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Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje

(Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

OBJAVLJAM

- naslednje akte Mestne občine Velenje
MESTNA OBČINA VELENJE - SVET
1. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Sveta Mestne občine Velenje
2. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata predsedniku Sveta za varstvo 		
uporabnikov javnih dobrin
3. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Sveta zavoda Glasbena šola
Fran Korun Koželjski Velenje
4. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Sveta javnega zavoda Knjižnica
Velenje
5. Sklep o imenovanju člana v Svet zavoda Glasbena šola Fran Korun Koželjski
6. Sklep o imenovanju članov v Svet javnega zavoda Muzej Velenje
7. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Javni zavod za turizem
Šaleške doline
8. Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda Center za razvoj terciarnega
izobraževanja SAŠA Velenje
9. Sklep o izvzemu nepremičnine v k.o. 976 Črnova (parc. št. 676/10) iz javnega
dobra
10. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 965 Laze (parcela 1399/3) iz javnega
dobra
11. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 975 Vinska Gora (parcela 860/29) iz
javnega dobra
12. Sklep o izvzemu nepremičnine v k. o. 975 Vinska Gora (parcela 860/30) iz
javnega dobra
13. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Mestne občine Velenje
14. Sklep o seznanitvi s poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje
za leto 2016 v obdobju od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016
15. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje
za leto 2016
16. Odlok o ustanovitvi Andragoškega javnega zavoda Ljudska univerza Velenje
(Uradno prečiščeno besedilo)
17. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za območje urejanja S4/4, Nad Stanetovo cesto v Velenju
18. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih
za območje urejanja S4/8, Podkraj v Velenju
19. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2016

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN
1. Sklep o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o
ureditvenem načrtu pokopališča Škale
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URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09,
51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) in 24. člena Statuta
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno
besedilo) na 16. seji, dne 25. 10. 2016 sprejel

UGOTOVITVENI SKLEP

o prenehanju mandata članu Sveta Mestne
občine Velenje
I.
Na podlagi pisne izjave o odstopu se ugotovi prenehanje
mandata članu Sveta Mestne občine Velenje Franciju Lenartu.
II.
Občinska volilna komisija na podlagi tega sklepa izvede
postopek za potrditev mandata naslednjemu kandidatu na listi
Stranke modernega centra.
III.
Sklep velja z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 032-03-1/2014
Datum: 25. 10. 2016 					
			
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09,
51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) in 24. člena Statuta
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno
besedilo) na 16. seji, dne 25. 10. 2016 sprejel

UGOTOVITVENI SKLEP

o prenehanju mandata predsedniku Sveta za
varstvo uporabnikov javnih dobrin
I.
Na podlagi pisne izjave o odstopu se ugotovi prenehanje
mandata predsedniku Sveta za varstvo uporabnikov javnih
dobrin Franciju Lenartu.
II.
Sklep velja z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.

Številka 20-2016 / stran 

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo) na 16.
seji, dne 25. 10. 2016 sprejel

UGOTOVITVENI SKLEP

o prenehanju mandata članu Sveta zavoda
Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje
I.
Zaradi odstopa preneha mandat članu Sveta zavoda Glasbena
šola Fran Korun Koželjski Velenje Antonu De Costa.
II.
Sklep velja z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 032-03-1/2014-160
Datum: 25. 10. 2016 					
			
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo) na 16.
seji, dne 25. 10. 2016 sprejel

UGOTOVITVENI SKLEP

o prenehanju mandata članici Sveta javnega
zavoda Knjižnica Velenje
I.
Zaradi odstopa preneha mandat članici Sveta javnega zavoda
Knjižnica Velenje Darinki Vrabič.
II.
Sklep velja z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 032-03-1/2014-160
Datum: 25. 10. 2016 					
			
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Številka: 032-03-1/2014
Datum: 25. 10. 2016 					
			
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) in 16.
člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena
šola Fran Korun Koželjski Velenje (Ur. vestnik MO Velenje, št. 6/97, 22/06, 3/08
in 2/10) na 16. seji, dne 25. 10.. 2016 sprejel naslednji

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (Uradni list
RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC in
127/06 - ZJZP), 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Zavod za turizem
Šaleške doline (Uradni vestnik MO Velenje, št. 21/2015) in 24. člena Statuta
Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno
prečiščeno besedilo) na 16. seji, dne 25. 10. 2016 sprejel

SKLEP

o imenovanju člana v Svet zavoda Glasbena
šola Fran Korun Koželjski Velenje
I.
V Svet zavoda Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje se
do izteka mandatne dobe imenuje:
1. Peter Breznik.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 032-03-01/2014-160
Datum: 25. 10. 2016
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) in 13. člena
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Muzej Velenje (Uradni vestnik MO Velenje,
št. 2/04, 21/05 in 7/14) na 16. seji, dne 25. 10. 2016 sprejel naslednji

26. oktober 2016

SKLEP

o soglasju k imenovanju direktorja Javnega
zavoda
Zavod za turizem Šaleške doline
I.
Svet Mestne občine Velenje daje soglasje k imenovanju
Francija Lenarta za direktorja Javnega zavoda Zavod za
turizem Šaleške doline.
II.
Sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 032-03-01/2014
Datum: 25. 10. 2016
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) in 7. člena
Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Center za razvoj terciarnega izobraževanja
SAŠA Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 12/2016) na 16. seji, dne 25. 10.
2016 sprejel naslednji

SKLEP

o imenovanju članov v Svet javnega zavoda
Muzej Velenje
I.
V Svet javnega zavoda Muzej Velenje se imenujejo:

o imenovanju članov v Svet Javnega zavoda
Center za razvoj terciarnega izobraževanja
SAŠA Velenje
I.
V Svet Javnega zavoda Center za razvoj terciarnega
izobraževanja SAŠA Velenje se imenujejo:

1. Andrej Vrbec
2. Igor Rednjak
3. Karmen Grabant
4. Vera Sušec.
II.
Mandat članov sveta traja štiri leta.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 032-03-01/2014-160
Datum: 25. 10. 2016
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

SKLEP

1. Alen Kopić
2. Andrej Vasle.
II.
Mandat članov sveta traja štiri leta.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 032-03-01/2014-160
Datum: 25. 10. 2016
						
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

26. oktober 2016

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008-odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12ZUJF in 14/15- ZUUJFO) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni
vestnik Mo Velenje, št. 1/16 - UPB), na 16. seji dne 25. 10. 2016 sprejel

SKLEP

o izvzemu nepremičnine v k.o. 976 Črnova iz
javnega dobra (parc. št. 676/10)
1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine,
parc. št. 676/10, v izmeri 173 m2, k.o. 976 Črnova, iz javnega
dobra.
Nepremičnina postane po izvzemu iz javnega dobra last
Mestne občine Velenje.
2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 465-05-0033/2016-318
Datum: 25. 10. 2016
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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. 3/16 – UPB2) na svoji 16. seji dne 25. 10. 2016 sprejel

SKLEP

o izvzemu nepremičnine v k. o. 975 Vinska
Gora (parcela 860/29) iz javnega dobra
1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine,
parcele št. 860/29, k. o. 975 Vinska Gora, v izmeri 45 m2, iz
javnega dobra.
Nepremičnina postane po izvzemu iz javnega dobra last
Mestne občine Velenje.
2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 465-05-0055/2016
Datum: 25. 10. 2016

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

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. 3/16 – UPB2) na svoji 16. seji dne 25. 10. 2016 sprejel

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

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. 3/16 – UPB2) na svoji 16. seji dne sprejel

SKLEP

o izvzemu nepremičnine v k. o. 965 Laze
(parcela 1399/3) iz javnega dobra
1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine,
parcele št. 1399/3, k. o. 965 Laze, v izmeri 85 m2, iz javnega
dobra.
Nepremičnina postane po izvzemu iz javnega dobra last
Mestne občine Velenje.
2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 465-05-0073/2016
Datum: 25. 10. 2016
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

SKLEP

o izvzemu nepremičnine v k. o. 975 Vinska
Gora (parcela 860/30) iz javnega dobra
1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine,
parcele št. 860/30, k. o. 975 Vinska Gora, v izmeri 134 m2, iz
javnega dobra.
Nepremičnina postane po izvzemu iz javnega dobra last
Mestne občine Velenje.
2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 465-05-0054/2016
Datum: 25. 10. 2016
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08,
79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) in 24. člena
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno
prečiščeno besedilo) na svoji 16. seji dne 25. 10. 2016 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah
Odloka o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Mestne občine Velenje
1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje,
št. 29/10; v nadaljevanju: odlok) se v 23. členu za šestindvajseto
alinejo doda nova sedemindvajseta alineja, ki se glasi:
- opravlja naloge občinskega pravobranilstva.
Dosedanje sedemindvajseta do devetintrideseta
postanejo osemindvajseta do štirideseta alineja.

alineja

pravobranilstva

opravlja

občinski

Občinski pravobranilec zastopa občino pred sodišči in drugimi
državnimi organi. Po pooblastilu lahko občinski pravobranilec
zastopa tudi druge pravne osebe, ki jih je ustanovila občina.
Občinski pravobranilec opravlja naslednje naloge:
- zastopanje pred splošnimi sodišči v pravdnih, nepravdnih in
izvršilnih zadevah, zadevah prisilne poravnave in stečaja ter
likvidacije, in prekrškovnih zadevah;
- vodenje postopkov z rednimi pravnimi sredstvi v zadevah iz
prejšnje alineje;
- zastopanje v kazenskih zadevah, kjer imajo subjekti iz
prejšnjega odstavka tega člena status oškodovanca;
- zastopanje pred specializiranimi sodišči;
- zastopanje pred ustavnim sodiščem;
- pravno svetovanje pri sklepanju pogodb o premoženjskih
pravicah in obveznostih;
- pravno svetovanje pri sklepanju pogodb, s katerimi se
ustanavljajo, spreminjajo ali ukinjajo stvarne pravice na
nepremičninah;
- pravno svetovanje pri reševanju drugih premoženjskih
vprašanj;
- vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov;
- druge naloge, za katere je pooblaščen s predpisi.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 015-02-09/2010
Datum: 25. 10. 2016

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 63. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 110/11 - ZDIU12, 46/13
- ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15
- ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP in 96/15) in 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) na
svoji 16. seji, dne 25. 10. 2016 sprejel naslednji

SKLEP

o seznanitvi s Poročilom o izvrševanju
proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016
v obdobju od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016
1. člen
Svet Mestne občine Velenje se je seznanil s Poročilom o
izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje za leto 2016 v
obdobju od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016.
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 403-05-0001/2016-211
Datum: 25. 10. 2016

2. člen
Za 23. členom se doda nov 23a. člen, ki se glasi:
Naloge občinskega
pravobranilec.

26. oktober 2016

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

26. oktober 2016

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP in
96/15) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno
besedilo) je Svet Mestne občine Velenje na 16. seji dne 25. 10. 2016 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine
Velenje za leto 2016

1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2016 (Uradni vestnik MOV, št. 21/15 in 3/16) se
2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Proračun za leto 2016 se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih
dolgoročnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij509.192

35.280.019 EUR
32.523.589 EUR
22.572.890 EUR
14.873.702 EUR
7.391.284 EUR
307.904 EUR
9.950.699 EUR
8.159.420 EUR
12.070 EUR
519.317 EUR
229.215 EUR
1.030.677 EUR
1.053.842 EUR
588.991 EUR

II. ODHODKI (40+41+42+43)
40 TEKOČI ODHODKI
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41 TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

37.832.187 EUR
10.801.542 EUR
2.774.789 EUR
411.360 EUR
7.351.624 EUR
178.769 EUR
85.000 EUR
13.828.074 EUR
1.080.623 EUR
6.022.725 EUR
2.004.268 EUR

464.851 EUR
84.490 EUR
84.490 EUR
1.108.906 EUR
1.108.906 EUR
509.192 EUR
EUR
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413 Drugi tekoči domači transferi
42 INVESTICIJSKI ODHODKI
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,
ki niso proračunski uporabniki
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

4.720.458 EUR
12.041.264 EUR
12.041.264 EUR
1.161.307 EUR

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

- 2.552.168 EUR

342.297 EUR
819.010 EUR

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

0 EUR

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0 EUR

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (V.– IV.)

0 EUR

C RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

2.166.905 EUR
2.166.905 EUR

VIII. ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

1.407.106 EUR
1.407.106 EUR

IX. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

1.792.369 EUR
759.799 EUR
2.552.168 EUR

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2015
2.444.461 EUR
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2016
652.092 EUR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Splošni del proračuna (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun
financiranja), posebni del proračuna (finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna občine) ter
načrt razvojnih programov so priloge tega odloka in se objavijo na spletni strani občine.“
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, uporablja
pa se od 1. 1. 2016 dalje.
Številka: 403-02-0004/2016-211
Datum: 25. 10. 2016

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
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Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik
MO Velenje, št. 3/2016 - uradno prečiščeno besedilo) je Svet Mestne občine
Velenje na 16. seji dne 25. 10. 2016 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka
o ustanovitvi andragoškega javnega zavoda Ljudska univerza Velenje, ki
obsega:
- Odlok o ustanovitvi andragoškega javnega zavoda Ljudska univerza Velenje
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 6/1997 z dne 29. 5. 1997),
- Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi andragoškega javnega zavoda
Ljudska univerza Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 6/2001 z dne 3. 10.
2001),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi andragoškega
javnega zavoda Ljudska univerza Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št.
1/2008 z dne 23. 1. 2008),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Andragoškega
zavoda Ljudska univerza Velenje ( Uradni vestnik MO Velenje, št. 12/2016 z
dne 22. 6. 2016),
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Število pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničenja
določi direktor zavoda.
Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
6. člen
Zavod zastopa in predstavlja direktor zavoda brez omejitev.
Direktor zavoda lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda
v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
Evidenco teh pooblastil vodi tajništvo zavoda.
7. člen
Za zavod podpisuje direktor in delavci, ki so pooblaščeni
za podpisovanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih
opravljajo.
Območje zadovoljevanja vzgojno-izobraževalnih potreb

ODLOK

O USTANOVITVI ANDRAGOŠKEGA
JAVNEGA ZAVODA
LJUDSKA UNIVERZA VELENJE
uradno prečiščeno besedilo (UPB1)
I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
S tem odlokom Mestna občina Velenje s sedežem v Velenju,
Titov trg 1, (v nadaljevanju: ustanovitelj), ustanavlja javni zavod
za izobraževanje odraslih in sicer ANDRAGOŠKI ZAVOD
LJUDSKA UNIVERZA VELENJE (v nadaljevanju: zavod).
II. STATUSNE DOLOČBE
Ime, sedež in pravni status zavoda
2. člen
Zavod posluje pod imenom:
ANDRAGOŠKI ZAVOD LJUDSKA UNIVERZA VELENJE.
Sedež zavoda: Titov trg 2, Velenje.
Skrajšano ime zavoda je LJUDSKA UNIVERZA VELENJE.
3. člen
Zavod je pravni naslednik Andragoškega zavoda Ljudske
univerze Velenje, ki je vpisan v sodni register pri enoti
Temeljnega sodišča Celje v Celju pod številko registrskega
vložka 1-114-00 Celje, ki je vpisan dne 28. 9. 1994 pod oznako
Srg 1855/94 in prevzame vse pravice in obveznosti tega
zavoda.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga
vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
4. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi v poslovanju in v pravnem prometu, kot jih
določata zakon in ta odlok.
Pečat zavoda

5. člen
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike premera 35 mm.
V sredini pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa je
izpisano: REPUBLIKA SLOVENIJA – LJUDSKA UNIVERZA
VELENJE – VELENJE – ANDRAGOŠKI ZAVOD.

8. člen
Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po izobraževanju
odraslih na območju Mestne občine Velenje, Občine Šmartno
ob Paki in Občine Šoštanj.
III.

DEJAVNOSTI ZAVODA
9. člen
Dejavnost zavoda po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti
(Uradni list RS, št. 69/2007 in 17/2008) je:
- 85.200 osnovnošolsko izobraževanje,
- 85.310 srednješolsko splošno izobraževanje,
- 85.320 srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje,
- 85.410 posrednješolsko neterciarno izobraževanje,
- 85.510 izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na
področju športa in rekreacije,
- 85.520 izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na
področju kulture in umetnosti,
- 85.590 drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje
in usposabljanje,
- 85.600 pomožne dejavnosti za izobraževanje,
- 88.990 drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez
nastanitve,
- 93.299 drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.
Dejavnost se opravlja kot javna služba na področju
izobraževanja odraslih, katere izvajanje je v javnem interesu.
10. člen
Zavod opravlja javno veljavni izobraževalni program, ki je
sprejet na način in po postopku, določenem z zakonom.
11. člen
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti
pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne
da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so
izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede
tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani
pogoji.
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih
zavod opravlja občasno in s katerimi dopolnjuje ponudbo
izobraževalnih storitev ali s katerimi prispeva k popolnejšemu
izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje
registriranih dejavnosti.
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12. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe v okviru dejavnosti, ki so vpisane
v sodni register.
13. člen
Zaradi racionalne izrabe izobraževalnih zmogljivosti in
upoštevajoč načelo krajevne bližine in ter dostopnosti
izobraževanja, lahko zavod ustanavlja dislocirane enote za
izvajanje posameznih izobraževalnih programov.
IV.

ORGANI ZAVODA
14. člen
Organi zavoda so:
- svet zavoda,
- direktor,
- andragoški zbor,
- strokovni aktiv,
- vodja izobraževalnega področja.
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje,
sestavo in način volitev oziroma imenovanje določil s pravili.
Svet zavoda

15. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga tvorijo predstavniki
ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki
udeležencev izobraževanja.
Svet zavoda sestavlja pet članov in to:
- dva predstavnika ustanovitelja,
- dva predstavnika delavcev zavoda in
- en predstavnik udeležencev izobraževanja.
Dva predstavnika ustanovitelja imenuje Svet Mestne občine
Velenje izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov
ter občanov iz naselij Mestne občine Velenje.
Dva predstavnika zaposlenih izvolijo delavci zavoda
neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga
določa zakon in ta odlok.
Enega predstavnika udeležencev izobraževanja pa izvolijo
udeleženci izobraževanja na skupnem sestanku zainteresiranih
udeležencev izobraževanja.
Člani sveta na ustanovitveni seji izmed sebe izvolijo
predsednika in namestnika predsednika. Svet odloča z večino
glasov svojih članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta.
Mandat predstavnikov udeležencev izobraževanja v svetu
zavoda preneha s prenehanjem statusa udeleženca
izobraževanja v zavodu.
16. člen
Svet zavoda:
- imenuje in razrešuje direktorja,
- sprejema program razvoja zavoda,
- sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
- določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične
račune,
- ustanovitelju in ravnatelju zavoda daje predloge in mnenja o
posameznih vprašanjih, pomembnih za delovanje zavoda,
- odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
- odloča o pritožbah udeležencev izobraževanja v zvezi z
izvajanjem posameznih izobraževalnih programov,
- sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa
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ta odlok ali drug,
- odloča o pritožbah delavcev na izrečene disciplinske ukrepe
direktorja ter
- opravlja druge naloge, določene z zakonom ter splošnimi akti
zavoda.
17. člen
(volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda)
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet
zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom
mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred
potekom mandata svetu zavoda. S sklepom o razpisu volitev
mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se
volijo.
Sklep o razpisu volitev se mora objaviti v zavodu.
18. člen
Kandidate za izvolitev v svet zavoda predlagajo delavci na
zboru delavcev, kjer tudi oblikujejo kandidatno listo. Volitve so
veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda.
Izvoljena sta kandidata, ki sta dobila večino glasov delavcev,
ki so volili.
Volitve vodi tričlanska volilna komisija, ki jo imenuje svet
zavoda. Imenovanje volilne komisije in določitev ustreznega
rokovnika njenega delovanja mora biti opravljeno najmanj 60
dni pred iztekom mandata članom sveta.
Volilna komisija pripravi o izvedbi volitev končno poročilo, ki
ga objavi na oglasni deski zavoda ter o izidu volitev obvesti
izvoljene kandidate.
Direktor

19. člen
Andragoški vodja in poslovodni organ zavoda je direktor.
Direktor opravlja naslednje naloge:
- organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
- oblikuje in predlaga poslovno politiko in program razvoja
zavoda,
- pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za
njegovo izvedbo,
- organizira, vodi in usklajuje celotni delovni proces na zavodu,
ter zagotavlja pogoje za normalo in ekonomično poslovanje,
- odloča o uporabi sredstev,
- sklepa pogodbe v zvezi z delovanjem zavoda,
- skrbi za ohranjanje in izboljševanje splošnih materialnih
pogojev za izvajanje dejavnosti (zgradba, šolski prostori in
šolska in pisarniška oprema),
- zagotavlja izpolnjevanje obveznosti, ki jih ima zavod do drugih
organizacij, skupnosti ter lokalnih in državnih organov,
- zagotavlja obveščanje delavcev zavoda, udeležencev
izobraževanja, zunanjih sodelavcev ter pristojnih služb
ustanovitelja o zadevah, ki imajo pomembnejši vpliv na status
in delovanje zavoda,
- zagotavlja pravočasno oblikovanje računovodskih poročil ter
oblikovanje in posredovanje ustreznih poslovnih poročil,
- določa sistemizacijo delovnih mest,
- odloča o sklepanju delovnih razmerij in disciplinski
odgovornosti delavcev,
- opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
20. člen
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki ima
visokošolsko izobrazbo, pedagoško – andragoško izobrazbo,
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strokovni izpit in najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega
najmanj tri leta na področju izobraževanja odraslih.
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda po
postopku in pod pogoji, določenimi z zakonom.
Andragoški zbor

21. člen
Andragoški zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda in
namestniki vodij strokovnih aktivov, vodi pa ga direktor
zavoda.
Andragoški zbor opravlja naslednje naloge:
- obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z
izobraževalnim delom zavoda,
- daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
- daje mnenje o predlogu za imenovanje direktorja,
- daje mnenje o vsebinskih, organizacijskih in kadrovskih
usmeritvah zavoda, ki jih predlaga direktor,
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Strokovni aktiv

22. člen
Strokovni aktiv sestavljajo strokovni delavci - organizatorji
izobraževanja in učitelji na posameznem izobraževalnem
področju. Strokovni aktiv obravnava problematiko, povezano
z izobraževalnim delom, oblikuje predloge za izboljšanje
tega dela, daje mnenje o letnem delovnem načrtu in spremlja
njegovo izvajanje, obravnava pripombe udeležencev
izobraževanja in daje na zahtevo sveta zavoda mnenje o
imenovanju direktorja.
Izobraževalna področja se oblikujejo v skladu z obsegom
aktualnih izobraževalnih interesov in so v času sprejetja tega
odloka naslednja:
- pridobivanje izobrazbe,
- strokovno izobraževanje,
- splošno in jezikovno izobraževanje.
Strokovni aktiv vodi vodja izobraževalnega področja. Učitelji,
ki poučujejo na posameznem področju, izberejo izmed sebe
namestnika vodje aktiva.
Vodja izobraževalnega področja
23. člen
Vodja izobraževalnega področja vodi delo strokovnega aktiva,
načrtuje in organizira izobraževanje, analizira izobraževalno
delo in njegove rezultate, spremlja napredovanje udeležencev
izobraževanja, opravlja in organizira svetovalno delo in opravlja
druge naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
V. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO
ZAVODA
24. člen
Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.
Ustanovitelj zagotavlja sredstva in premoženje, s katerim je
zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.
Ustanovitelj daje zavodu za opravljanje dejavnosti v upravljanje
zgradbo v Velenju, Titov trg 2, ki je zgrajena na št. zemljišča
2539, k. o. Velenje in katere katastrska površina znaša 316 m2
ter opremo, ki je izkaza v bilanci stanja na dan 31. 12. 1996.
Sredstva za izvajanje programov vzgoje in izobraževanja se
zagotavljajo na podlagi standardov in normativov. Standarde in
normative za občinski program vzgoje in izobraževanja določa
Svet Mestne občine Velenje.
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25. člen
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v
upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično
premoženje ali ga obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni
brez soglasja ustanovitelja.
26. člen
Zavod lahko pridobiva sredstva za delo tudi iz prispevkov
slušateljev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz
donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo
proizvodov oziroma storitev, ustvarjenim z opravljanjem vzgoje
in izobraževanja oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v
skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih
stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, izjemoma in
po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
Merila za delitev presežka prihodkov nad odhodki v zavodu
določi minister.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju
medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti
krije država oziroma ustanovitelj, pri tem pa upošteva
dogovorjena merila, normative in standarde, ki veljajo za
dejavnosti zavoda.
27. člen
Zavod lahko ustanovi sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti,
ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne
financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme,
za zviševanje standarda izobraževalnih oblik in podobno.
Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov
občanov, donacij, zapuščin in iz drugih virov.
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in štiri članov,
od katerih sta najmanj dva predstavnika zavoda. Upravni odbor
sklada imenuje svet zavoda.
Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda.
Upravni odbor lahko ima pravila.
VI. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI
ZAVODA
28. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno,
subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod.
Ustanovitelj nadzira gospodarjenje z nepremičninami v njegovi
lasti.
VII. JAVNOST DELA

29. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zagotavlja z obveščanjem javnosti o načrtovanih
izobraževalnih programih za posamezna časovna obdobja, z
obvestili in pojasnili udeležencem izobraževanja in s sporočili
novinarjem drugim predstavnikom javnosti.
Novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo biti prisotni
na sejah in drugih oblikah dela organov zavoda ter oblikah
izvajanja izobraževalnega dela, razen v primerih, kot je to
določeno z zakonom ali drugimi predpisi, ali pa če jih direktor
izrecno povabi na predstavitev dejavnosti.
O delu zavoda javnost obvešča direktor ali oseba, ki jo je za to
nalogo pooblastil.
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VIII.

SPLOŠNI AKTI ZAVODA
30. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja odlok ter v drugih
zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi
svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme
svet zavoda.
Odlok o ustanovitvi andragoškega javnega zavoda Ljudska
univerza Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 6/1997)
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
VIX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v
roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
32. člen
Direktorju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero
je bil imenovan. Po izteku mandata direktorju se opravi razpis
prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenem
s tem odlokom.
V primeru, da dosedanjemu direktorju mandat poteče pred
oblikovanjem sveta zavoda po tem aktu, imenuje dosedanji
svet zavoda vršilca dolžnosti direktorja in sicer za obdobje do
imenovanja direktorja po tem aktu.
To obdobje ne more biti daljše od enega leta.
33. člen
Direktor zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po
zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo
dela ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem odlokom v roku
treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
34. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati statutarni sklep
zavoda Delavske univerze Velenje, ki ga je dne 18. 5. 1993
sprejela Skupščina občine Velenje in odločba o spremembi in
dopolnitvi odločbe o ustanovitvi Delavske univerze Velenje, ki
jo je 14. 7. 1981 sprejela Skupščina občine Velenje.
35. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi andragoškega javnega
zavoda Ljudska univerza Velenje (Uradni vestnik MO Velenje,
št. 6/2001) vsebuje naslednjo končno določbo:
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku
MO Velenje.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
andragoškega javnega zavoda Ljudska univerza Velenje
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2008) vsebuje naslednjo
končno določbo:
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

26. oktober 2016

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi
andragoškega javnega zavoda Ljudska univerza Velenje
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 12/2016) vsebuje naslednjo
končno določbo:
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 015-02-0004/2016-570
Datum: 25. 10. 2016
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

26. oktober 2016

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 57. in 97. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10ZUPUDPP,106/10-popravek, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12,
35/13-Skl.US:U-I-43/13-8, 76/14-odl.US in 14/15 - ZUUJFO) ter na podlagi 24.
člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št.
1/2016 – UPB) na svoji 16. seji, dne 25. 10. 2016 sprejel naslednji

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih
za območje urejanja S4/4, Nad Stanetovo
cesto v Velenju
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/4, Nad Stanetovo
cesto v Velenju (Odlok je objavljen v Uradnem vestniku Mestne
občine Velenje, št. 22/06-UPB1, 3/08 in 7/11) – v nadaljevanju
kratko: Odlok o PUP.
2. člen
8. člen Odloka o PUP se spremeni tako, da se glasi:
»2. Gradnja in postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov
(1) Na celotnem območju PUP je dovoljena postavitev in gradnja
nezahtevnih in enostavnih objektov, razen za morfološke enote,
kjer je to prepovedano. Postavitev majhnih stavb je dopustna
le na zemljiških parcelah, na katerih je že zgrajen objekt, ki
ima uporabno ali gradbeno dovoljenje, oziroma je za predviden
objekt že izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje. To določilo
ne velja za postavitev nezahtevnih objektov, kot so ograje,
škarpe ali podporni zidovi.
(2) Na varovanih območjih gozdnih zemljišč, je dopustna
gradnja brez gradbenega dovoljenja, če so izpolnjeni naslednji
pogoji:
- da gre za gradnjo oziroma postavitev čebelnjaka, gozdne
učne poti, grajene gozdne vlake, vrtine ali vodnjaka, krmišča,
rastlinjaka in gozdne ceste v skladu z zakonskimi predpisi o
vrstah objektov glede na zahtevnost.
(3) Razvrstitev objektov med nezahtevne in enostavne objekte
in ostale pogoje za njihovo postavitev oziroma gradnjo,
predpisujejo zakonski in podzakonski predpisi Republike
Slovenije s področja prostorskega načrtovanja in graditve
objektov.
(4) Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih
priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, pač pa
so lahko priključeni le na obstoječe priključke.«
3. člen
9. člen Odloka o PUP se spremeni tako, da se glasi:
»Gradnja podpornih zidov in postavitev ograj
(1) Ograje in podporne zidove ob parcelnih mejah je dovoljeno
postavljati tako, da ne zmanjšujejo prometne varnosti in da
dopuščajo redno vzdrževanje cest. Določila glede odmikov
ograj, podornih zidov in škarp od javnih prometnih površin in
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cest so predpisana v 16. členu odloka.
(2) Ob javni cesti zgornji rob ograje oziroma lega ograje ne sme
posegati v polje preglednosti, pred gradnjo takšne ograje pa je
potrebno pridobiti soglasje upravljavca javne ceste.
(3) Žive meje ali ograje so lahko visoke največ 1,80 m. Izjemoma
so lahko tudi višje, s tem da ne poslabšujejo bivalnih pogojev
lastnikov sosednjih parcel (soglasje lastnikov sosednjih parcel)
in ob pogojih iz prvega odstavka tega člena.
(4) Protihrupne ograje je mogoče postavljati tam, kjer hrup
presega s predpisi določene dopustne vrednosti.
(5) Ograje naj bodo praviloma lahke in transparentne, le
v primeru, ko zakrivajo vizualno emisijo ali predstavljajo
protihrupno zaščito, so lahko masivne izvedbe.«
4. člen
V 10. členu Odloka o PUP se spremeni naslov tako, da se
glasi:
»3. Merila in pogoji za druge posege v prostor«
5. člen
12. člen Odloka o PUP se spremeni tako, da se glasi:
»Intenzivnost rabe zemljišča se s posameznim posegom
– novogradnja, ne sme bistveno spremeniti; ne sme presegati
razmerja 50%:50% (pozidane površine – bruto tlorisna površina
objekta : nepozidane površine).«
6. člen
V 13. členu Odloka o PUP se spremeni naslov tako, da se
glasi:
»4. Merila in pogoji za spremembo namembnosti obstoječih in
predvidenih objektov«
7. člen
V 15. členu Odloka o PUP se spremeni naslov tako, da se
glasi:
»5. Merila in pogoji za vzdrževanje stavbnega fonda,
infrastrukturnih objektov in naprav ter nepozidanih površin«
8. člen
16. člen Odloka o PUP se spremeni tako, da se glasi:
»1. Odmiki stavb in ostalih objektov od sosednjih zemljišč
1.1. Odmiki pri gradnji zahtevnih in manj zahtevnih objektov
(1) Odmik od parcelne meje sosednje parcele, pri gradnji
zahtevnih in manj zahtevnih objektov, mora biti zadosten za
normalno vzdrževanje objektov. Vse novogradnje morajo biti
oddaljene od parcelne meje sosednje parcele najmanj 4,00.
Ob pisnem soglasju lastnika sosednje parcele je lahko odmik
tudi manjši.
(2) Manjši odmik stavbe od sosednje parcele, kot je opredeljen
v prejšnjem odstavku, je brez soglasja lastnika sosednje
parcele dopusten takrat, kadar se na mestu poprej odstranjene
zakonito zgrajene stavbe postavi nova stavba. V teh primerih
morajo biti odmiki novega objekta od sosednjih parcel enaki,
kot pri obstoječem, odstranjenem objektu. Ti pogoji veljajo tudi
za rekonstrukcije obstoječih objektov.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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(3) Če ni z gradbeno linijo ali z ulično gradbeno linijo obstoječih
stavb določen manjši odmik, morajo biti zahtevni in manj zahtevni
objekti od javne ceste in drugih javnih površin odmaknjeni (nad
terenom in pod njim) najmanj 6,00 m oziroma 5,00 m od javne
poti ali ceste nižjega ranga. Če so odmiki manjši, mora s tem
soglašati pristojen organ Mestne občine Velenje, za državne
ceste pa izvajalec gospodarske javne službe za vzdrževanje
državnih cest.
1.2. Odmiki pri gradnji nezahtevnih in enostavnih objektov
(1) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od meje sosednjih
parcel, na katere mejijo, odmaknjeni najmanj 1,00 m. Odmik
je lahko tudi manjši ob pisnem soglasju lastnika sosednje
parcele.
(2) Če ni z gradbeno linijo ali ulično gradbeno linijo obstoječih
stavb določen manjši odmik, morajo biti nezahtevni in enostavni
objekti odmaknjeni od javne ceste in drugih javnih površin
najmanj 1,50 m. Če so odmiki manjši od 1,50 m, mora s tem
soglašati pristojen organ Mestne občine Velenje, za državne
ceste pa izvajalec gospodarske javne službe za vzdrževanje
državnih cest.
(3) Odmik ograje, škarpe ali podpornega zidu od meje sosednje
parcele mora biti oddaljen najmanj 0,50 m, če se z gradnjo ne
posega na sosednjo parcelo. Odmik je lahko tudi manjši ob
pisnem soglasju lastnika sosednje parcele.
1.3. Odmiki cestnega priključka in parkirišč
(1) Odmik cestnega priključka od javne občinske ceste oziroma
od meje sosednje parcele, če je njegova širina do 3,00 m in
je pridobljeno soglasje upravljavca takšne ceste, je lahko
minimalno 1,00 m. Ob pisnem soglasju lastnika sosednje
parcele je lahko odmik tudi manjši.
(2) Minimalni odmik 1,00 m od sosednje parcele, za katerega
ni potrebno soglasje lastnika sosednje parcele, velja tudi
za gradnjo nepokritih parkirišč ter ostalih utrjenih površin ob
stanovanjskih in drugih objektih. Ob pisnem soglasju lastnika
sosednje parcele je lahko odmik tudi manjši.
1.4. Ugotavljanje odmika od sosednje parcele
Preveritev, ali so izpolnjene zahteve glede odmika od sosednje
parcele, se opravi tako, da se kot odmik šteje najkrajša razdalja
med točko objekta, ki se najbolj približa parcelni meji in parcelno
mejo.«
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 350-03-0001/2016-300
Datum: 25. 10. 2016
				

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

26. oktober 2016

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 57. in 97. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10ZUPUDPP,106/10-popravek, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12,
35/13-Skl.US:U-I-43/13-8, 76/14-odl.US in 14/15 - ZUUJFO) ter na podlagi 24.
člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št.
1/2016 – UPB) na svoji 16. seji, dne 25. 10. 2016 sprejel naslednji

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o
prostorskih ureditvenih pogojih
za območje urejanja S4/8, Podkraj v Velenju
1. člen
(uvodne določbe)
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/8, Podkraj v Velenju
(Odlok je objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje,
št. 17/95, 3/00, 8/00, 13/06, 20/09 in 17/12) – v nadaljevanju
kratko: Odlok o PUP.
2. člen
39. člen Odloka o PUP se spremeni tako, da se glasi:
»Morfološki enoti 13/1 in 13/2
V enotah 13/1 in 13/2 je dovoljena gradnja nezahtevnih in
enostavnih objektov skladno z določili iz 8. člena tega odloka. V
obeh enotah je dopustna tudi stanovanjska gradnja pod pogojem,
da to omogočajo geološke razmere na posamezni parceli (na
podlagi geološkega poročila), če je posamezni stanovanjski
objekt možno priključiti na komunalno infrastrukturo in če je do
posamezne parcele omogočen normalen dovoz.«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 350-03-0005/2016-300
Datum: 25. 10. 2016
				
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

26. oktober 2016
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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, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO in
76/15), 9. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16) in 24. člena
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/06-UPB1,
26/07 in 18/08 in 21/15) na svoji 16. seji dne 25. 10.2 016 sprejel

SKLEP

o spremembah in dopolnitvah Sklepa o
načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem
Mestne občine Velenje za leto 2016
1. člen
V Sklepu o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem
Mestne občine Velenje za leto 2016 (Uradni vestnik MO
Velenje, št. 21/15, 1/16, 3/16, 7/16, 12/16; v nadaljevanju:
sklep) se spremeni 2. odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»Razpolaganje z nepremičnim premoženjem v lasti občine se
za leto 2016 načrtuje v orientacijski vrednosti 2.484.420,04
EUR.«
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 460-02-0002/2015
Datum: 25. 10. 2016 					
		
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

964 Velenje

976 Črnova

964 Velenje

957 Škale

29.

30.

31.

32.

964 Velenje

964 Velenje

16.

17.

3847
1745
17
1039
3180
2276
5446
987
267
905
1017
skupaj 20.726

121
2779
127
4635
207
733
772
11448
7145
907
661
5689
skupaj 35.224

294/1-del
294/3-del
295/4-del
524/2-del
524/3
525/2
525/11
525/14
530/1
530/2
309/1-del

94/22-del
945/7
945/9
945/16-del
945/19
945/20
936-del
937/5-del
937/6
937/7
937/8
945/5-del
nezazidano zemljišče

nezazidano zemljišče

funkcionalno zemljišče

nezazidano zemljišče

Vrsta dejanske rabe

neposredna pogodba

Predvidena metoda
razpolaganja

Orientacijska

Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnin primernih za
gradnjo poslovno servisnih objektov.

stanovanje zasedeno z najemnikom, skupni del stavbe v etažni
lastnini vseh etažnih lastnikov objekta, delež Mestne občine
Velenje predstavlja 0,224 %
prostra na terasi prazna, skupni del stavbe v etažni lastnini vseh
etažnih lastnikov objekta, delež Mestne občine Velenje
predstavlja 6,7558 %

Obrazložitev ekonomske utemeljenosti razpolaganja

2

1.421.471,09

545.972,00

321.253,00

2.297,44

424,96

Orientacijska
vrednost v €

760.949,04

680,00

5.269,04

Orientacijska vrednost €

15,50

15,50

13,28

Za nakup predmetnega zemljišča je zaradi zaokrožitve
lastništva nepremičnin zainteresiran lastnik sosednjih zemljišč.
Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnin primernih za
gradnjo poslovnih objektov.

13,28

vrednosti v €/m

Za nakup predmetnega zemljišča je zaradi zaokrožitve
lastništva nepremičnin zainteresiran lastnik sosednjih zemljišč.

Obrazložitev ekonomske utemeljenosti razpolaganja

2016 – Stavbe in deli stavb

javni razpis

javni razpis

neposredna pogodba

neposredna pogodba

Predvidena metoda
razpolaganja

dela stavbe ID 964-3553-34 v izmeri 5,6 m2, ID 964-3553-35
neposredna pogodba
v izmeri 16,5 m2, Zidanškova 6

stanovanje Stantetova 18, ID 3388-46, 60,8 m2

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

173

32

Velikost (m 2)

676/10

1658/17

Parcelna št.

2016-Zemljišča

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

SKUPAJ

Šifra in katastrska
občina

Zap. št.

SKUPAJ

Šifra in katastrska
občina

Zap.št.

PRILOGA 1: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2016
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Na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne
občine Velenje št.1/2016 -uradno prečiščeno besedilo) ter 60. in 96. člena
Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS št. 33/07, 70/08-ZVO-1B,
108/09, 80/10-ZUPUDPP, 106/10-popravek, 43/11-ZKZ-C, 57/12-ZUPUDPP-A,
109/12, 35/13 Skl.US:U-I-43/13-8, 76/14-odl.US in 14/15-ZUUJFO) izdajam

SKLEP

o javni razgrnitvi Osnutka Odloka o
spremembah in dopolnitvah Odloka o
ureditvenem načrtu pokopališča Škale
1. člen
Javno se razgrne OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH
IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU
POKOPALIŠČA ŠKALE (osnovni Odlok je objavljen v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje, št. 6/01 – v nadaljevanju:
Odlok o UN).
2. člen
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o
UN bo izvedena v avli Mestne občine Velenje in v prostorih
Krajevne skupnosti Škale-Hrastovec.
Javna razgrnitev se začne z dnem objave tega sklepa
v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje in z javnim
naznanilom v svetovnem spletu. Javna razgrnitev bo trajala
15 dni.
3. člen
V času javne razgrnitve bo Urad za urejanje prostora Mestne
občine Velenje skupaj s Krajevno skupnostjo Škale-Hrastovec,
organiziral javno obravnavo osnutka odloka o spremembah in
dopolnitvah Odloka o UN. Javna obravnava bo organizirana 9.
11. 2016 ob 17:00 uri v sejni dvorani Mestne občine Velenje,
Titov trg 1, Velenje.
4. člen
Namen javne razgrnitve je seznaniti občane in zainteresirano
javnost z vsebino predlaganega osnutka odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o UN in pridobiti k osnutku pripombe,
mnenja in dodatne predloge.
Pisne pripombe, mnenja in predloge lahko podajo občani
in zainteresirani na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo Uradu
za urejanje prostora Mestne občine Velenje, Titov trg 1, v
Velenju.
Številka: 350-03-0003/2016-300
Datum: 27. 10. 2016
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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