne zemlje
Pri zemeljskih delih se mora plodna zemlja odstraniti in
deponirati ter se uporabiti za ureditev zelenic ali sanacijo
degradiranih površin v občini Šmartno ob Paki.
(5) Odstranjevanje odpadkov
Na območju urejanja se uredi ločeno zbiranje odpadkov
na ekološkemu otoku. Gradbeni odpadki se odstranjujejo,
transportirajo in odlagajo skladno z veljavnimi predpisi.
19. člen
(ohranjanje narave)
Na območju OPPN ni evidentiranih naravnih vrednot.
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20. člen
(varstvo kulturne dediščine)
(1) Območje OPPN je v območju kulturnega spomenika Slatina
pri Šmartnem ob Paki – Arheološko območje Tomažk (EŠD
21320 Odlok o razglasitvi zavarovanega arheološkega najdišča
Tomažk na območju občine Šmartno pri Paki, Uradni vestnik
občine Velenje, št. 13/2006-41, spremembe in dopolnitve št.
622-01/2006, z dne 03.02.2010).
(2) Na celotnem območju OPPN, razen na parc. št. 715/1
in 715/3 k.o. Paška vas, se izvajajo predhodne arheološke
raziskave – dokumentiranje ob gradnji (arheološki nadzor),
ki v primeru odkritja arheoloških najdb preidejo v arheološke
raziskave ob gradnji – arheološka izkopavanja. V primeru
najdb izrednega pomena se lahko zahteva prezentacija ostalin
na licu mestu – »in situ«.
(3) Na parceli št 715/1 in 715/3 k.o. Paška vas se pred
načrtovanjem kakršnihkoli posegov v zemeljske plasti izvedejo
predhodne arheološke raziskave – arheološka izkopavanja.
(4) Za vse posege na varovanem območju se pridobijo
predhodni pisni kulturnovarstveni pogoji in na njihovi podlagi
kulturnovarstveno soglasje pristojne službe za varstvo
nepremične kulturne dediščine, za raziskavo in odstranitev
arheološke dediščine pa se pridobi kulturnovarstveno soglasje,
ki ga izda minister pristojen za varstvo kulturne dediščine.
21. člen
(varstvo krajinskih značilnosti)
Na območju OPPN se brežine zatravijo in zasadijo z nizkimi
avtohtonimi grmovnicami.
22. člen
(način ravnanja s prstjo in odvečno zemljo)
Ob izkopu gradbene jame se odstrani plodna zemlja in se
deponira na primernem mestu. Uporablja se za ureditev zelenic
ali za sanacijo degradiranega prostora.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER ZA VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
23. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami)
(1) Potres
Pri načrtovanju nove zazidave in vseh zaradi nje potrebnih
ureditev se pri dimenzioniranju objektov upošteva projektni
pospešek tal 0,150 g, povratna doba 475 let, skladno z EC 8.
(2) Požar
- Požarno varstvo vseh objektov na območju urejanja je
urejeno v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi.
Notranji prometni sistem cest omogoča dostop do objektov,
s čimer se zagotavlja dostop z vozili za intervencijo in za
razmeščanje opreme za gasilce, rezervoarja požarne vode
zagotavljata zadostne količine požarne vode.
- Medsebojna oddaljenost med objekti je minimalno 5,00
m, v primeru manjšega razmika se mora izvesti zid
brez odprtin, ali pa se morajo upoštevati drugi ukrepi za
preprečitev prenosa požara z objekta na objekt.
- Investitorji objektov, za katere bo ob upoštevanju Priloge
1 iz Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
študiji požarne varnosti (Ur. list RS, št. 132/06) pri pripravi
projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega
dovoljenja obvezna izdelava študije požarne varnosti, so
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dolžni pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja
pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam
(3) Obramba in zaščita
Zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito
pred vojnimi dejstvovanji glede na predpise s tega področja ni
potrebno predvideti.
(4) Arhitektonske ovire
Na vseh komunikacijah se izvedejo klančine z naklonom 1:13
do 1:15.
(5) Varstvo pred elektromagnetnim sevanjem
Transformatorska postaja predstavljajo nizkofrekvenčni vir
sevanja. Za njeno obratovanje se morajo upoštevati veljavni
predpisi s tega področja.
VII. NAČRT PARCELACIJE
24. člen
(načrt parcelacije)
Načrt parcel za gradnjo in koordinate zakoličbenih točk
gradbenih parcel in objektov so prikazani v grafičnem delu
OPPN.
25. člen
(javno dobro)
Javno dobro predstavljajo:
- vse prometnice,
- parcele namenjene gradnji transformatorske postaje,
rezervoarju požarne vode in ekološkemu otoku.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE IN
DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE OPPN
26. člen
(etapnost gradnje)
(1) V prvi fazi se izvede prometna in infrastrukturna
ureditev območja, ter arheološka izkopavanja na lokaciji
transformatorske postaje.
(2) V drugi fazi se izvede katerikoli del OPPN, kot funkcionalna
celota po pogojih tega odloka, z izgradnjo ostale infrastrukture
po trasah, določenih v tem OPPN in dimenzioniranih za končno
število uporabnikov.
(3) Na parceli mora biti min. zagotovljena dovozna cesta (po
trasi, predvideni po tem OPPN, in upoštevajoč pogoje tega
OPPN glede širine, vzdolžnega in prečnega profila), elektrika,
vodovod in kanalizacija (upoštevajoč trase in zmogljivosti po
pogojih tega OPPN).
(4) Objekte je možno graditi tudi fazno, vendar kot zaključeno
konstrukcijsko in funkcionalno celoto.
(5) Infrastrukturne vode je možno graditi fazno skupaj s cesto,
kot zaključene celote, ki nemoteno napajajo določeno območje,
dimenzionirane za končno število uporabnikov.
(6) Pred gradnjo na parc. št. 715/1 in 715/3 k.o. Paška vas se
izvedejo arheološka izkopavanja.
27. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
(1) Pred gradnjo mora investitor opraviti geološke raziskave
terena in upoštevati rezultate le-teh.
(2) Pri izvajanju posegov v prostor je izvajalec dolžan zagotoviti
varen promet in dostope do objektov, v času gradnje racionalno
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urediti gradbišče, gospodarno ravnati s prstjo in upoštevati
pogoje tega odloka.
(3) Po izgradnji objekta do katerekoli gradbene faze je potrebno
urediti okolico, splanirati teren, odpeljati odvečno zemljo,
gradbeni material in ostale gradbene odpadke.
(4) Pri izvajanju posegov v prostor sta izvajalec in investitor
dolžna zavarovati obstoječ studenec na parc. št. 722/1 k.o.
Paška vas, pred poškodbami ali uničenju.
(5) Investitor, izvajalec ali lastnik so dolžni zavarovati
stanovanjske objekte pred morebitnimi poškodbami od
lomljenja vej ali dreves v obstoječem gozdu.
28. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
(1) Tolerance za horizontalne gabarite objektov so +2,00 m
na vsako stran predvidenega objekta, ob upoštevanju stopnje
izkoriščenosti zemljišča, faktorja zazidave parcele, gradbene
linije, odmikov od parcelnih meja in odmikov od sosednjih
objektov. Objekti so lahko manjši od določenih. Skladno s
temi tolerancami se spreminjajo koordinate zakoličbenih točk
objekta.
(2) Tolerance za vertikalne gabarite so podane z max. možno
višino objekta, dovoljeni so nižji objekti. Pri objektih je možna
izvedba kletne etaže vkopane v zemljo. Od določene višine
objekta lahko odstopajo postavitve anten, oddajnikov, dimnikov
ipd.
(3) Parcele, namenjene gradnji objektov, individualnih objektov
je možno združevati, in sicer največ po dve parceli skupaj.
(4) Ograjevanje parcel ni obvezno.
(5) Dovoljena so odstopanja od določitve lokacije in števila
vhodov v objekt oziroma na parcelo
(6) Dovoljeno je združiti dva vhoda na parcelo za dve parceli
skupaj.
(7) Zaradi urejanja lastništva je dopustna dodatna (naknadna)
parcelacija (prilagajanje obstoječi parcelaciji), ob upoštevanju
določil in meril tega odloka, ki se nanašajo na gradnjo objektov
in ureditev parcel.
(8) Dovoljeno je odstopanje od parcelacije, določene s
tem odlokom, (prilagajanje parcelacije) v primeru izvedbe
zemeljskih del pri gradnji prometne infrastrukture (vkopi, nasipi
ipd.).
(9) Dovoljeno je odstopanje od gradbene linije objektov za
max ±1,40 m (zunaj ali znotraj gradbene linije), vendar največ
v 1/3 dolžine fasade objekta (brez teras ipd.). Dovoljeno je
odstopanje od gradbene linije v zgornjih etažah objekta za
±1,40 m, če se ne posega na parcelo drugega lastnika, ali ob
soglasju soseda, vendar največ v 1/3 dolžine fasade objekta
(brez teras ipd.).
(10) Dovoljena so odstopanja od kot kleti in kot pritličij za ±0,50
m, oziroma se prilagajajo koti izgrajenega cestišča v naravi.
(11) Pri objektih in trasah prometne, komunalno-energetske
infrastrukture in sistema zvez je dovoljeno odstopanje od
predvidenih tras, lokacij, višinskih kot, materialov, zmogljivosti in
priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo, če se pojavijo
utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč ali ustreznejše
tehnološke rešitve.
(12) Mikrolokacije priključnih in javnih infrastrukturnih vodov je
možno prilagoditi v primeru tehnično ustreznejše rešitve.
(13) Pri gradnji cest je dovoljeno manjše odstopanje od poteka
ceste v prostoru, prečnega profila in višinskih kot zaradi
lastništva ali terenskih pogojev, vendar v skladu z veljavnimi
predpisi.
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(14) Dovoljena je drugačna zunanja ureditev parcele od
prikazane v grafičnih prilogah.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
(začasna namembnost zemljišč)
Zemljišča, ki ne bodo pozidana v prvi fazi, se lahko uporabljajo
za enak namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo tega
odloka.
30. člen
(projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja)
Projektiranje prometne, energetske, komunalne in druge
gospodarske infrastrukture se izvede v skladu z veljavnimi
predpisi na posameznem področju.
31. člen
(vpogled v občinski OPPN)
OPPN je na vpogled pri pristojni občinski službi Občine
Šmartno ob Paki in Upravni enoti Velenje.
32. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem OPPN opravljajo pristojne inšpekcijske
službe.
33. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku MO Velenje.
Številka: 3505-01/2011
Datum: 30.11.2011
Župan Občine Šmartno ob Paki
Alojz Podgoršek,s.r.

Svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 17. in 19. člena Pravilnika o nalogah,
ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in
čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS št. 109/2007 in
33/2008) in 16. člena Statuta občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št.
13/06, 13/2010, 20/2011) na svoji 9. seji dne 30.11.2011 sprejel

SKLEP

o potrditvi programa odvajanja in čiščenja
komunalne odpadne in padavinske vode za
leto 2012
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odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode za leto
2011, ki ga bo skladno z 19. členom Pravilnika o nalogah, ki se
izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe
odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
posredoval na pristojno Ministrstvo do 31.3.2012.
III.
Sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 354-010/2011
Datum: 30.11.2011
Župan Občine Šmartno ob Paki
Alojz Podgoršek, s.r.

Svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 28. člena Pravilnika o oskrbi s pitno
vodo (Uradni list RS št. 35/2006) in 16. člena Statuta občine Šmartno ob Paki
(Uradni vestnik MOV, št. 13/06, 13/2010, 20/2011) na svoji 9. seji dne 30.11.2011
sprejel

SKLEP

o potrditvi programa oskrbe s pitno vodo za
leto 2012
I.
Potrdi se program oskrbe s pitno vodo za leto 2012, ki ga je
izdelal izvajalec javne službe Komunalno podjetje Velenje,
d.o.o., v oktobru 2011 in je priloga temu sklepu.
II.
Izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo, Komunalno podjetje
Velenje, d.o.o., mora občini Šmartno ob Paki posredovati
kopijo letnega poročila o oskrbi s pitno vodo za leto 2011, ki
ga bo skladno z 29. členom Pravilnika o oskrbi s pitno vodo
posredoval na pristojno Ministrstvo do 31.3.2012.
III.
Sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 354-009/2011
Datum:30.11.2011
Župan Občine Šmartno ob Paki
Alojz Podgoršek, s.r.

I.
Potrdi se program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
in padavinske vode za leto 2012, ki ga je izdelal izvajalec javne
službe Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., v oktobru 2011 in je
priloga temu sklepu.
II.
Izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in
padavinske vode, Komunalno podjetje Velenje, d.o.o., mora
občini Šmartno ob Paki posredovati kopijo letnega poročila o
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Na podlagi 80.č člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 30/02, 56/02, 127/06 in 14/07) in 16. člena Statuta občine Šmartno ob Paki (Uradni
Na št.podlagi
80.č
člena
Zakona
o javnih
(Uradni
listdne
RS,
št. 79/99,
vestnik MOV,
13/06, 13/10,
20/11)
je Občinski
svet občine
Šmartnofinancah
ob Paki na svoji
9. redni seji
30.11.2011
sprejel 124/00, 30/02, 56/02,

127/06 in 14/07) in 16. člena Statuta občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 13/06, 13/10,
20/11) je Občinski svet občine Šmartno ob Paki na svoji 9. redni seji dne 30.11.2011 sprejel

Programa

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

SPREMEMBE
IN DOPOLNITVE
PROGRAMA
prodaje
občinskega
finančnega in
stvarnegaPRODAJE
premoženja
občinskega finančnega in stvarnega premoženja za leto 2011

za leto 2011

1.
V poglavju Program prodaje občinskega stvarnega premoženja v Letnem programu prodaje občinskega finančnega in stvarnega
premoženja
za leto Program
2011 se doda
naslednje
premoženje.
V poglavju
prodaje
občinskega
stvarnega premoženja v Letnem programu prodaje
občinskega finančnega in stvarnega premoženja za leto 2011 se doda naslednje premoženje.
Zap.
št.

Objekt

Kat.
občina

Parc.št.

1

Apartma v
Maredi v
objektu
št.9,
zk.k.št.
1191/67

Novigrad

1191/67
št.
stavbe
9

Vrsta rabe
po
katastru
Apartma

Površina
(m2)

Delež
občine

39,18 m²

Apartma
se proda
v celoti,
delež
OŠOP je
6,57%

Okvirna
vrednost
EUR
51.325,80

Način
prodaje
Javno
zbir.
ponudb

2.

2.
Spremembe in dopolnitve v Letnega programa prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja za leto 2011 začnejo
Spremembe in dopolnitve v Letnega programa prodaje občinskega finančnega in stvarnega
veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
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