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OBJAVLJAM

- naslednje akte Mestne občine Velenje
MESTNA OBČINA VELENJE
1. Sklep o potrditvi mandata članici občinskega sveta
2. Ugotovitveni Sklep o prenehanju mandata članu Sveta zavoda Energetska
agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
3. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 965 Laze iz javnega dobra (parcela
1406/29)
4. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje iz javnega dobra (parcela
407/10)
5. Sklep o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto
2015/2016
6. Sklep o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za
šolsko leto 2015/2016
7. Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu Velenje za
šolski leti 2015/2016 in 2016/2017
8. Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2015
9. Sklep o soglasju k dopolnitvi cenika prodajnih spominkov in storitev Turističnoinformacijskega centra Velenje
10. Pravilnik o pravici do uveljavitve enkratne izredne denarne pomoči v Mestni
občini Velenje
11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in
varstvu prometnih površin posebnega pomena v mestni občini Velenje
12. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v
Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2015 – 2020
13. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2015
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 13. a člena Poslovnika Sveta Mestne
občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06-UPB1, 22/08 in 04/15) in
24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06UPB1, 26/07 in 18/08) na 8. seji sveta, dne 30. 6. 2015 sprejel

SKLEP

O POTRDITVI MANDATA ČLANICI
OBČINSKEGA SVETA
I.
Svet Mestne občine Velenje potrdi mandat članici sveta Aniti
Lemež.
II.
Ta sklep začne veljati takoj po sprejemu in se objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 032-03-1/2014
Datum: 30. 6. 2015
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12
– ZUJF) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje,
št. 15/06 – UPB1, 26/07 in 18/08) na svoji 8. seji dne 30. 6. 2015 sprejel

SKLEP

o izvzemu nepremičnine v k. o. 965 Laze
(parcela 1406/29) iz javnega dobra
1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine,
parcele št. 1406/29, k. o. 965 Laze, v izmeri 72 m2, iz javnega
dobra.
Nepremičnina postane po izvzemu iz javnega dobra last Mestne
občine Velenje.
2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Številka: 465-05-0073/2013
Datum: 30. 6. 2015
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi tretjega odstavka 27. člena Zakona o
integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011-UPB2) in 24. člena
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06-UPB1,
26/07 in 18/08) na 8. seji, dne 30. 6. 2015 sprejel

UGOTOVITVENI SKLEP

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12
– ZUJF) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje,
št. 15/06 – UPB1, 26/07 in 18/08) na svoji 8. seji dne 30. 6. 2015 sprejel

SKLEP

o prenehanju mandata članu Sveta zavoda
Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in
Koroško

o izvzemu nepremičnine v k. o. 964 Velenje
(parcela 407/10) iz javnega dobra

I.
Zaradi nezdružljivosti se ugotovi prenehanje mandata članu
Sveta zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in
Koroško Petru Dermolu.

1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine,
parcele št. 407/10, k. o. 964 Velenje, v izmeri 46 m2, iz javnega
dobra.

II.
Sklep velja z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.

Nepremičnina postane po izvzemu iz javnega dobra last Mestne
občine Velenje.

Številka: 032-03-01/2014
Datum: 30. 6. 2015 					
			
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 465-05-0104/2014
Datum: 30. 6. 2015
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona
v vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS,
94/10-ZIU, 40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO), 25. člena Pravilnika o normativih in
kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS,
št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 79/09 – popr., 102/09, 105/10, 92/12 in 27/14) in
24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06
– UPB-1, 26/07 in 18/08), na 8. seji, dne 30. 6. 2015 sprejel naslednji

SKLEP

o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih
Vrtca Velenje za šolsko leto 2015/2016
I.
V šolskem letu 2015/2016 pomeni določitev o fleksibilnem
normativu povečanje števila otrok v oddelku za največ dva
otroka, glede na število otrok v oddelku.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje, fleksibilni normativ pa se
začne uporabljati od 1. 9. 2015 dalje.
Številka: 640-01-0002/2015-530
Datum: 30. 6. 2015
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 25. člena Pravilnika o normativih in
kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS,
št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 79/09 – popr., 102/09, 105/10, 92/12 in 27/14) in
24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06
– UPB-1, 26/07 in 18/08), na 8. seji, dne 30. 6. 2015 sprejel naslednji

SKLEP

o določitvi nižjega normativa v oddelku
enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto
2015/2016
I.
V šolskem letu 2015/2016 se določi v oddelku enote Cirkovce
Vrtca Velenje nižji normativ števila otrok, kot je zakonsko
predvideno. V oddelek enote Cirkovce Vrtca Velenje je lahko v
šolskem letu 2015/2016 vključenih najmanj 8 otrok.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje, nižji normativ pa velja za
šolsko leto 2015/2016.
Številka: 640-01-0002/2015-530
Datum: 30. 6. 2015
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 19. člena Pravilnika o normativih in
minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00,
75/05, 33/08, 126/08, 47/10 in 47/13) in 22. člena Pravilnika o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor
in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 47/10, 47/13), ter 24. člena Statuta Mestne
občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08), na
svoji 8. seji, dne 30. 6. 2015 sprejel naslednji

SKLEP

o uporabi manjše notranje igralne površine na
otroka v Vrtcu Velenje za šolski leti 2015/2016
in 2016/2017
I.
Za šolski leti 2015/2016 in 2016/2017 se določi v Vrtcu Velenje
uporaba manjše notranje igralne površine na otroka, kot je
zakonsko določeno v 19. členu Pravilnika o normativih in
minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ter v
22. členu Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo
vrtca.
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o normativih in minimalnih
tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca dajejo občini,
ustanoviteljici vrtca možnost, da vrtec lahko uporabi manjšo
notranjo igralno površino na otroka, kot to določa 19. člen
Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za
prostor in opremo vrtca.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje, manjša notranja igralna površina na
otroka, določena v tem sklepu, pa se začne uporabljati ob izdaji
soglasja ministra, pristojnega za področje predšolske vzgoje,
od 1. septembra 2015 dalje za dve šolski leti.
Številka: 640-01-0002/2015-530
Datum: 30. 6. 2015
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06, 26/07 in 18/08) ter 11. člena
Odloka o priznanjih Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 2/97, 12/03
in 5/07) na svoji 8. seji, dne 30. 6. 2015 sprejel

SKLEP

o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v
letu 2015
I.
Mestna občina Velenje podeljuje ob prazniku občine v letu
2015 naslednja priznanja:
1. Naziv častni občan se podeli: Srečku Mehu.
SREČKO MEH
Srečko Meh je človek, ki je brez dvoma več desetletij v veliki
meri zaznamoval, sooblikoval in usmerjal življenje v Velenju ter
odigral eno ključnih vlog pri njegovem razvoju. Ne le Velenjčani,
tudi prebivalke in prebivalci drugih slovenskih krajev ga poznajo
predvsem kot dolgoletnega župana Mestne občine Velenje
– enega od županov z najdaljšim stažem v Sloveniji – ter kot
najstarejšega poslanca Državnega zbora Republike Slovenije
v sklicu 2011–2014, a Srečko Meh je na različnih področjih
družbenega in gospodarskega življenja v Velenju aktivno
sodeloval vse od takrat, ko se je po končani srednji tehnični
rudarski šoli v Ljubljani (1965) za stalno preselil v Velenje.
Z Velenjem se je sicer spoznal že prej – mlado, razvijajoče
se in energije polno mesto ga je navdušilo leta 1958, ko je
bil eden prvih dijakov industrijsko–rudarske šole. Poklicno
izobraževanje je vključevalo delo v jami, v premogovniku pa je
med počitnicami delal tudi kot dijak tehnične rudarske šole, ki
jo je obiskoval v Ljubljani.
Prvo zaposlitev je leta 1965 dobil v Rudarskem šolskem centru,
leta 1968 pa se je zaposlil v jamomerski službi Rudnika lignita
Velenje. To je bilo obdobje intenzivnega načrtovanja in gradnje
stanovanjskih in javnih ter industrijskih objektov v Velenju, pri
čemer je Srečko Meh aktivno sodeloval tudi z opravljanjem
geodetskih storitev. Leta 1980 je postal vodja jamomerske
službe velenjskega premogovnika, štiri leta kasneje pa tudi
predsednik komisije za rudarske škode. Kot vodja jamomerske
službe je bil zaslužen za velik ugled velenjskih jamomercev v
Sloveniji, Jugoslaviji, Evropi in svetu, ki so si ga pridobili ob
stalnem dodatnem izobraževanju in usposabljanju, sodelovanju
s fakultetami in z mednarodnimi strokovnjaki, z organizacijo
simpozijev in drugih strokovnih srečanj, z zagotavljanjem
najsodobnejše opreme ter zaradi pionirskega dela na
področju uvajanja informacijskih in drugih novih tehnologij.
Med drugim je bil Srečko Meh avtor prve digitalne karte,
ki so jo uporabljali v Premogovniku Velenje. S prevzemom
funkcije predsednika komisije za rudarske škode pa je začel
orati ledino tudi na področju ekološke sanacije in rekultivacije
zaradi premogovništva degradiranega območja. Pomembno
vlogo je odigral pri projektih vzpostavitve zaprtega krogotoka
transportne vode za pepel iz šoštanjske termoelektrarne ter
ozelenitve nasipa med Velenjskim in Družmirskim jezerom.
V Premogovniku Velenje je bil zaposlen do leta 1992. Ker je bil
že vse od srednješolskih let družbeno–politično aktiven, je bilo
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pravzaprav pričakovati, da ga bo pot po opravljanju številnih
funkcij, med katerimi je bilo tudi predsedovanje delavskemu
svetu Elektrogospodarstva Slovenije, predsedovanje občinski
konferenci zveze komunistov, članstvo v občinskem svetu ter
članstvo v predsedstvu krovnih slovenskih in jugoslovanskih
sindikalnih organizacij, zanesla v svet profesionalne politike.
Od leta 1988 do leta 2014 je bil predsednik območne
strankarske organizacije (ZLSD in kasneje SD), decembra
1991 je bil izvoljen za mandatarja občinskega izvršnega sveta,
od leta 1992 do leta 1994 je bil predsednik Izvršnega sveta
Skupščine občine Velenje (takrat je Občina Velenje obsegala
še celotno območje, ki ga danes tvorijo tri občine – Velenje,
Šoštanj in Šmartno ob Paki), od leta 1994 do leta 2010 pa
župan Mestne občine Velenje. Od lokalnih volitev leta 2010
do državnozborskih volitev leta 2011, na katerih je bil izvoljen
za poslanca Državnega zbora Republike Slovenije, je opravljal
naloge podžupana Mestne občine Velenje z vsemi pooblastili.
Srečko Meh je vse življenje izjemno dejaven tudi na področju
kulture. V Velenju jo je med drugim zaznamoval kot član
pihalnega orkestra ter kot predsednik Zveze kulturnih društev in
predsednik Društva šaleških likovnikov. Njegova naklonjenost
kulturi se je odražala ves čas njegovega županovanja, ki
ga je prav tako zaznamoval njegov izjemen socialni čut in
prizadevanje za boljše življenje vseh občank in občanov. Srečko
Meh je kot župan skrbel za to, da se je velenjska občina stalno,
uravnoteženo in enakomerno razvijala na vseh področjih.
Vedno se je zavedal, da so za kvalitetno in uravnoteženo
življenje skupnosti in posameznikov vsa enako pomembna. V
letih, ko je bil župan Mestne občine Velenje Srečko Meh, je
ta postala primer dobre prakse na mnogih področjih ter kot
izjemno uspešna lokalna skupnost prepoznavna v Sloveniji in
tudi v tujini.
Med županovanjem Srečka Meha je Mestna občina Velenje
pridobila številne nagrade, priznanja in nazive, med drugim
tudi priznanje za ureditev mestnih gozdov, bronasti znak
policije za sodelovanje pri krepitvi varnosti, listino »Občina
po meri invalidov«, priznanje za občino z najboljšo prakso eposlovanja v državi, priznanje za razvoj turistične društvene
dejavnosti, plaketo veteranskega združenja Sever, priznanje
Sveta Savinjske statistične regije, priznanje za energetsko
najučinkovitejšo mestno občino v Sloveniji in za najbolj zeleno
slovensko občino.
Težko je prešteti vsa priznanja in nagrade, ki jih je za delo in
nadpovprečno angažiranje na najrazličnejših področjih ter za
podporo številnim dejavnostim prejel Srečko Meh osebno.
Srečko Meh se je kot župan Mestne občine Velenje ves
čas zavzemal, da je bilo mesto vedno zgledno urejeno, kar
se je odražalo tudi v vsakoletnih visokih priznanjih Velenju
v okviru akcije Moja dežela – lepa in gostoljubna ter v zlati
plaketi in nazivu urejeno evropsko mesto v sklopu evropskega
tekmovanja urejenosti mest in vasi Entente florale. Ob tem
je treba poudariti, da je vedno skrbel za skladen razvoj in
urejenost vseh delov občine, tako mestnih kot primestnih.
Delo Srečka Meha je bilo vedno osredotočeno na izboljševanje
kvalitete življenja vseh ljudi, politika pa je bila zanj predvsem
orodje za uresničevanje ciljev, vezanih na razvoj občine in
doline.
Velenje velja za strpno, vključujočo in solidarno lokalno
skupnost, v kateri je posebna pozornost posvečena prav vsaki
skupini prebivalcev – od najmlajših do najstarejših; tudi vsem
tistim, ki imajo posebne potrebe in potrebujejo več podpore in
pomoči. Velenje ponuja odlične pogoje za delovanje številnim
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podjetjem, društvom, organizacijam in posameznikom. V
Velenju lahko vsakdo najde svoj prostor in svojo priložnost.
Veliko zaslug za to, da je tako, moramo pripisati tudi Srečku
Mehu, ki je ob neki priložnosti dejal: »Velenje je bilo ustvarjeno
s posebnim namenom in zagotovo je posebno mesto.
Predvsem je posebno zaradi ljudi …« Eden teh ljudi, ki so res
veliko prispevali, da je Velenje mesto, ki ga imamo radi in smo
nanj lahko ponosni, je nedvomno Srečko Meh.
2. Grb Mestne občine Velenje prejmejo: RAJKO DJORDJEVIČ,
DRUŠTVO ZA BOJ PROTI RAKU VELENJE in ZDRUŽENJE
BORCEV ZA VREDNOTE NOB VELENJE
RAJKO DJORDJEVIČ
Rajko Djordjevič je Velenjčan, ki se je rodil pred šestdesetimi
leti v Slovenj Gradcu (12. 11. 1954). Osnovno šolo je zaključil
v Velenju, nato je končal še nižjo glasbeno šolo in poklicno
šolo, srednjo tehnično šolo pa v Mariboru. Že v mladih letih
je pokazal veliko zanimanje za glasbo in pri 15 letih ustanovil
svoj prvi ansambel – skupino AVE, s katero je ponesel ime
Velenja po celotni takratni skupni državi Jugoslaviji – s skupino
pa nastopa že 45 let.
Že v mladih letih se je začel ukvarjati tudi z organizacijo
različnih prireditev in dogodkov (glasbeni koncerti – prvi rock
koncert v Rdeči dvorani, boksarski dvoboj Mate Parlov – prvi
evrovizijski prenos iz Rdeče dvorane, turneja z Andrejem
Šifrerjem, Vinkom Šimekom ipd.).
Kasneje je postal tudi menedžer različnih glasbenikov in
glasbenih skupin (Šank rock in drugi).
Leta 1990 mu je prineslo drugo strast – televizijo. Ustanovil
je VTV – Vašo televizijo (prva leta Velenjska televizija). Bil
je predsednik Združenja lokalnih televizij Slovenije oziroma
kasneje Gospodarsko-interesnega združenja (GIZ) LTV
Slovenije. Pri Gospodarski zbornici Slovenije je bil predsednik
Združenja TV-postaj, član nadzornega sveta Oddajniki in zveze
RTVS. Trenutno je predsednik Združenja radiodifuznih medijev
v Medijski zbornici pri Gospodarski zbornici Slovenije.
Je tudi soustanovitelj Lions kluba Velenje, ki je eno od
dobrodelnih društev v Velenju.
DRUŠTVO ZA BOJ PROTI RAKU VELENJE
Društvo za boj proti raku Velenje je že vrsto let zelo uspešno
pri organizaciji dejavnosti, ki povezujejo in hrabrijo člane
društva, njihove svojce in prijatelje v dneh, ko jim je zaradi
raka najhuje. S svojim nesebičnim in predanim delom so si
člani kluba nabrali veliko dragocenih izkušenj, ki jih načrtno
vgrajujejo v program dejavnosti društva. V teh programih je
poudarek na izobraževanju članov, ki ob pomoči strokovnjakov
usvajajo uspešne metode in oblike medsebojne pomoči pri
ohranjanju življenjske vedrine, kljub težavam, ki jih prinašajo
bolezni. Svoje izkušnje in pridobljena znanja društvo prenaša
tudi z različnimi aktivnostmi, s katerimi naglaša preventivo na
področju raznoterih oblik bolezni rak.
Društvo za boj proti raku Velenje nenehno dograjuje svoje
poslanstvo v sodelovanju z drugimi društvi, ki delujejo na
področju varovanja zdravja občanov Šaleške doline. Sodelujejo
tudi na javnih preventivnih aktivnostih, ki jih v okviru različnih
projektov na področju zdravja organizira Mestna občina
Velenje.
Društvo je izjemno uspešno pri ozaveščanju občanov Šaleške
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doline o bolezni rak in poudarja velik pomen nenehnega
izobraževanja, prenašanja izkušenj in načrtne preventive.
ZDRUŽENJE BORCEV ZA VREDNOTE NOB VELENJE
Pred sedemdesetimi leti oz. ob koncu druge svetovne vojne so
morali borci – partizani skupaj z vsemi domoljubnimi Slovenci
najprej pristopiti k obnovi porušene domovine. Organizacijo in
mobilizacijo ljudi za obnovo porušene domovine, za pomoč
obubožanim družinam, otrokom brez staršev ter za vzpostavitev
novega političnega režima so vodili napredni Slovenci in borci
za svobodo.
V prvih dveh letih obnove domovine so se tudi trdno povezali
med seboj in že na začetku leta 1947 po celi Sloveniji ustanovili
krajevne in občinske organizacije Zveze združenj borcev in
udeležencev narodnoosvobodilnega boja Slovenije. Tako je
bilo tudi v vseh večjih krajih v Šaleški dolini.
V prvih povojnih letih so se posvetili tudi iskanju pogrešanih
ljudi, iskanju grobov oz. mest, kjer so med vojno pokopavali
padle borce NOB, in postavljanju spomenikov in drugih
spominskih obeležij na mestih, kjer so izgubili življenja borci
in ljudje, ki so pomagali domači vojski oz. ljudje, ki so izgubili
življenja zaradi domačih in tujih izdajalcev.
V Šaleški dolini je bilo v povojnem času postavljenih 34
spomenikov, 45 spominskih plošč in urejenih 23 grobov in
grobišč. Da pa so ta spominska obeležja dobro ohranjena,
vzdrževana, obnovljena in tudi zasajena s cvetjem in okrasnim
grmičevjem še danes, sedemdeset let po vojni, je zasluga
skoraj izključno borčevskih organizacij v območnem Združenju
borcev za vrednote NOB Velenje. Združenje borcev in
udeležencev NOB Velenje je veliko prispevalo tudi k ohranjanju
naše zgodovine, pri zapisovanju in izpričevanju dogodkov iz
narodnoosvobodilne borbe v Šaleški dolini in tudi širše.
Borčevska organizacija je v povojnih letih seznanjala mladi
rod na osnovnih šolah, pohodih po partizanskih poteh (tudi
kurirčkova pošta) o grozotah in dogodkih med vojno in o
pomembnosti miru na svetu.
Prav tako je borčevska organizacija skupaj s priznanimi
zgodovinarji v sedemdesetih letih zbrala ogromno zgodovinsko
pomembnih podatkov in dokumentov in vse to zabeležila v
strokovnih revijah in knjigah, kot so: Narodnoosvobodilni boj v
Šaleški dolini, knjiga o XIV. diviziji, o Karlu Destovniku Kajuhu,
o partizanskem duhovniku in borcu Lampretu, o napadu na
Šoštanj, o Graški gori in še mnogo drugih.
Po letu 2000 so izdali še knjigo »Zadnji vojaški dogodki v
Šaleški dolini ob koncu 2. svetovne vojne v Evropi« in »Spomini
Šaleškega upornika«, trikrat letno pa izdajajo tudi svoje glasilo
»Šaleški upornik«.
Na območju naše nekdanje občine so se odvijali med vojno in
ob koncu vojne zelo pomembni in tudi tragični dogodki. Da ti
dogodki ne pridejo v pozabo, že več desetletij skrbi Združenje
borcev za vrednote NOB Velenje.
Vsako leto ob obletnicah posameznih dogodkov poskrbijo,
da kulturno obeležijo te dogodke. Tako organizirajo proslave
in svečanosti pri spomenikih v Paki, Cirkovcah, Ravnah,
Zavodnjah, Topolšici, Podgorju, Šoštanju, Vinski Gori, Kavčah,
Graški gori in še na mnogih drugih krajih. Ob dnevu spomina
na mrtve pa izvedejo okrog dvajset komemoracij v spomin na
vse žrtve fašizma.
Po letu 1990 so v svoje članstvo vključili veliko število mlajših
članov, ki nadaljujejo in ohranjajo njihovo delo, sporočila
in vrednote, kot so poštenje, delo, enake možnosti za vse,
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socialno pravičnost, medsebojno pomoč, zaupanje, tovarištvo
ipd. Po osamosvojitveni vojni v Sloveniji so se ustanovila
območna združenja novih veteranskih organizacij, ki so iskala
svoje mesto v družbi.
15. septembra leta 2000 je prišlo do podpisa listine o
medsebojnem sodelovanju območnih združenj veteranskih
organizacij v občini Velenje.
Sodelovanje veteranskih organizacij v naši občini je vzorno, saj
na vseh večjih prireditvah katere koli veteranske organizacije
sodelujejo in vodijo skupne aktivnosti.
3. Plaketo Mestne občine Velenje prejmejo: VALTER GOLOB,
ŠALEŠKI ŠTUDENTSKI OKTET in SLAVICA ŽIVKO
VALTER GOLOB
Valter Golob je po nesreči, ki jo je doživel leta 1973 pri delu
v velenjskem rudniku, postal delovni invalid. S tem pa se je
začelo tudi njegovo zelo aktivno delo na področju delovnih
invalidov v Velenju. Tega leta se je včlanil v Društvo invalidov
Velenje. Ves čas je bil aktivni član in dober organizator.
V svoji delovni sredini je bil zelo aktiven in se je ukvarjal s
problematiko delovnih invalidov. Zaradi vidnih dosežkov na
področju zaposlovanja delovnih invalidov na Rudniku lignita
Velenje je bil izbran za predsednika Aktiva delovnih invalidov.
Aktiv se je kasneje pridružil MDI Velenje. Na premogovniku je
bil predsednik vse do leta 1998, ko se je upokojil. Bil je član
IO MDI Velenje. V letu 1998 je bil izvoljen za predsednika
MDI Velenje in to funkcijo opravlja še danes. Od leta 2002
je bil član NO ZDIS, nato član UO ZDIS do leta 2014. V tem
obdobju je vodil Koordinacijo devetih društev iz celjske regije
in to zelo uspešno. V tem času je pripomogel, da je občina
načrtno razvijala in realizirala dejavnosti in ukrepe, ki so
bistveno prispevali k višji kvaliteti življenja invalidov in njihovi
nediskriminaciji. Vseskozi se zavzema za pravice invalidov za
njihovo kvalitetnejše življenje ter za odpravljanje arhitektonskih
ovir, s katerimi se invalidi srečujejo v vsakodnevnem življenju.
Njegovo delo temelji na nudenju podpore in pomoči pri izvajanju
posebnih socialnih programov za delovne invalide ter njihove
družinske člane. Njegov pristop je za invalide dragocen, ker
jim ohranja upanje in moč za samoaktiviranje, njegovo delo pa
je pomembno zato, ker se v iskanju rešitev skupaj z uporabniki
ne omejuje zgolj na obstoječe možnosti pomoči, ampak išče
nove poti, s katerimi nastajajo kakovostni premiki v obravnavi
socialne problematike.
V letu 2004 je na predlog strokovnega sveta Zveze delovnih
invalidov Slovenje Upravni odbor ZDIS izbral Mestno občino
Velenje kot prejemnico listine »Občina po meri invalidov«. V
tem času se je veliko spremenilo v dobro invalidov in tudi drugih
občanov, predvsem pri odstranjevanju arhitektonskih ovir na
javnih poteh, bistveno se je olajšal tudi dostop do ustanov.
Valter Golob je nedvomno zaslužen za razvoj in krepitev
društva, prejel je tudi že več priznanj društva, zlati znak ZDIS,
Zlato plaketo ŠPV, Orden dela s srebrnim vencem.
ŠALEŠKI ŠTUDENTSKI OKTET
Šaleški študentski oktet v letu 2015 praznuje svojo 10. obletnico
delovanja. Z gotovostjo lahko trdimo, da je prav ta skupina
ljubiteljskih glasbenikov pomembno prispevala k slišanosti,
vidnosti in prepoznavnosti Mestne občine Velenje v Sloveniji,
predvsem na polju mladinske kulture in kulture mladih. Poleg
vokalnega petja oktet posega tudi po multimedijskih izdelkih,
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stand-up komediji, improvizaciji in koreografiji. Kot soustvarjalci
Šaleškega vokalno-glasbenega prostora izvajajo projekte, ki
po vsebini odstopajo od ustaljenih okvirjev zborovske glasbe.
S svojim delovanjem tako razbijajo stereotip, da je zborovsko
petje nekaj duhamornega in dolgočasnega.
Zgodba Šaleškega študentskega okteta se je pričela leta 2003,
ko je Danica Pirečnik skupino pevcev združila v moški sestav.
Ta je v primerjavi s celim zborom ŠC Velenje zgledal kot oktet,
čeprav to že tedaj ni bil. V takratni zasedbi so imeli tri manjše
nastope in kljub neizkušenosti poželi simpatije poslušalcev.
Prelomno za samostojno pot okteta je bilo leto 2004. V čevlje
dirigenta je stopil Domen Strupeh ter spisal prvo priredbo,
pisano za ta sestav – Basket Case skupine Green Day. V istem
letu je oktet začel vaditi v župnišču Sv. Martina v Šaleku ter si
nadel prvo ime: Diavolo in musica.
Na krilih velike želje delati nekaj po svoje, je skupina leta 2005
ustanovila Kulturno društvo Šaleški študentski oktet, ki je
postalo formalni okvir delovanja. Za prvega predsednika je bil
imenovan Uroš Kuzman.
Z letom 2006 je oktet pričel svojo prvo sezono ustvarjanja.
Krona te je bil letni koncert z naslovom “B-dur drajn” (izpeljano
iz začetnic imen: Blaž, Domen, Uroš, Rok, Davor, Roki, Aleš,
Joži, Nejc). Vse odtlej se držijo tradicije, da svoje najbolj zveste
poslušalce v juniju povabijo na Velenjski grad in jim predstavijo
sveže pripravljen repertoar.
V letu 2007 je zasedbo zapustil Rok Bastl, pridružila pa sta
se Jan Skok in Miha Hrastel. Zaradi Domnove odsotnosti je
začasno dirigentsko palico prevzel Ambrož Kvartič. Pod njegovo
taktirko sta nastala hita “Delam” in “Sviče zora”, ki še danes
sodita v kategorijo njihovih največkrat zapetih komadov.
Leto 2008 velja za najtrofejnejšega v zgodovini okteta.
Oktobra so prejeli nagrado za najboljši sestav državne revije
malih vokalnih skupin na Ptuju, decembra pa sodelovali tudi na
zaključnem večeru cikla Sozvočenja in prvič v življenju dobili
stoječe ovacije.
Leto 2009 so zaznamovali trije pionirski projekti. Izvedli so
premierni vokalni jam session, s projektom “Pevaj duŠŠO” so
pričeli s promoviranjem vokalne glasbe na osnovnih šolah, ob
8. marcu pa so priredili koncert z naslovom “Ekskluzivno za
ženske”. Vstop je bil dovoljen le ženskam.
Ob peti obletnici delovanja so pripravili dva velika koncerta
v Domu kulture Velenje in v Glasbeni šoli Velenje. Na obeh
so zbirali sredstva za organizacijo gostovanja pri slovenskih
zdomcih v Kanadi. V ta namen so izdali tudi promocijsko
zgoščenko.
Z izkupičkom koncertov ob peti obletnici so se podali na najbolj
oddaljeno gostovanje v zgodovini okteta. Gostovali so pri
slovenskih zdomcih v Kanadi. Leto so sklenili s projektom “Iz
zakladnic naših babic” – večerom, v katerem sta bila prepletena
slovenska glasba in kulinarika.
Ob podpori Mestne občine Velenje so v okviru Evropske
prestolnice kulture izvedli projekt “Šaleški študentski oktet v
mestu”. Osrednji del projekta je bil Flash mob v središču mesta,
ki še vedno velja za edini tovrstni acapella izdelek v Sloveniji.
Video ima na spletu skoraj sto tisoč ogledov.
V času svojega delovanja so spletli nekaj prijateljskih vezi
s slovenskimi estradniki. Eden izmed njih je Branko Djurić Đuro, ki so ga presenetili tudi v oddaji Vid in Pero show. Sicer
pa so se v letu 2013 udeležili tudi regijskega tekmovanja v
Dravogradu in osvojili srebrno priznanje.
Lotili so se tudi za Velenje zelo pomembnega projekta, ki
se na svetovnem spletu imenuje “complaints choir!” Svojim
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someščanom so zastavili vprašanje “Kaj vas v Velenju moti?”,
nato pa njihove predloge uglasbili. Nastal je vokalni aranžma
Ambroža Kvartiča, singl producenta Andreja Hočevarja in
videospot Marka Murča.
Šaleški študentski oktet je nedvomno pomembno zaznamoval
zadnjih 10 let razvoja Velenja, ustvarjal energijo mladosti ter
skupnostne povezanosti.

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

SLAVICA ŽIVKO
Slavica Živko, rojena 14. 4. 1958, stanujoča Kosovelova 2/c
Velenje, je mati 2 odraslih otrok in že skoraj 25 let deluje kot
prostovoljka na različnih področjih družbenega življenja v naši
občini.
Več kot 23 let aktivno deluje kot prostovoljka v Klubu
vodnih športov Velenje, kjer organizira različne prireditve in
tekmovanja. Tako že nekaj let organizira regato Old timerjev
- surferjev in jadralsko regato v spomin na Mojco Požek. Oba
dogodka sežeta izven meja naše občine, saj na dogodkih
sodelujejo tudi športniki iz širše Slovenije. Aktivno pomaga pri
organizaciji regate Velenjčanka, na kateri prav tako sodelujejo
tekmovalci iz vse Slovenije.
Uspešno sodeluje s Festivalom Velenje pri organizaciji
Pike Nogavičke in v okviru Kluba vodnih športov organizira
enotedenski dogodek na vodi – otroci se lahko v času festivala
vozijo s pravo gusarsko ladjo po jezeru in odkrivajo čarobnosti
vodnega mesta.
Poleti 2014 je prvič izvedla dogodek z gongi na vodnem
mestu, ki je bil zelo dobro obiskan, zato bo dogodek izveden
tudi letos.
Pripravlja tudi nov dogodek »Kresna noč na jezeru«, ki bo
izveden ob kresni noči v mesecu juniju. Dogodek bo popestril
športno-turistično ponudbo v Velenju, njen cilj pa je, da ta
dogodek preraste v stalnico in postane vsakoletna prireditev.
Zelo uspešno se povezuje z ustanovami, ki skrbijo za otroke in
odrasle s posebnimi potrebami in za njih vsako leto organizira
vožnjo s pletnjo po jezeru in druženje na vodnem mestu. Prav
tako pa se lahko, tako otroci kot odrasli s posebnimi potrebami,
ob strokovnem vodstvu preizkusijo v vodnih športih (kanuji
ipd.).
Poleg tega je zelo uspešna pri pridobivanju sponzorjev
in donatorjev za izvedbo dogodkov, skrbi za finančne in
administrativne zadeve kluba in je na sploh nepogrešljiva.
Zadnjih 5 let aktivno deluje tudi kot prostovoljka v domu
starostnikov Zimzelen. Redno obiskuje starostnike, ki nimajo
svojcev ali pa si želijo več obiskov in druženja.
Slavica Živko je za svoje prostovoljno delo v domu starostnikov
že prejela skupinsko državno priznanje.
Dne 4. 5. 2015 je pod okriljem Olimpijskega komiteja in
Združenja športnih zvez Slovenije na Ljubljanskem gradu
potekala podelitev priznanj za športne dosežke v Sloveniji in
prostovoljsko delo. Olimpijski komite Slovenije je Slavici Živko
za dolgoletno raznoliko in uspešno prostovoljsko delo podelil
častno listino »prostovoljka«. V tej kategoriji so bila podeljena
samo 3 priznanja, zato je to še posebej dragoceno priznanje,
prav tako pa pripomore tudi k prepoznavnosti naše občine.

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

II.
Prejemnikom priznanj pripadajo odličja in plakete v skladu
z Odlokom o priznanjih Mestne občine Velenje. Prejemniki
priznanja prejmejo na slovesnosti ob občinskem prazniku.
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Številka: 032-10-0001/2015
Datum: 30. 6. 2015

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/2006 - UPB1, 26/2007 in 18/2008) na
svoji redni 8. seji, dne 30. 6. 2015 sprejel naslednji

SKLEP

o soglasju k dopolnitvi cenika prodajnih
spominkov in storitev Turističnoinformacijskega centra Velenje
I.
Svet Mestne občine Velenje daje soglasje k dopolnitvi cenika
prodajnih spominkov in storitev Turistično-informacijskega
centra Velenje, katerega nosilec je Mestna občina Velenje,
Titov trg 1, 3320 Velenje.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 333-01-0002/2015
Datum: 30. 6. 2015
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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CENIK SPOMINKOV in STORITEV TIC-a VELENJE
IZDELEK

DDV (%)

Knjiga 10 let pustolovščin - Adventure race
Animacija učne ure 10 do 19 oseb
Animacija učne ure 20 do 34 oseb
Animacija učne ure 35 do 44 oseb
Animacija učne ure 45 do 55 oseb
Beležka EKO
Bergmandeljc (barvni)
Bergmandeljc (mali)
Bergmandeljc (veliki)
Blok Pika svetleč
Blokec ES Pika
Brisača Pika
Broška Mastodont (bakrena)
Broška Mastodont (zlata)
CD Hojahoj zapoj Pozoj
CD Hojahoj zapoj Pozoj pvc ovitek
Celodnevni izlet za skupine
Cvetlična čokolada
Čez grajsko planino
Čokolada s kokosom in limeto FRESH
Čokoladna tablica temna VENEZUELA
Čokolada ACTICOA
Čokolada s čilijem HOT
Čokolada s karamelo - CARAMEL
Čokolada s kavo - COFFEE
Čokolada s soljo - SALTY
Čokolada s solnim cvetom
Čokolada s šampanjcem CHAMP
Čokolada Sladkosti Velenja - T
Čokolada Sladkosti Velenja v promocijskem paketu
Čokolada z biskvitom CRUNCHY
Čokolada z medom HONEY
Čokolada z meto - COOL
Čokoladna lizika
Čokoladna tablica Arriba
Čokoladna tablica bela, posuta
Čokoladna tablica Black&White
Čokoladna tablica JAVA
Čokoladna tablica mlečna 100g

9,5%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
9,5%
9,5%
22%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%

CENA
10,00 €
36,00 €
24,00 €
21,00 €
17,00 €
2,00 €
7,50 €
6,50 €
25,00 €
2,00 €
3,00 €
3,00 €
12,00 €
12,00 €
16,00 €
6,00 €
5,00 €
4,93 €
12,00 €
2,52 €
3,80 €
3,80 €
2,52 €
2,52 €
2,52 €
2,52 €
4,90 €
2,52 €
4,50 €
3,80 €
2,52 €
2,52 €
2,52 €
1,40 €
3,83 €
4,16 €
3,83 €
3,83 €
3,80 €
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Čokoladna tablica mlečna posuta
Čokoladna tablica Novoletna
Čokoladna tablica NOVOLETNA
Čokoladna tablica Sao Tomo
Čokoladna tablica temna posuta
Čokoladna tablica White
Čokoladna tablica Z ljubeznijo
Čokoladne broške bele
Čokoladne broške mlečne
Čokoladne broške temne
Darilna vrečka Velenje
Dežnik I FEEL SLOVENIA
Dežnik Velenje
Dežurstvo izven delovnega časa TIC-a
Dnevnik CICI
Dnevnik s slov. planinske poti
Dodatna ura vodenja/skupina
Domine
DVD "Naš Ruda"
DVD »Mozaik doživetij«
Etui za mobitel Pika
Etui za mobitel Pika - roza
Ficko
Franc Kocbek-Aljaž Savinjskih
Glinen spominek
Glinen spominek glaziran
Graščinski parki Šaleške dolin
Grintovci 1:25000 (2005)
Gusarska rutka
Igra Spomin Velenje
Individualno vodenje SLO
Interaktivno spoznavanje Velenja od 10 do 19 oseb
Interaktivno spoznavanje Velenja od 20 do 34 oseb
Interaktivno spoznavanje Velenja od 35 do 44 oseb
Interaktivno spoznavanje Velenja od 45 do 55 oseb
Izdaja kartice BICY
Izposoja koles do 3 ure
Izposoja kolesa 1 dan
Izposoja kolesa 2 dni
Izposoja kolesa več dni/na dan
Izposoja petih gorskih koles /mesečno
Kazalka Pika (mala)
Kazalka Pika (velika)
Kemični svinčnik Velenje
Kemični svinčnik Velenje rumen
Keramično jajce s stekl. podstavku
Kipec rudarja na premogu 7 cm
Klekljana zapestnica črna
Klekljana zapestnica zelena
Klekljani uhani
Knjiga
gradimo
nov svet
Uradni
vestnikMi
Mestne
občine Velenje
Knjiga O grajskem duhu

9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
22%
22%
22%
22%
9,5%
9,5%
22%
22%
22%
9,5%
22%
22%
22%
9,5%
22%
22%
9,5%
9,5%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
9,5%
9,5%
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4,16 €
3,80 €
3,80 €
3,83 €
4,16 €
3,83 €
3,80 €
4,50 €
4,50 €
4,50 €
1,50 €
15,00 €
8,00 €
15,00 €
1,95 €
3,50 €
1,50 €
9,00 €
11,00 €
8,00 €
3,00 €
2,00 €
10,00 €
25,30 €
1,70 €
2,50 €
10,00 €
8,10 €
3,00 €
8,50 €
10,00 €
12,00 €
10,50 €
9,00 €
8,00 €
6,00 €
3,00 €
10,00 €
20,00 €
7,00 €
100,00 €
1,50 €
12,00 €
1,00 €
1,50 €
25,00 €
7,00 €
20,00 €
10,00 €
11,00 €
10,00 €
14,00 €
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Knjiga O jamskem škratu
Knjiga O jezerskem zelenjačku
Knjiga O malem mastodontu
Knjiga O mali vili
Knjiga O srečni kozi
Knjiga Pika Nogavička
Knjiga Pod vodo glas, nad vodo glas
Knjiga Poskok po Šaleški dolin
Knjiga Izvir bele vode
Knjiga Savinja-Polet nad reko
Knjiga Usnjarski vajenec Jure
Knjiga Vila Bianca
Knjiga Najlepše zgodbe s slovenskih gradov
Knjiga Slovensko planinstvo
Knjiga Najlepši slovenski gradovi
Knjiga Narava v gorskem svetu
Koledar na premogu
Konjska glava mala
Konjska glava velika
Kremni med v kartonski embalaž
Kremnim med s cimetom
Lesen gumb Pika
Lesena peresnica
Lesene puzzle Pika
Liker (100 ml)
Liker Slovenija (350ml)
Lonček NŽBV
Lonček s pikami Pika
Lonček Velenje bel
Luči za kolo Bicy
Lutkica Pika Nogavička
Magnet 9X Velenje
Magnet mastodont
Magnet rudar okrogel
Magnet rudarski znak
Majica I FEEL SLOVENIA moška
Majica I FEEL SLOVENIA otroška
Majica I FEEL SLOVENIA ženska
Majica NŽBV
Majica NŽBV moška dolgi rokavi
Majica NŽBV ženska dolgi rokavi
Majica Pika odrasla
Majica Pika otroška
Majica Titovo Velenje moška
Majica Titovo Velenje ženska
Majica Velenje moška rumena
Majica Velenje otroška rumena
Majica Velenje ženska rumena
Mala Pika
Mali kozarec
Mapa Velenje
Mastodont (stoječi) premog

9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
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12,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €
12,00 €
22,95 €
12,00 €
14,00 €
12,00 €
25,00 €
12,00 €
35,00 €
19,95 €
29,90 €
49,95 €
20,80 €
7,00 €
15,00 €
40,00 €
8,00 €
9,00 €
0,50 €
3,50 €
12,00 €
7,00 €
11,00 €
5,00 €
6,00 €
6,00 €
35,00 €
3,00 €
2,50 €
5,00 €
3,00 €
6,00 €
14,90 €
13,90 €
14,90 €
5,00 €
11,00 €
11,00 €
11,00 €
7,00 €
7,00 €
9,00 €
7,00 €
5,00 €
9,00 €
10,00 €
5,00 €
Uradni vestnik Mestne občine Velenje
1,50 €
12,00 €
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Mastodont glinen mali
Mastodont glinen veliki
Mastodont na premogu
Mastodont sedeči na premogu
Mazilo z ustnice Pika
Medene čebelice
Medeni liker 100 ml
Medeni liker 350 ml
Medeni liker 350 ml Slovenija
Medica (375 ml)
Medved Lovro sestavljanka
Medved Lovro stenski zemljevid
Medved Lovro zgibanka
Najem dvorane dnevni
Najem dvorane do 3 ure
Najem dvorane izven delovnega časa TIC-a
Najem Galerija dnevni
Najem Galerija mesečni
Najem Galerija tedenski
Najem hostese
Najem mansarde dnevni
Najem mansarde do 3 ure
Najem mansarde izven delovnega časa TIC-a
Novoletne ploščice 2x2
Novoletne ploščice 3x3
Obesek I feel Slovenia kovinski
Obesek za ključe Berkmandeljc
Obesek za ključe Pika
Obeski za ključe Šaleška dolina
Obešalnik Pika
Ogled Vile Biance (odrasli)
Ogled Vile Biance (otroci)
Ogrlica ksilit
Okrogla plaketa mastodont magnet
Okvir puzzle Pika
Opica (velika)
Otroški bodi Pika
Otroški bodi Velenje št. 68
Otroški bodi Velenje št. 74
Otroški bodi Velenje št. 80
Otroški bodi Velenje št. 86
Otroški bodi Velenje št. 92
Ovratni trak TIC
Ozvočenje
Paket 3 x med
Peneča medica z embalažo
Pikin blok (Spirala)
Pikin CD
Pikin obešalnik (veliki)
Pikina brisačka
Uradni
vestnik hiša
Mestne občine Velenje
Pikina
Pikina lizika

22%
22%
22%
22%
22%
9,5%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
9,5%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
9,5%
9,5%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
9,5%
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15,00 €
20,00 €
4,00 €
8,00 €
1,00 €
7,12 €
6,00 €
10,00 €
10,00 €
10,00 €
9,90 €
19,90 €
8,10 €
300,00 €
150,00 €
50,00 € / h
50,00 €
300,00 €
150,00 €
10,00 €
200,00 €
100,00 €
40 ,00 € / h
4,40 €
6,40 €
4,99 €
4,50 €
2,00 €
3,00 €
6,00 €
1,00 €
0,50 €
42,00 €
3,50 €
12,00 €
15,00 €
7,00 €
15,99 €
15,99 €
15,99 €
15,99 €
15,99 €
2,00 €
130,00 €
15,00 €
25,00 €
2,50 €
5,00 €
7,00 €
2,00 €
45,00 €
1,80 €
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Pikina verižica
Pikina značka
Pisalo z lučko Pika
Plaketa mastodonta magnet
Plaketa na premogu
Plaketa rudar in mastodont magnet
Plaketa Šaleški grad magnet
Plaketa Vel. grad - magnet
Plaketa Vel. grad na premogu
Plaketa Velenjski grb čipka
Planinska šola - učbenik
Planinski dnevnik
Pobarvanka Pika
Poroka v Vili Bianci
Posavsko hribovje-zahodni del
Premog v škatlici
Priponka Pozoj
Promo paket majica in lonček NŽBV
Razglednica Grilova domačija
Razglednica Tito
Razglednica Velenja vetrnica
Razglednica Velenje
Razglednica Vila Bianca
Ročna ura Pika
Rudarček magnet
Rudarska svetilka 5 cm
Rudarska svetilka 9 cm
Rudarski voziček CICKA 7cm
Rudarski voziček HUNT namizni
Rudarski voziček HUNT velik
Rudarski znak 10 cm magnet
Sedež za kolo Bicy
Silikonska zapestnica I feel Slovenia
Skodelica Pika
Skodelica z žličko I feel Slovenia
Skrinjica in liker
Skrinjica in medeno žganje
Slinček Pika
Spodnjice dekliške
Spodnjice fantovske
Spodnjice moške BOŽIČNE
Spodnjice moške MODEO
Spodnjice moške NŽBV
Spodnjice ženske BOŽIČNE
Spodnjice ženske MODEO
Spodnjice ženske NŽBV
Srednja slika
Srednji kozarec
Suho sadje v medu
Šaleška dolina z okolico
Športna plastenka Aquavallis
Trojček 3 x med 212 ml

22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
9,5%
9,5%
22%
22%
9,5%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
9,5%
22%
22%
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4,00 €
1,00 €
2,00 €
5,00 €
6,00 €
3,50 €
3,00 €
3,00 €
8,00 €
27,00 €
24,20 €
2,90 €
1,00 €
200,00 €
8,10 €
2,50 €
7,00 €
8,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
7,00 €
2,80 €
6,00 €
8,00 €
22,00 €
22,00 €
55,00 €
6,50 €
43,00 €
1,89 €
4,00 €
9,49 €
22,00 €
20,00 €
5,00 €
10,50 €
10,50 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
10,50 €
10,50 €
10,50 €
15,00 €
8,00 €
8,00 €
8,10 €
Uradni vestnik Mestne občine Velenje
25,00 €
17,00 €
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Turistični vodnik Mavrica
Velenje - Stoletje na razglednicah
Velenje prisrčno
Velenjske zgodbe EPK
Veliki kozarec
Vodnik Kamniško-Savinjske Alpe
Vodnik Po gorah severovzhodne
Vodnik po pl. kočah v Slo
Vodnik s slov. plan poti
Zbirni kartonček Po poteh Vinske Gore
Zemljevid Velenja (mali)
Zemljevid Velenje (veliki)
Značka kontrolna
Znamka za Slovenijo
Znamka za tujino

1. julij 2015

9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
22%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
9,5%
22%
22%
22%
22%
22%

10,00 €
12,00 €
29,00 €
7,00 €
10,00 €
21,70 €
21,70 €
21,70 €
25,90 €
2,50 €
3,00 €
5,00 €
1,00 €
0,53 €
0,73 €

22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%
22%

48,00 €
39,00 €
45,00 €
23,00 €
23,00 €
29,00 €
44,00 €
35,00 €
52,00 €
39,00 €
24,00 €
27,00 €
39,00 €
1,50 €
2,00 €
1,20 €
2,50 €
2,50 €
9,00 €
7,00 €
20,00 €
6,00 €

DOPOLNITEV CENIKA:
Ogrlica srednja grča
Ogrlica povp. les srednja
Ogrlica povp. les
Obesek najlon žička enostaven
Obesek enostaven usnje
Obesek najlon žička zahtevni
Metuljček moški
Zapestnica lamele dolge
Zapestnica magnet relief
Prstan srednji relief
Prstan dolgi enostavni
Uhani enostavni
Uhani zahtevni
Magnet Mamut
Pika Nogavička magnet
Glinen spominek (TIC grad)
Velenjski grad barvni magnet
Velenjski grad magnet
Majica Lepo bilo je v naši domovini biti mlad ženska
Majica Lepo bilo je v naši domovini biti mlad moška
Komplet Pionirska čepica in rutica
Ponovna aktivacija kartice Bicy

KLASIČNO VODENJE
ŠT. UDELEŽENCEV

DO 2 URI

CELODNEVNO

Do 5
50 €
140 €
Do 15
60 €
140 €
Do 30
80 €
160 €
Do 55
110 €
160 €
Uradni vestnik
Mestne
občine
Velenje
- Vsaka nadaljnja aktivna ura: 27 €,
- Pasivna ura (spremstvo, čakalnina): 16 €

INTERAKTIVNO VODENJE
DO 2 URI

CELODNEVNO

80 €
90 €
110 €
140 €

200 €
200 €
250 €
250 €

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE
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KLASIČNO VODENJE
ŠT. UDELEŽENCEV

-

DO 2 URI
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INTERAKTIVNO VODENJE

CELODNEVNO

Do 5
35 €
90 €
Do 15
40 €
90 €
Do 30
40 €
100 €
Do 55
65 €
100 €
Vsaka nadaljnja aktivna ura: 13 €,
Pasivna ura (spremstvo, čakalnina): 10 €.

DO 2 URI

CELODNEVNO

45 €
50 €
60 €
80 €

120 €
120 €
150 €
150

Ugodnosti
Čokolada Sladkosti Velenja
Ogled Vile Biance
Izposoja prilagojenega kolesa tricikla (invalidi, dijaki,
študentje, upokojenci)
Izposoja otroškega kolesa
Izposoja otroškega skiroja
Izposoja večih koles
Animacija učne ure za dijake, študente, upokojence
in invalide
Interaktivno spoznavanje Velenja za dijake,
študente, upokojence, invalide in najemnike
prostorov
Animacija učne ure za turistične agencije
Interaktivno spoznavanje Velenja za turistične
agencije in ostale turistične partnerje

10% popusta za najemnike prostorov
50% popusta za najemnike prostorov
30% popusta na ceno za izposojo
kolesa za odrasle
30% popusta na ceno za izposojo
koles za odrasle
30% popusta na ceno za izposojo
koles za odrasle
10% popusta na ceno za izposojo
kolesa za odrasle
10% popusta na ceno za odrasle
10% popusta na ceno za odrasle
15% popusta na ceno za odrasle
15% popusta na ceno za odrasle

*V ceni je vštet DDV.
Cenik se uporablja od 1. maja 2015 dalje.

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Bojan Kontič
Župan Mestne občine Velenje
________________________
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10,
84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 99. člena Zakona o socialnem
varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - UPB, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10
- ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A, 40/11 - ZSVarPre-A in 57/12),
Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 110/11
- ZDIU12, 40/12 - ZUJF, 8/13, 14/13, 63/13, 99/13, 99/13 - ZUPJS-C in 55/14),
Sklepa o usklajeni višini minimalnega dohodka od julija 2014 (Uradni list RS, št.
55/14), Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini
Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 3/14) in 24. člena Statuta
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06-UPB,
26/07 in 18/08) na svoji 8. seji, dne 30.6. 2015 sprejel naslednji

PRAVILNIK

o pravici do uveljavitve enkratne izredne
denarne pomoči v
Mestni občini Velenje
I. UVOD

1. člen
S pravilnikom o pravici do uveljavitve enkratne izredne denarne
pomoči v Mestni občini Velenje (v nadaljevanju: pravilnik) se
določa upravičence, obliko pomoči, kriterije in višino pomoči
ter postopek za uveljavljanje in dodelitev enkratne izredne
denarne pomoči.
2. člen
Sredstva za enkratne izredne denarne pomoči se zagotovijo v
vsakoletnem proračunu Mestne občine Velenje.
Enkratne izredne denarne pomoči se dodeljujejo po zaporedju
vloženih popolnih vlog v tekočem letu do porabe predvidenih
proračunskih sredstev.
II. UPRAVIČENCI

3. člen
Upravičenci do izredne denarne pomoči so občani in njihovi
družinski člani oziroma člani skupnega gospodinjstva s stalnim
prebivališčem v Mestni občini Velenje, ki trenutno nimajo
zadostnih sredstev za preživljanje, so prijavljeni na Zavodu
RS za zaposlovanje v kolikor so brez zaposlitve, izkoristili pa
so vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske in so se
zaradi spleta neugodnih okoliščin, na katere niso mogli vplivati,
znašli v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših
obveznosti in izpolnjujejo kriterije iz 5. člena tega pravilnika.
III. OBLIKA POMOČI

4. člen
Enkratno izredno denarno pomoč lahko upravičenec prejme
enkrat letno.
Enkratna izredna denarna pomoč je namenjena za plačilo
stroškov življenjskih potrebščin (prehrane, dietne prehrane,
ozimnice), šolskih potrebščin, šole v naravi, stroškov vrtca,
električne energije, toplotne energije, najemnine za stanovanje,
zdravstvenih storitev, dodatnega zdravstvenega zavarovanja,
ipd.. Izplača se neposredno upravičencu, razen v primeru,
ko strokovni delavec na področju socialnega varstva uprave
Mestne občine Velenje oceni, da pomoč ne bi bila namensko
uporabljena in upravičenec s tem soglaša, se nakaže

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

1. julij 2015

neposredno podjetju ali ustanovi (izvajalec, dobavitelj, šola,
vrtec,..).
III. KRITERIJ IN VIŠINA ZA DODELITEV ENKRATNE
IZREDNE DENARNE POMOČI
5. člen
Kriterij za dodelitev enkratne izredne denarne pomoči so
merila določena v 26. členu Zakona o socialno varstvenih
prejemkih povečana za 50 % z upoštevanjem socialnih razmer
upravičenca.
Ne glede na določbo iz prvega odstavka tega člena, je enkratno
izredno denarno pomoč možno izjemoma dodeliti posamezniku
ali družini tudi v primeru, da presega dohodek za več kot 50 %
in manj kot 100 % zgoraj omenjenega kriterija, iz razlogov, na
katere upravičenec ni mogel vplivati in se je znašel v položaju
težje materialne ogroženosti (težja bolezen, invalidnost I. ali II.
kategorije v družini, druge izjemne okoliščine).
Enkratna izredna denarna pomoč se ne dodeli, če:
- vlagatelj biva v zavetišču za brezdomne osebe,
- se ugotovi, da je dejanski socialni položaj prosilca in družinskih
članov boljši, kot izhaja iz podatkov in dokazil v vlogi,
- se ugotovi, da je kdo od članov, ki prebivajo v skupnem
gospodinjstvu, že prejel izredno denarno pomoč v tekočem
letu,
- se ugotovijo kakršnikoli utemeljeni razlogi za neupravičenost
do enkratne izredne denarne pomoči.
Višina enkratne izredne denarne pomoči se odobri v višini 50
% minimalnega dohodka, ki pripada posamezniku ali družini
po 26. členu Zakona o socialno varstvenih prejemkih, vendar v
višini največ 400,00 EUR.
IV. POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE IN DODELITVE
ENKRATNE IZREDNE DENARNE POMOČI
6. člen
O pravici do enkratne izredne denarne pomoči na podlagi tega
pravilnika odloča uprava Mestna občine Velenje. Pri odločanju
o enkratni izredni denarni pomoči se v postopkih smiselno
uporabljajo določbe veljavnega predpisa, ki ureja postopek za
uveljavljanje denarnih socialnih pomoči in veljavnega predpisa,
ki ureja upravni postopek.
7. člen
Postopek za uveljavitev enkratne izredne denarne pomoči se
uvede na zahtevo upravičenca, zdravstvene službe, šolske
svetovalne službe, krajevne skupnosti ali Območnega združenja
Rdečega križa Velenje na obrazcu Vloga za dodelitev enkratne
izredne denarne pomoči, ki se dobi v sprejemni pisarni in na
spletni strani Mestne občine Velenje.
8. člen
Vlogi morajo vlagatelji priložiti vsa potrebna dokazila o
izpolnjevanju pogojev za dodelitev enkratne izredne denarne
pomoči.
Vloga vsebuje:
- izpolnjen obrazec Vloga za dodelitev enkratne izredne
denarne pomoči, ki je priloga tega pravilnika,
- potrdila o prejetih neto dohodkih za zadnje tri mesece, ki
se nanašajo na vlagatelja in ostale družinske člane (plačilne
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liste, bančni izpiski, izpiski Zpiz-a, odločbe o nadomestilih ali
dodatkih…),
- potrdilo Zavoda RS za zaposlovanje o brezposelnosti,
- odločba Centra za socialno delo o izredni denarni pomoči iz
tekočega leta,
- odločba Centra za socialno delo o redni denarni pomoči,
- odločba Centra za socialno delo o otroškem dodatku,
- odločba o invalidnosti I. ali II. kategorije,
- potrdilo o višini prejete preživnine,
- potrdilo o članih skupnega gospodinjstva,
- potrdilo o šolanju,
- dokument, iz katerega je razviden namen porabe sredstev
(kopije neplačanih položnic),
- drugo.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik
o pravici do uveljavitve enkratne izredne denarne pomoči v
Mestni občini Velenje (Uradni vestnik, št. 13/2011, 2/2012 in
13/2013).
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 015-03-003/2015-502
Datum: 30. 6. 2015
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 6. člena Zakona o pravilih cestnega
prometa (Ur. list RS, št. 109/2010, 57/2012, 63/2013 in 82/2013) in 24. člena
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006-UPB1,
26/2007 in 18/2008) na svoji 8. seji dne 30. 6. 2015 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah odloka o
ureditvi cestnega prometa in varstvu
prometnih površin posebnega pomena v
mestni občini Velenje
1. člen
V Odloku o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih
površin posebnega pomena v mestni občini Velenje (Uradni
vestnik MO Velenje, št. 12/2010-UPB1; 27/2010; 7/2011,
23/2011, 13/2013,
17/2013, 20/2014, 37/2014 in 4/2015) se tretji odstavek 4. d
člena spremeni tako, da, se glasi:
»(3)Parkirišča, na katerih je parkiranje časovno omejeno 24 ur,
vse dni v tednu so:
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Cona C:
- zunanja parkirišča v območju Kardeljevega trga, ki ga
omejuje Šaleška cesta, povezovalna cesta, pot ob reki Paki in
Kidričeva cesta.
Cona D:
Parkirišča v območju naselja Gorica in sicer:
- parkirišča med Goriško cesto in objekti s hišnimi številkami
39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65;
- parkirišča med Goriško cesto in objekti s hišnimi številkami
38, 40 in 42;
- parkirišče pred Goriško 44;
- parkirišča ob Koželjskega ulici 1, 5 in 7;
- parkirišče med Koželjskega ulico 1 in 3;
- parkirišče med Koželjskega ulico 6 in zunanjimi igrišči
Osnovne šole Gorica;
- parkirišča ob cesti med Koželjskega ulico 2 in krožiščem pri
nakupovalnem centru Velenjka;
- parkirišče ob Goriški cesti od odcepa za poslovno stanovanjski
objekt do odcepa za naselje Lipa;
- parkirišče pri OŠ Gorica, izven ograje.«
2. člen
Spremeni se 4.g člen tako, da se glasi:
»4. g člen
(garažni hiši Gorica in Zdravstveni dom)
(1)Parkiranje v garažnih hišah Gorica in Zdravstveni dom je
plačljivo. Plačilo parkirnine je mogoče na plačilnem avtomatu
ali z nakupom parkirne karte za garažne hiše.
(2)Parkirne karte za garažne hiše so:
- osnovna letna karta, za katero se plača letni pavšal v višini
300 €;
- osnovna mesečna karta, za katero se plača mesečni pavšal
v višini 30 €;
- posebna (zlata) letna karta, za katero se plača letni pavšal v
višini 350 €;
- posebna (zlata) mesečna karta, za katero se plača mesečni
pavšal v višini 35 €.
Osnovni mesečna in letna karta veljata za garažno hišo Gorica,
ne veljata pa za parkiranje v garažni hiši Zdravstveni dom in na
zunanjih parkiriščih (modre cone).
Posebni (zlata) mesečna in letna karta veljata za garažni hiši
Gorica in Zdravstveni dom, kot tudi za parkiranje na zunanjih
parkiriščih (modre cone A, B, C in D).
(3)Cena ene ure parkiranja s plačilom na plačilnem avtomatu
je 0,40 €«.
3. člen
Črta se četrta točka prvega odstavka 11. člena.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 015-02-0001/2015
Datum: 30. 6. 2015
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08,
57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR in 26/14) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik
MOV, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na 8. redni seji dne 30. 6. 2015 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2015 2020
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje, vrste pomoči s posameznimi ukrepi in druge ukrepe
Mestne občine Velenje za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja.
Sredstva po tem pravilniku se dodelijo za:
- državne pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi
nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z
notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z
dne 1.7.2014 str. 1-75, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 702/2014),
- pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št.
352, z dne 24.12.2013, str. 1-8, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013), ter
- druge ukrepe.
2. člen
(način in višina zagotavljanja sredstev)
Sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje (v
nadaljevanju: občina) se zagotavljajo v proračunu občine. Višina sredstev se določi z odlokom o
proračunu za tekoče leto.
3. člen
(oblika pomoči)
Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v določeni višini za posamezne namene kot
nepovratna sredstva v obliki dotacij.
4. člen
(opredelitev pojmov)
Pojmi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
(1)

»pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena 107 (1) Pogodbe o delovanju
Evropske unije;

(2)

"MSP" ali "mikro, malo in srednje podjetje" pomeni podjetje, ki izpolnjuje merila iz Priloge I
Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014;
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(3)

"kmetijski sektor" pomeni vsa podjetja, ki so dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, predelavi
in trženju kmetijskih proizvodov;

(4)

"kmetijski proizvod" pomeni proizvode s seznama v Prilogi I k Pogodbi, razen ribiških
proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s seznama v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1379/2013
Evropskega parlamenta in Sveta;

(5)

"primarna kmetijska proizvodnja" pomeni proizvodnjo rastlinskih in živinorejskih proizvodov s
seznama v Prilogi I k Pogodbi brez kakršnih koli nadaljnjih postopkov, ki bi spremenili naravo
takih proizvodov;

(6)

"predelava kmetijskih proizvodov" pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem
proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za pripravo živalskega
ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;

(7)

"trženje kmetijskih proizvodov" pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje,
ponujati za prodajo, dobavljati ali na kateri koli drug način dajati na trg, razen prve prodaje
primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu, ter vsake dejavnosti, s katero
se proizvod pripravi za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu
potrošniku, se šteje za trženje kmetijskih proizvodov, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih
prostorih;
(2) Svet uporablja žig na vabilih za seje, na splošnih aktih in aktih o dr
"kmetijsko gospodarstvo" pomeni enoto, ki obsega zemljišče, objekte in naprave, ki se
uporabljajo za primarno kmetijsko proizvodnjo;
(3) Žig sveta uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delovna telesa svet

(8)
(9)

"nosilec ali nosilka kmetijskega gospodarstva" (v nadaljnjem besedilu: nosilec) je pravna ali
fizična oseba, ki je pooblaščena ali upravičena, da za kmetijsko gospodarstvo vlaga vloge iz
(4) Žig sveta hrani in skrbi za njegovo uporabo tajnik občinske uprave
naslova ukrepov tega pravilnika;

(10)

"podjetje v težavah" pomeni podjetje v skladu s 14. točko 2. člena Uredbe Komisije (EU) št.
702/2014;
II. KONSTITUIRANJE OBČINSKEGA

(11)

"slabe vremenske razmere, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami," pomenijo neugodne
vremenske pogoje, kot so zmrzal, nevihte in toča, led, močno ali obilno deževje ali huda suša,8.kičlen
uničijo več kot 30 % povprečne proizvodnje, izračunane na podlagi:
(1) Občinski svet se konstituira na prvi seji po volitvah, na kater
a) predhodnega triletnega obdobja ali
mandatov članov sveta.

(12)
(13)
(14)

(15)
(16)
(17)

(18)

b) triletnega povprečja, osnovanega na predhodnem petletnem obdobju, brez najvišjega in
(2) Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče prejšnji župan praviloma 2
najnižjega vnosa;
ne kasneje kot 10 dni po izvedbi drugega kroga volitev župana.
"opredmetena sredstva" pomenijo sredstva, ki jih sestavljajo zemljišča, stavbe in obrati, stroji in
oprema;
9. člen

"neopredmetena sredstva" pomenijo sredstva, ki nimajo fizične ali finančne oblike, kot so
(1) Prvo sejo novoizvoljenega sveta vodi najstarejši član sveta o
patenti, licence, strokovno znanje ali druga intelektualna lastnina;
najstarejšega člana določi svet.
"začetek izvajanja projekta ali dejavnosti" pomeni bodisi začetek dejavnosti ali gradbenih del,
(2) Na prvizavezo
seji svet
navzočih
članov
najprej imenuje tri člansko
povezanih z naložbo, bodisi prvo pravno zavezujočo
zaizmed
naročilo
opreme
ali uporabo
članov ali
sveta
in ugotovitev
Članice oziroma član
storitev ali vsako drugo zavezo, zaradi katere projekta
dejavnosti
ni večizvolitve
mogočežupana.
preklicati;
sveta. Svet
glasuje oinpredlogih
po vrstnem
nakup zemljišč in pripravljalna dela, kot je član
pridobivanje
dovoljenj
opravljanje
študij redu kot so bili vlo
člani komisije.
O preostalih predlogih svet ne odloča.
izvedljivosti, se ne štejejo za začetek izvajanja projekta
ali dejavnosti;

"velika podjetja" pomeni podjetja, ki ne izpolnjujejo pogojev iz Priloge I Uredbe Komisije (EU) št.
(3) Komisija iz prejšnjega odstavka na podlagi poročila volilne kom
702/2014;
sveta in župana:
pregleda,
katere kandidatke
kandidati so bili izvolj
"intenzivnost pomoči" pomeni bruto znesek pomoči, -izražen
kot odstotek
upravičenihoziroma
stroškov
pred odbitkom davkov ali drugih dajatev;
- predlaga svetu odločitve o morebitnih pritožbah kan
"standard Unije" pomeni obvezen standard, predpisan z predstavnic
zakonodajooziroma
EU, ki določa
raven, kikandidatur
jo
predstavnikov
za člane sv
morajo doseči posamezna podjetja, zlasti glede okolja,
higiene
in
dobrobiti
živali;
posledično
se
- svetu predlaga potrditev mandatov članov sveta,
standardi ali cilji, zastavljeni na ravni Unije, ki so zavezujoči
za države
članice, ne
pa tudi za pritožbah drugih k
- predlaga
svetu odločitve
o morebitnih
posamezna podjetja, ne štejejo za standarde Skupnosti; župana ali predstavnic oziroma predstavnikov kandidatur.
"neproizvodna naložba" pomeni naložbo, ki ne povzroči znatnega povečanja vrednosti ali
10. člen
donosnosti kmetijskega gospodarstva;

(1) Svet odloči skupaj o potrditvi mandatov članov sveta, ki niso spor
pa odloča posebej.
Uradni vestnik Mestne občine Velenje

(2) Član sveta, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati o potrditv

(3) Šteje se, da je svet z odločitvijo o spornem mandatu odločil tud
kandidata ali predstavnice oziroma predstavnika kandidature.

stran 20 / Številka 11-2015

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

(19)

"naložbe za skladnost s standardom Unije" pomenijo naložbe, ki se izvedejo za doseganje
skladnosti s standardom Unije po zaključku prehodnega obdobja, določenega z zakonodajo
Unije;

(20)

"nezahtevna agromelioracija" je agromelioracija, kot je opredeljena z veljavno zakonodajo, ki
ureja področje kmetijskih zemljišč;

(21)

"mladi kmet" pomeni osebo, ki na dan predložitve vloge za pomoč ni stara več kot 40 let, ima
ustrezno poklicno znanje in kompetence ter prvič vzpostavlja kmetijsko gospodarstvo kot
nosilec tega gospodarstva;

(22)

"investicijska dela" pomenijo dela, ki jih opravijo kmet osebno ali kmetovi delavci, da ustvarijo
sredstva;

(23)

"član kmetijskega gospodinjstva" pomeni fizično ali pravno osebo ali skupino fizičnih ali pravnih
oseb, ne glede na pravni status skupine in njenih članov v skladu z nacionalno zakonodajo,
razen delavcev na kmetiji;

(24)

"predelava kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode" pomeni vsak postopek na
kmetijskem proizvodu, katerega rezultat je proizvod, ki ni zajet v Prilogo I Pogodbe;

(25)

"živila" pomenijo živila, ki niso kmetijski proizvodi in so navedena v Prilogi I k Uredbi (EU) št.
1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta;

(26)

"nekmetijske dejavnosti" pomeni dejavnosti, ki ne spadajo v področje uporabe člena 42
Pogodbe o delovanju EU (npr. ukrepi s področja gozdarstva, turizma, obrti in dejavnosti vezane
na predelavo kmetijskih proizvodov v nekmetijske proizvode;

(27) "enotno podjetje" pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovnega ali
nadzornega organa drugega podjetja,
c)

podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe,
sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,

d) podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi
delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic
delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) tega odstavka preko enega ali več
drugih podjetij, prav tako velja za enotno podjetje.
5.
člen
(vrste pomoči in ukrepi)
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v občini se finančna sredstva
usmerjajo preko pravil za državne pomoči, ki imajo podlago v uredbah komisije EU, navedenih v
drugem odstavku 1. člena tega pravilnika in omogočajo izvedbo naslednjih vrst pomoči oz. ukrepov:
Vrste pomoči

Ukrepi:

Državne pomoči po
skupinskih izjemah v
kmetijstvu (na podlagi
Uredbe Komisije (EU) št.
702/2014

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena
sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko
proizvodnjo (14. člen);
UKREP 2: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (28. člen);

De minimis pomoči
(na podlagi Uredbe
Komisije (EU) št.
1407/2013)

UKREP 3: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in
živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de
minimis;
UKREP 4: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju
nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja;
UKREP 5: Pomoč za gozdarstvo

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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Ostali ukrepi občine

Številka 11-2015 / stran 21

UKREP 6: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja
podeželja.
6. člen
(upravičenci do pomoči in izvajalci storitev)

(1) Upravičenci do pomoči so:
1) pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, so v primerih ukrepov po
členih 14 in 28 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v primarni kmetijski proizvodnji,
vpisana v register kmetijskih gospodarstev, imajo sedež ter del obdelovalnih kmetijskih
površin v občini in opravljajo dejavnost primarne kmetijske proizvodnje na najmanj 1 ha
obdelovalnih kmetijskih površin: (v nadaljevanju: kmetijska gospodarstva)
2) pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja v primerih ukrepov za pomoči
de minimis po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013, in imajo sedež na kmetijskem
gospodarstvu iz prejšnjega odstavka
3) registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in
prehrane na območju občine (v nadaljevanju: društva);
7. člen
(izvzeta področja uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 in Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 )
(1) Do pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 niso
upravičeni subjekti, ki so:
- naslovniki neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Komisije EU, s
katerim je bila pomoč razglašena za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom;
- podjetja v težavah.
(2) Pomoči po tem pravilniku se ne uporablja za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št.
702/2014 za:
- pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer če je
pomoč neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem
distribucijske mreže ali drugimi tekočimi stroški, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
- pomoč, ki je odvisna od prednostne uporabe domačega blaga pred uporabo uvoženega blaga.
(3) Pomoči po tem pravilniku za ukrepe na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 se ne dodeli
za davek na dodano vrednost razen, kadar po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.
(4) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013
niso upravičena podjetja iz sektorjev:
ribištva in akvakulture;
primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju
Evropske unije;
predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o delovanju
Evropske unije v naslednjih primerih:
a)
če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so
kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg;
b)
če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
(5) Pomoč ne bo namenjena izvozu oz. z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države
članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in
delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(6) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
(7) Do pomoči po tem pravilniku niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti
do občine ali do države.
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(8) Do pomoči po tem pravilniku niso upravičeni subjekti, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14-uradno
prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezni, kar
pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega
kapitala družbe.
(9) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju na podlagi
pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o
uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni
list EU L 352, 24.12.2013) ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v
komercialnem cestnem tovornem prometu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00
EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.
(10) Če je podjetje dejavno v sektorjih iz prvega odstavka tega člena, ter je poleg tega dejavno v enem
ali več sektorjih, ali opravlja še druge dejavnosti, ki sodijo na področje uporabe Uredbo Komisije
(ES) št. 1407/2013, se ta uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali
dejavnostmi, če podjetje na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med
stroški, zagotovi, da dejavnosti v sektorjih, ki so izključeni iz področja uporabe te uredbe, ne
prejemajo pomoči de minimis na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013.
8. člen
(način, pogoji in merila za dodeljevanje pomoči)
(1) Državne pomoči in pomoči de minimis se dodeljujejo upravičencem na podlagi izvedenega
javnega razpisa, objavljenega na krajevno običajen način, skladno z veljavnimi predpisi s
področja javnih financ ter tem pravilnikom.
(2) V javnem razpisu se opredelijo posamezni ukrepi in višina razpoložljivih sredstev za posamezen
ukrep, kot to določa odlok o proračunu občine za tekoče leto.
(3) Podrobnejša merila in kriteriji za dodeljevanje državnih pomoči in pomoči de minimis ter
zahtevana dokumentacija za posamezne ukrepe po tem pravilniku se podrobneje določijo v
javnem razpisu.
9. člen
(spodbujevalni učinek)
(1) Za ukrepe po Uredbi komisije (EU) št. 702/2014 se pomoč lahko dodeli, če ima spodbujevalni
učinek. Pomoč ima spodbujevalni učinek, če je vloga za pomoč predložena pred začetkom
izvajanja projekta ali dejavnosti.
(2) Vloga za pomoč mora vsebovati najmanj naslednje podatke:
- ime in velikost podjetja;
- opis projekta ali dejavnosti, vključno z datumom začetka in konca;
- lokacijo projekta ali dejavnosti;
- seznam upravičenih stroškov;
- vrsto (nepovratna sredstva, posojilo, jamstvo, vračljivi predujem ali drugo) in znesek javnega
financiranja, potrebnega za projekt ali dejavnost ter
- izjave vlagatelja:
a) da ne prejema oziroma ni v postopku pridobivanja pomoči za iste upravičene stroške iz
drugih javnih virov ter
b) glede izpolnjevanja pogojev iz 7. člena tega pravilnika.
10. člen
(dodelitev sredstev)
(1) O dodelitvi sredstev upravičencem po tem pravilniku, na predlog strokovne komisije, ki je
imenovana s strani župana, odloča župan ali od njega pooblaščena oseba.
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(2) Zoper odločitev iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec vloži pritožbo županu v roku 8 dni od
prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna.
(3) Medsebojne obveznosti med občino in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
(4) Datum dodelitve pomoči je datum podpisa pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena.
11. člen
(izplačila sredstev)
Upravičencem se sredstva iz proračuna občine izplačajo na podlagi zahtevka posameznega
upravičenca. Zahtevek mora vsebovati naslednjo dokumentacijo:
- dokazila o plačilu obveznosti (račun/situacija in potrdilo/dokazilo o plačanem računu),
- druga dokazila, določena z javnim razpisom (poročilo ali dokazilo o opravljenem delu oziroma
storitvi, dokazilo o izvedbi nadzornih ukrepov …).
12. člen
(kumulacija)
(8. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 in 5. člen Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013)
(1) Najvišji zneski pomoči po posameznih ukrepih, določenih v 13. in 14. členu ne smejo preseči
najvišjih zneskov pomoči, določenih v 14. in 28. členu Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014, ne
glede na to ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa
se delno financira iz sredstev EU.
(2) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se lahko kumulira z vsako drugo državno
pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški, ki se deloma ali v celoti prekrivajo samo, če se s
tako kumulacijo ne preseže najvišje intenzivnosti pomoči ali zneska pomoči, ki se uporablja za
zadevno pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014.
(3) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne kumulira s plačili iz člena 81(2) in
člena 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako
kumulacijo presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije
(EU) št. 702/2014.
(4) Pomoč, izvzeta z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014, se ne sme kumulirati z nobeno pomočjo de
minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški. če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost
pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi Komisije (EU) št. 702/2014.
(5) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali
državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla
največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
(6) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s
pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje,
določene v uredbi št. 360/2012.
(7) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s
pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje
(200.000 oz 100.000 EUR).
II. UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 702/2014
13. člen
UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih
gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št.
702/2014)
(1) Z naložbo se skuša doseči vsaj enega od naslednjih ciljev:
- izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem
stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
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izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna
naložba presega veljavne standarde Unije;
vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in
modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in
izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.

(2) Pomoč se ne dodeli za:
- nakup proizvodnih pravic, pravic do plačila in letnih rastlin;
- zasaditev letnih rastlin;
- dela v zvezi z odvodnjavanjem;
- nakup živali in samostojen nakup kmetijskih zemljišč;
- naložbe za skladnost s standardi Unije, z izjemo pomoči, dodeljene mladim kmetom v 24
mesecih od začetka njihovega delovanja;
- za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne dokumentacije;
- naložbe, ki so financirane iz drugih javnih virov Republike Slovenije ali EU, vključno s
sofinanciranjem prestrukturiranja vinogradov;
- stroške, povezane z zakupnimi pogodbami;
- obratna sredstva.
(3) Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za:
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev,
Podukrep 1.2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov.
Podukrep 1.1 Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoč se lahko dodeli za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za novogradnjo (rekonstrukcijo) hlevov in
gospodarskih poslopij na kmetijskem gospodarstvu;
- stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskem
gospodarstvu ter zunanja ureditev teh objektov, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter
ureditev izpustov (stroški materiala in storitev);
- stroški nakupa kmetijske mehanizacije do njene tržne vrednosti;
- stroški opreme hlevov in gospodarskih poslopij;
- stroški nakupa rastlinjaka/plastenjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku/plastenjaku;
- stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne
mreže…);
- stroški postavitve ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter prva postavitev oz. prestrukturiranje
intenzivnih trajnih nasadov sadovnjakov, jagodišč, špargljišč
- stroški nakupa računalniške programske opreme, patentov, licenc, avtorskih pravic in
blagovnih znamk.
Upravičenci do pomoči so:
- kmetijska gospodarstva.
Pogoji za pridobitev:
predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje
objektov to potrebno;
projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni
do sofinanciranja;
za naložbo, ki mora biti v skladu z določili 14(5) člena Uredbe 702/2014, mora biti presoja
vplivov na okolje, če je le ta potrebna, predložena z vlogo za pridobitev pomoči;
ponudbe oziroma predračun za načrtovano naložbo;
predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če
rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
opremo ali objekte, sofinancirane iz tega ukrepa, mora upravičenec uporabljati vsaj še 5 let po
zaključeni investiciji;
- drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
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Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
Podukrep 1. 2 Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov
Pomoč se lahko dodeli za namen urejanja kmetijskih zemljišč in pašnikov
Upravičeni stroški:
- stroški izdelave načrta ureditve kmetijskega zemljišča (nezahtevne agromelioracije, pašniki);
- stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije;
- stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo;
- stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
Upravičenci do pomoči:
- kmetijska gospodarstva.
Pogoji za pridobitev:
- ustrezna dovoljenja oziroma projektna dokumentacija za izvedbo naložbe ter dokazila o teh
stroških, kadar so upravičeni do sofinanciranja;
- predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
- kopija katastrskega načrta in program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, kadar je
predmet podpore ureditev kmetijskih zemljišč ali nezahtevna agromelioracija;
- dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča;
- predložitev oddane zbirne vloge (subvencijska vloga) v tekočem oziroma preteklem letu, če
rok za oddajo zbirne vloge v tekočem letu še ni potekel;
- opremo ali objekte, sofinancirane iz tega ukrepa, mora upravičenec uporabljati vsaj še 5 let po
zaključeni investiciji;
- drugi pogoji, opredeljeni z razpisom.
Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.
14. člen
UKREP 2: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (28. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014)
Cilj pomoči je sofinanciranje dela zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje, z
namenom kritja izgub zaradi naslednjih dejavnikov:
- naravnih nesreč;
- slabih vremenskih razmer, ki jih je mogoče enačiti z naravnimi nesrečami, in
- drugih slabih vremenskih razmer;
- bolezni živali ali škodljivih organizmov na rastlinah; ter
- zaščitenih živali.
S pomočjo se spodbuja kmetijske pridelovalce, da zavarujejo svoje pridelke pred posledicami škodnih
dogodkov iz prejšnjega odstavka.
Upravičeni stroški:
- sofinanciranje stroškov zavarovalnih premij, vključno s pripadajočim davkom od prometa
zavarovalnih poslov.
Upravičenci do pomoči:
- nosilci kmetijskih gospodarstev, ki sklenejo zavarovalno pogodbo za tekoče leto, ki je vključena v
sofinanciranje po nacionalni uredbi za tekoče leto.
Pogoji za pridobitev:
- veljavna zavarovalna polica, z obračunano višino nacionalnega sofinanciranja.
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Intenzivnost pomoči:
- pomoč po tem pravilniku, skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih
premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje ne sme preseči 65% stroškov zavarovalne
premije.
Vlogo za pomoč v okviru tega ukrepa predloži nosilec kmetijskega gospodarstva.

III. UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) ŠT. 1407/2013
15. člen
UKREP 3: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov
ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
Cilj ukrepa je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in
živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih.
Upravičeni stroški:
- stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih
proizvodov, ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
- stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter
nekmetijske dejavnosti na kmetiji;
- stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske
dejavnosti.
Upravičenci do pomoči:
- nosilci kmetijskih gospodarstev ali njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo s predelavo in trženjem
oziroma z nekmetijskimi dejavnostmi.
Pogoji za pridobitev sredstev:
- dovoljenje za opravljanje dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;
- dokazilo o registraciji dejavnosti, v kolikor upravičenec pomoči še nima dovoljenja za opravljanje
dejavnosti;
- dejavnost se mora izvajati na kmetiji še vsaj 5 leti po zaključeni naložbi;
- predložitev ustreznega dovoljenja za izvedbo investicije, če je s predpisi s področja gradnje
objektov to potrebno;
- projektno dokumentacijo za izvedbo naložbe ter dokazila o teh stroških, kadar so upravičeni do
sofinanciranja;
- mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga pripravi pristojna strokovna služba,
- drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
- do 50 % upravičenih stroškov.
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo
presegli skupni znesek de minimis pomoči iz devetega odstavka 7. člena tega pravilnika.
16. člen
Ukrep 4: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na
kmetiji ter predelave in trženja
Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih
družinskih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih
proizvodov, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje.
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Upravičeni stroški:
- stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije povezane z
nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
- stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede povezane z nekmetijskimi dejavnostmi
ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
- stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje povezano z
nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov;
- stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem
kmetijskih proizvodov.
Upravičenci do pomoči:
- nosilci kmetijskih gospodarstev ter njihovi družinski člani, ki se ukvarjajo z nekmetijsko
dejavnostjo ter predelavo ali trženjem na kmetijskem gospodarstvu.
Pogoji za pridobitev sredstev:
- račun/predračun oziroma dokazila o plačilu stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
- program izobraževanja oziroma usposabljanja povezanega z nekmetijskimi dejavnostmi na
kmetiji, predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov;
- drugi pogoji, opredeljeni z javnim razpisom.
Intenzivnost pomoči:
- do 100 % upravičenih stroškov.
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo
presegli skupni znesek de minimis pomoči iz devetega odstavka 7. člena tega pravilnika.
17. člen
UKREP 5: Pomoč za gozdarstvo
Cilj ukrepa je zmanjšanje nesreč v gozdu ter boljša strojna in tehnična opremljenost kmetijskih
gospodarstev, ki imajo v lasti gozdne površine ter se ukvarjajo z gozdarsko dejavnostjo.
Predmet podpore:
Podpore bodo dodeljene naložbam v stroje in manjšo opremo za kvalitetnejše delo v gozdu.
Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev ter njihovi družinski člani, ki imajo v lasti gozdne površine.
Splošni pogoji upravičenosti:
upravičenec predloži dokazilo o lastništvu gozdnih parcel (podrobneje se določi z javnim
razpisom)
kot zaključek naložbe se šteje tehnični prevzem ali vključitev gozdarske mehanizacije ali opreme v
proces dela v gozdu.
opremo ali objekte, sofinancirane iz tega ukrepa, mora upravičenec uporabljati vsaj še 5 let po
zaključeni investiciji.
Upravičeni stroški:
stroški nakupa gozdarskih strojev in opreme za delo v gozdu (manjša gozdarska mehanizacija kot
so cepilci, vitli, motorna žaga, zaščitna oprema za delo v gozdu…).
Finančne določbe:
do 50 % upravičenih stroškov
Ne glede na določilo iz prejšnje alineje se pomoč ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli
skupni znesek de minimis pomoči iz devetega odstavka 7. člena tega pravilnika.
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18. člen
(obveznosti prejemnika pomoči in občine)
(1) Prejemnik podpore mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v
Republiki Sloveniji.
(2) Prejemnik mora k vlogi predložiti:
 pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje
prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem
proračunskem letu;
 pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in
zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de
minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;
 seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih
de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja;
 izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na določilo desetega odstavka 7. člena
tega pravilnika.
(3) Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika:
 da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z
dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri
pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24.12.2013),
 o odobrenem znesku de minimis pomoči.
IV. OSTALI UKREPI OBČINE
19. člen
UKREP 6: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja

(1) Namen/cilj ukrepa: zagotavljati boljšo učinkovitost in strokovnost kmetijstva ter prispevati
njegovi dolgoročni sposobnosti preživetja.

k

(2) Upravičeni stroški:
- finančno in vsebinsko ovrednoten program društva, pri izračunu višine dodeljenih sredstev se
upošteva delež članstva iz območja občine, v kolikor društvo deluje na območju več občin.
(3) Pogoji za pridobitev pomoči:
- upravičenci imajo sedež na območju občine oziroma izvajajo programe, ki se nanašajo ali
izvajajo na območju občine, oziroma so njihovi člani iz območja občine;
- programi in aktivnosti omogočajo vključevanje članov iz območja občine.
(4) Pomoč se ne dodeli za:
- materialne stroške, povezane z delovanjem društva (administrativni stroški, potni stroški,…);
- za programe, za katere so že bila pridobljena sredstva na drugih razpisih občine, oziroma so
njihovi programi na kakršenkoli način že sofinancirani iz proračuna občine.
(5) Upravičenci do pomoči: društva.
(6) Intenzivnost pomoči: do 100 % prijavljenega programa društva
V. NADZOR IN SANKCIJE
20. člen
(1) Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini,
pridobljenih po tem pravilniku oz. javnem razpisu, spremlja in preverja pri prejemnikih občinska
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strokovna služba, pristojna za področje kmetijstva, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti
župan. Namenskost porabe ugotavlja tudi nadzorni odbor občine.
(2) V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v
celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:
 da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;
 da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;
 da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva.
(3) V navedenih primerih ugotovljene nenamenske porabe sredstev, upravičenec izgubi pravico do
pridobitve sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
(4) V kolikor posamezni upravičenec ne podpiše pogodbe v skladu s 3. odstavkom 10. člena tega
pravilnika ali ne odda zahtevka v skladu z 11. členom tega pravilnika, izgubi pravico do pridobitve
sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
VI. HRAMBA DOKUMENTACIJE
21. člen
(1) Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tem
pravilniku, deset let od datuma prejema pomoči iz tega pravilnika.
(2) Občina mora voditi natančne evidence z informacijami o dodeljenih pomočeh in dokazili o
izpolnjevanju pogojev deset let od dneva zadnje dodelitve pomoči po tem pravilniku.
VII. KONČNE DOLOČBE
22. člen
Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2007-2013 (Uradni list
vestnik MOV, št. 15/07, 17/07, 8/08, 3/14)
23. člen
(1) Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
(2) Določbe tega pravilnika se v delu, ki se nanaša na dodelitev pomoči po Uredbi Komisije (EU) št.
702/2014/EU, začnejo uporabljati po objavi obvestila župana v Uradnem vestniku Mestne občine
Velenje o pridobitvi potrdila Evropske komisije o prejemu povzetka informacij o državni pomoči z
identifikacijsko številko pomoči.
Številka: 015-03-0005/2014
Datum: 30. 6. 2015

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10,
75/12, 47/13 - ZDU-1G in 50/14), 9. člena Uredbe o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in
10/14) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št.
15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na 8. seji dne 30. 6. 2015 sprejel

SKLEP

o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu
ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne
občine Velenje za leto 2015
1. člen
V Sklepu o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne
občine Velenje za leto 2015 (Uradni vestnik MO Velenje, št.
39/2014; v nadaljevanju: sklep) se spremeni 2. odstavek 2. člena
tako, da se glasi: »Razpolaganje z nepremičnim premoženjem
v lasti občine se za leto 2015 načrtuje v orientacijski vrednosti
1.614.801,59 EUR.«
2. člen
Spremeni se 2. odstavek 3. člena sklepa tako, da se glasi:
»Sredstva namenjena za nakup nepremičnega premoženja se
za leto 2015 načrtujejo v višini 2.178.820,00 EUR.«
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 460-02-0001/2014
Datum: 30. 6. 2015 					
		
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

965 Laze

20.

21.

22.

23.

Šifra in katastrska
občina

964 Velenje

3.

72

46

47

stavbno zemljišče

stavbno zemljišče

stavbno zemljišče

stavbno zemljišče

Vrsta dejanske rabe

2

zemljišče s TP 6 Velenje, par.št. 3321/6 21 m2, 3319/9 23
m2, ID 964-4855, k.o. 964 Velenje,

2

parc. št. 808/11, velikosti 343 m , parc. št. 808/18, velikosti

136 m , na kateri stoji stavba - klet z ID 458, velikosti 64 m
in del parc. št. del 818/6, velikosti približno 136 m 2

2

stoji stanovanjski objekt ID 4463, velikosti 63 m 2

del parc. št. 3327/13, velikosti približno 1.000 m , na kateri

2

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

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

1406/29

407/10

3111/20

220

3341/60 - del

2

Velikost (m )

Parcelna št.

Po izvzemu iz JD se z fizično osebo opravi menjava zemljišč.

Po izvzemu iz JD se z fizično osebo opravi menjava zemljišč.

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

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

Obrazložitev ekonomske utemeljenosti razpolaganja

Obrazložitev ekonomske utemeljenosti razpolaganja

neposredna pogodba

javni razpis

javni razpis

Predvidena metoda
razpolaganja

prodaja Elektru Celje zaradi nadaljnjega upravljanja

Na predmetnih nepremičninah je po odstranitvi kleti možna
gradnja stanovanjskega objekta

Za nakup predmetnega zemljišča je zainteresiran najemnik
objekta, ki stoji na predmetnem zemljišču.

Obrazložitev ekonomske utemeljenosti razpolaganja

2015 – Zemljišča s stavbami

Predvidena metoda
razpolaganja

2015 – Stavbe in deli stavb

neposredna pogodba

neposredna pogodba

neposredna pogodba

neposredna pogodba

Predvidena metoda
razpolaganja

1.204.801,59

1.080,00

920,00

1.027,42

3.740,00

Orientacijska
vrednost v €

100.000,00

50.000,00

20.000,00

30.000,00

Orientacijska vrednost €

310.000,00

Orientacijska vrednost €

15,00

20,00

21,86

17,00

Orientacijska
vrednosti v €/m 2
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SKUPAJ

957 Škale

964 Velenje

1.

2.

Šifra in katastrska
občina

Zap. št.

SKUPAJ

Zap. št.

SKUPAJ

Šifra in katastrska
občina

Zap.št.

2015-Zemljišča

PRILOGA 1: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2015 (Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 39/14, 3/15)
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SKUPAJ

Zap.št.

SKUPAJ:

Zap.št.

SKUPAJ:

1.

Zap.št.

Šifra in katastrska
občina

Šifra in katastrska
občina

964 Velenje

skupaj 5780

Velikost (m 2)

travnik

MOV predmetne nepremičnine potrebuje za izgradnjo povezne
ceste na območju OPPN Stara vas - zahod (tehnološki park)

Ekonomska utemeljenost načrtovanega pridobivanja

2015-Stavbe ali stavbe z deli stavb

Vrsta dejanske
rabe

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

2015-Zemljišča s stavbami

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

773-del
774-del
775-del
778-del

Šifra in katastrska
Parcelna št.
občina

2015-Zemljišča

PRILOGA 2: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine za leto 2015 (Uradni vestnik Mestne ob čine Velenje št. 39/14, 3/15)

33,00

Orientacijska
vrednosti v
€/m2

188.080,00

Orientacijska vrednost v €

1.800.000,00

Orientacijska vrednost v €

190.740,00

190.740,00

Orientacijska vrednost v €
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