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(Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008-odl. US, 76/2008, 79/2009 in
51/2010) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje,
št. 15/2006 - UPB1, 26/2007 in 18/2008), na 17. seji dne 18. 12. 2012 sprejel

Sredstva namenjena za nakup nepremičnega premoženja se
za leto 2013 ne načrtujejo.

SKLEP

4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje, uporablja pa se od 1. 1. 2013.

o izvzemu nepremičnin v k.o. 964 Velenje iz
javnega dobra (parcela št. 3328/4)
1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine,
parcela št. 3328/4, k.o. 964 Velenje, travnik, v izmeri 51 m2 , iz
javnega dobra.

Številka: 460-02-0003/2006-302
Datum: 19. 12. 2012
Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

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.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na 17. seji,
dne 18. decembra 2012 sprejel naslednji

Številka: 465-05-0102/2012-318
Datum: 19. 12. 2012
Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), 11.
člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08), na 17. seji dne 18.
12. 2012 sprejel

SKLEP

o načrtu ravnanja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Velenje za leto
2013
1. člen
S tem sklepom se določi načrt ravnanja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2013.
2. člen
Posamezne vrste nepremičnega premoženja, namenjenega
za razpolaganje v letu 2013 in njihove orientacijske vrednosti,
so določene v PRILOGI 1: “Načrt razpolaganja z nepremičnim
premoženjem občine v letu 2013”, ki je sestavni del tega
načrta.
Razpolaganje z nepremičnim premoženjem v lasti občine se za
leto 2013 načrtuje v orientacijski vrednosti 3.252.988,20 EUR.

SKLEP

o imenovanju člana v Upravni odbor
Visoke šole za varstvo okolja Velenje
I.
V Upravni odbor Visoke šole za varstvo okolja Velenje se
imenuje dr. Peter Peer.
II.
Mandat članov traja 4 leta, razen mandat predstavnika
študentov, ki traja 2 leti. Člani upravnega odbora so lahko
ponovno imenovani.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 032-03-01/2010-160
Datum: 18. 12. 2012
Župan Mestne občine Velenje
Bojan Kontič, l.r.

3. člen
Posamezne vrste nepremičnega premoženja, namenjenega
za pridobivanje v letu 2013 in njihove orientacijske vrednosti,
se določijo v PRILOGI 2: »Načrt pridobivanja nepremičnega
premoženja občine za leto 2013«, ki je sestavni del tega
načrta.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Šifra in katastrska
občina

953 Paka

951 Hrastovec

955 Bevče

964 Velenje

963 Paka

963 Paka

963 Paka

963 Paka

963 Paka

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

Zap.št.

1.

2.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

427
209
131
skupna
izmera 767
538
160
30
435
skupna
izmera 1163

3253/31
3253/32
3223/24

Ureditev zemljiškoknjižnega stanja in zaokrožitev parcel ob
poslovnem objektu.

Ureditev zemljiškoknjižnega stanja in novogradnje
stanovanjskega objekta na sosednji parceli.

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

travnik, gozd.

parkirišče , vodotok

Ureditev zemljiškoknjižnega stanja in zaokrožitev parcel ob
stanovanjskem objektu.

dvorišče, javno dobro
(stara struga reke
Neposredna pogodba
Pake), stavbno znotraj
UON

Javno zbiranje ponudb

Neposredna (menjalna)
pogodba

Mo Velenje predmetnih zemljišč ne potrebuje več.

8/15

Zemljišča se nahajajo na območju ZN Trebuša-varianta 2 in
predstavljajo dejansko strugo Trebušnice. Predmetne
nepremičnine bi Mo Velenje zamenjala z nepremičninami, ki so
v lasti Republike Slovenije in ne predstavljajo več vodotoka.

Ureditev zemljiškoknjižnega stanja in zaokrožitev parcel ob
stanovanjskem objektu

travnik, stavbno znotraj
Neposredna pogodba
UON

Neposredna pogodba

Zaokrožitev parcel ob stanovanjskem objektu.

dvorišče, javno dobro
(stara struga reke
Javno zbiranje ponudb
Pake), stavbno znotraj
UON

Zaokrožitev parcel ob stanovanjskem objektu.

Zaokrožitev parcel ob zemljišču, ki v naravi predstavlja pot

Po izvzemu iz javnega dobra postane nepremičnina last MO
Velenje. Po izvzemu pa je predvidena sklenitev menjalne
pogodbe s fizično osebo. Na podlagi menjalne pogodbe bo MO
Velenje pridobila cesto, odsvojila pa opuščeno javno dobro, ki
je postalo last MO Velenje.
Po izvzemu iz javnega dobra postane nepremičnina last MO
Velenje. Po izvzemu pa je predvidena sklenitev menjalne
pogodbe z doplačilom s fizično osebo. Na podlagi menjalne
pogodbe bo MO Velenje pridobila cesto, odsvojila pa opuščeno
javno dobro, ki je postalo last MO Velenje.

Obrazložitev ekonomske utemeljenosti razpolaganja

Zaokrožitev parcel.

Neposredna pogodba

Neposredna (menjalna)
pogodba.

Neposredna (menjalna-z
doplačilom) pogodba

Neposredna (menjalna)
pogodba

Predvidena metoda
razpolaganja

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

zelenica

sadovnjak

pot

pot

Vrsta dejanske rabe

2013-Zemljišča
Orientacijska

45,00

40,00

20,00

25,00

25,00

25,00

25,00

25,00

27,00

5,00

20,00

20,00

vrednosti v €/m

2

52.335,00

30.680,00

4.920,00

5.800,00

2.400,00

1.000,00

13.975,00

4.450,00

4.860,00

720,00

6.000,00

5.000,00

Orientacijska
vrednost v €
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3275/1
3274/4
3275/3
3276

246

232

96

40

559

178

356/1

587/18

587/17

587/8

587/12

587/19

180

24
120

70/7
70/10

2086/1 - del

300

250

2

Velikost (m )

828/3-del

575/4-del

Parcelna št.

PRILOGA 1: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2013
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964 Velenje

953 Paka

953 Paka

953 Paka

964 Velenje

19.

20.

21.

22.

23.

964 Velenje

964 Velenje

18.

26.

964 Velenje

17.

964 Velenje

964 Velenje

16.

25.

967 Kavče

15.

964 Velenje

975 Vinska Gora

14.

24.

964 Velenje

13.

336

53
390
skupna
izmera 443

3554/8
3554/1

Neposredna pogodba.

Neposredna pogodba.

vodotok, zemlj. pod
stavbo

Neposredna pogodba.

Po pridobitvi nepremičnine od RS, bi MOV odsvojila
nepremičnino zainteresiranemu investitorju.

10/17

MOV predmetnih parcel ne potrebuje in bi jih z neposredno
menjalno pogodbo odsvojilo, v zameno pa pridobila
nepremičnine, ki jih potrebuje in v naravi predstavljajo pločnik.

Zaokrožitev lastništva v korist Republike Slovenije.

40,00

25,00

40,00

15,00

Za nakup dela predmetnega zemljišča so zaradi zaokrožitve
lastništva zainteresirani lastniki sosednjega zemljišča.

Neposredna pogodba.

24,00

Zaokrožitev lastništva.

25,00

25,00

Posamične neposredne
pogodbe.

Zaokrožitev parcel.

35,00

25,00

Zaokrožitev parcel.

vodotok, pot

zelenica

sta

MOV dela predmetne parcele ne potrebuje več, zaradi česar je
prodaja ekonomsko utemeljena. Na podlagi pravnega posla s
kupcem pa bi MOV pridobila zemljišče, ki ga sama potrebuje.

nepremičnin

25,00

Zemljišče meji na stanovanjsko hišo v lasti fizične osebe, ki ga
tudi uporablja, Mo Velenje pa predmetnih zemljišč ne potrebuje.

Za nakup predlaganih predmetnih
zainteresirana lastnika sosednjih zemljišč.

25,00

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

15,00

1,00

45,00

Neposredna pogodba.

Neposredna pogodba.

Neposredna pogodba.

Neposredna pogodba.

Neposredna pogodba.

Neposredna pogodba.

Mo Velenje predmetnih zemljišč ne potrebuje več.

Predmetni zemljišči predstavljata opuščeno javno dobro, ki ga
Mo Velenje ne potrebuje več, zaradi česar je utemeljena
prodaja lastnikom sosednjih zemljišč.

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

13.440,00

11.075,00

18.640,00

3.600,00

576,00

375,00

2.625,00

3.535,00

3.875,00

5.000,00

17.500,00

49.020,00

900,00

51.750,00
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3600/13

466

travnik, pot

travnik

24

travnik

njiva, travnik

parkirišče

zelenica

Dvorišče

travnik

240

Neposredna pogodba.

Javno zbiranje ponudb.

travnik, ekstenzivni
sadovnjak,
Javno zbiranje ponudb.
stanovanjska stavba in
gospodarsko poslopje

cesta, pot
Parceli sta kmetijsko
zemljišče.

travnik

15

105

2602/8

1391/9 del

587/21

587/10

587/9

101

103
52
skupna
izmera 155

2397/206
2397/204

402/8

200

3341/51 - del

629/3
629/4
629/8
700

290
610
skupna
izmera 900
2868
400
v skupni
izmeri 3268

848/17
848/8

225/1
226 - del

1150

3358/2
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964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

963 Velenje

965 Laze

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

2669 Paški Kozjak

953 Paka

966 Ložnica

27.

28.

29.

30.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

64

93
76
skupna
izmera 169

1077/4
1077/6

86

567/2

665/2

180

skupna
izmera 78

3333/1 - del
3332/1 - del

483/12

164

skupna
izmera 928

543/1 - del
543/6 - del

2026/6

9

52

3350/2 - del

3341/55

43

skupna
izmera 3.640

2397/291 - del
2397/2 - del
3355 - del
3341/51 - del

3341/54

190

175

3333/1 - del

3600/14

Neposredna (menjalna)
pogodba.

Neposredna pogodba.

Neposredna pogodba.

Neposredna pogodba.

Posamične neposredne
pogodbe do 20.000,00
EUR z zainteresiranimi
osebami.

Neposredna pogodba.

Neposredna pogodba.

Neposredna (menjalna)
pogodba.

Neposredna (menjalna)
pogodba.

Neposredna (menjalna)
pogodba.

Neposredna pogodba.

Neposredna pogodba

20,00

40,00

40,00

40,00

Nepremičnine predstavljao stavbno zemljišče znotraj
ureditvenega območja naselij. Za nakup posameznih delov
predmetnih nepremičnin v posamični vrednosti 20.000,00 EUR
so zainteresirane fizične osebe, ki so lastniki stanovanjskih hiš
na tem območju.
Nepremičnina predstavlja stavbno zemljišče znotraj
ureditvenega območja naselij in v predlagani izmeri predstavlja
travnik , za nakup katerega je zainteresirana fizična oseba.
Nepremičnina predstavlja stavbno zemljišče znotraj
ureditvenega območja naselij in v predlagani izmeri predstavlja
travnik , za nakup katerega je zainteresirana fizična oseba.
Nepremičnina predstavlja stavbno zemljišče znotraj
ureditvenega območja naselij in v predlagani izmeri predstavlja
travnik, za nakup katerega je zainteresirana fizična oseba.

10/15

Po izvzemu iz javnega dobra postane nepremičnina last MO
Velenje. Po izvzemu pa je predvidena sklenitev menjalne
pogodbe s fizično osebo. Na podlagi menjalne pogodbe bo MO
Velenje pridobila cesto, odsvojila pa opuščeno javno dobro, ki
je postalo last MO Velenje. Zemljišče ima status stavbnega
zemljišča zunaj UON.
Po izvzemu iz javnega dobra postane nepremičnina last MO
Velenje. Po izvzemu pa je predvidena sklenitev menjalne
pogodbe s fizično osebo. Na podlagi menjalne pogodbe bo MO
Velenje pridobila cesto, odsvojila pa opuščeno javno dobro, ki
je postalo last MO Velenje. Zemljišče ima status stavbnega
zemljišča zunaj UON.
Po izvzemu iz javnega dobra postane nepremičnina last MO
Velenje. Po izvzemu pa je predvidena sklenitev menjalne
pogodbe s fizično osebo. Na podlagi menjalne pogodbe bo MO
Velenje pridobila cesto, odsvojila pa opuščeno javno dobro, ki
je postalo last MO Velenje. Zemljišče ima status stavbnega
zemljišča zunaj UON.

Zaokrožitev parcel ob stanovanjskem objektu.

Zaokrožitev parcel ob stanovanjskem objektu.

Zaokrožitev parcel ob stanovanjskem objektu.

20,00

15,00

15,00

20,00

25,00

25,00

33,00

20,00

Nepremičnina predstavlja stavbno zemljišče znotraj
ureditvenega območja naselij in v predlagani izmeri predstavlja
travnik, za nakup katerega je zainteresirana fizična oseba.

Predvinega gradnja novega stanovanjskega objekta (menjava
za del. parcele št. 508/2, k.o. Plešivec)

40,00

Po pridobitvi nepremičnine od RS, bi MOV odsvojila
nepremičnino zainteresiranemu investitorju.

3.860,00

960,00

1.290,00

3.600,00

1.950,00

4.100,00

30.624,00

360,00

2.080,00

1.720,00

72.800,00

2.400,00

7.000,00
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pot

pot

pot

travnik

zelenica

ekstenzivni sadovnjak Neposredna pogodba

travnik

travnik

travnik

travnik

travnik

travnik

vodotok
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967 Kavče

967 Kavče

46.

47.

976 Črnova

967 Kavče

45.

50.

967 Kavče

44.

965 Laze

967 Kavče

43.

49.

967 Kavče

42.

965 Laze

964 Velenje

41.

48.

966 Ložnica

40.

744
1.532
skupna
izmera 2.276
1489
608
14694
1.636
342
1.410
skupna
izmera 3.388
691

225/3
224

257
250/2
243/1

234
233
232

1.767
1.136
skupna
izmera 2.903

282
280/2

6.865

1.277
30.914
skupna
izmera 32.191

279
283/1

gozd

travnik v zaraščanju

gozd

gozd

gozdni rob

travnik

gozd

travnik

gozd

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

11/15

skladno z veljavnim
Zakonom o kmetijskih
MO Velenje predmetnega zemljišča ne potrebuje več.
zemljiščih, objava na
oglasni deski pristojne UE

skladno z veljavnim
Zakonom o kmetijskih
MO Velenje predmetnih zemljišč ne potrebuje več.
zemljiščih, objava na
oglasni deski pristojne UE

skladno z veljavnim
Zakonom o kmetijskih
MO Velenje predmetnih zemljišč ne potrebuje več.
zemljiščih, objava na
oglasni deski pristojne UE

skladno z veljavnim
Zakonom o kmetijskih
MO Velenje predmetnih zemljišč ne potrebuje več.
zemljiščih, objava na
oglasni deski pristojne UE

skladno z veljavnim
Zakonom o kmetijskih
MO Velenje predmetnega zemljišča ne potrebuje več.
zemljiščih, objava na
oglasni deski pristojne UE

1,40

0,70

1,00

0,90

0,50

1,50

1,30

skladno z veljavnim
Zakonom o kmetijskih
MO Velenje predmetnih zemljišč ne potrebuje več.
zemljiščih, objava na
oglasni deski pristojne UE
skladno z veljavnim
Zakonom o kmetijskih
MO Velenje predmetnih zemljišč ne potrebuje več.
zemljiščih, objava na
oglasni deski pristojne UE

1,10

skladno z veljavnim
Zakonom o kmetijskih
MO Velenje predmetnih zemljišč ne potrebuje več.
zemljiščih, objava na
oglasni deski pristojne UE

27,00

Zaokrožitev parcel ob stanovanjskem objektu in ureditev
parkirišča ob poslovnem objektu.

1,00

2,50

skladno z veljavnim
Zakonom o kmetijskih
MO Velenje predmetnega zemljišča ne potrebuje več.
zemljiščih, objava na
oglasni deski pristojne UE

zelenica, dovozna cesta Javna dražba

travnik, gozdni rob

Zemljišče se nahaja v KS Šentilj, v naselju Ložnica. Parcele
imajo po veljavnem prostorskem planu status najboljših
kmetijskih zemljišč - del, stavbnega zemljišča zunaj UON - del,
in lesnoproizvodnega gozda - del. Za njihov odkup je bil izkazan
interes s strani občanov. V izdelavi je parcelacija kategorizirane
občinske ceste, po izvedbi katere bo za prodajo namenjen le še
kmetijski in gozdni del navedenih parcel. Na podlagi teh dejstev
je oblikovana tudi cena cca. 1,50 EUR/m².

9.611,00

2.032,10

32.191,00

12.377,70

345,50

5.082,00

21.828,30

2.503,60

2.715,00

5.832,00

9.785,00

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

148/2

999
3.797
2.375
5.573
265
744
skupna
izmera 13.753

227/2
227/3
227/4
227/5
227/8
227/9

243/2

2715

216

skupna
izmera 3.914

223

2757/4

369
371/1
371/2
373/1
373/2

Prodaja kmetijskega
zemljišča preko oglasne
deske Upravne enote
Velenje, skladno z
zakonom o kmetijskih
zemljiščih.
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976 Črnova

976 Črnova

975 Vinska Gora

955 Bevče

953 Paka

953 Paka

964 Velenje

965 Laze

965 Laze

966 Ložnica

51.

52.

53.

54.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

55.

56.

57.

58.

59.

60.

306
1.043
90
10.718
2.032
611
skupna
izmera 14.800
12.390
2.374
809
234
5.323
953
skupna
izmera 22.083
2.255
878
2.802
1.129
1.298
2.050
skupna
izmera 10.412

64
65
66
69
70
71

142
151
152
154
155
156

travnik

travnik

travnik

travnik

travnik v zaraščanju

gozd

gozd

gozd

gozd

travnik

0,60

1,10

skladno z veljavnim
Zakonom o kmetijskih
MO Velenje predmetnega zemljišča ne potrebuje več.
zemljiščih, objava na
oglasni deski pristojne UE
skladno z veljavnim
Zakonom o kmetijskih
MO Velenje predmetnega zemljišča ne potrebuje več.
zemljiščih, objava na
oglasni deski pristojne UE

skladno z veljavnim
Zakonom o kmetijskih
MO Velenje predmetnih zemljišč ne potrebuje več.
zemljiščih, objava na
oglasni deski pristojne UE

skladno z veljavnim
Zakonom o kmetijskih
MO Velenje predmetnih zemljišč ne potrebuje več.
zemljiščih, objava na
oglasni deski pristojne UE

12/15

0,80

skladno z veljavnim
Zakonom o kmetijskih
MO Velenje predmetnega zemljišča ne potrebuje več.
zemljiščih, objava na
oglasni deski pristojne UE

2,50

2,50

2,50

1,20

skladno z veljavnim
Zakonom o kmetijskih
MO Velenje predmetnega zemljišča ne potrebuje več.
zemljiščih, objava na
oglasni deski pristojne UE

skladno z veljavnim
Zakonom o kmetijskih
MO Velenje predmetnih zemljišč ne potrebuje več.
zemljiščih, objava na
oglasni deski pristojne UE

1,20

1,00

skladno z veljavnim
Zakonom o kmetijskih
MO Velenje predmetnega zemljišča ne potrebuje več.
zemljiščih, objava na
oglasni deski pristojne UE
skladno z veljavnim
Zakonom o kmetijskih
MO Velenje predmetnih zemljišč ne potrebuje več.
zemljiščih, objava na
oglasni deski pristojne UE

0,90

skladno z veljavnim
Zakonom o kmetijskih
MO Velenje predmetnega zemljišča ne potrebuje več.
zemljiščih, objava na
oglasni deski pristojne UE

26.030,00

55.207,50

37.000,00

8.092,70

752,40

9.385,60

7.540,80

17.133,60

21.395,00

2.164,50

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

793/1
793/2
793/5
793/3
793/4
793/6

7357

1.254

11.732

3440/1

169/17

556/1

6.284

13.433
845
skupna
izmera 14.278

658/1
658/2

165/1

21.395

2405

230/6

147
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964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

968 Podkraj

968 Podkraj

975 Vinska Gora

953 Paka

964 Velenje

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

SKUPAJ

964 Velenje

61.

1.023

1.193
164
903
1.314
v skupni
izmeri 3.574

3258
3261
3260
3257

155

3030

192

51

50

50

290

203/2

848/18

331/3 - del

330/3

3328/4

3111/1 - del

1956 - del

704/10 - del

travnik, gozd

travnik

cesta

travnik

travnik

travnik

dvorišče

zelenica

zelenica

23,00
25,90

21,00

2,00

21,00

20,00

Za nakup dela predmetnega zemljišča je zaradi zaokrožitve
lastništva zainteresiran lastnik sosednjega zemljišča.
Za nakup predmetnega zemljišča je zaradi zaokrožitve
lastništva zainteresiran lastnik sosednjega zemljišča.
Za nakup predmetnega zemljišča je zaradi zaokrožitve
lastništva zainteresiran lastnik sosednjega zemljišča.

skladno z veljavnim
Zakonom o kmetijskih
Za nakup predmetnega zemljišča je zainteresiran lastnik
zemljiščih, objava na
sosednjega zemljišča.
oglasni deski pristojne UE
Za nakup predmetnega zemljišča je zainteresiran lastnik
sosednjega zemljišča.
Zemljišče se odproda z namenom, da lahko kupec zemljišča
uredi parkirne površine namenjene parkiranju najemnikom v
objektu bivše osnovne šole Paka pri Velenju,
uporabnikom prostorov KS Paka pri Velenju in uporabnikom
športnih objektov.

Javna dražba

Neposredna pogodba

Neposredna pogodba

Neposredna pogodba

Neposredna pogodba

Neposredna pogodba

14/17

40,00

23,00

Za nakup dela predmetnega zemljišča je zaradi zaokrožitve
lastništva zainteresiran lastnik sosednjega zemljišča.

Neposredna pogodba

Mo Velenje predmetnih zemljišč ne potrebuje. Dejansko ta
zemljišča tvorijo pripadajoče zemljišče k obstoječemu objekt na
sosednji parceli v lasti druge pravne osebe.

25,00

Za nakup dela predmetnega zemljišča so zaradi zaokrožitve
lastništva zainteresirani lastniki sosednjega zemljišča
(menjava za nepremičnino 1839/8 k.o. Velenje).

Neposredna (menjava)
pogodba

942.218,20

142.960,00

20.460,00

3.255,00

6.060,00

4.032,00

1.320,90

1.150,00

1.150,00

26.030,00

19. december 2012
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964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

Zagorje ob Savi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

957 Škale

964 Velenje

967 Kavče

1.

2.

3.

Javno zbiranje ponudb
Javno zbiranje ponudb

Enosobno stanovanje, Velenje, 44 m2

Garsonjera, Velenje, 25 m2

Stanovanje ni zasedeno z najemnikom in je v slabem stanju.

Mo Velenje poslovne prostore za svoje delovanje ne potrebuje,
zaradi česar je prodaja ekonomsko utemelejna.

Prostor zaseden z najemnikom.

Prostor zaseden z najemnikom , ki bi kupil

Predmetni poslovni prostori se nahajajo v stavbi sodišča. Po
tem, ko je prenehala veljati najemna pogodba Geodetski upravi
RS, Območni izpostavi Velenje, se doseže najugodnejši
ekonomski učinek s prodajo poslovnih prostorov, za nakup
katerih je zainteresirano Ministrstvo za pravosodje.

Mo Velenje predmetnih nepremičnin ne potrebuje več in
pričakuje večji ekonomski učinek s prodajo predmetnih
poslovnih prostorov kot z oddajanjem v najem.

Stanovanje zasedeno z najemnikom, ki je zainteresiran za
nakup

Javno zbiranje ponudb.

16/17

500.000,00

100.000,00

Stanovanjska hiša je zasedena z najemnikom. Mo Velenje
predmetne hiše in gospodarskega poslopja ne potrebuje več,
zaradi česar je prodaja ekonomsko utemeljena.

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

Javno zbiranje ponudb.

150.000,00

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

Mo Velenje predmetne hiše ne potrebuje več. Objekt je prazen
in v slabem stanju, zaradi česar je ekonomsko utemeljena
prodaja zemljišča s stavbo.

Orientacijska vrednost €

Stanovanjska hiša na naslovu Pokopališka 13, parc.št. 2953 Javno zbiranje ponudb.

Obrazložitev ekonomske utemeljenosti razpolaganja

250.000,00

Predvidena metoda
razpolaganja

1.810.770,00

56.000,00

570.000,00

22.970,00

100.000,00

440.000,00

488.800,00

27.000,00

46.000,00

60.000,00

Orientacijska vrednost €

Glede na to, da se odlagališče ne bo širilo, je ekonomsko
utemeljena prodaja nepremičnine

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

Obrazložitev ekonomske utemeljenosti razpolaganja
Stanovanje zasedeno z najemnikom, ki je zainteresiran za
nakup
Stanovanje zasedeno z najemnikom, ki je zainteresiran za
nakup

2013 – Zemljišča s stavbami

Javno zbiranje ponudb.

Trosobno stanovanje, Zagorje ob Savi, 70,10 m2

Javno zbiranje ponudb

Javno zbiranje ponudb.

k.o. Velenje, Tomšičeva 20, poslovni prostor,

Javno zbiranje ponudb

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

Poslovni prostori na naslovu Trg mladosti 2, ID 3549, parc.
št. 2571/4, v izmeri 670 m2.

Parc.štev.
2
22,97 m , ID

Velenje, 107,79 m , ID 1976

2

Parc. štev. 3141 k.o. Velenje, poslovni prostor Stari trg 15,

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

izmeri 349,01 m .

2

prostori (gostinski lokal s kletjo) v pritličju v izmeri 312,45 m 2
Javno zbiranje ponudb.
in poslovni prostori v nadstropju objekta Šaleška cesta 19a v

Poslovni prostori na naslovu Šaleška cesta 19a. Poslovni

Javno zbiranje ponudb

Predvidena metoda
razpolaganja

Dvosobno stanovanje, Velenje, 60 m2

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

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

SKUPAJ

Šifra in katastrska
občina

Zap. št.

SKUPAJ

Šifra in katastrska
občina

Zap. št.

2013 – Stavbe in deli stavb
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SKUPAJ

Zap.št.

SKUPAJ:

Zap.št.

SKUPAJ:

Zap.št.

Šifra in katastrska
občina

Šifra in katastrska
občina

2

Velikost (m )

Vrsta dejanske
rabe

2013-Stavbe ali stavbe z deli stavb

Ekonomska utemeljenost načrtovanega pridobivanja

2013-Zemljišč

Okvirni opis predmeta nakupa (parcelna številka, naslov,
Ekonomska utemeljenost načrtovanega pridobivanja
vrsta rabe, velikost, številka stavbe, številka dela stavbe)

2013-Zemljišča s stavbami

Okvirni opis predmeta nakupa (parcelna številka, naslov,
Ekonomska utemeljenost načrtovanega pridobivanja
vrsta rabe, velikost, številka stavbe, številka dela stavbe)

Šifra in katastrska
Parcelna št.
občina

PRILOGA 2: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine za leto 2013

15/15

Orientacijska
vrednosti v
€/m2

Orientacijska vrednost v €

Orientacijska vrednost v €

Orientacijska vrednost v €

0

0

0
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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) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje ((Uradni vestnik Mo Velenje,
št. 15/2006 - UPB1, 26/2007 in 18/2008) na svoji 17. seji, dne 18. 12. 2012 sprejel
naslednji

•

SKLEP

•

•

19. december 2012

sistema BICY;
»nosilec« je Mestna občina Velenje, kot nosilec storitev
sistema BICY;
»upravitelj« je Turistično- informacijski center Velenje, kot
upravitelj storitev sistema BICY;
»uporabnik« je naročnik oz. oseba, ki uporablja storitve
sistema BICY;
»Pogodba« je Pogodba o naročništvu za storitve sistema
BICY, ki jo skleneta uporabnik in nosilec.

o potrditvi splošnih pogojev dostopa in
uporabe avtomatiziranega sistema za izposojo
mestnega kolesa v Velenju (sistema Bicy)

2. UVODNE ODLOČBE

1. člen
Svet Mestne občine Velenje potrjuje Splošne pogoje dostopa
in uporabe avtomatiziranega sistema za izposojo mestnega
kolesa v Velenju (sistema Bicy).

2.1 Splošni pogoji opredeljujejo pogoje naročništva in uporabe
mestnih koles in vključujejo vprašanja, uporabniške podpore
ter obveznosti nosilca in uporabnika.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 353-01-0001/2009
Datum: 19. 12. 2012
Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

SPLOŠNI POGOJI DOSTOPA IN UPORABE
AVTOMATIZIRANEGA SISTEMA ZA IZPOSOJO
MESTNEGA KOLESA V VELENJU
(SISTEMA BICY)
1. PREDMET STORITVE AVTOMATIZIRANEGA SISTEMA
IZPOSOJE KOLES
1.1 Avtomatiziran sistem za izposojo mestnega kolesa t.i.
sistem BICY, je storitev Mestne občine Velenje (v nadaljevanju:
MOV), da bi se omogočil javni dostop do koles po načelu
samopostrežbe. Avtomatiziran sistem za izposojo mestnih
koles vključuje 25 koles na petih postajah na območju MOV, s
skupaj 40 priključnimi stojali.
1.2 Postaje avtomatiziranega sistema za izposojo mestnih
koles v Velenju:
Sistem BICY je sestavljen iz mreže postaj. Mrežo tvori pet (5)
postaj na naslednjih lokacijah:
• Avtobusno postajališče Velenje, Kopališka cesta 2a – 8
stojal;
• Mestna občina Velenje, Titov trg 1 – 8 stojal;
• Mladinski hotel, Efenkova 61a – 8 stojal;
• Šolski center Velenje (C stavba), Trg mladosti 3 – 10
stojal;
• Turistično- informacijski center, Vila Bianca, Stari trg 3 – 6
stojal
.
1.3 V splošnih pogojih imajo izrazi naslednji pomen:
• »sistem BICY« je avtomatiziran sistem izposoje mestnih
koles;
• »splošni pogoji« so Splošni pogoji dostopa in uporabe

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

•

2.2 Splošni pogoji veljajo in zavezujejo vse uporabnike storitev
sistema BICY.
2.3 Splošni pogoji zavezujejo pogodbeni stranki kot pogodbena
določila, skladno s 120. členom Obligacijskega zakonika
(Uradni list RS, št. 97/2007). Splošni pogoji so objavljeni na
spletni strani nosilca in upravljavca in so priloga Pogodbe.
2.4 Nosilec si pridržuje pravico do sprememb ali dopolnitev
splošnih pogojev. V kolikor ni drugače določeno, začnejo
spremenjeni splošni pogoji veljati z dnem objave na spletnih
straneh nosilca.
3. KONTAKTNI PODATKI
Nosilec: MOV
Poštni naslov: Titov trg 1, 3320 Velenje
Dežurna številka: 080 19 61
E-naslov: bicy@velenje.si
Domača stran: www.velenje.si
4. OPREDELITEV POJMOV SESTAVE SISTEMA
4.1 Storitev je sestavljena iz mreže postaj, katerih del so stojala
za kolesa, kolesa in informacijske table. Sistem BICY omogoča
izposojo po načelu samopostrežbe, tako da si lahko uporabniki
sistema na postaji izposodijo mestna kolesa za uporabo v
skladu s splošnimi pogoji.
4.2 Stojalo kolesa ima več funkcij:
• identifikacija uporabnika na stojalu, kjer je kolo
nameščeno;
• odklepanje izbranega kolesa s pomočjo tipkovnice in
bralnika kartice;
• tipkovnica ter bralnik kartic skupaj tvorita vmesnik preko
katerega vsak uporabnik komunicira s sistemom in se
identificira;
• številčnica oziroma tipkovnica s številkami, ki se nahaja na
stojalu s kolesom, preko katerih komuniciramo in sporočamo
sistemu podatke v postopku identifikacije in izposoje koles;
• bralnik kartic je komponenta v stojalu, ki omogoča
identifikacijo uporabnika z uporabniško kartico. Bralnik
ni posebno viden, uporabnik približa ali prisloni kartico
tipkovnici, ter s tem omogoči sistemu, da ga identificira.
4.3 V vsakem stojalu je prostor za eno kolo. Stojala za kolesa
in kolesa so oštevilčena.

19. december 2012
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5. RAZPOLOŽLJIVOST STORITVE
5.1 Dostop do storitve je brezplačen. Za dostop do storitve
sistema BICY uporabnik potrebuje veljavno Pogodbo in
uporabniško kartico, ki jo prejme ob uspešni prijavi na sedežu
upravitelja.
5.2 Nosilec vzdržuje sistem BICY tako, da je dostopen 24 ur na
dan, vse dni v letu. Izjema je višja sila.
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omogočata uporabo kolesa iz sistema BICY v skladu s splošnimi
pogoji in vrnitev kolesa na izbrano postajo.
7.2 Uporabniki storitev sistema BICY so lahko vse fizične osebe,
starejše od 14 let. Za osebe, ki še niso polnoletne, priskrbijo
uporabniško kartico in PIN kodo njihovi zakoniti zastopniki,
pri čemer so dolžni obvestiti upravitelja, da so le-ti namenjeni
osebam, ki so starejše od 14 let in še niso polnoletne; ter
posredovati osebne podatke le-teh.

5.3 Nosilec ne odgovarja za morebitno zasedenost ali
nerazpložljivost mestnih koles na posameznih točkah sistema
BICY.

8 CENE in NAČIN PLAČILA

5.4 Po opravljeni prijavi na sedežu upravitelja lahko uporabnik
uporablja sistem BICY vse dni v tednu, z upoštevanjem časovne
omejitve v višini 14 ur v posameznem koledarskem tednu (v
nadaljevanju teden).

8.2 Za ponovno izdajo kartice v primeru izgube kartice se
zaračuna 6 (šest) evrov. V primeru večjih poškodb na kolesu
ali ob odtujitvi kolesa, se zaračuna vrednost kolesa v višini 350
(tristopetdeset) evrov.

5.5 Časovno razpoložljivost za tedensko uporabo sistema
lahko uporabnik koristi nepretrgoma ali si ga razporedi. Če
uporabnik porabi v tekočem tednu ves razpoložljiv čas, do
storitve ni upravičen do naslednjega koledarskega tedna, ko se
mu uporabniška kartica ponovno aktivira. Izjeme so osebe, ki
ravnajo v nasprotju s splošnimi pogoji.

8.3 V primeru, da se pri istem uporabniku v krajšem časovnem
obdobju, ponavljajo manjše poškodbe ob uporabi kolesa, se
uporabnika opomni. V primeru, da se po opominu poškodbe
nadaljujejo, se uporabniku vsaka poškodba zaračuna po
veljavnem ceniku pooblaščenega serviserja.

8.1 Uporaba storitev sistema BICY je brezplačna.

5.6 V primeru, da isti uporabnik večkrat krši splošne pogoje,
ima nosilec pravico, da mu onemogoči dostop do sistema BICY
za določeno obdobje.

8.4 V primeru težjih in namernih poškodb sistema bo nosilec
ustrezno ukrepal. Uporabnik bo moral povrniti stroške popravila
po veljavnem ceniku pooblaščenega serviserja.
8.5 Spremembe cen veljajo od objave spremembe dalje.

6. PRIJAVA

9 DOLŽNOSTI UPORABNIKA

6.1 Prijava se opravi osebno na sedežu upravitelja. Potencialni
uporabnik izpolni Pogodbo z resničnimi podatki, za katere jamči
s podpisom.

9.1 Uporabnik je dolžan koristiti storitve sistema BICY s
potrebno previdnostjo, skrbnostjo in preudarnostjo ter v skladu
s splošnimi pogoji.

6.2 Uporabnik se zavezuje, da bo morebitne spremembe
podatkov pravočasno sporočil upravitelju. To lahko stori na
sedežu upravitelja ali pošlje obvestilo na spodaj navedeni
naslov ali po elektronski pošti.

9.2 Uporabnik nadzoruje kolo, ki si ga je izposodil. Uporabnik
je dolžan s kolesom ravnati tako, da je možnost poškodbe,
uničenja ali izginotja minimalna.

Kontaktni podatki: Turistično-informacijski center Velenje
Poštni naslov: Stari trg 3, 3320 Velenje
Dežurna številka: 080 19 61
E-naslov: bicy@velenje.si
Domača stran: www.velenje.si
6.3 Uporabnik mora k izpolnjeni in podpisani Pogodbi predložiti
veljaven osebni dokument.
6.4 V primeru nepopolne prijave, se uporabnika pozove k
dopolnitvam. V primeru, da uporabnik ne posreduje dopolnitev
pravočasno ali je dopolnitev neprimerna, lahko upravitelj v
skladu s splošnimi pogoji prijavo zavrne.
6.5 Z odobritvijo popolne prijave uporabnik prejme na sedežu
upravitelja uporabniško kartico in PIN kodo za uporabo sistema
BICY.
7. UPORABNIKI STORITEV SISTEMA BICY
7.1 Pravilno izpolnjena Pogodba ter PIN koda uporabniku

9.3 Uporabnik je dolžan vrniti kolo znotraj dopustnega časa za
tekoči teden.
9.4 Uporabnik storitev s podpisom Pogodbe sprejema splošne
pogoje ter soglaša, da ima nosilec v primeru kršitev splošnih
pogojev, pravico uporabniku zaračunati stroške, skladno s
poglavjem 8 splošnih pogojev.
9.5 Če se ugotovi, da koriščenje kolesa poteka v nasprotju s
splošnimi pogoji, je uporabnik storitev dolžan vrniti kolo takoj
po pozivu upravitelja.
10 OMEJITVE UPORABE STORITEV
10.1 Uporabnik storitev svoje uporabniške kartice in/ali PIN
kode ne sme posoditi, oddati v najem, odstopiti ali jo uporabljati
na kakršen koli drugačen način, ki ni naveden v teh splošnih
pogojih. Vsako tako ravnanje se šteje kot hujša kršitev splošnih
pogojev. Če v danem trenutku nastane škoda, zanjo odgovarja
uporabnik oz. lastnik uporabniške kartice, s pomočjo katere je
bilo kolo izposojeno.
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10.2 Za uporabniško kartico odgovarja registriran uporabnik in
s tem prevzema odgovornost, da bo ravnal v skladu s splošnimi
pogoji.
10.3 Uporabnik ima pravico, da kolo primerno uporablja v skladu
s splošnimi pogoji. Primerna uporaba izključuje predvsem
naslednje:
• uporabo v nasprotju z veljavno zakonodajo na področju
varnosti v cestnem prometu;
• uporabo kolesa ob pogojih, ki lahko privedejo do poškodbe
kolesa;
• kakršen koli prevoz tretje osebe na kakršen koli način;
• uporabo kolesa na način, ki v nevarnost spravlja uporabnika
ali tretjo osebo;
• kakršno koli demontažo ali poskus demontaže stojala,
celotnega kolesa ali njunih posameznih delov in naprav;
• in splošno, kakršno koli neprimerno uporabo kolesa.
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11.8 Za poškodbe nastale pri uporabi kolesa nosilec ne
odgovarja.
11.9 Po uspešni izposoji kolesa, uporabnik odgovarja za vsa
dejanja storjena s kolesom sistema BICY in za vso materialno
in nematerialno škodo, ki pri uporabi kolesa nastane tretjim.
11.10 Sistem BICY se uporablja na lastno odgovornost.
12 KRŠITVE
12.1 V primeru manjših poškodb kolesa in delov kolesa, ki
nastanejo kot posledica splošne obrabe, nosilec ne terja
nobene odškodnine od uporabnikov, po uporabi katerih je bila
ugotovljena poškodba.

10.4 Dostop do storitve je prepovedan vsem mladoletnim
osebam, mlajšim od 14 let, ne glede na to, ali imajo spremstvo
ali ne.

12.2 V primeru, da se pri istem uporabniku v krajšem časovnem
obdobju, ponavljajo manjše poškodbe ob uporabi kolesa, se
uporabnika opomni. V primeru, da se po opominu poškodbe
nadaljujejo, bo nosilec ustrezno ukrepal, kot navedeno v
poglavju 8, točka 8.3 splošnih pogojev.

10.5 Kolo je zasnovano za obremenitev do 150 kg, košarica na
kolesu pa za obremenitev do 8 kg.

12.3 V primeru težjih in namernih poškodb sistema bo nosilec
ustrezno ukrepal, kot navedeno v točki 8.4 splošnih pogojev.

10.6 Nosilec si pridržuje pravico ustavitve delovanja sistema
za določen čas, v primeru večjih in obsežnih poškodb sistema
koles ali komponent, ali v primeru večjih tehničnih napak.
11 ODGOVORNOST IN IZJAVE STRANKE

12.4 V primeru prekoračitve določenega tedenskega časa
uporabe (14 ur) in v primeru, da uporabnik kolesa ne vrne po
izteku tega časa, si upravitelj pridržuje pravico da:
• po izteku dovoljenega časa počaka eno uro (oz. 60 min), da
uporabnik sam vrne kolo nazaj na sistem;
• po preteku tega časa (60 min) upravitelj uporabnika pozove,
da kolo nemudoma vrne nazaj v sistem;
• po skupnem preteku 3 ur od opravljenega poziva k vračilu
kolesa s strani upravitelja, vendar najkasneje 12 ur po preteku
določenega časa uporabe (v primeru da ni mogoče stopiti
v kontakt z uporabnikom), se uporabnika pisno pozove, da
nemudoma vrne kolo. Pisni poziv se pošilja priporočeno na
naslov, ki ga je uporabnik navedel v Pogodbi in s podpisom
zagotovil verodostojnost. Uporabniku se obenem odvzame
in blokira dostop do sistema BICY;
• 2 (dva) delovna dni po oddaji pisnega poziva se kolo začne
voditi kot odtujeno, in se obravnava po veljavni zakonodaji
Republike Slovenije;
• se taki primeri vodijo kot hujša kršitev splošnih pogojev, in
se v skladu s tem, uporabniku onemogoči nadaljnji dostop
do sistema BICY.

11.1 Za vso škodo, ki nastane med samo uporabo kolesa, je
odgovoren uporabnik.
11.2 Zakoniti zastopniki mladoletnega uporabnika odgovarjajo
za vso škodo, ki jo neposredno ali posredno s koriščenjem
storitve povzroči mladoletna oseba.
11.3 Vsaka izposoja, ki presega 24 ur (rok, ki se začne s
trenutkom izposoje kolesa), se obravnava kot izginotje kolesa,
dokler se kolo ponovno ne pojavi.
11.4 V primeru izginotja kolesa, za katerega odgovornost nosi
uporabnik, je uporabnik upravitelju, takoj ali najkasneje v roku 14
ur po prvotni izposoji, dolžan javiti izginotje kolesa na dežurno
številko 080 19 61 in krajo v roku 24 ur prijaviti policiji. Kolo
ostane v polnem obsegu v uporabnikovi izključni odgovornosti,
dokler upravitelj ne prejme kopije prijave kraje.
11.5 V primeru nezgode in/ali dogodka, v katerega je vpleteno
kolo, je uporabnik dolžan dejstva sporočiti na dežurno številko,
kot navedeno v točki 11.4. Kolo ostane v uporabnikovi
odgovornosti, dokler ni priklenjeno na stojalo za kolesa ali
dokler kolesa lastnoročno ne vrne upravitelju.
11.7 Ker uporabnik odgovarja za kolo od prevzema do vrnitve,
priporočamo, da pregleda najpomembnejše dele izposojenega
kolesa pred samo uporabo, predvsem:
• ustrezno pritrditev sedeža, pedal in košare;
• ustrezno delovanje zvonca, zavor, sprednje in zadnje luči,
odsevnikov;
• dobro splošno stanje okvirja, pnevmatik in krmila.
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12.5 Pravila iz poglavja 12 in predpisane sankcije so
namenjene zagotavljanju nemotenega delovanja sistema BICY
in dostopnosti ostalim uporabnikom.
13 VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
13.1 Uporabnik soglaša, da se podatki, ki jih je upravitelju
sporočil v okviru tega pogodbenega ali poslovnega odnosa,
računalniško podprto shranjujejo in obdelujejo znotraj nosilca
za namen izvajanja Pogodbe.
13.2. Uporabniku se na njegovo izrecno željo lahko posredujejo
podatki, ki se nanašajo nanj. Podatki se lahko po potrebi
popravijo. V teh primerih se uporabnik lahko pisno obrne na
upravitelja (kontaktni podatki so v 3. točki splošnih pogojev).
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13.3 Uporabnik lahko kadar koli osebno na sedežu upravitelja
ali pisno prekliče izjavo o soglasju, ki jo je podal v skladu s
točko 13.1. V tem primeru Pogodba preneha veljati.
13.4. Nosilec se zavezuje, da bo skladno z zakonom, ki ureja
varstvo osebnih podatkov, vse osebne podatke uporabnika, ki
jih od njega pridobi za namene izvrševanja dejavnosti storitev
sistema BICY, obdeloval in shranjeval zaupno in izključno
v okviru uporabnikovih pooblastil in v skladu z namenom
pridobitve. Pri tem se zavezuje:
•

•
•

•

da bo pridobljene osebne podatke zavaroval tako, da bo
spoštoval organizacijske, tehnične in logično-tehnične
postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki,
preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje
podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena
obdelava teh podatkov tako, da bo: varoval prostore,
opremo in sistemsko programsko opremo, varoval
aplikativno programsko opremo, s katero se obdelujejo
osebni podatki, onemogočal nepooblaščenim osebam
dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno
s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih,
zagotavljal učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali
anonimiziranja osebnih podatkov ter omogočal poznejše
ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki vneseni
v zbirko osebnih podatkov, uporabljeni ali drugače obdelani
in kdo je to storil, in sicer za obdobje, za katero se posamezni
podatki shranjujejo;
da bo morebitne občutljive osebne podatke pri obdelavi
posebej označil in zavaroval tako, da se nepooblaščenim
osebam onemogoči dostop do njih;
da bodo prostori, v katerih se nahajajo nosilci osebnih
podatkov, varovani z organizacijskimi in fizičnimi ali
tehničnimi ukrepi, ki nepooblaščenim osebam onemogočajo
dostop do podatkov;
da bo po prenehanju pogodbenega oz. poslovnega razmerja
vse pridobljene osebne podatke stranke brez odlašanja
ustrezno anonimiziral ali jih na zahtevo stranke uničil.

14 REŠEVANJE SPOROV
14.1 Za te splošne pogoje velja pravo Republike Slovenije.
14.2 Morebitne spore glede izvedbe in posledic splošnih pogojev
bosta nosilec in uporabnik skušala reševati sporazumno.
Če spora na ta način ne bo možno rešiti, si bosta nosilec in
uporabnik prizadevala rešiti morebitni spor z mediacijo in drugimi
alternativnimi načini reševanja morebitnega spora. V kolikor
to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno
in krajevno pristojno Okrajno sodišče v Velenju. Uporabnik in
nosilec se zavezujeta, da bosta v morebitnem sodnem sporu,
soglašala s predložitvijo spora v mediacijo.
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16. DAVKI
16.1 Vsi zneski vsebujejo DDV.
17 POSLEDICE
17.1 Posledice neupoštevanja teh splošnih pogojev nosi
uporabnik.
Številka: 353 - 01 – 0001/2009
Datum: 22.11. 2012
Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 88. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 in 110/11 - ZDIU12), 10g. člena Zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, 123/06, 101/07 – odl. US in 57/08), 20. člena
Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2013 (Uradni vestnik MOV,
št. 23/12) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št.
15/06 - UPB1, 26/07 in 18/08) na 17. seji, dne 18. 12. 2012, sprejel

SKLEP

o soglasju k zadolžitvi Zavoda Energetska
agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško v
letu 2013
1. člen
Svet Mestne občine Velenje izdaja soglasje k zadolžitvi Zavoda
Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško, s
sedežem v Velenju, Koroška cesta 37/a do višine 150.000 EUR
za izvedbo projektov GeoSEE in TRACE, pri čemer višina
anuitete v posameznem letu odplačila ne sme preseči 60.000
EUR.
2. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 414-12-0007/2012-211
Datum: 19. 12. 2012
Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

15 SPREMEMBA SPLOŠNIH POGOJEV DOSTOPA IN
UPORABE
15.1 Uporabniki bodo avtomatsko obveščeni o vseh
spremembah teh splošnih pogojev. Spremembe bodo prikazane
na spletni strani www.velenje.si
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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. 94/07UPB2, 27/08 - odl.US, 100/08 - odl.US, 79/09, 14/10 - odl.US, 51/10, 84/10 - odl.
US in 40/2012-ZUJF), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), Zakona o poslovnih stavbah
in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/74, 34/88, 5/90, Ur.l. RS, št. 10/91,
17/91-IZUDE, 13/93-ZP-G, 66/93-ZP-H, 32/00, 102/02 - odl.US, 87/11-ZMVNA), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 34/11 in 42/12) ter 24. člen Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na svoji 17. seji, dne
18. 12. 2012 sprejel naslednji

PRAVILNIK

o oddajanju poslovnih stavb in poslovnih
prostorov v lasti Mestne občine Velenje v
najem
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(uvodna določba)
S tem pravilnikom se natančneje določa postopek oddaje
poslovnih stavb in poslovnih prostorov Mestne občine Velenje (v
nadaljevanju: občina) v najem, pogoji, način določitve najemnin
in drugo.
Občina zagotavlja pri oddaji poslovnih stavb in poslovnih
prostorov v najem in v brezplačno uporabo, gospodarno rabo,
preglednost in javnost vodenja postopkov in sprejemanja
odločitev, s ciljem najugodnejšega izida ravnanja s poslovnimi
stavbami in poslovnimi prostori občine.
2. člen
(nepremičnine v lasti občine)
Za poslovno stavbo se šteje stavba, ki je namenjena za poslovne
dejavnosti in se v ta namen pretežno tudi uporablja.
Za poslovni prostor se šteje eden ali več prostorov, namenjenih
za poslovno dejavnost, ki so praviloma gradbena celota in imajo
praviloma poseben vhod.
Register poslovnih stavb in poslovnih prostorov, ki so v lasti
občine in register sklenjenih najemnih pogodb za te poslovne
stavbe in prostore vodi urad občine, pristojen za to področje.
3. člen
(pravni pojmi)
Izrazi v tem pravilniku imajo enak pomen kot v Zakonu o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (v
nadaljevanju: zakon) in Uredbi o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: uredba).
II. POSTOPKI ODDAJE NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V
NAJEM IN BREZPLAČNO UPORABO
4. člen
(oddaja v najem in brezplačno uporabo)
Občina lahko odda v najem ali brezplačno uporabo poslovne
stavbe in poslovne prostore, ki jih začasno ne potrebuje.
5. člen
(trajanje najema in brezplačne uporabe)
Poslovne stavbe in poslovni prostori, ki jih občina začasno ne
potrebuje, se lahko oddajo v najem ali brezplačno uporabo
za določen čas, za katerega se predvideva, da jih občina ne
potrebuje, vendar ne dlje kot za pet let.
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6. člen
(sofinanciranje dejavnosti)
Občina lahko v primeru, da so zagotovljena sredstva v
vsakokratnem veljavnem proračunu, sofinancira obratovalne
stroške in najemnino upravičencem, ki bodo z občino sklenili
pogodbo o brezplačni uporabi ali najemno pogodbo za izvajanje
neprofitne dejavnosti in dejavnosti društev, ki nimajo statusa
nevladne organizacije v javnem interesu.
Oddaja poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v brezplačno
uporabo ali v najem za izvajanje neprofitne dejavnosti in
dejavnost društev, ki nimajo statusa nevladne organizacije
v javnem interesu, se izvede s predhodnim preverjanem
izpolnjevanja pogojev in meril določenih z vsakokratnim
besedilom javnega razpisa.
Upravičenec do sofinanciranja mora na vseh svojih pisanjih v
elektronski obliki, vključno s spletnimi stranmi, v tiskani obliki ter
na vhodu v najeti prostor vidno označiti, da njegovo dejavnost
delno financira občina z določenim logotipom.
III. NAJEMNA POGODBA
7. člen
(sestavine najemne pogodbe)
Najemna pogodba mora vsebovati vsaj:
– podatke o lokaciji poslovne stavbe ali podatke o lokaciji
stavbe, v kateri je poslovni prostor;
– površino poslovnega prostora ter delež, ki ga poslovni
prostor predstavlja v poslovni stavbi;
opredelitev dovoljene dejavnosti;
opredelitev komunalnih in telekomunikacijskih vodov, ki jih
prostor omogoča;
– višino mesečne najemnine in način plačila;
– obveznosti najemnika, da poleg najemnine krije sorazmerni
del obratovalnih stroškov, stroškov rednega vzdrževanja,
stroškov nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,
stroškov upravljanja in zavarovanja ter druge stroške, za
katere se stranki dogovorita;
– čas, za katerega se sklene najemna pogodba;
– metoda oddaje poslovne stavbe ali poslovnega prostora v
najem;
– dolžnost glede vzdrževanja poslovne stavbe ali poslovnega
prostora;
– določbe o oddaji v podnajem;
– možnost uporabe in pogoji souporabe skupnih delov
stavbe (kjer so);
– pravico vstopa najemodajalca v poslovno stavbo in poslovni
prostor ter pravico ogleda oziroma pregleda;
– ostale obveznosti najemnika, ki izhajajo iz uporabe
poslovne stavbe ali poslovnega prostora;
– določbo o morebitnem sofinanciranju iz 6. člena tega
pravilnika;
– drugo, kar sledi iz notranjih predpisov in usmeritev MOV
glede obvezne vsebine pogodb.
8. člen
(prepoved podnajema)
Najeto poslovno stavbo ali poslovni prostor najemnik ne sme
oddajati v podnajem brez soglasja najemodajalca.
9. člen
(prepovedana dejanja najemnika)
Med trajanjem najemnega razmerja najemnik ne sme brez
soglasja najemodajalca:
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11. člen
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(zavarovanje nepremičnine)
nepremično
premoženje,
ki se oddaja v najem, in sicer na način, ki je za stvarno
– spremeniti, Občina
zožiti alizavaruje
razširiti dovoljene
poslovne
dejavnosti;
premoženjedel
najprimernejši,
praviloma
za običajna
tveganja.
– izvajati preureditvenih
v poslovnih stavbah
in poslovnih
prostorih;
– izvršiti drugih sprememb, ki neposredno vplivajo na dejavnosti v poslovni stavbi in poslovnem prostoru.

10. člen
(normalna raba)
Najemnik je dolžan najeto poslovno stavbo ali poslovni prostor vzdrževati v zapisniško prevzetem stanju, upoštevajoč normalno
12. člen
obrabo v skladu s standardi vzdrževanja.
Najemnik je dolžan na svoje stroške odpraviti škodo
v poslovni
stavbi
ali poslovnem prostoru, ki jo sam povzroči.
(načini
določanja
najemnine)
IV. DOLOČITEV NAJEMNINE

11.2člen
Izhodiščna mesečna najemnina je izražena v €/m
in je določena glede na lokacijo poslovne stavbe in
(zavarovanje
poslovnega prostora oziroma dejavnost, katera se nepremičnine)
bo v njem odvijala.
Občina zavaruje nepremično premoženje, ki se oddaja v najem, in sicer na način, ki je za stvarno premoženje najprimernejši,
praviloma za običajna tveganja.
13. člen

IV. DOLOČITEV NAJEMNINE

(namembnost12.
in člen
višina najemnine)
(načini določanja najemnine)
Dejavnosti,
ki se opravljajo
v poslovni
stavbi
poslovnem
prostoru
so razvrščene
skupine:
Izhodiščna mesečna
najemnina
je izražena
v €/m2
in jeindoločena
glede
na lokacijo
poslovnev 3
stavbe
in poslovnega prostora
oziroma dejavnost, katera se bo v njem odvijala.
1. skupina: pridobitna dejavnost,
13. člen
institucij,
2. skupina: dejavnost državnih (namembnost
in višina najemnine)
Dejavnosti, ki se opravljajo v poslovni stavbi in poslovnem prostoru so razvrščene v 3 skupine:
3. skupina: neprofitna dejavnost in dejavnost društev, ki nimajo statusa nevladne organizacije v
1. skupina: pridobitna dejavnost,
javnem interesu ter dejavnost podjetniškega inkubatorja:
2. skupina: dejavnost državnih institucij,
3. skupina: neprofitna dejavnost
in dejavnost
društev, ki nimajo statusa nevladne organizacije v javnem interesu ter dejavnost
3a. – pisarniški
prostori
podjetniškega inkubatorja:
3a. – pisarniški prostori 3b. – proizvodni prostori
3b. – proizvodni prostori
2
po skupinah
posameznih
skupinah
se določijo
v sledečih
višinah na m :
Najemnine poNajemnine
posameznih
se določijo
v sledečih
višinah
na m2:
Namembnost

Območje
A

B

C

1. skupina

8,00

6,00

5,00

2. skupina

7,00

5,50

4,00

3a.

3,00

2,50

1,75

3b.

3,60

3,00

2,10

3. skupina

V kolikorizračunana
najemninanaizračunana
na zgoraj
opisan način
presega
znesekjenad
katerim
je potrebno
V kolikor najemnina
zgoraj opisan
način presega
znesek
nad katerim
potrebno
naročiti
cenitev, določen z
naročitikicenitev,
z zakonom in
uredbo,
ki urejata stvarno
premoženje
države
samoupravnih
zakonom in uredbo,
urejata določen
stvarno premoženje
države
in samoupravnih
lokalnih
skupnosti
ali pa in
je najemnina
izkustveno višja
od tega zneska, občina naroči cenitev višine najemnine. V kolikor je bila naročena cenitev višine najemnine, se stroški cenitve z
najemno pogodbo zaračunajo najemniku.
4/9
Ne glede na zgoraj določen način izračuna najemnine, lahko občina kadarkoli naroči cenitev višine najemnine.

14. člen
(območja lege nepremičnin)
Območja iz prejšnjega člena so enaka območjem, ki jih določa veljavni odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v
Mestni občini Velenje.
15. člen
(usklajevanje najemnin)
Začetna najemnina se določi na način, da se znesek najemnine opredeljen v 13. členu tega pravilnika, revalorizira s povprečnim
letnim indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, za obdobje od dneva sprejema tega pravilnika do datuma sklenitve pogodbe.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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Najemnina se v mesecu januarju uskladi s povprečnim letnim
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, spremenijo najemnine določene v 13. členu tega
pravilnika.
16. člen
(obračun davka)
Tako določena višina najemnine ne vsebuje davka, ki ga plačuje
najemnik v skladu z veljavno zakonodajo.
V. VLAGANJE V POSLOVNE PROSTORE
17. člen
(urejenost nepremičnine v najemu)
Najemniku se lahko odda v najem le poslovna stavba ali poslovni
prostor, ki omogoča normalno rabo oziroma ga je mogoče
uporabiti za namen, ki je določen z najemno pogodbo.
Morebitna potrebna dela za usposobitev, obnovitev ali
preureditev poslovnega prostora ali poslovne stavbe za
uporabo oziroma opravljanje dejavnosti, je najemnik dolžan
opraviti na lastne stroške. Opravi lahko samo tista dela za
katera si predhodno pridobi pisno soglasje najemodajalca
in ni upravičen do povrnitve kakršnih koli stroškov vlaganj in
z vlaganji ne pridobi lastninske ali druge stvarne pravice na
najemodajalčevem poslovnem prostoru ali poslovni stavbi.
18. člen
(vlaganja najemnika v poslovne stavbe in poslovne prostore)
Vlaganja fizičnih in pravnih oseb v konkretne nedokončane
poslovne stavbe ali poslovne prostore ali poslovne stavbe
ali poslovne prostore v slabem stanju, ki so v lasti občine,
morajo biti izvedena v skladu z Zakonom o javno-zasebnem
partnerstvu.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
(veljavnost sklenjenih pogodb)
Pogodbe, ki so bile sklenjene v zvezi z oddajo poslovnih stavb
ali poslovnih prostorov v najem pred uveljavitvijo tega pravilnika,
veljajo do izteka roka, določenega v posamezni pogodbi.
20. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje, uporabljati pa se začne 1.
julija 2013.
Številka: 460-02-0003/2006-281
Datum: 19. 12. 2012
Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 106/10 popr., 43/11-ZKZ-C 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 ______ seji, dne ________ sprejel
19. december 2012

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

ODLOK

Številka 23-2012 / stran 19

o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu
Staro Velenje

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, 106/10
popr., 43/11-ZKZ-C 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 17.
seji, dne 18. 12. 2012 sprejel

1. člen
ODLOK

o spremembah
in dopolnitvah
o zazidalnem
načrtu
Velenje
S tem
odlokom se sprejmejo
spremembe inOdloka
dopolnitve
ZN Staro Velenje,
(OdlokStaro
je objavljen
v Uradnem
vestniku Občine Velenje št. 2/88, 8/92, 1/93 in v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, št. 5/95,
1. člen
4/01, 26/06 in 17/12 – v nadaljevanju kratko: odlok o ZN).
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve ZN Staro Velenje, (Odlok je objavljen v Uradnem vestniku Občine Velenje
št. 2/88, 8/92, 1/93 in v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, št. 5/95, 4/01, 26/06 in 17/12 – v nadaljevanju kratko: odlok o
2. člen
ZN).
V 14. členu odloka z naslovom Pogoji in usmeritve
2. člen za obstoječe objekte, se poglavje z oznako S22
tako, da se
glasi:in usmeritve za obstoječe objekte, se poglavje z oznako S22 spremeni tako, da se glasi:
V 14. členuspremeni
odloka z naslovom
Pogoji
»S22
Varstveni režim:

Možnosti spreminjanja
glede na obstoječe
stanje:

Horizontalen gabarit:
Vertikalen gabarit:
Etažnost:
Namembnost:

Oblikovanje:

Ostali pogoji:

Objekt je bil varovan kot kulturna dediščina Velenje – Ljubljanska 2 (EŠD
16456), kot del naselbinske kulturne dediščine, Velenje – Trško jedro
(EŠD 13267) a je izgubil dediščinske lastnosti in je v slabem stanju, zato je
namenjen odstranitvi.
Dopustna je odstranitev obstoječega objekta. Predvidena je gradnja
novega objekta na lokaciji obstoječega objekta po odstranitvi obstoječega
dotrajanega objekta, v gabaritih kot je obstoječi. Gradnja novega objekta ni
časovne vezana na rušitev obstoječega objekta.
Pri novem objektu se morajo ohraniti tlorisni gabariti obstoječega objekta,
ki je predviden za odstranitev (tolerance ± 2,00 m).
Obvezno se ohranjajo obstoječi gabariti a so dopustne tolerance v smislu
zagotavljanja zadostnih zakonsko predpisanih etažnih višin v objektu.
P+1+M.
Stanovanjski objekt, ki ga je možno glede na namembnost spremeniti v
poslovno stanovanjski objekt ali pa v celoti kot poslovni objekt. Podrobna
namembnost novega objekta ni posebej določena, mora pa biti skladna z
namembnosti starega mestnega jedra. V novem objektu ni dopustna
proizvodna in industrijska dejavnost.
Zaradi slabega stanja je potrebno objekt v celoti porušiti. Kljub temu, da
objekt ni več spomeniško zaščiten je potrebno pred rušitvijo izdelati
posnetek obstoječega objekta z vsemi detajli. Ob odstranitvi obstoječega
objekta je, v kolikor je le mogoče, potrebno ohraniti določene stavbne
elemente (portale, kamnite preklade, kamnita in jeklena okrasja) in jih z
občutkom za varstvo kulturne dediščine vgraditi v nov objekt.«
Na projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za nov objekt na mestu
porušenega objekta Ljubljanska cesta 2 v Velenju, si mora investitor pridobiti
soglasje Mestne občine Velenje. Pridobitev gradbenega dovoljenja za nov
objekt in njegova izgradnja ni časovno vezana na odstranitev obstoječega
objekta.«

3. člen

3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne Občine Velenje.

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne Občine Velenje.

Številka: 350-03-0004/2012-300
Številka: 350-03-0004/2012-300
Datum: 19. 12. 2012

Datum:

Župan Mestne Občine Velenje
Bojan KONTIČ
Župan Mestne Občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Obrazložitev:
1. PRAVNA PODLAGA:
Pravna podlaga za spremembe in dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje, je v
96. členu Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09,
Uradniin
vestnik
Mestne občine Velenje
spremembe
80/10-ZUPUDPP, 106/10-popravek in 43/11-ZKZ-C). Ta člen določa veljavnost
občinskih prostorskih aktov, sprejetih na podlagi drugih predpisov.
Svet Mestne občine Velenje je v preteklih letih sprejel osnovni Odlok in številne spremembe in
dopolnitve Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje (Uradni vestnik Občine Velenje št. 2/88,
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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
športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), Pravilnika o
sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje (Uradni
vestnik MOV, št. 6/2010, 13/2011) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni Vestnik MOV, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na svoji 17. seji, dne 18.
12. 2012 sprejel naslednji

LETNI PROGRAM

športa v Mestni občini Velenje za leto 2013
I. UVOD
Z Letnim programom športa v Mestni občini Velenje za leto
2013 (v nadaljevanju: LPŠ) so določeni programi športa, ki
bodo v letu 2013 sofinancirani iz občinskega proračuna, obseg
in vrsta dejavnosti, potrebnih za uresničevanje tega programa
in obseg sredstev, ki se v ta namen zagotovijo v proračunu.
Iz proračuna Mestne občine Velenje se za proračunsko leto
2013 za programe športa zagotovi 1.744.573,00 EUR, in
sicer 562.000,00 EUR za vzdrževanje in obnovo športne
infrastrukture in 1.182.573,00 EUR za dejavnosti izvajalcev
LPŠ, skladno z
Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka proračunu
Mestne občine Velenje za leto 2013 (Uradni vestnik MOV,
št.23/12).
II. IZHODIŠČA IN USMERITVE
Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (Uradni
list RS, št. 24/00 in 31/00; v nadaljevanju: NPŠ) opredeljuje
uresničevanje javnega interesa v športu. NPŠ določa:
-

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
vrhunski šport,
športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
športna rekreacija,
kakovostni šport,
vrhunski šport,
šport invalidov,
izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov,
velike, mednarodne, državne in občinske prireditve,
izgradnja in vzdrževanje športnih objektov,
delovanje športne zveze izbrane na razpisu,

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

-

delovanje javnega zavoda Rdeča
rekreacijski zavod.
Izvajalci LPŠ po Zakonu o športu so:
-

-

19. december 2012

dvorana

Športno

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.
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.
III. CILJI
A – na področju športne vzgoje
∙

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
športnike, ki izpolnjujejo pogoje.

19. december 2012

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

Številka 23-2012 / stran 21

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

D – na področju vrhunskega športa
D – na področju vrhunskega športa
∙ pomagati klubom in društvom, ki imajo v svojih vrstah vrhunske športnike pri sofinanciranju določenih
pomagati programov,
klubom in društvom,
ki imajo
v svojih vrstah
vrhunske
športnike
sofinanciranju določenih programov, ki omogočajo
ki omogočajo
vrhunskim
športnikom
nadaljnjo
rast pri
in razvoj.
vrhunskim športnikom nadaljnjo rast in razvoj.
E – pri razvojnih in strokovnih nalogah
E – pri razvojnih in strokovnih nalogah
∙ zagotoviti konstantno izobraževanje kadrov za delo v športu;
∙ zagotoviti ∙konstantno
izobraževanje
kadrov za
delo v športu;športnih prireditev in programov;
zagotoviti stabilno
sofinanciranje
pomembnejših
∙ zagotoviti ∙stabilno
sofinanciranje
športnih
programov;
zagotavljati
promocijo pomembnejših
športa in rekreacije
kot prireditev
zdravega innačina
preživljanja prostega časa v lokalnih
medijih
in z raznimi
namenjenimi
vsem
občanom.
∙ zagotavljati
promocijo
športa aktivnostmi
in rekreacije
kot zdravega
načina
preživljanja prostega časa v lokalnih medijih in z raznimi
aktivnostmi namenjenimi vsem občanom.
F – na področju športnih objektov
F – na področju športnih objektov
∙ zagotoviti maksimalno dostopnost objektov za vse organizirane programe športa;
zagotoviti stabilno
sofinanciranje
upravljanja,
obratovanja
in vzdrževanja
∙ zagotoviti ∙maksimalno
dostopnost
objektov za
vse organizirane
programe
športa; javnih športnih objektov;
zagotoviti
izgradnjo novih
športnih obratovanja
objektov. in vzdrževanja javnih športnih objektov;
∙ zagotoviti ∙stabilno
sofinanciranje
upravljanja,
∙ zagotoviti izgradnjo novih športnih objektov.

∙

IV. – SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA

IV. – SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA
Mestna občina Velenje bo za izvajanje LPŠ v letu 2013 zagotavljala proračunska sredstva tistim, ki
bodo na podlagi javnega razpisa izvajali posamezne programe športa, ki so v skladu z NPŠ in v
Mestna občina Velenje bo za izvajanje LPŠ v letu 2013 zagotavljala proračunska sredstva tistim, ki bodo na podlagi javnega
interesu občine.
razpisa izvajali posamezne programe športa, ki so v skladu z NPŠ in v interesu občine.
Zaradi uresničevanja zgoraj navedenih ciljev bomo v letu 2013 iz občinskega proračuna sofinancirali
Zaradi uresničevanja
zgoraj navedenih
ciljev
bomo
letu 2013 obsegu
iz občinskega
proračuna sofinancirali izvajanje naslednjih
izvajanje naslednjih
programov
športa
in vvnaslednjem
:
programov športa in v naslednjem obsegu :

Proračunska Proračunska
postavka: 40318110,
40318028
postavka:
40318110, 40318028
1. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Za šolska športna tekmovanja
1. 3. Interesna športna vzgoja mladine in študentov

104.534 €
1.120 €

44.864 €
51.000 €
7.550 €

Proračunska postavka: 40318110
2. ŠPORTNA VZGOJA USMERJENA V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI
ŠPORT
2. 1. Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport – športne šole

€ občine Velenje
Uradni 122.280
vestnik Mestne
66.220 €

51.000 €
1. 3. Interesna športna vzgoja mladine in študentov
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Proračunska 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
2. 2. Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
2. 2. Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

66.220 €

Proračunska postavka: 40318110
Proračunska postavka: 40318110
3. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI
POTREBAMI
3.
ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI
POTREBAMI

56.060 €
56.060 €

2.620 €
2.620 €

Proračunska postavka: 40318110
Proračunska postavka: 40318110
4. ŠPORTNA REKREACIJA
4. ŠPORTNA REKREACIJA

6.085 €
6.085 €

Proračunska postavka: 40318110
Proračunska postavka: 40318110
5. KAKOVOSTNI ŠPORT
5. KAKOVOSTNI ŠPORT

17.300 €
17.300 €

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

45.000 €
15.000 €€
45.000
30.000
15.000 €€
30.000 €

Proračunska postavka: 40318110
Proračunska postavka: 40318110
7. ŠPORT INVALIDOV
7. ŠPORT INVALIDOV

4.600 €
4.600 €

Proračunska postavka: 40318110, 40318091
Proračunska postavka: 40318110, 40318091
9. DELOVANJE KLUBOV IN DRUŠTEV
9. DELOVANJE KLUBOV IN DRUŠTEV
Proračunska postavka: 40318024, 40318110, 40318089, 40318107
Proračunska postavka: 40318024, 40318110, 40318089, 40318107
10. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU
10.1.
izobraževanje
in usposabljanje
kadrov za
delo v športu
10.
RAZVOJNE
IN STROKOVNE
NALOGE
V ŠPORTU
10.2.
priznanja
športnikom
športnim
delavcem
in
športnim
organizacija
10.1. izobraževanje in usposabljanje kadrov za delo
v športu
10.3. priznanja
nagrade za
nadpovprečne
športne
dosežke
10.2.
športnikom
športnim
delavcem
in športnim organizacija
10.4. nagrade
velike mednarodne,
državne
in občinske
prireditve
10.3.
za nadpovprečne
športne
dosežke
10.5. velike
delovanje
izbrane športne
zveze
10.4.
mednarodne,
državne
in občinske prireditve
10.6. delovanje
mednarodne
igre šolarjev
10.5.
izbrane
športne zveze
10.6. mednarodne igre šolarjev
Proračunska postavka: 40318023, 40318026
Proračunska postavka: 40318023, 40318026
11. SREDSTVA ZA DELOVANJE ŠPORTNEGA ZAVODA RD
11. SREDSTVA ZA DELOVANJE ŠPORTNEGA ZAVODA RD

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

106.000 €
106.000 €

232.581 €
3.000 €€
232.581
7.000
3.000 €€
200.000
7.000 €
8.081 €
200.000
6.500€€
8.081
8.000
6.500 €
8.000 €

537.573,00 €
537.573,00 €
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Proračunska postavka: 40318031, 40318038, 40318058, 40318083
12. SREDSTVA ZA OBNOVO IN VZDRŽEVANJE ŠP. INFRASTR.

562.000,00 €

Proračunska 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, določenimi v Pravilniku o
Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 6/2010, 13/2011). Na osnovi interesa, izkazanega na javnem razpisu ter števila in obsega
sofinanciranju izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št.
programov, izbranih
sofinanciranje,
lahkointeresa,
na predlog
Komisijena
za javnem
šport Mestne
Velenje
župan sprogramov,
sklepom prerazporedi
Na osnovi
izkazanega
razpisuobčine
ter števila
in obsega
6/2010,za13/2011).
del sredstev med
posameznimi
programi
v
okviru
Letnega
programa
športa.
izbranih za sofinanciranje, lahko na predlog Komisije za šport Mestne občine Velenje župan s sklepom

prerazporedi del sredstev med posameznimi programi v okviru Letnega programa športa.
Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2013 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku MOV in je
osnova za izvedbo
sredstev
za sofinanciranje
športa
v Mestni
občini
Velenje.
Letni javnega
programrazpisa
športa inv razdelitev
Mestni občini
Velenje
za leto 2013programov
začne veljati
naslednji
dan
po objavi
v
Uradnem vestniku MOV in je osnova za izvedbo javnega razpisa in razdelitev sredstev za
sofinanciranje programov športa v Mestni občini Velenje.
Številka: 650-01-0003/2012
Datum: 19. 12. 2012
Številka: 650-01-0003/2012
Datum: 18. 12. 2012
Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Predlagatelj: ŽUPAN

Faza: PREDLOG

Mestne 23-2012
občine Velenje je na podlagi
24. VESTNIK
člena Statuta
Mestne
občine
Velenje (Uradni vestnik MOV, 19.
št. 15/06UPB
URADNI
MESTNE
OBČINE
VELENJE
stran Svet
24 / Številka
december 2012
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 17. seji, dne 18. 12. 2012 sprejel

OKVIRNI PROGRAM DELA
Sveta Mestne občine Velenje v letu 2013

OKVIRNI PROGRAM DELA

Sveta Mestne občine Velenje v letu 2013

Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje v letu 2013 je naslednji:

Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje v letu 2013 je naslednji:
18. SEJA – 5. februar 2013:
NASLOV AKTA

PREDLAGATELJ

FAZA

Sklep o imenovanju člana v svet Zavoda Šolski center Velenje

KMVVI

predlog

Sklep o imenovanju članov v svet zavoda Galerija Velenje

KMVVI

predlog

Sklep o sprejemu ocene izvajanja Občinskega programa varnosti
MOV

župan

predlog

Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov, ki niso bili predmet
drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje

župan

predlog

župan

osnutek

župan

predlog

župan

predlog

župan

osnutek

župan

osnutek

župan

predlog

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za območje
urejanja S4/1, Konovo v Velenju
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu
Staro Velenje
Poročilo o izvajanju koncesije za ceste v letu 2012
Poročilo Lokalni energetski koncept za leto 2012
Poročilo o delu Medobčinske inšpekcije, redarstva in varstva okolja
za leto 2012 ter ocena izvajanja OPV
Poročilo Policijske postaje Velenje
Poročilo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Poročilo o izvajanju projekta "Brezplačno pravno svetovanje za
občane Mestne občine Velenje v letu 2012"
Poročilo Modre cone za leto 2012

19. SEJA – 26. marec 2013:
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč
družini na domu v Mestni občini Velenje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odlok o PUP za območje
urejanja S4/4, nad Stanetovo cesto v Velenju
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 S4/1, Konovo v Velenju

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto
2012

župan

predlog

Program oskrbe s pitno vodo za 2013

župan

predlog

Program odvajanja in čiščenje odpadne in padavinske vode za 2013
Letno poročilo o delovanju Zavoda Energetska agencija za
Savinjsko, Šaleško in Koroško v letu 2012

župan

predlog

Končno poročilo o nadzoru zaključnega računa proračuna za leto
2011
Končno poročilo o nadzoru pregleda porabe sredstev za delovanje
svetniških skupin MOV za leto 2011
Končno poročilo o nadzoru pravilnosti izvedbe postopka za pripravo
občinskega prostorskega načrta
Končno poročilo o nadzoru izgradnje nizko energetskega vrtca
Vrtiljak I.za leto 2011
Končno poročilo o nadzoru pregleda delovanja medobčinskega
redarstva v letu 2011
Končno poročilo o nadzoru pravilnosti in zakonitosti poslovanja KS
Škale-Hrastovec za leto 2011
Končno poročilo o nadzoru izvajanja koncesije za upravljanje
rednega vzdrževanja in obnavljanja občinskih javnih cest ter drugih
prometnih površin v letu 2011
Končno poročilo o izgradnji večnamenskega objekta Gaudeamus
Velenje za leto 2011
Poročilo o delu Turistično informacijskega centra Mestne občine
Velenje za leto 2012

NO MOV
NO MOV
NO MOV
NO MOV
NO MOV
NO MOV
NO MOV
NO MOV

Poročilo o delu Ustanove Velenjska knjižna fundacija za leto 2012
Poročilo o delu Zveze kulturnih društev Šaleške doline za leto 2012
Poročilo o izvajanju programa za izboljšanje kvalitete življenja
starejših v Mestni občini Velenje
Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh v kmetijstvu v letu 2012
Poročilo o izvajanju socialno varstvenih storitev pomoč družini na
domu za leto 2012
20. SEJA – 14. maj 2013:
Sklep o imenovanju članov v svet zavoda Mladinski center Velenje

KMVVI

predlog

župan

predlog

župan

predlog

župan

predlog

župan

osnutek

župan

osnutek

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega
zavoda Zdravstveni dom Velenje

župan

osnutek

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega
zavoda Lekarna Velenje

župan

osnutek

Odlok o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v MOV

župan

osnutek

Sklep o sprejemu programa GJS obdelave in odstranjevanja
odpadkov z območja MOV v letu 2013
Sklep o potrditvi poslovnega načrta za izvajanje GJS zbiranja in
prevoza odpadkov v MOV za leto 2013
Predlog Pravilnika o ravnanju s tehnično opremo v lasti Mestne
občine Velenje
Odlok o oskrbi s pitno vodo
Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih
vod

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o UN Grajski hrib območje skakalnic v Velenju
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za območje
urejanja planske celote 03 (PUP 03)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za območje
urejanja S4/4, nad Stanetovo cesto
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za območje
planske celote 01, KS Vinska gora

19. december 2012

župan

osnutek

župan

osnutek

župan

predlog

župan

predlog

župan

predlog

župan

predlog

župan

predlog

Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu
Velenje za šol. leto 2013/14

župan

predlog

Sklep o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca
Velenje za šol. leto 2013/14

župan

predlog

Odpis terjatev Mestne občine Velenje
Poročilo Komunalnega podjetja Velenje za leto 2012
Poročilo o poslovanju Vrtca Velenje za leto 2012
Poročilo o delu Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje za
leto 2012
Poročilo o delu Medobčinske LAS (lokalne akcijske skupine za
preprečevanje zasvojenosti z drogami) Velenje za leto 2+012
Poročilo o delu Knjižnice Velenje za leto 2012
Poročilo o delu Muzeja Velenje za leto 2012
Analiza projekta Evropska prestolnica kulture 2012
Poročilo o delu Lekarne Velenje v letu 2012
Poročilo o delu Območne organizacije Rdečega križa Velenje v letu
2012
Poročilo o delu Zdravstvenega doma Velenje v letu 2012
Poročilo o izvajanju Programa za izboljšanje življenja invalidov v
Mestni občini Velenje v letu 2012
Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe obdelave in
odstranjevanja odpadkov v MO Velenje za leto 2012
Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoza
odpadkov v MOV za leto 2012
Poročilo o rezultatih meritev onesnaževal v zraku za leto 2012

21. SEJA – 18. junij 2013:
Sklep o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan
31.12.2012
Sklep o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za
šol. leto 2013/14

Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje
Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2012
Sklep o imenovanju člana v Nadzorni svet Komunalnega podjetja
Velenje
Sklep o imenovanju člana v Nadzorni svet Savinjsko-šaleške
območne razvojne agencije
Sklep o imenovanju članov v Komisijo za štipendiranje
Proračunskega štipendijskega sklada Mestne občine Velenje

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

župan

predlog

Komisija za priznanja

predlog

KMVVI

predlog

KMVVI

predlog

KMVVI

predlog

19. december 2012
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Številka 23-2012 / stran 27

župan

predlog

župan

osnutek

župan

osnutek

župan

predlog

župan

predlog

župan

predlog

župan

predlog

župan

predlog

župan

predlog

župan

osnutek

župan

osnutek

Odlok o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnih
zavodov s področja kulture

župan

predlog

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za odprti prostor
planske celote 04 - zeleni PUP

župan

predlog

župan

predlog

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za odprti prostor
planske celote 04 - zeleni PUP
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za območje
planske celote 05 (PUP 05)
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne
občine Velenje za leto 2013
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o UN Grajski hrib območje skakalnic v Velenju
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za območje
urejanja planske celote 03 (PUP 03)
Odlok o oskrbi s pitno vodo
Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih in padavinskih
vod
Odlok o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v MOV
Poročilo o delu Festivala Velenje za leto 2012
Poročilo o delu Mladinskega centra Velenje za leto 2012
Poročilo o delu Galerije Velenje za leto 2012
Program kulture za obdobje 2013 - 2017
Poročilo o delu prostovoljnih gasilskih društev Mestne občine
Velenje za leto 2012
Poročilo o delu Rdeče dvorane ŠRZ za leto 2012

22. SEJA – 1. oktober 2013:
Odlok o urejanju javne razsvetljave
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za območje
planske celote 06; naselja Arnače ter razložena naselja Ložnica,
Silova in Laze (PUP 06)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za območje
planske celote 05 (PUP 05)
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
Poročilo za izvajanje izbirne gospodarske javne službe javnega
mestnega prevoza in integriranega posebnega linijskega prevoza
učencev v MOV za leto 2012

23. SEJA – 12. november 2013:
Sklep o imenovanju člana v svet zavoda Lekarna Velenje

KMVVI

predlog

Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2014

župan

osnutek

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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Odlok o turistični taksi v Mestni občini Velenje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu
Trebuša - varianta II

župan

osnutek

župan

osnutek

Odlok o oddaji javnih površin posebnega pomena v najem ali zakup
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP za območje
planske celote 06; naselja Arnače ter razložena naselja Ložnica,
Silova in Laze (PUP 06)

župan

osnutek

župan

predlog

Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2014

župan

predlog

Odlok o turistični taksi v Mestni občini Velenje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu
Trebuša - varianta II

župan

predlog

župan

predlog

Odlok o oddaji javnih površin posebnega pomena v najem ali zakup

župan

predlog

Letni program športa v MO Velenje za leto 2014

župan

predlog

Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2014

župan

predlog

Poročilo o izvajanju projekta "Čisto moje Velenje 2013"
Poročilo o delu osnovnih šol v MO Velenje za šolsko leto 2012/2013
Poročilo o delu Ljudske univerze za leto 2012
Poročilo o delu Glasbene šole Fran Korun Koželjski za leto 2012

24. SEJA – 17. december 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;



Pravilniki o finančnih intervencijah;



Akti o ustanovitvi javno-zasebnega partnerstva;



Spremembe statuta občine in poslovnika občinskega sveta;



Poročila Nadzornega odbora MOV;



Sklepi o imenovanjih ali soglasjih k imenovanju;



Sklepi o prenehanju statusa javnega dobra;



Spremembe in dopolnitve Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MO Velenje za
2013;



Spremembe in dopolnitve odlokov zaradi prilagoditve spremembam zakonodaje.
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SEZNANITEV Z:


Poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje v obdobju 1. januarja 2013 do 30. junija 2013;



Poročilom o izvrševanju načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MO Velenje za 2012;



Poročila o izvrševanju posameznih projektov (CČN, CERO Celje …).

II.
Seje Sveta Mestne občine Velenje bodo predvidoma potekale ob torkih, z začetkom ob 8. uri dopoldan v sejni dvorani
Mestne občine Velenje:
Zap. št.

Datum

18. seja

5. februar 2013

19. seja

26. marec 2013

20. seja

14. maj 2013

21. seja

18. junij 2013

22. seja

1. oktober 2013

23. seja

12. november 2013

24. seja

17. december 2013

III.
Okvirni program začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 032-01-0012/2011
Datum:
Datum: 19. 12. 2012

Bojan KONTIČ, l.r.
Bojan KONTIČ
župan Mestne občine Velenje
župan Mestne občine Velenje
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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Sveta Mestne občine
Velenje je na podlagi pete alinee 32. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni
vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) ter v skladu z
določili Statuta Šolskega centra Velenje na 20. seji dne 3. 12. 2012 sprejela
naslednje

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07UPB2, 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 17. seji, dne 18.
decembra 2012 sprejel

MNENJE

o kandidatu za ravnatelja Rudarske šole
Šolskega centra Velenje
I.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja daje
pozitivno mnenje lokalne skupnosti k imenovanju kandidata
mag. Albina Vrabiča za ravnatelja Rudarske šole Šolskega
centra Velenje.
II.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja daje to
mnenje po pooblastilu Sveta Mestne občine Velenje.
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ODLOK

o proračunu Mestne občine Velenje
za leto 2013
1. člen
S proračunom Mestne občine Velenje za leto 2013
(v nadaljevanju: proračun) se zagotavljajo sredstva za
financiranje nalog Mestne občine Velenje (v nadaljevanju:
občine).
2. člen
Proračun za leto 2013 se določa v naslednjih zneskih:
A - BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Številka: 032-03-1/2010-160
Datum: 3.12. 2012
Predsednik komisije
Bojan Škarja, l.r.

I. SKUPAJ PRIHODKI
TEKOČI PRIHODKI

46.092.040 EUR
30.770.398 EUR

70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve

23.677.472 EUR
16.066.172 EUR
7.239.800 EUR
371.500 EUR

71 NEDAVČNI PRIHODKI
7.092.926 EUR
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
4.710.566 EUR
711 Takse in pristojbine
16.000 EUR
712 Globe in denarne kazni
306.800 EUR
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
216.400 EUR
714 Drugi nedavčni prihodki
1.843.160 EUR
72 KAPITALSKI PRIHODKI
3.083.000 EUR
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
2.913.000 EUR
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih
dolgoročnih sredstev
170.000 EUR
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov

198.640 EUR
198.640 EUR

74 TRANSFERNI PRIHODKI
10.788.002 EUR
740 Transferni prihodki
iz drugih javnofinančnih institucij
3.034.405 EUR
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna EU
7.753.597 EUR
78 PREJETA SREDSTVA IZ
EVROPSKE UNIJE
787 Prejeta sredstva od drugih
evropskih institucij

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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II. ODHODKI

48.480.475 EUR

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

10.003.862 EUR
2.510.548 EUR
434.670 EUR
6.445.760 EUR
412.884 EUR
200.000 EUR

41 TEKOČI TRANSFERI
11.966.002 EUR
410 Subvencije
73.950 EUR
411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom
5.750.200 EUR
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
1.766.827 EUR
413 Drugi tekoči domači transferi
4.375.025 EUR
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
24.378.411 EUR
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 24.378.411 EUR
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
2.132.200 EUR
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,
ki niso proračunski uporabniki
45.000 EUR
432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
2.087.200 EUR
III. PRESEŽEK ODHODKOV
NAD PRIHODKI (I. – II.)

- 2.388.435 EUR

B - RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0 EUR

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0 EUR

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA
KAPITALSKIH DELEŽEV (V.– IV.)
0 EUR
C - RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

3.500.000 EUR
3.500.000 EUR

VIII. ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

1.339.657 EUR
1.339.657 EUR

IX. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
(I.+IV.+VII.– II.–V.–VIII.)
- 228.092 EUR
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
2.160.343 EUR
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 2.388.435 EUR
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31.12.2012

1.051.942 EUR

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
DNE 31.12.2013

823.850 EUR
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Splošni del proračuna (bilanca prihodkov in odhodkov, račun
finančnih terjatev in naložb, račun financiranja), posebni del
proračuna (finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna
občine) ter načrt razvojnih programov so priloge tega odloka in
se objavijo na spletni strani občine.
3. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva proračunske rezerve
največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. O uporabi
sredstev rezerv odloča župan in o tem obvešča občinski svet.
4. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva splošne proračunske
rezervacije, ki ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance
prihodkov in odhodkov, in se uporabljajo za nepredvidene
namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva. O
uporabi teh sredstev odloča župan.
5. člen
Namenski prejemki proračuna so poleg prejemkov, določenih
v prvem stavku prvega odstavka 43. 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 in 14/07-ZSPDPO),
tudi naslednji prejemki:
- prejemki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu
pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 s spremembami in
dopolnitvami), ki se uporabijo za namen, določen v navedenem
zakonu;
- okoljska dajatev na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za
onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni
list RS, št. 104/09), ki se uporabi za namen, določen v zakonu,
ki ureja financiranje občin;
- okoljska dajatev na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi
za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na
odlagališčih (Uradni list RS, št. 70/10), ki se uporabi za namen,
določen v zakonu, ki ureja financiranje občin;
- prejeta sredstva iz drugih javnofinančnih institucij, prejeta
sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
Evropske unije ter prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije
za sofinanciranje investicij in drugih projektov, ki se uporabijo
za namen, določen v pogodbi;
- prejemki krajevnih skupnosti in mestnih četrti.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek,
ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni
izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih
prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta
neposrednega uporabnika in proračun.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu
kot je izkazan v proračunu, lahko uporabnik prevzema in
plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma
razpoložljivih sredstev.
6. člen
Proračunski sklad je Proračunski štipendijski sklad Mestne
občine Velenje.
7. člen
Župan odloča o prerazporeditvah proračunskih sredstev
med posameznimi proračunskimi postavkami in konti, če s
tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katera so bila
zagotovljena sredstva.
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Župan o veljavnem proračunu poroča občinskemu svetu
s poročilom o izvrševanju proračuna v 1. polletju leta in z
zaključnim računom proračuna.
8. člen
Uporabniki uporabljajo sredstva proračuna v skladu z letnim
finančnim načrtom, ki je izkazan v posebnem delu proračuna.
Uporabniki sredstev prevzemajo obveznosti s pisno pogodbo,
razen če ni z zakonom drugače določeno. Pogodba za nabavo
blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj v breme proračunskih
sredstev se lahko sklene samo skladno s predpisi o javnem
naročanju.
9. člen
Ožji deli občine lahko sklepajo pravne posle brez predhodnega
soglasja župana, razen:
- pravnih poslov za javna naročila za blago in storitve, katerih
ocenjena vrednost presega 4.170 EUR,
- pravnih poslov za javna naročila za gradnje, katerih
ocenjena vrednost presega 8.345 EUR ter
- pravnih poslov, ki se nanašajo na nakup in prodajo
premoženja ožjega dela občine,
ki so brez predhodnega soglasja župana nični.
Ožji deli občine brez predhodnega soglasja občinskega
sveta ne smejo sklepati pravnih poslov, ki se nanašajo:
- na nakup in prodajo nepremičnega premoženja ožjega
dela občine ter
- nakup in prodajo delnic, deležev na kapitalu pravnih oseb
in drugih naložb v pravne osebe.
10. člen
“Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za investicijske
odhodke in investicijske transfere prevzame obveznosti za
celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih
programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na
proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Neposredni uporabnik lahko v letu 2013 prevzame obveznosti
za namene, za katere so načrtovana sredstva v letu 2013 in:
- ki zahtevajo plačilo v letu 2014, v višini 60% obsega pravic
porabe na kontih za investicijske odhodke in investicijske
transfere, načrtovanih v proračunu za leto 2013;
- ki zahtevajo plačilo v ostalih prihodnjih letih, v višini 60%
obsega pravic porabe na kontih za investicijske odhodke in
investicijske transfere, načrtovanih v proračunu za leto 2013.
Neposredni uporabnik lahko v letu 2013 prevzame obveznosti
za namene, za katere so načrtovana sredstva v letu 2013 in:
- ki zahtevajo plačilo v letu 2014, v višini 25% obsega pravic
porabe na kontih za tekoče odhodke in tekoče transfere,
načrtovanih v proračunu za leto 2013;
- ki zahtevajo plačilo v ostalih prihodnjih letih, v višini 25%
obsega pravic porabe na kontih za tekoče odhodke in tekoče
transfere, načrtovanih v proračunu za leto 2013.
Ne glede na določbe 2. in 3. odstavka tega člena lahko
neposredni uporabnik prevzema obveznosti za:
- pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih
storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje
neposrednih uporabnikov;
- najemne oziroma zakupne pogodbe, ki so lahko sklenjene
za določen ali za nedoločen čas z odpovednim rokom, ki ne
sme biti daljši od šestih mesecev;
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- s koncesijskimi pogodbami;
- za projekte, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči,
popristopnih pomoči, namenskih sredstev EU in sredstev drugih
donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe.”
11. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih
programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot
20% mora predhodno potrditi občinski svet, razen spremembe
vrednosti projektov nad 20% v primeru, ko se iz občinskega
proračuna financira manj kot 50% izhodiščne vrednosti
projekta.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto
zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se
uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi
odločitve občinskega sveta.
12. člen
Uporabniki sredstev proračuna poročajo županu o realizaciji
nalog ob zaključku leta oziroma na njegovo zahtevo.
13. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
14. člen
Občina se za izvrševanje proračuna v tekočem proračunskem
letu lahko zadolži samo s črpanjem posojila doma, za investicije,
predvidene v proračunu.
Občina se lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova
posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in blagovnih
kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova
izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednih
proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih
ustanoviteljica je občina, v posameznem letu odplačila ne
preseže 8% realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna v
letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije,
transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in
prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije ter prihodke
režijskih obratov.
V letu 2013 se občina lahko zadolži do višine 3.500.000 EUR
za investicije, načrtovane v proračunu.
Zadolžitev iz prejšnjega odstavka tega člena šteje v obseg
zadolževanja občine.
15. člen
Občina lahko s črpanjem posojil pridobiva sredstva, potrebna
za vračilo občinskega dolga pred njegovo dospelostjo, če se
s tem:
- zmanjšajo stroški občinskega dolga ali
- izboljša struktura dolga na način, da se zniža izpostavljenost
makroekonomskim in tržnim tveganjem.
V letu 2013 se občina za namen upravljanja z dolgom proračuna
lahko zadolži do višine 2.000.000 EUR.
Zadolžitev iz prejšnjega odstavka tega člena ne šteje v obseg
zadolževanja občine.
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16. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov
izvrševanje proračuna ne more uravnotežiti, se lahko občina
likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% vseh izdatkov
zadnjega sprejetega proračuna.
Zadolžitev iz prejšnjega odstavka tega člena ne šteje v obseg
zadolževanja občine, razen če leto črpanja in leto odplačila
posojila nista v istem proračunskem letu.

Pogodbena določila v posojilni pogodbi ali pogodbi o
zavarovanju poroštva, ki jo sklenejo posredni proračunski
uporabniki proračuna občine, javni gospodarski zavodi in
javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, ter druge
pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno
prevladujoč vpliv, so nična, če določajo zavarovanje s stvarnim
premoženjem, ki je namenjeno izvajanju javne oz. gospodarske
javne službe.

17. člen
Za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske
unije se občina lahko zadolži največ do višine odobrenih
sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev.
Zadolžitev iz prejšnjega odstavka tega člena ne šteje v obseg
zadolževanja občine.

21. člen
Občina ne sme prevzemati dolga.

18. člen
Občina lahko izdaja poroštva za obveznosti iz naslova
zadolževanja posrednih proračunskih uporabnikov in javnih
podjetij, katerih ustanoviteljica je, če se zadolžujejo za
investicije in imajo
zagotovljena sredstva za servisiranje
dolga iz neproračunskih virov.
V letu 2013 lahko občina izda poroštva iz prejšnjega odstavka
tega člena do višine 1.000.000 EUR, pri čemer anuitete v
posameznem letu odplačila ne smejo preseči 100.000 EUR.
Zadolžitev iz prejšnjega odstavka tega člena šteje v obseg
zadolževanja občine.
Poroštvena pogodba in pogodba o zavarovanju poroštva se
morata skleniti istočasno.
19. člen
Posle v zvezi z zadolževanjem proračuna po 13., 14., 15., 16.
in 17. členu tega odloka sklepa župan ali oseba, ki jo župan
pisno pooblasti.
Za posle v zvezi z zadolževanjem po 13. in 14. členu tega
odloka mora občina pridobiti soglasje ministra, pristojnega
za finance. Soglasje ministra, pristojnega za finance, mora
pridobiti tudi za zadolžitev po 15. členu tega odloka, če leto
črpanja in leto odplačila posojila nista v istem proračunskem
letu.
O poslih zadolževanja, za katera po zakonu, ki ureja
financiranje občin, ni potrebno soglasje ministra, pristojnega
za finance, in o poslih likvidnostnega zadolževanja odloča in
jih sklepa župan.

22. člen
Občinski svet sprejme letni načrt pridobivanja nepremičnega
premoženja občine za nepremičnine v posamični vrednosti
nad 100.000,00 EUR, župan pa letni načrt pridobivanja
nepremičnega premoženja občine za nepremičnine v posamični
vrednosti do 100.000,00 EUR.
23. člen
Župan sprejme načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim
premoženjem za premičnine v posamični vrednosti nad
vrednostjo, določeno z zakonom.
24. člen
Župan lahko do višine 600 EUR odpiše oziroma delno
odpiše odplačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v
nesorazmerju z višino terjatve, ali če se zaradi nevnovčljivosti
premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.
Kot dolgovi po 1. odstavku tega člena ne štejejo dolgovi do
občine iz naslova obveznih dajatev.
25. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje, uporablja pa se od 1.1.2013
dalje.
Številka: 403-02-0003/2012-211
Datum: 18.12. 2012

Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

20. člen
Posredni proračunski uporabniki proračuna občine, javni
gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica
je občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina
neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko zadolžujejo
in izdajajo poroštva s soglasjem občine, če se zadolžujejo za
investicije in projekte, ki se sofinancirajo s sredstvi državnega
proračuna in/ali s sredstvi proračuna Evropske unije, in imajo
zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih
virov.
V letu 2013 se pravne osebe iz prejšnjega odstavka tega člena
lahko zadolžijo oz. izdajo poroštva v skupni višini 1.200.000
EUR, pri čemer višina skupnih anuitet v posameznem letu
odplačila ne sme preseči 120.000 EUR.
Soglasje izda občinski svet.
Izdana soglasja ne štejejo v obseg zadolževanja občine.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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