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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/2007 – UPB2, 27/2008 – odl. US, 76/2008, 79/2009 in
51/2010, 40/2012-ZUJF) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni
vestnik MO Velenje, št. 15/06 – UPB1, 26/07 in 18/08) na svoji 16. seji dne
13. 11. 2012 sprejel

SKLEP

o izvzemu nepremičnine v k.o. 964 Velenje iz
javnega dobra (parc. št. 3554/1)
1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine
parc. št. 3554/1, pot, v izmeri 390 m2, iz javnega dobra.
Nepremičnina postane po izvzemu iz javnega dobra last Mestne
občine Velenje.
2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 465-05-0050/2009-319
Datum: 14. 11. 2012
Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Ur.
l. RS, št. 11/11-UPB4, 110/2011-ZDIU12), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS, Ur.l. RS, št., 94/07-UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12ZUJF), 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/06UPB1, 26/07 in 18/08) in 3. člena Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za
leto 2012 (Uradni vestnik MOV, št. 29/10 in 23/11), na 16. seji dne 13. 11. 2012
sprejel

SKLEP

o razdelitvi sredstev krajevnim skupnostim
Paka pri Velenju, Škale – Hrastovec in
Plešivec, ki so v poplavi, 5. 11. 2012, utrpele
veliko škodo
1. člen
Svet Mestne občine Velenje sprejme Sklep o razdelitvi sredstev
proračunske rezerve krajevnim skupnostim Paka pri Velenju,
Škale – Hrastovec in Plešivec, ki so v poplavi 5. 11. 2012
utrpele veliko škodo.
2. člen
Vsaka od omenjenih krajevnih skupnosti prejme za odpravo
posledic poplave sredstva v višini 3.000 €
3. člen
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Mestne
občine Velenje.
Številka: 465-05-0050/2009-319
Datum: 14. 11. 2012
Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08
– Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12 - ZUJF),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07,
61/08 in 99/09-ZIPRS1011) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni
vestnik MO Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na svoji 16. seji dne 13. 11.
2012 sprejel naslednji

PRAVILNIK

o sofinanciranju letnih programov
veteranskih in častniških organizacij ter
projektov gasilskih organizacij v Mestni
občini Velenje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa organizacije, ki so upravičene do
sofinanciranja po tem pravilniku, pogoje, postopke in merila za
vrednotenje in razdelitev sredstev ter nadzor.
2. člen
Po tem pravilniku se iz proračuna Mestne občine Velenje (v
nadaljevanju: MOV) sofinancirajo:
1. letni programi veteranskih in častniških organizacij (v
nadaljevanju: letni programi) ter
2. projekti gasilskih organizacij, ki ne predstavljajo izvajanja
obvezne lokalne javne gasilske službe (v nadaljevanju:
projekti).
Med upravičene stroške letnih programov in projektov ne štejejo
plače in drugi prejemki v zvezi z delom.
3. člen
Do sofinanciranja po tem pravilniku so upravičeni:
1. veteranske organizacije (društva, zveze društev, združenja),
ustanovljene na osnovi Zakona o vojnih veteranih (Uradni list
RS, št. 59/06 – UPB2, 61/06 – ZDru-1, 101/06 – Odl. US in
40/12 - ZUJF);
2. častniške organizacije (društva, zveze, združenja), ki
združujejo častnike in podčastnike, kot jih opredeljuje Zakon o
obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 - UPB1, 138/04 Skl.US. in
46/10 Odl.US);
3. gasilske organizacije, ustanovljene na osnovi Zakona o
gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 – UPB1 in 120/08 – Odl.
US).
Upravičenci iz 1. do 3. točke prejšnjega odstavka tega člena
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– delujejo najmanj dve leti,
– imajo sedež ali podružnico na območju MOV, oziroma ne
glede na sedež, če je letni program zastavljen tako, da
aktivno vključuje občane MOV,
– imajo urejeno dokumentacijo v skladu z zakonom in drugimi
predpisi, ki urejajo njihovo delovanje,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in pobirajo članarino,
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, v kateri so predvideni
prihodki in odhodki za izvedbo letnega programa ali
projekta,
– svojo dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– so v celoti in pravočasno izpolnili vse pogodbene obveznosti
do MOV, če te obstajajo ali so obstajale.
Sofinancirajo se

4. člen
naslednje vsebine letnih programov
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veteranskih in častniških organizacij:
1. organizacija prireditev občinskega pomena (proslave, žalne/spominske slovesnosti);
2. organizacija ali soorganizacija družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti (pohodi, srečanja, tekmovanja, obletnice ipd.), ki
pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb;
3. skrb za spomenike in spominska obeležja;
4. izdajanje monografij in spominskih publikacij;
5. postavljanje in oblikovanje spominskih razstav;
6. obveščanje in svetovanje svojim članom;
7. obujanje in negovanje tradicij;
8. spodbujanje k strpnosti in nenasilju;
9. kulturno izražanje in kreativnost.
5. člen
Sofinancirajo se naslednje vsebine projektov gasilskih organizacij:
1. organizacija prireditev občinskega pomena;
2. organizacija ali soorganizacija družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti (pohodi, srečanja, tekmovanja, obletnice ipd.),
ki pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb;
3. izdajanje monografij in spominskih publikacij ter preventivnega gradiva;
4. postavljanje in oblikovanje spominskih razstav;
5. obujanje in negovanje tradicije;
6. spodbujanje dela z mladimi in upokojenci.
Posamezna gasilska organizacija lahko letno prijavi en projekt.
II. POSTOPEK DODELJEVANJA PRORAČUNSKIH
SREDSTEV
6. člen
Postopek dodeljevanja proračunskih sredstev upravičencem poteka po postopkih, določenih v pravilniku, ki opredeljuje postopke
za izvrševanje proračuna RS.
Razpisni rok se časovno prilagodi postopku priprave in sprejema občinskega proračuna.
7. člen
Postopek javnega razpisa vodi 3-članska komisija, ki jo s sklepom za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje letnih programov
delovanja veteranskih in častniških organizacij ter projektov gasilskih organizacij (v nadaljevanju: komisija) imenuje župan.
8. člen
Javni razpis za dodelitev sredstev mora biti objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.
9. člen
Odpiranje prejetih vlog je javno. Postopek odpiranja vlog se izvede na dan, ki je predviden kot zadnji rok za dopetje vlog.
10. člen
Za namen dodelitve sredstev se sklene pogodba med MOV in izbranim upravičencem. Obvezne sestavine pogodbe so:
a) naziv in naslov obeh pogodbenih strank;
b) namen, za katerega so sredstva dodeljena;
c) višina dodeljenih sredstev;
d) terminski plan porabe sredstev;
e) način nadzora nad namensko porabo sredstev, kot na primer:
– spisek dokazil, ki jih mora predložiti upravičenec za porabo sredstev;
– poročila o poteku in rezultatih porabljenih sredstev v fazi izvajanja letnega programa ali projekta oziroma najmanj zaključno
poročilo;
– dolžnost MOV, da spremlja in nadzira izvajanje pogodbe in namensko porabo proračunskih sredstev ter preverja namensko
porabo sredstev v obdobju dveh let po izvedbi letnega programa ali projekta;
– določilo, da mora upravičenec ob nenamenski porabi sredstev, sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonskimi zamudnimi
obrestmi;
– določilo, da mora upravičenec obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan,
ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev;
f) drugo, kar sledi iz notranjih predpisov in usmeritev MOV glede obvezne vsebine pogodb;
g) določilo, da mora upravičenec na vseh svojih pisanjih v elektronski obliki, vključno s spletnimi stranmi, v tiskani obliki ter v
svojih prostorih z določenim logotipom vidno označiti, da njegovo dejavnost delno financira MOV.
11. člen
Župan izda sklepe o izbiri prejemnikov sredstev na podlagi predloga prejemnikov sredstev komisije iz 7. člena tega pravilnika.
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Upravičenec lahko vloži na MOV pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodbe z izbranimi
upravičenci.
Pritožnik mora v pritožbi natančno navesti pritožbene razloge. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za dodelitev
sredstev. O pritožbi odloči župan v roku 15 delovnih dni s sklepom.
III. MERILA ZA OCENJEVANJE
12. člen
Letni programi in projekti, prispeli na razpis, se na podlagi meril ovrednotijo s točkami. Vrednost točke je odvisna od števila točk,
ki jih dosežejo vsi izbrani vlagatelji in od višine razpoložljivosti proračunskih sredstev, namenjenih sofinanciranju letnih programov
in projektov.
13. člen
Letni programi vlagateljev veteranskih in častniških organizacij se bodo ocenjevali v skladu z naslednjimi merili:
a) Ocena letnega programa glede na vsebino, določeno s 4. členom tega pravilnika:
0 - 27 točk
1) organizacija prireditev občinskega pomena (proslave,žalne/spominske slovesnosti)
3 točke
2) organizacija ali soorganizacija družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti
(pohodi, srečanja, tekmovanja, obletnice, ipd.)
3 točke
3) redna skrb za spomenike in spominska obeležja
3 točke
4) izdajanje monografij in spominskih publikacij, vsaj 1 na leto
3 točke
5) postavljanje in oblikovanje spominskih razstav, vsaj 1 na leto
3 točke
6) informiranje in svetovanje svojim članom
3 točke
7) obujanje in negovanje tradicij
3 točke
8) spodbujanje k strpnosti in nenasilju
3 točke
9) kulturno izražanje in kreativnost
3 točke
b)
1)
2)
3)

Številčnost članov – občanov v društvu s plačano članarino
do 50 članov iz MOV
od 51 in do 100 članov iz MOV
od 101 in nad 100 članov iz MOV

0 - 10 točk
3 točke
6 točk
10 točk

c)
1)
2)
3)

Sodelovanje v akcijah, dogodkih, projektih ki jih organizira MOV (preteklo leto)
ni bilo sodelovanja
je bilo sodelovanje v 1 – 3 aktivnostih
je bilo sodelovanja v 4 ali več aktivnostih

0 - 5 točk
0 točk
3 točke
5 točk

d)
1)
2)
3)

Delež lastnih sredstev za izvedbo letnih programov
do 40%
od 41% do 80%
nad 81%

0 - 10 točk
1 točka
5 točk
10 točk

Točke posameznih meril se seštevajo. Največje skupno število točk je 52.
14. člen
Projekti vlagateljev gasilskih organizacij se bodo ocenjevali v skladu z naslednjimi merili:
a)
Ocena projekta glede na vsebino, določeno s 5. členom tega pravilnika
0 - 15 točk
1)
organizacija prireditev občinskega pomena,
3 točke
2)
organizacija ali soorganizacija družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti
(pohodi, srečanja, športna tekmovanja, ipd.),
3 točke
3)
izdajanje monografij in spominskih publikacij, izdajanje preventivnega gradiva
3 točke
4)
postavljanje in oblikovanje spominskih razstav o gasilstvu,
3 točke
5)
obujanje in negovanje tradicij gasilstva,
3 točke
b)
1)
2)
3)

Številčnost članov – občanov v društvu s plačano članarino
do 50 članov iz MOV
od 51 in do 100 članov iz MOV
nad 100 članov iz MOV

0 - 10 točk
3 točke
6 točk
10 točk

c)
1)
2)
3)

Sodelovanje v akcijah, dogodkih, projektih ki jih organizira MOV (preteklo leto) 0 - 5 točk
ni bilo sodelovanja
0 točk
je bilo sodelovanje v 1 – 3 aktivnostih
3 točke
je bilo sodelovanje v 4 ali več aktivnostih
5 točk
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d)
1)
2)
3)

Delež lastnih sredstev za izvedbo projekta
do 40%
od 41% do 80%
nad 81%

0 – 10 točk
1 točka
5 točk
10 točk

e)
1)
2)

Pomen projekta za mladino
je v celoti namenjen mladim
je delno namenjen mladim

0 - 10 točk
10 točk
5 točk

f)
1)
2)

Pomen projekta za starejše
je v celoti namenjen starejšim
je delno namenjen starejšim

0 - 10 točk
10 točk
5 točk

Točke posameznih meril se seštevajo. Največje skupno število točk je 50.
IV. NADZOR NAD PORABO PRORAČUNSKIH SREDSTEV
15. člen
Upravičenci morajo vsako leto do izteka roka, določenega v pogodbi, MOV dostaviti letno poročilo o izvedbi letnih programov ali
projektov in porabi sredstev, ki mora biti sestavljeno iz vsebinskega in finančnega dela.
Urad, v delovno področje katerega spada predmet tega pravilnika, nadzoruje potek izvajanja letnega programa ali projekta in
namensko porabo sredstev tako, da lahko od upravičenca zahteva pisna dokazila o porabi sredstev v obdobju dveh let po izvedbi
letnega programa ali projekta;
Upravičenec mora vrniti prejeta sredstva v občinski proračun, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema nakazila,
do dneva vračila, če je bila na podlagi nadzora ali oddanega poročila ugotovljena nenamenska poraba sredstev.
Če upravičenec ni oddal poročila ali če je bila na podlagi nadzora ugotovljena nenamenska poraba sredstev, ne more pridobiti
sredstev na podlagi tega pravilnika v naslednjem letu.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, uporabljati pa se začne 1.1.2013.
Številka: 015-03-0001/2012
Datum: 14. 11. 2012
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 60. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,124/00,79/01,30/02,110/02-ZDT-B,56/02-ZJU,127/06-ZJZP,14/
07ZSPDPO,109/08,49/09,38/10-ZUKN in 107/10) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni Vestnik MOV, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na svoji 16. seji
dne 13. 11. 2012 sprejel naslednji

ODLOK

o prenehanju proračunskega sklada za izvajanje investicije
»Prizidek k Centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje za VDC«
1. člen
S tem odlokom preneha Proračunski sklad za izvajanje investicije Prizidek k Centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje za
VDC (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 10/99).
2. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za izvajanje investicije »Prizidek k Centru
za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje za VDC«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 569-0007/99-540-98
Datum: 14. 11. 2012

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 60. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,124/00,79/01,30/02,110/02-ZDT-B,56/02-ZJU,127/06-ZJZP,14
/07ZSPDPO,109/08,49/09,38/10-ZUKN in 107/10) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni Vestnik MOV, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na svoji 16. seji
dne 13. 11. 2012 sprejel naslednji

ODLOK

o prenehanju proračunskega sklada za izvajanje mednarodnega projekta
»PHARE CBC SLO/A«
1. člen
S tem odlokom preneha Proračunski sklad za izvajanje mednarodnega projekta »PHARE CBC SLO/A, računalniško podprt
turistično informacijski sistem (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 10/99)«.
2. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za izvajanje mednarodnega projekta
»PHARE CBC SLO/A, računalniško podprt turistično informacijski sistem«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
številka: 406-0001/99-452
Datum: 14. 11. 2012
Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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 16. seji, dne 13.11.2012 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 16. seji dne 13. 11. 2012 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnem turističnem vodenju v Mestni občini Velenje

ODLOK
1. člen

o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnem turističnem vodenju
v Mestni občini Velenje

V Odloku o lokalnem turističnem vodenju v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 23/2011) se prvi in
drugi odstavek 11. člena spremenita tako, da se glasita:
»Turistična vodenja po turističnem območju Mestne občine
Velenje se zaračunavajo po ceniku, ki ga sprejme občinski
1. člen
V Odloku osvet«.
lokalnem turističnem vodenju v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 23/2011) se prvi in drugi odstavek
11. člena spremenita tako, da se glasita:
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
»Turističnase
vodenja
po turističnem
območju
obračunava
po sledečem
ceniku:«Mestne občine Velenje se zaračunavajo po ceniku, ki ga sprejme občinski svet«.

Lokalnim turističnim vodnikom se za opravljeno vodenje zagotovi plačilo, ki ga plačajo naročniki vodenja. Plačilo se opravi na
podlagi števila opravljenih ur oziroma
dniTURISTIČNEGA
vodenja. Vrednost
urne postavke
aliOBČINI
vodenja
določenega programa se obračunava po
CENIK
VODENJA
V MESTNI
VELENJE
sledečem ceniku:«
Trajanje ogleda

Število obiskovalcev

Cena vodenja na osebo
Plačilo turistov
(slovenščina) v €

Plačilo turistov
(tuj jezik )v €

Odrasli
1 ura

Do 10 oseb

10,00 €

13,00 €

Do 2 uri
Do 2 uri

Od 11 - 20 oseb

3,50 €

5,50 €

Od 21 - 30 oseb

3,00 €

5,00 €

Do 2 uri

Od 31 - 50 oseb

2,00 €

4,00 €

Od 2 do 5 ur

Od 11 - 20 oseb

6,50 €

10,00 €

Od 2 do 5 ur

Od 21 - 30 oseb

5,50 €

7,50 €

Od 2 do 5 ur

Od 31 - 50 oseb

4,50 €

6,50 €

Nad 5 ur

Od 11 - 20 oseb

8,00 €

9,00 €

Nad 5 ur

Od 21 - 30 oseb

7,00 €

8,00 €

Nad 5 ur

Od 31 - 50 oseb

5,00 €

5,50 €

Šolske skupine
Do 2 uri

Od 10 do 30 oseb

2,50 €

Od 2 do 5 ur

Od 10 do 30 oseb

4,00 €

Študenti, upokojenci

Uradni
vestnik
3,50
€ Mestne občine Velenje

5,00 €

Od 2 do 5 ur

Od 11 - 20 oseb

6,50 €

10,00 €

Od 2 do 5 ur

Od 21 - 30 oseb

5,50 €

7,50 €

Od 2 do 5 ur
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Od 31
- 50 oseb
4,50 €
URADNI
VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

6,50 €

Nad 5 ur

Od 11 - 20 oseb

8,00 €

9,00 €

Nad 5 ur

Od 21 - 30 oseb

7,00 €

8,00 €

Nad 5 ur

Od 31 - 50 oseb

5,00 €

5,50 €

14. november 2012

Šolske skupine
Do 2 uri

Od 10 do 30 oseb

2,50 €

3,50 €

Od 2 do 5 ur

Od 10 do 30 oseb

4,00 €

5,00 €

Študenti, upokojenci
Do 2 uri

Od 11 - 20 oseb

3,00 €

4,00 €

Do 2 uri

Od 21 - 30 oseb

2,50 €

3,50 €

Do 2 uri

Od 31 - 50 oseb

1,80 €

3,00 €

Od 2 do 5 ur

Od 11 - 20 oseb

6,00 €

6,50 €

Od 2 do 5 ur

Od 21 - 30 oseb

5,00 €

5,50 €

Od 2 do 5 ur

Od 31 - 50 oseb

4,00 €

4,50 €

Nad 5 ur

Od 11 - 20 oseb

7,50 €

8,50 €

Nad 5 ur

Od 21 - 30 oseb

6,00 €

7,50 €

Nad 5 ur

Od 31 - 50 oseb

4,80 €

5,00 €

IZPLAČILA VODNIKOM ZA OPRAVLJENA VODENJA
Trajanje ogleda
Število obiskovalcev

1/3

Plačilo vodniku

Slovenski jezik

Tuj jezik

Odrasli
1 ura

Do 10 oseb

9,00 €

10,00 €

Do 2 uri

Od 11 - 20 oseb

1,70 €

3,50 €

Do 2 uri

Od 21 - 30 oseb

1,60 €

2,50 €

Do 2 uri

Od 31 - 50 oseb

1,10 €

2,30 €

Od 2 do 5 ur

Od 11 - 20 oseb

4,80 €

6,50 €

Od 2 do 5 ur

Od 21 - 30 oseb

3,70 €

6,00 €

Od 2 do 5 ur

Od 31 - 50 oseb

2,50 €

4,90 €

Nad 5 ur

Od 11 - 20 oseb

7,10 €

8,00 €

Nad 5 ur

Od 21 - 30 oseb

4,50 €

6,00 €

Nad 5 ur

Od 31 - 50 oseb

3,70 €

4,50 €

Šolske skupine
Do 2 uri

Od 10 do 30 oseb

1,80 €

2,90 €

Od 2 do 5 ur

Od 10 do 30 oseb

3,20 €

4,20 €

Študenti, upokojenci
Do 2 uri

Od 11 - 20 oseb

1,70 €

3,50 €

Do 2 uri

Od 21 - 30 oseb

1,60 €

2,50 €

Do 2 uri

Od 31 - 50 oseb

1,10 €

2,30 €

Od 2 do 5 ur

Od 11 - 20 oseb

4,80 €

5,50 €

Od 2 do 5 ur

Od 21 - 30 oseb

3,70 €

4,50 €

Od 2 do 5 ur

Od 31 - 50 oseb

2,50 €

3,50 €

Nad 5 ur

Od 11 - 20 oseb

7,10 €

8,00 €

Nad 5 ur

Od 21 - 30 oseb

4,50 €

6,00 €

Nad 5 ur

Od 31 - 50 oseb

3,70 €

4,50 €
2/3

2. člen
TaMestne
odlok začne
veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
Uradni vestnik
občine Velenje
Številka: 015-02-0003/2011
Datum: 14. 11. 2012

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

14. november 2012

-

cena vodenja, naročenega na dan vodenja, je višja za
20%,
vodenje za vodjo skupine je brezplačno,
čakalnina v primeru, da se zamuda ne sporoči je 8,00 €,
pasivna ura za vodnika je 4,00 €,
naročnik je dolžan v primeru odpovedi vodenja to sporočiti
48 ur pred napovedano
uro prihoda, sicer se ga bremeni za polovično ceno
vodenja.

V cenah je zajet 20% DDV.
Cene za izplačilo vodnikom so bruto in zajemajo vse
prispevke.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 015-02-0003/2011
Datum: 13. 11. 2012
Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi Sporočila Komisije o elementih
državne pomoči pri prodaji zemljišč in objektov s strani javnih oblasti (Uradni
list C 209, 10/07/1997), 65. člena Zakona o lokalni samoupravni (Uradni list
RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 - Odl.US, 100/08 - Odl.US, 79/09, 14/2010 - Odl.US,
51/10, 84/10 - Odl.US in 40/12 - ZUJF), Zakona o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), Zakona
o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 74/11 – UPB2 in 58/12), Uredbe o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 34/11 in 42/12) ter 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik
Mo Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na svoji 16. seji dne 13. 11. 2012
sprejel

ODLOK

o obremenjevanju nepremičnin v lasti Mestne
občine Velenje s služnostnimi pravicami ter
oddaji v najem ali zakup
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1.1. Vsebina odloka
1. člen
S tem odlokom se določijo pogoji in postopek za oddajo
nepremičnin v najem ali zakup, ki so v lasti Mestne občine
Velenje ter višina najemnine oziroma zakupnine, razen
stanovanj, poslovnih prostorov in garaž, zemljišč, namenjenih
zunanjemu oglaševanju ter prometnih površin posebnega
pomena, pogoji ter postopek za podelitev služnostne pravice
na nepremičninah, ki so v lasti Mestne občine Velenje ter višina
odškodnine za podeljeno služnostno pravico na območju
Mestne občine Velenje (v nadaljnjem besedilu: občina).
1.2. Pomen izrazov
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pomen:
- pristojen občinski urad je urad pristojen za urejanje
prostora. Pristojen občinski urad izvaja tudi nadzor nad
rabo zemljišč in spoštovanjem določb pogodb, sklenjenih
po tem odloku;
- uporabnik
nepremičnega
premoženja
je
organ
samoupravne lokalne skupnosti in pravna oseba, ki
nepremično premoženje neposredno uporablja na podlagi
zakonitega pravnega naslova,
- nepremičnina v lasti občine, je prostorsko odmerjen del
zemeljske površine, skupaj z vsemi sestavinami, pri kateri
je v zemljiški knjigi vpisana lastninska pravica v korist
občine,
- stavbno zemljišče je zemljiška parcela ali del zemljiške
parcele, ki je kot stavbno zemljišče določena z občinskimi
prostorskimi akti, kar se ugotavlja s potrdilom o namenski
rabi, ki ga izda pristojen občinski urad,
- kmetijska zemljišča so zemljišča, ki so primerna za
kmetijsko pridelavo in so kot takšna določena s prostorskimi
akti občine, kar se ugotavlja s potrdilom o namenski rabi, ki
ga izda pristojen občinski urad,
- gozdna zemljišča so tista zemljišča, ki so kot takšna
določena s prostorskimi akti občine, kar se ugotavlja s
potrdilom o namenski rabi, ki ga izda pristojen občinski
urad.
2. ODDAJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ V NAJEM TER KMETIJSKIH
ZEMLJIŠČ IN GOZDOV V ZAKUP
2.1. Skupne določbe
3. člen
Najemnik ali zakupnik je dolžan uporabljati najeto ali zakupljeno
zemljišče skladno z namenom, podrobneje opredeljenim
v najemni oziroma zakupni pogodbi, in sicer s skrbnostjo
dobrega gospodarja.
Najemnik ali zakupnik je dolžan obvestiti občino o vsaki
pomembnejši okoliščini glede najetega ali zakupljenega
zemljišča (nedovoljena uporaba zemljišča s strani drugih oseb,
nastanek nevarnosti za okolje, ipd.), takoj ko zanjo izve, sicer
je dolžan občini povrniti škodo, ki je nastala zaradi opustitve te
dolžnosti (obvestilna dolžnost najemnika ali zakupnika).
Najemnik ali zakupnik je dolžan uporabljati najeto ali zakupljeno
zemljišče tako, da ne predstavlja motenja lastnikov okoliških
zemljišč.
Najemnik ali zakupnik je dolžan dopustiti izgradnjo oziroma
vzdrževanje komunalne infrastrukture preko zemljišča, ki ga
ima v najemu ali zakupu.
Po prenehanju najemnega ali zakupnega razmerja, ne
glede na razlog prenehanja, je najemnik ali zakupnik dolžan
vzpostaviti stanje, kakršno je bilo ob sklenitvi najemne ali
zakupne pogodbe in ga vrniti občini prostega vseh premičnin,
objektov in naprav ter oseb.
Za poškodbe zemljišča je najemnik ali zakupnik občini
odgovoren po splošnih pravilih odškodninskega prava.

2. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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2.2. Oddaja stavbnih zemljišč v najem
2.2.1. Uporaba predpisov, s področja stvarnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti
4. člen
Stavbna zemljišča se oddajajo v najem na način in po postopkih, kot jih določata zakon in uredba, ki urejata stvarno premoženje
države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
2.2.2. Metode in postopek oddaje v najem
5. člen
Postopek oddaje stavbnega zemljišča v najem se prične na vlogo stranke, ki vsebuje najmanj podatke o vlagatelju, identifikacijske
podatke o nepremičnini, ki jo želi najeti (parcelna številka in katastrska občina), površina oz. velikost ter namen najema zemljišča.
Postopek oddaje zemljišča v najem se lahko začne tudi na podlagi predloga pristojnega občinskega urada.
Pogoj za oddajo stavbnega zemljišča v najem je izvedba postopkov in opravil določenih z zakonom in uredbo o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
Postopek oddaje stavbnih zemljišč v najem se praviloma izvede z metodo javne dražbe ali javnega zbiranja ponudb, razen če so
izpolnjeni pogoji za sklenitev neposredne pogodbe, ki so določeni z zakonom in uredbo, ki urejata stvarno premoženje države
in samoupravnih lokalnih skupnosti. V kolikor obstaja možnost oddaje stavbnega zemljišča v najem z neposredno pogodbo, pa
je mogoče utemeljeno sklepati, da je za najem zainteresiranih več oseb, se izvede postopek oddaje v najem z javno dražbo ali
javnim zbiranjem ponudb.
2.2.3. Trajanje najemnega razmerja
6. člen
Stavbno zemljišče se lahko odda v najem le za določen čas, v katerem se predvideva, da ga noben uporabnik ne potrebuje,
vendar ne dlje kot za pet let. Izjemoma se lahko po preteku petih let najemno razmerje podaljša skladno s pogoji določenimi v
zakonu in uredbi, ki urejata stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
2.2.4. Višina najemnine
2.2.4. Višina najemnine
7. člen
7. člen
Najemnina
za stavbno
zemljišče
se plačuje
na podlagi
računa,
ki se izstavi
na podlagi
sklenjene
najemne
pogodbe.
Najemnina
za stavbno
zemljišče
se plačuje
na podlagi
računa,
ki se izstavi
na podlagi
sklenjene
najemne
pogodbe.
Mesečna
najemnina
za stavbna
zemljišča
se izračuna
po naslednji
formuli:
Mesečna
najemnina
za stavbna
zemljišča
se izračuna
po naslednji
formuli:
Nm = p x Vi x TI/100 x Fn
Nm = p x Vi x TI/100 x Fn
- Nm = najemnina
mesečna najemnina
- Nm = mesečna
2
- p =stavbnega
površina stavbnega
vm
- p = površina
zemljišča zemljišča
v m2
- Vi = izhodiščna
vrednost
izračun najemnine
mesečne najemnine
- Vi = izhodiščna
vrednost za
izračunza
mesečne
- TI
= točke
glede na
lokacijo stavbnega
kot so vdoločene
8. členu
tega odloka,
- TI = točke
glede
na lokacijo
stavbnega
zemljišča,zemljišča,
kot so določene
8. členu vtega
odloka,
- Fn = korekcijski
faktor
glede na
namen kot
uporabe,
kot sovdoločeni
9. členu
tega odloka
- Fn = korekcijski
faktor glede
na namen
uporabe,
so določeni
9. členu vtega
odloka
pogodbena
vrednost
v najemni
pogodbi
ne biti
more
biti od
nižja
od 20,00
Letna Letna
pogodbena
vrednost
v najemni
pogodbi
ne more
nižja
20,00
EUR. EUR.
na zgoraj
način presega
znesek,
nad katerim
je potrebno
V kolikor
najemnina
izračunana
V kolikor
najemnina
izračunana
na zgoraj
opisanopisan
način presega
znesek,
nad katerim
je potrebno
naročitinaročiti
cenitev,cenitev,
določen z
določen z zakonom in uredbo, ki urejata stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ali pa je
zakonom in uredbo, ki urejata stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ali pa je najemnina izkustveno višja
najemnina izkustveno višja od tega zneska, občina naroči cenitev višine najemnine. V kolikor je bila naročena cenitev
od tega zneska, občina naroči cenitev višine najemnine. V kolikor je bila naročena cenitev višine najemnine, se stroški cenitve z
višine najemnine, se stroški cenitve z najemno pogodbo zaračunajo najemniku.
najemno pogodbo zaračunajo najemniku.
Ne glede na zgoraj določen način izračuna najemnine, lahko občina kadarkoli naroči cenitev višine najemnine.
Ne glede na zgoraj določen način izračuna najemnine, lahko občina kadarkoli naroči cenitev višine najemnine.
8. člen
8. člen
Točke glede na lokacijo stavbnega zemljišča (TI) se določijo glede na območje, v katerem se stavbno zemljišče nahaja in
Točke glede na lokacijo stavbnega zemljišča (TI) se določijo glede na območje, v katerem se stavbno zemljišče
znašajo:
nahaja in znašajo:
Območje
Točke
A. območje
100
B. območje
90
C. območje
80
Območja iz prejšnjega odstavka so enaka območjem, ki jih določa veljavni odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Mestni občini Velenje.
9. člen
Korekcijski faktor glede na namen uporabe (Fn) znaša:
Namen uporabe
Uradni vestnik Mestne občine Velenje
Gostinski vrtovi, postavitev miz, stolov
Kioski
Športne in zabavne prireditve ter srečanja
Lunaparki

Korekcijski faktor
3
2
1,6
1,5

nahaja in znašajo:

14. november 2012

Območje
A. območje
B. območje
C. območje URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

Točke
100
90
80
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Območja iz prejšnjega odstavka so enaka območjem, ki jih določa veljavni odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Mestni občini Velenje.
9. člen
Korekcijski faktor glede na namen uporabe (Fn) znaša:
Namen uporabe
Gostinski vrtovi, postavitev miz, stolov
Kioski
Športne in zabavne prireditve ter srečanja
Lunaparki
Cirkusi
Dejavnost ustanov in društev, ki ne delujejo v javnem interesu
Skladišča, provizoriji, začasni kontejnerji
Parkirišča, dostopne poti in dvorišča namenjena pridobitni dejavnosti
Parkirišča, dostopne poti in dvorišča po 2. odstavku 13. člena tega odloka
Kmetijska raba (npr. vrtovi), zelenice ali drug podoben namen po 2. odstavku 13. člena tega
odloka

Korekcijski faktor
3
2
1,6
1,5
1,2
1,0
0,5
0,4
0,2
0,1

Kadar
so zasouporabo
zemljišča
izpolnjeni
pogoji
za brezplačno
uporabo,
ki sokidoločeni
z zakonom
in uredbo,
ki urejata
stvarno
Kadar
za uporabo
zemljišča
izpolnjeni
pogoji
za brezplačno
uporabo,
so določeni
z zakonom
in uredbo,
ki urejata
premoženje
in samoupravnih
lokalnih skupnosti,
tako zemljišče
v brezplačno
uporabo na
podlaginavloge
stvarno države
premoženje
države in samoupravnih
lokalnih se
skupnosti,
se tako odda
zemljišče
odda v brezplačno
uporabo
vlagatelja.
podlagi vloge vlagatelja.
10. člen
Najemnina izračunana na podlagi 7. člena tega odloka se poveča za 20 % v kolikor gre za sezonski najem. Za sezonski najem se
šteje najem za šest mesecev ali manj.
11. člen
Izhodiščna vrednost za izračun mesečne najemnine (Vi) za stavbna zemljišča, je 2 EUR na m2 stavbnega zemljišča.
3/8

Začetna najemnina se določi na način, da se znesek najemnine, ki se izračuna na podlagi 7. člena tega odloka, revalorizira s
povprečnim letnim indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, za obdobje od dneva uporabe tega odloka do datuma sklenitve
pogodbe.
Najemnina se v mesecu januarju uskladi s povprečnim indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji v preteklem
letu.
V kolikor se indeks rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji spremeni za več kot 4 %, se s sklepom, ki ga sprejme
občinski svet, spremeni izhodiščna vrednost za izračun mesečne najemnine (Vi) za stavbna zemljišča.
12. člen
Obseg najema v naravi, se označi s talno oznako, tam kjer je to mogoče. Posebne talne oznake morajo ostati vidne tudi po
postavitvi opreme.
2.3. Oddaja stavbnih zemljišč za kmetijsko rabo v najem
13. člen
V kolikor se stavbno zemljišče oddaja v najem za kmetijsko obdelavo (košenine, njive, vrtovi), se najemnina plačuje letno na
podlagi izstavljenega računa. Za izračun višine letne najemnine se neposredno uporablja vsakokratni veljavni Cenik zakupnin, ki
ga letno objavlja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.
Prvi odstavek tega člena se ne uporablja za primere, kadar se stavbno zemljišče oddaja v najem za potrebe kmetijske rabe
(npr. vrtovi), dostopne poti, dvorišča, parkirišča, zelenice ali za drug podoben namen, pa tako zemljišče služi funkcioniranju
stanovanjskega objekta v lasti najemnika. V teh primerih se najemnina izračuna na podlagi 9. člena tega odloka.
2.4. Oddaja kmetijskih zemljišč v zakup
14. člen
Kmetijska zemljišča se oddajajo v zakup skladno s pogoji, postopkom in za čas, ki jih določa zakon, ki ureja kmetijska zemljišča.
Kmetijska zemljišča se oddajajo v zakup po veljavnem Ceniku zakupnin, ki ga letno objavlja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije. Zakupnik kmetijskih zemljišč plačuje letno zakupnino za tekoče leto na podlagi izstavljenega računa.
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3. OBREMENJEVANJE NEPREMIČNIN S SLUŽNOSTNIMI PRAVICAMI
3.1. Uporaba predpisov, s področja stvarnega premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti
15. člen
Nepremičnine se obremenjujejo s služnostnimi pravicami na način in po postopkih, ki jih določata zakon in uredba, ki urejata
stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
3.2. Metode in postopek obremenjevanja s služnostnimi pravicami
16. člen
Oseba, ki želi pridobiti služnost na nepremičnini v lasti občine, mora v vlogi za ustanovitev služnostne pravice opisno navesti
namen posega in vse osnovne podatke, ki identificirajo nepremičnino ter priložiti:
• skico oz. izsek iz projektne dokumentacije z vrisom poteka trase oziroma vrisom posega na nepremičnini, na kateri se ustanavlja
služnostna pravica,
• celotno površino posega izraženo v m2 (delovni in morebitni varovalni pas), ki bo nepremičnino obremenjeval s služnostno
pravico. Podatki o m2 se povzamejo iz projektne oziroma druge dokumentacije. Širina trase za zemeljski ali za zračni infrastrukturni
vod ne more biti manjša od 0,80 m. Širina trase za dostopno pot ne more biti manjša od 2,50 m.
Obremenjevanje nepremičnin v lasti občine s služnostnimi pravicami se izvede z neposredno pogodbo.
17. člen
Pri ustanavljanju služnostnih pravic na nepremičninah v lasti občine je potrebno vsako služnostno pravico natančno določiti, v čim
manjšem obsegu, racionalno in gospodarno tako, da je nepremičnina čim manj obremenjena.
Plačilo odškodnine za služnost po tem odloku ne izključuje morebitnih odškodninskih zahtevkov občine za škodo, ki jo služnostni
upravičenec povzroči ob vzpostavitvi oziroma izvrševanju služnostne pravice.
3.3. Višina odškodnine
Obremenjevanje nepremičnin v lasti občine je odplačno.

18. člen

Brezplačno se lahko ustanovi služnostna pravica na nepremičnem premoženju v lasti občine le izjemoma, če se zasleduje javni
interes. Vsebina javnega interesa se ugotavlja v vsakem konkretnem primeru posebej, če se zainteresirana oseba za pridobitev
služnosti nanj sklicuje. Javni interes je izkazan:
- kadar tako določa posamezen zakon,
- v primerih izgradnje gospodarske javne infrastrukture, ki je v interesu občine, in je kot taka določena v izvedbenih prostorskih
aktih občine.
V primeru iz 2. alineje prejšnjega odstavka se javni interes natančno opredeli v služnostni pogodbi.
Zavezanec za plačilo odškodnine je pravna ali fizična oseba, ki kot služnostni upravičenec na nepremičninah občine pridobiva
služnostno pravico. Odškodnina se plača na podlagi računa, ki se izstavi na podlagi sklenjene služnostne pogodbe.
19. člen
19. člen
Višina odškodnine zaradi ustanovitve posamezne služnostne pravice za čas uporabe se določi kot enkratno nadomestilo in se
Višina odškodnine zaradi ustanovitve posamezne služnostne pravice za čas uporabe se določi kot enkratno
izračuna tako, da se nadomestilo za m2 obremenjene nepremičnine2 pomnoži s površino nepremičnine, ki bo obremenjena s
nadomestilo in se izračuna tako, da se nadomestilo za m obremenjene nepremičnine pomnoži s površino
služnostno
pravico.ki bo obremenjena s služnostno pravico.
nepremičnine,

V kolikor
po isti
poteka
več vodov
infrastrukture
se zaseizračun
odškodnine
upošteva
največja
širinaširina
trase.
V kolikor
potrasi
isti trasi
poteka
več vodov
infrastrukture
za izračun
odškodnine
upošteva
največja
trase.
Za nepremičnine,
ki so
občine opredeljena
opredeljena kot
kotstavbna
stavbna
zemljišča,
se upošteva
obremenjene
Za nepremičnine,
ki sos sprostorskimi
prostorskimi akti
akti občine
zemljišča,
se upošteva
lega lega
obremenjene
nepremičnine:
nepremičnine:
2
Območje
Nadomestilo v EUR/m
A. območje
19,30
B. območje
10,40
C. območje
4,20
Območja iz prejšnjega odstavka so enaka območjem, ki jih določa veljavni odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
Območja
iz prejšnjega
so enaka območjem, ki jih določa veljavni odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
zemljišča
v Mestni odstavka
občini Velenje.
v Mestni občini Velenje.
2
Višina nadomestila v EUR/m za izračun odškodnine se spreminja s sklepom, ki ga sprejme občinski svet.
Višina nadomestila v EUR/m2 za izračun odškodnine se spreminja s sklepom, ki ga sprejme občinski svet.
Za izračun višine odškodnine zaradi ustanovitve služnostne pravice na kmetijskih in gozdnih zemljiščih se neposredno
uporablja vsakokratni veljavni Cenik Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Za izračun odškodnine
se upošteva raba, kot je določena v uradnih evidencah.
UradniVišina
vestnik odškodnine
Mestne občine Velenje
zaradi

ustanovitve posamezne služnostne pravice ne more biti nižja od 50,00 EUR.

V kolikor odškodnina izračunana na zgoraj opisan način presega znesek, nad katerim je potrebno naročiti cenitev,
določen z zakonom in uredbo, ki urejata stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ali pa je
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Za izračun višine odškodnine zaradi ustanovitve služnostne
pravice na kmetijskih in gozdnih zemljiščih se neposredno
uporablja vsakokratni veljavni Cenik Sklada kmetijskih zemljišč
in gozdov Republike Slovenije. Za izračun odškodnine se
upošteva raba, kot je določena v uradnih evidencah.
Višina odškodnine zaradi ustanovitve posamezne služnostne
pravice ne more biti nižja od 50,00 EUR.
V kolikor odškodnina izračunana na zgoraj opisan način
presega znesek, nad katerim je potrebno naročiti cenitev,
določen z zakonom in uredbo, ki urejata stvarno premoženje
države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ali pa je
odškodnina izkustveno višja od tega zneska, občina naroči
cenitev višine odškodnine. V kolikor je bila naročena cenitev
višine odškodnine, se stroški cenitve s pogodbo o ustanovitvi
služnostne pravice zaračunajo služnostnemu upravičencu.
Ne glede na zgoraj določen način izračuna odškodnine, lahko
občina kadarkoli naroči cenitev višine odškodnine.
4. NADZOR IN GLOBE
20. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka, za katere je v
primeru njihove kršitve po tem odloku predpisana globa,
opravlja organ občinske uprave, ki je pristojen za nadzor.
21. člen
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 po Zakonu o prekrških. Za vodenje postopka
in izdajo odločb o prekršku zoper določbe tega odloka pa so
pristojne pooblaščene uradne osebe, ki imajo najmanj sedmo
stopnjo izobrazbe in opravljen preizkus znanja po Zakonu o
prekrških.
Uradne osebe, ki izvajajo nadzor nad določbami tega odloka,
imajo pravico v primeru kršitev, dajati navodila in odredbe za
odpravo kršitev. Kršitelji pa so dolžni ravnati po navodilih in
odredbah pooblaščene uradne osebe.
Če uporabnik zemljišča v lasti občine nima sklenjene ustrezne
veljavne pogodbe in ima na takšnih zemljiščih postavljene
objekte, naprave ali provizorije, ali ne ravna po navodilih in
odredbah iz prejšnjega odstavka, nadzorni organ odredi
odstranitev objektov, naprav ali provizorijev. V kolikor kršitelj
ne izvrši odredbe, jo na stroške kršitelja izvrši občina.
22. člen
Z globo 200 evrov se kaznuje posameznik, ki uporablja
zemljišče v nasprotju z določili pogodbe, sklenjene po tem
odloku.
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tem odloku. Enako se kaznuje posameznik, ki ne upošteva
navodil in odredb iz 2. odstavka prejšnjega člena.
Z globo 1200 evrov se kaznuje pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,
njihova odgovorna oseba pa z globo 400 evrov, ki uporablja
zemljišče v lasti občine, pa za to nima sklenjene pogodbe po
tem odloku. Enako se kaznuje pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost in
njihova odgovorna oseba, če ne upošteva navodil in odredb iz
2. odstavka prejšnjega člena.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
I. Dolžnost priglasitve uporabe
23. člen
Pristojni urad pozove vse fizične ali pravne osebe, ki ob
uveljavitvi tega odloka uporabljajo zemljišča v lasti občine
brez pravne podlage, da v določenem roku uredijo razmerje
z občino.
Fizične in pravne osebe, ki ne ravnajo v skladu s prejšnjim
odstavkom so občini odgovorne po splošnih pravilih
odškodninskega prava.
Fizičnim in pravnim osebam, ki ne ravnajo v skladu s prvim
odstavkom tega člena in z občino v določenem roku ne
sklenejo ustreznega pravnega posla, ki jim daje upravičenje
za uporabo zemljišča v lasti občine, se odmeri uporabnina za
pet let nazaj, razen če uporabnik dokaže krajšo dobo uporabe
in se v tem primeru zaračuna uporabnina za čas uporabe.
Uporabnina je za 20% višja od najemnine izračunane na
podlagi tega odloka.
24. člen
Najemne pogodbe, ki so bile sklenjene pred uveljavitvijo
tega odloka, veljajo do izteka roka, določenega v posamezni
pogodbi.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje, uporabljati pa se začne
1.1.2013.
Številka: 460-02-0003/2006-281
Datum: 14. 11. 2012
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Z globo 800 evrov se kaznuje pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost,
njihova odgovorna oseba pa z globo 200 evrov, če uporablja
zemljišče v nasprotju z določili pogodbe, sklenjene po tem
odloku.
Z globo 400 evrov se kaznuje posameznik, ki uporablja
zemljišče v lasti občine, pa za to nima sklenjene pogodbe po

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US in
40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11 - ZDIU12) in 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/06 - UPB1, 26/07 in 18/08) je Svet Mestne občine Velenje na 16. seji, dne 13.11.2012, sprejel
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ODLOK

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12 - ZUJF), 29. člena
Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11-UPB4
in 110/11 - ZDIU12) in
24. člena Statuta
občine Velenje (Uradni
vestnik MOV,
št. 15/06 - UPB1, 26/07
O SPREMEMBAH
IN DOPOLNITVAH
ODLOKA
O Mestne
PRORAČUNU
MESTNE
OBČINE
in 18/08) je Svet Mestne občine Velenje na 16. seji, dne 13.11.2012, sprejel

VELENJE ZA LETO 2012

ODLOK
1. člen

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

V Odloku o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2012 (Uradni vestnik MOV, št. 29/10, 23/11 in 6/12; v
nadaljevanju: odlok) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2012 (Uradni vestnik MOV, št. 29/10, 23/11 in 6/12; v nadaljevanju: odlok)
se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Proračun za leto 2012 se določa v naslednjih zneskih:
»Proračun za leto 2012 se določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. PRIHODKI
TEKOČI PRIHODKI
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

37.045.486 EUR
32.297.624 EUR
24.076.169 EUR
16.376.582 EUR
7.179.800 EUR
519.787 EUR
8.221.455 EUR
5.144.939 EUR
16.000 EUR
268.000 EUR
207.750 EUR
2.584.766 EUR
2.997.147 EUR
2.057.514 EUR
939.633 EUR
30.350 EUR
30.350 EUR
1.566.070 EUR
932.216 EUR
633.854 EUR
154.295 EUR
154.295 EUR

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

37.841.319 EUR
9.631.503 EUR
2.481.739 EUR
424.824 EUR
6.238.330 EUR
403.210 EUR
83.400 EUR
12.626.631 EUR
24.315 EUR
5.882.714 EUR
1.938.373 EUR
1/3
4.781.229 EUR
12.988.831 EUR
12.988.831 EUR
2.594.354 EUR
276.152 EUR
2.318.202 EUR

III. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (I. – II.)

795.833 EUR

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

0 EUR
0 EUR
0 EUR

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV

0 EUR

C. RAČUN FINANCIRANJA

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

VII. ZADOLŽEVANJE
500 Zadolževanje

2.347.390 EUR
2.347.390 EUR

III. PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (I. – II.)

795.833 EUR

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

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
500 Zadolževanje

2.347.390 EUR
2.347.390 EUR

VIII. ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

1.362.025 EUR
1.362.025 EUR

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. – VIII.)
X. POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. +VII. – II. – V. – VIII.)
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2011
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2012

985.365 EUR
189.532 EUR
862.410 EUR
1.051.942 EUR

del proračuna
(bilanca inprihodkov
odhodkov,
račun
finančnih
terjatev
naložb, račun
financiranja),
Splošni Splošni
del proračuna
(bilanca prihodkov
odhodkov,inračun
finančnih
terjatev
in naložb,
računin
financiranja),
posebni
del proračuna
(finančniposebni
načrti neposrednih
uporabnikov
proračuna
občine)uporabnikov
ter načrt razvojnih
programov
so načrt
priloge
tega odloka
in se objavijo
del proračuna
(finančni načrti
neposrednih
proračuna
občine) ter
razvojnih
programov
so
na spletni
stranitega
občine.
priloge
odloka in se objavijo na spletni strani občine.

2. člen
V odloku se doda nov, 5.a. člen, ki se glasi:
2. člen
“Proračunski sklad je Proračunski štipendijski sklad Mestne občine Velenje.”
V odloku se doda nov, 5.a. člen, ki se glasi:
3. člen
V odloku se 3. odstavek 13. člena spremeni tako, da se glasi:
"Proračunski
sklad
je Proračunski
štipendijski
sklad
Mestne
občineEUR
Velenje."
»V letu 2012
se Mestna
občina
Velenje lahko
zadolži do
višine
2.347.390
za investicije, načrtovane v proračunu.«
4. člen
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje, uporablja pa se od 1.1.2012 dalje.
V odloku se 3. odstavek 13. člena spremeni tako, da se glasi:
Številka: 403-02-0005/2011-211
Datum: 14. 11. 2012
»V letu 2012 se Mestna občina Velenje lahko zadolži do višine 2.347.390 EUR za investicije, načrtovane v
proračunu.«
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

2/3
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 96. člena zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP in 57/12) ter
na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na 16. seji, dne 13. 11. 2012 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah odloka o Ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ureditvenem načrtu za centralne predele mesta Velenje (Uradni vestnik občine
Velenje št. 7/93, 4/94, 11/94 in Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 4/97, 4/99, 9/99, 2/01, 21/04, 26/06, 8/08, 8/09, 14/09,
12/10, 13/11, 15/11, 6/12 in 17/12 – v nadaljevanju odlok o UN).
Za 1d. členom odloka o UN se doda nov 1e. člen, ki se glasi:

2. člen

»Osrednji del območja urejanja C4/2 in C4/3 (parkirišče in promenada od Tomšičeve ceste, Trga mladosti do Cankarjeve ceste)
je predviden za celovito revitalizacijo. Celovita prenova promenade predvideva izgradnjo dvoetažnega garažnega objekta
s komercialnim programom in preureditvijo območja mestne promenade. Območje se revitalizira s preoblikovanjem površin,
tlakov, povezovalnih poti, izgradnjo novega mostu ter preoblikovanjem dela struge reke Pake. Območje se bo uredilo skladno s
projektom z naslovom »Velenje center«, idejna zasnova, številka projekta 272-11, ki ga je izdelalo projektantsko podjetje Enota,
d.o.o., Poljanska cesta 6, Ljubljana v oktobru 2012. Projekt z vsemi prilogami je sestavni del tega odloka.«
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3. člen
2. člen odloka o UN z naslovom II. OBMOČJE OBRAVNAVE
se spremeni tako, da se glasi:
»Meja obravnave je razvidna iz grafičnih prilog (lista 3a in 3b)
projekta iz 1. člena tega odloka ter iz grafičnih prilog projektov
iz 1a., 1b.,1c.,1d. in 1e. člena tega odloka.«
4. člen
V 12. členu odloka o UN, se drugi odstavek z naslovom Trg
mladosti, spremeni tako, da se glasi:
»Pri urejanju ulic in trgov, javnih tlakovanih površin ter zelenih
površin in parkov je potrebno varovati obstoječo visoko
vegetacijo (drevesa in velike grmovnice) skladno z določili
poglavja »Oblikovanje in urejanje zelenih površin« in drugimi
določili tega odloka.
Nova ureditev območja obstoječega parkirišča pred
Zdravstvenim domom Velenje, promenade od Tomšičeve
ceste na severu do Cankarjeve ceste na jugu, se ureja s
projektom iz 1e. člena tega odloka. Revitalizacija tega dela
centra Velenja predvideva izgradnjo dvoetažnega garažnega
objekta s komercialnim programom in preureditvijo območja
mestne promenade. Parkirna hiša bo imela kapaciteto cca 150
parkirnih mest, obenem pa bo vsebovala tudi lokale za različne
namene in sanitarne prostore.
Uvoz v garažni kompleks bo iz Tomšičeve ceste na severni
strani območja. Garaža je predvidena kot dvoetažna ter
delno vkopana v teren. Na južnem delu objekta bo umeščen
komercialni program z lokali in servisnimi prostori, ki se odpira
proti promenadi.
Široka pot promenade se transformira v zavito in ožjo pot,
ki vodi od programa do programa ter se samo na teh mestih
nekoliko razširi. Na te razširitve se namestijo klopi in drevesa
ter se s tem naredi prostor za ustavljanje in kvalitetne nastavke
za izvedbo dodatnih programskih prostorov. Topografija terena
ob poteh je nekoliko tudi poudarjena, s čimer je dodatno razbita
iluzija poti, po kateri je potrebno čim hitreje priti od parkirišča
do najožjega mestnega središča.
Novi most čez reko Pako leži na stičišču parkovne ureditve
in promenade, ki je najpomembnejša točka obeh programskih
poti. Ves prostor je skladno s tem tudi oblikovan. Širok obstoječi
most nadomesti ozka brv, ki je del prenovljene promenade, ki
ni več široka cesta. Ob tem ozka brv pušča prostor ureditvi ob
reki Paki. Ta omogoča spust k vodi ob mostu na obeh bregovih
reke Pake. Tako dobljeni anfiteater na bregovih reke ima novi
most kot kuliso, z mostu pa je dogajanje spodaj dobro vidno.
Prostor nam omogoča izvedbo prireditev v samem središču
mesta, v ostalem času pa je namenjen zadrževanju mladih
in ostalih občanov. Gradnja novega mostu na drugem mestu
pomeni tudi to, da je most mogoče zgraditi preden se stari
odstrani in s tem ostaja promenada neprekinjena tudi med
gradnjo.
Na širšem območju Promenade (Trga mladosti, park ob
Gimnaziji, prostor ob Paki je obvezno ohraniti vsa drevesa
starejša od 20 let, vsa mlajša pa po potrebi presaditi. Dopustno
je odstranitev samo tistih starejših dreves, ki so v tako slabem
zdravstvenem stanju, da jih tudi z vsemi sodobni načini
drevesne kirurgije ni mogoče ohraniti.«
5. člen
(1) V 14a. členu odloka o UN z naslovom Kioski ter začasni
objekti in naprave, se prvi odstavek spremeni tako, da se
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glasi:
»Postavitev novih kioskov v obravnavanem območju
ureditvenega načrta ni dopustno, razen na območju Cankarjeve
ulice in Trgu mladosti. V primeru postavitve novih prodajnih
kioskov na območju Cankarjeve ulice in Trgu mladosti je
za postavitev le teh, potrebno predhodno izdelati posebne
strokovne podlage, ki bodo opredelile tlorisne in višinske
gabarite predvidenih objektov, zunanjo ureditev ter oblikovne
značilnosti predvidenih kioskov. Na posebne strokovne
podlage mora izdati soglasje Mestna občina Velenje, kot
lastnik zemljišča na Cankarjevi cesti. Dovoljena je sprememba
namembnosti dejavnosti obstoječih kioskov na območju
ureditvenega načrta v skladu z določili veljavnih predpisov za
tovrstno prodajo in v kolikor taka dejavnost ni v nasprotju z
določili tega odloka.«
(2) v 14a. členu se v celoti črta poglavje z naslovom Nov objekt
kioskov na Trgu mladosti.
6. člen
Dopolni se poglavje »Oblikovanje in urejanje zelenih površin«
tako, da se za 30. členom doda nov 30. a člen, ki se glasi:
»Na celotnem območju UN je potrebno varovati obstoječo
visoko vegetacijo (drevesa in velike grmovnice). Obvezno je
varovanje vse drevnine, absolutno pa vseh dreves, starejših
od 20 let. Nove ureditve površin se morajo podrejati kvalitetni
vegetaciji in ne obratno. Odstranitev dreves je dopustna
samo izjemoma. Podiranje dreves zaradi novih ureditev, brez
predhodne analize možnosti njihove ohranitve ni dopustno.
Kakršnokoli poseganje v območje koreninskega sistema dreves
brez predhodno izdelanega ustreznega načrta njihovega
varovanja ni dopustno.«
7. člen
Dopolni se drugi odstavek 31. člena tako, da se obstoječi
stavek dopolni, celoten odstavek se pravilno glasi:
»Ob reki Paki je, z dopolnitvijo obstoječih ureditev in zasaditve,
zagotoviti čim več javnih zelenih oziroma parkovnih površin.
Potrebno je ohraniti vsa drevesa starejša od 20 let, vsa mlajša
pa po potrebi presaditi. Dopustno je odstranitev samo tistih
starejših dreves, ki so v tako slabem zdravstvenem stanju, da
jih tudi z vsemi sodobni načini drevesne kirurgije ni mogoče
ohraniti.«
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 350-03-0001/2011-300
Datum: 14. 11. 2012
Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 96. člena zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP
in 57/12) ter na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik
Mestne občine Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na 16. seji, dne _____
___ sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o
občinskem podrobnem prostorskem načrtu
Stara vas – zahod (Tehnološki park Velenje)
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»Kare j4: tlorisna površina kareja znaša 3.240 m2, v dimenzijah
54,00m x 60,00m. Na parceli je predviden poslovno obrtni
oz. poslovno stanovanjski objekt, maksimalne višine 20m
(tolerance ± 2,00m), v pravokotni tlorisni obliki z dimenzijami
54,00m x 60,00m (tolerance ± 2,00m).«
(5) V prvem odstavku 8. člena odloka o OPPN z naslovom 2.6.
Velikost in zmogljivost objektov, se podpoglavje pod naslovom
»Kare l2« spremeni tako, da se glasi:

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu Stara vas – zahod (Tehnološki
park Velenje). Odlok je objavljen v Uradnem vestniku Mestne
občine Velenje, št. 6/12 (v nadaljevanju odlok o OPPN).

»Kare l2: tlorisna površina kareja znaša 1.780 m2, v dimenzijah
33,75m x 60,00m. Na parceli je predviden poslovno obrtni
oz. poslovno stanovanjski objekt, maksimalne višine 20m
(tolerance ± 2,00m), v trapezni tlorisni obliki z dimenzijami
33,50m–25,50m x 60,00m (tolerance ± 2,00m po daljših
stranicah).«

2. člen
V 2. členu odloka o OPPN, se na koncu doda nov odstavek,
ki se glasi:

(6) V prvem odstavku 8. člena odloka o OPPN z naslovom 2.6.
Velikost in zmogljivost objektov, se podpoglavje pod naslovom
»Kare k6 + l6« spremeni tako, da se glasi:

»Sestavni del tega odloka je tudi projekt z naslovom Idejni načrt
zunanje ureditve ob objektu Cesta Simona Blatnika 16 v Velenju
- posebne strokovne podlage; št. projekta Ap 390/2012-PSP, ki
jih je izdelalo projektivno podjetje ARHENA, arhitekt Marijan
Kac, s.p., Efenkova cesta 61, Velenje, v oktobru 2012.«

»Kare k6 + l6: tlorisna površina kareja k6 znaša 400 m2, v
dimenzijah 8,00m x 50,00m ter kareja l6, ki ima površino 2.700
m2, v dimenzijah 54,00m x 50,00m. Na parceli k6 je predviden
poslovno obrtni oz. poslovno stanovanjski objekt, maksimalne
višine 30m (tolerance ± 2,00m), v pravokotni tlorisni obliki z
dimenzijami 8,00m x 60,00m (tolerance ± 2,00m). Na parceli l6
je predviden poslovno obrtni oz. poslovno stanovanjski objekt,
maksimalne višine 30m (tolerance ± 2,00m), v pravokotni
tlorisni obliki z dimenzijami 54,00m x 50,00m, z možnostjo
povezave z objektom na parceli k6.«

3. člen
(1) V prvem odstavku 8. člena odloka o OPPN z naslovom 2.6.
Velikost in zmogljivost objektov, se podpoglavje pod naslovom
»Kare h4« spremeni tako, da se glasi:
»Kare h4: tlorisna površina kareja znaša 3.240 m2 , v dimenzijah
54,00m x 60,00m. Na parceli je predviden poslovno obrtni
oz. poslovno stanovanjski objekt, maksimalne višine 20m
(tolerance ± 2,00m), v pravokotni tlorisni obliki z dimenzijami
54,00m x 60,00m (tolerance ± 2,00m).«

(7) V prvem odstavku 8. člena odloka o OPPN z naslovom 2.6.
Velikost in zmogljivost objektov, se podpoglavje pod naslovom
»Kare n2« spremeni tako, da se glasi:

»Kare h6: tlorisna površina kareja znaša 2.700 m2, v dimenzijah
54,00m x 50,00m. Na parceli je predviden poslovno obrtni
oz. poslovno stanovanjski objekt, maksimalne višine 30m
(tolerance ± 2,00m), v pravokotni tlorisni obliki z dimenzijami
54,00m x 50,00m (tolerance ± 2,00m).«

»Kare n2: tlorisna površina kareja znaša 1.800 m2, v
dimenzijah 30,00m x 60,00m. Na parceli je predviden poslovni
objekt maksimalne višine 20m (tolerance ± 2,00m) s tlorisnimi
dimenzijami 30,00m x 60,00m (tolerance ± 2,00m). Izjemoma
je dopustno povečanje tlorisnih dimenzij predvidenega objekta
proti vzhodu do meje OPPN ter povezava z obstoječim
poslovnim objektom na parceli št. 875/1, k.o Velenje (poslovna
stavba Komunalnega podjetja Velenje). V tem primeru si mora
investitor pridobiti posebne strokovne podlage za umestitev
v prostor povečanega objekta (v kareju n2) in nanje pridobiti
soglasje Mestne občine Velenje.«

(3) V prvem odstavku 8. člena odloka o OPPN z naslovom 2.6.
Velikost in zmogljivost objektov, se podpoglavje pod naslovom
»Kare h8« spremeni tako, da se glasi:

(8) V prvem odstavku 8. člena odloka o OPPN z naslovom 2.6.
Velikost in zmogljivost objektov, se podpoglavje pod naslovom
»Kare n4« spremeni tako, da se glasi:

»Kare h8: tlorisna površina kareja znaša 2.970 m2, v dimenzijah
54,00m x 55,00m. Na parceli je predviden poslovno obrtni
oz. poslovno stanovanjski objekt, maksimalne višine 20m
(tolerance ± 2,00m), v pravokotni tlorisni obliki z dimenzijami
54,00m x 55,00m (tolerance ± 2,00m).«

»Kare n4: tlorisna površina kareja znaša 1.800 m2, v
dimenzijah 30,00m x 60,00m. Na parceli je predviden poslovni
oz. poslovno stanovanjski objekt maksimalne višine 20m
(tolerance ± 2,00m) s tlorisnimi dimenzijami 30,00m x 60,00m
(tolerance ± 2,00m). Izjemoma je dopustno povečanje tlorisnih
dimenzij predvidenega objekta proti vzhodu do meje OPPN ter
povezava z obstoječim poslovnimi objekti na parcelah št. 872/5,
872/6 in 872/8, vse k.o Velenje (Poslovna cona Rudarski dom
v Velenju). V tem primeru si mora investitor pridobiti posebne
strokovne podlage za umestitev povečanega objekta v prostor

(2) V prvem odstavku 8. člena odloka o OPPN z naslovom 2.6.
Velikost in zmogljivost objektov, se podpoglavje pod naslovom
»Kare h6« spremeni tako, da se glasi:

(4) V prvem odstavku 8. člena odloka o OPPN z naslovom 2.6.
Velikost in zmogljivost objektov, se podpoglavje pod naslovom
»Kare j4« spremeni tako, da se glasi:
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(v kareju n2) in nanje pridobiti soglasje Mestne občine Velenje.«
(9) V prvem odstavku 8. člena odloka o OPPN z naslovom 2.6. Velikost in zmogljivost objektov, se na koncu člena doda nov
odstavek, ki se glasi:
»Ob obstoječem poslovno prodajnim objektom Cesta Simona Blatnika 16 (parcelna št. 1656/3, k.o. Velenje) je dopustna izvedba
dodatnih parkirnih mest in novega dovoza do njih, kot ji opredeljuje projekt z naslovom Idejni načrt zunanje ureditve ob objektu
Cesta Simona Blatnika 16 v Velenju - posebne strokovne podlage; št. projekta Ap 390/2012-PSP, ki jih je izdelalo projektivno
podjetje ARHENA, arhitekt Marijan Kac, s.p., Efenkova cesta 61, Velenje, v oktobru 2012. Projekt je sestavni del tega odloka.«
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 350-03-0002/2010-300
Datum : 14. 11. 2012

Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Na podlagi 101. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06-UPB1 in 22/08) izdajam naslednji

POPRAVEK

Odloka o zunanjem oglaševanju v Mestni občini Velenje
Pri objavi Odloka o zunanjem oglaševanju v Mestni občini Velenje v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje št. 11/2012 z dne
21. 6. 2012 nista bili objavljeni prilogi:
»Priloga 1: Karta oglasnih lokacij v MOV, stanje junij 2012 (objavljena na www.velenje.si)
Priloga 2: Taksna tarifa za občinske takse
1.
Veliki plakatni panoji - jumbo (enostransko)
2.
Plakatni panoji (do 4 oglasna sporočila)
3.
Table na drogovih javne razsvetljave (dvostransko)
4.
Transparenti (enostransko)
5.
Zastave (enostransko)
6.
Oglasni video panoji
7.
Fasadne poslikave
8.
Prenosni oglaševalni panoji (dvostransko)
9.
Akustične oglaševalne naprave
10.
Oglaševanje na in v avtobusih
11.
Drugi premični objekti za oglaševanje
12.
Oglasni panoji za oglaševanje pod posebnimi pogoji

0,2 točki za m2/dan
0,5 točke za m2/dan
0,3 točke za m2/dan
0,6 točke za m2/dan
0,1 točke za m2/dan
0,5 točki za m2/dan
0,2 točki za m2/dan
1 točka za m2/dan
200 točk vozilo/dan
0,4 točke na m2/dan
0,5 točke za m2/dan
3 točke za m2/dan

Vrednost točke v letu 2012 je 0,55 EUR in se revalorizira enkrat letno s sklepom župana. Najmanjša obračunska mera oglasnega
sporočila je 0,5 m2.
Datum: 14. 11. 2012
Številka: 015-02-0005/2012

Andreja Katič, univ. dipl. prav., l.r.
direktorica občinske uprave Mestne občine Velenje
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Na podlagi 101. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06-UPB1 in 22/08) izdajam naslednji

POPRAVEK

Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnem turističnem vodenju v Mestni občini
Velenje
Pri sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnem turističnem vodenju v Mestni občini Velenje na 16. Seji
Sveta Mestne občine Velenje dne 13. 11. 2012 ni bila pravilno zapisana cena za turistično vodenje nad 5 ur za skupine od 11 do
20 oseb:
Cena turističnega vodenja nad 5 ur za skupine od 11 do 20 oseb v slovenskem jeziku znaša 8,00 €,v tujem jeziku pa 9,00 €.
Datum: 15. 11. 2012
Številka: 015-02-0003/2011

Andreja Katič, univ. dipl. prav., l.r.
direktorica občinske uprave Mestne občine Velenje
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