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MESTNA OBČINA VELENJE
ŽUPAN
Številka: 403-02-002/2006-441
Datum: 5.4.2007
SVET MESTNE OBČINE VELENJE, TU

Zadeva: Popravek Osnutka odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2008

V splošnem delu Osnutka odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2007 je prišlo pri zajemanju
podatkov ocene realizacije proračuna Mestne občine Velenje za leto 2005 do napake, zato so v splošnem delu
osnutka proračuna, objavljenega v Prilogi h glasilu, št. 04/3 na straneh od 6 do 13, izkazana napačna stanja
sredstev na računih proračuna za preteklo in tekoče leto realiziranega proračuna Mestne občine Velenje za
leto 2006, osnutka proračuna Mestne občine Velenje za leto 2007 in osnutka proračuna Mestne občine
Velenje za leto 2008. Splošni del osnutka proračuna Mestne občine Velenje za leto 2008 se nadomesti s
priloženimi tabelami.

Judita Zager, univ.dipl.ekon., s.r.
Višja svetovalka I za finance
Andreja Katič, univ.dipl.prav.
Direktorica uprave, zanjo
Alenka Rednjak, dipl.ekon.(UN), s.r.
Vodja Urada župana in splošnih zadev

Srečko MEH, s.r.
ŽUPAN
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3
388.083
113.683
274.400
-1.685.716

1.926.348
240.632

Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih (I.+ IV. + VII. - II. - V. - VIII.)

Stanje sredstev na računih - zadnji dan preteklega leta
Stanje sredstev na računih - zadnji dan tekočega leta

X.

159.235
49.241
109.994

31.002.467
33.072.578
-2.070.111

Odplačila dolga
Neto zadolževanje / neto odplačila dolga (VII. - VIII.)

Zadolževanje

RAČUN FINANCIRANJA

Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV. - V.)

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Prihodki
Odhodki
Presežek prihodkov nad odhodki / odhodkov nad prihodki (I. - II.)

VII.
VIII.
IX.

IV.
V.
VI.

I.
II.
III.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

3

1
2

REALIZIRANI
PRORAČUN
2006

ZAP.
ŠT.

Proračun Mestne občine Velenje za leto 2008 se določa v naslednjih zneskih:

PRORAČUN MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO 2008

240.632
363.048

122.416

133.742
1.326.782

1.460.524

40.895
29.649
11.246

32.708.001
33.923.613
-1.215.612

4

OSNUTEK
PRORAČUNA
2007

363.048
365.718

197.171
846.061
2.670

1.043.232

25.872
30.091
-4.219

38.799.900
39.639.073
-839.172

5

OSNUTEK
PRORAČUNA
2008

6=5/4

IND

64
2

71
147

63
101
-

119
117
-

V EUR

OSNUTEK

4

18.597.579

2.190.792
116.732
2.074.060
5.322.525

DAVČNI PRIHODKI

Davki na dohodek in dobiček
Dohodnina

Davki na premoženje
Davki na nepremičnine
Davki na premičnine
Davki na dediščine in darila
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje

Domači davki na blago in storitve
Davki na posebne storitve
Drugi davki na uporabo blaga in storitev

NEDAVČNI PRIHODKI

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki
Prihodki od obresti
Prihodki od premoženja

Takse in pristojbine
Upravne takse in pristojbine

Globe in denarne kazni

70

700
7000

703
7030
7031
7032
7033

704
7044
7047

71

710
7100
7102
7103

711
7111

712

73.319

50.777
50.777

1.361.018
1.077
89.981
1.269.960

4.583.367
3.962.450
81
59.373
561.462

11.823.420
11.823.420

23.920.104

TEKOČI PRIHODKI

3
31.002.467

2

1

REALIZIRANI
PRORAČUN
2006

PRIHODKI

I.

NAZIV KONTA

ČLENITEV
KONTOV

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

76.022

54.248
54.248

1.686.617
0
67.977
1.618.640

5.022.304

1.250.626
125.188
1.125.438

4.922.968
4.252.212
0
62.594
608.162

12.969.000
12.969.000

19.142.594

24.164.898

32.708.001

4

OSNUTEK
PRORAČUNA
2007

78.303

52.162
52.162

1.765.715
0
69.166
1.696.549

5.036.628

1.251.461
125.188
1.126.273

5.028.409
4.340.194
0
62.594
625.622

13.682.000
13.682.000

19.961.870

24.998.498

38.799.900

5

OSNUTEK
PRORAČUNA
2008
6=5/4

IND

103

96
96

105
102
105

100

100
100
100

102
102
100
103

105
105

104

103

119

V EUR

5

PREJETE DONACIJE

Prejete donacije iz domačih virov
Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb

Prejete donacije iz tujine
Prejete donacije in darila od tujih pravnih oseb

TRANSFERNI PRIHODKI

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov
Prejeta sredstva iz javnih skladov

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih pomoči Evropske unije

730
7300
7301

731
7312

74

740
7400
7401
7403

741
7410

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
Prihodki od prodaje prevoznih sredstev

720
7200
7201

73

KAPITALSKI PRIHODKI

72

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč

Drugi nedavčni prihodki
Drugi nedavčni prihodki

714
7141

722
7220
7221

Prihodki od prodaje blaga in storitev
Prihodki od prodaje blaga in storitev

713
7130

2

Globe in denarne kazni

1

7120

NAZIV KONTA

ČLENITEV
KONTOV

141.598
141.598

73.319

2.926.682
2.801.241

3.590.368
3.343.062
247.305
0

6.517.050

17.150
17.150

15.193
14.775
417

32.342

189.517
3.587
185.930

343.453
342.392
1.061

532.970

3.695.813
3.695.813

3

REALIZIRANI
PRORAČUN
2006

273.961
273.961

76.022

1.612.301
629.473

3.979.512
3.739.182
240.330
0

5.591.813

33.383
33.383

79.274
78.648
626

112.658

2.146.044
0
2.146.044

692.589
692.589
0

2.838.633

2.931.456
2.931.456

4

OSNUTEK
PRORAČUNA
2007

275.663
275.663

78.303

1.783.149
0

9.166.430
8.830.994
335.436
0

10.949.579

0
0

515.594
514.968
626

515.594

1.973.185
0
1.973.185

363.045
363.045
0

2.336.229

2.864.785
2.864.785

5

OSNUTEK
PRORAČUNA
2008
6=5/4

IND

111
0

230
236
140
-

196

0
0

650
655
100

458

92
92

52
52
-

82

98
98

101
101

103

V EUR
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33.072.578
4.707.854

ODHODKI

TEKOČI ODHODKI

Plače in drugi izdatki zaposlenim
Plače in dodatki
Regres za letni dopust
Povračila in nadomestila
Sredstva za delovno uspešnost
Sredstva za nadurno delo
Drugi izdatki zaposlenim

Prispevki delodajalcev za socialno varnost
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
Prispevek za zaposlovanje
Prispevek za starševsko varstvo
Premije kol. dod. pok. zav. na podlagi ZKDPZJU

Izdatki za blago in storitve
Pisarniški in splošni material in storitve
Posebni materiali in storitve
Energija, voda, komualne storitve in komunikacije
Prevozni stroški in storitve
Izdatki za službena potovanja
Tekoče vzdrževanje
Poslovne najemnine in zakupnine
Kazni in odškodnine

40

400
4000
4001
4002
4003
4004
4009

401
4010
4011
4012
4013
4015

402
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027

2.522.795
694.355
7.624
388.462
35.809
40.432
307.778
57.157
472

296.072
139.217
114.704
970
1.617
39.564

1.785.407
1.527.786
66.560
139.743
27.363
15.671
8.284

31.002.467

II.

50.232
75.210

SKUPAJ

3

I.

2

Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU za strukturno politiko
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU

1

REALIZIRANI
PRORAČUN
2006

7412
7416

NAZIV KONTA

ČLENITEV
KONTOV
204.375
778.452

2.983.651
656.923
9.043
398.765
36.722
36.534
433.972
47.008
0

288.166
137.727
113.166
1.089
1.652
34.531

1.851.143
1.580.771
67.906
150.167
29.665
14.509
8.125

5.366.868

33.923.613

32.708.001

4

OSNUTEK
PRORAČUNA
2007

2.984.841
657.937
9.740
403.105
38.057
37.686
436.096
47.288
0

303.726
145.264
119.250
1.106
1.723
36.384

1.976.903
1.692.518
68.824
156.919
31.243
15.006
12.394

5.543.638

39.639.073

38.799.900

338.007
1.445.142

5

OSNUTEK
PRORAČUNA
2008
6=5/4

IND

100
100
108
101
104
103
100
101
-

105
105
105
102
104
105

107
107
101
104
105
103
153

103

117

119

165
186

V EUR

7

Plačila domačih obresti
Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam
Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem

Rezerve
Splošna proračunska rezervacija
Proračunska rezerva

TEKOČI TRANSFERI

Subvencije
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom

Transferi posameznikom in gospodinjstvom
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
Štipendije
Drugi transferi posameznikom

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

Drugi tekoči domači transferi
Tekoči transferi občinam
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
Tekoči transferi v javne sklade
Tekoči transferi v javne zavode
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

Tekoči transferi v tujino
Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini

INVESTICIJSKI ODHODKI

403
4031
4033

409
4090
4091

41

410
4102

411
4112
4117
4119

412
4120

413
4130
4131
4132
4133
4135

414
4142

42

2

Davek na izplačane plače
Drugi operativni odhodki

1

4028
4029

NAZIV KONTA

ČLENITEV
KONTOV

41.729
0
41.729

61.850
0
61.850

69.273
921.433

15.368.210

0
0

8.295.229
135.157
385.441
41.838
5.088.439
2.644.355

869.304
869.304

1.031.798
46.280
0
985.518

30.130
30.130

10.226.460

3

REALIZIRANI
PRORAČUN
2006

12.227.145

0
0

8.364.935
0
378.902
48.181
5.516.324
2.421.528

1.035.499
1.035.499

1.080.454
62.594
0
1.017.860

37.782
37.782

10.518.670

125.188
83.459
41.729

118.720
35.053
83.667

59.372
1.305.313

4

OSNUTEK
PRORAČUNA
2007

20.150.061

0
0

9.025.300
0
378.902
48.719
5.837.957
2.759.723

1.060.019
1.060.019

1.109.101
69.688
0
1.039.413

38.454
38.454

11.232.874

125.188
83.459
41.729

152.979
12.936
140.043

52.099
1.302.835

5

OSNUTEK
PRORAČUNA
2008
6=5/4

IND

165

-

108
100
101
106
114

102
102

103
111
102

102
102

107

100
100
100

129
37
167

88
100

V EUR

8

INVESTICIJSKI TRANSFERI

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin
Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
Investicijski transferi občinam
Investicijski transferi javnim zavodom

SKUPAJ

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI / ODHODKOV NAD PRIHODKI (I. - II.)

43

431
4310
4311
4314

432
4320
4323

II.

III.

2

Nakup in gradnja osnovnih sredstev
Nakup zgradb in prostorov
Nakup prevoznih sredstev
Nakup opreme
Nakup drugih osnovnih sredstev
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
Investicijsko vzdrževanje in obnove
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
Nakup nematerialnega premoženja
Študije o izvedlj. projektov, proj. dok., nadzor in inv. inž.

1

420
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208

NAZIV KONTA

ČLENITEV
KONTOV

-2.070.111

33.072.578

1.388.257
258.640
1.129.617

1.381.796
62.719
1.319.077
0

2.770.053

15.368.210
1.730.967
20.146
218.259
61.708
9.707.217
1.044.898
1.653.488
0
931.527

3

REALIZIRANI
PRORAČUN
2006

-1.215.612

33.923.613

2.833.097
0
2.833.097

2.977.833
685.194
2.292.639
0

5.810.931

12.227.145
998.581
398.427
532.002
25.455
5.477.270
1.604.498
1.100.943
0
2.089.968

4

OSNUTEK
PRORAČUNA
2007

-839.172

39.639.073

1.239.206
0
1.239.206

1.473.293
79.953
1.393.340
0

2.712.499

20.150.061
542.480
0
380.729
21.970
14.192.735
1.322.282
1.122.016
0
2.567.848

5

OSNUTEK
PRORAČUNA
2008
6=5/4

IND

-

117

44
44

49
12
61
-

47

165
54
0
72
86
259
82
102
123

V EUR
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113.683

-1.685.716

1.926.348

1.926.348
240.632

ODPLAČILA DOLGA

Odplačila domečega dolga
Odplačila kreditov poslovnim bankam
Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem

NETO ZADOLŽEVANJE / NETO ODPLAČILO DOLGA (VII. - VIII.)

POVEČANJE / ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I. +IV. + VII. -II. - V. - VIII.)

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (PRENOS IZ PRETEKLEGA LETA)

Stanje sredstev na računih - zadnji dan preteklega leta
Stanje sredstev na računih - zadnji dan tekočega leta

VIII.

550
5501
5503

IX.

X.

274.400

113.683
0
113.683

388.083
388.083
0

Domače zadolževanje
Najeti krediti pri poslovnih bankah
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih

388.083

500
5001
5003

3

ZADOLŽEVANJE

2

1

REALIZIRANI
PRORAČUN
2006

VII.

NAZIV KONTA

ČLENITEV
KONTOV

RAČUN FINANCIRANJA

240.632
363.048

240.632

122.416

1.326.782

133.742
16.692
117.051

133.742

1.460.524
0
1.460.524

1.460.524

4

OSNUTEK
PRORAČUNA
2007

363.048
365.718

363.048

2.670

846.061

197.171
17.109
180.062

197.171

1.043.232
0
1.043.232

1.043.232

5

OSNUTEK
PRORAČUNA
2008
6=5/4

IND

2

64

147
103
154

147

71
71

71

V EUR

10

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

Prejeta vračila danih posojil
Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov
Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin
Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij
Prejeta vračila danih posojil od občin

Prodaja kapitalskih deležev
Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

Dana posojila
Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države in občin
Dana posojila finančnim institucijam

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih

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

750
7500
7502
7503
7505

751
7512

V.

440
4402
4403

441
4412

VI.

2

1

IV.

NAZIV KONTA

ČLENITEV
KONTOV

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

3

109.994

0
0

49.241
40.895
8.346

49.241

6.552
6.552

152.682
0
0
27.124
125.558

159.235

REALIZIRANI
PRORAČUN
2006
4

11.246

0
0

29.649
0
29.649

29.649

0
0

40.895
0
40.895
0
0

40.895

OSNUTEK
PRORAČUNA
2007
5

-4.219

0
0

30.091
0
30.091

30.091

0
0

25.872
0
0
25.872
0

25.872

OSNUTEK
PRORAČUNA
2008
6=5/4

IND

-

-

101
101

101

-

63
0
-

63

V EUR

Osnutek
OBRAZLOŽITEV
PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE
ZA LETO 2008

1) SESTAVA PRORAČUNA
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo: 1) bilanca prihodkov in odhodkov, 2) račun finančnih terjatev in naložb
ter 3) račun financiranja. V navedenih izkazih so izkazani prihodki oz. prejemki in odhodki oz. izdatki
Mestne občine Velenje ter krajevnih skupnosti in mestnih četrti, ki so jim v skladu s Pravilnikom o enotnem
kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št.
54/02 – 138-06) prirejeni ustrezni konti.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo:
1. prihodki, ki obsegajo:
- davčne prihodke, ki zajemajo tudi prispevke (skupina kontov 70);
- nedavčne prihodke (skupina kontov 71);
- kapitalske prihodke (skupina kontov 72);
- prejete donacije (skupina kontov 73) in
- transferne prihodke (skupina kontov 74);
2. odhodki, ki obsegajo:
- tekoče odhodke (skupina kontov 40);
- tekoče transfere (skupina kontov 41);
- investicijske odhodke (skupina kontov 42) in
- investicijske transfere (skupina kontov 43).
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo:
- prejemki od vrnjenih posojil in od prodaje kapitalskih vlog (skupina kontov 75) in
- izdatki za dana posojila in za nakup kapitalskih naložb (skupina kontov 44).
V računu financiranja se izkazujejo:
- zadolževanje (skupina kontov 50), ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v
bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s
financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja,
- odplačila posojil (skupina kontov 55) ter
- načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih.
V posebnem delu proračuna so izkazani finančni načrti neposrednih uporabnikov, in sicer finančni načrt
Mestne občine Velenje (posebej so izkazani tudi načrti mestnih četrti) ter finančni načrti krajevnih skupnosti.
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V finančnih načrtih tabela Prihodki – posebni del predstavlja pregled vseh prihodkov proračuna, povečanih
za sredstva vrnjenih posojil in depozitov, sredstva od prodaje kapitalskih naložb ter sredstva dobljenih
posojil. Prihodki oz. prejemki so razvrščeni po proračunskih postavkah in podpostavkah, ki so jim prirejeni
ustrezni konti ekonomske klasifikacije.
Tabela Odhodki – posebni del predstavlja pregled vseh odhodkov proračuna, povečanih za dana posojila in
sredstva za nakup kapitalskih naložb ter odplačil glavnic posojil. Odhodki oz. izdatki so razvrščeni po
delovnih področjih posameznega neposrednega uporabnika na osnovi Pravilnika o programski klasifikaciji
izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05 – 138/06) v:
- področja proračunske porabe (21 področij - PPP),
- glavne programe (57 glavnih programov - GPR),
- podprograme (117 podprogramov - PPR),
- proračunske postavke (PP) in
- konte (EK).
Šifre področij porabe, glavnih programov in podprogramov so določene s pravilnikom o programski
klasifikaciji. Šifra proračunske postavke je sestavljena iz 9 mest: prva štiri mesta označujejo šifro
proračunskega uporabnika, drugi dve mesti označujeta šifro področja proračunske porabe, zadnja tri mesta
označujejo zaporedno številko proračunske postavke.
V tabelah splošnega dela proračuna so prikazani naslednji podatki:
1) realizacija proračuna za leto 2006 (REALIZIRANI PRORAČUN 2006);
2) osnutek proračuna za leto 2007 (OSNUTEK PRORAČUNA 2007);
3) osnutek proračuna za leto 2008 (OSNUTEK PRORAČUNA 2008);
5) indeks rasti.
V tabeli Odhodki – posebni del so poleg navedenih prikazani tudi naslednji podatki:
1) šifra področja proračunske porabe, glavnega programa in podprograma (PPP/GPR/PPR);
2) šifra proračunskega uporabnika, proračunske postavke in konta (PU/PP/EK);
3) naziv proračunskega uporabnika, področja porabe, glavnega programa, podprograma, proračunske
postavke in konta (NAZIV).
Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti proračunskih uporabnikov za investicije, državne pomoči
in projekte, ki se financirajo s sredstvi EU, in so razvrščeni po:
- področjih proračunske porabe,
- glavnih programih,
- podprogramih,
- projektih ter
- virih financiranja.
Viri financiranja so razvrščeni na kategorije:
- proračunski viri – lastna sredstva: sredstva občinskega proračuna, vključno z zadolževanjem;
- proračunski viri – transfer iz državnega proračuna: sredstva, ki jih občina prejme iz sredstev državnega
proračuna in sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU;
- proračunski viri – evropska sredstva: sredstva, ki jih občina prejme od tujih vlad in vladnih institucij ter
tujih nevladnih organizacij in fundacij;
- ostali viri – druge občine: sredstva, ki jih občina prejme iz proračuna druge občine;
- ostali viri – posredni proračunski uporabniki: sredstva, ki jih občina prejme od posrednih uporabnikov
državnega in občinskih proračunov;
- ostali viri – domači partnerji: sredstva, ki jih občina prejme od domačih pravnih in fizičnih oseb;
- ostali viri – tuji partnerji: sredstva, ki jih občina prejme od tujih pravnih in fizičnih oseb.
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Projekti so lahko sestavljeni iz več proračunskih postavk, ki so v posebnem delu proračuna razvrščene med
različne podprograme in proračunske uporabnike, zato so v načrtu razvojnih programov projekti uvrščeni v
nosilne podprograme.
Predmet sprejemanja je osnutek proračuna Mestne občine Velenje za leto 2008.
2) PRIPRAVA PRORAČUNA
Osnutek odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2008 je pripravljen na osnovi Zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, 123/06 v nadaljevanju: ZFO-1), Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99 – 14/07; v nadaljevanju: ZJF), Izhodišč za pripravo proračunov občin za leti 2007 in 2008, ki
jih je pripravilo Ministrstvo za finance, št. 412-01-50/2005/5 z dne 14.7.2006, Proračunskega priročnika za
pripravo proračunov občin za leti 2007 in 2008, ki ga je pripravilo Ministrstvo za finance, št. 410111/2006/1 z dne 14.11.2006 ter Navodila za pripravo proračunov Mestne občine Velenje za leti 2007 in
2008, št. 403-02-002/206-441 z dne 11.12.2006.
Za načrtovanje proračunov Mestne občine Velenje za leto 2008 so bila podana naslednja kvantitativna
izhodišča:
»- pri načrtovanju obveznosti v tuji valuti oz. planiranju sredstev z devizno klavzulo tečaj USD v višini
199,7 SIT;
- pri načrtovanju sredstev za plače zaposlenih, ki se jim sredstva za plače določajo v skladu z zakonom o
sistemu plač v javnem sektorju se smiselno upošteva obrazložitev načrtovanja sredstev za plače, prispevke in
davek, ki jo je za državni proračun pripravilo Ministrstvo za finance in je objavljena v Proračunskem
priročniku 2007 – 2008 - zvezek 1:
»Skladno z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju se predvideva, da bodo v letu 2007 sprejeti vsi
potrebni podzakonski predpisi in kolektivne pogodbe, ki bodo omogočili začetek izplačevanja plač po novem
zakonu vsem zaposlenim v javnem sektorju in s tem tudi začetek postopnega odpravljanja nesorazmerij med
plačami v javnem sektorju. Glede na to, da so ključni izvedbeni predpisi in kolektivne pogodbe na podlagi
tega zakona še v fazi usklajevanj in pogajanj, se potreben obseg sredstev za plače in prispevke delodajalca
ter davek na izplačane plače v letu 2008 načrtuje na podlagi veljavnih predpisov, ki so v uporabi za določitev
in obračun plač v letu 2006.
Vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja so junija 2006 parafirali Dogovor o višini in načinu
splošne uskladitve osnovnih plač in višini sredstev za odpravo plačnih nesorazmerij za obdobje 2007 do
2009. Na podlagi omenjenega dogovora je v letu 2008 upoštevano 1,05% povečanje osnovnih plač od julija
2008 dalje (izplačilo za 5 mesecev).
Za odpravljanje ugotovljenih nesorazmerij med osnovnimi plačami v javnem sektorju je z zgoraj navedenim
dogovorom za leto 2008 poleg polovične rasti cen življenjskih potrebščin za odpravo nesorazmerij
namenjeno tudi 30% rasti produktivnosti. Na tej podlagi ter ob upoštevanju makroekonomskih napovedi so v
letu 2008 načrtovana sredstva za odpravljanje plačnih nesorazmerij v višini 3,01%od sredstev za plače za
celo leto (prenos obveznosti iz let 2004-2007) ter 1,98% od 1.7.2008 dalje.«
- pri načrtovanju prispevkov iz bruto plač (prispevki delojemalcev) ter pri načrtovanju prispevkov na bruto
plače (prispevki delodajalcev) se upoštevajo obstoječe prispevne stopnje, pri sredstvih za davek na izplačane
plače se upoštevajo določbe Zakona o davku na izplačane plače, po katerih se v letu 2008 nadaljuje postopno
zniževanje davčnih stopenj;
- sredstva za delovno uspešnost se načrtujejo v višini 2% od bruto plač, obračunanih po zakonu o sistemu
plač v javnem sektorju;
- pri načrtovanju drugih osebnih prejemkov in povračil stroškov v zvezi z delom, se upoštevajo naslednji
zneski:
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- regres za letni dopust v višini 648,16 EUR;
- sredstva za prevoz na delo se planirajo v višini dejanskih stroškov prevoza na delo;
- solidarnostna pomoč v višini 557,72 EUR;
- jubilejne nagrade:
za 10 let v višini 27.886,00 EUR;
za 20 let v višini 418,29 EUR;
za 30 let v višini 557,72
- regres za prehrano med delom za dneve prisotnosti na delu v višini 3,21EUR/dan.
- restriktiven pristop pri načrtovanju zaposlovanja pri vseh proračunskih uporabnikih;
- povprečna letna rast cen (povprečje leta/povprečje leta) v višini 2,1%;
- pri načrtovanju izdatkov za blago in storitve, tekoče transfere (subvencije javnim podjetjem, finančnim
institucijam, podjetjem in zasebnikom, transferi posameznikom in gospodinjstvom) in investicijske odhodke
(sredstva za nakup in gradnjo osnovnih sredstev, rekonstrukcije, adaptacije in investicijsko vzdrževanje ter
kapitalski transferi) se upošteva indeks rasti 101,5;
za leta 2009, 2010, 2011
-

pri načrtovanju proračunskih virov za projekte in programe v Načrtu razvojnih programov za leta 2009
in dalje, se kot osnovo upošteva skupno vsoto vseh proračunskih virov za projekte in programe v letu
2008 po predlagateljih finančnega načrta, povečano s koeficientom 1,1 v letu 2009, 1,15 v letu 2010 in
1,2 v letu 2011.«

Pri načrtovanju prihodkov je bil upoštevan spremenjen sistem financiranja občin, ki ga določa ZFO-1. Med
drugimi spremembami je z zakonom uveljavljen nov način izračunavanja primerne porabe in financiranja lete.
Na osnovi izračunov primerne porabe občin, prihodkov občin iz glavarine ter finančne izravnave, ki jih je
pripravilo Ministrstvo za finance in smo ga občine prejele 29.12.2006, znaša primerna poraba Mestne občine
Velenje za leto 2008 13.763.233 EUR, skupni prihodki občine, v izračunu katerih se v prehodnem obdobju
do leta 2011 poleg glavarine v določenih deležih upoštevajo še nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
davki na dediščine in darila, davki na dobitke od klasičnih iger na srečo, davki na promet nepremičnin in
upravne takse občinskih uprav, 16.063.253 EUR, ter glavarina 13.682.132 EUR. Ker skupni prihodki občine
presegajo obseg primerne porabe, občina ni upravičena do finančne izravnave.
Z osnutkom proračuna so v bilanci prihodkov in odhodkov tako načrtovani prihodki v višini 38.799.900
EUR, odhodki v višini 39.639.073 EUR ter presežek odhodkov nad prihodki v višini 839.172 EUR; v
računu finančnih terjatev in naložb so načrtovana vračila danih posojil (depozitov) in prodaja kapitalskih
deležev v višini 25.872 EUR, dana posojila (depoziti) in povečanje kapitalskih deležev v višini 30.091 EUR
ter razlika med danimi in prejetimi posojili (depoziti) in sprememba kapitalskih deležev v višini 4.219 EUR;
v računu financiranja je načrtovano zadolževanje v višini 1.043.232 EUR, odplačila dolga v višini 197.171
EUR, neto zadolževanje v višini 846.061 EUR ter povečanje sredstev na računih v višini 2.670 EUR. Stanje
sredstev na računih na dan 31.12.2008 je načrtovano v višini 365.718 EUR.
3) OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.

PRIHODKI

Prihodki so načrtovani v višini 38.799.900 EUR, kar je 19% več od osnutka proračuna za leto 2007.
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Davčni prihodki so načrtovani v višini 19.961.870 EUR, kar je 4% več od osnutka proračuna za leto 2007,
in sicer: dohodnina – 13.682.000 EUR, ki v strukturi vseh prihodkov s 35,26% predstavlja najpomembnejši
vir financiranja, davki na nepremičnine (nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek na
premoženje) – 4.340.194 EUR, davki na dediščine in darila - 62.594 EUR, davki na promet
nepremičnin – 625.622 EUR, davki na posebne storitve (davek na dobitke od iger na srečo) - 125.188
EUR in drugi davki na uporabo blaga in storitev (turistična taksa, pristojbine za vzdrževanje gozdnih
cest, ekološka taksa, prispevki za investicijska vlaganja v objekte vodooskrbe ter objekte odvajanja in
čiščenja voda, prihodki od komunalnih taks) – 1.126.273 EUR.
Med strukturno pomembnejšimi prihodki je načrtovanih več prihodkov iz naslova dohodnine – odstopljeni
vir občinam – 713.000 EUR več in nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – 87.982 EUR več.
Nedavčni prihodki so načrtovani v višini 5.036.628 EUR, kar je približno enako osnutku proračuna za leto
2007. Med nedavčne prihodke so vključeni: prihodki od obresti – 69.166 EUR, prihodki od premoženja
(prihodki od: koncesij, plakatiranja, najemnin za zemljišča, magistralnega vodovoda in CČN, poslovne in
stanovanjske prostore ter grobove, plakatiranja in služnostnih pravic) – 1.696.549 EUR, upravne takse in
pristojbine - 52.162 EUR, globe in denarne kazni (denarne kazni in nadomestilo za degradacijo in
uzurpacijo prostora) – 78.303 EUR, prihodki od prodaje blaga in storitev (prihodki od parkirnin ter
prihodki od prodaje: uradnega vestnika, promocijskih izdelkov TIC, razpisov, letovanja, predstav in reklam
Pikinega festivala, zgibankam proti drogam LAS, kart za mestni prevoz, storitev Medobčinskega
inšpektorata) - 275.663 EUR ter drugi nedavčni prihodki (refundacije plač, oskrbnin in odvoza zapuščenih
vozil, sofinanciranj investicij, programov in projektov ter prihodki od komunalnih prispevkov) – 2.864.785
EUR.
Kapitalski prihodki so načrtovani v višini 2.336.229 EUR, kar je 18% manj od osnutka proračuna za leto
2007. Med kapitalske prihodke so vključeni prihodki od: prodaje zgradb in prostorov (prodaja poslovnih
in stanovanjskih prostorov) – 363.045 EUR ter od prodaje stavbnih zemljišč - 1.973.185 EUR.
V primerjavi z osnutkom proračuna za leto 2007 je načrtovanih za 329.544 EUR manj prihodkov od prodaje
stanovanj in poslovnih prostorov ter za 172.859 EUR manj prihodkov od prodaje stavbnih zemljišč.
Prejete donacije so načrtovane v višini 515.594 EUR, kar je 358% več od osnutka proračuna za leto 2007.
Med donacije so vključeni prihodki od donacij in daril domačih in tujih pravnih oseb (sofinanciranje
programov Pikinega festivala, dejavnosti Galerije Velenje, projektov visokega šolstva, revitalizacije
premogovniških jeder, ureditve jezerske marine in čolnarne ob velenjskem jezeru, Poslovne cone Gorenje
ter projektov mestnih četrti in krajevnih skupnosti). Strukturno pomembnejši prihodek med donacijami
predstavljata načrtovani donaciji za financiranje projektov visokega šolstva in Poslovne cone Gorenje.
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Transferni prihodki so načrtovani v višini 10.949.579 EUR, kar je 96% več od osnutka proračuna za leto
2007. Med transferne prihodke so vključena prejeta sredstva iz državnega proračuna (požarna taksa,
okoljska dajatvi za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda in odlaganja odpadkov, prihodki
iz naslova sofinanciranj ministrstev za investicije oz. izvajanje dogovorjenih programov) – 8.830.994 EUR,
prejeta sredstva iz občinskih proračunov (prihodki iz naslova sofinanciranj občin za dogovorjene skupne
programe in projekte) – 335.436 EUR ter prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna
EU (prihodki iz naslova sofinanciranj projektov iz sredstev proračuna EU) – 1.783.149 EUR.
Načrtovani so transferni prihodki iz naslova okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja
odpadnih voda v višini 333.834 EUR, okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
v višini 269.571 EUR, sofinanciranja nadzidave ZD za potrebe Doma za starejše Velenje v višini 810.549
EUR, sofinanciranje projektov visokega šolstva v višini 846.424 EUR, tematskih in kolesarskih poti v
SAŠA regiji v višini 400.000 EUR, ureditve javnega mestnega prevoza v višini 235.203 EUR, ureditve
Mladinskega hotela v višini 333.834 EUR, lokalnih cest v MOV 360.311 EUR, Poslovne cone Gorenje
3.609.581 EUR, Poslovne cone Rudarski dom v višini 354.699 EUR, ureditve večnamenskega prostora ob
smučarski skakalnici v višini 162.744 EUR, izgradnje multicentra za adrenalinske športe v višini 439.000
EUR, izgradnje letnega bazena v višini 187.782 EUR ter projekta Mladi raziskovalci za razvoj ob III.
razvojni osi v višini 119.000 EUR.
Strukturno najpomembnejši so davčni prihodki, ki predstavljajo 51,45% vseh prihodkov, transferni prihodki
predstavljajo 28,22% vseh prihodkov, nedavčni prihodki 12,98%, kapitalski prihodki 6,02% ter prejete
donacije 1,33% vseh prihodkov.
OSNUTEK PRORAČUNA 2008
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Podrobnejša obrazložitev prihodkov je podana v obrazložitvi posebnega dela proračuna.
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II.

ODHODKI

Odhodki so načrtovani v višini 39.639.073 EUR, kar je 17% več od osnutka proračuna za leto 2007.
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Tekoči odhodki so načrtovani v višini 5.543.638 EUR, kar je 3% več od osnutka proračuna za leto 2007, in
predstavljajo 13,99% vseh odhodkov. Med tekoče odhodke so vključena plačila, nastala zaradi stroškov
dela, stroškov materiala in drugih izdatkov za blago in storitve, plačila obresti ter sredstva, izločena v
rezerve.
V primerjavi z osnutkom proračunom za leto 2007 je načrtovanih več sredstev za plačila, povezana s stroški
dela, – 141.320 EUR več ter plačil domačih obresti - 34.260 EUR več.
Tekoči transferi so načrtovani v višini 11.232.874 EUR, kar je 7% več od osnutka proračuna za leto 2007,
in predstavljajo 28,34% vseh odhodkov. Med tekoče transfere so vključena plačila, za katera plačniki v
povračilo ne dobijo materiala ali storitve. Namenjeni so posameznikom, neprofitnim organizacijam in
ustanovam, drugim ravnem države, skladom socialnega zavarovanja in javnim zavodom in izvajalcem javnih
služb ter privatnim podjetjem in zasebnikom. Prejemniki jih porabijo za plače in druge izdatke v zvezi z
delom, materialne stroške v zvezi z dejavnostjo in programi, ki jih opravljajo, ter za vzdrževanje opreme in
objektov. Uporaba sredstev mora biti prejemniku tekoče ali splošne narave in ne kapitalske.
V primerjavi z osnutkom proračuna za leto 2007 je načrtovanih več tekočih transferov v javne zavode za
plače, izvajanje programa gibanja mladih raziskovalcev, programa Fakultete za glasbo v ustanavljanju,
štipendije, – 321.632 EUR več ter tekočih plačil drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni
proračunski uporabniki, za vzdrževanje cest – 338.195 EUR več.
Investicijski odhodki so načrtovani v višini 20.150.061 EUR, kar je 65% več od osnutka proračuna za leto
2007, in predstavljajo 50,83% vseh odhodkov. Med investicijske odhodke so vključena plačila, namenjena
pridobitvi ali nakupu opredmetenih in neopredmetenih sredstev, premoženja, opreme, napeljav in vozil, kot
tudi plačila za načrte, novogradnje, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb in drugih pomembnih
naprav.
V primerjavi z osnutkom proračuna za leto 2007 je načrtovanih več sredstev za novogradnje, rekonstrukcije
in adaptacije – 8.715.465 EUR več ter nakup zemljišč – 21.073 EUR več, manj je načrtovanih sredstev za
nakup zgradb in prostorov – 456.101 EUR manj, prevoznih sredstev – 398.427 EUR manj, investicijska
vzdrževanja in obnove – 282.217 EUR manj ter nakup opreme - 151.273 EUR manj.
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Investicijski transferi so načrtovani v višini 2.712.499 EUR, kar je 53% manj od osnutka proračuna za leto
2007, in predstavljajo 6,84% vseh odhodkov. Med investicijske transfere so vključena plačila, ki
predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to
je za nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme ali drugih opredmetenih in neopredmetenih
osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove idr. Namenjeni so drugim ravnem države,
neprofitnim organizacijam, javnemu podjetju, privatnim podjetjem in zasebnikom ter javnim zavodom.
V primerjavi z osnutkom proračuna za leto 2007 je za investicijske transfere javnim zavodom načrtovanih
1.593.891 EUR manj sredstev, investicijskih transferov javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali
občin 899.299 EUR manj ter investicijskih transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam 605.241 EUR
manj. Na zmanjšanje investicijskih transferov vpliva predvsem načrtovano dokončanje investicij v letu 2007.
Strukturno je za leto 2008 načrtovanih največ investicijskih odhodkov – 50,83% vseh odhodkov, tekoči
transferi predstavljajo 28,34% vseh odhodkov, tekoči odhodki 13,99% in investicijski transferi 6,84% vseh
odhodkov.

OSNUTEK PRORAČUNA 2008

7%

14%
TEKOČI ODHODKI
TEKOČI TRANSFERI
INVESTICIJSKI ODHODKI

51%

28%

INVESTICIJSKI TRANSFERI

Podrobnejša obrazložitev odhodkov je podana v obrazložitvi posebnega dela proračuna.
III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI / PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI
V bilanci prihodkov in odhodkov je kot razlika med prihodki in odhodki izkazan presežek odhodkov nad
prihodki v višini 839.172 EUR, ki se pokrije s presežkom v računu financiranja ter načrtovanim stanjem
sredstev na računih na dan 31.12.2007.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
Kot prejeto vračilo danih posojil je v višini 25.872 EUR načrtovano vračilo depozita pri poslovni banki, na
osnovi katerega je bila s poslovno banko oblikovana posebna ponudba kreditov za razvoj malega
gospodarstva v MO Velenje
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
Načrtovana je vezava depozita za oblikovanje ponudbe kreditov za razvoj malega gospodarstva v višini
30.091 EUR.
VI. Dana minus prejeta posojila in sprememba kapitalskih deležev (IV. – V.)
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Kot razlika med prejemki in izdatki v računu finančnih terjatev in naložb je izkazan primanjkljaj v višini
4.219 EUR.
RAČUN FINANCIRANJA
VII. Zadolževanje
Načrtovano je zadolževanje v višini 1.043.232 EUR za pridobitev novih stanovanjskih enot.
Načrtovano zadolževanje ne presega dovoljenega obsega, ki ga določa ZFO-1..
VIII. Odplačila dolga
Odplačila dolga so načrtovana v višini 197.171 EUR. Sredstva so namenjena za odplačilo posojil, najetih za
financiranje investicij v izgradnjo komunalne infrastrukture in pridobitev novih stanovanjskih enot.
Odplačilo glavnic in obresti za najeta posojila Mestne občine Velenje in za posojila, za katera je občina
izdala poroštva Komunalnemu podjetju Velenje, ne presega dovoljenega obsega odplačila dolga, ki ga
določa ZFO-1.
IX. Neto zadolževanje (VII. – VIII.)
Kot razlika med zadolževanjem in odplačilom dolga je v računu financiranja načrtovano neto zadolževanje v
višini 846.061 EUR.
X. Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih (I. + IV. + VII. – II. - V. – VIII.)
Presežek odhodkov nad prihodki, izkazan v bilanci prihodkov in odhodkov v višini 839.172 EUR,
primanjkljaj v računu finančnih terjatev in naložb v višini 4.219 EUR ter neto zadolževanje v računu
financiranja v višini 846.061 EUR skupaj predstavljajo povečanje sredstev na računih v višini 2.670 EUR.
Načrtovano stanje sredstev z upoštevanjem načrtovanega stanja sredstev na računih po stanju na dan
31.12.2007 v višini 363.048 EUR na računih proračuna na koncu leta 2008 tako znaša 365.718 EUR.

Judita Zager, univ.dipl.ekon., s.r.
Višja svetovalka I za finance
Srečko MEH, s.r.
ŽUPAN

Andreja Katič, univ.dipl.prav.
Direktorica uprave, zanjo
Alenka Rednjak, dipl.ekon.(UN), s.r.
Vodja Urada župana in splošnih zadev
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Osnutek
OBRAZLOŽITEV
PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE
ZA LETO 2008

I. PRIHODKI – POSEBNI DEL
Tabela Prihodki - posebni del predstavlja pregled vseh prihodkov proračuna, povečanih za: sredstva vrnjenih
posojil in depozitov, sredstva od prodaje kapitalskih naložb ter sredstva dobljenih posojil. Prihodki oz.
prejemki so razvrščeni po proračunskih postavkah in podpostavkah, ki so jim prirejeni ustrezni konti.
A) PRIHODKI ZA PRIMERNO IN DRUGO PORABO OBČINE
Prihodki oz. prejemki za primerno in drugo porabo občine so načrtovani v višini 35.269.814 EUR.
1. PRIHODKI ZA PRIMERNO IN DRUGO PORABO OBČINE
Prihodki za primerno porabo občine so načrtovani v višini 20.964.101 EUR.
1.1.01. Dohodnina

13.682.000 EUR

Dohodnina po 8. členu ZFO-1 predstavlja prihodek iz naslova odstopljenih virov od davkov države občinam,
katerih vrsta in obseg se določa z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. V letu 2008 prihodek
iz dohodnine kot edini odstopljeni vir občinam predstavlja sredstva glavarine, njena višina pa se določi na
osnovi 13., 14. in 15. člena ZFO-1, ki določajo način izračuna primerne porabe občine, prihodka občine iz
glavarine in finančne izravnave.
1.1.02. Davek na dediščine in darila

62.594 EUR

Davek na dediščine in darila predstavlja prihodek na osnovi Zakona o davku na dediščine in darila (Uradni
list RS, št. 117/2006).
1.1.03. Davek na dobitke od iger na srečo

125.188 EUR

Davek na dobitke od iger na srečo je uveden z Zakonom o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 s
spremembami in dopolnitvami). Plača ga fizična oseba, ki v RS pri igrah na srečo zadene dobitek, in sicer v
višini 15% od vrednosti dobitka.
Davek je prihodek občine, kjer ima prejemnik dobitka stalno bivališče oz. začasno bivališče, če prejemnik
nima stalnega bivališča v državi. V primeru, da prejemnik ne biva v državi, pripada davek občini, kjer ima
sedež izplačevalec dobitka.
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1.1.04. Davek na promet nepremičnin

625.622 EUR

Davek na promet nepremičnin je uveden z Zakonom o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS, št.
117/06).
1.1.05. Upravne takse

52.162 EUR

Prihodek od upravnih taks je uveden z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00 s spremembami
in dopolnitvami). Taksni zavezanec je tisti, ki s svojo vlogo sproži postopek oz. na katerega zahtevo se
opravijo dejanja ali izdajo spisi, predvideni v taksni tarifi. Prihodki od taks, plačanih v gotovini, doseženi pri
organih občin, so prihodek proračuna občine. Prihodki od taks, plačanih v kolkih, pa se razporejajo v
delitvenem razmerju 70% v dobro državnega proračuna ter 30% v dobro občinskih proračunov, če ni z
zakonom o izvrševanju državnega proračuna drugače določeno.
1.1.07. Davek od premoženja

45.902 EUR

Davek od premoženja predstavlja prihodek na osnovi Zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 s
spremembami in dopolnitvami) in Zakona o davku na vodna plovila (Uradni list RS, št. 117/2006).
1.1.08. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

4.294.291 EUR

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča predstavlja prihodek na osnovi Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik MOV, št. 12/03) ter predloga Sklepa o vrednosti točke za
izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje za leto 2008.
Zavezanec za plačilo nadomestila je neposredni uporabnik zemljišča oz. stavbe ali dela stavbe. Odločbo o
odmeri nadomestila izda zavezancu izpostava DURS.
1.1.09. Turistična taksa

8.763 EUR

Turistična taksa je predpisana z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, 2/04). Takso
pobirajo pravne in fizične osebe, ki sprejemajo goste na prenočevanje.
1.1.11. Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora

9.450 EUR

Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora predstavlja prihodek na osnovi Zakona o graditvi
objektov (Uradni lis RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami). Zavezanec za plačilo nadomestila je
investitor nedovoljenega posega v prostor ali, če tega ni mogoče ugotoviti, lastnik oz. upravljavec zemljišča.
Višina nadomestila in način njegovega plačila je predpisan z Uredbo o kriterijih za izračunavanje
nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila (Uradni list RS, št. 52/93 s
spremembami in dopolnitvami). Nadomestilo je v višini 40% prihodek proračuna občine, v višini 30%
prihodek Ekološko razvojnega sklada in v višini 30% prihodek Stanovanjskega sklada RS.
1.1.12. Denarne kazni

68.853 EUR

Denarne kazni predstavljajo prihodek po Zakonu o varnosti cestnega prometa in sprejetih občinskih odlokih.
Pravna podlaga za ukrepanje pooblaščenih uradnih oseb je Zakon o prekrških.
1.1.13. Prihodki uprave

80.579 EUR

Med prihodke uprave, ki se razvrščajo med prihodke za financiranje primerne porabe so vključeni prihodki
od parkirnin, prodaje Uradnega vestnika ter prodaje blaga in storitev TIC.
1.1.14. Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest

6.259 EUR

Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest so uvedene z Zakonom o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93 s
spremembami in dopolnitvami). Plačujejo jih lastniki gozdov. Višina pristojbine je določena z Uredbo o
pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 38/94 s spremembami in dopolnitvami).
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1.1.15. Požarna taksa

62.594 EUR

Požarna taksa predstavlja prihodek na osnovi Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-UPB1, Uradni list RS,
št. 3-102/07) ter Uredbe o požarni taksi (Uradni list RS, št. 11/97 in 34/06). Požarno takso vplačujejo
zavarovalnice v višini 20 % od vsote požarnih premij. Požarna taksa se zbira v državnem proračunu na
postavki požarni sklad. Del sredstev požarnega sklada porazdeli odbor, ki razpolaga s sredstvi sklada,
občinam za izvrševanje z zakonom določenih nalog, in sicer v razmerju z zbranimi požarnimi taksami na
območju posamezne občine.
1.1.16. Ekološka taksa

33.383 EUR

Ekološka taksa predstavlja prihodek občine na osnovi Odloka o taksi za varstvo okolja (Uradni vestnik OV,
št. 5/94).
1.1.21. Prispevek za investicijska vlaganja v objekte vodooskrbe

667.668 EUR

Prispevek predstavlja namenski prihodek na osnovi Odloka o prispevku za investicijska vlaganja vodooskrbe
in priključitve kanalizacijskega omrežja na centralno čistilno napravo (Uradni vestnik MOV, št. 13/93 s
spremembami in dopolnitvami) in pomeni vir sredstev za investicijska vlaganja na področju vodooskrbe ter
odplačila dolgov za posojila, najeta za investicije v komunalno infrastrukturo. Prihodek je vključen v
proračun na osnovi podatkov Komunalnega podjetja Velenje, ki po Pogodbi o prenosu in izvajanju dela
investicij v komunalno infrastrukturo upravlja s sredstvi prispevkov.
1.1.22. Prispevek za investicijska vlaganja v objekte odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih
voda
383.909 EUR
Prispevek predstavlja namenski prihodek na osnovi Odloka o prispevku za investicijska vlaganja vodooskrbe
in priključitve kanalizacijskega omrežja na centralno čistilno napravo (Uradni vestnik MOV, št. 13/93 s
spremembami in dopolnitvami) in pomeni vir sredstev za investicijska vlaganja na področju odvajanja
odpadnih voda in čiščenja voda ter za odplačila dolgov za posojila, najeta za investicije v komunalno
infrastrukturo. Prihodek je vključen v proračun na osnovi podatkov Komunalnega podjetja Velenje, ki po
Pogodbi o prenosu in izvajanju dela investicij v komunalno infrastrukturo upravlja s sredstvi prispevkov.
1.1.23. Taksa za obremenjevanje vode

333.834 EUR

Taksa za obremenjevanje vode predstavlja prihodek na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 123/04 s spremembami in dopolnitvami) in
pomeni vir sredstev za investicijska vlaganja na področju odvajanja odpadnih voda in čiščenja voda ter za
odplačila dolgov za posojila, najeta za investicije v komunalno infrastrukturo. Prihodek je vključen v
proračun na osnovi podatkov Komunalnega podjetja Velenje, ki po Pogodbi o prenosu in izvajanju dela
investicij v komunalno infrastrukturo upravlja s sredstvi takse.
1.1.24. Prihodki od danih koncesij

125.188 EUR

V postavki so zajeti prihodki na osnovi pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe ravnanje s
komunalnimi odpadki v Mestni občini Velenje, pogodbe za opravljanje gospodarske javne službe
vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest in javnih prometnih površin v Mestni občini Velenje – območje
B, pogodbe o izvajanju oglaševanja v Mestni občini Velenje (drobno plakatiranje) ter prihodki na osnovi
odločb o odmeri koncesijskih dajatev, ki jih izdajajo pristojna ministrstva.
1.1.25. Prihodki od komunalnih taks

26.289 EUR

Prihodki od komunalnih taks predstavljajo prihodek na osnovi Odloka o komunalnih taksah (Uradni vestnik
MOV, št. 5/05).
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1.1.27. Taksa za obremenjevanje okolja

269.571 EUR

Taksa za obremenjevanje okolja predstavlja prihodek na osnovi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št. 129/04 s spremembami in dopolnitvami) in pomeni vir
sredstev za investicijska vlaganja na področju odlaganja odpadkov. Prihodek je vključen v proračun na
osnovi podatkov Komunalnega podjetja Velenje, ki po Pogodbi o prenosu in izvajanju dela investicij v
komunalno infrastrukturo upravlja s sredstvi takse.
2. PRIHODKI ZA DRUGE NALOGE
Prihodki oz. prejemki za druge naloge so načrtovani v višini 14.305.713 EUR.
2.1.1. Prihodki uprave

83.876 EUR

V prihodke uprave so vključeni prihodki od razpisne dokumentacije, letovanj, refundacij plač in
obratovalnih stroškov, provizij zavarovalnic ter drugi prihodki.
2.1.2. Prihodki od obresti

63.846 EUR

V postavki so načrtovane obresti od kratkoročnih depozitov proračuna ter sredstev na vpogled.
2.1.3. Prihodki od plakatiranja

12.519 EUR

Prihodek je načrtovan na osnovi sklenjenih pogodb za postavitev reklamnih panojev.
2.1.4. Drugi prihodki – Stanovanjsko gospodarstvo

4.173 EUR

Postavka zajema prihodke od zamudnih obresti za nepravočasno poravnane obveznosti.
2.1.5. Drugi prihodki – Pikin festival

84.293 EUR

V postavki so načrtovana sredstva za program Pikinega festivala. Največji del sredstev predstavljajo
prispevki osnovnih šol in vrtcev za sofinanciranje predstav in Pikinih delavnic, nekaj sredstev bodo
prispevale pravne osebe kot donacije, ostala sredstva pa se zberejo s prodajo blaga in storitev (reklame,
prodaja Pikinih predmetov,…).
2.2.01. Najemnine stanovanj – stanovanjsko gospodarstvo

1.001.502 EUR

Postavka zajema prihodke od najemnin za stanovanja po sklenjenih najemnih pogodbah.
2.2.02. Najemnine poslovnih prostorov – stanovanjsko gospodarstvo

8.346 EUR

Postavka zajema prihodke od najemnin za poslovne prostore po sklenjenih najemnih pogodbah.
2.2.03. Kupnine in obročna odplačila – stanovanjsko gospodarstvo

70.940 EUR

Postavka zajema prihodke od mesečnih obrokov kupnin prodanih stanovanj po sklenjenih kupnih pogodbah
v skladu s Stanovanjskim zakonom iz leta 1991.
2.2.04. Odprodaja poslovnih in stanovanjskih prostorov - stanovanjsko gospodarstvo

292.105 EUR

Postavka zajema prihodke od kupnin prodanih stanovanj, poslovnih prostorov in skupnih prostorov v več
stanovanjskih objektih po sklepih Sveta Mestne občine Velenje.
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2.2.08. Najemnine – MOV

333.834 EUR

V postavki so zajeti prihodki od najemnin poslovnih prostorov in zemljišč, ki so v lasti Mestne občine
Velenje.
2.2.10. Prejeta vračila danih posojil

25.872 EUR

Načrtovano je vračilo kratkoročnega posojila Mladinskemu centru za izvedbo projektov, ki so financirani z
evropskimi sredstvi.
2.2.13. Prihodki od služnostnih pravic

20.865 EUR

Prihodek predstavlja sredstva iz naslova podeljenih služnostnih pravic MOV.
2.2.14. Prihodki od najemnine za magistralni vodovod

25.872 EUR

V postavki so zajeta sredstva najemnin po pogodbi o najemu in uporabi komunalne infrastrukture, ki je bila
zgrajena v okviru projekta izgradnje glavnega magistralnega vodovoda Velenje – Šoštanj.
2.2.15. Prihodki od najemnine za CČN

125.188 EUR

V postavki so načrtovana sredstva za najemnino za uporabo komunalne infrastrukture, ki je bila zgrajena v
okviru projekta izgradnje CČN Šaleška dolina II. faza.
2.3.003. Sofinanciranje družbenih dejavnosti Šoštanj, Šmartno ob Paki

14.897 EUR

Prihodek je načrtovan na osnovi dogovora z občinama Šoštanj in Šmartno ob Paki o sofinanciranju programa
Gibanja mladi raziskovalci ter delovanja javnega zavoda Muzej Velenje.
2.3.005. Refundacije oskrbnin

44.233 EUR

Prihodek predstavlja refundacije dela stroškov oskrbnin v domovih institucionalnega varstva odraslih oseb
ter refundacije dela stroškov za izvajanje pomoči na domu.
2.3.008. Refundacija stroškov odvoza zapuščenih vozil

4.173 EUR

Prihodek je načrtovan na osnovi ocene, da bodo lastniki zapuščenih vozil, katerih odvoz se izvaja na podlagi
Odloka o javnem redu in miru v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 20/05) refundirali stroške
odvoza.
2.3.010. Sofinanciranje dejavnosti zaščite in reševanja

24.120 EUR

Sredstva so pridobljena za sofinanciranje poklicnega jedra pri PGD Velenje za izvajanje nalog zaščite in
reševanja na območju Premogovnika Velenje.
2.3.013. Prispevek Ministrstva za kulturo

29.695 EUR

Na postavki so predvidena sredstva za sofinanciranje obnove Doma kulture Velenje.
2.3.015. Sofinanciranje dejavnosti vrtcev

208.646 EUR

Prihodek je načrtovan na osnovi 28. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 s spremembami in
dopolnitvami) ter 2. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96 s
spremembami in dopolnitvami. Sredstva so prejeta iz drugih občin, kjer imajo starši skupaj z otroki stalno
prebivališče, otroci pa obiskujejo vrtec v naši občini. Prejeta sredstva predstavljajo razliko med ekonomsko
ceno in plačili staršev. Višina sredstev je odvisna od števila vpisanih otrok, višine ekonomske cene in
plačilnih razredov staršev.
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2.3.017. Sredstva za delovanje LAS

417 EUR

V postavki so načrtovana sredstva od prodaje zgibank za boj proti drogi LAS.
2.3.033. Sofinanciranje medobčinskega inšpektorata

56.335 EUR

Prihodek je načrtovan na osnovi Odloka o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski
inšpektorat« (Uradni vestnik MOV, št. 10/03 s spremembami in dopolnitvami), 26. člena ZFO -1 ter
Pravilnika o vsebini in načinu evidentiranja odhodkov občinskih proračunov za financiranje skupnega
opravljanja posameznih nalog občinske uprave (Uradni list RS, št. 98/06).
2.3.038. INTERREG III A – Projekt Klasirnica

271.240 EUR

Projekt Klasirnica bo v letu 2007 prijavljen za pridobitev sredstev za razvoj regij, druge pobude in sklade
(Kohezijski skladi, Pobude skupnosti in Norveški finančni mehanizem) od koder nameravamo pridobiti
sredstva za izdelavo in pridobitev gradbene dokumentacije. Prijava projekta na možne vire sofinanciranja bo
potekala tudi v letu 2008. Načrtovana sredstva predstavljajo pričakovana sredstva iz zgoraj omenjenih virov.
2.3.042. Sofinanciranje nadzidave ZD za potrebe Doma za starejše Velenje

825.405 EUR

Načrtovani prihodek v višini 810.549 EUR predstavljajo sredstva, ki jih bomo pridobili od Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve, prihodek v višini 14.856 EUR predstavljajo sredstva, ki jih bomo pridobili
od občine Šmartno ob Paki.
2.3.048. Oprema v ZD Velenje

73.748 EUR

Načrtovani prihodek v višini 29.081 EUR predstavljajo sredstva, ki jih bomo prejeli od Ministrstva za
zdravje, prihodek v višini 44.667 EUR predstavljajo sredstva Zdravstvenega doma Velenje.
2.3.053. Subvencioniranje ESS za projekt »Pomoč za zaposlovanje dolgoročno brezposelnih žensk« 66.767 EUR
Mestna občina Velenje se bo prijavila na razpis Zavoda RS za zaposlovanje za sredstva Evropskega
socialnega sklada za subvencioniranje zaposlitev za program »Pomoč za zaposlovanje dolgotrajno
brezposelnih žensk«. Načrtovana sredstva predstavljajo pričakovana sredstva iz dobljenih razpisov.
2.3.055. Sofinanciranje izvedbe energetskih pregledov

2.086 EUR

Prihodek je načrtovan na osnovi pričakovanja, da bo občina na razpisu pridobila sredstva za sofinanciranje
izvedbe energetskih pregledov javnih stavb.
2.3.060. Nagrada za doseganje kvote zaposlenih invalidov

10.432 EUR

Po Uredbi o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov (Uradni list RS, št. 111/2005) je Sklad RS za
vzpodbujanje zaposlovanja invalidov izdal Mestni občini Velenje odločbo s katero priznava pravico do
nagrade za preseganje kvote zaposlenih invalidov. Odločba priznava nagrado v višini 20 % minimalne plače
za vsakega invalida, zaposlenega nad predpisano kvoto. Mestna občina Velenje zaposluje sedem takih
invalidov. Znesek nagrade, ki jo pričakujemo v letu 2008 znaša 10.432 EUR.
2.3.061. Sofinanciranje projektov

8.346 EUR

Prihodek je načrtovan na osnovi pričakovanja, da bo občina na evropskih in drugih razpisih pridobila
sredstva za sofinanciranje različnih projektov.
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2.3.069. Sofinanciranje projekta Obnova Ekomuzeja – Grilova domačija

50.075 EUR

Mestna občina Velenje je v letu 2006 pričela z obnovo Grilove domačije kot ekomuzeja, z namenom
oblikovanja nove turistične točke na podeželju. S strani države smo tako nekaj sredstev že prejeli, glede na
obseg obnovitvenih del, ureditve parkirišč in postavitve vsebin na domačiji pa načrtujemo še pridobiti
sredstva za te vsebine.
2.3.071. Sofinanciranje visokega šolstva

909.422 EUR

Prihodek na postavki je predviden v višini 846.424 EUR. Največji delež predstavljajo sredstva iz
regionalnega sklada, del sredstev pa naj bi zagotovil pogodbeni partner.
2.3.073. Sofinanciranje dejavnosti Galerije Velenje

5.842 EUR

Prihodek predstavlja donatorska sredstva za razstavne projekte Galerije Velenje.
2.3.075. Refundacije za program družinskega pomočnika

37.556 EUR

Prihodek predstavljajo sredstva, ki jih bomo prejeli od Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz
naslova dodatkov za pomoč in postrežbo, ki od 27.1.2007 pripadajo občini, ki plačuje plače družinskim
pomočnikom.
2.3.077. Sofinanciranje projekta Izobraževanje v turizmu

1.669 EUR

Prihodek je načrtovan na osnovi pričakovanja, da bo Mestna občina Velenje na razpisu uspela pridobiti
sredstva za izvedbo izobraževanja v turizmu.
2.3.083. Ureditev prostorov za dializni center in CINDI program

41.996 EUR

Načrtovanii prihodek v višini 25.000 EUR predstavljajo sredstva, ki jih bomo pridobili od Ministrstva za
zdravje, prihodek v višini 16.996 EUR predstavljajo sredstva Zdravstvenega doma Velenje.
2.3.084. INTERREG III A - FuturePublicEnergy

36.709 EUR

MOV je v letu 2006, uspešno prijavila projekt z naslovom FuturePublicEnergy na Program pobude
Skupnosti Interreg IIIA Slo/Mad/Hr. Partnerji v Sloveniji so Šolski center Velenje, Znanstvenoraziskovalno
središče Ptuj, Mestna občina Ptuj, iz Hrvaške pa Varaždinska županija ter Občina Čakovec. S projektom
želimo zmanjšati onesnaževanje zraka ter izboljšati gospodarjenje in vzpostaviti trajnostno učinkovito rabo
energije pri vseh lokalnih akterjih. Sredstva bodo pridobljena s sofinanciranjem s strani Interreg IIIA
SLO/MAD/HR: 94,92%, sofinanciranje s strani MOV: 3,20%, sofinanciranje s strani slovenskih partnerjev
(ZRS Bistra Ptuj in ŠCV): 1,88%. Planirana sredstva predstavljajo nakazilo sredstev po zaključku projekta.
2.3.085. Krajinski park Paški Kozjak

14.605 EUR

Projekt Krajinski park Paški Kozjak bomo v letu 2007 prijavili, skupaj z ostalimi petimi občinami, za
sredstva namenjena čezmejnemu sodelovanju z Avstrijo oziroma Hrvaško, kjer pričakujemo refundacijo
stroškov vzpostavitve krajinskega regijskega parka v višini 70% upravičenih stroškov.
2.3.086. Revitalizacija graščine Turn

333.834 EUR

Po vsebini se projekt uvršča v prioritetni razvojni program PANALP – podprogram (ukrep) dežela celjska –
celovita prenova in programsko usposabljanje štajerskih gradov in dvorcev, ki kot zgodovinske in
arhitekturne zanimivosti predstavljajo priložnost za formiranje novih storitev in ponudb, znotraj razvojnih
prioritet in strategij Savinjske regije. S prijavo projekta na različne možne vire sofinanciranja projekta v letu
2007 in 2008 (Sklad za regionalni razvoj, Kohezijski skladi, Pobude skupnosti in Norveški finančni
mehanizem), bomo pridobili sredstva za izdelavo tržnih in ekonomskih analiz, programa in dokumentacije.
Načrtovana sredstva predstavljajo pričakovana sredstva iz zgoraj omenjenih virov.
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2.3.087. Prenova mestnih jeder

1.051.647 EUR

Prihodke za projekt Prenove mestnih jeder pričakujemo iz sredstev, ki so namenjena za razvoj regij, kjer gre
za refundacijo stroškov obnove objektov v Starem Velenju ter mestnem središču v višini 70%.
Prav tako se bomo v letu 2008 projekt prijavili še na druge evropske programe.
2.3.088. Ureditev jezerske marine in čolnarne ob Velenjskem jezeru

41.729 EUR

Prihodek je načrtovan na osnovi pričakovanja, da bo Mestna občina Velenje v letu 2007 na uspela pridobiti
sredstva za pričetek aktivnosti ureditve jezerske marine in čolnarne ob jezeru.
2.3.090. Tematske in kolesarske poti v SAŠA regiji

400.000 EUR

Prihodek je načrtovan na osnovi pričakovanja, da bo Mestna občina Velenje na razpisu uspela pridobiti
sredstva za projekta tematskih in kolesarskih poti v SAŠA regiji.
2.3.091. Sofinanciranje ureditve javnega mestnega prometa

360.391 EUR

Prihodek je načrtovan na osnovi pričakovanja, da bo Mestna občina Velenje na razpisu uspela pridobiti
sredstva za izvedbo projekta ureditve javnega mestnega prometa, in sicer v višini 360.688 EUR za nakup
avtobusov, v višini 125.188 EUR je načrtovan prihodek od prodaje vozovnic.
2.3.092. Sofinanciranje ureditve Mladinskega hotela

333.834 EUR

Prihodek je načrtovan na osnovi pričakovanja, da bo Mestna občina Velenje na razpisu uspela pridobiti
sredstva ureditev Mladinskega hotela.
2.3.094. Sofinanciranje projekta lokalne ceste v MOV

360.311 EUR

Prihodek je načrtovan na osnovi pričakovanja, da bo Mestna občina Velenje na razpisu uspela pridobiti
sredstva za izvedbo projekta Lokalne ceste v MOV.
2.3.095. Sofinanciranje projekta Poslovna cona Gorenje

4.026.874 EUR

Projekt Poslovna cona Gorenje, za katerega imamo pripravljeno kompletno investicijsko in projektno
dokumentacijo, bomo v letu 2007 prijavili za pridobitev sofinanciranja izvedbe investicije iz evropskega
sklada za regionalni razvoj, ki bo trajal tri leta (leta 2009 je predviden zaključek investicije). Pričakuje se
tudi sofinanciranje domačih partnerjev/podjetij, ki jih je v interesu logistična posodobitev tega dela mesta.
2.3.096. Sofinanciranje projekta Poslovna cona Rudarski dom

354.699 EUR

Za projekt Poslovna cona Rudarski dom se pričakuje sofinanciranje izvedbe projekta iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj v višini 85% upravičenih stroškov (DDV ni upravičen strošek). Projekt bomo na razpis
prijavili že v letu 2007, ki pa se bo nadaljeval v letu 2008.
2.3.097. Ureditev večnamenskega prostora ob smučarski skakalnici

162.744 EUR

Prihodek je načrtovan na osnovi pričakovanja, da bo Mestna občina Velenje na razpisu uspela pridobiti
sredstva za izvedbo ureditve večnamenskega prostora ob smučarski skakalnici.
2.3.098. Izgradnja večnamenskega športnega parka – programska revitalizacija kotalkališča

31.297 EUR

Prihodek je načrtovan na osnovi pričakovanja, da bo Mestna občina Velenje na razpisu uspela pridobiti
sredstva za izvedbo projekta izgradnje večnamenskega športnega parka.
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2.3.099. Izgradnja multicentra za adrenalinske športe

439.000 EUR

Prihodek je načrtovan na osnovi pričakovanja, da bo Mestna občina Velenje razpisu uspela pridobiti sredstva
za izgradnjo multicentra za adrenalinske športe.
2.3.100. Ureditev igrišč med šolami

62.594 EUR

Prihodek je načrtovan na osnovi pričakovanja, da bo Mestna občina Velenje na razpisu uspela pridobiti
sredstva za ureditev igrišč med šolami.
2.3.101. Vlaganja v TRC Jezero – letni bazen

187.782 EUR

Prihodek je načrtovan na osnovi pričakovanja, da bo Mestna občina Velenje na razpisu uspela pridobiti
sredstva za izvedbo projekta izgradnje letnega bazena.
2.3.106. Regijska galerija Velenje

98.000 EUR

Prihodek je načrtovan na osnovi pričakovanja, da bo Mestna občina Velenje na razpisu uspela pridobiti
sredstva za izvedbo projekta Regijska galerija Velenje.
2.3.107. Mladi raziskovalci za razvoj ob III. Razvojni osi

119.000 EUR

Prihodek je načrtovan na osnovi pričakovanja, da bo Mestna občina Velenje na razpisu uspela pridobiti
sredstva za izvedbo projekta Mladi raziskovalci za razvoj ob III. Razvojni osi, ki pomeni širitev aktivnosti
gibanja mladi raziskovalci.
2.3.108. Izobraževalni modeli za razvoj turizma na podeželju

7.100 EUR

Prihodek je načrtovan na osnovi pričakovanja, da bo Mestna občina Velenje na razpisu uspela pridobiti
sredstva za izvedbo projekta Izobraževalni modeli za razvoj turizma na podeželju.
2.4.1. Posojilo za nakup stanovanj – stanovanjsko gospodarstvo

1.043.232 EUR

Načrtovano je zadolževanje za pridobitev novih stanovanjskih enot.
B) PRIHODKI SREDSTEV STAVBNIH ZEMLJIŠČ
Prihodki sredstev stavbnih zemljišč so načrtovani v višini 4.489.459 EUR.
Pravno podlago za načrtovanje predstavljajo naslednji predpisi:
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002 s spremembami in dopolnitvami),
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS , št. 110 / 2002 s spremembami in dopolnitvami),
- Uredba o vsebini programa opremljanja (Uradni list RS , št 117/2004),
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/2004),
- Odlok o komunalnem prispevku (Uradni vestnik MOV, št. 20/2004),
- Odlok o LN Stara vas – sever (Uradni vestnik MOV, št. 9/2006),
- Odlok o ZN Trebuša – vzhod (Uradni vestnik MOV, št. 20//2004),
- Odlok o LN Obrtna cona Stara vas (Uradni vestnik MOV, št. 8/93 in 1/99).
3. Sredstva sorazmernega deleža stroškov priprave in komunalne opreme

4.107.319 EUR

V postavki so načrtovani prihodki iz naslova prispevkov sorazmernega deleža stroškov priprave in
komunalne opreme za individualno in blokovno gradnjo, za gradnjo proizvodnih, trgovskih in poslovnih
objektov ter garažnih hiš v višini 2.704.461 EUR ter prihodke od prodaje stavbnih zemljišč v višini
1.784.998 EUR.
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4. Najemnine za kioske in ostalo

7.929 EUR

V postavki so načrtovani prihodki od najemnin na osnovi sklenjenih pogodb.
C) DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČINE – MESTNE ČETRTI
Prihodki finančnih načrtov mestnih četrti na postavkah 7. – 9. so načrtovani v višini 826 EUR. Sredstva
predstavljajo izvirne prihodke mestnih četrti.
D) DELOVANJE OŽJIH DELOV OBČINE – KRAJEVNE SKUPNOSTI
Prihodki finančnih načrtov krajevnih skupnosti na postavkah 10. – 25. so načrtovani v višini 100.976 EUR..
Sredstva predstavljajo izvirne prihodke krajevnih skupnosti.
Na osnovi navodila Ministrstva za finance (Proračunski priročnik za pripravo proračunov občin za leto 2006,
št. 4101-1/2005/2, 891/SSFLS z dne 13.10.2005) v proračunu niso izkazani prihodki za delovanje krajevnih
skupnosti, ki jih le - te kot pravne osebe prejmejo iz proračuna. Za financiranje delovanja krajevnih
skupnosti in mestnih četrti so v letu 2008 načrtovana sredstva v višini 162.051 EUR za naslednje namene:
- delovanje svetov ...........................................................................................................................78.622 EUR
- letno vzdrževanje nekategoriziranih cest ......................................................................................50.075 EUR
- vzdrževanje javne snage ...............................................................................................................17.526 EUR
- pokopališko dejavnost – investicijsko vzdrževanje ......................................................................13.796 EUR
- program za starostnike ...................................................................................................................2.032 EUR.
Podrobnejša obrazložitev prihodkov krajevnih skupnosti in mestnih četrti je podana v obrazložitvah njihovih
finančnih načrtov.
II. ODHODKI - POSEBNI DEL
Obrazložitev tabele Odhodki - posebni del po posameznih proračunskih uporabnikih finančnega načrta
Mestne občine Velenje je podana v nadaljevanju.
Judita Zager, univ.dipl.ekon., s.r.
Višja svetovalka I za finance
Andreja Katič, univ.dipl.prav.
Direktorica uprave, zanjo
Alenka Rednjak, dipl.ekon.(UN), s.r.
Vodja Urada župana in splošnih zadev

Srečko MEH, s.r.
ŽUPAN

29

OBRAZLOŽITEV
PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO 2008

1000 OBČINSKI SVET

357.954 EUR

Za področje dela uporabnika »Občinski svet« je planirano 357.954 EUR. Glavni cilj planiranih
sredstev je zagotavljanje delovanja sveta in vseh organov občine, ki izhajajo iz Zakona o lokalni
samoupravi, Statuta MO Velenje in sprejetih sklepov Sveta MO Velenje. Planirana sredstva
zagotavljajo tudi obveščanje občanov o delovanju sveta in njegovih organih ter sprejetih aktih,
organizacijo prireditev ob občinskih in državnih praznikih, izvedbo lokalnih volitev, financiranje
političnih strank, sodelovanje s partnerskimi mesti, sodelovanje v Skupnosti občin Slovenije,
delovanje svetov mestnih četrti in krajevnih skupnosti, delovanje območne organizacije borcev in
udeležencev NOV.

A BILANCA ODHODKOV

357.954 EUR

01 Politični sistem

242.280 EUR

Pravna podlaga:
− Zakon o volilni kampanji (ZVolK-UPB1, Uradni list RS, št. 119/06)
− Zakon o političnih strankah (ZPolS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05)
− Zakon o lokalnih volitvah (ZLV-UPB2, Uradni list RS, št. 22/06, 70/06 – Odl. US)
− Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05, 21/06-odl. US in 14/07)
− Zakon o javnih naročilih (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06)
− Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B
in 127/06-ZJZP)
− Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 126/06)
− Zakon o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, RS-stari 18/91, RS-stari 22/91,
RS/I 2-24/91, RS 4-127/93)
− Zakon o evidenci volilne pravice (ZEVP-1-UPB1, Uradni list RS, št. 1-1/07)
− Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2, Uradni list RS, št. 51/06 in 117/06ZdavP-2,)
− Statut Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06)
− Pravilnik o oddaji javnih naročil, za katera ni potrebno objaviti javnega razpisa z dne 21.03.2007
− Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni vestnik MOV, št. 4/99, 2/00,
1/03, 2/04 in 4/07)
− Odlok o zagotavljanju materialnih pogojev za delo skupin članov sveta MOV (Uradni vestnik MOV,
št. 7/96 in 6/02)
− Odlok o financiranju političnih strank (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 11/02)

0101 Politični sistem

242.280 EUR

01019001 Dejavnost občinskega sveta

242.280 EUR

100001001 Sejnine – Svet MOV

57.586 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za izplačilo sejnin članom sveta za udeležbo na devetih sejah
Sveta Mestne občine Velenje.
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100001002 Sejnine – odbori, komisije Sveta MOV

10.641 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za izplačilo sejnin članom sveta za udeležbo na sejah odborov
in komisij Sveta Mestne občine Velenje.

100001003 Refundacije

11.476 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za pokrivanje dela izgubljenega dohodka delodajalcev za
člane sveta Mestne občine Velenje.

100001004 Objave in oglasi

835 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za objavo aktov in sklepov sveta MOV.

100001005 Reprezentanca

2.128 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov reprezentance sveta.

100001006 Delovanje skupin članov sveta

77.491 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena zagotavljanju materialnih pogojev za delovanje skupin članov
sveta.

100001007 Financiranje političnih strank

82.123 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena financiranju političnih strank, ki so dobile mandate v Svetu
Mestne občine Velenje na volitvah iz leta 2006.

03 Zunanja politika in mednarodna pomoč

20.865 EUR

Pravna podlaga:
- Sklepi in programi sveta MOV ter župana

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

20.865 EUR

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

20.865 EUR

100003001 Sodelovanje s partnerskimi mesti

20.865 EUR

Namen porabe: Mestna občina Velenje ima dosežen visok nivo partnerskega sodelovanja z
evropskimi mesti. Sredstva so namenjena ohranitvi sodelovanja s partnerskimi mesti in izvajanju
strokovnih in svetovalnih storitev na tem področju.

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve
Pravna podlaga:
− Sklepi sveta MOV
− Zakon o javnih naročilih (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06)
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63.595 EUR

− Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 126/06)
− Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B
in 127/06-ZJZP)
− Pravilnik o oddaji javnih naročil, za katera ni potrebno objaviti javnega razpisa z dne 21.03.2007

0401 Kadrovska uprava

1.127 EUR

04019001 Vodenje kadrovskih zadev

1.127 EUR

100004001 Priznanja in nagrade

1.127 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena izdelavi plaket in priznanj nagrajencem ob občinskem
prazniku.

0403 Druge skupne administrativne službe

62.469 EUR

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

20.739 EUR

100004002 Materialni stroški – Svet MOV

20.739 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za pripravo in izdelavo gradiv za seje sveta in delovnih teles,
izdelavo Uradnega vestnika MO Velenje, vzdrževanje in urejanje spletnih strani Mestne občine
Velenje, snemanje sej sveta ter druge stroške, ki nastanejo ob sejah.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

41.729 EUR

100004003 Občinski in državni prazniki

41.729 EUR

Namen porabe: Predlagana sredstva zajemajo stroške organizacije in izvedbe proslav in drugih
prireditev ob državnih praznikih in ob občinskem prazniku. Največjo postavko v načrtovanih sredstvih
predstavljajo stroški za organizacijo in izvedbo občinskega praznika

06 Lokalna samouprava

14.230 EUR

Pravna podlaga:
− Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05, 21/06-odl. US in 14/07)
− Zakon o javnih naročilih (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06)
− Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (Uradni list RS, št.
126/06)
− Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDTB in 127/06-ZJZP)
− Pravilnik o oddaji javnih naročil, za katera ni potrebno objaviti javnega razpisa z dne 21.03.2007
− Sklep Sveta MO Velenje (Ur. vestnik MOV, št. 7/91)
− Odlok o krajevnih skupnostih in mestnih četrtih (Uradni vestnik MOV, št. 7/99 in 2/04)

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne
ravni
4.340 EUR
06019002 Nacionalno združenje lokalnih skupnosti
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4.340 EUR

100006001 Skupnost občin Slovenije

4.340 EUR

Namen porabe: Mestna občina Velenje je članica Skupnosti občin Slovenije. Članstvo v konferenci
nam omogoča uveljavljanje interesov naše lokalne skupnosti ter pridobivanje sredstev iz programov za
mednarodno sodelovanje, saj smo preko konference člani evropskega združenja občin in regij.
Sredstva so namenjena plačilu članarine.

0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin

9.890 EUR

06029001 Delovanje ožjih delov občin

9.890 EUR

100006002 Sredstva za krajevne in četrtne skupnosti

9.890 EUR

Namen porabe: Sredstva so predvidena za delovanje svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti.

08 Notranje zadeve in varnost

7.803 EUR

Pravna podlaga:
− Zakon o policiji (ZPol-UPB6, Uradni list RS, 107/06 in 14/07-ZVS)
− Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-I-UPPB 4 - Uradni list RS, št. 133/06, 123/06-Odl. US in
139/06-ZORed)
− Statut Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06)
− Sklepi Sveta MOV

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

7.803 EUR

08029001 Prometna varnost

4.882 EUR

100008001 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

4.882 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za delovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu.

0802900 Notranja varnost

2.921 EUR

100008002 Sosvet za izboljšanje varnosti občanov

2.921 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za delovanje sosveta.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije

9.180 EUR

Pravna podlaga:
- Zakon o financiranju zveze združenj borcev narodnoosvobodilne vojne (Uradni list RS-stari, št.
8/1990 in 38/06-ZVV-C)

1804 Podpora posebnim skupinam

9.180 EUR

18049001 Programi veteranskih organizacij

9.180 EUR

100018001 Območna skupnost borcev in udeležencev NOB Velenje

9.180 EUR
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Namen porabe: Sredstva so namenjena za delovanje območne organizacije borcev NOB.

2000 ŽUPAN

289.430 EUR

Za področje dela uporabnika »Župan« je planirano 290.098 EUR. Glavni cilj planiranih sredstev je
zagotavljanje plače županu in nagrade nepoklicnim funkcionarjem, obveščanje javnosti,
reprezentanca župana ter pokroviteljstva in promocijska dejavnost.

A BILANCA ODHODKOV

289.430 EUR

01 Politični sistem

234.598 EUR

Pravna podlaga:
− Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-UPB6, Ur.l. RS, št. 110/06, 121/06 –Sklep in 17/07-Odl. US)
− Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št.
87/97, 61/05 in 71/06)
− Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05, 21/06-Odl. US in 14/07)
− Zakon o javnih naročilih (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06)
− Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B
in 127/06-ZJZP)
− Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007 (Uradni list RS, št. 128/06)
− Zakon o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, RS-stari 18/91, RS-stari 22/91,
RS/I 2-24/91, RS 4-127/93)
− Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2, Uradni list RS, št. 51/06 in 117/06ZdavP-2,)
− Odlok o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06, 27-06-sklep US in 1/07-odl. US)
− Pravilnik o oddaji javnih naročil, za katera ni potrebno objaviti javnega razpisa z dne 21.03.2007
− Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni vestnik MOV, št. 4/99, 2/00,
1/03, 2/04 in 4/07)

0101 Politični sistem

234.598 EUR

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

234.598 EUR

200001001 Plače

55.988 EUR

Namen porabe: Načrtovana sredstva so namenjena za plače in prispevke, regres za letni dopust ter
ostale dajatve za župana.

200001002 Nagrade nepoklicnim funkcionarjem

48.448 EUR

Namen porabe: Sredstva so načrtovana za kritje dela plače, določenega za funkcijo treh nepoklicnih
funkcionarjev Mestne občine Velenje.

200001003 Reprezentanca

29.210 EUR

Namen porabe: Izvedba programov in sklepov župana in podžupanov.

200001004 Objave in oglasi

98.898 EUR
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Namen porabe: Po zakonskih predpisih so sredstva namenjena za objavo aktov, sklepov, sporočil za
medije in drugih obvestil namenjenih javnosti.

200001005 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami

2.053 EUR

Namen porabe: Z uporabo Zakona o sistemu plač, bodo javni uslužbenci prevedeni v plačne razrede.
Skladno z zakonom se zbirajo namenska sredstva na posebni postavki proračuna, ki se lahko prenašajo
iz leta v leto. Nujno je ta del neporabljenih sredstev ohraniti tako, da jih bo možno uporabiti, ko se
bodo nesorazmerja med osnovno plačo višjega plačnega razreda in osnovno plačo plačnega razreda, v
katerega bodo uvrščeni javni uslužbenci s prevedbo, v praksi začela odpravljati. V planiranih sredstvih
so upoštevani zneski iz prejšnjih let, kot rezervacija.

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

54.832 EUR

Pravna podlaga:
− Občinski programi, sklepi župana MOV, sklepi kolegija

0403 Druge skupne administrativne službe

54.832 EUR

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

54.832 EUR

200004001 Promocijska dejavnost, pokroviteljstva

54.832 EUR

Namen porabe: Načrtovana sredstva so namenjena za pokroviteljska in donatorska sredstva za
prireditve in dejavnosti društev in posameznikov (izdaja knjig, izvedba razstav, kritje potnih stroškov,
izdelava pokalov, …), nakup protokolarnih daril, izvedbo dogodkov, ki so pomembni za promocijo
MO Velenje v Sloveniji in tujini.

3000 Nadzorni odbor

7.136 EUR

Za področje dela uporabnika »Nadzorni odbor« je planirano 7.011 EUR. Glavni cilj planiranih
sredstev je zagotavljanje dela Nadzornemu odboru.

A BILANCA ODHODKOV

7.136 EUR

02 Ekonomska in fiskalna administracija

7.136 EUR

Pravna podlaga:
− Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05, 21/06-Odl. US)
− Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter
članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni vestnik MOV, št. 4/99, 2/00,
1/03, 2/04 in 4/07)

0203 Fiskalni nadzor

7.136 EUR

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

7.136 EUR

300002001 Dejavnost nadzornega odbora

7.136 EUR
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Namen porabe: Načrtovana sredstva so namenjena za delovanje nadzornega odbora.

4001 URAD ŽUPANA IN SPLOŠNIH ZADEV 9.632.449 EUR
Za področje dela uporabnika »Urad župana in splošnih zadev« je planirano 9.757.636 EUR. Glavni
cilj planiranih sredstev je zagotavljanje delovanja občinske uprave, vzdrževanje objektov v lasti MO
Velenje, širitev informatizacije na območju celotne občine ter povezovanje občanov z organi in upravo
MOV, zagotavljanje požarne varnosti in civilne zaščite na območju MO Velenje ter izvedba
mednarodnih projektov za katere so pridobljena sredstva iz mednarodnih razpisov.

A BILANCA ODHODKOV

9.632.449 EUR

02 Ekonomska in fiskalna administracija

12.519 EUR

Pravna podlaga:
− Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 30/02 - čistopis)
− Zakon o plačilnem prometu (ZPIaP-UPB3, Uradni list RS, št. 110/06)
− Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B
in 127/06-ZJZP)
− Zakon o bančništvu (ZBan-1, Uradni list RS, št. 131/06)

0202 Urejanje na področju fiskalne politike

12.519 EUR

02029001 Urejanje na področju fiskalne politike

12.519 EUR

400102001 Stroški plačilnega prometa

12.519 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za plačilo bančnih provizij, stroškov plačilnega prometa, 0,05
% provizije za razporejanje javnofinančnih prihodkov ter najemnin za POS terminale.

03 Zunanja politika in mednarodna pomoč

8.346 EUR

Pravna podlaga:
− Zakon o javnih naročilih (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06)
− Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B
in 127/06-ZJZP)
− Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 126/06)
− Pravilnik o oddaji javnih naročil, za katera ni potrebno objaviti javnega razpisa z dne 21.03.2007
− Občinski programi, sklepi župana MOV

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

8.346 EUR

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

8.346 EUR

400103001 Mednarodni projekti

8.346 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena sofinanciranju evropskih projektov, ki smo jih prijavili na
evropske razpise in še čakajo na odobritev, ter za stroške, ki nastajajo pri pripravi evropskih projektov.
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04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

128.213 EUR

Pravna podlaga:
− Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih -ZPSPP (Uradni list SRS, št. 18/74, 34/88 in
32/00 in 102/02-Odl. US)
− Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05, 21/06-Odl. US in 14/07)
− Zakon o javnih naročilih (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06)
− Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B
in 127/06-ZJZP)
− Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 126/06)
− Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni
list RS, št. 12/03 in 77/03)
− Stvarno pravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02)
− Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04-ZVKSES in 47/06-ZEN)
− Pravilnik o oddaji javnih naročil, za katera ni potrebno objaviti javnega razpisa z dne 21.03.2007
− Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/01, 32/04 in 28/06-Odl.US)
− Občinski programi, sklepi župana MOV, sklepi kolegija

0402 Informatizacija uprave

13.040 EUR

04029001 Informacijska infrastruktura

12.519 EUR

400104001 E - občina

12.519 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za širitev informatizacije na območju celotne občine,
povezovanje občanov z organi in upravo MOV.

04029002 Elektronske storitve

522 EUR

400104002 E - občina

522 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za vzdrževanje spletnih obrazcev za občane.

0403 Druge skupne administrativne službe

115.173 EUR

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

115.173 EUR

400104003 Sodni stroški – notarji, odvetniki, sodni izvedenci, sodni postopki 15.440 EUR
Namen porabe: Sredstva so namenjena za stroške sodnih postopkov (odvetniki, sodni izvršitelji,
postavitev začasnega zastopnika, za sodne izvedence ipd.), stroške notarja, pravno svetovanje
odvetnikov. Večina postopkov (izterjav) se nanaša na izterjavo dolgov, sodni postopki (tožbe) pa na
nepremičnine (stanovanja, poslovni prostori).

400104004 Zavarovanje objektov in opreme – drugi poslovni prostori

3.756 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za zavarovanje objektov in opreme v lasti MOV, razen
objektov in opreme, ki so namenjeni za delovanje občinske uprave (Titov trg 1 in Kopališka 3).

400104005 Vzdrževanje objektov KS

33.383 EUR
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Namen porabe: Sredstva so namenjena za vzdrževanje objektov krajevnih skupnosti in mestnih četrti
ter nakupov opreme za te prostore.

400104006 Ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov

62.594 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti MOV ter za
pokrivanje stroškov obratovanja teh prostorov (niso všteti prostori za delovanje občinske uprave).

06 Lokalna samouprava

2.576.394 EUR

Pravna podlaga:
− Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-UPB6, Ur.l. RS, št. 110/06, 121/06 in 1/07-odl.US)
− Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 18/94, 13/95, 36/96, 20/97, 86/99-odl. US, 98/99 in 56/02 )
− Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št.
87/97, 9/98, 48/01 in 71/06)
− Zakon o javnih uslužbencih (ZJU-UPB2, Uradni list RS, št. 32/06, 21/06-Odl.US, 23/06-Sklep US,
62/06- Sklep US, 68/06, 131/06-Odl.US in 11/07-Sklep US)
− Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 56/99, 22/01 in 64/01)
− Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih -ZPSPP (Uradni list SRS, št. 18/74, 34/88 in
32/00 in 102/02-Odl. US)
− Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05, 21/06-Odl. US in 14/07)
− Zakon o javnih naročilih (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06)
− Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B
in 127/06-ZJZP)
− Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 126/06)
− Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2, Uradni list RS, št. 51/06 in 117/06ZdavP-2,)
− Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06 in 36/06,
46/06, 77/06 in 128/06)
− Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list
RS, št. 122/05)
− Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni
list RS, št. 12/03 in 77/03)
− Stvarno pravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02)
− Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04-ZVKSES in 47/06-ZEN)
− Pravilnik o oddaji javnih naročil, za katera ni potrebno objaviti javnega razpisa z dne 21.03.2007
− Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list
RS, št. 72/2002)
− Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/01, 32/04 in 28/06-Odl.US)
− Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 18/91 in spremembe)

0603 Dejavnost občinske uprave

2.576.394 EUR

06039001 Administracija občinske uprave

2.316.170 EUR

400106001 Plače

1.780.571 EUR

Namen porabe: V postavki so načrtovane plače in prispevki, regres za letni dopust, povračila in
nadomestila, davki in prispevki za 87 zaposlenih v občinski upravi. Pri izračunu plač je upoštevano
povečanje osnovne plače v avgustu, delovna uspešnost 2 % ter povprečna delovna doba v višini 10 %.
Jubilejne nagrade so upoštevane za štiri zaposlene in dve odpravnini ob upokojitvi.
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400106002 Pisarniški in splošni material in storitve, poštne storitve

83.459 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za plačilo stroškov pisarniškega materiala in črnil ter poštnih
storitev za delovanje občinske uprave.

400106003 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura

8.346 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za plačilo časopisov in strokovne literature za občinsko
upravo.

400106004 Reprezentanca uprave

7.511 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za plačilo reprezentance, večji del stroškov prestavljajo
cvetlični aranžmaji ob različnih dogodkih v občinski stavbi.

400106005 Založniške, tiskarske, oglaš., prevajalske storitve in fotokopiranje

3.756 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za tisk raznih gradiv, objav razpisov ter stroškov
fotokopiranja (predvsem barvnega in večjih formatov).

400106006 Nakup, vzdrževanje in upravljanje programske opreme

62.594 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za vzdrževanje programov ter nakup nekaj novih programov
– licenciranje računalnikov in nakup licenc za strežnike, vzdrževanje programa za evidenco
neprofitnih stanovanj ter izdelavo prednostnih list ob razpisih za neprofitna stanovanja, nakup
dopolnitve in vzdrževanje finančnega programa, vzdrževanje programa za javna naročila, vzdrževanje
programa za vodenje evidence socialnih stanovanj, vzdrževanje programa za vodenje zavarovanj
brezposelnih oseb, vzdrževanje programa za vodenje potnih nalogov, vzdrževanje programa za
vodenje arhivskega gradiva, vzdrževanje programa za vodenje evidence komunalnih taks;

400106007 Telekomunikacijske storitve

55.083 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za plačilo stroškov uporabe telefonov mobilnih in namiznih,
krs, interneta, povezave v omrežje HKOM, RTV prispevek, plačilo domen, naročnina za uporabo IUS
info, in uporaba GVIN.

400106008 Posebni material in storitve

1.481 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za plačilo nabave delovnih oblek in obutve za hišnika, osebne
opreme informatorjev (kape, emblemi, uniforme, čevlji ..).

400106009 Prevozni stroški in storitve

6.802 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za prevozne stroške najetih prevoznih sredstev za prevoz
oseb, materiala in opreme.

400106010 Vzdrževanje službenih vozil

18.110 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za kritje stroškov uporabe šestih službenih vozil (vzdrževanje,
gorivo, zavarovanje, registracija).

400106011 Službena potovanja

16.358 EUR
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Namen porabe: Sredstva so namenjena za izdatke za službena potovanja zaposlenih (nočitve,
kilometrine, cestnine, dnevnice).

400106012 Strokovno izobraževanje zaposlenih

25.038 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za plačilo stroškov strokovnega izobraževanja zaposlenih kot
so seminarji, posveti, povrnitev stroškov študija ob delu zaposlenim, s katerimi so sklenjene pogodbe
o šolanju, strokovni izpiti in tečaji ter stroški dijakov in študentov, ki jim Mestna občina Velenje
omogoči opravljanje obvezne prakse.

400106013 Delo zunanjih sodelavcev

41.312 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za plačilo stroškov dela zunanjih sodelavcev na različnih
projektih (avtorski honorarji, pogodbe o delu, študentska dela, refundacije plač za natakarja ter
sodelavca na modrih conah).

400106014 Zavarovanje zaposlenih, prev.zdrav.pregledi, varstvo pri delu

11.684 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za plačilo stroškov nezgodnega zavarovanja zaposlenih za
primer poškodbe pri delu, preventivnih zdravstvenih pregledov, tečajev in izpitov iz varstva pri delu,
ki jih morajo v letu 2008 opraviti zaposleni skladno z določili Zakona o varnosti in zdravju pri delu ter
Oceno tveganja, plačilo stroškov pooblaščeni organizaciji za izvajanje določenih nalog iz varstva pri
delu.

400106015 Revizije

8.680 EUR

Namen porabe: Proračunski uporabniki, katerih letni proračun presega 500 mio SIT so dolžni
zagotoviti notranjo revizijo svojega poslovanja vsako leto z lastno revizijsko službo ali s skupno
revizijsko službo ali z najemom zunanjega izvajalca. V letu 2008 bo opravljena revizija poslovanja za
leto 2007 z najemom zunanjega izvajalca za izvajanje notranjega revidiranja v skladu s pravilnikom in
predpisi javnega naročanja. To leto bo tudi zadnjikrat najeta zunanja revizijska služba. Za leto 2008 bo
opravil pregled poslovanja notranji revizor Mestne občine Velenje.

400106016 Drugi materialni stroški

2.504 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za plačilo drugih materialnih stroškov za delovanje občinske
uprave.

400106017 Stroški obratovanja prostorov Titov trg 1

65.098 EUR

Namen porabe: Sredstva zajemajo vse stroške obratovanja objekta Titov trg 1 (stroški elektrike,
ogrevanja, komunalne storitve, čiščenja, varovanja).

400106018 Stroški obratovanja prostorov Kopališka 3

24.412 EUR

Namen porabe: Sredstva zajemajo vse stroške obratovanja objekta Kopališka 3 (stroški elektrike,
ogrevanja, komunalne storitve, čiščenja, varovanja).

400106019 Počitniške kapacitete

33.383 EUR
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Namen porabe: Sredstva so namenjena za vzdrževanje objektov in vzdrževanje opreme ter ostale
odhodke, ki nastajajo v tej dejavnosti. Največjo postavko predstavlja sanacija podov v sobah in
kopalnic v počitniški vili v Portorožu – 14.600 €.

400106020 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami

59.990 EUR

Namen porabe: Z uporabo Zakona o sistemu plač, bodo javni uslužbenci prevedeni v plačne razrede.
Skladno z zakonom se zbirajo namenska sredstva na posebni postavki proračuna, ki se lahko prenašajo
iz leta v leto. Nujno je ta del neporabljenih sredstev ohraniti tako, da jih bo možno uporabiti, ko se
bodo nesorazmerja med osnovno plačo višjega plačnega razreda in osnovno plačo plačnega razreda, v
katerega bodo uvrščeni javni uslužbenci s prevedbo, v praksi začela odpravljati. V planiranih sredstvih
so upoštevani zneski iz prejšnjih let, kot rezervacija.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave
260.224 EUR
400106020 Najemnine in zakupnine

7.094 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za plačilo najemnin za najete fotokopirne stroje in za plačilo
najemnine za najete prostore za delovanje projektne skupine.

400106021 Zavarovanje objektov in opreme – posl.prostori za delov.uprave

2.754 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za plačilo zavarovalnih premij za objekta Titov trg 1 in
Kopališka 3.

400106022 Ureditev in vzdrževanje prostorov Titov trg 1

125.188 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za nadaljevanje investicije iz leta 2007 (ogrevanje, hlajenje,
instalacije, pomična vhodna vrata) ter za manjše tekoče vzdrževalne stroške.

400106023 Nabava in vzdrževanje strojne računalniške opreme

83.459 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za nakup in vzdrževanje računalniške opreme po načrtu
nabav, ki je priloga predloga proračuna.

400106024 Nabava in vzdrževanje druge opreme

20.865 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za nakup in vzdrževanje pohištva in drugih manjših osnovnih
sredstev po načrtu nabav, ki je priloga proračuna.

400106025 Ureditev in vzdrževanje prostorov Kopališka 3

20.865 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za ureditev sanitarij v Domu borcev, zamenjavo podov,
ureditev dveh pisarn ter drugih manjših vzdrževalnih stroškov.

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

320.848 EUR

Pravna podlaga:
− Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz-UPB1, Uradni list RS, št. 3-102/07),
− Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN-UPB1, Uradni list RS, št. 51/06),
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− Zakon o obrambi (Uradni list RS, št. 44/97, 87/97, 13/98, 67/02, 40/04, 103/04 - ur. prečiščeno
besedilo),
− Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05, 21/06-Odl. US in 14/07)
− Zakon o javnih naročilih (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06)
− Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B
in 127/06-ZJZP)
− Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 126/06)
− Zakon o gasilstvu (ZGas-UPB1, Uradni list RS, št. 113/05)
− Zakon o državni upravi (ZDU-1-UPB4, Uradni list RS, št. 113/05)
− Uredba o prenosu nalog zaščite in reševanja na operativne gasilske enote (Uradni list RS, št. 58/92)
− Uredba o požarni taksi (Uradni list RS, št. 11/97 in 34/06)
− Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja (Uradni list RS,
št. 45/97 in 5/00)
− Uredba o obrambnem načrtovanju (Uradni list RS, št. 15/96 in 41/99),
− Uredba o merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje enot, služb in štabov CZ (Uradni list
RS, št. 22/99, 99/99,102/00, 33/02, 106/02, 21/05,110/05, 5/07)
− Pravilnik o oddaji javnih naročil, za katera ni potrebno objaviti javnega razpisa z dne 21.03.2007
− Odlok o varnostnih ukrepih na obrambnem področju (Uradni list RS, št. 49/92 in 30/03)
− Navodilo za izvajanje posebnih ukrepov (Uradni list RS, št. 38/93)

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

320.848 EUR

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

28.743 EUR

400107001 Civilna zaščita

25.038 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za delovanje štaba Civilne zaščite, predvsem za sejnine,
refundacije plač članov štaba pri izvajanju nalog, usposabljanje štabov in enot, pogodbene obveznosti
z društvi in organizacijami, ki so vključene v Civilno zaščito in za nakup osebne in skupne opreme
pripadnikov Civilne zaščite.

400107002 Opazovanje, obveščanje, alarmiranje

1.703 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena vzdrževanju sistema daljinskega proženja siren. Predvsem
enkratnega lenega pregleda siren in morebitne odprave okvar.

400107003 Sredstva zvez

1.377 EUR

Namen porabe: Sredstva zvez so namenjena za servisiranje in nakup novih ročnih radijskih postaj za
potrebe Civilne zaščite.

400107004 Civilna obramba

626 EUR

Namen porabe: Zagotovitev materialnih sredstev za delovanje Civilne obrambe.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč
400107005 Gasilska zveza Velenje

292.105 EUR
7.094 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za delovanje Gasilske zveze Velenje (financiranje skupnih
programov, izobraževanje, tekmovanja).
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400107006 Društvena dejavnost

1.252 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za sofinanciranje meddruštvenih tekmovanj in donatorstva ob
jubilejih gasilskih društev.

400107007 Požarna varnost

6.426 EUR

Namen porabe: Iz postavke se financirajo gasilska društva, sredstva pa so namenjena za nabavo
drobno tehnično reševalne opreme, gorivo in mazivo, zavarovanje članov PGD in gasilske tehnike.

400107008 Požarni sklad

62.594 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenska in so pridobljena iz požarnih premij, na osnovi predpisane
kategorizacije PGD. Namenjena so za vzdrževanje gasilske tehnične opreme, nabavo tehnično
reševalne opreme in izobraževanje članov gasilskih društev.

400107009 Poklicno gasilsko jedro

147.304 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za sofinanciranje poklicnega jedra za plače desetih zaposlenih
gasilcev ter za izplačilo regresa.

400107010 Nakup gasilskih vozil

0 EUR

Namen porabe: Ni predvidene porabe.

400107011 Vzdrževanje gasilskih domov

29.878 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za sofinanciranje vzdrževanja gasilskih domov.

10 Trg dela in delovni pogoji

86.759 EUR

Pravna podlaga:
− Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-UPB6, Uradni list RS, št. 110/06, 121/06 in 1-7/07Odl.US)
− Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 18/94, odl.US, št. 13/95, 36/96, 20/97, 39/99, 86/99 in 98/99 in 56/02)
− Zakon o javnih uslužbencih (ZJU-UPB2, Uradni list RS, št. 32/06, 21/06-Odl.US, 23/06-Sklep US,
62/06- Sklep US, 68/06, 131/06-Odl.US in 11/07-Sklep US)
− Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/02 in 79/06-ZZZPB-F)
− Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št.
87/97, 9/98, 48/01, 61/05 in 71/06)
− Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 18/91 in spremembe)

1003 Aktivna politika zaposlovanja

86.759 EUR

10039001 Povečanje zaposljivosti

86.759 EUR

400110001 Javna dela – Uprava MOV

15.749 EUR

Namen porabe: Proračunsko postavko Javna dela zajema tisti del izdatkov, ki jih v sodelovanju z
Republiškim zavodom za zaposlovanje prejemajo zaposleni preko javnih del v MO Velenje. Sredstva
so predvidena za tri javne delavce.

43

400110002 Zaposlitveni programi

67.710 EUR

Namen porabe: Kot vsako leto se bomo tudi v letu 2008 prijavili na javni razpis za projekte
zaposlitvenih programov Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve za sofinanciranje zaposlitev šestih delavcev.

400110003 Sredstva za odpravo nesoraz. med osnovnimi plačami

3.301 EUR

Namen porabe: Z uporabo Zakona o sistemu plač, bodo javni uslužbenci prevedeni v plačne razrede.
Skladno z zakonom se zbirajo namenska sredstva na posebni postavki proračuna, ki se lahko prenašajo
iz leta v leto. Nujno je ta del neporabljenih sredstev ohraniti tako, da jih bo možno uporabiti, ko se
bodo nesorazmerja med osnovno plačo višjega plačnega razreda in osnovno plačo plačnega razreda, v
katerega bodo uvrščeni javni uslužbenci s prevedbo, v praksi začela odpravljati. V planiranih sredstvih
so upoštevani zneski iz prejšnjih let, kot rezervacija.

12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin

75.568 EUR

Pravna podlaga:
− Zakon o javnih naročilih (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06)
− Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B
in 127/06-ZJZP)
− Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 126/06)
− Resolucija o nacionalnem energetskem programu (Uradni list RS, št. 57/04)
− Pravilnik o oddaji javnih naročil, za katera ni potrebno objaviti javnega razpisa z dne 21.03.2007
− Občinski programi, sklepi župana MOV
− Energetski zakon (EZ-UPB1, Uradni list RS, št. 26/05)

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

75.568 EUR

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

75.568 EUR

400112001 Inteligentna energija za Evropo

0 EUR

Namen porabe: Ni predvidene porabe.

400112002 Inteligentna energija za Evropo –Lokalna energetska agencija

37.556 EUR

Namen porabe: MOV je v letu 2005 uspešno prijavila projekt Ustanovitev energetske agencije na
program Intelligent Energy Europe. Evropska komisija je uspešno evalvirala projekt in v skladu s tem
je pridobljeno 199.000 EUR finančnih sredstev, ki so namenjena delovanju Energetske agencije za
Savinjsko, Šaleško in Koroško za obdobje treh let. Skupni stroški delovanja agencije za obdobje treh
let so 422.000 EUR, MOV bo v letu 2008 namenila delovanju 37.556 EUR. Poslanstvo energetske
agencije je zmanjšati emisije CO2 in izboljšati okolje, zmanjšati energetsko odvisnost, ustvariti nova
delovna mesta, zavarovati domače razpoložljive energente ter zmanjšati končno rabo energije. V
skladu z energetsko zasnovo MOV, nacionalnem energetskem programu, Kyotskem protokolu,
operativnim programom za zmanjševanje toplogrednih plinov, zelene knjige in ostalih strateških
dokumentov bo agencija operativno delovala na področju obnovljivih virov in učinkovite rabe energije
ter trajnostnega mestnega prometa na lokalnem nivoju, da bi dosegla strateške cilje na nacionalnem in
evropskem nivoju.

400112003 INTERREG III A – FuturePublicEnergy
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38.011 EUR

Namen porabe: MOV je v letu 2006, uspešno prijavila projekt z naslovom FuturePublicEnergy na
Program pobude Skupnosti Interreg IIIA Slo/Mad/Hr. Partnerji v Sloveniji so Šolski center Velenje,
Znanstvenoraziskovalno središče Ptuj, Mestna občina Ptuj, iz Hrvaške pa Varaždinska županija ter
Občina Čakovec. S projektom želimo zmanjšati onesnaževanje zraka ter izboljšati gospodarjenje in
vzpostaviti trajnostno učinkovito rabo energije pri vseh lokalnih akterjih. Skozi projekt bomo v štirih
območjih Savinjske in Podravske regije ter Medžimurske in Varaždinske županije, skozi seminarje
konference in ostalih diseminacijskih orodij osveščali in usposabljali vodstva, delavce, hišnike,
upravljavce in ostale uporabnike javnih zgradb ter zagotovili trajnostni prenos znanja in informacij na
vse prebivalce čezmejnih regij. Skozi projekt se bo razvila programska oprema za izvedbo
energetskega knjigovodstva v javnih zgradbah, izvedli se bodo energetske analize, izvajal monitoring,
v občinsko stavbo (Titov trg1) se bo implementiral nadzorni sistem rabe energije, nabavili se bodo
merilniki porabe energije, izvedle delavnice in seminarji ter izdelal promocijski material.
Sofinanciranje s strani Interreg IIIA SLO/MAD/HR: 94,92%, sofinanciranje s strani MOV: 3,20%,
sofinanciranje s strani slovenskih partnerjev (ZRS Bistra Ptuj in ŠCV): 1,88%.

14 Gospodarstvo

5.007.511 EUR

Pravna podlaga:
− Zakon o javnih naročilih (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06)
− Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B
in 127/06-ZJZP)
− Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 126/06)
− Zakon o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1, Uradni list, št. 102/04, 92/05-ZJC-B, 111/05-Odl.US,
93/05-ZVMS in 120/06-Odl.US)
− Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju
javnih financ (Uradni list RS št. 60/06)
− Pravilnik o oddaji javnih naročil, za katera ni potrebno objaviti javnega razpisa z dne 21.03.2007
− Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Uradni list RS št. 66/04)
− Občinski programi, sklepi župana MOV

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

5.007.511 EUR

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

5.007.511 EUR

400114003 – Poslovna cona Gorenje

4.590.219 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena ureditvi prometne infrastrukture in izboljšanju pogojev za
razvoj območja, namenjenega industrijski, obrtni in poslovni dejavnosti ter zagotovitvi ustreznih
prometnih kapacitet, skupaj z izboljšano varnostjo udeležencev v prometu. Investicija zajema
izgradnjo povezovalne ceste s podvozom pod železniško progo in krožiščem. Predvideno krožišče se
nahaja na območju križišča lokalne ceste Klasirnica–Jezero in Ceste Simona Blatnika. Povezovalna
cesta bo potekala med Partizansko cesto in križiščem lokalne ceste Klasirnica–Jezero in Ceste Simona
Blatnika. Na trasi povezovalne ceste med Partizansko cesto in križiščem lokalne ceste Klasirnica–
Jezero je predvideno izvenivojsko križanje z železnico. Na mestu križanja je predviden podvoz pod
železniško progo. Investicija vključuje tudi prestavitev, posodobitev in zaščito komunalnih in elektro
vodov na obravnavanem območju. S projektom bomo kandidirali za pridobitev sofinanciranje izvedbe
investicije iz kohezijskega sklada, vendar je potrebno za stroške projekta zagotavljati sredstva v
proračunu, saj potekajo finančni tokovi sofinancerjev z refundacijo sredstev.

400114004 PHARE CFCU – Poslovna cona Rudarski dom
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417.293 EUR

Namen porabe: S projektom želimo ustvariti tehnološko in ekonomsko platformo za prestrukturiranje
podjetništva, ki bo omogočala razvoj novih produktov in programov z večjo dodano vrednostjo in
odpiranje novih delovnih mest ter razviti podjetniško prijazno podporno okolje in podjetniško kulturo.
Namen celotnega projekta je vzpostaviti razvojno tehnološko središče na območju Stare vasi/območje
ob Koroški cesti , v katerega bo vpeto celotno obstoječe poslovno industrijsko območje, tehnološki
park, podjetniški inkubatorji (obstoječi in predvideni), MIC, visokošolsko središče ter obstoječe
gospodarske družbe skupaj z logistično infrastrukturo. S projektom bo vzpostavljena platforma za
razvoj podjetništva. Sredstva bodo tako namenjena za nakupe potrebnih zemljišč ter izdelavo
projektne dokumentacije za komunalno ureditev zemljišč ter za vzpostavitev podjetniškega
inkubatorja.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

25.038 EUR

Pravna podlaga:
− Zakon o javnih naročilih (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06)
− Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B
in 127/06-ZJZP)
− Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 126/06)
− Program pobude Skupnosti INTERREG III B – CADSES in Programsko dopolnilo (Ministrstvo za
okolje in prostor RS)
− Pravilnik o oddaji javnih naročil, za katera ni potrebno objaviti javnega razpisa z dne 21.03.2007
− Občinski programi, sklepi župana MOV

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

25.038 EUR

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot

25.038 EUR

400115002 Krajinski park Paški Kozjak

20.865 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za izvedbo projekta ustanovitve Krajinskega parka Paški
Kozjak skupaj z ostalimi petimi občinami: Dobrna, Vojnik, Vitanje, Zreče in Slovenske Konjice,
pridobljenih iz sredstev ESRR. V sklopu projekta se bo izdelala celostna podoba celotnega parka,
oblikovala programska eko-turistična ponudba območja, označile in uredile tematske in kolesarske
poti, izdelal promocijski material ter vzpostavilo trženje in upravljanje območja.

1506 Splošne okoljevarstvene storitve

4.173 EUR

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

4.173 EUR

400114002 Projekt EMAS

4.173 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za izvedbo EU projekta COMPASS +; v okviru katerega bi
MOV v roku 24 mesecev imela pomoč zunanjega konzultanta podjetja Global to Local Ltd iz Velike
Britanije za pridobitev sheme EMAS.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 8.346 EUR
Pravna podlaga:
− Pravilnik o oddaji javnih naročil, za katera ni potrebno objaviti javnega razpisa z dne 21.03.2007
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− Zakon o javnih naročilih (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06)
− Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B
in 127/06-ZJZP)
− Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 126/06)
− Občinski programi, sklepi župana MOV

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

8.346 EUR

16029003 Prostorsko načrtovanje

8.346 EUR

400116001 URBACT – Kultura in prenova mest

8.346 EUR

Namen porabe: Na osnovi priporočil in dokumenta, ki je nastal znotraj projekta Podpora

mestom, se bo nadaljevalo z delom na urbani prenovi mestnega središča, nabrežja reke Pake,
starotrškega jedra, mestnega prometa,…Poskrbelo se bo za promocijo projekta in dognanj z
izdajo propagandnega materiala, arhitekturno-kulturnim vodnikom.
400116002 URBACT – Mladi

0 EUR

Namen porabe: Ni predvidene porabe.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije

1.382.908 EUR

Pravna podlaga:
− Zakon o vojnih veteranih (ZVV-UPB2, Uradni list RS, št 59/06, 61/06-ZDru-1 in 101/06-Odl.US)
− Pravilnik o oddaji javnih naročil, za katera ni potrebno objaviti javnega razpisa z dne 21.03.2007
− Zakon o javnih naročilih (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06)
− Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B
in 127/06-ZJZP)
− Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 126/06)
− Odločba Ministrstva za obrambo na osnovi drugega odstavka 3. ter 38.člena Zakona o društvih
(Uradni list RS, št. 60/95 in 89/99) in prvega odstavka 101.člena ter 3.odstavka 103.člena Zakona o
obrambi (Uradni list RS, št. 82/94 s spremembami)
− Občinski programi, sklepi župana MOV

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1.382.908 EUR

18029001 Nepremična kulturna dediščina

1.382.908 EUR

400118001 INTERREG III A – Projekt Klasirnica

417.293 EUR

Namen porabe: S sredstvi se bodo krile nadaljnje aktivnosti povezane z revitalizacijo objekta
Klasirnica. Nadaljevalo se bo s postopkom pridobivanja gradbene dokumentacije. Predvidena so že
začetna gradbena dela na objektu. Aktivnosti se bodo izvajale tudi na področju promocije projekta.

400118007 Revitalizacija graščine Thurn

417.293 EUR

Namen porabe: S sredstvi se bodo krile nadaljnje aktivnosti povezane z revitalizacijo objekta Thurn.
Potrebno bo pripraviti vsebinske modele za revitalizacijo objekta, jih ekonomsko in tržno preveriti in
na podlagi tega pričeti postopek pridobivanja gradbene dokumentacije. Pričelo se bo z obnovitvenimi
gradbenimi deli.
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400118008 Revitalizacija mestnega središča

542.480 EUR

Namen porabe: S sredstvi se bodo krile aktivnosti potrebne za pripravo koncepta celovite prenove
mestnega središča. Pripravile in izvedle se bodo delavnice s potencialnimi investitorji, lastniki
prostorov. Na podlagi tega se bo pričelo s postopki za pridobitev gradbene dokumentacije in
promocijo projekta.

1804 Podpora posebnim skupinam

5.842 EUR

18049001 Programi veteranskih organizacij

5.842 EUR

400118003 Zveza slovenskih častnikov

2.504 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za delovanje Zveze slovenskih častnikov.

400118004 Zveza veteranov vojne za Slovenijo

2.504 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za delovanje Zveze veteranov vojne za Slovenijo.

400118005 Veteransko društvo Sever

835 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za delovanje Veteranskega društva Sever.

Datum:
Pripravili:

Vodja Urada župana in splošnih zadev
Alenka Rednjak, s.r.

Alenka Rednjak, s.r.
Majda Koren,s.r.
Mirjam Britovšek, s.r.
Brigita Fučik, s.r.
Suzana Žinič, s.r.
Maša Kočevar, s. r.
Ksenija Dren, s.r.
Gašper Koprivnikar, s.r.
Danica Petrič, s.r.
Karla Sitar, s.r.
Helena Knez, s.r.
Bojan Prelovšek, s.r.
Janko Ramšak, s.r.
Bojan Čampa, s.r.
Klavdija Šarkan, s.r.
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MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1, 3320 VELENJE / telefon 03/ 8961-640 / telefax: 03/ 8961-641

Urad za gospodarske javne službe

4002 URAD ZA GOSPODARSKE JAVNE
SLUŽBE (leto 2008)

8.506.677 EUR

Sredstva so namenjena vzdrževanju in posodabljanju cestne infrastrukture. Občina je lastnik
in upravljavec občinskih cest (lokalnih, mestnih in javnih poti), na katerih mora zagotavljati
varnost udeležencev v prometu ter varstvo cest. V okviru razpoložljivih sredstev ceste tudi
moderniziramo in dograjujemo ostale površine (kolesarske steze, pešpoti itd…..).
Mestna občina Velenje mora s proračunskimi sredstvi vzdrževati komunalno infrastrukturo,
ter občanom in podjetjem zagotavljati komunalnih dobrine, v kolikor se le-te ne financirajo iz
cene. Zagotavljati mora sredstva za širitve in posodabljanje komunalnih sistemov, pri čemer
mora poiskati soinvestitorje in angažirati druga sredstva (republiška, evropska, ipd….).
Posebno pozornost namenjamo izven mestnim KS, kjer še nimamo povsem zadovoljivega
standarda. Veliko sredstev pa namenjamo tudi za sanacijo plazov v MO in morebitnih
elementarnih nesreč (poplave, požari).

A BILANCA ODHODKOV

8.503.130 EUR

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

417 EUR

Pravna podlaga:
- Občinski programi.

0403 Druge administrativne službe

417 EUR

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

417 EUR

400204001 Vzdrževanje objekta in zemljišča v Vinski Gori

417 EUR

Namen porabe: Nabava materiala za tekoče vzdrževanje objekta in plačilo grobnine (domačija Gril).

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

25.038 EUR

Pravna podlaga:
- Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/1993, 110/2002),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06),
- Občinski programi.

1104 Gozdarstvo

25.038 EUR

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

25.038 EUR
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400211001 Sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest

25.038 EUR

Namen porabe: Vzdrževanje gozdnih cest na področju MOV v državni in zasebni lasti.

12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin

417 EUR

Pravna podlaga:
- Energetski Zakon (Uradni list RS, št. 79/99),
- Energetski Zakon (EZ – UPB2, Uradni list RS, št. 27/2007)
- Občinski programi.

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distrib. nafte…

417 EUR

12049001 Oskrba s plinom

417 EUR

400212001 Plinifikacija – severna in južna veja

417 EUR

Namen porabe: Izgradnja plinifikacije južnega območja občine – priprava dokumentacije.

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

4.733.304 EUR

Pravna podlaga:
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 92/2005),
- Odlok o kategorizaciji občinskih cest v MO Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 10/98, 9/99),
Odlok o ureditvi cestnega prometa in varstva prometnih površin posebnega pomena v MO Velenje
(Uradni vestnik MOV, št. 12/2006),
- Odlok o občinskih cestah (Uradni vestnik MOV, št. 3/00),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06),
- Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/2005),
- Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/2006),
− Zakon o varnostni cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/2006),
- Pravilnik o postavljanju objektov za obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah (Uradni list RS, št.
110/2006),
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Uradni list RS, št. 46/2000),
- Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 113/2003).

1302 Cestni promet in infrastruktura

4.733.304 EUR

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1.233.100 EUR

400213001 Redno vzdrževanje cest in varstvo lokalnih cest

375.563 EUR

Namen porabe: S planiranimi sredstvi bomo opravljali redno vzdrževanje cest za zagotovitev
prometne varnosti in prevoznosti lokalnih cest.

400213002 Strokovno tehnična opravila, geološki izvidi, soglasja…

2.086 EUR

Namen porabe: Sredstva bodo porabljena za pripravo strokovnih rešitev geoloških izvidov in
soglasij.

400213003 Zimska služba – lokalne ceste

166.917 EUR
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Namen porabe: Sredstva bodo porabljena za zimsko vzdrževanje in zagotavljanje prometne varnosti
lokalnih cest.

400213004 Redno vzdrževanje javnih poti

208.646 EUR

Namen porabe: S planiranimi sredstvi bomo opravljali redno vzdrževanje cest za zagotovitev
prometne varnosti in prevoznosti javnih poti.

400213005 Zimska služba – javne poti

41.729 EUR

Namen porabe: Sredstva bodo porabljena za zimsko vzdrževanje in zagotavljanje prometne varnosti
javnih poti.

400213007 Vzdrževanje mestnih ulic in ostalih javnih površin

354.699 EUR

Namen porabe: Sredstva se porabljajo za redno vzdrževanje cest in drugih javnih površin za
zagotavljanje prometne varnosti.

400213008 Zimska služba mestnih površin

83.459 EUR

Namen porabe: Sredstva bodo porabljena za zimsko vzdrževanje in zagotavljanje prometne varnosti
mestnih cest in drugih javnih prometnih površin.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
400213009 Strokovno tehnična opravila, geološki izvidi, soglasja,…

1.786.722 EUR
25.038 EUR

Namen porabe: Sredstva bodo porabljena za pripravo strokovnih rešitev geoloških izvidov in
soglasij.

400213013 Cesta talcev – ukinitev proge čez cesto

4.173 EUR

Namen porabe: Sredstva so predvidena za projektno dokumentacijo.

400213014 Koroška cesta – rekonstrukcija Gorjanovega klanca

104.323 EUR

Namen porabe: S planiranimi sredstvi bomo nadaljevali z rekonstrukcijo omenjene ceste, ki bo
začeta v letu 2007.

400213017 LC 408 012 Stanovšek - Podgorje

20.865 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena obnovi dotrajanega odseka ceste.

400213019 LC Izgradnja pločnikov Staro Velenje

20.865 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena gradnji pločnika – nadaljevanje ob cesti Velenje – Pesje.

400213020 Prešernova cesta - sanacija

41.729 EUR

Namen porabe: S sredstvi bomo obnovili del Prešernove ceste.

400213021 Jenkova cesta - sanacija

79.286 EUR
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Namen porabe: S sredstvi bomo obnovili del Jenkove ceste in sicer Prešernovo in Tomšičevo cesto.

400213024 Sanacija Tomšičeve ceste

151.686 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena obnovi dela ceste od Jenkove do Kersnikove ceste.

400213027 LC 450 100 Škale – Hrastovec – Škalske Cirkovce

41.729 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena asfaltiranju makadamskega in dotrajanega odseka ceste.

400213029 Ureditev in zaris kolesarskih stez

387.331 EUR

Namen porabe: Sredstva so predvidena za zaris kolesarskih stez.

400213031 LC 364 010 Pik – Megalec – Graška Gora

41.729 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena asfaltiranju makadamskega odseka ceste.

400213034 Rekonstrukcija Aškerčeve ceste

83.459 EUR

Namen porabe: Sredstva bodo porabljena za rekonstrukcijo ceste.

400213036 LC 450070 Lipje - Šalek

66.767 EUR

Namen porabe: Sredstva so predvidena za pridobitev projekta in za rekonstrukcijo uničenega odseka
ceste.

400213037 LC 450150 Zg. Kavče – Sp. Kavče

41.729 EUR

Namen porabe: Sredstva so predvidena za pridobitev projekta in za rekonstrukcijo uničenega odseka
ceste.

400213040 LC 450130 Konovska – Škalska cesta

41.729 EUR

Namen porabe: Sredstva so predvidena za pridobitev projekta in za rekonstrukcijo uničenega odseka
ceste.

400213042 Inv. vzdrževanje (50:50) KS Škale

12.519 EUR

Namen porabe: Sredstva so predvidena za asfaltiranje in rekonstrukcijo kategoriziranih javnih poti,
katerih pripravo zagotovi KS.

400213043 Inv. vzdrževanje (50:50) KS Bevče

8.346 EUR

Namen porabe: Sredstva so predvidena za asfaltiranje in rekonstrukcijo kategoriziranih javnih poti,
katerih pripravo zagotovi KS.

400213044 Inv. vzdrževanje (50:50) KS Cirkovce

12.519 EUR

Namen porabe: Sredstva so predvidena za asfaltiranje in rekonstrukcijo kategoriziranih javnih poti,
katerih pripravo zagotovi KS.
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400213045 Inv. vzdrževanje (50:50) KS Paka

12.519 EUR

Namen porabe: Sredstva so predvidena za asfaltiranje in rekonstrukcijo kategoriziranih javnih poti,
katerih pripravo zagotovi KS.

400213046 Inv. vzdrževanje (50:50) KS Vinska Gora

16.692 EUR

Namen porabe: Sredstva so predvidena za asfaltiranje in rekonstrukcijo kategoriziranih javnih poti,
katerih pripravo zagotovi KS.

400213047 Inv. vzdrževanje (50:50) KS Konovo

10.432 EUR

Namen porabe: Sredstva so predvidena za asfaltiranje in rekonstrukcijo kategoriziranih javnih poti,
katerih pripravo zagotovi KS.

400213048 Inv. vzdrževanje (50:50) KS Šalek

4.173 EUR

Namen porabe: Sredstva so predvidena za asfaltiranje in rekonstrukcijo kategoriziranih javnih poti,
katerih pripravo zagotovi KS.

400213049 Inv. vzdrževanje (50:50) KS Šentilj

16.692 EUR

Namen porabe: Sredstva so predvidena za asfaltiranje in rekonstrukcijo kategoriziranih javnih poti,
katerih pripravo zagotovi KS.

400213050 Inv. vzdrževanje (50:50) KS Plešivec

16.692 EUR

Namen porabe: Sredstva so predvidena za asfaltiranje in rekonstrukcijo kategoriziranih javnih poti,
katerih pripravo zagotovi KS.

400213051 Inv. vzdrževanje (50:50) KS Podkraj

10.432 EUR

Namen porabe: Sredstva so predvidena za asfaltiranje in rekonstrukcijo kategoriziranih javnih poti,
katerih pripravo zagotovi KS.

400213052 Inv. vzdrževanje (50:50) KS Kavče

8.346 EUR

Namen porabe: Sredstva so predvidena za asfaltiranje in rekonstrukcijo kategoriziranih javnih poti,
katerih pripravo zagotovi KS.

400213053 Inv. vzdrževanje (50:50) KS Pesje

8.346 EUR

Namen porabe: Sredstva so predvidena za asfaltiranje in rekonstrukcijo kategoriziranih javnih poti,
katerih pripravo zagotovi KS.

400213054 Odprava arhitektonskih ovir za invalide

20.865 EUR

Namen porabe: Nadaljevali bomo z odpravljanjem arhitektonskih ovir za invalide in sicer z
urejanjem klančin na prometnih površinah in dograjevanjem zvočne signalizacije na semaforjih.

400213106 Pločnik ob RC Velenje – Polzela v Ložnici
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41.729 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za sofinanciranje gradnje pločnikov ob izvajanju
rekonstrukcije regionalne ceste.

400213108 Obnova ceste LC 450 500 Andraž - Podkraj

41.729 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena obnovi dotrajanega odseka ceste.

400213109 Vzdrževanje mestnih ulic in ostalih javnih površin

4.173 EUR

Namen porabe: S sredstvi bomo zagotavljali vzdrževanje javnih cest in drugih prometnih površin na
območju mesta

400213110 Štrbenkova – Partizanska, most - povezava

12.519 EUR

Namen porabe: Sredstva so predvidena za sofinanciranje projektne dokumentacije.

400213111 Stari Šalek – sanacija mostov

41.729 EUR

Namen porabe: Sredstva bodo namenjena sanaciji mostu v Starem Šaleku in mostu pri Gimnaziji
Velenje.

400213118 Cesta mimo Živkoviča na Gorici - Koželjskega

20.865 EUR

Namen porabe: Sredstva bomo namenili za pripravo dokumentacije za izgradnjo pločnika ob cesti
Koželjskega na Gorici.

400213119 Obnova ceste Straža

8.346 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za rekonstrukcijo ceste ob izgradnji in obnovi kanalizacije in
vodovoda na tem območju.

400213121 Šaleška cesta – izgradnja podvozov (podhodov)

41.729 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena pridobitvi projektov, obnovi in izgradnji novih podvozov
(podhodov) pod Šaleško cesto.

400213122 Pešpot od Pake pri Velenju do Velenja

4.173 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena pridobitvi projektov, in izgradnji pešpoti ob Paki – od mosta
za Trebeliško do naselja Selo.

400213123 LC 953 550 Cesta na Selo

4.173 EUR

Namen porabe: Sredstva bodo porabljena za pripravo dokumentacije za nadaljevanje izgradnje ceste
s pripadajočo infrastrukturo.

400213124 LC 450 120 Sopota - Plešivec

16.692 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena asfaltiranju makadamskega odseka ceste.

400213125 LC 450 010 Zg. Črnova – Sp. Črnova
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33.383 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena asfaltiranju makadamskega odseka ceste.

400213126 LC 450 140 Staro Velenje - Podkraj

33.383 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena obnovi dotrajanega odseka ceste.

400213127 Ljubljanska cesta – Cesta na grad

41.729 EUR

Namen porabe: Sredstva bodo porabljena za razširitev in ureditev ceste, s pripadajočo infrastrukturo.

400213128 Gregorčičeva cesta

41.729 EUR

Namen porabe: S sredstvi bomo obnovili Gregorčičevo cesto s pripadajočo infrastrukturo.

400213129 Efenkova cesta – pri Domu učencev

41.729 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena obnovi dotrajanega odseka ceste pri Domu učencev in OŠ
Livada.

400213130 Partizanska cesta – krožišče pri Gorenju

4.173 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena pridobivanju dokumentacije za ureditev krožišča.

400213132 Obnova Koroške ceste – od Meha do Kovača

41.729 EUR

Namen porabe: Sredstva bodo porabljena za obnovo ceste.

13029003 Urejanje cestnega prometa

1.241.942 EUR

400213055 Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije

54.248 EUR

Namen porabe: Sredstva so predvidena za postavitev, obnovo in zamenjavo horizontalne in
vertikalne signalizacije.

400213056 Izvedba odmer na kategoriziranih LC

41.729 EUR

Namen porabe: Sredstva so predvidena za izvedbo odmer kategoriziranih javnih cest.

400213061 Izvedba odmer na kategoriziranih JP

41.729 EUR

Namen porabe: Sredstva so predvidena za izvedbo odmer kategoriziranih javnih poti.

400213062 Vzdrževanje mestnih ulic in ostalih javnih površin

20.865 EUR

Namen porabe: Sredstva so predvidena za obnovo nadstrešnic na avtobusnih postajališčih.

400213063 Zimska služba mestnih površin

16.692 EUR

Namen porabe: Sredstva bodo porabljena za vzdrževanje cest in ostalih javnih prometnih površin in
zagotavljanje prometne varnosti.
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400213064 Strokovne naloge

8.346 EUR

Namen porabe: Sredstva so predvidena za projekte, soglasja in študije.

400213065 Ureditev neprometne signalizacije

33.383 EUR

Namen porabe: Sredstva so predvidena za postavljanje usmerjevalnih tabel za označevanje ulic in
pomembnejših javnih ustanov.

400213067 Modre cone

4.173 EUR

Namen porabe: Vzdrževanje parkirnih avtomatov in sistema modrih con.

400213068 Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije mestnih ulic

70.940 EUR

Namen porabe: Sredstva so predvidena za postavitev, obnovo in zamenjavo horizontalne in
vertikalne signalizacije mestnih prometnih površin.

400213069 Priprava dokumentacije

12.519 EUR

Namen porabe: Sredstva so predvidena za pridobitev projektne dokumentacije.

400213070 Mestni promet

417 EUR

Namen porabe: Sredstva so predvidena za sofinanciranje avtobusnih prevozov izven voznih redov.

400213117 Parkirišče – ploščad Edvarda Kardelja

4.173 EUR

Namen porabe: Sredstva so predvidena za dokončno ureditev parkirišča in predajo v upravljanje.

400213133 Parkirišče Staro Velenje

41.729 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena urejanju parkirišč na območju Starega Velenja.

400213134 Parkirišče na pokopališču Podkraj

20.865 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena širitvi parkirnih površin za območje pokopališča.

400213143 Garažna hiša

417.293 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena predvideni izgradnji garažnih hiš v mestu Velenju.

400213144 Prestavitev avtobusne postaje

41.729 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena urejanju komunalne infrastrukture za potrebe prestavitve
avtobusne postaje.

400213145 Namestitev turist. prometnih označ.tabel v MOV in SAŠA regiji 33.383 EUR
Namen porabe: Sredstva so predvidena k prepoznavnosti turističnih destinacij, ki bodo temeljila

na nadgradnji ter razvoju obstoječih in novih turističnih produktov in na vključevanju
kulturnih danosti v celovito ponudbo SAŠA regije.
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400213146 Vzdrževanje nekategoriziranih javnih prometnih površin

41.729 EUR

Namen porabe: S sredstvi bomo vzdrževali nekategorizirane prometne površine v Mestni občini
Velenje.

400213147 Ureditev javnega mestnega prevoza

336.000 EUR

Namen porabe: Del sredstev bi se porabil za nakup 8 minibusov s 15 sedeži za prevoz telesno in
senzorno oviranim osebam. Javni prevozi v lokalni skupnosti bi se po določenem, utečenem času na
predpisanih relacijah, pričel sofinancirati s strani izbranega koncesionarja, ki bo svojo dejavnost
prikazal kot najbolj prijazno in dostopno občanom. Z modernizacijo javnih prevozov bi občane
stimulirali v smeri večje uporabe javnih prevozov, s tem pa zagotovili kar nekaj novih delovnih mest.

13029004 Cestna razsvetljava

429.811 EUR

400213073 Jenkova cesta – sanacija

12.519 EUR

Namen porabe: S sredstvi bomo obnovili cesto in pripadajočo infrastrukturo.

400213083 Javna razsvetljava mesta

229.511 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov električne energije in popravila svetilk
ter za redno vzdrževanje ulične razsvetljave.

400213087 Sofinanciranje javne razsvetljave – KS Konovo

29.210 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za sofinanciranje izgradnje javne razsvetljave.

400213088 Sofinanciranje javne razsvetljave – KS Kavče

33.383 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za sofinanciranje izgradnje javne razsvetljave.

400213090 Sofinanciranje javne razsvetljave – KS Plešivec

29.210 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za sofinanciranje izgradnje javne razsvetljave.

400213092 Sofinanciranje javne razsvetljave – KS Škale

20.865 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za sofinanciranje izgradnje javne razsvetljave.

400213135 Gregorčičeva cesta

33.383 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za sofinanciranje izgradnje javne razsvetljave.

400213138 Sofinanciranje JR – MČ Velenje – Desni breg

20.865 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za sofinanciranje izgradnje javne razsvetljave.

400213140 Sofinanciranje JR – KS Gorica

20.865 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za sofinanciranje izgradnje javne razsvetljave.
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13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest

41.729 EUR

400213099 Rekonstrukcija Šaleške ceste - sofinanciranje

41.729 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena prestavitvi obstoječe infrastrukture na območju urejanja
Šaleške ceste.

14 Gospodarstvo

79.286 EUR

Pravna podlaga:

− Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06)
− Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, in 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B in
127/06-ZJZP)
− Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007 (Uradni list RS, št. 128/06116/05)
− Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ
(Uradni list RS št. 60/2006)
− Pravilnik o oddaji javnih naročil, za katera ni potrebno objaviti javnega razpisa z dne 21.03.2007
− Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Uradni list RS št. 66/04)
− Občinski programi, sklepi župana MOV

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

79.286 EUR

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

79.286 EUR

400214001 Priprava in izgradnja tematskih poti v MO Velenje in SAŠA reg. 79.286 EUR
Namen porabe: Sredstva so namenjena za izvedbo projekta tematske poti. Predvidene aktivnosti

projekta v letu 2008 so nabava in postavitev označevalnih in informacijskih tabel ter
zemeljska dela za ureditev poti, kjer bo to potrebno. Za namen promocije projekta se bo izdal
promocijski material (zgibanke, turistična karta z vrisanimi potmi).

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

1.751.799 EUR

Pravna podlaga:
- Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98),
- Odlok o določitvi pogojev opravljanja GJS urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin ter javne
snage in čiščenje javnih površin (Uradni vestnik MOV, št. 5/2003),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06),
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002 s spremembami in dopolnitvami),
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS , št. 110 / 2002 s spremembami in dopolnitvami),
- Uredba o vsebini programa opremljanja (Uradni list RS , št 117/2004).

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1.735.107 EUR

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

810.800 EUR

400215001 Javna snaga

323.402 EUR

Namen porabe: Redno izvajanje javne snage na podlagi koncesijske pogodbe.

400215002 Ločeno zbiranje odpadkov

29.210 EUR
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Namen porabe: Spomladansko čiščenje – kesonski odvoz.

400215003 Javna snaga izven koncesijske pogodbe

67.601 EUR

Namen porabe: Dodatno izvajanje javne snage izven koncesijske pogodbe.

400215006 Ravnanje z odpadki – RO 2000 - regija

100.150 EUR

Namen porabe: Sofinanciranje izgradnje regionalnega centra za ravnanje z odpadki Celje.

400215007 Ravnanje z odpadki – RO 2000 - MOV

20.865 EUR

Namen porabe: Sofinanciranje zbirnega centra CRO Velenje in ureditev zbiralnic v MO Velenje.

400215012 Naložbe v odl. odpadkov - TOO – izvedba odlag. polj in prekr.

25.038 EUR

Namen porabe: Izvedba odlagalnih polj na odlagališču odpadkov v Velenje. Postavka je osnova za
prijavo na razpis na razpis RS PP 6168 in RS za leto 2008 – Sofinanciranje izvedbe operativnega
programa varstva okolja – odpadki. Samo odobritev prijave s strani RS je osnova za financiranje.

400215017 Naložbe v odl. odpadkov - TOO – zaklj.izvedb.hortikult.ured.

7.820 EUR

Namen porabe: Izvedba zaključne hortikulturne ureditve na odlagališču odpadkov v Velenje.
Postavka je osnova za prijavo na razpis na razpis RS PP 6168 in RS za leto 2008 – Sofinanciranje
izvedbe operativnega programa varstva okolja – odpadki. Samo odobritev prijave s strani RS je
osnova za financiranje.

400215018 Naložbe v odl. odpadkov-TOO–sof.reg.centra za ravn.z odp.

228.368 EUR

Namen porabe: Sofinanciranje izgradnje CERO Celje skladno s podpisano pogodbo. Postavka je
osnova za prijavo na razpis na razpis RS PP 6168 in RS za leto 2008 – Sofinanciranje izvedbe
operativnega programa varstva okolja – odpadki. Samo odobritev prijave s strani RS je osnova za
financiranje.

400215083 Naložbe v odl. odpadkov-TOO-Center za ravnanje z odpadki

8.346 EUR

Namen porabe: Priprava projektne dokumentacije za »Center z ravnanje z odpadki regije SAŠA«.
Postavka je osnova za prijavo na razpis na razpis RS PP 6168 in RS za leto 2008 – Sofinanciranje
izvedbe operativnega programa varstva okolja – odpadki. Samo odobritev prijave s strani RS je
osnova za financiranje.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

903.443 EUR

400215026 Vzdrževanje meteorne kanalizacije

41.729 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za izvajanje vzdrževalnih del na meteorni kanalizaciji in
deratizaciji.

400215028 Naložbe v odvajanje in čiščenje voda – RR-CČN
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33.383 EUR

Namen porabe: Sredstva potrebna za izvajanje meritev in analiza podatkov obratovanja II.
faze CČN ter poročanje na RS MOP in EU komisija za spremljanje projektov ISPA.

400215029 Naložbe v odvaj. in čišč. voda – RR-kanaliz. Škale jug

12.519 EUR

Namen porabe: Projektna in upravna dokumentacija za investicio kanalizacija Škale Jug. Vodenje
investicije, inženiring, nadzor in priprava na gradnjo kanalizacije Škale Jug v kolikor do nje pride.

400215030 Naložbe v odvaj. in čišč. voda – RR-proj.dok.,nad. odkupi in..

18.987 EUR

Namen porabe: Sredstva namenjena za projektno dokumentacijo za manjše projekte, ki jih je

potrebno pridobiti zaradi zagotavljanja sočasnosti izvedbe drugih investicij in bi se bilo
nesmiselno se večkrat pojavljati na tistem področju.
400215032 Naložbe v odvaj. in čišč. voda – RR-kanaliz. Cirkovce

6.259 EUR

Namen porabe: Projektiranja kanalizacije v Cirkovcah v kolikor se bo gradilo tudi vodovodno

omrežje.
400215033 Naložbe v odvaj. in čišč. voda – RR-kanaliz. Plešivec

10.432 EUR

Namen porabe: Vodenje investicije, inženiring, nadzor in priprava na gradnjo kanalizacije Plešivec v
kolikor do nje pride.

400215034 Naložbe v odvaj. in čišč. voda – RR-kanaliz. Paka – male ČN

16.692 EUR

Namen porabe: Pridobivanje projektne in upravne dokumentacije za rešitev problemov

odvajanja in čiščenja odpadnih voda bodisi z rešitvijo z MČN ali navezavo na centralni
kanalizacijski sistem za področje Brglezovega vrha in področja Sotler. Vodenje investicije,
inženiring, nadzor in priprava na gradnjo MČN v kolikor do nje pride.

400215035 Naložbe v odvaj. in čišč. voda – RR-kanaliz. Bevče

16.692 EUR

Namen porabe: Projektna in upravna dokumentacija ter vodenje investicije, inženiring, nadzor

in priprava na gradnjo kanalizacije Bevče še nezgrajene faze v kolikor do nje pride.
400215036 Naložbe v odvaj. in čišč. voda – RR-kanaliz. Vinska Gora

4.173 EUR

Namen porabe: Projektna in upravna dokumentacija za investicija kanalizacija v Vinski gori.

400215037 Naložbe v odvaj. in čišč. voda – RR-kanaliz. Prelska

4.173 EUR

Namen porabe: Projektna in upravna dokumentacija za investicija kanalizacija na področju Prelske.

400215038 Naložbe v odvaj. in čišč. voda – RR-kanaliz. Črnova

4.173 EUR

Namen porabe: Projektna in upravna dokumentacija za investicija kanalizacija Črnova.

400215039 Nalož. v odvaj. in čišč. voda – RR-kanaliz. Podkraj, Tajna, P..
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4.173 EUR

Namen porabe: Vodenje investicije, inženiring, nadzor in priprava na nadaljevanje gradnje
kanalizacije Podkraj, Tajna v kolikor do nje pride.

400215040 Naložbe v odvaj. in čišč. voda – RR-kanaliz. Mesto Velenje

16.692 EUR

Namen porabe: Projektna in upravna dokumentacija za investicija kanalizacija v mestu Velenje.

400215043 Naložbe v odvaj. in čišč. voda – RR-kanaliz. Šentilj

10.432 EUR

Namen porabe: Projektna in upravna dokumentacija za investicija kanalizacija Šentilj.

400215044 Naložbe v odvaj. in čišč. voda – RR-proj.dok.inž. nepriklj.nas.

11.684 EUR

Namen porabe: Sredstva namenjena za projektno dokumentacijo in izvedbo manjših projektov
predvsem na ne priključenih področjih občine kot so področja dela Šaleka, dela Pake, Vrtač,
Straže in druga.

400215045 Naložbe v odvaj. in čišč. voda – RR-pilotski proj. indiv. ČN

13.771 EUR

Namen porabe: Sredstva namenjena razvijanju pilotske naprave individualnih ČN, ki jih bo

lahko upravljalec ponudil potencialnim uporabnikom. Potrebno je zagotoviti ustrezno
projektno dokumentacijo, opraviti meritve, testiranja in podobno.
400215046 Naložbe v odvaj. in čišč. voda – RR-odkupi ostali

4.173 EUR

Namen porabe: Za izgradnjo objektov in omrežja kanalizacije je za pridobivanje izvedbene

dokumentacije potrebno urediti lastništva pri tem pa bo potrebno določena zemljišča tudi
odkupiti.
400215047 Naložbe v odvaj. in čišč. voda – RR-pridob.upor.dovolj.-ostalo

12.519 EUR

Namen porabe: Pridobivanje uporabnih dovoljenj za obstoječe in novozgrajene kanalizacijske

sisteme in naprave stalna naloga upravljalca sistemov in zato se temu tudi namenjajo sredstva.
400215048 Naložbe v odvaj. in čišč. voda – RR-inžiniring, zbir., vodenje

62.594 EUR

Namen porabe: Sredstva namenjena obračunavanju, zbiranju, vodenju in plasiranju ter

vodenju inženiring poslov na investicijah so definirana po Odloku in se obračunajo skladno s
Pogodba o prenosu in izvajanju dela investicij v komunalno infrastrukturo.
400215049 Naložbe v odvaj. in čišč. voda – TOV-kanalizacija Škale - jug

20.865 EUR

Namen porabe: Sofinanciranje izgradnja kanalizacije Škale Jug. Postavka je osnova za prijavo na
razpis RS PP 6146 in razpis RS za leto 2008 – Sofinanciranje izvedbe operativnega programa varstva
okolja – vode. Samo odobritev prijave s strani RS je osnova za financiranje.

400215051 Naložbe v odvaj. in čišč. voda – TOV-kanalizacija Plešivec

20.865 EUR

Namen porabe: Sofinanciranje izgradnja kanalizacije Plešivec. Postavka je osnova za prijavo na
razpis RS PP 6146 in razpis RS za leto 2008 – Sofinanciranje izvedbe operativnega programa varstva
okolja – vode. Samo odobritev prijave s strani RS je osnova za financiranje.
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400215053 Naložbe v odvaj. in čišč. voda – TOV-kanalizacija Bevče

41.729 EUR

Namen porabe: Sofinanciranje izgradnja kanalizacije Bevče še nezgrajen faze. Postavka je osnova za
prijavo na razpis RS PP 6146 in razpis RS za leto 2008 – Sofinanciranje izvedbe operativnega
programa varstva okolja – vode. Samo odobritev prijave s strani RS je osnova za financiranje.

400215054 Naložbe v odvaj. in čišč. voda – TOV-kanalizacija Pogdorje-Tajna 8.346 EUR
Namen porabe: Sofinanciranje nadaljevanja izgradnja kanalizacije Podkraj in Tajna. Postavka je
osnova za prijavo na razpis RS PP 6146 in razpis RS za leto 2008 – Sofinanciranje izvedbe
operativnega programa varstva okolja – vode. Samo odobritev prijave s strani RS je osnova za
financiranje

400215055 Nalož. v odvaj. in čišč. voda–TOV-kanaliz. Mesto Velenje

41.729 EUR

Namen porabe: Sofinanciranje izgradnja kanalizacije v mestu Velenje v kolikor do nje pride.
Postavka je osnova za prijavo na razpis RS PP 6146 in razpis RS za leto 2008 – Sofinanciranje
izvedbe operativnega programa varstva okolja – vode. Samo odobritev prijave s strani RS je osnova za
financiranje.

400215056 Nalož. v odvaj. in čišč. voda–TOV-kanaliz. KS Šentilj

8.346 EUR

Namen porabe: Sofinanciranje izgradnja kanalizacije v Šentilju v kolikor do nje pride. Postavka je
osnova za prijavo na razpis RS PP 6146 in razpis RS za leto 2008 – Sofinanciranje izvedbe
operativnega programa varstva okolja – vode. Samo odobritev prijave s strani RS je osnova za
financiranje.

400215058 ISPA CFCU – CČN Šaleške doline II. faza

8.346 EUR

Namen porabe: Sredstva nakazana iz državnega proračuna (kohezija) bodo porabljena za nadzor ter
strokovno svetovanje v dobi odprave napak pri izgradnji CČN in plačilo zadržanih sredstev.

400215059 ISPA CFCU – CČN Šaleške doline II. faza – lastna udeležba

29.006 EUR

Namen porabe: Sredstva bodo porabljena za nadzor ter strokovno svetovanje v dobi odprave napak
pri izgradnji CČN in plačilo zadržanih sredstev.

400215062 Meteorni kanal Konovska cesta – reka Paka

66.767 EUR

Namen porabe: Sredstva so predvidena za gradnjo meteornega kanala.

400215067 Urejanje kanalizacije za padavinsko vodo – območje Podkraj

8.763 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za pridobitev projektne dokumentacije.

400215068 Urejanje kanaliz. za padavinsko vodo – območje Vinska Gora

8.763 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za pridobitev projektne dokumentacije.

400215069 Urejanje kanaliz. za padavinsko vodo – območje Kavče
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8.763 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za pridobitev projektne dokumentacije.

400215070 Urejanje kanaliz. za padavinsko vodo – območje Podgorje

8.763 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za pridobitev projektne dokumentacije.

400215071 Urejanje kanaliz. za padavinsko vodo – območje Šmartno Vel.

4.173 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za pridobitev projektne dokumentacije.

400215072 Urejanje kanaliz. za padavinsko vodo – območje Pesje

4.173 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za pridobitev projektne dokumentacije.

400215076 Nalož. v odvaj. in čišč. voda–TOV – sanacija obstoj.kanal.sist.

4.173 EUR

Namen porabe: Izvedba sanacije netesnosti na obstoječih starih kanalizacijskih omrežjih v centru
mesta. Postavka je osnova za prijavo na razpis RS za leto 2008 – Sofinanciranje izvedbe operativnega
programa varstva okolja – vode. Samo odobritev prijave s strani RS je osnova za financiranje.

400215082 Nalož. v odvaj. in čišč. voda–TOV – odplačila kreditov

146.052 EUR

Namen porabe: Odplačilo kreditov za že zgrajeno kanalizacijsko omrežje v Podkraju in Bevčah.
Postavka je osnova za prijavo na razpis RS PP 6146 in razpis RS za leto 2008 – Sofinanciranje
izvedbe operativnega programa varstva okolja – vode. Samo odobritev prijave s strani RS je osnova za
financiranje.

400215084 Nalož. v odvaj. in čišč. voda–RR – kanalizacija Hrastovec

8.346 EUR

Namen porabe: Projektna in upravna dokumentacija za investicijo kanalizacija v Hrastovcu z delno
izvedbo na področju, ki sovpada z izvedbo vodovoda predvsem na delih, kjer se predvidevajo nove
pozidave.

400215085 Nalož. v odvaj. in čišč. voda–RR – kanalizacija Šalek

6.259 EUR

Namen porabe: Projektna in upravna dokumentacija za investicijo kanalizacija Zgornji Šalek.

400215086 Nalož. v odvaj. in čišč. voda–RR – kanalizacija Vrtače

6.259 EUR

Namen porabe: Projektna in upravna dokumentacija za investicijo kanalizacija na Vrtače.

400215087 Nalož. v odvaj. in čišč. voda–RR – kanalizacija Straža

8.346 EUR

Namen porabe: Projektna in upravna dokumentacija za investicijo kanalizacija v zaselku Straže.
Vodenje investicije, inženiring, nadzor in priprava na nadaljevanje gradnje kanalizacije Straža v
kolikor do nje pride.

400215088 Nalož. v odvaj. in čišč. voda–RR – dokumentacija za EU proj.

83.459 EUR

Namen porabe: Priprava vse potrebne dokumentacije za prijavo potreb doline za sofinanciranje
kohezijskih sredstev EU.
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400215089 Nalož. v odvaj. in čišč. voda–TOV – kanalizacija Hrastovec

20.865 EUR

Namen porabe: Sofinanciranje izgradnje kanalizacije v Hrastovcu v kolikor do nje pride. Postavka je
osnova za prijavo na razpis RS za leto 2008 – Sofinanciranje izvedbe operativnega programa varstva
okolja – vode. Samo odobritev prijave s strani RS je osnova za financiranje.

400215090 Nalož. v odvaj. in čišč. voda–TOV – kanalizacija Šalek

8.346 EUR

Namen porabe: Sofinanciranje izgradnje kanalizacije v Zgornjem Šaleku v kolikor do nje pride.
Postavka je osnova za prijavo na razpis RS za leto 2008 – Sofinanciranje izvedbe operativnega
programa varstva okolja – vode. Samo odobritev prijave s strani RS je osnova za financiranje.

400215091 Nalož. v odvaj. in čišč. voda–TOV – kanalizacija Vrtače

8.346 EUR

Namen porabe: Sofinanciranje izgradnje kanalizacije na področju Vrtač v kolikor do nje pride.
Postavka je osnova za prijavo na razpis RS za leto 2008 – Sofinanciranje izvedbe operativnega
programa varstva okolja – vode. Samo odobritev prijave s strani RS je osnova za financiranje.

400215092 Nalož. v odvaj. in čišč. voda–TOV – kanalizacija Straža

8.346 EUR

Namen porabe: Sofinanciranje izgradnje kanalizacije na področju Straže v kolikor do nje pride.
Postavka je osnova za prijavo na razpis RS za leto 2008 – Sofinanciranje izvedbe operativnega
programa varstva okolja – vode. Samo odobritev prijave s strani RS je osnova za financiranje.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

20.865 EUR

400215065 Odvoz in hramba zapuščenih vozil

20.865 EUR

Namen porabe: Predvidena sredstva bodo porabljena za odvoz in hrambo zapuščenih vozil.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

16.692 EUR

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda

16.692 EUR

400215060 Vzdrževanje vodotokov

16.692 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za odstranitev naplavin in čiščenje brežin vodotokov II. reda.

16 Prostorsko planiranje in stanovanj. kom. dejavn.

1.809.589 EUR

Pravna podlaga:
- Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98),
- Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98),
- Odlok o določitvi pogojev opravljanja GJS urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin ter javne
snage in čiščenje javnih površin (Uradni vestnik MOV, št. 5/2003),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06),
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002 s spremembami in dopolnitvami),
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS , št. 110 / 2002 s spremembami in dopolnitvami),
- Uredba o vsebini programa opremljanja (Uradni list RS , št 117/2004).

1603 Komunalna dejavnost

1.809.589 EUR
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16039001 Oskrba z vodo

684.986 EUR

400216002 Vzdrževanje hidrantnega omrežja

20.865 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za vzdrževanje hidrantnega omrežja in pregled in preizkus
hidrantov.

400216003 Naložbe v vodooskrbo – RR – odplačila kreditov

233.684 EUR

Namen porabe: Odplačilo kreditov za že zgrajena vodovodna omrežje Velenje – Šoštanj, Selo –
Paka, Vinska gora I. faza.

400216004 Naložbe v vodooskrbo – RR – vodovod Cirkovce, Hrastovec

29.210 EUR

Namen porabe: Projektna in upravna dokumentacija za investicijo vodovod Hrastovec z možnostjo
nadaljevanja v Cirkovce in z izvedbo na področjih, ki sovpadajo z izvedbo kanalizacije predvsem na
delih, kjer se predvidevajo nove pozidave.

400216006 Naložbe v vodooskrbo – RR – vodovod proj.dok., nadz., odku.

20.865 EUR

Namen porabe: Sredstva namenjena za projektno dokumentacijo za manjše projekte, ki jih je

potrebno pridobiti zaradi zagotavljanja sočasnosti izvedbe drugih investicij in bi se bilo
nesmiselno večkrat pojavljati na tistem področju.
400216007 Naložbe v vodooskrbo – RR – vodovod Vinska Gora

70.940 EUR

Namen porabe: Gradnja vodovoda Vinska Gora III. faza. Odplačilo kredita za vodovod Vinska Gora
II. faza.

400216008 Naložbe v vodooskrbo – RR – vodovod KS Paka

4.173 EUR

Namen porabe: Projektna in upravna dokumentacija za investicijo vodovoda Paka. Vodenje
investicije, inženiring, nadzor in priprava na gradnjo v kolikor do nje pride

400216009 Naložbe v vodooskrbo – RR – vodovod mesto Velenje

12.519 EUR

Namen porabe: Projektna in upravna dokumentacija za investicijo dogradnje vodovodov v mestu
Velenje.

400216010 Naložbe v vodooskrbo – RR – primarni vodovod-Severna veja

22.325 EUR

Namen porabe: Sofinanciranje izgradnje vodovoda Severna veja. Z izgradnjo vodovodnega sistema
Severne veje bo tako poleg zagotavljanja nemotene oskrbe prebivalstva na tem področju zagotovljena
tudi druga povezave mesta Velenje in Šoštanj z viri na zahodnem oziroma vzhodnem delu doline in
tako povečana zanesljivost oskrbe.

400216011 Naložbe v vodooskrbo – RR – sanitarna zaščita vodn. virov

29.210 EUR

Namen porabe: Sanitarna zaščita vodnih virov se izvaja po izdelanem programu PE VO - KA

Komunalnega podjetja Velenje in se izvaja v okviru razpoložljivih sredstev.
400216012 Naložbe v vodooskrbo – RR – pridobiv.upor.dovoljenj-ostalo
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10.432 EUR

Namen porabe: Pridobivanje uporabnih dovoljenj za obstoječe in novozgrajene vodovodne

sisteme in naprave je stalna naloga upravljalca sistemov in zato se temu tudi namenjajo
sredstva.
400216013 Naložbe v vodooskrbo – RR – inženiring, zbiranje, vodenje

59.673 EUR

Namen porabe: Sredstva namenjena obračunavanju, zbiranju, vodenju in plasiranju ter

vodenju inženiring poslov na investicijah so definirana po Odloku in se obračunajo skladno s
Pogodba o prenosu in izvajanju dela investicij v komunalno infrastrukturo.
400216036 Naložbe v vodooskrbo – RR – vodovod Tajna

16.692 EUR

Namen porabe: Projektna in upravna dokumentacija za investicijo vodovod Tajna in z izvedbo, kjer
se predvidevajo nove pozidave.

400216037 Naložbe v vodooskrbo – RR – PGD, PZI, inž. –KS Vinska Go.

33.383 EUR

Namen porabe: Nadaljevanje projektiranja vodovoda Vinska Gora. Vodenje investicije, inženiring,
nadzor in priprava na gradnjo.

400216038 Naložbe v vodooskrbo – RR – MV Velenje Selo, Paka, Huda l.

8.346 EUR

Namen porabe: Sofinanciranje projektne in upravne dokumentacije za investicijo nadaljevanje
obnove magistralnega vodovoda priti Hudi luknji.

400216040 Naložbe v vodoos. – RR – razš. ČN na Grm.vrhu in druge ČN

20.865 EUR

Namen porabe: Sofinanciranje projektne in upravne dokumentacije za investicijoobnove in razširitve
ČN pitne vode na Grmovem vrhu.

400216043 Naložbe v vodooskrbo – RR – vodovod Trebeliško II. faza

8.346 EUR

Namen porabe: Sofinanciranje projektne in upravne dokumentacije za investicijo obnove in razširitve
vodovoda Trebeliško. Vodenje investicije, inženiring, nadzor in priprava na gradnjo.

400216045 Naložbe v vodooskrbo – RR – dokumentacija za EU projekte

83.459 EUR

Namen porabe: Priprava vse potrebne dokumentacije za prijavo potreb doline za sofinanciranje
kohezijskih sredstev EU.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost
400216017 Urejanje pokopališč – inv. vzdrževanje – KS Škale

396.428 EUR
41.729 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za projekt parkirišča pri pokopališču.

400216018 Urejanje pokopališč – inv. vzdrževanje – KS Šmartno

83.459 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za projektno dokumentacijo za ureditev pokopališča.
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400216019 Urejanje pokopališč – inv. vzdrževanje – KS Plešivec

20.865 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena pridobitvi uporabnega dovoljenja in urejanju pokopališča.

400216020 Razširitev pokopališča Podkraj

208.646 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za gradnjo meteorne kanalizacije na pokopališču.

400216021 Urejanje pokopališča – nakup parcel

41.729 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za nakup parcel za širitev pokopališča.

16039003 Objekti za rekreacijo

646.804 EUR

400216026 Sončni park - obnova

125.188 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena obnovi dotrajane infrastrukture.

400216027 Vzdževanje javnih zelenih površin po konces.pogodbi

459.022 EUR

Namen porabe: Redno izvajanje vzdrževanja javnih zelenih površin na podlagi koncesijske pogodbe.

400216028 Vzdževanje javnih zelenih površin izven konces.pogodbe

10.432 EUR

Namen porabe: Dodatno izvajanje vzdrževanja javnih zelenih površin izven koncesijske pogodbe.

400216029 Vzdrževanje otroških igrišč

52.162 EUR

Namen porabe: Nabava novih igral in redno vzdrževanje otroških igrišč.

16039004 Praznično urejanje naselij

60.507 EUR

400216031 Nakup in izobešanje zastav

10.432 EUR

Namen porabe: Nakup in izobešanje zastav ob praznikih in prireditvah v Velenju.

400216032 Ureditev novoletne javne razsvetljave

50.075 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena novoletni okrasitvi centralnih delov mesta Velenje.

16039005 Druge komunalne dejavnosti

20.865 EUR

400216033 Vzdrževanje javnih sanitarij

20.865 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za refundacijo osebnega dohodka zaposlenega v javnih

sanitarijah in za vzdrževanje sanitarij na centralnem otroškem igrišču.

22 Servisiranje javnega dolga

3.547 EUR

Pravna podlaga:
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), pogodbe.
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2201 Servisiranje javnega dolga

3.547 EUR

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače

3.547 EUR

400222001 Odplačilo obresti posojila za sofin, izgradnje plinovod.

3.547 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za plačilo obresti posojila za plinifikacijo območja Škale Hrastovec.

23 Intervencijski programi in obveznosti

99.733 EUR

Pravna podlaga:
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/1994, 41/2004),
- Zakon spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št.
28/2006),
- Pravilnik o merilih za dodeljevanje finančnih sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč (Uradni vestnik
MOV, št. 13/2006),
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06),
- Pravilnik o merilih in postopkih pri sanaciji plazov, ki ogrožajo objekte (Ur. vestnik MOV, št.15/06),
- Občinski programi.

2302 Posebna prorač. rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

99.733 EUR

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

99.733 EUR

400223008 Elementar – plaz Jakec

6.259 EUR

Namen porabe: Nadzor, monitoring plazu.

400223009 Elementar – plaz Podgorje

8.346 EUR

Namen porabe: Nadzor, monitoring plazu.

400223010 Elementar – plaz na Goriški cesti

4.173 EUR

Namen porabe: Vzdrževanje pilotne stene in odvodnjavanja.

400223012 Elementar – plaz JP Postrpinjek - Mlačnik

4.173 EUR

Namen porabe: Monitoring, spremljanje stanja plazu.

400223014 Elementar – odprava posledic plazov v tekočem letu

4.173 EUR

Namen porabe: Odpravljanje posledic neurij.

400223015 Elementar – plaz pod hišo Čas na Gorici

835 EUR

Namen porabe: Vzdrževanje jaška na požiralniku.

400223018 Elementar – plaz na LC 450070 v Zg. Šaleku
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2.086 EUR

Namen porabe: Monitoring plazu, vzdrževanje podporne konstrukcije.

400223019 Elementar – plaz na LC 450070 v Lipju

20.865 EUR

Namen porabe: Sanacija plazu.

400223020 Elementar – plaz na LC 450140 Staro Velenje - Podkraj

835 EUR

Namen porabe: Odstranitev morebitnih zemeljskih nanosov iz cestišča.

400223021 Elementar – plaz na JP 950 660 Povš – KS Šentilj

33.383 EUR

Namen porabe: Sanacija plazu.

400223022 Elementar – plaz na JP 950 660 v Kotah v KS Šentilj

2.086 EUR

Namen porabe: Monitoring plazu, vzdrževanje podporne konstrukcije.

400223023 Elementar – plaz pod JP 950 690 v Kavčah

8.346 EUR

Namen porabe: Ureditev odvodnjavanja, zagotavljanje prevoznosti.

400223024 Elementar – sredstva za pomoč po POPNN in PSP

4.173 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena vlagateljem vlog v skladu s Pravilnikom o odpravi posledic
naravnih nesreč in Pravilnikom o merilih in postopkih pri sanaciji plazov.

C RAČUN FINANCIRANJA

3.547 EUR

22 Servisiranje javnega dolga

3.547 EUR

Pravna podlaga:
- Zakon o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), pogodbe.

2201 Servisiranje javnega dolga

3.547 EUR

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače

3.547 EUR

400222002 Odplačilo glavnice posojila za sofin. Izgradnje plinovoda

3.547 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za plačilo glavnice posojila za plinifikacijo območja Škale Hrastovec.

Pripravili:
Vodja urada:

Roman Ledinek
Vlasta Štajner , s.r.
Mirjam Britovšek, s.r.
Rudi Vuzem, s.r.
Peter Kosi, s.r.
Gašper Koprivnikar , s.r.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

Tone Brodnik, zanj
Roman Ledinek, s.r.
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Urad za negospodarske javne službe

4003 URAD ZA NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
13.198.130 EUR
Za področja, ki spadajo pod okrilje Urada za negospodarske javne službe, v letu 2008 namenjamo
sredstva v višini 13.198.130 EUR. Urad za negospodarske javne službe zagotavlja pogoje za razvoj
zdravstvenega in socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, športa in nevladnih organizacij.
Na področju predšolske vzgoje bomo v letu 2008 s financiranjem iz proračuna zagotavljali vrtcu
načrtno in sistematično uresničevanje temeljnih nalog, načel in ciljev predšolske vzgoje. Cilji in
naloga vrtca so vključiti čim več otrok v eno od oblik izven družinske vzgoje, zagotavljati varno,
zdravo, razumevajoče in spodbudno okolje za otroke, omogočiti otrokom, da razvijajo svoje
sposobnosti in nadarjenost ob upoštevanju razvojnih značilnosti posameznih starostnih obdobij.
Ob ustaljenih oblikah vzgojnega dela v dnevnih in poldnevnih programih izvajajo v vrtcu še dodatne
vsebine – obogatitvene programe, s katerimi ob upoštevanju možnosti, ki jih ponuja posamezno
okolje, omogočajo zadovoljevanje interesov otrok in staršev.
Program dela Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje je obsežen in se stalno spreminja glede
na pobude in potrebe: otrok, staršev, društev prijateljev mladine, javnosti in usmeritev ZPM Slovenije.
Temeljno vodilo pri prizadevanjih za realizacijo programa je ustvarjanje boljših pogojev za kvalitetno
življenje otrok in mladostnikov ter družin in skrb za spoštovanje Konvencije o otrokovih pravicah v
najširšem pomenu.
Cilji sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji so navedeni v 2. členu Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UL RS, št, 98/2005) in obsegajo vrsto pogojev,
dejavnikov in postopkov, s katerimi se zagotavlja optimalni razvoj posameznika ne glede na spol,
socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.
Naglašeno je vzgajanje za medsebojno strpnost, razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov,
spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje otrokovih in človekovih pravic in
temeljnih svoboščin, razvijanje enakih možnosti obeh spolov ter s tem razvijanje sposobnosti za
življenje v demokratični družbi.
Iz ciljev sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji in iz Zakona o lokalni samoupravi (UL
RS, št. 100/2005) izhajajo izvirne naloge občine, torej tudi naloge Mestne občine Velenje.
Te naloge so navedene v 6. točki 9. člena Statuta MO Velenje, (Uradni vestnik MO Velenje, št. 4/99)
in se glasijo takole:
Mestna občina Velenje zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno, zdravstveno in lekarniško
dejavnost tako, da
- ustanavlja javne zavode in zagotavlja pogoje za njihovo delovanje,
- v skladu z zakoni, ki urejajo ta področja, zagotavlja sredstva za izvajanje nadstandardnih
programov;
- sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi zavodi in zdravstvenim zavodom;
- z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno-izobraževalno dejavnost in zdravstveno varstvo
občanov;
- ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto
življenja njenih prebivalcev.
V skladu z zakonodajo se v okviru postavke izobraževanje planirajo in zagotavljajo:
- sredstva za plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne in glasbene šole,
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- glasbenim šolam sredstva za nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo,
- sredstva za prevoze učencev osnovne šole,
- sredstva za investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme, javnim osnovnim in glasbenim šolam,
- sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole in
- sredstva za investicije za osnovne šole, glasbene šole in organizacije za izobraževanje odraslih.
S sredstvi, ki smo jih v letu 2008 namenili razvoju kulture v Mestni občini Velenje, zagotavljamo
realizacijo zakonsko opredeljenih in tudi ostalih programov s področja kulture.
Kot ustanovitelj javnih zavodov v skladu s krovnim zakonom na področju kulture – Zakonom o
uresničevanju javnega interesa za kulturo – Mestna občina Velenje zagotavlja kritje splošnih stroškov
delovanja zavodov, stroškov za plače zaposlenih, programskih materialnih stroškov in stroškov
investicijskega vzdrževanja ter nakupa opreme. Mestna občina Velenje zagotavlja tudi tiste javne
kulturne dobrine, ki jih določajo posebni zakoni – knjižničarstvo, varstvo kulturne dediščine – s
proračunskimi sredstvi pa podpira tudi razvoj ljubiteljske kulturne dejavnosti.
Na področju športa bomo v letu 2008 zagotavljali sredstva za delovanje Športnorekreacijskega zavoda
Rdeča dvorana in v okviru tega tudi delovanje Športne zveze Velenje. Sofinancirali bomo programe
športnih društev in program športne vzgoje mladih, vrhunski šport. Na področju investicij bomo
nadaljevali z aktivnostmi za prostorsko in programsko revitalizacijo letnega bazena z namenom
izgradnje večnamenskega prostora – multi centra za adrenalinske športe in pričeli z aktivnostmi za
ureditev večnamenskega prostora ob smučarski skakalnici, sofinancirali izgradnjo letnega bazena.
Na področju zdravstvenega in socialnega varstva bomo v letu 2008 zagotavljali sredstva za plačila
zakonsko opredeljenih programov ( plačila prispevkov za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb,
stroškov storitev pomoč družini na domu, stroškov družinskih pomočnikov, stroškov oskrbnin v
domovih za starejše, stroškov mrliške službe, pogrebne stroške, plače za delavke Rdečega križa
Velenje in Medobčinskega društva gluhih in naglušnih Velenje in dotacije humanitarnim
organizacijam in društvom), poskrbeli za socialno ogrožene posameznike, družine in za druge ljudi v
stiski (plačila stroškov javne kuhinje, šolskih potrebščin, varne hiše, materinskega doma). Zagotavljali
bomo tudi sredstva za plačila drugih občinskih programov (stroškov dežurne zobozdravstvene službe,
stroškov delovanja Lokalne akcijske skupine za boj proti drogi, stroške pogrebnih govorov, programov
za starostnike, enkratne denarne pomoči za novorojence). Na področju investicij smo planirali
Nadzidavo Zdravstvenega doma Velenje za potrebe institucionalnega varstva starejših. Gre za
pridobitev novih 44 mest za uporabnike, ki so popolnoma odvisni od tuje pomoči (nepokretni
stanovalci in stanovalci, ki potrebujejo paliativno nego), pridobitev projekta za ureditev VDC kot
regijskega centra (z možnostjo celodnevnega varstva) ter pridobitev projektne dokumentacije za
izgradnjo novega doma za starejše. Na področju zdravstvenega varstva smo načrtovali sofinanciranje
nakupa opreme v ZD Velenje (avto-reševalni, zobozdravstveni stol, sterilizator) in sofinanciranje
izgradnje prostorov za dializni center ter prostore za izvajanje Cindi programa v ZD Velenje.

A BILANCA ODHODKOV

13.198.130 EUR

05 Znanost in tehnološki razvoj

190.281 EUR

Pravna podlaga: Sklep Občinske raziskovalne skupnosti občine Velenje v letu 1985

0502 Znanstveno-raziskovalna dejavnost

190.281 EUR

05029001Znanstveno-raziskovalna dejavnost

190.281 EUR

400305001 Seminarji

1.878 EUR
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Namen porabe: v letu 2008 bomo izvedli seminar za mlade raziskovalce dijake in študente, kar je
nujno potrebno za zagotovitev kvalitetnega raziskovalnega dela.

400305002 Gibanje mladi raziskovalci

170.001 EUR

Namen porabe: Namen gibanja je organizirana skrb za vse talentirane učence, dijake in študente od 7.
razreda osnovne šole do konca študija na univerzi s ciljem, da se razvijejo njihove potencialne
raziskovalne in inovativne sposobnosti ter da se te sposobnosti že v času šolanja usmerijo v reševanje
raziskovalnih, razvojno tehnoloških in socioloških problemov.
Mestna Občina Velenje zagotavlja sredstva za dejavnost gibanja za strokovno tehnična in
administrativna opravila ter potrošni material za delo programskega sveta in sekcij gibanja, za
organizacijo natečajev oz. tekmovanj, za izdelavo raziskovalnih nalog ter za nagrade mladim
raziskovalcem in mentorjem.

400305003 Mladinski raziskovalni tabor

2.212 EUR

Namen porabe: Mladinski raziskovalni tabor predstavlja promocijo velenjske raziskovalne dejavnosti
v Sloveniji in onstran njenih meja. Izvaja ga ERICo Velenje – zavod za ekološke raziskave.

400305004 Strokovna društva in klubi

334 EUR

Namen porabe: Na področju raziskovalne dejavnosti bo v letu 2008 ohranjeno sofinanciranje vseh
tistih društev in klubov, katerih dejavnost je raziskovalno in tehnično usmerjena in se je finančno
podpirala že v letu 2007. Ta društva so: Društvo MODELAR Velenje in Šaleško zgodovinsko društvo.

400305005 Sofinanciranje programa »Prostovoljno delo«

15.857 EUR

Namen porabe: Prostovoljno delo poteka na Šolskem centru Velenje in spada v okvir obveznih
izbirnih vsebin gimnazije. Namenjeno je vsem dijakom, katere veseli delo z ljudmi in so pripravljeni
pomagati sočloveku, ki doživlja različne življenjske stiske in potrebe.
Mestna Občina Velenje bo iz sredstev proračuna zagotavljala 50% delež sredstev za pokrivanje plače,
prispevkov, drugih osebnih prejemkov delavke, ki vodi in koordinira ta program.

10 Trg dela in delovni pogoji

42.514 EUR

Pravna podlaga: pogodbe o izvajanju javnih del

1003 Aktivna politika zaposlovanja

42.514 EUR

10039001 Povečanje zaposljivosti

42.514 EUR

400310003 Javna dela - Knjižnica

4.173 EUR

Namen porabe: Sredstva bodo porabljena za kritje stroškov dveh brezposelnih oseb, ki so vključene v
program javnega dela »V mestu imamo novo knjižnico«.

400310004 Javna dela – Muzej Velenje

4.173 EUR

Namen porabe: Planirana sredstva so namenjena kritju stroškov dveh javnih delavcev, ki izvajata
program »Informiranje obiskovalcev in nadzor«. Na postavki so predvideni tudi prihodki v višini
2.963 EUR (na osnovi dogovora stroške javnega dela na Kavčnikovi domačiji Zavod za kulturo
Šoštanj refundira Mestni občini Velenje).
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400310005 Javna dela – Mladinski center Velenje

2.712 EUR

Namen porabe: Z načrtovanimi sredstvi bodo poravnani stroški enega javnega delavca.

400310006 Javna dela – Socialno varstvo

29.210 EUR

Namen porabe: V programe javnih del bo v letu 2008 vključenih 6 brezposelnih oseb z višješolsko,
srednješolsko in poklicno izobrazbo. Gre za programe: dnevni center za uporabnike psihiatričnih
storitev, pomoč pri organiziranju družabnega življenja, pomoč varuhinji – negovalki in pomoč
delovnemu inštruktorju v VDC-ju, pomoč v projektu »Prostovoljno delo« in program klub novih
podjetnikov.

400310008 Javna dela - zdravstvo

2.245 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za plačilo obveznosti javnega dela pri Območni organizaciji
Rdečega križa Velenje s programom »pomoč socialno ogroženim«.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost
5.842 EUR
Pravna podlaga:
- Sklep o imenovanju govornikov na pogrebih (Uradni vestnik MOV, št. 11/01, 5/03 in 15/06 in 22/06)

1603 Komunalna dejavnost

5.842 EUR

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

5.842 EUR

400316001 Stroški pogrebnih govorov

5.842 EUR

Namen porabe: Sredstva so načrtovana za plačilo govorov na pogrebih.

17 Zdravstveno varstvo

731.426 EUR

Pravna podlaga:
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (UPB1 - Uradni list RS, št. 36/04)
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (UPB3 - Uradni list RS, št.
72/06)
- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93)
- sklep skupščine občine (za dežurno zobozdravstveno službo)

1702 Primarno zdravstveno varstvo

272.496 EUR

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov

272.496 EUR

400317005 Oprema v ZD Velenje

147.496 EUR

Namen porabe: Sredstva so načrtovana za sofinanciranje nakupa opreme v ZD Velenje (avtoreševalni, zobozdravstveni stol, sterilizator). Ker se je občina prijavila na javni razpis za sofinanciranje
investicij Ministrstva za zdravje so v prihodkih planirana sredstva ministrstva v višini 29.081 EUR in
sredstva ZD Velenje v višini 44.667 EUR.

400317016 Ureditev prostorov za dializni center in Cindi program
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125.000 EUR

Namen porabe: Sredstva so načrtovana za sofinanciranje izgradnje prostorov za dializni center in
prostore za izvajanje Cindi programa v ZD Velenje. Z investicijo bi se izvedla zadnja faza
nedokončane investicije »Prizidek k Zdravstvenemu domu Velenje«, ki se je pričel graditi v letu 1988.
Zadnjo etažo predstavlja zasilna streha iz salonitnih kritin na površini 1600 m2, ki ne vsebuje nobenih
izolacijskih izvedb. Polovico prostorov nad dispanzerjem za ženske bi bil namenjen dializnemu centru,
druga polovica pa bi se namenila za preventivno dejavnost – predavalnice za cindi programe, za
zdravstveno vzgojne delavnice, materinsko šolo in šolo za starše.

1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva

50.075 EUR

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

50.075 EUR

400317017 Preventivni programi zdravstvenega varstva

50.075 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za plačilo preventivnega cepljenja proti raku materničnega
vratu.

1707 Drugi programi na področju zdravstva

408.855 EUR

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

394.208 EUR

400317006 Prispevki za zdravstveno zavarovanje

378.902 EUR

Namen porabe: Program, ki ga je občina dolžna v skladu z veljavno zakonodajo izvajati, je
plačevanje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje državljanov Republike Slovenije, ki
nimajo nobenih prihodkov in prebivajo na njenem območju, če tega zavarovanja nimajo urejenega na
drug način. Povprečno število takih oseb je okoli 1370 mesečno.

400317007 Urgentna služba

15.306 EUR

Namen porabe: Sredstva so načrtovana za pokrivanje stroškov delovanja urgentne službe (dežurne
zobozdravstvene službe).

17079002 Mrliško ogledna služba

14.647 EUR

400317008 Mrliško pregledna služba

14.647 EUR

Namen porabe: Program, ki ga je občina dolžna v skladu z veljavno zakonodajo zagotavljati v letu
2008, je organiziranje mrliško pregledne službe kot javne službe in pokrivanje stroškov za njeno
delovanje. V Mestni občini Velenje mrliško pregledno službo zagotavljata ZD Velenje in zasebni
zdravstveni delavci: dr. Aleksandra Žuber, dr. Otmar Blatnik in dr. Sergej Rus.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije

3.896.979 EUR

Pravna podlaga:
- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 22/98)
- Nacionalni program športa (Uradni list RS, št. 24/00)
- Pravilnik o sofinanciranju programov športa v MOV (Uradni vestnik št. 1/03)
- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda ŠRZ Rdeča dvorana (Uradni vestnik št. 17/92, 15/95, 6/02)
- občinski program (MZPM)
- Zakon o knjižničarstvu (Ur.list RS, št. 87/2001),
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- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.list RS, št. 96/2002, 123/2006 in 7/2007),
- Zakon o Skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Ur.list RS, št. 1-6/96)
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.list RS, št. 7/99)

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

171.269 EUR

18029001 Nepremična kulturna dediščine

169.304 EUR

400318071 Varstvo naravne in kulturne dediščine – Dom kulture Velenje

156.785 EUR

Namen porabe: V letu 2008 so sredstva namenjena izvedbi 2. faze obnove fasade na Domu kulture
Velenje. V postavki so zajeti tudi prihodki Ministrstva za kulturo v višini 29.695 EUR.

400318071 Varstvo naravne in kulturne dediščine – ostali programi

12.519 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena sofinanciranju tistih projektov s področja varovanja kulturne
dediščine, ki bodo uspešno kandidirali na razpisih.

18029002 Premična kulturna dediščina

1.965 EUR

400318065 Materialni stroški - Muzej Velenje

1.965 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena kritju stroškov zavarovanja objekta Velenjskega gradu.

1803 Programi v kulturi

1.106.329 EUR

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

769.029 EUR

400318004 Plače

511.580 EUR

Namen porabe: S sredstvi, planiranimi za leto 2008, bo mogoče poravnati stroške za plače, prispevke
in druge osebne prejemke za 25 zaposlenih v Knjižnici Velenje. V proračunu so planirani tudi stroški
za jubilejne nagrade, solidarnostno pomoč in odpravnino ob upokojitvi.

400318005 Materialni stroški

128.973 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena kritju stalnih materialnih stroškov Knjižnice Velenje
(komunalne storitve, elektrika, poštnina, pisarniški material...).

400318006 Izobraževanje delavcev

3.013 EUR

Namen porabe: Sredstva za izobraževanje delavcev so namenjena zaposlenim v Knjižnici Velenje za
strokovno usposabljanje na seminarjih ter drugih oblikah izobraževanja.

400318007 Nakup knjig

64.488 EUR

Namen porabe: Planirana sredstva so namenjena nakupu knjig v letu 2008.

400318008 Založništvo

23.648 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za izdajanje knjig v okviru Ustanove Velenjska knjižna
fundacija.
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400318070 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami – Knjižnica
Velenje
37.327 EUR
Namen porabe: Sredstva so namenjena odpravi nesorazmerij med osnovnimi plačami za Knjižnico
Velenje. Občine morajo za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami opredeliti namensko
postavko za ta namen. Sredstva, namenjena za odpravo nesorazmerij, predstavljajo del neizplačane
uskladitve plač, ki pripadajo javnim uslužbencem. Javni uslužbenci naj bi dosegli osnovno plačo, ki
pripada višjemu plačilnemu razredu zaradi odprave nesorazmerja, najkasneje do 31. 12. 2009.

18039002 Umetniški programi

48.310 EUR

400318009 Prireditve - program

37.556 EUR

Namen porabe: Planirana sredstva so namenjena za izvedbo programa Knjižnice Velenje – enote
Prireditve (abonmajske in druge prireditve kot so kulturni večeri, predavanja, poletne kulturne
prireditve...).

400318010 Gledališče

10.754 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena delovanju gledališč v Velenju (priprava in izvedba lutkovnih
ter gledaliških predstav).

18039003 Ljubiteljska kultura

107.261 EUR

400318011 Plače

10.787 EUR

Namen porabe: S sredstvi, planiranimi za leto 2008, bo mogoče poravnati stroške za plače, prispevke
in druge osebne prejemke za 1/2 zaposlene delavke na Zvezi kulturnih društev Šaleške doline (drugo
polovico financira Javni sklad RS za kulturne dejavnosti).

400318012 Program

22.450 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za delovanje društev, včlanjenih v Zvezo kulturnih društev
Šaleške doline ter za kritje materialnih stroškov Zveze kulturnih društev Šaleške doline.

400318013 JSKD - program

4.548 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena sofinanciranju kulturnega programa, ki ga Javni sklad RS za
kulturne dejavnosti – Območna izpostava Velenje izvaja na območju Mestne občine Velenje.

400318014 Program kulture mladih

16.692 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena sofinanciranju kulturno umetniških projektov, ki bodo
izvedeni na območju Mestne občine Velenje.

400318015 Ostali programi

6.881 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena kritju stroškov izvedbe avtorskih del – vodenje Akademskega
pevskega zbora in priprava elementov za likovne delavnice.

400318016 Sofinanciranje projektov

29.210 EUR
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Namen porabe: Sredstva so namenjena sofinanciranju projektov, ki bodo uspešno kandidirali na
razpisih ministrstva ali mednarodno.

400318017 Herbersteinsko srečanje

12.519 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za izvedbo Herbersteinskega srečanja.

400318018 Festival Velenje

4.173 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena vzpostavitvi Festivala Velenje kot centra za izvajanje,
načrtovanje, povezovanje ter promocijo predvsem domačih izvajalcev in programov.

18039005 Drugi programi v kulturi

181.729 EUR

400318019 Tekoče vzdrževanje objektov – Knjižnica Velenje

20.865 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena kritju stroškov vzdrževanja skupnih delov in naprav na
Knjižnici Velenje.

400318022 Velenjski grad

4.173 EUR

Namen porabe: Sredstva bodo porabljena za vzdrževalna dela na Velenjskem gradu.

400318069 Galerija Velenje

140.000 EUR

Namen porabe: Sredstva bodo porabljena za obnovo Galerije Velenje.

400318075 Evropska prestolnica kulture

16.692 EUR

Namen porabe: Sredstva bodo porabljena za izvedbo projekta Evropska prestolnica kulture.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

2.619.381 EUR

18059001 Programi športa

1.798.019 EUR

400318023 Plače – Športna zveza

43.845 EUR

Namen porabe: Za delovanje Športne zveze Velenje bomo v letu 2008 namenjali sredstva za plače in
druge osebne prejemke (davke in prispevke, sredstva za regres za prehrano in letni dopust, jubilejne
nagrade, sredstva za kolektivno dodatno zavarovanje) za 1, 5 zaposlenih delavk v ŠRZ Rdeča
dvorana, ki opravljata dela in naloge za Športno zvezo Velenje.

400318024 Plače – ŠRZ Rdeča dvorana

229.511 EUR

Namen porabe: Športnorekreacijskemu zavodu Rdeča dvorana bomo v letu 2008 sofinancirali
sredstva za plače in druge osebne prejemke (prispevki, davki, regres za prehrano in letni dopust,
jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, sredstva za kolektivno dodatno zavarovanje) za 12 zaposlenih
delavcev v zavodu.

400318025 Materialni stroški – Športna zveza

5.700 EUR

Namen porabe: Sredstva so načrtovana za nabavo pisarniškega materiala, PTT stroške, popravila in
vzdrževanje pisarniške opreme, stroške fotokopiranja.
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400318026 Izobraževanje delavcev – Športna zveza

121 EUR

Namen porabe: Sredstva so načrtovana za strokovno izobraževanje (seminarje) za zaposleni delavki,
ki opravljata dela in naloge za Športno zvezo Velenje (1,5 delavke).

400318027 Materialni stroški – ŠRZ Rdeča dvorana

104.323 EUR

Namen porabe: Športnorekreacijskemu zavodu ŠRZ Rdeča dvorana bomo zagotavljali del sredstev za
pokrivanje materialnih stroškov objektov (elektrika, komunala, surovine in repromaterial,
amortizacija, izobraževanje delavcev, potrjevanje licenc za reševalce, administrativne takse, higienske
izvide vode, itd). Manjkajoča sredstva si bo zavod zagotavljal z opravljanjem stranskih dejavnosti
(prireditve itd.).

400318028 Program športnih društev

181.405 EUR

Namen porabe: Sredstva so načrtovana za sofinanciranje programov športnih društev v skladu s
Pravilnikom o sofinanciranju športa v Mestni občini Velenje. Število društev, ki so včlanjena v
Športno zvezo in ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje, je vsako leto večje. Sofinancirali bomo tudi
stroške za trenerski kader.

400318029 Program športne vzgoje mladih

57.040 EUR

Namen porabe: V nacionalnem programu športa je kot prednostna naloga navedena športna vzgoja
otrok, mladine in študentov. Zato bomo tudi v Mestni občini Velenje namenili del sredstev za športno
vzgojo predšolskih otrok, športno vzgojo šoloobveznih otrok (Zlati sonček, Krpan, šolska športna
tekmovanja osnovnih šol, šol s prilagojenim programom in srednjih šol), počitniške programe

400318030 Program športne rekreacije

3.338 EUR

Namen porabe: sredstva so načrtovana za sofinanciranje športnorekreativnih programov.

400318031 Program pospeševanja vrhunskega športa

20.865 EUR

Namen porabe: Za pospeševanje vrhunskega športa bomo v letu 2008 namenili sredstva za podelitev
nagrad športnikom leta ter za finančno pomoč društvom za vrhunske športnike.

400318032 Vzdrževanje objektov

25.038 EUR

Namen porabe: Sredstva so načrtovana za tekoča vzdrževalna dela na objektih v okviru ŠRZ RD.

400318037 Izgradnja večnamenskega športnega parka – programska revitalizacija
kotalkališča
41.729 EUR
Namen porabe: Sredstva so načrtovana za delovanje drsališča na Titovem trgu.

400318039 Sofinanciranje športnih prireditev

8.346 EUR

Namen porabe: Sredstva so načrtovana za sofinanciranje športnih prireditev (VIP turnir, adventure
race, atletski miting itd).
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400318040 Ureditev večnamenskega prostora ob smučarski skakalnici

216.992 EUR

Namen porabe: sredstva so načrtovana za izdelavo projektov za ureditev večnamenskega prostora ob
smučarski skakalnici.

400318041 Sofinanciranje projektov

20.865 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za sofinanciranje projektov, ki bodo uspešno kandidirali na
razpisih ministrstva ali mednarodno.

400318042 Vlaganja v TRC Jezero

250.376 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za sofinanciranje izgradnje petdesetmetrskega bazena.

400318061 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami – ŠRZ Rdeča
dvorana
18.661 EUR
Namen porabe: Na podlagi 50. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Ul.RS št. 24/05 in
53/05, 110/06) je bilo objavljeno Navodilo za izračun namenskih sredstev za odpravo nesorazmerij v
plačah za obdobje julij 2004 – december 2005. Občine morajo za odpravo nesorazmerij med
osnovnimi plačami opredeliti namensko postavko za ta namen. Sredstva, namenjena za odpravo
nesorazmerij, predstavljajo del neizplačane uskladitve plač, ki pripadajo javnim uslužbencem. Javni
uslužbenci naj bi dosegli osnovno plačo, ki pripada višjemu plačilnemu razredu zaradi odprave
nesorazmerja, najkasneje do 31. 12. 2009.

400318062 Izgradnja multicentra za adrenalinske športe

549.000 EUR

Namen porabe: Sredstva so načrtovana za nadaljevanje izvedbe prostorske in programske
revitalizacije letnega bazena z namenom izgradnje večnamenskega prostora – multicentra za
adrenalinske športe za naslednje aktivnosti: rolanje, deskanje, vožnje z BMX kolesi, stena za prosto
plezanje, bungy jumping, roleer-ball steza, adrenalinski park z ovirami raznih zahtevnosti, fitnes na
prostem in trampolini, prostor za manjše prireditve.

400318077 Ureditev smučišča Šalek

20.865 EUR

Namen porabe: Sredstva so načrtovana za nadaljevanje aktivnosti za ureditev smučišča Šalek.

18059002 Programi za mladino

821.361 EUR

400318043 Plače MZPM

26.289 EUR

Namen porabe: V okviru dejavnosti MZPM Velenje so v osnutku proračuna 2008 predvidena
sredstva za plače, davke, prispevke, regres za letni dopust, prehrano med delom in prevoze na delo za
dve strokovni delavki.

400318044 Materialni stroški - MZPM

8.859 EUR

Namen porabe: Sredstva so planirana za tekoče materialne stroške, ki predstavljajo materialne
stroške dejavnosti MZPM in druge materialne stroške kot so pokritje stroškov komunale, elektrike in
varovanje objekta Vila Mojca.

400318045 Izobraževanje delavcev – MZPM Velenje
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701 EUR

Namen porabe: Sredstva za izobraževanje 2 strokovnih delavk so namenjena za stalno strokovno
izobraževanje.

400318046 Preventivni programi in program DPM

6.451 EUR

Namen porabe: V okviru dejavnosti MZPM Velenje so v osnutku proračuna predvidena sredstva za
akcije za otroke in z otroki, ki jih MZPM Velenje že izvaja, torej preventivne programe in društva
prijateljev mladine. Dotacije za ta namen porabijo v MZPM Velenje za nabavo materiala za akcije, ki
jih organizirajo z otroki in za otroke. Aktivisti delo v društvih opravljajo prostovoljno in brezplačno.
Telefonsko službo TOM (telefon za otroke in mladostnike) opravljajo svetovalci prostovoljno in
brezplačno. Pod stroški je prikazano izobraževanje svetovalcev, potni stroški, supervizija. Pomemben
dejavnik preventivnega dela je klub vzgojiteljev »Mladi za mlade«, ki deluje preko celega.
Poskrbljeno je za edukacijo klubovcev, ki delujejo kot prostovoljci. Manjši del stroškov se krije iz te
postavke tudi za Šolo za starše, ostali stroški pa se pokrijejo iz postavke sredstva za delovanje LAS.

400318047 Prosti čas otrok

7.661 EUR

Namen porabe: Akcije so vezane na šolsko leto. V okviru prostega časa se izvajajo in financirajo
predšolska in šolska bralna značka, nastopi ustvarjalcev ob tej priložnosti, prireditev za dobitnike
bralne značke in podelitev priznanj; občinska, medobčinska in regijska srečanja otrok na teme: mladi
zgodovinarji, inovatorji v projektu v imenu prihodnosti, bralnih značkarjev, mladih parlamentarcev;
stroški seminarjev, posvetov in literature za mentorje; Mala Napotnikova kiparska kolonija;
okoljevarstveni projekti; otroški parlament in projekt Evropa v šoli in okoljevarstveni projekt za
otroke iz vrtca - Zeleni nahrbtnik.

400318048 Letovanje otrok

6.430 EUR

Namen porabe: Letovanje otrok je po številu planirano v približno enakem obsegu kot v preteklem
letu in sicer 35 predšolskih otrok (po 11 dni) in 190 šolarjev in več (po 11 dni) z 32 vzgojitelji. Na
letovanje pošiljajo (prednostno) otroke iz socialno šibkih družin. Finančna sredstva porabijo za
pokrivanje lestvice subvencioniranih prispevkov staršev. Otroško mesto se organizira pred Vila
Mojco. Sončno mesto pa poteka na Golteh. Finančna sredstva potrebujejo za nabavo materialov.

400318049 Veseli december

12.894 EUR

Namen porabe: Ta postavka zajema sredstva za obdaritev vseh predšolskih otrok v starosti od 3 do 6
let v naši občini. Posebna prireditev na Titovem trgu: »Prihod dedka Mraza v Šaleško dolino« in
kulturni programi, ki so planirani za predšolske otroke po krajevnih skupnostih s prihodom Dedka
mraza.

400318051 Plače – Mladinski center Velenje

107.557 EUR

Namen porabe: S sredstvi, planiranimi za leto 2008, bo mogoče poravnati stroške za plače, prispevke
in druge osebne prejemke za 7 zaposlenih v Mladinskem centru Velenje.

400318052 Materialni stroški – Mladinski center Velenje

31.806 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena kritju stalnih materialnih stroškov Mladinskega centra
Velenje (komunalne storitve, elektrika, poštnina, pisarniški material...).

400318053 Tekoče vzdrževanje objektov – Mladinski center Velenje
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4.173 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena kritju stroškov tekočega vzdrževanja Mladinskega centra
Velenje (razna popravila in vzdrževanje prostorov).

400318054 Izobraževanje delavcev - Mladinski center Velenje

1.878 EUR

Namen porabe: Sredstva za izobraževanje delavcev so namenjena zaposlenim v Mladinskem centru
Velenje za strokovno usposabljanje na seminarjih ter drugih oblikah izobraževanja.

400318055 Program – Mladinski center Velenje

8.600 EUR

Namen porabe: Planirana sredstva so namenjena kritju stroškov, nastalih pri izvajanju programa
Mladinskega centra Velenje.

400318056 Festival mladih kultur »Kunigunda«

20.865 EUR

Namen porabe: Planirana sredstva so namenjena kritju stroškov, nastalih pri izvedbi programa
festivala. Festival ima že nekajletno tradicijo in ponuja kvaliteten program, ki je vsako leto bogatejši.

400318057 Pikin festival

174.833 EUR

Namen porabe: Planirana sredstva so namenjena za izvedbo programa festivala. V postavki so zajeti
tudi prihodki festivala v višini 83.459 EUR.

400318058 Mladinski svet

8.600 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena sofinanciranju društva Mladinski svet, ustanovljenega z
namenom medsebojnega sodelovanja društev, ki delujejo v interesu mladih ter jih pretežno vodijo
mladi.

400318073 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami – MC Velenje
5.679 EUR
Namen porabe: Sredstva so namenjena odpravi nesorazmerij med osnovnimi plačami za Mladinski
center Velenje. Občine morajo za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami opredeliti namensko
postavko za ta namen. Sredstva, namenjena za odpravo nesorazmerij, predstavljajo del neizplačane
uskladitve plač, ki pripadajo javnim uslužbencem. Javni uslužbenci naj bi dosegli osnovno plačo, ki
pripada višjemu plačilnemu razredu zaradi odprave nesorazmerja, najkasneje do 31. 12. 2009.

400318074 Multimedijski center

12.519 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena delovanju Multimedijskega centra.

400318078 Ureditev mladinskega hotela

375.563 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena ureditvi mladinskega hotela.

19 Izobraževanje

6.723.807 EUR

Pravna podlaga:
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - ZOFVI-UPB4 (UL RS, št. 98/2005,
129/2006)
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- Zakon o osnovni šoli – Zosn-UPB2 (UL RS, št. 70/2005, 60/2006)
- Zakon o vrtcih - ZVrt-UPB2 (UL RS št. 100/2005)
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju ZSPJS-UB6 (UL RS, št. 110/2006)
- Zakon o javnih financah (UL RS, št. 79/1999, 124/2000,79/2001,30/2002,56/2002 –ZJU in
110/2002-ZDT-B)
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (UL RS, št. 129/2006)
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
(UL RS, št. 97/2003, 77/2005, 120/2005)
- Odlok o preoblikovanju vzgojnovarstvenega zavoda Velenje v javni zavod Vrtec Velenje
(Uradni vestnik MOV, št. 4/1998, 14/2003).
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (UL RS, št. 56/2001)
- Zakon o lokalni samoupravi ZLS-UPB1 (UL RS, št. 100/2005)
- pogodbe o zavarovanju predšolskih in šolskih objektov
- pogodbe o šolskih prevozih
- pogodbe o oskrbi šoloobveznih otrok v zavodih izven MO Velenje
- pogodbe o varovanju šolskih objektov

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

3.419.926 EUR

19029001 Vrtci

3.419.926 EUR

400319001 Plače – Vrtec Velenje

2.839.021 EUR

Namen porabe: Sredstva so načrtovana za plače, davke, prispevke, kolektivno dodatno pokojninsko
zavarovanje, regres za prehrano med delom in prevoze na delo za 132 zaposlenih, ter za druge osebne
prejemke 155 zaposlenih, med katere so zajeta planirana sredstva za regres za letni dopust, jubilejne
nagrade, odpravnine in solidarnostne pomoči.

400319002 Materialni stroški - Vrtec Velenje

25.872 EUR

Namen porabe: Ta sredstva so planirana za pokrivanje stroškov varovanja objektov in prostorov
vrtca, zavarovanja za objekte vrtca in za tekoče materialne stroške.

400319003 Izobraževanje delavcev – Vrtec Velenje

12.519 EUR

Namen porabe: Sredstva za izobraževanje so namenjena za stalno strokovno izpopolnjevanje delavk
in za nabavo pedagoškega izobraževalnega gradiva.

400319004 Subvencije v vrtce

187.323 EUR

Namen porabe: Na tej postavki so planirana sredstva, ki jih mora občina poravnati drugim občinam,
kjer imajo otroke v vrtcu starši s stalnim bivališčem v Mestni občini Velenje. Plačuje se razlika med
ekonomsko ceno in plačili staršev. Višina subvencij je odvisna od ekonomskih cen v vrtcih, plačilnih
razredov staršev in sprememb števila vključenih otrok v vrtce drugih občin.

400319006 Vzdrževanje objektov - Vrtiljak

31.297 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za nadaljevanje delne sanacije strehe, obnovo fasade in
menjavo oken v enoti Vrtiljak. Del sredstev bo namenjen za najnujnejšo nabavo dotrajanih mizic in
stolov, ter posodobitev igrišča.

400319007 Vzdrževanje objektov - Tinkara

50.075 EUR
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Namen porabe: Sredstva so namenjena za končno sanacijo strehe in obnovo sanitarij v starem delu
vrtca.

400319008 Vzdrževanje objektov - Najdihojca

22.951 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za obnovo sanitarnih prostorov, za najnujnejšo nabavo
dotrajanih mizic, stolov in posodobitev igrišča.

400319009 Vzdrževanje objektov – Ciciban z okoliškimi enotami

58.421 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za končno sanacijo streh v enotah Ciciban, Jurček in
Čebelica, ter menjavo oken in vrat v enoti Ciciban. Del sredstev bo namenjen za najnujnejšo nabavo
dotrajanih mizic, stolov in ležalnikov, ter posodobitev igrišča.

400319010 Vzdrževanje objektov - Lučka

4.173 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za popravilo lesenih nadstreškov.

400319057 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami

188.274 EUR

Namen porabe: Na podlagi 50. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (UL RS, št. 24/05,
53/05 in 110/06) je bilo objavljeno Navodilo za izračun namenskih sredstev za odpravo nesorazmerij v
plačah za obdobje julij 2004 – december 2005. Občine morajo za odpravo nesorazmerij med
osnovnimi plačami opredeliti namensko postavko za ta namen. Sredstva, namenjena za odpravo
nesorazmerij, predstavljajo del neizplačane uskladitve plač, ki pripadajo javnim uslužbencem. Javni
uslužbenci naj bi dosegli osnovno plačo, ki pripada višjemu plačilnemu razredu zaradi odprave
nesorazmerja, najkasneje do 31. 12. 2009.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1.095.756 EUR

19039001 Osnovno šolstvo

859.339 EUR

400319013 Plače

175.263 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za financiranje dodatnih programov, ki jih izvajajo na
osnovnih šolah (fakultativni pouk, šola v naravi, varstvo vozačev).

400319014 Tekoči materialni stroški

232.574 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za pokrivanje dogovorjenega deleža stroškov v zvezi z
obratovanjem osnovnošolskih objektov (dobava električne energije in vode, ogrevanje šolskih
objektov).

400319015 Tekmovanja, projekti, publikacije, jubileji

5.759 EUR

Namen porabe: Sredstva načrtujemo za financiranje tistih oblik vzgojno-izobraževalnega dela, s
katerimi se šole vključujejo v organizacijo tekmovanj iz znanj, izdelavo projektov, pripravo šolskih
publikacij.

400319016 Zavarovanje objektov

12.248 EUR
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Namen porabe: sredstva so namenjena za zavarovanje šolskih objektov v skladu z usmeritvijo o
preprečevanju in nadomeščanju škod na šolskih objektih in osnovnih sredstvih.

400319017 Kurilno olje za podružnice

16.692 EUR

Namen porabe: Načrtovana sredstva so namenjena za nabavo kurilnega olja za ogrevanje
podružničnih osnovnih šol v Vinski Gori, Cirkovcah, Škalah in Plešivcu.

400319018 Drugi materialni stroški

4.173 EUR

Namen porabe: Navedena sredstva smo načrtovali za pokrivanje stroškov v zvezi z dogovorjenimi
skupnimi aktivnostmi ali dejavnostjo vzgojno-izobraževalnih zavodov (nabava darilnih knjig za
odličnjake, nabava strokovne literature, sofinanciranje stroškov za izvedbo programa športne vzgoje).

400319019 Pogodbene in zakonske obveznosti do zavodov

2.086 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov oskrbe šoloobveznih občanov naše
občine, ki se zaradi specifičnih potreb morajo šolati in usposabljati v zavodih izven Mestne občine
Velenje; odločbo o razvrstitvi v tak zavod izda pristojna strokovna inštitucija.

400319020 Subvencije, zdravniški pregledi, socialne pomoči

2.370 EUR

Namen porabe: : ZOFVI, (Ur. l. RS, št. 115/2003; 82. člen); Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje
in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS , št. 36/96 in 56/2001)

400319021 Društva, klubi, fundacije, raziskovalno delo

13.216 EUR

Namen porabe: v okviru te postavke zagotavljamo sredstva za enkratne dotacije klubom in društvom
za izvedbo programa dejavnosti za šoloobvezne otroke (ali za usposabljanje mentorjev, ki vodijo
dejavnosti na šolah ali za izvajanje programov, v katere se vključujejo učenci osnovnih šol).
Polovico teh sredstev porabimo za izvedbo plavalnih tečajev za učence prvih razredov vseh osnovnih
šol v MO Velenje.

400319022 Vzdrževanje objektov – OŠ Antona Aškerca

41.729 EUR

Namen porabe: sredstva bomo porabili za pričetek zamenjave stavbnega pohištva in redno
vzdrževanje.

400319023 Vzdrževanje objektov – OŠ Gorica

41.729 EUR

Namen porabe: Sredstva bomo namenili za zamenjavo dotrajanih radiatorjev.

400319024 Vzdrževanje objektov – OŠ Gustava Šiliha

20.865 EUR

Namen porabe: sredstva bomo porabili za redno vzdrževanje.

400319025 Vzdrževanje objektov – OŠ Livada

41.729 EUR

Namen porabe: Sredstva bodo porabljena za redno vzdrževanje (pričetek zamenjave stavbnega
pohištva).

400319026 Vzdrževanje objektov – OŠ Miha Pintarja Toleda
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41.729 EUR

Namen porabe: Zamenjava dotrajanih radiatorjev.

400319027 Vzdrževanje objektov – OŠ Šalek

41.729 EUR

Namen porabe: Ureditev sanitarij in zamenjavo dotrajanih strojnih instalacij.

400319028 Vzdrževanje objektov – Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje
41.729 EUR
Namen porabe: sredstva bodo porabljena za redno vzdrževanje – sanacija škode pred zamenjavo
strehe.

400319029 Modernizacija učne tehnologije

14.605 EUR

Namen porabe: sredstva so namenjena za posodobitev učne opreme. Financiranje poteka tako, da
zavodi sodelujejo na razpisih Ministrstva za šolstvo in šport in če uspejo na razpisu, potem del
potrebnih sredstev (50%) sofinanciramo iz te postavke.

400319030 Opremljanje prostorov za 9-letno šolo

14.605 EUR

Namen porabe: sredstva iz te postavke so namenjena za sofinanciranje stroškov v zvezi s
posodabljanjem opreme in pohištva v učilnicah osnovnih šol.

400319031 Sofinanciranje projektov

4.173 EUR

Namen porabe: sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov v zvezi s sodelovanjem v projektih, ki
bodo v okviru Ministrstva za šolstvo in šport ali v okviru mednarodnih inštitucij na področju šolstva
razpisani v letu 2008.

400319032 Izobraževanje delavcev

6.877 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za sofinanciranje programov sprotnega izobraževanja o
strokovnih delavcev, predvsem v zvezi s prenovo vzgojno-izobraževalnih programov v osnovni šoli.

400319059 Ureditev igrišč med šolami

83.459 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za izgradnjo novega športnega kompleksa.

19039002 Glasbeno šolstvo

169.838 EUR

400319033 Plače

17.101 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za financiranje dodatnih programov, ki jih izvajajo na nižji
glasbeni šoli .

400319034 Tekoči materialni stroški

60.341 EUR

Namen porabe: Načrtovana sredstva so namenjena za financiranje stroškov v zvezi z obratovanjem
objekta glasbene šole (dobava električne energije, ogrevanje objekta in druge komunalne storitve).

400319035 Tekmovanja, projekti, publikacije, jubileji
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1.331 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov v zvezi s sodelovanjem učencev
glasbene šole na regijskih in državnih tekmovanjih.

400319036 Zavarovanje objektov

4.540 EUR

Namen porabe: sredstva so namenjena za zavarovanje šolskih objektov v skladu z usmeritvijo o
preprečevanju in nadomeščanju škod na šolskih objektih in osnovnih sredstvih.

400319037 Drugi materialni stroški

62.239 EUR

Namen porabe: V to postavko smo prestavili sredstva, ki jih načrtujemo za nadomestila stroškov
delavcem nižje glasbene šole (prehrana med delom, prevoz na delo).

400319038 Izobraževanje delavcev

10.320 EUR

Namen porabe: Načrtovana sredstva smo namenili za financiranje izobraževanja delavcev nižje
glasbene šole v skladu z 82. členom ZOFVI in po merilih Ministrstva za šolstvo in šport.

400319039 Pogodbene in zakonske obveznosti do zavodov

676 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za plačilo pogodbenih obveznosti v zvezi z obhodnim
varovanjem objekta glasbene šole.

400319040 Subvencije, zdravniški pregledi, socialne pomoči

355 EUR

Namen porabe: : ZOFVI, (Ur. l. RS, št. 115/2003; 82. člen); Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje
in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS , št. 36/96 in 56/2001)

400319041 Vzdrževanje objektov – Glasbena šola

12.936 EUR

Namen porabe: sredstva bodo porabljena za vzdrževalna dela.

19039003 Splošno srednje in poklicno šolstvo
400319042 Drugi materialni stroški

66.579 EUR
3.288 EUR

Namen porabe: Načrtovana sredstva so namenjena za plačilo stroškov v zvezi z obratovanjem objekta
likovne gimnazije v vili Rožle (elektrika, ogrevanje, komunalne storitve).

400319043 Pogodbene in zakonske obveznosti do zavodov

697 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za plačilo pogodbenih obveznosti v zvezi z obhodnim
varovanjem objekta likovne gimnazije v vili Rožle.

400319044 Sofinanciranje Medpodjetniškega centra MIC

41.729 EUR

Namen porabe: sredstva so namenjena za sofinanciranje laboratorija na MIC-u.

400319058 Vzdrževanje objektov – Dijaški dom
Namen porabe: sredstva so namenjena za plačilo del za sanacijo Mladinskega hotela.
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20.865 EUR

1904 Terciarno izobraževanje

1.467.130 EUR

19049002 Visokošolsko izobraževanje

1.467.130 EUR

400319045 Sofinanciranje visokošolskega študijskega centra Celje

58.421 EUR

Namen porabe: sredstva so namenjena za sofinanciranje delovanja Regijskega študijskega središča v
Celju. Pri planiranju sredstev smo upoštevali podpisano pogodbo o soustanoviteljstvu.

400319046 Sofinanciranje fakultete visokošolskih študijev

208.646 EUR

Namen porabe: sredstva so namenjena za nujne stroške v okviru postopkov ustanavljanja fakultet.

400319060 Zagotavljanje prostorskih pogojev za visokošolski študij

1.200.063 EUR

Namen porabe: sredstva so namenjena za zagotavljanje prostorskih pogojev za novi fakulteti.

1905 Drugi izobraževalni programi

115.056 EUR

19059001 Izobraževanje odraslih

115.056 EUR

400319047 Plače

16.446 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za financiranje letnega programa izobraževanja odraslih v
Mestni občini Velenje.

400319048 Tekoči materialni stroški

6.097 EUR

Namen porabe: Načrtovana sredstva so namenjena za delno pokrivanje tekočih materialnih stroškov
v zvezi z obratovanjem objekta Ljudske univerze v Velenju.

400319049 Tekmovanja, projekti, publikacije

1.936 EUR

Namen porabe: Planirana sredstva bomo namenili za sofinanciranje stroškov za sodelovanje na v
projektih oziroma na natečajih, ki jih razpisuje Ministrstvo za šolstvo in šport.

400319050 Zavarovanje objektov

593 EUR

Namen porabe: sredstva so namenjena za zavarovanje šolskih objektov v skladu z usmeritvijo o
preprečevanju in nadomeščanju škod na šolskih objektih in osnovnih sredstvih.

400319052 Sofinanciranje študija, osnovno izobraževanje odraslih

6.526 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za sofinanciranje stroškov, ki nastanejo pri izvajanju
programov osnovnega izobraževanja odraslih občanov v Mestni občini Velenje.

400319053 Vzdrževanje objektov

83.459 EUR

Namen porabe: sredstva so namenjena za redno vzdrževanje objekta.

1906 Pomoči šolajočim

625.939 EUR
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19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

459.022 EUR

400319054 Prevozi učencev

459.022 EUR

Namen porabe: z načrtovanimi sredstvi se plačujejo pogodbeni zneski prevoznikom, ki so izbrani na
javnem razpisu.

400319054 Štipendije

166.917 EUR

Namen porabe: z načrtovanimi sredstvi bomo poizkušali soustvarjati kadrovski »profil« občine.

20 Socialno varstvo

1.607.282 EUR

Pravna podlaga:
- Pravilnik o enkratni denarni pomoči za novorojence v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV,
št. 9/06)
- Zakon o socialnem varstvu (UPB2 - Uradni list RS št. 3/2007)
- Zakon o lokalni samoupravi (UPB1 - Uradni list RS št. 100/05)
- Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti (Uradni list RS št. 26/90 – 2/04)
- občinski program (LAS, program za starostnike)
- Zakon o rdečem križu Slovenije (Uradni list RS, št. 7/93)

2002 Varstvo otrok in družine

27.541 EUR

20029001 Drugi programi v pomoč družini

27.541 EUR

400320021 Pomoč staršem ob rojstvu otrok

27.541 EUR

Namen porabe: Sredstva so načrtovana za pomoč staršem ob rojstvu otroka. Za leto 2008 so
planirana sredstva za okoli 325 novorojencev, višina prispevka pa znaša 83,46 EUR.

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

1.579.740 EUR

20049002 Socialno varstvo invalidov

154.607 EUR

400320002 VDC – domsko varstvo

47.363 EUR

Namen porabe: V Varstveno delovnih centrih bo v letu 2008 oskrbovano okoli osem naših občanov,
za katere je potrebno zagotoviti sredstva za plačilo oziroma doplačilo oskrbnin.

400320004 Pravica družinskega pomočnika

107.244 EUR

Namen porabe: Pravico do izbire družinskega pomočnika ima polnoletna oseba s težko motnjo v
duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh
osnovnih življenjskih potreb. Družinski pomočnik je oseba, ki invalidni osebi nudi pomoč, ki jo
potrebuje. Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini
minimalne plače. Sredstva so načrtovana za okoli trinajst družinskih pomočnikov katerim bo občina
zagotavljala minimalne plače.

20049003 Socialno varstvo starih

1.328.096 EUR
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400320005 Pomoč na domu

87.631 EUR

Namen porabe: Pomoč na domu izvaja Center za socialno delo Velenje. Obsega socialno oskrbo
upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko
nadomesti institucionalno varstvo. Socialna oskrba na domu obsega gospodinjsko pomoč, pomoč pri
vzdrževanju osebne higiene in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov in jo prejema okoli 39 naših
občanov.

400320006 Splošni socialni zavodi

98.064 EUR

Namen porabe: Mestna občina Velenje bo v letu 2008 iz sredstev občinskega proračuna delno ali v
celoti pokrivala stroške oskrbe v splošnih zavodih za okoli dvainštirideset svojih občanov starejših od
osemnajst let.

400320007 Posebni socialni zavodi

79.140 EUR

Namen porabe: V posebnih zavodih bo v letu 2008 oskrbovano okoli devetnajst občanov starejših od
osemnajst let, za katere je potrebno zagotoviti sredstva za plačilo oskrbnin.

400320008 Prizidek k CVIU za VDC

20.865 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za projekt ureditve VDC kot regijskega centra (z možnostjo
celodnevnega varstva).

400320010 Nadzidava ZD za potrebe Doma za starejše Velenje

1.000.668 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za nadzidavo Zdravstvenega doma Velenje za potrebe
institucionalnega varstva starejših. Gre za pridobitev novih 44 mest za uporabnike, ki so popolnoma
odvisni od tuje pomoči (nepokretni stanovalci in stanovalci, ki potrebujejo paliativno nego). V
prihodkih so planirana sredstva sofinancerjev, to je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in
občina Šmartno ob Paki v višini 825.405 EUR.

400320011 Dom za starejše Velenje

41.729 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za stroške projektne dokumentacije za izgradnjo Doma za
starejše Velenje.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

31.130 EUR

400320012 Pomoč socialno ogroženim družinam

27.959 EUR

Namen porabe: Med naloge občine na področju socialnega varstva spada po Zakonu o lokalni
samoupravi tudi pospeševanje služb socialnega skrbstva za socialno ogrožene, invalide in ostarele.
Sredstva so načrtovana za zagotavljanje sredstev za plačilo javne kuhinje, ki zagotavlja en topel obrok
dnevno za okoli petintrideset naših občanov in dodatnih oblik denarnih pomoči socialno ogroženim
družinam za stroške in potrebe, ki niso zajete z zakonom (nakup šolskih potrebščin).

400320013 Pogrebni stroški

3.171 EUR

Namen porabe: V skladu z 20. členom Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju
pokopališč, so občine dolžne na lastne stroške zagotoviti pokop za tiste svoje občane, ki nimajo
svojcev ali le-ti zaradi lastnih socialnih razmer niso sposobni prevzeti tovrstnih stroškov. Za pokojnika
se poravnavajo najnujnejše pogrebne storitve.
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20049005 Socialno varstvo zasvojenih

10.078 EUR

400320015 LAS – Program za boj proti drogi

10.078 EUR

Namen porabe: Sredstva so načrtovana za program preprečevanja zasvojenosti z drogami, ki ga
izvaja Medobčinska lokalna akcijska skupina (LAS). Prioritetne naloge LAS-a so osveščanje,
obveščanje, izobraževanje, informiranje, prepričevanje, v smislu izvajanja tega programa.

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

55.830 EUR

400320016 Plače - MDGNV

10.119 EUR

Namen porabe: Sredstva so načrtovana za plače, prispevke in druge osebne prejemke (regres za letni
dopust, regres za prehrano med delom) za profesionalno delavko Medobčinskega društva gluhih in
naglušnih Velenje.

400320017 Humanitarne organizacije in društva

7.803 EUR

Namen porabe: Sredstva so načrtovana za skromne finančne dotacije 13 različnim humanitarnim
organizacijam, invalidskim in drugim društvom, varne hiše in materinskega doma.

400320018 Program za starostnike

4.966 EUR

Namen porabe: Sredstva so načrtovana za sofinanciranje stroškov srečanja občanov starih nad 70 let,
ki jih enkrat letno organizirajo krajevne skupnosti in krajevne organizacije Rdečega križa.

400320019 Plače

29.665 EUR

Namen porabe: Iz sredstev proračuna Mestne občine Velenje se bodo v letu 2008 zagotavljala
sredstva za financiranje Območne organizacije Rdečega križa Velenje.
Sredstva so načrtovana za plače, prispevke in druge osebne prejemke ( regres za letni dopust, regres za
prehrano med delom) za dve delavki OORK Velenje.

400320020 Materialni stroški

3.276 EUR

Namen porabe: Sredstva so načrtovana za materialne stroške za delovanje OORK Velenje.

Številka:
Datum: 5.4.2007
Pripravili:
mag. Peter Kovač, s.r.
Dušan Dolinar, s.r.
Cvetka Ažman, s.r.
Dragica Kauzar, s.r.
Darja Plaznik, s.r.
Nevenka Lempl, s.r.

Vodja UNJS:
Darko Lihteneker, univ.dipl.inž.elek.
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MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1, 3320 VELENJE / telefon 03/ 8961-644 / telefax: 03/ 8961-621

Urad za okolje in prostor

OBRAZLOŽITEV FN MOV ZA LETO 2008
4004 URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR

235.144 EUR

Glavno področje dela Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje je varstvo okolja in urejanja
prostora. Na področju varstva okolja so v letu 2008 predvidene aktivnosti pri pripravi poročila o stanju
okolja v MO Velenje. Poleg tega projekta je predvidena še izdelava vrste podprojektov na področju
sanacijskih programov varstva zraka, voda in tal. Predvideno je dokončanje dveh večletnih projektov
Kolesarske poti in Tematske poti v MOV ter projekta monitoringa reke Pake.
Na področju urejanja prostora je predvidena izdelava lokacijskih načrtov, predvsem spremembe in
dopolnitve ZN Stara vas, spremembe in dopolnitve ZN Selo in izdelava LN Trebuša - zahod. V letu
2008 se bodo intenzivno nadaljevale aktivnosti pri pripravi Strategije prostorskega razvoja MO
Velenje in Prostorskega reda MO Velenje, ki sta največja projekta na področju urejanja prostora v letu
2007 in 2008. Zato so povečanja sredstev na tej postavki nekoliko večja.
V letu 2008 je predvidena nadaljna programska posodobitev Ekološkega informacijskega sistema
Mestne občine Velenje, ki mora biti prilagojen pred kratkim posodobljenemu EIS TEŠ. Predvidena je
tudi izdelava poročila o izvajanju projekta Lokalne agende 21 za Mestno občino Velenje.

A BILANCA ODHODKOV

235.144 EUR

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

51.327 EUR

Pravna podlaga:
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 28-1141/2006);
- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99, 3/00, 119/02 in 22/03);
- Sanacijski program na področju varstva zraka v občini Velenje (Uradni vestnik občine Velenje št.
6/93);
- Ekološki sanacijski program vode v občini Velenje (Uradni vestnik občine Velenje št. 4/94);
- Odlok o varstvu zraka za območje Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MoV št. 15/98);
- Sanacijski program za tla v Mo Velenje (Uradni vestnik MoV št. 14/03).
1506 Splošne okoljevarstvene storitve

51.327 EUR

15069001 Informacijski sistem varstva okolja in narave

51.327 EUR

400415001 Program varstva okolja

41.938 UER

Namen porabe: Predlagana sredstva v proračunu MoV za leto 2008 so predvidena za izdelavo
Poročila o stanju okolja v Mestni občini Velenje ter nadaljevanju projekta monitoring reke Pake in
Velenjskega jezera. Ostala sredstva so predvidena za dokončanje projekta Kolesarske poti v MO
Velenje in Tematske poti v MO Velenje, ter ostalih manjših projektov s področja varstva okolja.
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400415002 Delovanje in vzdrževanje EIS

9.389 EUR

Namen porabe: Ekološki informacijski sistem (EIS MOV) za varstvo zraka v Šaleški dolini deluje v
Uradu za okolje in prostor že od leta 1993 in ga je nujno potrebno posodobiti in prilagoditi na pred
kratkim posodobljen EIS TEŠ. Prva, začetna faza posodobitve je bila izvedena v letu 2005, zaključna
faza posodobitve pa je predvidena v letu 2008, zato so predvidena predlagana sredstva v proračunu za
leto 2008.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost
183.817 EUR
Pravna podlaga:
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03);
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02);
- Projekt Lokalne agende 21 za Mestno občino Velenje ( Uradni vestnik MoV št. 6/04).
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

183.817 EUR

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16.316 EUR

400416001 Geografski informacijski sistem MOV

13.312 EUR

Namen porabe: Predlagana sredstva v proračunu MoV so v letu 2008 namenjena tekočemu
vzdrževanju obstoječega geografskega informacijskega sistema MOV ter posodobitvi programske in
strojne opreme.
400415002 Vzpostavitev in delovanje GIC

2.587 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena zaključku projekta institucionalizacije in posodobitve
Geografskega informacijskega centra Mestne občine Velenje.
400415003 Funkcionalna zemljišča

417 EUR

Namen porabe: Predlagana sredstva so v proračunu MoV za leto 2008 namenjena manjšim
popravkom določenih funkcionalnih zemljišč v centralnih predelih mesta Velenje.

16029002 Nadzor nad prostorom, onesnaževanjem okolja in narave

8.763 EUR

400416004 Projekt trajnostnega razvoja MOV

8.763 EUR

Namen porabe: Predlagano manjše povečanje sredstev za leto 2008, glede na leto 2007, je
predvideno za izdelavo podprojekta za varstvo voda v MOV, ki bo izdelan v sklopu Lokalne agende
21 za Mestno občino Velenje in za izdelavo poročila o dosedanjih aktivnostih na projektu od leta 2004
do leta 2008.
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16029003 Prostorsko načrtovanje

158.738 EUR

400416005 Občinski lokacijski načrti

58.630 EUR

Namen porabe: Predlagana sredstva so v letu 2008 namenjena za izdelavo nekaterih prostorskih
izvedbenih aktov kot so spremembe in dopolnitve ZN servisne, obrtne in stanovanjske cone Stara vas,
spremembe in dopolnitve stanovanjske cone Selo in za nadaljevanju projekta LN Trebuša – zahod.
Predvidena je tudi novelacija ZN Škale – Hrastovec.
400416006 Občinski prostorski akti - ostali

51.327 EUR

Namen porabe: Predlagana sredstva so v proračunu MoV za leto 2008 namenjena za izdelavo
zakonsko predpisane Strategije prostorskega razvoja MO Velenje in Prostorskega reda MO Velenje.
Oba projekta sta bila začeta v letu 2006, aktivnosti naj bi se zaključile v letu 2008.
400416007 PIA, posebne strokovne podlage in drugi načrti

32.257 EUR

Namen porabe: Predlagana sredstva so v proračunu MoV za leto 2008 namenjena za izdelavo
posameznih prostorskih študij, posebnih strokovnih podlag in drugih načrtov na območju MO Velenje
(projekti ulične opreme, dodatnih parkirišč, ureditve otroških igrišč, prometnih študij, itd.).
400416008 Geodetske podlage za OPA

16.525 EUR

Namen porabe: Predlagana sredstva so v proračunu MoV za leto 2008 namenjena za izdelavo
geodetskih podlag za predvidene prostorske akte, ki se bodo izdelali v letu 2008.

Številka: 403-02-0003/2004-441
Datum: 05.04.2007
Vodja Urada za okolje in prostor MoV
Marko Vučina, univ.dipl.inž.arh., s.r
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4005 URAD ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE
621.951 EUR
Urad za gospodarstvo in finance združuje štiri pomembna področja – finance in računovodstvo,
gospodarstvo, kmetijstvo in turizem.
Na področju spodbujanja razvoja gospodarstva sledimo ciljem opredeljenim v Strategiji razvoja
Slovenije, v Programu reform za izvajanje Lizbonske strategije v Sloveniji, v Strategiji razvoja
podjetništva in razvoja malih podjetij v Sloveniji ter v Programu ukrepov za spodbujanje podjetništva in
konkurenčnosti. Cilji na področju gospodarstva so: skladnejši regionalni razvoj, spodbujanje
podjetniškega razvoja in konkurenčnosti, promocija podjetništva in inovativnosti ter povezovanje
gospodarstva in institucij znanja
Na področju kmetijstva bo Mestna občina Velenje izvajala ukrepe za ohranjanje in razvoj kmetijstva
ter podeželja, v skladu z leta 2007 sprejetim Pravilnikom o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in
razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini Velenje za programsko obdobje 2007-2103. Ukrepi so
usklajeni s Programom razvoja podeželja za obdobje 2007-2013, njihov cilj pa je ohranjanje
poseljenosti in kulturne krajine, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja, povečanje konkurenčnosti
primarnega sektorja, boljše strokovne usposobljenost kmečkega prebivalstva, spodbujanje
diverzifikacije,…Pravilnik je usklajen s predpisi in določili EU, predvsem Uredbo Komisije (ES) št.
1857 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki
se ukvarjajo s primarno proizvodnjo in prirejo kmetijskih proizvodov (skupinske izjeme), Uredbo
Komisije (ES) št. 1860/2004 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za de minimis pomoči v
kmetijskem in ribiškem sektorju in Uredbo Komisije (ES) št. 1998 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe
ES pri pomoči de minimis (de minimis v gospodarstvu) – za naložbe v dopolnilne in nekmetijske
dejavnosti na kmetijah ter Zakonom o spremljanju državnih pomoči. Pravilnik je podlaga za
dodeljevanje sredstev iz proračuna Mestne občine Velenje, sredstva pa bodo dodeljena preko javnega
razpisa.
Na področju turizma na Mestni občini Velenje sledimo razvojnim ciljem, opredeljenim v Razvojnem
načrtu in usmeritvah slovenskega turizma 2007 – 2011, Zakonu o spodbujanju razvoja turizma v RS,
Strategiji trženja slovenskega turizma ter Turistični politiki za leto 2007 z usmeritvami za leto 2008.
Zavedamo se, da turizem tudi v naši občini predstavlja pomembno poslovno priložnost. Cilji v letu
2007 so usmerjeni k uveljavljanju načel trajnostnega razvoja, konkurenčnosti, spodbujanju kreativnih,
inovativnih ter kakovostih integralnih turističnih proizvodov, povečanju kakovosti življenja v okolju,
dvigu izobrazbene ravni turističnih delavcev, spodbujanju destinacijskega managementa (snovanje
turistične destinacije SAŠA) ter povečanju prepoznavnosti Velenja v nacionalnem in mednarodnem
merilu.

A BILANCA ODHODKOV

591.860 EUR

06 Lokalna samouprava

58.354 EUR

Pravna podlaga:
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05)
- Uredba o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št. 31/06)
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04)
- Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007 – 2011

0601 Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni
37.072 EUR
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06019003 Povezovanje lokalnih skupnosti

37.072 EUR

400506001 Savinjsko – Šaleška območna razvojna agencija

28.305 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za sofinanciranje delovanja in izvajanja nalog v okviru
Savinjsko – Šaleške območne razvojne agencije d.o.o., Mozirje. MOV je vključena v lokalno
partnerstvo agencije, ki deluje na področjih: pospeševanje podjetništva, spodbujanje razvoja turizma,
spodbujanje podeželja in razvojni projekti. V okviru pospeševanja podjetništva izvaja programe
izobraževanja in usposabljanja, nudi pomoč podjetnikom pri iskanju virov financiranja, sodeluje pri
pripravi razvojnih programov in projektov lokalnih skupnosti.

400506002 Regionalna razvojna agencija Celje____________________

_____8.767 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za izvajanje splošnih razvojno pospeševalnih nalog v regiji in
zagotavljanju strokovne, tehnične in administrativne podpore za delovanje sveta regije. V skladu z 29.
členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ustanovijo občine zavod ali drugo
organizacijsko obliko za izvajanje splošnih razvojno pospeševalnih nalog v regiji, ki se opravljajo v
javnem interesu.

0603 Dejavnost občinske uprave

21.282 EUR

06039001 Administracija občinske uprave

17.526 EUR

400506003 Materialni stroški – TIC/PC

17.526 EUR

Namen porabe: Sredstva s te postavke bodo namenjena za splošni material in storitve, izvajanje
mestne informacijske službe, izdatke za reprezentanco, nakup strokovne literature in publikacij in za
plačilo del, naročenih preko mladinskega in študentskega servisa (dežurstva na TIC-u ob vikendih in
praznikih).

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave
3.756 EUR
400506004 Informacijske povezave in postaje

3.756 EUR

Namen porabe: Sredstva bodo namenjena za izvajanje razvojnih programov s področja informatike in
telekomunikacij ter za nakup opreme s tega področja. S te postavke bodo pokriti tudi stroški zunanjih
sodelavcev in strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri razvojnih in raziskovalnih projektih.

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

179.928 EUR

Pravna podlaga:
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04)
- Uredba o posredovanju vsebine in poročanju podatkov o državnih pomočeh s področja kmetijstva in
ribištva (Uradni list RS, št. 74/04)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 56/02)
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06)
- Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Mestni občini
Velenje za programsko obdobje 2007-2013 (Uradni vestnik MOV, št.)
- Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 20/04, 14/07)
- Pravilnik o pogojih za zavetišče za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/2000, 78/04
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1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

159.039 EUR

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

8.763 EUR

400511001 Pospeševanje proizvodnje hrane

8.763 EUR

Namen porabe: občina bo s sofinanciranjem ukrepov iz državnega programa razvoja podeželja skušala
prispevati k zmanjšanju proizvodnih stroškov, izboljšanju in preusmeritvi proizvodnje, ohranjanju in
izboljšanju naravnega okolja, izboljšanju higienski razmer ali standardov za dobro počutje živali. Med
temi ukrepi so predvsem naložbe v kmetijska gospodarstva, spodbujanje kakovostnih kmetijskih
proizvodov, naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,…
Vsa sredstva bodo izplačana na podlagi javnega razpisa.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij
400511002 Posebne strokovne naloge

143.824 EUR
2.737 EUR

Namen porabe: sredstva na tej postavki so namenjena društvom na področju kmetijstva, ki s svojim
delom pripomorejo k ohranitvi tradicije na podeželju, z namenom zagotavljati boljšo učinkovitost in
strokovnost.
Vsa sredstva bodo izplačana na podlagi javnega razpisa.

400511003 INTERREG III A – Kmečka tržnica

12.519 EUR

Namen porabe: sredstva so predvidena za vzdrževanje opreme na kmečki tržnici in morebitne nove
nabave opreme. Del sredstev je namenjen tudi nadaljnjemu razvoju regijske blagovne znamke »Z
nasmehom narave iz SAŠA regije«.

400511004 Dotacije

1.294 EUR

Namen porabe: sredstva so namenjena za donacije društvom, pravnim in fizičnim osebam, ki z
najrazličnejšimi prireditvami, predstavitvami, pripomorejo k boljši promociji, prepoznavnosti,
dejavnosti s področja kmetijstva v Šaleški dolini in širše, doma ali v tujini.

400511005 Razvojni program podeželja

2.086 EUR

Namen porabe: sredstva so namenjena za sofinanciranje upravljanja in izvajanja lokalne razvojne
strategije na podlagi pobud iz naslova LEADER.

400511011 Obnova Ekomuzeja – Grilova domačija

125.188 EUR

Namen porabe: V letu 2006 je MO Velenje pričela z obnovitvenimi deli na Grilovi domačiji, končanje
obnovitvenih del pa je, glede na razpoložljiva sredstva, predvideno v letu 2008. V sklopu obnove se
obnavljajo stanovanjska hiša in gospodarsko poslopje,uredila naj bi se okolica domačije (travniški
sadovnjak in vinograd ter vrt) in parkirišča. V letu 2008 naj bi se na domačiji postavila tudi vsebina
ekomuzeja. Kratkoročni cilj obnove je ohranitev objekta kulturne dediščine, dolgoročni cilj pa
vzpostavitev nove turistične točke v smislu ekomuzeja, ki bo pomembno popestrila turistično ponudbo
mesta in okolice.

11029003 Zemljiške operacije

6.451 EUR

400511006 Agromelioracije

6.451 EUR
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Namen porabe: sofinanciranje manjših zemeljskih del (čiščenje zaraslih površin, izravnava zemljišč,
zasipanje depresij, namakanje naravnih površin, rekultivacije, …), z namenom posodabljanja kmetijskih
gospodarstev v smislu povečanja proizvodnih zmogljivosti in zaokroževanja površin, pri čemer je
potrebno upoštevati pogoje varovanja okolja
Vsa sredstva bodo izplačana na podlagi javnega razpisa.

1103 Splošne storitve v kmetijstvu

20.890 EUR

11039001 Delovanje služb in javnih zavodov

3.109 EUR

400511008 Izobraževanje kmetovalcev

3.109 EUR

Namen porabe: sredstva so namenjena za sofinanciranje udeležbe kmetovalcev na strokovnih
izobraževanjih, s ciljem boljše informiranosti in povečevanja konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev
skozi izobraževanje in strokovno usposabljanje nosilcev in članov kmetijskih gospodarstev.
Vsa sredstva bodo izplačana na podlagi javnega razpisa.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali

17.781 EUR

400511010 Zavetišče za male živali

17.781 EUR

Namen porabe: v skladu z Zakonom o zaščiti živali mora imeti občina na vsakih 800 registriranih
psov zagotovljeno eno enoto v zavetišču. Na območju MOV je bilo po podatkih Veterinarske inšpekcije
v preteklih letih registriranih približno 2200 psov, kar pomeni, da moramo imeti zagotovljeni najmanj
dve enoti in pol (2,5) v zavetišču. Del sredstev je tako namenjen za plačilo najemnine boksov, del pa za
oskrbo zapuščenih psov in mačk. Del sredstev je načrtovan tudi za financiranje sterilizacije zapuščenih
mačk.

14 Gospodarstvo

215.871 EUR

Pravna podlaga:
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05)
- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 2/07)
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04)
- Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu »de
minimis« (Uradni list RS, št. 61/04)
- Uredba o regionalnih razvojnih programih (Uradni list RS, št. 31/06)
- Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje malega gospodarstva v MOV (Uradni vestnik
MOV, št. 11/02)
- Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04)
- Strateški marketinški plan za področje turizma v Mestni občini Velenje in Šaleški dolini (Aniri,
Ljubljana, 1996)
- Odlok o turistični taksi v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 10/98)
- Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007 – 2011

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

24.975 EUR

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

24.975 EUR

400514001 Pospeševanje razvoja malega gospodarstva

2.024 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za sofinanciranje stroškov zunanjih svetovalcev pri projektih
pridobitve certifikatov sistemov kakovosti, pri pripravi programov povezovanja, vzpostavljanja skupnih
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razvojnih funkcij, internacionalizacije in tehnološkega razvoja. Sredstva se bodo razdelila na podlagi
javnega razpisa v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v MO Velenje

400514002 Izobraževanje in promoviranje

10.432 EUR

Namen porabe: Sredstva so načrtovana za dodeljevanje državnih pomoči za sofinanciranje stroškov
usposabljanja in razširjanje znanja zaposlenih v malih podjetjih ter za promocijske aktivnosti malega
gospodarstva.

400514003 Razvojni projekti

8.346 EUR

Namen porabe: Sredstva so načrtovana za sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa
Savinjske regije za programsko obdobje 2007-2013, v katerega je vključena tudi Mestna občina
Velenje. Regionalni razvojni program je temeljni programski dokument na regionalni ravni, ki
opredeljuje razvojne prednosti regije, določa razvojne prioritete in vsebuje finančno vrednotene
programe spodbujanja razvoja regije. Razvojni program je osnova za prijavo posameznih projektov na
državne razpise in podlaga za pridobivanje mednarodnih virov.

400514023 Podjetniški inkubator SAŠA

4.173 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za vzpostavitev mrežnega regionalnega podjetniškega
inkubatorja v SAŠA regiji, kot pomembnega elementa inovativnega podjetniškega okolja SAŠA regije.
Inkubator bo ustanovljen kot samostojna neprofitna pravna oseba. Občine bodo sodelovale pri
umeščanju inkubatorja v prostor ter njegovo vpetost v celotno regionalno podorno podjetniško okolje.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

190.896 EUR

14039001 Promocija občine

90.970 EUR

400514004 Založništvo (tur. prospekti, film), inf. gradiva, razpisi

16.692 EUR

Namen porabe: Sredstva s te postavke bodo namenjena financiranju založniških in tiskarskih storitev
(mesečni koledarji prireditev v MO Velenje, katalog regije), pripravi tekstov in fotografij za
promocijske materiale, grafičnemu oblikovanju, prevajanju in lektoriranju tekstov, pripravi produktnih
in tematskih zgibank, tisku in ponatisu promocijskih in informativnih materialov o Velenju ter izplačilu
avtorskih honorarjev razpisa Velenjska fotografija meseca.

400514005 Prireditve, sejmi, sponzorstva

57.586 EUR

Namen porabe: Sredstva s te postavke bodo namenjena sofinanciranju pomembnejših turističnih
prireditev v MO Velenje, med drugim tudi sofinanciranju sklopa prireditev Praznični december.
Sredstva so načrtovana tudi za predstavitev turistične ponudbe MO Velenje na različnih sejemskih
dogajanjih po Sloveniji (sejem Turizem in prosti čas, Slovenska turistična borza, ostali manjši turistični
sejmi …).

400514006 Odnosi z javnostmi

4.173 EUR

Namen porabe: Sredstva s te postavke bodo namenjena izvajanju odnosov z javnostmi v turizmu:
oglaševanju v tiskanih in elektronskih medijih, organizaciji in izvedbi novinarskih konferenc, razvijanju
in ohranjanju stikov z novinarji, odkupu fotografij ter plačilu predstavitvenih prispevkov o Velenju,
turistični ponudbi in prireditvah v različnih medijih.
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400514007 Nacionalni in mednarodni projekti

2.086 EUR

Namen porabe: Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje nacionalnih in mednarodnih turističnih
projektov (turistične delavnice, borze, predstavitve v tujini, razpisi).

400514008 Drugi turistični programi in promocijska dejavnost

10.432 EUR

Namen porabe: Sredstva bodo namenjena za pripravo, oblikovanje, uvajanje in izvajanje novih
programov in produktov turistične ponudbe MO Velenje, za pripravo in oblikovanje promocijskega
materiala in izdelkov ter za spodbujanje in razvijanje spominkarske dejavnosti.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva
400514009 Razvojni programi in projekti

99.927 EUR
4.173 EUR

Namen porabe: Sredstva bodo namenjena sofinanciranju razvojnih programov in strategij ter
raziskovalne dejavnosti s področja turizma.

400514010 Vodniška služba in turistični vodniki po regiji

1.252 EUR

Namen porabe: Sredstva s te postavke bodo namenjena izvajanju vodniške službe po Velenju in
Šaleški dolini ter strokovnemu izpopolnjevanju turističnih vodnikov.

400514011 Sofinanciranje dejavnosti turističnih društev

10.432 EUR

Namen porabe: Sredstva s te postavke bodo namenjena sofinanciranju delovanja turističnih in drugih
društev ter zvez, ki se ukvarjajo s pospeševanjem razvoja turizma v Mestni občini Velenje.

400514013 Turistični podmladki

1.043 EUR

Namen porabe: Sredstva bodo namenjena za spodbujanje turistično-izobraževalne dejavnosti na
osnovnih in srednjih šolah ter na fakultetah (izobraževalni turistični projekti, izvajanje praktičnega
usposabljanja dijakov in študentov, pomoč in mentorstvo pri izdelavi seminarskih, raziskovalnih in
diplomskih nalog).

400514021 Razvoj turizma na podeželju

10.432 EUR

Namen porabe: Sredstva s te postavke bodo namenjena za različne projekte pospeševanja razvoja
turizma na podeželju.

400514022 Ureditev jezerske marine in čolnarne ob Velenjskem jezeru

62.594 EUR

Namen porabe: Sredstva s te postavke bodo namenjena sofinanciranju izgradnje jezerske marine in
čolnarne ob Velenjskem jezeru.

400514024 Izobraževalni modeli za razvoj turizma na podeželju

10.000 EUR

Namen porabe: Mestna občina Velenje je skupaj s partnerskimi mesti iz Nemčije in Španije s
projektom »Izobraževalni modeli za razvoj turizma na podeželju« kandidirala za evropska sredstva
(projekt Socrates - Lifelong learning programme 2007 – 2013). Projekt naj bi trajal do leta 2009. Cilj
projekta je povezovanje turizma na podeželju in v mestu, oblikovanje vzorčnega modela za
izobraževanje ljudi, ki bi se želeli s turistično dejavnostjo ukvarjati na podeželju, ter razvoj novih
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turističnih produktov. Sredstva s te postavke bodo porabljena za izvajanje omenjenega projekta, seveda
v primeru, če bodo realizirani tudi prihodki na postavki 2.3.108.

23 Intervencijski programi in obveznosti

30.900 tisoč SIT

Pravna podlaga:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 – 30/02)
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94 – 28/06)

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč
10.900 tisoč SIT
23029001 Rezerva občine

10.000 tisoč SIT

40053001 Proračunska rezerva

10.000 tisoč SIT

Namen porabe: Sredstva proračunske rezerve so namenjena za financiranje izdatkov za odpravo
posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter,
toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni ter druge
nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč

4.173 EUR

400523002 Pomoč ob naravnih in drugih nesrečah

4.173 EUR

Namen porabe: sredstva so namenjena za sofinanciranje zavarovalnih premij, z namenom povečanja
obsega zavarovanj pridelkov, na katerih naravne nesreče (spomladanska pozeba, toča, požar, udar
strele, vihar in poplave) naredijo veliko škode.
Sredstva bodo prizadetim kmetovalcem izplačana na podlagi javnega razpisa.

2303 Splošna proračunska rezervacija

20.000 tisoč SIT

23039001 Splošna proračunska rezervacija

20.000 tisoč SIT

400523003 Splošna proračunska rezervacija

20.000 tisoč SIT

Namen porabe: Sredstva splošne proračunske rezervacije so namenjena za nepredvidene namene, za
katere v proračunu sredstva niso zagotovljena.

B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

30.091 EUR

14 Gospodarstvo

30.091 EUR

Pravna podlaga:
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (UL RS, št. 37/04)
- Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu »de
minimis« (Uradni list RS, št. 61/04)
- Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje malega gospodarstva v MOV (Uradni vestnik
MOV, št. 11/02)
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1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

30.091 EUR

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

30.091 EUR

400514020 Pospeševanje razvoja malega gospodarstva

30.091 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za zagotavljanje kreditnega potenciala za razvoj malega
gospodarstva pod ugodnejšimi pogoji. Kreditirajo se stroški nakupa zemljišč, investicije v komunalno
in infrastrukturno opremljanje zemljišč, nakupa oz. gradnje objektov, nakupa strojev in opreme, ter
nakupa patentov, licenc in ne patentiranega tehničnega znanja. Prioriteta je dana podjetjem in
podjetnikom, ki s svojo dejavnostjo usmerjeni v proizvodno ali storitveno dejavnost, v povečanje
števila zaposlenih in v ekološko usmerjene programe.

Številka: 403-02-0003/2004-441
Datum: 28.3.2007
Pripravili:
Metka Špindler, s.r.
Barbara Pokorny, s.r.
Olivera Filipovič, s.r.
Mojca Kodrič, s.r.
Judita Zager, s.r.

Andreja Katič, univ.dipl. prav.
Direktorica uprave, zanjo
Alenka Rednjak, dipl.ekon (UN), s.r
Vodja urada župana in splošnih zadev
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MESTNA OBČINA VELENJE
Urad za stanovanjsko gospodarstvo
Titov trg 1, 3320 VELENJE telefon 03/ 8961-640 telefax: 03/ 8961-654

4006 URAD ZA STANOVANJSKO GOSPODARSTVO
2.448.339 EUR
Osnutek proračuna za leto 2008 zajema:
-

dokončanje adaptacije objekta Efenkova 61 Velenje – dijaški dom;
pričetek gradnjo oskrbovanih stanovanj;
nakup zasedenih stanovanj, kjer smo že solastniki ;
dokončanje adaptacije objektov Stari trg 17, Stari trg 19, Ljubljanska 2 Velenje;
pridobitev gradbenega dovoljenja za adaptacijo dveh stanovanjskih enot KS Šmartno –
Konovo;
vzdrževanje stanovanjskega fonda v lasti Mestne občine Velenje tako, da se ohranijo
normalne bivalne razmere najemnikov;
subvencioniranje najemnin upravičencem najemnih stanovanj.

V letu 2008 bomo zaključili z adaptacijo Efenkove 61 Velenje in pridobili 40 stanovanjskih enot,
zaključili bomo z adaptacijo Starega trga 17 Velenje in pridobili 9 stanovanjskih enot. Vsa stanovanja
bomo dodelili prosilcem po veljavni prednostni listi. Zaključili bomo z adaptacijo objekta
Lijubljanska 2 Velenje in pridobili nove poslovne prostore.
Pričeli bomo z deli na objektu Stari trg 19 Velenje.
Pridobili bomo gradbeno dovoljenje za adaptacijo objekta KS Konovo in za gradnjo oskrbovanih
stanovanj.
V dogovoru z upravniki bomo izvedli vsa večja vzdrževalna dela na skupnih delih in napravah
stanovanjskih objektov in uredili izpraznjena stanovanja pred vselitvijo novih najemnikov. Tako
bomo ohranili normalno gradbeno stanje objektov in stanovanj.
Izvajali bomo subvencioniranje najemnin v skladu z veljavno zakonodajo.

A BILANCA ODHODKOV

2.254.715 EUR

4 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve
42 EUR
Pravna podlaga:
- Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni list SRS, št. 18/1974, uradni list RS
št. 32/2000)
- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/2003)
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanja (Uradni list RS, št..
20/2004);
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403 Druge skupne administrativne službe

42 EUR

4039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

42 EUR

400604001 Tekoče vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov

42 EUR

Namen porabe: Sredstva so načrtovana za izvajanje vzdrževalnih del v poslovnih prostorih po
predlogih upravnikov.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost
2.071.858 EUR
Pravna podlaga:
- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/2003)
- Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu (Uradni list RS, št. 7/1994)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99)
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/2004)
- Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št.
20/2004)
- Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti
prispevka (Uradni list RS, št. 11/2004)
- Uredba o oblikovanju najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za
uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/2003)

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

2.071.858 EUR

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1.802.704 EUR

400616002 Pridobivanje novih stanovanjskih enot in poslovnih prostorov –
sofinanciranje gradnje objektov 29, 34, 35, 36, 38 in SPIZ
41.729 EUR
Namen porabe: Sredstva so načrtovana za sofinanciranje gradnje oskrbovanih stanovanj.

400616003 Pridobivanje novih stanovanjskih enot in poslovnih prostorov – Vojkova
12/a
4.173 EUR
Namen porabe: Sredstva so predvidena za projektiranje adaptacije levega dela objekta..

400616005 Pridobivanje novih stanovanjskih enot in poslovnih prostorov – nakup
stanovanj in poslovnih prostorov
125.188 EUR
Namen porabe: Sredstva so predvidena za nakup starih stanovanj in poslovnih prostorov.

400616006 Pridobivanje novih stanovanjskih enot in poslovnih prostorov – stanovanja
Šmarška cesta
4.173 EUR
Namen porabe: Sredstva so predvidena za pridobitev gradbenega dovoljenja za adaptacijo objekta
KS Šmartno.

400616007 Investicijsko vzdrževanje in obnove

250.376 EUR

Namen porabe: V postavki so zajete predvidene sanacije starih stanovanj po izselitvi najemnikov in
vzdrževalna dela na skupnih delov in naprav v deležu solastnine. Med ta dela spadajo sanacije streh,
popravila elektro instalacij, dvigal, hidroforjev, toplotnih podpostaj in drugih skupnih delov in naprav
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več stanovanjskih objektov. Postavka zajema tudi vzdrževalna dela na podlagi 2. odstavka 41. člena
Stanovanjskega zakona, ki jih etažni lastniki poravnavajo z mesečnim zbiranjem sredstev v rezervni
sklad.

400616015 Pridobivanje novih stanovanjskih enot in poslovnih prostorov – Stari trg 17
438.157 EUR
Namen porabe: Sredstva so predvidena za izvedbo adaptacije objekta »Stara pekarna« z namenom
pridobitve devet novih stanovanjskih enot.

400616017 Pridobivanje novih stanovanjskih enot in poslovnih prostorov – Efenkova 61
Velenje
417.293 EUR
Namen porabe: Postavka zajema adaptacijo objekta z namenom pridobitve 40 novih stanovanjskih
enot.

400616018 Pridobivanje novih stanovanjskih enot in poslovnih prostorov – Ljubljanska
2 Velenje
250.376 EUR
Namen porabe: Postavka zajema adaptacijo objekta z namenom ureditve novih poslovnih prostorov.

400616019 Pridobivanje novih stanovanjskih enot in poslovnih prostorov –Stari trg 19
Velenje
271.240 EUR
Namen porabe: Postavka zajema adaptacijo objekta z namenom pridobitve novih bivalnih enot.

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju
400616008 Tekoče vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov

269.154 EUR
41.729 EUR

Namen porabe: Sredstva so predvidena za izvajanje plačilo obveznih zavarovalnih premij za
poslovno stanovanjske objekte v lasti Mestne občine Velenje.

400616009 20 % udeležba v Republiški stanovanjski sklad

20.865 EUR

Namen porabe: Obveznosti do Republiškega stanovanjskega sklada se bodo poravnavale iz kupnin
prodanih stanovanj po sklenjenih pogodbah o obročnem odplačilu v skladu z veljavno zakonodajo.

400616010 10 % udeležba v republiški odškodninski sklad

12.519 EUR

Namen porabe: Obveznosti do Republiškega odškodninskega sklada se bodo poravnavale iz kupnin
prodanih stanovanj po sklenjenih pogodbah o obročnem odplačilu v skladu z veljavno zakonodajo.

400616011 Stroški upravljanja

112.669 EUR

Namen porabe: Sredstva bodo porabljena za stroške upravljanja za opravljene storitve upravnikov v
zakonsko predpisani višini na podlagi sklenjenih pogodb o upravljanju stanovanjskih storitev.

400616012 Drugi odhodki

81.372 EUR

Namen porabe: Planirana sredstva zajemajo plačilo sodnih stroškov, notarske storitve, cenitve
nepremičnin, stroške vpisa stanovanj v zemljiško knjigo, stroške strokovne literature, električne
energije, komunalnih storitev za izpraznjena stanovanja.

20 Socialno varstvo

41.729 EUR
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Pravna podlaga:
- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/2003)
- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS št. 36/2004)
- Pravilnik o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/2004)
- Uredba o oblikovanju najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za
uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/2003)

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

41.729 EUR

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

41.729 EUR

400620001 Subvencije stanarin

41.729 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za zagotavljanje subvencij najemnin najemnikov, ki
izpolnjujejo dohodkovne cenzuse v skladu z določili 121. člena Stanovanjskega zakona in ostale
premoženjske pogoje, če so najemniki: neprofitnih stanovanj, namenskih najemnih stanovanj do
višine neprofitne najemnine, bivalnih enot namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb
socialno ogroženih oseb.

22 Servisiranje javnega dolga

141.087 EUR

Pravna podlaga:
- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/2003)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99).
- Program spodbujanja in zagotavljanja neprofitnih najemnih stanovanj v občinah (Uradni list
RS, št. 111-112/2004).

2201 Servisiranje javnega dolga

141.087 EUR

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje
141.087 EUR
400622001 Odplačilo obresti posojila za nakup stanovanj v objektu SB 1 Selo, lamela B
4.632 EUR
Namen porabe: Po sklenjeni posojilni pogodbi z Republiškim Stanovanjskim skladom bomo v letu
2008 odplačevali obresti za nakup stanovanj v objektu Selo (Šalek 104).

400622002 Odplačilo obresti posojila za nakup stanovanj v objektu SB 1 Selo, lamela C
8.763 EUR
Namen porabe: Po sklenjeni posojilni pogodbi z Republiškim Stanovanjskim skladom bomo v letu
2008 odplačevali obresti za nakup stanovanj v objektu Selo (Šalek 106).

400622003 Odplačilo obresti posojila za nakup stanovanj v objektu Cesta talcev
15.857 EUR
Namen porabe: Po sklenjeni posojilni pogodbi z Republiškim Stanovanjskim skladom bomo v letu
2008 odplačevali obresti za nakup stanovanj v objektu Cesta talcev 18/a Velenje.

400622004 Odplačilo obresti posojila za nakup stanovanj v objektu Prešernova 7/c
6.677 EUR
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Namen porabe: Po sklenjeni posojilni pogodbi z Republiškim Stanovanjskim skladom bomo v letu
2008 odplačevali obresti za nakup stanovanj v objektu Prešernova 7/c Velenje.

400622005 Odplačilo obresti posojila za nakup stanovanj v objektu Cesta Simona
Blatnika 1, lamela A,B,C
9.598 EUR
Namen porabe: Po sklenjeni posojilni pogodbi z Republiškim Stanovanjskim skladom bomo v letu
2008 odplačevali obresti za nakup stanovanj v objektu Cesta Simona Blatnika 1, lamela A,B,C.

400622006 Odplačilo obresti posojila za nakup stanovanj v objektu Cesta Simona
Blatnika 1, lamela D
8.763 EUR
Namen porabe: Po sklenjeni posojilni pogodbi z Republiškim Stanovanjskim skladom bomo v letu
2008 odplačevali obresti za nakup stanovanj v objektu Cesta Simona Blatnika 1, lamela D.

400622007 Odplačilo obresti posojila za stanovanja v objektu Vojkova 12/a
8.763 EUR
Namen porabe: Po sklenjeni posojilni pogodbi bomo v letu 2008 odplačevali obresti za adaptacijo
stanovanj v objektu Vojkova 12/a Velenje.

400622008 Odplačilo obresti posojila za nakup stanovanj v objektu Splitska 61
5.425 EUR
Namen porabe: Po sklenjeni posojilni pogodbi z Republiškim Stanovanjskim skladom bomo v letu
2008 odplačevali obresti za nakup stanovanj v objektu Splitska 61 Velenje.

400622009 Odplačilo obresti posojila za nakup stanovanj v objektu Selo - Šalek
14.605 EUR
Namen porabe: Po sklenjeni posojilni pogodbi z Republiškim Stanovanjskim skladom bomo v letu
2008 odplačevali obresti za nakup stanovanj v objektu Šalek 105 Velenje.

400622019 Odplačilo obresti posojila za stanovanja v objektu Efenkova 61
22.951 EUR
Namen porabe:
pogodbi .

V letu 2008 bomo odplačevali obresti za nakup stanovanj po sklenjeni posojilni

400622021 Odplačilo obresti posojila za nakup stanovanj v objektu Stari trg 17 Velenje
13.353 EUR
Namen porabe: V letu 2008 bomo odplačevali obresti za adaptacijo stanovanj po sklenjeni posojilni
pogodbi .

400622022 Odplačilo obresti posojila za nakup stanovanj v objektu Stari trg 19 Velenje
12.519 EUR
Namen porabe: V letu 2008 bomo odplačevali obresti za adaptacijo objekta po sklenjeni posojilni
pogodbi .

400622023 Odplačilo obresti posojila za nakup stanovanj v objektu Ljubljanska 2
Velenje
9.180 EUR
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Namen porabe: V letu 2008 bomo odplačevali obresti za adaptacijo objekta po sklenjeni posojilni
pogodbi .

C RAČUN FINANCIRANJA

193.624 EUR

22 Servisiranje javnega dolga

193.624 EUR

Pravna podlaga:
- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/2003)
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99).
- Program spodbujanja in zagotavljanja neprofitnih najemnih stanovanj v občinah (Uradni list
RS, št. 111-112/2004).

2201 Servisiranje javnega dolga

193.624 EUR

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna – domače zadolževanje
193.624 EUR
400622010 Odplačilo glavnice posojila za nakup stanovanj v objektu SB 1 Selo, lamela
B
7.929 EUR
Namen porabe: Po sklenjeni posojilni pogodbi z Republiškim Stanovanjskim skladom bomo v letu
2008 odplačevali glavnico za nakup stanovanj v objektu Selo (Šalek 104 Velenje).

400622011 Odplačilo glavnice posojila za nakup stanovanj v objektu SB 1 Selo, lamela
C
15.440 EUR
Namen porabe: Po sklenjeni posojilni pogodbi z Republiškim Stanovanjskim skladom bomo v letu
2008 odplačevali glavnico za nakup stanovanj v objektu Selo (Šalek 106 Velenje).

400622012 Odplačilo glavnice posojila za nakup stanovanj v objektu Cesta talcev
24.203 EUR
Namen porabe: Po sklenjeni posojilni pogodbi z Republiškim Stanovanjskim skladom bomo v letu
2008 odplačevali glavnico za nakup stanovanj v objektu Cesta talcev 18/a.

400622013 Odplačilo glavnice posojila za nakup stanovanj v objektu Prešernova 7/c
9.598 EUR
Namen porabe: Po sklenjeni posojilni pogodbi z Republiškim Stanovanjskim skladom bomo v letu
2008 odplačevali glavnico za nakup stanovanj v objektu Prešernova 7/c.

400622014 Odplačilo glavnice posojila za nakup stanovanj v objektu Simona Blatnika 1,
lamela A,B,C
13.353 EUR
Namen porabe: Po sklenjeni posojilni pogodbi z Republiškim Stanovanjskim skladom bomo v letu
2008 odplačevali glavnico za nakup stanovanj v objektu Simona Blatnika 1 Velenje, lamele A, B, C.

400622015 Odplačilo glavnice posojila za nakup stanovanj v objektu Simona Blatnika 1,
lamela D
16.274 EUR
Namen porabe: Po sklenjeni posojilni pogodbi z Republiškim Stanovanjskim skladom bomo v letu
2008 odplačevali glavnico za nakup stanovanj v objektu Simona Blatnika 1 Velenje, lamele D.

400622016 Odplačilo glavnice posojila za stanovanja v objektu Vojkova 12/a
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17.109 EUR
Namen porabe: Po sklenjeni posojilni pogodbi bomo v letu 2008 odplačevali posojilo za adaptacijo
stanovanj v objektu Vojkova 12/a Velenje.

400622017 Odplačilo glavnice posojila za nakup stanovanj v objektu Splitska 61
8.763 EUR
Namen porabe: Po sklenjeni posojilni pogodbi z Republiškim Stanovanjskim skladom bomo v letu
2008 odplačevali glavnico za nakup stanovanj v objektu Splitska 61 Velenje.

400622018 Odplačilo glavnice posojila za nakup stanovanj v objektu Selo - Šalek
22.951 EUR
Namen porabe: Po sklenjeni posojilni pogodbi z Republiškim Stanovanjskim skladom bomo v letu
2008 odplačevali glavnico za nakup stanovanj v objektu Šalek 105 Velenje.

400622020 Odplačilo glavnice posojila za stanovanja v objektu Efenkova 61
22.951 EUR
Namen porabe: V letu 2008 bomo odplačevali glavnico za nakup stanovanj po sklenjeni posojilni
pogodbi .

400622024 Odplačilo glavnice posojila za nakup stanovanj v objektu Stari trg 17
Velenje
13.353 EUR
Namen porabe: V letu 2008 bomo odplačevali glavnico za adaptacijo stanovanj po sklenjeni
posojilni pogodbi .

400622025 Odplačilo glavnice posojila za nakup stanovanj v objektu Stari trg 19
Velenje
12.519 EUR
Namen porabe: V letu 2008 bomo odplačevali glavnico za adaptacijo stanovanj po sklenjeni
posojilni pogodbi .

400622026 Odplačilo glavnice posojila za nakup stanovanj v objektu Ljubljanska 2
Velenje
9.180 EUR
Namen porabe: V letu 2008 bomo odplačevali glavnico za adaptacijo objekta po sklenjeni posojilni
pogodbi .
Številka: 403-02-0003/2004-441
Datum: 4.4.2007

Pripravila:
Blaženka ČUJEŽ, dipl.ekon., s.r.

Vodja Urada GS:
Maksimilijan ARLIČ, univ.dipl.ing.arh., s.r.
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MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1, 3320 VELENJE / telefon 03/ 8961-640 / telefax: 03/ 8961-641

Urad za gospodarske javne službe

4007 SLUŽBA ZA GOSPODARJENJE
ZEMLJIŠČI (leto 2008)

S

STAVBNIMI
3.735.311 EUR

Mestna občina Velenje zagotavlja gradnjo komunalne infrastrukture, ki omogoča realizacijo
prostorskih ureditev, načrtovanih z lokacijskimi načrti. Da je zemljišče komunalno urejeno, mora biti
zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo, odstranjevanjem odplak in odstranjevanjem odpadkov
ter dostop na javno cesto. Za realizacijo teh nalog se pridobivajo tudi zemljišča.

A BILANCA ODHODKOV

3.735.311 EUR

12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin

458.187 EUR

Pravna podlaga:
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002 s spremembami in dopolnitvami),
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS , št. 110 / 2002 s spremembami in dopolnitvami),
- Uredba o vsebini programa opremljanja (Uradni list RS , št 117/2004),
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/2004),
- Odlok o komunalnem prispevku (Uradni vestnik MOV, št. 20/2004),
- Odlok o LN Stara vas – sever (Uradni vestnik MOV, št. 9/2006),
- Odlok o ZN Trebuša – vzhod (Uradni vestnik MOV, št. 20//2004),
- Odlok o LN Obrtna cona Stara vas (Uradni vestnik MOV, št. 8/93 in 1/99).

1202 Urejanje, nadzor in oskrba na področju proizvodnje in distribucije 208.646 EUR
električne energije
12029001 Oskrba z električno energijo

208.646 EUR

400712003 ZN Obrtna cona Stara vas I. faza – II. etapa

62.594 EUR

Namen porabe: Planirana sredstva so namenjena pridobivanju dokumentacije za elektro omrežje.

400712009 ZN Selo – komunalna oprema

83.459 EUR

Namen porabe: Planirana sredstva so namenjena pridobivanju dokumentacije za elektro omrežje.

400712011 ZN Stara vas – projekti komunalne opreme

62.594 EUR

Namen porabe: Planirana sredstva so namenjena pridobivanju dokumentacije za elektro omrežje.

1207 Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije
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249.541 EUR

12079001 Oskrba s toplotno energijo

249.541 EUR

400712012 Komunalna oprema za ZN Trebuša - zahod

6.677 EUR

Namen porabe: Predvidena sredstva so namenjena pridobivanju dokumentacije.

400712014 ZN Obrtna cona Stara vasI.faza – II. etapa

83.459 EUR

Namen porabe: Predvidena sredstva so namenjena opremljanju območja s toplovodom.

400712015 ZN Lipa - zahod

6.677 EUR

Namen porabe: Planirana sredstva so predvidena za pridobivanje dokumentacije.

400712016 ZN Lipa - vzhod

6.677 EUR

Namen porabe: Planirana sredstva so predvidena za pridobivanje dokumentacije.

400712020 ZN Selo – komunalna oprema

41.729 EUR

Namen porabe: Predvidena sredstva so namenjena opremljanju območja s toplovodom.

400712023 ZN Stara vas – projekti komunalne opreme

104.323 EUR

Namen porabe: Planirana sredstva so namenjena pridobivanju dokumentacije za toplovodno omrežje.

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

1.286.096 EUR

Pravna podlaga:
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002 s spremembami in dopolnitvami),
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS , št. 110 / 2002 s spremembami in dopolnitvami),
- Uredba o vsebini programa opremljanja (Uradni list RS , št 117/2004),
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/2004),
- Odlok o UN Centralni predeli mesta Velenje (Uradni vestnik MOV št. 7/93 s spremembami in
dopolnitvami),
- Odlok o komunalnem prispevku (Uradni vestnik MOV, št. 20/2004),
- Odlok o LN Stara vas – sever (Uradni vestnik MOV, št. 9/2006),
- Odlok o ZN Trebuša – vzhod (Uradni vestnik MOV, št. 20//2004),
- Odlok o LN Obrtna cona Stara vas (Uradni vestnik MOV, št. 8/93 in 1/99),
- Odlok o ZN Lipa – vzhod (Uradni vestnik MOV, št. 15/03),
- Odlok o ZN Lipa – vzhod (Uradni vestnik MOV, št. 2/03).

1302 Cestni promet in infrastruktura

1.286.096 EUR

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
400713001 Komunalna oprema za ZN Trebuša - zahod

999.833 EUR
10.432 EUR

Namen porabe: Predvideno je opremljanje zemljišča za gradnjo s cestami – priprava dokumentacije.

400713002 ZN Obrtna cona Stara vas I. faza – I. etapa
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8.346 EUR

Namen porabe: Predvideno je opremljanje zemljišča za gradnjo s cestami – priprava dokumentacije.

400713003 ZN Obrtna cona Stara vas I. faza – II. etapa

166.917 EUR

Namen porabe: Predvideno je opremljanje zemljišča za gradnjo s cestami – priprava dokumentacije
in gradnja.

400713004 Rekonstrukcija Prešernove ceste od Rudarske do Prežihove c.

8.346 EUR

Namen porabe: Planirana sredstva so predvidena za pridobivanje dokumentacije.

400713005 Gradnja pešpoti ob Paki

4.173 EUR

Namen porabe: Predvidena je gradnja pešpoti od Jenkove do Ceste talcev – priprava dokumentacije.

400713007 Komunalna ureditev za blok 34,35

8.346 EUR

Namen porabe: Predvidena je gradnja cestne povezave med Jenkovo in Kersnikovo ob novih blokih –
priprava dokumentacije.

400713012 Ceste v ZN Škale – Hrastovec II.faza

83.459 EUR

Namen porabe: Predvideno je opremljanje zemljišča za gradnjo s cestami.

400713013 Ureditev parkirišč in pov. cesta do Ljubljanske

37.556 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena sofinanciranju urejanja ceste v Starem Velenju.

400713016 ZN Šentilj – komunalna oprema

166.917 EUR

Namen porabe: Predvideno je opremljanje zemljišča za gradnjo s cestami – priprava dokumentacije.

400713017 ZN Selo – komunalna oprema

75.113 EUR

Namen porabe: Predvideno je opremljanje zemljišča za gradnjo s cestami – v prvi fazi rekonstrukcija
Ceste na Selo.

400713018 ZN Kompleks ob železn. progi – komunalna oprema

417 EUR

Namen porabe: Predvideno je dokončanje ceste v zazidavi.

400713019 Prost.tehnič.dokum. povezne ceste med industr.conama I in II

4.173 EUR

Namen porabe: Predvideno je sofinanciranje projektov za gradnjo povezne ceste s podvozom.

400713021 ZN Stara vas – projekti komunalne opreme

375.563 EUR

Namen porabe: Predvideno je opremljanje zemljišča za gradnjo s cestami – priprava dokumentacije.
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400713022 Sofinanciranje izdelave ZN – projekti komunalne opreme

8.346 EUR

Namen porabe: Predvideno je opremljanje zemljišča za gradnjo s cestami – priprava dokumentacije.

400713043 Pešpot in kolesarska steza ob cesti Simona Blatnika

41.729 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena gradnji kolesarske steze in pločnika kot nadaljevanje
obstoječi kolesarski stezi.

13029003 Urejanje cestnega prometa

242.030 EUR

400713024 Parkirišče na Trgu mladosti na Vodnikovi

83.459 EUR

Namen porabe: Predvideno je urejanje parkirišča na Trgu mladosti in na Vodnikovi cesti.

400713026 Sofinan. javne razs.in delna komun.opr. pri Domu učencev

41.729 EUR

Namen porabe: Predvideno je sofinanciranje ureditve okolice Doma učencev.

400713027 Garžna hiša Gorica

41.729 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za pridobitev projektne dokumentacije.

400713028 Ureditev parkirišč in pov. Cesta do Ljubljanske

12.519 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za gradnjo parkirišč v Starem Velenju.

400713029 Projektna dokumentacija za garažne hiše

20.865 EUR

Namen porabe: Predvideno je sofinanciranje pridobivanja projektov.

400713044 Ureditev parkirišč za tovornjake in avtobuse v Trebuši

41.729 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za gradnjo parkirišča.

13029004 Cestna razsvetljava

44.233 EUR

400713030 Komunalna oprema za ZN Trebuša - zahod

2.504 EUR

Namen porabe: Predvideno je opremljanje zemljišča za gradnjo s cestami – priprava dokumentacije.

400713034 Sofinan. javne razs.in delna komun.opr. pri Domu učencev

4.173 EUR

Namen porabe: Predvidena je obnova cesten razsvetljave okoli Doma učencev.

400713039 ZN Šentilj – komunalna oprema

12.519 EUR

Namen porabe: Predvideno je opremljanje zemljišča za gradnjo s cestami – priprava dokumentacije.

400713040 ZN Selo – komunalna oprema

12.519 EUR
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Namen porabe:

400713042 ZN Stara vas – projekti komunalne opreme

12.519 EUR

Namen porabe: Predvidena je gradnja cesten razsvetljave ob cestah – priprava dokumentacije.

14 Gospodarstvo

41.729 EUR

Pravna podlaga:
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002 s spremembami in dopolnitvami),
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS , št. 110 / 2002 s spremembami in dopolnitvami),
- Uredba o vsebini programa opremljanja (Uradni list RS , št 117/2004),
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/2004),
- Odlok o komunalnem prispevku (Uradni vestnik MOV, št. 20/2004),
- Odlok o LN Rekreacijsko območje Jezero(Uradni vestnik MOV št. 20/2005),
- Občinski programi.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

41.729 EUR

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

41.729 EUR

400714001 Razvojni projekti TRC Jezero

41.729 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za pridobitev projektne dokumentacije.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

597.563 EUR

Pravna podlaga:
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002 s spremembami in dopolnitvami),
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS , št. 110 / 2002 s spremembami in dopolnitvami),
- Uredba o vsebini programa opremljanja (Uradni list RS , št 117/2004),
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/2004),
- Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS št. 15/02),
- Odlok o UN Centralni predeli mesta Velenje (Uradni vestnik MOV št. 7/93 s spremembami in
dopolnitvami),
- Odlok o komunalnem prispevku (Uradni vestnik MOV, št. 20/2004),
- Odlok o LN Stara vas – sever (Uradni vestnik MOV, št. 9/2006),
- Odlok o ZN Trebuša – vzhod (Uradni vestnik MOV, št. 20//2004),
- Odlok o LN Obrtna cona Stara vas (Uradni vestnik MOV, št. 8/93 in 1/99).

1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

597.563 EUR
16.692 EUR

400715001 Komunalna oprema ZN Trebuša - zahod

2.086 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena pridobivanju dokumentacije.

400715002 ZN Obrtna cona Stara vas I. faza – I. etapa
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2.086 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena pridobivanju dokumentacije.

400715003 ZN Obrtna cona Stara vas I. faza – II. etapa

2.086 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena pridobivanju dokumentacije.

400715009 ZN Šentilj – komunalna oprema

2.086 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena pridobivanju dokumentacije.

400715010 ZN Selo – komunalna oprema

4.173 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena urejanju prostora za ločeno zbiranje odpadkov.

400715012 ZN Stara vas – projekti komunalne opreme

4.173 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena pridobivanju dokumentacije.

15029002 Ravnanje z odpadlo vodo

580.871 EUR

400715013 Komunalna oprema ZN Trebuša - zahod

13.353 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena urejanju kanalizacije.

400715014 ZN Obrtna cona Stara vas I. faza – I. etapa

8.346 EUR

Namen porabe: Predvideno je opremljanje zemljišč z kanalizacijo – priprava dokumentacije.

400715015 ZN Obrtna cona Stara vas I. faza – II. etapa

4.173 EUR

Namen porabe: Predvideno je opremljanje zemljišč z kanalizacijo – priprava dokumentacije.

400715017 Komunalna ureditev za blok 34, 35

12.519 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena pridobivanju dokumentacije za urejanje kanalizacije.

400715019 Izgradnja mešane kanalizacije Stara vas

4.173 EUR

Namen porabe: Gradnja mešanega kanala za odvod vode ob lokalni cesti Klasirnica - Jezero v Stari
vasi.

400715020 Kanalizacija območja S4 / 15

12.519 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena urejanju kanalizacije.

400715021 Izgradnja malih čistilnih naprav

20.865 EUR

Namen porabe: Predvideno je sofinanciranje projektov.

400715024 Ceste v ZN Škale – Hrastovec II. faza
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62.594 EUR

Namen porabe: Sredstva so predvidena za pridobivanje projektov in gradnjo kanalizacije v zazidavi.

400715025 Ureditev parkirišč in pov. cesta do Ljubljanske

4.173 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena urejanju odvodnjavanja ceste.

400715028 ZN Šentilj – komunalna oprema

83.459 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena urejanju kanalizacije in pridobitvi projektne dokumentacije.

400715029 ZN Selo – komunalna oprema

125.188 EUR

Namen porabe: Predvideno je opremljanje zemljišč z kanalizacijo.

400715032 ZN Stara vas – projekti komunalne opreme

104.323 EUR

Namen porabe: Predvideno je opremljanje zemljišč z kanalizacijo.

400715033 Sofinanciranje izdelave ZN– projekti komunalne opreme

104.323 EUR

Namen porabe: Predvideno je sofinanciranje projektov komunalne opreme za strnjene pozidave.

400715034 Sofinanciranje izgradnje kanalizacije Bevče

20.865 EUR

Namen porabe: Predvideno je opremljanje zemljišč z kanalizacijo.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko kom. dejavnost

1.351.736 EUR

Pravna podlaga:
- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002 s spremembami in dopolnitvami),
- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS , št. 110 / 2002 s spremembami in dopolnitvami),

- Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot ZENDMPE (Uradni
list RS št. 52/2000),
- Uredba o vsebini programa opremljanja (Uradni list RS , št 117/2004),
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 117/2004),
- Odlok o komunalnem prispevku (Uradni vestnik MOV, št. 20/2004),
- Odlok o UN Centralni predeli mesta Velenje (Uradni vestnik MOV št. 7/93 s spremembami in
dopolnitvami),
- Odlok o LN Stara vas – sever (Uradni vestnik MOV, št. 9/2006),
- Odlok o ZN Trebuša – vzhod (Uradni vestnik MOV, št. 20//2004),
- Odlok o LN Obrtna cona Stara vas (Uradni vestnik MOV, št. 8/93 in 1/99).

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

51.744 EUR

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

30.880 EUR

400716001 Komunalna oprema ZN Trebuša - zahod
Namen porabe: Sredstva so namenjena urejanju geodetskih evidenc.
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5.008 EUR

400716002 ZN Obrtna cona Stara vas I. faza – I. etapa

5.008 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena urejanju geodetskih evidenc.

400716008 ZN Šentilj – komunalna oprema

8.346 EUR

Namen porabe: Predvidena so geodetska snemanja in zakoličbe za realizacijo zazidave.

400716009 ZN Selo – komunalna oprema

4.173 EUR

Namen porabe: Predvidena so geodetska snemanja in zakoličbe za realizacijo zazidave.

400716011 ZN Stara vas – projekti komunalne opreme

4.173 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena urejanju geodetskih evidenc za promet z zemljišči in za
projekte.

400716012 Sofinanciranje izdelave ZN – projekti komunalne opreme

4.173 EUR

Namen porabe: Predvidena so geodetska snemanja in zakoličbe za realizacijo zazidav.

16029003 Prostorsko načrtovanje

20.865 EUR

400716045 Sofinanciranje izdelave ZN – projekti komunalne opreme

20.865 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena sofinanciranju projektov komunalne infrastrukture na
strnjenih pozidavah.

1603 Komunalna dejavnost

184.861 EUR

16039001 Oskrba z vodo

141.045 EUR

400716013 Komunalna oprema za ZN Trebuša - zahod

7.929 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena pridobivanju projektne dokumentacije.

400716014 ZN Obrtna cona Stara vas - zahod

7.929 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena pridobivanju projektne dokumentacije.

400716021 ZN Selo – komunalna oprema

83.459 EUR

Namen porabe: Sredstva so predvidena opremljanju območja urejanja.

400716023 ZN Stara vas – projekti komunalne opreme

41.729 EUR

Namen porabe: Sredstva so predvidena za pridobitev dokumentacije in opremljanje območja
zazidave.

16039003 Objekti za rekreacijo

43.816 EUR
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400716029 Ulična oprema, klopi

20.865 EUR

Namen porabe: Predvidena je postavitev urbane opreme na območju mesta.

400716033 ZN Selo – komunalna oprema

20.865 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena postavitvi urbane opreme na območju urejanja.

400716035 ZN Stara vas – projekti komunalne opreme

2.086 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena pridobivanju projektne dokumentacije.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetij…)

1.115.131 EUR

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

18.778 EUR

400716037 Geodetske izmere, ostalo

18.778 EUR

Namen porabe: Planirana sredstva se porabljajo za urejanje geodetskih evidenc.

16069002 Nakup zemljišč

1.096.353 EUR

400716039 Odkupi zemljišč

1.077.575 EUR

Namen porabe: Predviden je nakup zemljišč, potrebnih za realizacijo zastavljenih programov na
komunalni infrastrukturi.

400716040 Drugi odhodki

18.778 EUR

Namen porabe: Predvidena sredstva se porabljajo za strokovne naloge, študije in podobno.

Datum: 26.03.2007
Pripravila:

Vodja urada:

Vlasta Štajner, s.r.

Tone Brodnik,
zanj
Roman Ledinek, s.r.
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OBČINA BRASLOVČE
OBČINA GORNJI GRAD
OBČINA LJUBNO
OBČINA LUČE
OBČINA MOZIRJE
OBČINA NAZARJE
OBČINA SOLČAVA
OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
OBČINA ŠOŠTANJ
MESTNA OBČINA VELENJE

MEDOBCINSKI INŠPEKTORAT
Kopališka 3, 3320 Velenje, telefon 03/ 8961 740, fax.:03/ 8961 658

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA PRORAČUNA
ZA LETO 2008 - ODHODKI

4008 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

298.865 EUR

Predstavitev področja dela: Medobčinski inšpektorat v katerem deluje komunalna inšpekcija in inšpekcija za
ceste, izvaja nadzor nad sprejetimi občinskimi predpisi v občinah Zgornje Savinjske Šaleške doline. V okviru
Medobčinskega inšpektorata deluje tudi občinsko redarstvo, ki izvaja nadzor po Zakonu o varnosti cestnega
prometa.
Načrtovani cilji: S kontinuirano prisotnostjo pričakujemo zmanjšanje kršitev občinskih in državnih predpisov.

A BILANCA ODHODKOV

298.865 EUR

06 Lokalna samouprava

298.865 EUR

Pravna podlaga:
- Zakon o lokalni samoupravi (ZLS–UPB1 - Uradni list RS, št. 100/05)
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06)
- Zakon o financiranju občin (ZFO-UPB1 - Uradni list RS, št. 32/06)
- Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1-UPB4 - Uradni list RS, št. 133/06)
- Zakon o prekrških (ZP-1-UPB4 - Uradni list RS, št. 03/07)
- Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP-UPB2 - Uradni list RS, št. 24/06)
- Zakon o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/06)
- Pravilnik o vsebini in načinu evidentiranja odhodkov občinskih proračunov za financiranje skupnega opravljanja
posameznih nalog občinske uprave (Uradni list RS, št. 98/06)
- Pravilnik o pogojih za opravljanje nalog občinskega redarja (Uradni list RS, št. 103/05)
- Pravilnik o enotni uniformi, označbah in opremi občinskih redarjev (Uradni list RS, št. 103/05)
- Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat« (Uradni vestnik MOV,
št. 10/03, 5/05 in 21/05)

0603 Dejavnost občinske uprave
06039001 Administracija občinske uprave

298.865 EUR
269.746 EUR

400806001 Plače

218.837 EUR

Namen porabe: Sredstva bodo v celoti porabljena za plače zaposlenih v Medobčinskem inšpektoratu.
Na Medobčinskem inšpektoratu je trenutno zaposlenih 10 ljudi; vodja inšpektorata, inšpektor za ceste, referent,
svetovalec ter šest občinskih redarjev. V letu 2008 predvidevamo eno novo zaposlitev. Vodjo občinskih redarjev.
Eden od zaposlenih bo predvidoma v letu 2008 zaključil šolanje ob delu in potrebno povišanje količnika za plačo.
Regres za letni dopust je predviden za vseh 11 zaposlenih.
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400806002 Pisarniški in splošni material in storitve

13.771 EUR

Namen porabe: Sredstva bodo porabljena za pisarniški material, obrazce, fotografske storitve, čiščenje uniform,
strokovno literaturo, vzdrževanje računalniškega programa »prekrškovni organ«, telefonske in poštne storitve za
potrebe Medobčinskega inšpektorata.

400806003 Strokovno izobraževanje zaposlenih

11.267 EUR

Namen porabe: Sredstva bodo porabljena za strokovno izobraževanje občinskih redarjev po Zakonu o občinskem
redarstvu, ki predpisuje usposabljanje zaposlenih, ter preverjanje psiho-fizičnih sposobnosti. Sredstva bodo tudi
porabljena za ostala strokovna izobraževanja ter izpopolnjevanja drugih zaposlenih na Medobčinskem inšpektoratu.
Del sredstev je namenjen tudi za povrnitev stroškov šolanja ob delu za zaposlene na Medobčinskem inšpektoratu.

400806004 Službena potovanja

6.677 EUR

Namen porabe: Sredstva bodo porabljena za povrnitev potnih stroškov zaposlenih na Medobčinskem inšpektoratu,
ki opravljajo naloge v občinah ustanoviteljicah. Podlaga za izplačilo potnih stroškov je sprejet Odlok o ustanovitvi
skupnega organa občinske uprave »Medobčinski inšpektorat«, ter Dogovor o medsebojnih razmerjih. Sredstva bodo
porabljena tudi za ostala službena potovanja, dnevnice in kilometrino za zaposlene v Medobčinskem inšpektoratu.

400806005 Vzdrževanje službenih vozil

5.008 EUR

Namen porabe: Sredstva bodo porabljena za vzdrževanje službenega vozila, gorivo, zavarovanje in registracijo
vozila. Službeno vozilo se uporablja pri delu občinskih redarjev v občinah ustanoviteljicah.

400806006 Uniforme in službena obleka

5.008 EUR

Namen porabe: Sredstva bodo porabljena za nabavo službenih uniform za občinske redarje po veljavni zakonodaji
o enotni uniformi, označbah in opremi občinskih redarjev. Del sredstev je namenjen tudi za nakup službenih čevljev
ter zaščitnih oblačil za inšpektorja.

400806007 Vzdrževanje prostorov

7.094 EUR

Namen porabe: Sredstva bodo porabljena za najemnino službenih prostorov Medobčinskega inšpektorata na
Kopališki 3. Pod strošek najemnine spadajo stroški: elektrike, vode, čiščenja prostorov, odvoz odpadkov…

400806008 Delovanje komisije za nadzor dela MI

2.086 EUR

Namen porabe: Sredstva bodo porabljena za izplačilo sejnin, članom komisije za nadzor dela Medobčinskega
inšpektorata. Sklep o imenovanju komisije je bil objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

400806009 Nabava in vzdrževanje opreme

12.419 EUR

Namen porabe: Sredstva bodo namenjena za vzdrževanje opreme, ki jo zaposleni na Medobčinskem inšpektoratu
uporabljajo pri svojem delu (mobilni telefoni, kopirni stroj, tiskalniki, fotoaparati…) in nabavo opreme (fotoaparati,
telefoni, ključavnice, prenosne svetilke, računalnik, UKW postaje...), ki je potrebna za nemoteno delovanje
Medobčinskega inšpektorata. Ravno tako je predvidena nabava nove čajne kuhinje (hladilnika, štedilnika,
pomivalnega korita in nekaj kuhinjskih elementov).

400806010 Vzdrževanje prostorov

16.700 EUR
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Namen porabe: Sredstva bodo porabljena za razna manjša popravila na sedežu Medobčinskega inšpektorata
(menjava stikal, vtičnic, žarnic…). Predvidena je tudi menjava dotrajanih oken na sedežu Medobčinskega
inšpektorata.

Številka: 403-02-0002/2006-441-08
Datum: 23.03.2007
Pripravila:
Karmen Prelovšek s.r.
referent II za splošne zadeve

Vodja urada:
Sonja Glažer s.r.
vodja Medobčinskega inšpektorata
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OBRAZLOŽITEV FN MOV ZA LETO 2008
4009 URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR SAŠA REGIJE
72.434 EUR
Pri izvrševanju upravnih nalog in na drugih dogovorjenih področjih nastopa Urad za okolje in prostor
SAŠA REGIJE kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katero krajevno pristojnost naloga oziroma
področje spada.
Urad za okolje in prostor SAŠA REGIJE v okviru svoje pristojnosti določa rabo prostora in prostorske
ureditve lokalnega pomena. Z urejanjem prostora v občinski pristojnosti se določijo tudi pogoji
prostorskega načrtovanja in umeščanja objektov v prostor, ki jih predpisujejo režimi varovanja okolja,
ohranjanja narave in trajnostne rabe naravnih dobrin, ohranjanja kulturnih spomenikov lokalnega
pomena in druge kulturne dediščine ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na lokalni ravni.
Urejanje prostora v občinski pristojnosti obsega:
1. usmerjanje prostorskega razvoja občine z določanjem ciljev in usmeritev za urejanje prostora
v občini ob upoštevanju državnih usmeritev za urejanje prostora na lokalni ravni;
2. predpisovanje podrobnejših meril in pogojev za urejanje prostora na območju občine;
3. načrtovanje prostorskih ureditev na območju občine;
4. izvajanje prostorskih ukrepov za uresničevanje občinskih prostorskih aktov;
5. vodenje in izvajanje ukrepov aktivne zemljiške politike in opremljanja zemljišč;
6. vodenje zbirk prostorskih podatkov iz njene pristojnosti;
7. spremljanje stanja na področju urejanja prostora in skrb za zakonitost in red v prostoru;
8. pripravo in sprejem poročil o stanju na področju urejanja prostora.
Urad za okolje in prostor SAŠA REGIJE opravlja poleg nalog iz prejšnjega odstavka tega člena tudi
naloge na področju sodelovanja v zadevah urejanja prostora zlasti pri načrtovanju razvoja dejavnosti v
prostoru in njihovi prostorski razmestitvi, ki se nanašajo na skupno rabo naravnih dobrin, na skupne
prometne, energetske in komunalne objekte, kakor tudi na druge prostorske ureditve v zvezi z
varovanjem okolja ter ohranjanjem narave in kulturne dediščine.
Na področju urejanja prostora je predvidena izdelava lokacijskih načrtov in drugih prostorskih aktov
za posamezno občino.V letu 2008 se bodo intenzivno pričele aktivnosti pri pripravi Strategij
prostorskega razvoja in Prostorskih redov za posamezne občine SAŠA REGIJE, ki so največji projekti
na področju urejanja prostora v letu 2008.

A BILANCA ODHODKOV

72.434 EUR

06 Lokalna samouprava

72.434 EUR

Pravna podlaga:
− Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-UPB5, Ur.l. RS, št. 32/06)
− Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 18/94, odl.US, št. 13/95, 36/96, 20/97, 39/99, 86/99 in 98/99)
− Zakon o javnih uslužbencih (ZJU-UPB2, Uradni list RS, št. 32/06)
− Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št.
87/1997 in 61/2005)
− Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05, 21/06-Odl. US)
− Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/04 – ur. prečišč. besedilo)
− Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 30/02)
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− Pravilnik za oddajo javnih naročil male vrednosti (župan Mestne občine Velenje dne 16.11.2004)
− Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 18/91 in spremembe)

0603 Dejavnost občinske uprave

72.434 EUR

06039001 Administracija občinske uprave

70.681 EUR

400906001 Plače

66.959 EUR

Namen porabe: V postavki so načrtovane plače in prispevki, regres za letni dopust, povračila in
nadomestila, davki in prispevki za tri zaposlene v medobčinskem organu.

400906002 Pisarniški in splošni material in storitve

467 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za plačilo stroškov pisarniškega materiala ter poštnih storitev
za delovanje organa.

400906003 Strokovno izobraževanje zaposlenih

1.920 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za plačilo stroškov strokovnega izobraževanja zaposlenih
(seminarji, posveti, strokovni izpiti).

400906004 Službena potovanja

1.085 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za izdatke za službena potovanja zaposlenih (nočitve,
kilometrine, cestnine, dnevnice).

400906009 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami

250 EUR

Namen porabe: Z uporabo Zakona o sistemu plač, bodo javni uslužbenci prevedeni v plačne razrede.
Skladno z zakonom se zbirajo namenska sredstva na posebni postavki proračuna, ki se lahko prenašajo
iz leta v leto. Nujno je ta del neporabljenih sredstev ohraniti tako, da jih bo možno uporabiti, ko se
bodo nesorazmerja med osnovno plačo višjega plačnega razreda in osnovno plačo plačnega razreda, v
katerega bodo uvrščeni javni uslužbenci s prevedbo, v praksi začela odpravljati.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave
1.753 EUR
400906007 Nabava in vzdrževanje opreme

1.753 EUR

Namen porabe: Predlagana sredstva so namenjena za plačilo stroškov tekočega vzdrževanja opreme
potrebne za delovanje organa.
Številka: 403-02-0003/2004-441
Datum: 05.04.2007

Pripravila:
Marko Vučina
Alenka Rednjak

Vodja Urada za okolje in prostor
Marko Vučina, univ.dipl.inž.arh., s.r.
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MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1, 3320 VELENJE / telefon 03/ 8961-648 / telefax: 03/ 8961-656

Urad za negospodarske javne službe

4010 GALERIJA VELENJE
154.544 EUR
Planirana sredstva v višini 154.544 EUR so namenjena izplačilu plač, prispevkov in drugih osebnih
prejemkov, kritju materialnih stroškov, stroškov vzdrževanja objekta, izobraževanja delavcev ter
programskih stroškov v Galeriji Velenje.
Galerija Velenje izvaja naloge galerijske dejavnosti z raziskovalnim delom, kjer se zbira, hrani in
proučuje predmete iz likovno-kulturne dediščine slovenskega in predvsem lokalnega pomena.
Poudarek je na odkrivanju sodobnih likovnih ustvarjalcev, spremljanju njihovega razvoja in zbiranju
sodobne likovne ustvarjalnosti.

A BILANCA ODHODKOV

154.544 EUR

10 Trg dela in delovni pogoji

8.955 EUR

Pravna podlaga: Pogodba o izvajanju javnega dela

1003 Aktivna politika zaposlovanja

8.955 EUR

10039001 Povečanje zaposljivosti

8.955 EUR

401010001 Javna dela - Galerija

8.955 EUR

Namen porabe: Planirana sredstva so namenjena kritju stroškov enega javnega delavca, ki izvaja
program »Pomoč pri pripravi občasnih razstav in drugih prireditev«.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije

145.589 EUR

Pravna podlaga: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 21/2005), Zakon o
uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.list RS, št. 96/2002, 123/2006 in 7/2007), Zakon o
lokalni samoupravi (ZLS – UPB1 – Ur. list RS, št. 100/2005)

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

112.101 EUR

18029002 Premična kulturna dediščina

112.101 EUR

401018001 Plače

49.007 EUR
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Namen porabe: S predvidenimi sredstvi bodo poravnani stroški za plače, prispevke in druge osebne
prejemke za 2 zaposleni v Galeriji Velenje.

401018002 Materialni stroški

21.299 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena kritju stalnih materialnih stroškov Galerije Velenje
(komunalne storitve, elektrika, ...).

401018003 Izobraževanje delavcev

4.590 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena izobraževanju zaposlenih v Galeriji Velenje.

401018004 Program

33.112 EUR

Namen porabe: Planirana sredstva so namenjena za izvedbo programa Galerije Velenje.

401018005 Nakup eksponatov

526 EUR

Namen porabe: Planirana sredstva so namenjena nakupu eksponatov.

401018007 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami

3.568 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena odpravi nesorazmerij med osnovnimi plačami za Galerijo
Velenje. Občine morajo za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami opredeliti namensko
postavko za ta namen. Sredstva, namenjena za odpravo nesorazmerij, predstavljajo del neizplačane
uskladitve plač, ki pripadajo javnim uslužbencem. Javni uslužbenci naj bi dosegli osnovno plačo, ki
pripada višjemu plačilnemu razredu zaradi odprave nesorazmerja, najkasneje do 31. 12. 2009.

1803 Programi v kulturi

33.488 EUR

18039005 Drugi programi v kulturi

33.488 EUR

401018006 Vzdrževanje objektov

6.259 EUR

Namen porabe: Planirana sredstva so namenjena vzdrževanju objekta Galerije Velenje.

401018008 Nakup opreme

27.228 EUR

Namen porabe: Planirana sredstva so namenjena nakupu opreme v Galeriji Velenje.

Številka:
Datum: 5.4.2007
Pripravila:

Vodja urada

Darja Plaznik, s.r.

Darko Lihteneker, univ.dipl.inž.elek., s.r.

124

NAČRT PRIDOBIVANJA IN RAZPOLAGANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM
MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO 2008
1. člen
S tem aktom se določi Načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne
občine Velenje za leto 2008.
2. člen
Posamezne vrste stvarnega premoženja, namenjenega za razpolaganje v letu 2008 in njihove
okvirne vrednosti, so določene v PRILOGI 1: »Načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem
občine v letu 2008«, ki je sestavni del tega programa.
Razpolaganje s stvarnim premoženjem v lasti občine se za leto 2008 načrtuje v okvirni
ocenjeni vrednosti 2.140.104,82 EUR.
Posamezne vrste stvarnega premoženja, namenjenega za pridobivanje v letu 2008 in njihove
okvirne vrednosti, so določene v PRILOGI 2: »Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja
občine za leto 2008«, ki je sestavni del tega programa.
Sredstva namenjena za nakup nepremičnega premoženja se za leto 2008 načrtujejo v okvirni
ocenjeni vrednosti 1.614.380,00 EUR.
3. člen
Posli prodaje ali drugih oblik razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, katerih prodaja je
bila načrtovana v letih 2005 in 2006, se lahko nadaljujejo v letu 2008.
4. člen
Ta načrt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 460-02-0003/2006-281
Datum:
Župan Mestne občine Velenje
Srečko Meh
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OBRAZLOŽITEV:
Pravna podlaga:
Skladno z drugo točko 2. odstavka 13. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 –ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 ZSPDPO; v nadaljevanju ZJF) predloži župan občinskemu svetu, hkrati s predlogom
proračuna tudi program prodaje stvarnega premoženja.
Pravna podlaga za sprejem letnega programa prodaje občinskega stvarnega premoženja je v
80č. členu ZJF, ki določa, da letni program prodaje občinskega stvarnega premoženja v
postopku sprejemanja predloga občinskega proračuna sprejme občinski svet na predlog
župana. Občinski svet lahko na predlog župana med izvrševanjem proračuna letni program
prodaje spremeni ali dopolni.
Dne 16.2.2007 je bil sprejet Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list RS, št. 14/2007, v nadaljevanju ZSPDPO), ki v 7. odstavku 11. člena ZSPDPO določa, da
letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem samoupravnih lokalnih
skupnosti sprejme svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa pristojnega za
izvajanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti.
Statut Mestne občine Velenje (UPB-1-Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06; v nadaljevanju
Statut) v 24. členu določa, da občinski svet odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega
premoženja, kolikor s statutom občine ali z odlokom za odločanje o tem ni pooblaščen župan.
Le ta je na podlagi 4. alineje 2. odstavka 37. člena in 3. odstavka 108. člena Statuta
pooblaščen za odločanje o pridobitvi in odtujitvi premičnega ter o pridobitvi nepremičnega
premoženja občine. Svet Mestne občine Velenje pa na podlagi 3. odstavka 51. člena ZLS, ter
11. alineje 2. odstavka 24. člena in 3. odstavka 108. člena Statuta odloča o odtujitvi
nepremičnega premoženja občine. Kot institucionalni okvir za odločanje o prodaji stvarnega
premoženja občine pa ZJF v 2. odstavku 80č. člena določa letni program prodaje. Prav tako
pa tudi 7. odstavek 11. člena ZSPDPO določa, da letni načrt pridobivanja in razpolaganja z
nepremičnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti sprejme svet samoupravne
lokalne skupnosti na predlog župana.
Poleg letnega programa prodaje občinskega stvarnega premoženja, sprejem katerega določa
ZJF, je v letni program prodaje uvrščeno tudi pridobivanje oziroma nakup nepremičnega
premoženja lokalnih skupnosti skladno s 7. odstavkom 11. člena ZSPDPO.
Razlogi za sprejem načrta pridobivanja in razpolaganja:
Po drugi točki 2. odstavka 13. člena ZJF predloži župan občinskemu svetu hkrati s predlogom
proračuna tudi program prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto, za katero se
sprejema proračun. Občinsko stvarno premoženje so po 1. odstavku 67. člena ZJF premičnine
in nepremičnine v lasti občine.
Sprejem načrta pridobivanja in razpolaganja občinskega stvarnega premoženja za leti 2007 je
ključnega pomena v postopku prodaje stvarnega premoženja občine, saj predstavlja izhodišče
in obvezni akt za izvedbo postopkov prodaje skladno z 80c. členom ZJF.
Na podlagi 80c. člena ZJF se lahko postopek prodaje izvede, če je:
- predmet prodaje vključen v sprejeti program prodaje stvarnega premoženja, razen, če
predmeta prodaje v skladu z ZJF ni potrebno vključiti v letni program;
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-

imenovana komisija iz 1. odstavka 80c. člena ZJF in
sprejet posamezni program prodaje.

Za izvedbo postopkov prodaje ter pripravljalnih dejanj v zvezi s prodajo posameznega
stvarnega premoženja je odgovoren župan. Stvarno premoženje se prodaja odplačno na
podlagi posamičnih programov prodaje stvarnega premoženja, ki jih potrjuje Svet Mestne
občine Velenje. Brezplačno odtujevanje je možno samo v primerih posebej določenih v ZJF.
Iz navedenega izhaja, da se posamezni postopek prodaje lahko izvede, če je predhodno sprejet
program prodaje stvarnega premoženja občine, imenovana komisija in sprejet posamezni
program prodaje.
Način, pogoji in postopek prodaje stvarnega premoženja občine so opredeljeni z Uredbo o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni
list RS, št. 12/03 in 77/03).
Skladno s Proračunskim priročnikom za pripravo proračunov občin za leti 2007 in 2008, št.
4101-11/2006/1 z dne 14.11.2006 se bo predlagani načrt obravnaval skupaj z predlogom
Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2008 in bo predlagan Svetu Mestne občine
Velenje kot samostojni sklep.
Ocena sedanjega stanja:
Stvarno premoženje občine, predvideno za prodajo in nakup je vključeno v odlok o proračunu
Mestne občine Velenje za posamezno leto. Prihodki od prodaje in odhodki zaradi nakupa
stvarnega premoženja (zgradbe in prostori, prevozna sredstva, kmetijska in stavbna zemljišča)
so prikazani v bilanci prihodkov in odhodkov odloka o proračunu Mestne občine Velenje.
Poleg načrta oziroma programa razpolaganja oziroma prodaje stvarnega premoženja svet
samoupravne lokalne skupnosti sprejme tudi načrt pridobivanja z nepremičnim premoženjem
na predlog župana skladno s 7. odstavkom 11. člena ZSPDPO.
S spremembami ali dopolnitvami sprejetega načrta prodaje in pridobivanja stvarnega
premoženja, ki ga lahko občinski svet spremeni ali dopolni na predlog župana med
izvrševanjem proračuna, se zagotavlja večja transparentnost (natančna opredelitev stvarnega
premoženja predvidenega za prodajo in nakup ter določitev izhodiščne oziroma orientacijske
vrednosti), hkrati pa se zadosti zakonskemu pogoju za izvedbo posameznih postopkov prodaje
(2. odstavek 80c. člena ZJF).
Cilji in načela načrta:
S sprejemom letnega načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem za leto
2008 se zagotavljajo temeljna načela ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih
lokalnih skupnosti, zlasti pa načelo transparentnosti oziroma preglednosti, saj je dolžnost
upravljavca premoženja, da postopke ravnanja s stvarnim premoženjem vodi na tak način, da
je pri tem zagotovljena preglednost vodenja samih postopkov, kot tudi preglednost
sprejemanja odločitev.
Hkrati je sprejem predlaganega načrta ključna faza v izvedbi vseh nadaljnjih postopkov
prodaje.
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Ocena finančnih in drugih posledic:
Ocenjeni obsegi razpolaganja stvarnega premoženja so načrtovani v navedenih višinah:
Prihodki od prodaje zemljišč v letu 2008 se predvidevajo v višini 1.848.000,00 EUR.
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov v letu 2008 se predvidevajo v višini 292.104,82
EUR.
Ocenjeni obseg prodaje zemljišč se določi v planu proračunskih prihodkov.
Ocenjeni obsegi nakupa stvarnega premoženja so načrtovani v navedenih višinah:
Odhodki namenjeni odkupu zemljišč v letih 2008 se predvidevajo v višini 1.489.192,00 EUR.
Odhodki namenjeni nakupu zgradb in prostorov v letu 2008 se predvidevajo v višini
125.188,00 EUR.
Ocenjeni obseg nakupa nepremičnin se določi v planu proračunskih odhodkov.
V Velenju, dne 03.04. 2007
Pripravila:
Zdravka Vasiljević, univ.dipl.prav., s.r.
.
Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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PRILOGA 1
Načrt razpolaganja s stvarnim premoženja občine v letu 2008 predstavlja preglednica A:
»Načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem občine v letu 2008«.
Preglednica A: Načrt razpolaganja s stvarnim premoženjem občine v letu 2008
2008 – Zemljišča
Nepremičnine
predvidene za
razpolaganje v
letu 2008

Zap.št.

Opis predmeta prodaje

2008

1.

2008

2.

2008

3.

Del parcel št. 543/1, 543/6 in 544/1,
k.o. Laze, v približni izmeri 24.800 m2
Del parcel št. 808/18, 808/19,810,
817/3, 818/5, 818/6 k.o. Škale, v skupni
približni izmeri 17.500 m2
Parcela št. 225/1 in 226, k.o. Kavče, v
skupni površini 3100 m2

2008

4.

Garažne hiše na območju UN Velenje

SKUPAJ

Ocenjena
vrednosti
v €/m2

Ocenjena
vrednost v €*

40

992.000

40

700.000

30

93.000
63.000
1.848.000

2008 – Zgradbe in prostori
2008

5.

2008

6.

2008

7.

2008

8.

Stanovanje – garsonjera, Velenje, k.o.
Velenje
Stanovanje – dvosobno, Tomšičeva 25,
k.o. Velenje
Stanovanje – trosobno, Velenje, k.o.
Velenje
Poslovni prostor, Stari trg 15, k.o.
Velenje

SKUPAJ

25.000
46.000
54.188
166.916,82
292.104,82
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PRILOGA 2
Načrt pridobivanja stvarnega premoženja občine v letu 2008 predstavlja preglednica B:
»Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine za leto 2008«.
Preglednica B: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine za leto 2008
2008 - Zemljišča
Zemljišča
predvidena za
pridobivanje v
letu 2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008

Opis predmeta pridobivanja

Ocenjena
vrednosti
v €/m2
50

1.

Parcela št. 657, površina 3239 m2 (njiva
3005 m2 in travnik 234 m2), k.o.
Velenje

2.

Parcela št. 679, površina 727 m2
(travnik), k.o. Velenje

50

3.

Parcela 675/2, površina 1028 m2,
(njiva), k.o. Velenje

50

4.

Parcela št. 678/1, površina 3088 m2,
(njiva), k.o. Velenje

50

5.

Parcela št. 680, površina 1488 m2,
(njiva), k.o. Velenje

50

6.

Parcela št. 683/2, površina 916 m2,
(njiva), k.o. Velenje

50

7.

Parcela št. 655, površina 3000 m2, k.o.
Velenje

50
50

8.

ZN Obrtna, servisna in nestanovanjska
cona Stara vas, parcela št. 753,del, cca
1000 m2, za cesto, k.o. Velenje

9.

Parcela št. 771, površina 3500 m2, k.o.
Velenje

50
50

10.

Parcela št. 402/1, površina 2532 m2,
(travnik 877 m2 in njiva 1655 m2), k.o.
Velenje

11.

Parcela št. 343/2, površina 54 m2, (pot),
k.o. Velenje

50

12.

Parcela 343/3, površina 18 m2, (pot),
k.o. Velenje

50

Zap.št.

Ocenjena
vrednost v €*
161.950
36.350
51.400
154.400
74.400
45.800
150.000
50.000
175.000
126.600
2.700
900

6
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2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008
2008

13.

Parcela 344/8, površina
(sadovnjak), k.o. Velenje

172

14.

Parcela št. 344/9, površina 82 m2,
(sadovnjak), k.o. Velenje

50

15.

Parcela 344/10, površina 114 m2,
(sadovnjak), k.o. Velenje

50

16.

Parcela št. 344/11, površina 134 m2,
(sadovnjak), k.o. Velenje

50

17.

Parcela 344/12, površina
(travnik), k.o. Velenje,

50

18.

Parcela št. 345/3, površina 149 m2,
(sadovnjak), k.o. Velenje

50

19.

Pridobivanje
zemljišč
za
javno
infrastrukturo po opravljeni odmeri cest

2

20.

Pridobivanje zemljišč na območju
»Poslovne cone Rudarski dom«

97

m2,

m2,

50

8.600
4.100
5.700
6.700
4.850
7.450
5.000
417.292

SKUPAJ

1.489.192
2008 – Zgradbe in prostori

Nepremičnine
predvidene za
pridobivanje v
letu 2008

Zap.št.

2008

21.

2008

22.

2008

23.

Opis predmeta pridobivanja
Stanovanje – garsonjera, Velenje
Stanovanje – dvosobno, Velenje
Stanovanje - dvosobno

SKUPAJ

Ocenjena
vrednosti
v €/m2

Ocenjena
vrednost v €*
26.707
50.000
48.481
125.188

Prilogo A in B pripravili:
- Vlasta Štajner,
- Hinko Jager,
- Maksimilijan Arlič,
- Blaženka Čujež,
- Amra Kadrić,
- Zdravka Vasiljević.

7
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* Ocenjene vrednosti predstavljajo orientacijske vrednosti, določene na podlagi izkustvene
ocene vrednosti nepremičnin s strani strokovnih sodelavcev občinske uprave, saj skladno s 3.
odstavkom 35. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) cenitev ne sme biti starejša
od šestih (6) mesecev. Ker natančnega časa prodaje ali druge oblike razpolaganja s
posameznim stvarnim premoženjem, določenim v načrtu razpolaganja in pridobivanja, ni
mogoče določiti, gre le za orientacijsko vrednost stvarnega premoženja. Pred sprejemom
posameznega programa prodaje ali druge oblike razpolaganja, stvarno premoženje oceni
pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin in premičnin.

8
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133

134

135

136

137

138

139

140

OSNUTEK NAČRTA NABAV ZGRADB, ZEMLJIŠČ, STANOVANJ, POSLOVNIH PROSTOROV, OPREME IN
PREVOZNIH SREDSTEV ZA LETI 2007 IN 2008

URAD:
PRIPRAVIL:
ODOBRIL:

Urad župana in splošnih zadev - uprava
Ksenija Dren, s.r.
Alenka Rednjak, s.r.

Velenje, 04.04.2007
V EUR

ZAP.
ŠT.
1

POSTAVKA

SPECIFIKACIJA NABAVE

2

3

1.

4

5

6=4*5

KOLIČINA

OSNUTEK 2008
CENA
VREDNOST

7

8

9=7*8

ZEMLJIŠČA
- k.o., št. parcele
ZGRADBE
- naslov
STANOVANJA
- naslov
POSLOVNI PROSTORI
- naslov

2.
3.
4.

5.
400106024
400106024
400106024
400106024

OPREMA
- računski strojčki
- diktafoni
- telekomunikacijska oprema:
* telefax naprave
* mobilni telefoni
* odzivniki (numerični ali alfa-numerični)

4
2

125
146

501
292

4
2

125
146

501
292

1
11

209
42

209
459

1
12

209
42

209
501

1

10.766

10.766

1

17.526

17.526

400106024

ureditev komunikacijske sobe, instalacija, oprema
- pisarniška oprema

400106025

* pisalne mize

3

626

1.878

5

835

4.173

400106024
400106024

* pisarniški stoli
*omare
- ostala oprema
čajna kuhinja z opremo
omare za 4. nadstropje
omare za hodnik kuhinje
ureditev sprejemne pisarne

5

125

626

5
10

125
334

626
3.338

1
1
1
1

1.419
668
960
2.086

1.419
668
960
2.086

400106024
400106024
400106024
400106024
6.

OSNUTEK 2007
KOLIČINA CENA VREDNOST

PREVOZNA SREDSTVA

SKUPAJ

19.863

141

27.166

142

5.

4.

3.

2.

1.

1

ZAP.
ŠT.

400107001
400107001
400107001
400107001
400107001
400107003
400112004
400112004
400112004
400112004
400112004
400506003

400506003
400506003
400506003
400506003

2

POSTAVKA

Velenje, 04.04.2007

URAD:
PRIPRAVIL:
ODOBRIL:

ZEMLJIŠČA
- k.o., št. parcele
ZGRADBE
- naslov
STANOVANJA
- naslov
POSLOVNI PROSTORI
- naslov
OPREMA
- računski strojčki
- diktafoni
- telekomunikacijska oprema:
- pisarniška oprema
* omare za registratorje (dimenzija, barva)
* pisarniški stoli (vrtljivi-fiksni, z-brez opiral za roke, barva, nizek-srednji-visok naslon)
* arhivski regali (leseni-kovinski, dimenzija)
*pregradni pult z vrati
- ostala oprema
uniforme za CZ
agregat 2KW
Torbe PMP
Vetrovke Bas
Maska zaščitna
ročna radijska postaja
merilnik porabe in kvalitete električne energije
merilnik mikroklime
termovizijska kamera za merjenje toplote zgradb
nadzor sistema rabe energije
LCD za emisije velenje
* harmonika vrata (za skladišče)

3

SPECIFIKACIJA NABAVE

Urad župana in splošnih zadev - ostali uporabniki proračuna
Ksenija Dren, s.r.
Alenka Rednjak, s.r.

4

150
593

626
1.982
3.413
11.338
35.628
2.295
209

1
1
1
1
1
1
1

209
83
209
8.200
7
1

5

626
1.982
3.413
11.338
35.628
2.295
209

1.052
593

626
501
835
8.200

6=4*5

OSNUTEK 2007
CENA
VREDNOST

3
6
4
1

KOLIČINA
7

20
1
8
20
20
1

3
2

KOLIČINA

8

150
593
142
142
150
626

83
292

250
584

3.005
593
1.135
2.838
3.005
626

9=7*8

OSNUTEK 2008
CENA
VREDNOST

V EUR

OSNUTEK NAČRTA NABAV ZGRADB, ZEMLJIŠČ, STANOVANJ, POSLOVNIH PROSTOROV, OPREME IN PREVOZNIH SREDSTEV ZA LETI
2007 IN 2008

143

6.

1

ZAP.
ŠT.

400514017

400506003
400506003
400506003
400506003
400806009
400806009
400806010
400806010

2

POSTAVKA

SKUPAJ

PREVOZNA SREDSTVA
* nakup turističnih čolnov za Velenjsko jezero

* arhivski regali (leseni-kovinski, dimenzija)
* omare za registratorje (dimenzija, barva)
* pisarniški stoli (vrtljivi-fiksni, z-brez opiral za roke, barva, nizek-srednji-visok naslon)
* telefax naprave
čajna kuhinja s pripadajočimi elementi
menjava oken
menjava (pisarniških svetil)
menjava (stikala, vtičnice…)

3

SPECIFIKACIJA NABAVE
4

2.086

3.760

1

4

209
209
83
334

4
3
6
1

5
835
626
501
334

81.698

8.346

3.760

6=4*5

OSNUTEK 2007
KOLIČINA
CENA
VREDNOST

V EUR

7

1.508

3.500
8.607

1
12
10

250

83

3

26.484

1.508

3.500
8.607

584

292

9=7*8

2

8

OSNUTEK 2008
CENA
VREDNOST
KOLIČINA
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NABAVE IN NADGRADNJE RAČUNALNIŠKE OPREME
STREŽNIK HP - dual core
Disk za strežnik
HP MSA controler za strežnik
HBA za strrežnik
cisco stikalo 48-port giga
stikalo 16-port giga Switch
UPS 3000VA
HP ulrtium arhivska enota za arhiviranje podatkov + 20 kaset
LCD monitorji "17"
LCD monitorji "20"
STANDARDNA DELOVNA POSTAJA (01 A)
NESTANDARDNA DELOVNA POSTAJA (01 C)
STANDARDNI PRENOSNI RAČUNALNIK
NESTANDARDNI PRENOSNI RAČUNALNIK
Skener
LASERSKI ROČNI ČITALNIK - čitalnik bar kod
matrični tiskalnik

DRUGA PERIFERNA OPREMA (miš, tipkovnica, disk, zvočniki z zvočno kartico, mrežna kartica, usb
ključ, usb hub, ruter za VPN povezavo, 8-portni switch, print strežnik, zunanji disk z ohišjem)
DIGITALNI FOTOAPARAT
dlančniki, GARMIN, DVD-VHS
TV
e točka v avli
risalnik UOP A0
zgibalnik za UOP in UŽ

400106023
400106023
400106023
400106023
400106023
400106023
400106023
400106023
400106023
400106023
400106023
400106023
400106023
400106023
400106023
400106023
400106023

400106023
400106023
400106023
400106023
400106023
400106023
400106023

3

2

1.

VRSTA OPREME

POSTAVKA

1

Urad župana in splošnih zadev - uprava
Ksenija Dren, s.r.
Alenka Rednjak, s.r.

ZAP.
ŠTEV.

Velenje, 04.04.2007

URAD:
PRIPRAVIL:
ODOBRIL:

4

1

1
2
1
1

1
5
1
2
3
7
2
1
5
1
13
1
7
1
2
3
1

1

292

1.669
250
292
835
793

4.173
417
5.425
1.252
4.590
250
1.461
5.842
167
376
376
835
709
1.252
1.294
209
1.252

5

292

1.669
250
584
835
793

4.173
2.086
5.425
2.504
13.771
1.753
2.921
5.842
835
376
4.882
835
4.966
1.252
2.587
626
1.252

6=4*5

OSNUTEK 2007
ŠTEVILO
CENA
VREDNOST

OSNUTEK NAČRTA INFORMATIZACIJE ZA LETI 2007 IN 2008

V EUR

7

1
1

2
2
1

15
2
14
2
18
1
2
3

1
5

1

8.346
292

5.008
271
626
1.252

167
376
376
835
709
1.335
1.294
209

4.173
417

8

8.346
292

5.008
542
1.252
1.252

2.504
751
5.258
1.669
12.769
1.335
2.587
626

4.173
2.086

9=7*8

OSNUTEK 2008
CENA
VREDNOST
ŠTEVILO
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SKUPAJ

SPECIALNE APLIKACIJE - NAKUP
program Corel - nadgradnja
program za javna naročila - nadgradnja
program za finance - nadgradnja
program za vodenje stanovnjskih zadev - nadgradnja
program za vodenje nepremičnin - nadgradnja
program za vodenje naslovov
program za vodenje nepremičninske evidence - UOP
program adobe akrobat pro - slo - nadgradnja programa
program za vodenje pogodb

400106006
400106006
400106006
400106006
400106006
400106006
400106006
400106006
400106006

6.

NABAVE, NADGRADNJE IN NAMESTITVE PROGRAMSKE OPREME
najem - odkup licenc po pogodbe EA 6.4
dokup licenc po pogodbi - strežniške licence WIN2003, ISA2003, Exchange
SW Vmware ESX Standard
GFI program za vzdrževanje e-pošte
nadgradnja defenderja
HP ulrtium program za arhiviranje podatkov

1.043
417
835
417
2.086
793
3.130
1.168
1.289

2.086
417
2.921

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

13.353
1.669

334
417

250
835
6.677

5

1
1

1
1

OBSEG KOMUNIKACIJSKIH STORITEV
Multifunkcijske naprave
laserski ČB tiskalnik
barvni laserski

UVAJANJE APLIKACIJ ZA SKUPNE FUNKCIJE PREKO CVI
IZDELAVA STRATEŠKEGA PLANA (DA ALI NE)

400106006
400106006
400106006
400106006
400106006
400106006

400106023
400106023
400106023

1
5
1

4

103.985

1.043
417
835
417
2.086
793
3.130
1.168
1.289

2.086
417
2.921

13.353
1.669

334
417

250
4.173
6.677

6=4*5

OSNUTEK 2007
ŠTEVILO
CENA
VREDNOST

MREŽNI PRIKLJUČKI, BREZŽIČNO OMREŽJE
optični konverter
Cissco acess point wireless
brezžično omrežje MOV_TIC_Rdeča dvorana

5.

4.

3.

400106023
400106023
400106023

3

2

1

2.

VRSTA OPREME

POSTAVKA

ZAP.
ŠTEV.

V EUR

7

1.002
1.252
2.504
835
417

1.252

1

2.921

13.353
4.173
4.173
835

7.511
396
417

835

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

1
2
1

3

8

94.392

1.252

1.002
1.252
2.504
835
417

2.921

13.353
4.173
4.173
835

7.511
793
417

2.504

9=7*8

OSNUTEK 2008
CENA
VREDNOST
ŠTEVILO

146

1
1
1

SPECIALNE APLIKACIJE - NAKUP
program nadgradnja REDAR

6.

SKUPAJ

UVAJANJE APLIKACIJ ZA SKUPNE FUNKCIJE PREKO CVI

5.

400806009

NABAVE, NADGRADNJE IN NAMESTITVE PROGRAMSKE OPREME

OBSEG KOMUNIKACIJSKIH STORITEV
TIC+400806009 laserski ČB tiskalnik
400806009
barvni laserski

1

2
1

2

4

DRUGA PERIFERNA OPREMA (miš, tipkovnica, disk, zvočniki z zvočno kartico,
mrežna kartica, usb ključ, usb hub, ruter za VPN povezavo, 8-portni switch, print
strežnik, zunanji disk z ohišjem)
DIGITALNI FOTOAPARAT
zgibalnik za TIC

MREŽNI PRIKLJUČKI, BREZŽIČNO OMREŽJE

V EUR

2.500

210
261

418
340
292

625

5

5.481

2.500

420
261

418
340
292

1.250

6=4*5

1

1
1

1
2

7

1.500

210
375

418
500

8

3.503

1.500

210
375

418
1.000

9=7*8

OSNUTEK 2007
OSNUTEK 2008
ŠTEVILO
CENA
CENA
VREDNOST
VREDNOST ŠTEVILO

STANDARDNA DELOVNA POSTAJA (01 A)

4.

3.

2.

400806009
TIC

400806009

NABAVE IN NADGRADNJE RAČUNALNIŠKE OPREME

3

2

1.

VRSTA OPREME

POSTAVKA

1

Urad župana in splošnih zadev - ostali uporabniki proračuna
Ksenija Dren, s.r.
Alenka Rednjak, s.r.

ZAP.
ŠTEV.

Velenje, 04.04.2007

URAD:
PRIPRAVIL:
ODOBRIL:

OSNUTEK NAČRTA INFORMATIZACIJE ZA LETI 2007 IN 2008
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148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

OBRAZLOŽITEV NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV
ZA OBDOBJE 2008-2011

1000 OBČINSKI SVET

27.835 EUR

Za področje dela uporabnika »Občinski svet« je v načrtu razvojnih programov za obdobje 2008 – 2011
planirano 27.835 EUR iz proračunskih virov – lastna sredstva. Glavni cilj planiranih sredstev je
zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje skupin članov sveta ter sosveta za izboljšanje varnosti
občanov. Načrtuje se nabava opreme (računalniška opreme, telefoni, tiskalniki, …).

Proračunski viri – lastna sredstva

27.835 EUR

01 Politični sistem

23.785 EUR

0101 Politični sistem

23.785 EUR

01019001 Dejavnost občinskega sveta

23.785 EUR

1000-0101-001 Delovanje skupin članov sveta

23.785 EUR

100001006 Delovanje skupin članov sveta

23.785 EUR

Namen porabe: Za leto 2008 je namenjenih 5.008 EUR, za leta 2009 do 2011 po 6.259 EUR za
nabavo opreme za delovanje skupin članov sveta iz proračunskih virov – lastna sredstva. Cilj, ki bi bil
dosežen z nabavo, je zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje skupin članov sveta.

08 Notranje zadeve in varnost

4.047 EUR

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

4.047 EUR

0802900 Notranja varnost

4.047 EUR

1000-0802-001 Sosvet za izboljšanje varnosti občanov
100008002 Sosvet za izboljšanje varnosti občanov

4.047 EUR
4.047 EUR

Namen porabe: Za leto 2008 je namenjenih 918 EUR ter za leta 2009 do 2011 po 1.043 EUR za
nabavo opreme za delovanje Sosveta za izboljšanje varnosti občanov iz proračunskih virov – lastna
sredstva. Cilj, ki bi bil dosežen z nabavo, je zagotavljanje materialnih pogojev za delovanje sosveta.

4001 URAD ŽUPANA IN SPLOŠNIH ZADEV

31.492.420 EUR

Za področje dela uporabnika »Urad župana in splošnih zadev« je za investicije planirano 31.492.420
EUR. Glavni cilj planiranih sredstev je zagotavljanje delovanja občinske uprave, vzdrževanje objektov
v lasti MO Velenje, širitev informatizacije na območju celotne občine ter povezovanje občanov z
organi in upravo MOV, zagotavljanje požarne varnosti in civilne zaščite na območju MO Velenje ter
izvedba mednarodnih projektov za katere so pridobljena sredstva iz mednarodnih razpisov.

191

Proračunski viri – lastna sredstva
Proračunski viri – transferi iz državnega proračuna
Ostali viri – domači partnerji
03 Zunanja politika in mednarodna pomoč

10.313.265 EUR
20.094.195 EUR
1.084.961 EUR
58.422 EUR

0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba

58.422 EUR

03029002 Mednarodno sodelovanje občin

58.422 EUR

4001-0302-001 Mednarodni projekti

58.422 EUR

400103001 Mednarodni projekti

58.422 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena sofinanciranju evropskih projektov, ki jih prijavljamo na
različne evropske razpise ter za stroške, ki nastajajo pri pripravi evropskih projektov. Tako namenjamo
za leto 2008 iz proračunskih virov – transferi iz državnega proračuna 8.346 EUR in za leta 2009 do
2011 iz proračunskih virov – lastna sredstva po 16.692 EUR.

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

108.078 EUR

0402 Informatizacija uprave

12.519 EUR

04029001 Informacijska infrastruktura

12.519 EUR

4001-0402-001 E – občina

12.519 EUR

400104001 E - občina

12.519 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za širitev informatizacije na območju celotne občine,
povezovanje občanov z organi in upravo MOV. Za leta 2009 do 2011 so sredstva po 4.173 EUR iz
proračunskih virov – lastni viri namenjena za širitev brezžičnega javnega dostopa do interneta za
občane ter nakup druge opreme za izboljšanje povezovanja občine z občani.

0403 Druge skupne administrativne službe

95.961 EUR

04039003 Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

95.561 EUR

4001-0403-002 Ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov

95.561 EUR

400104006 Ureditev in vzdrževanje drugih poslovnih prostorov

95.561 EUR

Predvidena sredstva po letih: leto 2008 8.346 EUR, leto 2009 42.981 EUR, za leti 2010 in 2011 po
22.117 EUR – proračunski viri – lastna sredstva.
Cilj porabe predvidenih sredstev je ohranitev funkcionalnosti objektov v lasti MOV in preprečitev
njihovega propadanja. V letiu 2008 se predvidevajo manjša vzdrževalna dela na objektih. V letu 2009
se predvideva obnova poslovnih prostorov na Šaleški 19 a (sanitarije) ter ostala nujna vzdrževalna
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dela na ostalih objektih. V letu 2010 se predvideva nadaljevanje obnove poslovnih prostorov na
Šaleški 19 a (obnova strehe) ter ostala nujna vzdrževalna dela na ostalih objektih. V letu 2011 se
predvideva nadaljevanje obnove Šaleške 19 a (inštalacije) ter ostala nujna vzdrževalna dela na ostalih
objektih.

06 Lokalna samouprava

1.266.275 EUR

0603 Dejavnost občinske uprave

1.266.275 EUR

06039001 Administracija občinske uprave

178.057 EUR

4001-0603-001 Nakup, vzdrževanje in upravljanje programske opreme
400106006 Nakup, vzdrževanje in upravljanje programske opreme

112.042 EUR
112.042 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za nakup programov: licence, corel, acrobat pro, nadgradnja
programa za evidenco neprofitnih stanovanj ter izdelavo prednostnih list ob razpisih za neprofitna
stanovanja, dopolnitve finančnega programa, dopolnitve programa za javna naročila, nadgradnja
programa za vodenje evidence socialnih stanovanj, nakup programa za vodenje evidence komunalnih
taks, nakup programa za evidenco pogodb. Največji delež sredstev je predviden za nakup licenc
(Microsoft Winodws in Office), na leto 13.353 EUR, vsako leto pa so potrebne spremembe ali
nadgradnje programov zaradi sprememb zakonodaje.
Glede na vse hitrejši razvoj informatizacije mora tudi občinska uprava slediti tem trendom, da bo
lahko delovala in da bo njeno delo čim bolj prilagojeno potrebam občanov, občinskemu svetu in
njegovim organom. Zato se s planiranimi sredstvi uresničuje navedeni cilj.
Predvidena sredstva po letih: leto 2008 24.412 EUR ter leta 2009 do 2011 po 29.210 EUR –
proračunski viri – lastna sredstva.

4001-0603-002 Počitniške kapacitete

66.016 EUR

400106019 Počitniške kapacitete

66.016 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za vzdrževanje objektov ter nakup opreme.
Predvidena sredstva po letih: leto 2008 10.516 EUR, leto 2009 21.282 EUR ter leti 2010 in 2001 po
17.109 EUR – proračunski viri – lastna sredstva.
V letu 2008 nakup pohištva v Portorožu, v letu 2009 obnova kopalnic v Portorožu, v letu 2010 obnova
mini kuhinj ter ureditev kanalizacije v Portorožu, v letu 2011 ureditev nadstrešnice na parkirišču in
ureditev okolice objekta v Portorožu.

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske
uprave
1.088.216 EUR
4001-0603-003 Ureditev in vzdrževanje prostorov Titov trg 1

438.157 EUR

400106022 Ureditev in vzdrževanje prostorov Titov trg 1

438.157 EUR

Namen porabe: Predvidena sredstva po letih: leto 2008 108.496 EUR, leto 2009 37.556 EUR, leto
2010 208.646 EUR ter leto 2011 83.459 EUR – proračunski viri – lastna sredstva.
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V letu 2008 so sredstva namenjena za nadaljevanje investicij v strojne in elektro instalacije iz leta
2007. V letu 2009 so sredstva namenjena za izdelavo projektov za obnovo sejne dvorane ter obnovo
sanitarij v enem nadstropju. V letu 2010 so sredstva namenjena za obnovo sejne dvorane. V letu 2011
so sredstva namenjena za nadaljevanje obnove sejne dvorane ter za druga manjša vzdrževalna dela na
objektu.

4001-0603-004 Nabava in vzdrževanje strojne računalniške opreme

391.337 EUR

400106023 Nabava in vzdrževanje strojne računalniške opreme

391.337 EUR

Namen porabe: Predvidena sredstva po letih: leto 2008 78.368 EUR ter za leta 2009 do 2011 po
104.323 EUR – proračunski viri – lastna sredstva.
Glede na vse hitrejši razvoj informatizacije mora tudi občinska uprava slediti tem trendom, da bo
lahko delovala in da bo njeno delo čim bolj prilagojeno potrebam občanov, občinskemu svetu in
njegovim organom. Zato se s planiranimi sredstvi uresničuje navedeni cilj.
Sredstva so namenjena za nakup računalniške opreme, za leto 2008 je načrt nabav priloga predloga
proračuna, v letih 2009 do 2011 pa se nadaljuje z zamenjavo in nakupom računalniške opreme za
delovanje občinske uprave.

4001-0603-005 Nabava in vzdrževanje druge opreme

194.041 EUR

400106024 Nabava in vzdrževanje druge opreme

194.041 EUR

Namen porabe: Predvidena sredstva po letih: leto 2008 18.778 EUR, leto 2009 108.496 EUR, leto
2010 20.865 EUR ter leto 2011 45.902 EUR – proračunski viri – lastna sredstva.
V letu 2008 so sredstva namenjena za nakup pohištva in drugih manjših osnovnih sredstev po načrtu
nabav, ki je priloga predloga proračuna. V letih 2009 do 2011 se predvideva večja zamenjava
zastaranega in uničenega pisarniškega pohištva ter nakup opreme za obnovljeno sejno dvorano.

4001-0603-006 Ureditev in vzdrževanje prostorov Kopališka 3

64.681 EUR

400106025 Ureditev in vzdrževanje prostorov Kopališka 3

64.681 EUR

Namen porabe: Predvidena sredstva po letih: leto 2008 6.259 EUR, leto 2009 25.038 EUR ter leti
2010 in 2011 po 16.692 EUR – proračunski viri – lastna sredstva.
V letu 2008 so sredstva namenjena za ureditev sanitarij v Domu borcev, zamenjavo podov, ureditev
dveh pisarn ter druge manjše vzdrževalne stroške. V letih 2009 in 2010 so sredstva namenjena za
sanacijo strehe in fasade. V letu 2011 so sredstva namenjena za obnovo zgornjih sanitarij na Kopališki
3.

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

439.242 EUR

0703 Civilna zaščita in protipožarna varnost

439.242 EUR

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

121.433 EUR

4001-0703-001 Civilna zaščita

121.433 EUR

400107001 Civilna zaščita

121.433 EUR
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Namen porabe: Predvidena sredstva po letih: leto 2008 15.857 EUR, leto 2009 35.470 EUR ter leti
2010 in 2011 po 31.297 EUR – proračunski viri – lastna sredstva.
V letih 2008 do 2011 so sredstva namenjena za nakup opreme za sistem zaščite in reševanja ob
naravnih in drugih nesrečah ter za vzdrževanje in obnovo zaklonišč.

4001-0703-002 Sredstva zvez

5.008 EUR

400107003 Sredstva zvez

5.008 EUR

Namen porabe: V letih 2008 do 2011 je za vsako leto namenjenih po 1.252 EUR proračunskih
sredstev za nakup ročnih radijskih postaj za potrebe Civilne zaščite ter za obnovo siren.

4001-0703-003 Civilna obramba

2.504 EUR

400107004 Civilna obramba

2.504 EUR

Namen porabe: V letih 2008 do 2011 je za vsako leto namenjenih po 626 EUR proračunskih sredstev
za nakup opreme za potrebe delovanja Civilne obrambe.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

317.809 EUR

4001-0703-004 Nakup gasilskih vozil

62.594 EUR

400107010 Nakup gasilskih vozil

62.594 EUR

Namen porabe: V letu 2009 so sredstva namenjena za sofinanciranje nabave štirih orodnih vozil za
gasilska društva iz proračunskih virov – lastna sredstva.

4001-0703-005 Vzdrževanje gasilskih domov

113.337 EUR

400107011 Vzdrževanje gasilskih domov

113.337 EUR

Namen porabe: Predvidena sredstva po letih: leto 2008 29.878 EUR, leto 2009 41.729 EUR ter leti
2010 in 2011 po 20.865 EUR – proračunski viri – lastna sredstva. Sredstva so namenjena za
sofinanciranje vzdrževanja gasilskih domov.

4001-0703-006 Nakup gasilske opreme

141.880 EUR

400107012 Nakup gasilske opreme

141.880 EUR

Namen porabe: Predvidena sredstva po letih: leto 2008 37.556 EUR, leto 2009 62.594 EUR ter leti
2010 in 2011 po 20.865 EUR – proračunski viri – lastna sredstva. Sredstva so namenjena za
sofinanciranje nabave osebne opreme gasilcev (obleke, obutev, dihalni aparati,….).

12 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin

188.236 EUR

1206 Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije

188.236 EUR

12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije

188.236 EUR

4001-1206-002 Inteligentna energija za Evropo - LEA

150.224 EUR
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400112002 Inteligentna energija za Evropo –Lokalna energetska agencija

150.224 EUR

Namen porabe: MOV je v letu 2005 uspešno prijavila projekt Ustanovitev energetske agencije na
program Intelligent Energy Europe. Evropska komisija je uspešno evalvirala projekt in v skladu s tem
je pridobljeno 199.000 EUR finančnih sredstev, ki so namenjena delovanju Energetske agencije za
Savinjsko, Šaleško in Koroško za obdobje treh let. Skupni stroški delovanja agencije za obdobje treh
let je 422.000 EUR, MOV bo namenila delovanju letno 37.556 EUR. Poslanstvo energetske agencije
je zmanjšati emisije CO2 in izboljšati okolje, zmanjšati energetsko odvisnost, ustvariti nova delovna
mesta, zavarovati domače razpoložljive energente ter zmanjšati končno rabo energije. V skladu z
energetsko zasnovo MOV, nacionalnem energetskem programu, Kyotskem protokolu, operativnim
programom za zmanjševanje toplogrednih plinov, zelene knjige in ostalih strateških dokumentov bo
agencija operativno delovala na področju obnovljivih virov in učinkovite rabe energije ter trajnostnega
mestnega prometa na lokalnem nivoju, da bi dosegla strateške cilje na nacionalnem in evropskem
nivoju.

4001-1206-003 INTERREG III A – FuturePublicEnergy

38.011 EUR

400112003 INTERREG III A – FuturePublicEnergy

38.011 EUR

Namen porabe: Namen projekta FuturePublicEnergy, sofinanciranega s strani Programa pobude
Skupnosti Interreg IIIA Slo/Mad/Hr 2004 -2006, je zmanjšati onesnaževanje zraka na podlagi
primerov učinkovitih modelov, dobrih praks in pripravljenimi konkretnimi potrebami oziroma projekti
na območju čezmejnega programa bomo s povečanjem investicijskih in organizacijskih energetskih
ukrepov v urbanih središčih in drugje izboljšali kakovost zraka in bivalno ugodje prebivalcev. Namen
je izboljšati gospodarjenje in vzpostaviti učinkovito ravnanje z energijo. S programi osveščanja in
usposabljanja bomo spodbudili javni in gospodarski sektor ter prebivalce lokalnih skupnosti k
nastajanju novih projektov in varčni rabi energentov ter tako zmanjšali izdatke za energijo in zmanjšali
energetsko odvisnost čezmejnega območja.
Celotna vrednost projekta je 221.833 EUR. Projekt traja dve leti in sicer v letu 2007, kjer je
predvidena poraba sredstev v višini 183.822 EUR in v letu 2008 v višini 38.011 EUR.
Sredstva so bila odobrena za sofinanciranje s strani Interreg IIIA SLO/MAD/HR: 94,92%,
sofinanciranje s strani MOV: 3,20%, sofinanciranje s strani slovenskih partnerjev (ZRS Bistra Ptuj in
ŠCV): 1,88%.

14 Gospodarstvo

8.512.769 EUR

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

8.512.769 EUR

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

8.512.769 EUR

4001-1402-001 Poslovna cona Gorenje

8.095.477 EUR

400114003 – Poslovna cona Gorenje

8.095.477 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena ureditvi prometne infrastrukture in izboljšanju pogojev za
razvoj območja, namenjenega industrijski, obrtni in poslovni dejavnosti ter zagotovitvi ustreznih
prometnih kapacitet, skupaj z izboljšano varnostjo udeležencev v prometu. Investicija zajema
izgradnjo povezovalne ceste s podvozom pod železniško progo in krožiščem. Predvideno krožišče se
nahaja na območju križišča lokalne ceste Klasirnica–Jezero in Ceste Simona Blatnika. Povezovalna
cesta bo potekala med Partizansko cesto in križiščem lokalne ceste Klasirnica–Jezero in Ceste Simona
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Blatnika. Na trasi povezovalne ceste med Partizansko cesto in križiščem lokalne ceste Klasirnica–
Jezero je predvideno izvenivojsko križanje z železnico. Na mestu križanja je predviden podvoz pod
železniško progo. Investicija vključuje tudi prestavitev, posodobitev in zaščito komunalnih in elektro
vodov na obravnavanem območju. S projektom bomo kandidirali za pridobitev sofinanciranje izvedbe
investicije iz kohezijskega sklada, vendar je potrebno za stroške projekta zagotavljati sredstva v
proračunu, saj potekajo finančni tokovi sofinancerjev z refundacijo sredstev.
Predvideno je, da se projekt prične z izvajanjem v letu 2007, zaključi pa se v letu 2009, seveda pa je
odvisno od dinamike objav javnih razpisov. Predvidena poraba je v letu 2008 v višini 4.590.219 EUR
in v letu 2009 v višini 3.505.258 EUR. Skupna ocenjena vrednost projekta je 8.262.394 EUR, od
katerega se v obdobju 2008 - 2009 pričakuje 4.919.880 EUR državnih sredstev, 2.090.636 EUR
proračunskih sredstev ter 1.084.961 EUR sredstev domačih partnerjev.

4001-1402-002 Poslovna cona Rudarski dom

417.293 EUR

400114004 Poslovna cona Rudarski dom

417.293 EUR

Namen porabe: S projektom želimo ustvariti tehnološko in ekonomsko platformo za prestrukturiranje
podjetništva, ki bo omogočala razvoj novih produktov in programov z večjo dodano vrednostjo in
odpiranje novih delovnih mest ter razviti podjetniško prijazno podporno okolje in podjetniško kulturo.
Namen celotnega projekta je vzpostaviti razvojno tehnološko središče na območju Stare vasi/območje
ob Koroški cesti , v katerega bo vpeto celotno obstoječe poslovno industrijsko območje, tehnološki
park, podjetniški inkubatorji (obstoječi in predvideni), MIC, visokošolsko središče ter obstoječe
gospodarske družbe skupaj z logistično infrastrukturo. S projektom bo vzpostavljena platforma za
razvoj podjetništva. Sredstva bodo tako namenjena za izdelavo investicijske dokumentacije, ki bo
podlaga za odločanje, pripravo celovite programske rešitve območja na cca. 11 ha površin, nakupe
potrebnih zemljišč in prostorov. S projektom bomo kandidirali za pridobitev sredstev za regionalni
razvoj.
Skupna ocenjena vrednost projekta je 834.586 EUR, od tega je predvidena poraba v letu 2008 417.293
EUR, od tega je pričakovano sofinanciranje iz sredstev namenjenih za regionalni razvoj v višini
354.699 EUR, 62.594 EUR pa je potrebno zagotavljati iz proračuna.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

20.865 EUR

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

20.865 EUR

15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot
4001-1505-002 Krajinski park Paški Kozjak

20.965 EUR
20.865 EUR

400115002 Krajinski park Paški Kozjak

20.865 EUR

Namen porabe: Sredstva so namenjena za pripravo in prijavo projekta ustanovitve Krajinskega parka
Paški Kozjak skupaj z ostalimi petimi občinami: Dobrna, Vojnik, Vitanje, Zreče in Slovenske Konjice,
za pridobitev sredstev iz ESRR ter za samo izvajanje projekta. V sklopu projekta se bo izdelala
celostna podoba celotnega parka, oblikovala programska eko-turistična ponudba območja, označile in
uredile tematske in kolesarske poti, izdelal promocijski material ter vzpostavilo trženje in upravljanje
območja. Projekt naj bi trajal dve leti, v letu 2007 in 2008. Vložek MOV v projekt v letu 2008 je
ocenjen na 20.865 EUR, od katerega pričakujemo v letu 2008 refundacijo sredstev iz državnega
proračuna v višini 14.605 EUR.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost 8.346 EUR
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
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8.346 EUR

16029003 Prostorsko načrtovanje

8.346 EUR

4001-1602-001 URBACT – Kultura in prenova mest

8.346 EUR

400116001 URBACT – Kultura in prenova mest

8.346 EUR

Namen porabe: Na osnovi priporočil in dokumenta, ki je nastal znotraj projekta Podpora mestom, se
bo nadaljevalo z delom na urbani prenovi mestnega središča, nabrežja reke Pake, starotrškega jedra,
mestnega prometa. Poskrbelo se bo za promocijo projekta in dognanj z izdajo propagandnega
materiala, arhitekturno-kulturnim vodnikom. Projekt bo trajal dve leti 2007 in 2008, v letu 2008 se
ocenjuje poraba v višini 8.346 EUR iz proračunskih virov – lastna sredstva.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije

20.890.187 EUR

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

20.890.187 EUR

18029001 Nepremična kulturna dediščina

20.890.187 EUR

4001-1802-001 INTERREG III A – Projekt Klasirnica

6.488.901 EUR

400118001 INTERREG III A – Projekt Klasirnica

6.488.901 EUR

Namen porabe: Namen projekta je obnova in adaptacija obstoječega objekta in vzpostavitev
multikulturnega centra inovativnih razvojnih vsebin. Revitalizirani industrijski objekt bo primarno
namenjen kulturno-umetniškim dejavnostim, kar je moč doseči tako, da v revitaliziranem objektu
vzpostavimo neko celovito institucijo, ki bo sistematično izvajala permanentno dejavnost s kulturnoumetniškega področja. S projektom želimo ohraniti sodobno tehniško in prostorsko dediščino moderne
rudarske regije. S vzpostavitvijo centra bomo v regiji razvijali multikulturnost in inovativnost. Cilj
projekta je pridobitev analiz in gradbene dokumentacije za pričetek investicijskih del na objektu
Klasirnica, revitalizacija objekta in njegova predaja v uporabo.
Dinamika po letih (aktivnosti):
I. delovni paket (junij 2007 –september 2008) : Priprava in izvedba mednarodnega arhitekturnega
natečaja (cca. 6 mesecev); idejni projekt: nagrajenemu elaboratu se doda vodilna mapa (t.i.
urbanistični del projekta) in pridobitev pogojev soglasodajalcev; pridobitev PGD z vsemi soglasji in
načrti (arhitekturnimi, gradbenimi, elektro in strojne instalacije, zunanja ureditev, elaborat požarne
varnosti,…) (8 mesecev); revizija projektne dokumentacije (2 meseca); Pridobitev gradbenega
dovoljenja; pridobitev projekta za izvedbo ( PZI) (2 meseca).
Vzporedno poteka pridobivanje investicijske dokumentacije: izdelava DIIP in pred investicijske
zasnove, študija izvedbe nameravane investicije, investicijski program.
II. delovni paket (november 2008 – december 2011): konec leta 2008 se prične z izvajanjem
investicijskih del na projektu ter tehnični prevzem objekta in predaja v funkcijo.
Celotna vrednost projekta 16.670.001 EUR. Od tega je v obdobju od leta 2007 do leta 2013
predvidena poraba proračunskih sredstev v višini 5.834.500 EUR ter predviden prihodek iz državnega
proračuna v višini 10.835.501 EUR.

4001-1802-002 Revitalizacija graščine Thurn

3.492.311 EUR

400118007 Revitalizacija graščine Thurn

3.492.311 EUR
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Namen porabe: Grad Turn v Hrastovcu je redko ohranjena srednjeveška stavba na Slovenskem.
Spada med objekte kulturne dediščine in je eno najlepših grajskih poslopij v Šaleški dolini. Od leta
1945 so grajski prostori spremenjeni v stanovanja, ker je bil to do sedaj edini način, da se stavba
obvaruje pred še hitrejšim propadanjem. Trenutno v gradu prebiva 5 družin, predvsem predstavniki
romske skupnosti. Za nadomestna stanovanja družinam se bo poskrbelo. Mestna občina Velenje,
sedanja lastnica gradu Turn, je že izvajala aktivnosti pri vzdrževanju in obnovi gradu. Zdaj si
prizadeva, da bi se izvedle aktivnosti za ohranitev in revitalizacijo objekta. Grad kot eminentna stavba
in kulturnozgodovinski objekt, ne izkorišča svojih potencialov. Počasi a vztrajno propada. Ohranitev
objekta je pomembna. Pripomogla bo pri ohranitvi kulturne dediščine za zanamce, kot tudi pri razvoju
turistično zanimive destinacije v regiji.
Objekt se bo revitaliziral v skladu s smernicami in mnenjem Zavoda za varstvo naravne in kulturne
dediščine RS. Naš namen je ohranitev in revitalizacija objekta kulturne dediščine ter ustvariti
prepoznavno turistično destinacijo.
Cilji projekta je pridobitev potrebnih analiz, podlag, investitorjev in gradbene dokumentacije za
pričetek gradbenih del, nadgradnja fizični prenovi objekta je programska prenova objekta in
vzpostavitev nove turistične destinacije s kakovostno gostinsko, nočitveno in programsko ponudbo.
Dinamika po letih (aktivnosti):
I. delovni paket (junij 2007 – december 2007): aktivnosti vezane na predstavitev projekta
gospodarstvenikom in možnim investitorjem; izdelava poslovnega projekta: načrt (razvojni in
poslovni) celovite prenove in funkcionalnega usposabljanja; pridobitev usmeritev in mnenj Zavod za
varstvo naravne in kulturne dediščine RS; izdelava konservatorskega programa; analiza stanja:
ahitekturni posnetki, geodetski posnetki, statistične presoje, raziskave, geološkega poročila;
zemljiškoknjižnega izpiska; katastrski načrt, lokacijsko informacijo z namenom namembnosti oz.
rekonstrukcije..; dokumentiranje obstoječega stanja in predvidene revitalizacije (vizualno gradivo);
izbor vsebinskega modela revitalizacije;
II. delovni paket (januar 2008 – junij 2009): izvedba arhitekturne delavnice ali natečaja (cca. 5
mesecev); pridobitev idejnega projekta; pridobitev pogojev soglasodajalcev; pridobitev PGD z vsemi
soglasji in načrti (arhitekturnimi, gradbenimi, elektro in strojne instalacije, zunanja ureditev, elaborat
požarne varnosti,…) (8 mesecev); revizija projektne dokumentacije (2 meseca); pridobitev gradbenega
dovoljenja; pridobitev projekta za izvedbo ( PZI) (2 meseca).
Vzporedno poteka pridobivanje investicijske dokumentacije: izdelava DIIP in pred investicijske
zasnove, študija izvedbe nameravane investicije, investicijski program.
III. delovni paket (julij 2009 – december 2011): izbor izvajalcev gradbenih del, izvedba gradbenih del,
tehnični pregled (projekt izvedenih del, projekt za obratovanje in vzdrževanje objekta), pridobitev
uporabnega dovoljenja in predaja v upravljanje.
Celotna vrednost projekta je ocenjena na 9.893.674 EUR. Od tega je v obdobju od leta 2007 do leta
2013 predvidena poraba proračunskih sredstev v višini 2.757.970 EUR ter predviden prihodek iz
državnega proračuna v višini 7.135.704 EUR.

4001-1802-003 Prenova mestnih jeder

10.908.976 EUR

400118008 Revitalizacija mestnega središča
9.949.203 EUR
400616015 Pridobivanje novih stan. enot in posl. prostorov - Stari trg 17
438.157 EUR
400616018 Pridobivanje novih stan. enot in posl. prostorov - Ljubljanska 2
250.376 EUR
400616019 Pridobivanje novih stan. enot in posl. prostorov - Stari trg 19
271.240 EUR
Namen porabe: Skupna vrednost projekta v obdobju od 2008 do 2011 znaša 10.908.976 EUR.
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Projekt Prenova mestnih jeder vključuje tako mestno središče kot tudi Staro Velenje. Tako mestno
središče, kot staro trško jedro, se srečujeta s problemom nastajanja velikih nakupovalnih centrov na
obrobju mesta in praznjenjem jeder, zato je potrebno v jedra dodati vsebine, ki bodo delovale kot
generatorji razvoja za novo rast in razvoj mesta, seveda ustrezno potrebam 21. st. To so atraktivni
javni mestni prostori, namenjeni dogodkom/prizorišča, kakovostnemu preživljanju prostega časa,
srečevanju in bivanju ljudi, nakupovanju ter zadovoljevanju kulturnih potreb.
Postavka zajema nakup in adaptacijo starih objektov v Starem Velenju. Cilj je zagotovitev nove
namembnosti in ureditve predvsem starega mestnega jedra. Sredstva bomo zagotavljali iz pobranih
najemnin stanovanj, drugih proračunskih virov, s posojilom in s prijavo na razpise državnih virov. V
letu 2007 in 2008 predvidevamo adaptacijo objektov Stari trg 17 in 19 ter Ljubljanske 2 Velenje.
Pridobili bomo nova neprofitna stanovanja, poslovne prostore in bivalne enote.
Za mestno središče se bo v letu 2007 pridobivala projektna in investicijska dokumentacija za novo
pokrito mestno tržnico, revitalizacijo obstoječih objektov ter programske usmeritve vsebin mestnega
jedra. Od leta 2008 dalje se bodo fazno izvajale investicije fizične prenove mesta. Sredstva bomo v
obdobju 2008 – 2001 delno zagotavljali iz proračuna predvidoma v višini 3.220.044 EUR, delno iz
državnih in evropskih sredstev ter domačih partnerjev predvidoma v višini 7.688.932 EUR.

Datum: 5. 4. 2007
Pripravili:

Vodja Urada župana in splošnih zadev
Alenka Rednjak,s.r.

Alenka Rednjak, s.r.
Helena Knez, s.r.
Karla Sitar, s.r.
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MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1, 3320 VELENJE / telefon 03/ 8961-640 / telefax: 03/ 8961-641

Urad za gospodarske javne službe

4002 URAD ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 2008 – 2011
4002-0403-001 Vzdrževanje objekta in zemljišča v Vinski Gori
Kratkoročni cilji: sredstva bodo namenjena za vzdrževanje objekta kulturne dediščine, nabavo
materiala ter za plačilo grobnine.
Dolgoročni cilji: sredstva bodo namenjena za pridobitev projektov za ureditev dostopa do objekta,
projektov za ureditev parkirišča, ter projektov za ureditev dovoza za avtobuse. S tem bo omogočeno
oblikovanje nove turistične točke, ki bo pomembno popestrila ponudbo mesta in okolice.

4002-1204-001 Plinifikacija – severna in južna veja
Namen je vlagati v plinifikacijo in s tem zagotoviti učinkovito rabo energije za ogrevanje objektov na
območjih, ki niso zajeta v območju daljinskega ogrevanja. Dosedanja sredstva so bila porabljena za
študije izvedljivosti projektov in predinvesticijske projekte za učinkovito rabo energije za ogrevanje za
južna območja občine.

4002-1302-001 Strokovno tehnična opravila, geološki izvidi, soglasja…
S temi sredstvi bomo plačevali geološka poročila, soglasja in prispevke.

4002-1302-003 LC 450 110 Konovo – Šenbric – Šmartinske Cirkovce
Namen projekta je asfaltirati makadamski odsek lokalne ceste, cilj pa je zagotoviti varno prometno
povezavo in zmanjšati sredstva namenjena rednemu vzdrževanju ceste.

4002-1302-004 Cesta talcev – ukinitev proge čez cesto
Železniška postaja Velenje sega z izvlečnim tirom čez Cesto Talcev. Namen investicije je preurediti
železniško postajo Velenje tako, da se bo izvlečni tir, ki poteka čez Cesto Talcev, ukinil, cilj pa je
zemljišča na lokaciji izvlečnega tira opremiti s komunalno infrastrukturo in ga nameniti stanovanjski
gradnji. V letih 2007 in 2008 je predvideno pridobivanje dokumentacije, gradnja je planirana v letih
2009 in 2010.

4002-1302-005 LC 408 012 Stanovšek – Podgorje
Namen investicije je rekonstrukcija dotrajanega odseka ceste ob pokopališču Podkraj, cilj pa je
povečanje prometne varnosti. Planirana je izvedba rekonstrukcije v letu 2008.

4002-1302-006 Izgradnja pločnikov KS Staro Velenje
Namen investicije ja gradnja manjkajočega odseka pločnika ob državni cesti Velenje- Pesje, cilj pa je
povečanje prometne varnosti za pešce. Realizacija investicija je planirana v letih 2009 in 2010.
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4002-1302-007 Prešernova cesta – sanacija
Prešernova cesta od sodišča do križišča z Jenkovo cesto je potrebna obnove. Zamenjati oz. obnoviti je
potrebno meteorno kanalizacijo in po potrebi tudi druge komunalne vode.

4002-1302-008 Rekonstrukcija pločnika ob Foitovi cesti
Pločnik na severni strani Foitove ceste je potrebo obnoviti. Hkrati je potrebno prenoviti in zamakniti
na rob cestno razsvetljavo in zarisati kolesarsko stezo.

4002-1302-010 LC 450 060 Gorica – Bevče
Namen je rekonstruirati in prenoviti lokalno cesto, saj je obnova zaradi naraščanja prometa nujna, cilj
pa je zagotavljanje večje prometne varnosti. Investicija je predvidena v letih od 2008 do 2011.

4002-1302-011 LC 450 100 Škale – Hrastovec – Škalske Cirkovce
Namen investicije je obnova dotrajanega odseka ceste ob hkratni gradnji vodovoda in kanalizacije, cilj
pa je izboljšati prometno varnost in zmanjšati sredstva za redno vzdrževanje ceste. Investicija je
planirana v letu 2008.

4002-1302-012 Ureditev hodnika za pešce na cesti Velenje – Kavče
Že dlje časa se pojavlja potreba po izgradnji pločnika ob cesti Velenje – Kavče. Osnovni problem je
pridobitev zemljišča, nato pa bomo pridobili lokacijsko - tehnično dokumentacijo in začeli z gradnjo.

4002-1302-014 LC 264 010 Pik – Megalec – Graška Gora
Namen investicije je asfaltiranja makadamskega odseka ceste, ki poteka na meji z Mislinjsko občino.
Del ceste je bil v sodelovanju z Mislinjsko občino že asfaltiran, del je predviden letu 2008, tako da se
bo povečala prometna varnost in zmanjšali stroški vzdrževanja.

4002-1302-016 LC 450 070 Lipje – Šalek
Namen investicije je obnoviti dotrajane odseke lokalne ceste in na odseku pod gradom Šalek dograditi
hodnik za pešce ter tako povečati prometno varnost vsem udeležencem v prometu, investicija pa je
planirana v letu 2007 s pridobitvijo tehnične dokumentacije in izvajanjem investicije v letih 2008 in
2009.

4002-1302-019 Investicijsko vzdrževanje javnih poti (50:50)
Sredstva bodo namenjena za asfaltiranje (pripravo zagotovijo KS) in rekonstrukcijo kategoriziranih
cest – javnih poti (JP) v 12 KS. Cilj je vzpostavitev oz. zagotovitev čim boljših voznih elementov
cestišč JP.

4002-1302-0320 Odprava arhitektonskih ovir za invalide
Postopoma, vsako leto, odpravljamo arhitektonske ovire za invalide. Na cestah in pločnikih delamo
klančine za invalidske vozičke, na semaforje vgrajujemo signalne naprave za gluhe in naglušne in
drugo. Dosti tega je bilo postorjenega, v prihodnje pa bomo stem nadaljevali, dokler ne bomo
odpravili vseh ovir.
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4002-1302-022 Pločnik ob RC Velenje – Polzela v Ložnici
Namen investicije je sodelovati pri financiranju obnove ceste skozi Ložnico z gradnjo pločnika in
cestne razsvetljave in tako povečati prometno varnost.

4002-1302-023 Obnova ceste LC 450 500 Andraž – Podkraj
Namen investicije je rekonstrukcija (širitev) in prenova lokalne ceste v Šentilju s ciljem zagotoviti
prometno tehnične elemente ceste in s tem povečati prometno varnost. Vlaganja v obnovo so
predvidena v letu 2008.

4002-1302-024 Štrbenkova – Partizanska, most – povezava
Sredstva so namenjena sofinanciranju izgradnje komunalne infrastrukture ob mostu, ki je v izgradnji
in bo končan v letu 2007.

4002-1302-025 Stari Šalek – sanacija mostov
Dva mosta v Velenju sta nujno potrebna obnove in sicer most v Starem Šaleku pri domu gasilcev in
most pri Gimnaziji Velenje. Trenutno poteka postopek javnega naročila za pridobitev dokumentacije
za obnovo teh mostov (statična presoja konstrukcije…, itd.), nato pa bomo pristopili k njihovi sanaciji.

4002-1302-028 Cesta mimo Živkoviča na Gorici – Koželjskega
Na cesti je zaradi velike frekvence pešcev in zaradi njihove prometne varnosti potrebno dograditi
pločnik.

4002-1302-029 Obnova ceste Straža
Sredstva bodo namenjena za rekonstrukcijo ceste ob izgradnji in obnovi kanalizacije in vodovoda na
tem območju v letih 2007 in 2008. Cilj je vzpostavitev oz. zagotovitev čim boljših voznih elementov
cestišča.

4002-1302-031 Šaleška cesta – izgradnja podvozov (podhodov)
Sredstva bodo namenjena pridobitvi projektov in izgradnji novih dveh podhodov (podvozov)
pod Šaleško cesto v obdobju 2007 do 2010 na območju predvidenih novih trgovskih centrov
in obnovi podhoda Mastadont. Cilj je zagotovitev čim bolj varne poti od predvidenih novih
trgovskih centrov do območij poselitve (blokov, hiš).
4002-1302-032 Pešpot od Pake pri Velenju do Velenja
Sredstva bodo namenjena pridobitvi projektov in izgradnji pešpoti ob Paki - od mosta za Trebeliško do
Sel. Predvidoma bodo projekti pridobljeni v letu 2007, izgradnja pa naj bi bila v letu 2008. Z
izgradnjo pešpoti na omenjeni trasi bi povezali Pako pri Velenju, kjer ob reki Paki že poteka pešpot, s
centralnimi predeli mesta in tako zagotovili bolj varno pot.

4002-1302-033 LC 953 550 Cesta na Selo
Na cesti na Selo je bila opravljena prva faza sanacije in sicer na južni strani prometnice. V
nadaljevanju bo potrebno na severni strani ceste dograditi pločnik in kolesarsko stezo ter ostale
komunalne vode, zlasti meteorno kanalizacijo.
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4002-1302-034 LC 450 120 Cesta Sopota – Plešivec
Namen investicije je asfaltirati makadamski odsek lokalne ceste in s tem povečati prometno varnost in
zmanjšati stroške vzdrževanja. Planirana je izvedba v letu 2008.

4002-1302-035 LC 450 010 Cesta Zg. Črnova – Sp. Črnova
Namen investicije je asfaltirati makadamski odsek lokalne ceste in s tem povečati prometno varnost in
zmanjšati stroške vzdrževanja. Planirana je izvedba v letih 2007 in 2008.

4002-1302-036 LC 450 140 Cesta Staro Velenje – Podkraj
Namen investicije je rekonstrukcija dotrajane ceste s ciljem zagotoviti večjo prometno varnost in
manjše stroške vzdrževanja. Planirano v letih 2007 in 2008.

4002-1302-037 Ljubljanska cesta – Cesta na grad
Za cesto na grad je v pripravi dokumentacija za razširitev ceste in za njeno odvodnjavanje ter za
ureditev dostopov na cesto z južne strani, od stanovanjskih objektov. Po pridobitvi dokumentacije
bomo pristopili k gradbenim delom.

4002-1302-038 Gregorčičeva cesta
Gregorčičeva cesta je ozka, zlasti v zimskih razmerah, zato jo je potrebno razširiti. Na njej je potrebno
urediti tudi odvodnjavanje.

4002-1302-039 Efenkova cesta – pri Domu učencev
Namen investicije je prenova dela Efenkove ceste pri Domu učencev in OŠ Livada s ciljem povečati
prometno varnost. V letu 2007 bodo pridobljeni projekti, investiranje je predvideno v 2008.

4002-1302-040 Partizanska cesta – krožišče pri Gorenju
Sredstva bodo porabljena za sofinanciranje ureditve križišča - rondoja.

4002-1302-042 Obnova Koroške ceste – od Meha do Kovača
Na tem odseku bomo obnovili cestišče, ki je delno dotrajano in potrebno obnove.

4002-1302-043 Kidričeva cesta – rekonstrukcija od rondoja do Rudarskega doma
S sredstvi je predvidena postavitev protihrupnega zidu ob stanovanjskih hišah. Investicija se bo
izvajala v letu 2009.

4002-1302-044 Vzdrževanje mestnih ulic in ostalih javnih površin
Sredstva bomo porabili za redno vzdrževanje cest in ulic ter ostalih javnih površin na območju mesta.
Ceste je potrebno vzdrževati tako, da na njih zagotavljamo varnost udeležencev v prometu, da
preprečimo gospodarsko škodo in skrbimo za čim večjo pretočnost prometa.

4002-1302-045 Lokalne ceste v MOV
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Sredstva so namenjena za financiranje projektov obnove lokalnih cest (sofinanciranje republike in
sredstva vzpodbud).

4002-1302-046 Izvedba odmer na kategoriziranih LC
Namen je geodetsko urediti neurejeno lastništvo zemljišč, po katerih potekajo lokalne ceste,
investiranje pa je predvideno v letih 200 7 in 2008.

4002-1302-047 Prometna študija občinskega cestnega omrežja
Na podlagi izdelane osnovne prometne študije se bodo izdelale idejne zasnove reševanja prometa po
posameznih območjih občine.

4002-1302-049 Izvedba odmer na kategoriziranih JP
Namen je geodetsko urediti neurejeno lastništvo zemljišč, po katerih potekajo javne poti, investiranje
pa je predvideno v letih 2007 do 2010.

4002-1302-050 Strokovne naloge
Sredstva so namenjena plačevanju strokovnih nalog in študij izvedljivosti projektov.

4002-1302-051 Ureditev neprometne signalizacije
Sredstva so namenjena vzdrževanju turistične in druge obvestilne signalizacije in uličnih označb v
samem središču mesta in okolici Velenja.

4002-1302-052 Modre cone
V letih 2008 do 2011 bomo predviden obseg proračunskih sredstev namenili za vzdrževanje obstoječih
parkomatov in sistema modrih con.

4002-1302-053 Priprava dokumentacije
Sredstva so namenjena pridobivanju dokumentacije za izvedbo projektov.

4002-1302-054 Parkirišče – ploščad Edvarda Kardelja
Parkirišče je bilo zgrajeno v letih 2005 in 2006, sredstva so namenjena dokončanju investicije in
predaji v upravljanje v letu 2007.

4002-1302-055 Parkirišče Staro Velenje
Namen investicije je urejanje parkirišč v Starem Velenju, investicija je planirana v letih 2007 in 2008.

4002-1302-056 Parkirišče na pokopališču Podkraj
Namen je razširitev parkirišča in s tem zagotoviti dodatna parkirna mesta. Investicija je planirana v
letu 2008.

4002-1302-057 Garažna hiša
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Namen investicije je sovlaganje z gradnjo komunalne infrastrukture za garažne hiše, predvidene v
centralnih predelih mesta Velenje s ciljem zagotoviti dodatna parkirna mesta. Investiranje je
predvideno v letih 2007 in 2008.

4002-1302-058 Prestavitev avtobusne postaje
Zaradi bolj racionalne izrabe prostora v ožjem centru mesta je potrebno prestaviti avtobusno postajo in
temu so namenjena sredstva na tej postavki.

4002-1302-059 Ureditev javnega mestnega prevoza
V letuih 2008 in 2009 bi sanirali oziroma zgradili manjkajoča postajališča in po potrebi dokupili še
kakšno vozilo. Predvidoma bi moral sistem v letu 2010 že poslovati sam. Kar pomeni, da bi morali z
vozovnicami (minimalna cena) pokriti stroške šoferjev, goriva in ostalo, kar sodi zraven.
Glavnino potrebnega denarja pričakujemo od regijskega sklada, gre za 440.000 eurov. Občinski delež
bo znašal 200.000 eurov. Manjkajoči del pa mislimo zbrati z prodajo vozovnic.

4002-1302-061 Sofinanciranje javne razsvetljave v KS in MČ
V KS in MČ že več let sledimo željam in potrebam krajanov po ureditvi oz. dograditvi objektov javne
razsvetljave. S tem bomo nadaljevali tudi v prihodnje , hkrati pa bomo zamenjevali stara energetsko
potratna svetila z novimi.

4002-1302-063 Rekonstrukcija Šaleške ceste - sofinanciranje
Namen investicije je vlaganje v komunalno infrastrukturo kot sofinanciranje investicije pri
rekonstrukciji državne ceste s ciljem izboljšati prometne razmere na Šaleški cesti. Sredstva se bodo
vlagala v letih od 2007 do 2009.

4002-1403-001 Tematske in kolesarske poti v SAŠA regiji
Namenjena sredstva v višini 3.000.000 € so namenjena za ureditev manjkajočih kolesarskih stez v
samem mestu Velenje in na celotnem območju Mestne občine Velenje. Projekt kolesarskih stez je
zasnovan za področje celotne SAŠA regije, kar bi pripomoglo k boljši turistični ponudbi SAŠA regije.
Del sredstev je namenjen za novogradnje kolesarskih stez, del pa za rekonstrukcije in adaptacije
obstoječih kolesarskih stez. Manjši del sredstev je predviden za pridobitev projektne dokumentacije za
nove kolesarske poti, del pa za namestitev turističnih prometnih označevalnih tabel na celotnem
območju Mestne občine Velenje in celotni SAŠA regiji. Projekt zajema tudi načrtovanje (projektno
dokumentacijo) in izgradnjo celotne infrastrukture za tematske poti v mestni občini Velenje. Tematske
poti se delijo na geološko pot, geomorfološko – hidrološko pot, pot novejše zgodovine, učno pot
sakralne dediščine, botanično pot in transverzalo gradov.

4002-1502-002 Ravnanje z odpadki – RO 2000 - regija
Predvidena sredstva se bodo porabila na osnovi podpisane pogodbe za sofinanciranje izgradnje
regijskega centra CERO Celje.

4002-1502-003 Ravnanje z odpadki – RO 2000 - MOV
Predvidena sredstva se bodo porabila za ureditev zbirnega centra in zbiralnic ter zapiranja odlagališča
v Velenju.

4002-1502-005 Naložbe v odlaganje odpadkov – TOO
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Vrednost 1.078.284 EUR
Program sestavljajo investicije: izvedba odlagalnih polj in prekritje; zaključna izvedba hortikulturne
ureditve; sofinanciranje regijskega centra za ravnanje z odpadki; zbiranje, sortiranje in predelava;
priprave za nov način deponiranja; Center za ravnanje z odpadki.

4002-1502-006 Naložbe v odvajanje in čiščenje voda – RR
Vrednost 1.521.449 EUR
Program sestavljajo investicije: CČN; kanalizacija Škale-jug; projektna dokumentacija, nad. odkupi in
ostalo; kanalizacija Cirkovce; kanalizacija Plešivec; kanalizacija Paka – male ČN; kanalizacija Bevče;
kanalizacija Vinska Gora; kanalizacija Prelska; kanalizacija Črnova; kanalizacija Podkraj, Tajna,
Podgorje; kanalizacija mesto Velenje; kanalizacija Šentilj; projektna dokumentacija, inž. –
nepriključenih naselij; pilotski projekt individualnih ČN; odkupi ostali; pridobivanje uporabnih
dovoljenj – ostalo; inženiring, zbiranje, vodenje; sanacija obstoječega kanalizacijskega sistema;
kanalizacija Hrastovec; kanalizacija Šalek; kanalizacija Vrtače; kanalizacija Straža; dokumentacija za
EU projekte.

4002-1502-007 Naložbe v odvajanje in čiščenje voda - TOV
Vrednost 1.335.336 EUR
Program sestavljajo investicije: kanalizacija Škale-jug; kanalizacija Plešivec; kanalizacija Bevče;
kanalizacija Podgorje – Tajna; kanalizacija mesto Velenje; kanalizacija KS Šentilj; kanalizacija KS
Vinska Gora; odplačila kreditov; kanalizacija Hrastovec; kanalizacija Šalek; kanalizacija Vrtače;
Straža.

4002-1502-008 ISPA CFCU – CČN Šaleške doline II. faza
Predvidena sredstva se bodo porabila za plačilo pogodbenih obveznosti (zadržana sredstva in del
tekočih del) za nadzor in strokovno svetovanje v času odprave napak na CČN Šaleške doline.

4002-1502-009 Meteorni kanal Konovska cesta – reka Paka
Namen investicije je zgraditi meteorni kanal in s tem izboljšati odvodnjavanje Konovske ceste,
gradnja pa je planirana v letu 2008

4002-1502-010 Urejanje kanalizacije za padavinsko vodo
Na območjih razpršene gradnje je planirano pridobiti projektno dokumentacijo za izvajanje urejenega
odvajanja padavinske vode s ciljem izboljšati razmere na terenu, investiranje je predvideno v letih
2007 in 2008.

4002-1603-001 Naložbe v vodooskrbo – RR
Vrednost 2.093.140 EUR
Program sestavljajo investicije: vodovod Cirkovce, Hrastovec, nad. san.; vodovod Bevče nad. san.;
projektna dokumentacija, nadzori, odkupi, ostalo; vodovod Vinska Gora; vodovod KS Paka; vodovod
mesto Velenje; primarni vodovod - Severna veja; sanitarna zaščita vodnih virov; pridobivanje
uporabnih dovoljenj – ostalo; inženiring, zbiranje, vodenje; vodovod Tajna; PGD, PZI, inž. – KS
Vinska Gora; razširitev ČN na Grmovem Vrhu in druge ČN; vodovod Trebeliško II. faza;
dokumentacija za EU projekte.

4002-1603-008 MV Šmartno – Selo – II. faza
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Vrednost 204.473 EUR
Program sestavljajo investicije: MV Velenje Selo, Paka, Huda Luknja; ZN Selo – komunalna oprema.

4002-1603-002 Urejanje pokopališč – inv. vzdrževanje – KS
Namen je krajevnim skupnostim kot upravljalcem pokopališča zagotavljati sredstva za obnovo
pokopališč. Planirano je investiranje v letih 2007 do 2010.

4002-1603-003 Razširitev pokopališča Podkraj
Namen investicije je prenova mrliške vežice s ciljem tehnično posodobiti vežico in prekriti poslovilni
prostor, investiranje pa je planirano v letih 2007 do 2010.

4002-1603-004 Sončni park – obnova
Namen investicije je rekonstruirati prometne površine z javno razsvetljavo in urbano opremo za
zagotavljanje varne uporabe parka. Investicija je predvidena v letih 2007 do 2010.

4002-1603-005 Vzdrževanje otroških igrišč
Predvidena sredstva bomo v letih 2008 do 2011 namenili delno (1/3) za vzdrževanje otroških igrišč,
delno (2/3) pa za nabavo novih igral. Približno polovico sredstev za igrala bomo namenili za otroška
igrišča v KS in MČ.

4002-1603-006 Ploščad Edvarda Kardelja – sanacija
Pohodne površine na ploščadi Edvarda Kardelja smo deloma že obnovili, v prihodnje pa bomo s tem
nadaljevali, dokler ne bodo obnovljene v celoti. Zlasti je potrebno obnoviti hidro izolacijo AB plošče
in s tem preprečiti zamakanje v garaže oz. pokrita parkirišča.

4002-1603-007 Ureditev novoletne razsvetljave
Vsako leto ob novem letu damo mestu Velenje novo praznično podobo in na ta način prispevamo k
lepšemu vzdušju ter počutju naših občanov. V okviru razpoložljivih sredstev vsako leto zajamemo za
okrasitev kakšno novo cesto oz. ulico.

4002-2302-001 Elementar – sanacija plazov
Sredstva bodo namenjena pridobivanju geoloških poročil, pridobivanju projektov, ter za sanacijo in
odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč. S tem se bo zagotovila večja varnost (preventiva) in
kvaliteta bivanja v občini.

Datum: 04.04.2007
Pripravili:
Vodja urada:

Roman Ledinek
Vlasta Štajner , s.r.
Mirjam Britovšek, s.r.
Rudi Vuzem, s.r.
Peter Kosi, s.r.
Gašper Koprivnikar , s.r.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.

Tone Brodnik, zanj
Roman Ledinek, s.r.
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4003 URAD ZA NEGOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

4003-0502-001 Gibanje mladi raziskovalci
V letih od 2008 do 2011 bomo za gibanje mladi raziskovalci namenili 904.000 EUR. Več kot polovico
potrebnih sredstev bomo poizkušali pridobiti od regionalnega sklada.

4003-1603-001 Revitalizacija otroškega igrišča
V letu 2010 bodo sredstva v višini 500.751 € namenjena izgradnji večnamenskega prostora z
drsališčem na sintetični podlagi.

4003-1702-005 Oprema v ZD Velenje
V letu 2008 so planirana sredstva v višini 147.496 EUR za sofinanciranje nakupa opreme v ZD
Velenje (obnova voznega parka, zobozdravstveni stol, sterilizator). Ker se je občina prijavila na javni
razpis za sofinanciranje investicij Ministrstva za zdravje so v prihodkih planirana sredstva ministrstva
v višini v višini 29.081 EUR in sredstva ZD Velenje v višini 44.667 EUR.

4003-1702-006 Ureditev prostorov za patronažno službo, fizioterapijo in druge službe
S prestavitvijo reševalne službe v nove objekte, se bodo uredili in razširili obstoječi sedanji prostori
reševalne postaje in prostori pod sedanjim veznim hodnikom med upravno zgradbo in
zobozdravstveno zgradbo za prostore patronažne službe in službe nege na domu. Planirana je tudi
razširitev fizioterapije s poudarkom na telovadnici, na razširitev prostorov za elektroterapije, za
izvajanje limfnih drenaž ter masaž, prostorov za izvajanje hidroterapij, prostor za kinezijo terapijo in
razširitev prostora za elektroterapije. V kletne prostore bi prestavili centralni arhiv in uredili prostore
za službo vzdrževanja. Investicija se bo izvedla po letu 2011. Za celotno ureditev so planirana sredstva
v višini 1.250.000 EUR, od tega pričakujemo sofinanciranje Ministrstva za zdravje v višini 250.000
EUR in sredstva ZD Velenje v višini 125.000 EUR.

4003-1702-007 Zagotovitev celovitosti objekta - ureditev povezovalnih hodnikov
Sedanja zgradba zdravstvenega doma, skupaj z lekarno se sestoji iz šestih samostojnih objektov, ki bi
jih bilo smiselno in za potrebe pacientov nujno medsebojno povezati. Sedaj je iz ene zgradbe v drugo
možno priti samo v delu pritličja in še to ob premagovanju stopnic. Dve dvigali, ki omogočata
dostopnost v stari in novi del objektov, imata vhod na notranjem dvorišču. Medsebojna povezava
objektov, bi omogočala dostopnost tudi iz drugih vhodov in bi bistveno izboljšala in skrajšala prehode
iz enih ambulant v druge in tudi do lekarne. Investicija se bo izvedla po letu 2011. Za celotno ureditev
so planirana sredstva v višini 832.999 EUR, od tega pričakujemo sofinanciranje Ministrstva za zdravje
v višini 166.600 EUR in sredstva ZD Velenje v višini 83.300 EUR.

4003-1702-008 Ureditev prostorov za reševalno službo in ureditev urgentne službe
Reševalna služba sedaj deluje v prostorih nasproti fizioterapije. Prostor je utesnjen, otežen pa je tudi
njihov izvoz in dovoz iz dvorišča. V primeru izgradnje namenskega prostora za potrebe reševalne
službe, ki bi se funkcionalno in lokalno dogradila na vzhodnem delu urgentne službe. Investicija v
višini 1.251.878 EUR je planirana na tri leta. Za leto 2010 v višini 417.293 EUR, od tega pričakujemo
sofinanciranje Ministrstva za zdravje sredstva v višini 83.459 EUR in sredstva ZD Velenje v višini
41.729 EUR. V enakih zneskih se bo financirala investiciji v letu 2011 in po letu 2011.
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4003-1702-009 Ureditev prostorov za dializni center in Cindi program
Sredstva so načrtovana za sofinanciranje izgradnje prostorov za dializni center in prostore za izvajanje
Cindi programa v ZD Velenje. Z investicijo bi se izvedla zadnja faza nedokončane investicije
»Prizidek k Zdravstvenemu domu Velenje«, ki se je pričel graditi v letu 1988. Zadnjo etažo
predstavlja zasilna streha iz salonitnih kritin na površini 1600 m2, ki ne vsebuje nobenih izolacijskih
izvedb. Polovico prostorov nad dispanzerjem za ženske bi bil namenjen dializnemu centru, druga
polovica pa bi se namenila za preventivno dejavnost – predavalnice za cindi programe, za zdravstveno
vzgojne delavnice, materinsko šolo in šolo za starše. Investicija se bo izvedla v treh letih. Za leto 2008
so planirana sredstva v višini 125.000 EUR, od tega pričakujemo sofinanciranje Ministrstva za zdravje
v višini 25.000 EUR in sredstva ZD Velenje v višini 16.996 EUR. Za leto 2009 so planirana sredstva v
višini 625.000 EUR, od tega pričakujemo sofinanciranje Ministrstva za zdravje v višini 125.000 EUR
in sredstva ZD Velenje v višini 42.001 EUR. Za leto 2010 so planirana sredstva v višini 917.001 EUR,
od tega pričakujemo sofinanciranje Ministrstva za zdravje v višini 183.400 EUR in sredstva ZD
Velenje v višini 82.999 EUR.

4003-1802-001 Varstvo naravne in kulturne dediščine – Šaleški grad
Šaleški grad je v današnji podobi ruševina, od katere je najbolj viden trikotni stolp, kateri je delno
ohranjen do svoje prvotne višine. Ostali deli grajskih stavb in obzidja so slabše ohranjeni, povprečno
do parapetne višine nad pohodno površino.
Predvidene aktivnosti:
Trikotni stolp se ohrani kot delna razvalina. Do razgledne ploščadi se namestijo stopnice, nameščene
znotraj ohranjenega dela stolpa. Za izvedbo razgledne ploščadi je potrebno naročiti projekte, kateri
bodo usklajeni s spomeniško službo. Same ohranjene stene se statično utrdijo in sanirajo. Nadomestijo
se samo manjkajoči ali propadli deli lica zidu s primernim kamnom. Ostali zidovi se sanirajo in na
nekaterih mestih nadzidajo s kamnom. Pohodne površine so posipane s peskom in utrjene. Urediti je
potrebno varen dostop do ruševine po primerni dohodni poti.
Aktivnosti se bodo izvedle v letih 2010 in 2011.
Ocenjena vrednost projekta : 71.357 € ( 35.679 € v letu 2010 in 35.679 € v letu 2011)
Opis neposrednih rezultatov projekta:
Sanacija in rekonstrukcija gradu predvideva njegovo končno podobo kot sanirano ruševino, delno
ohranjen stolp pa kot razgledno ploščad. Vsi ostali zidovi se sanirajo – dozidajo se samo do varne
višine, kjer je to potrebno.

4003-1802-002 Varstvo naravne in kulturne dediščine – Grad Velenje
Velenjski grad je verjetno dejstvo, da so v njem leta 1957 osnovali muzej, rešilo nadaljnjega
propadanja, saj je v letih, ko so bila v njem stanovanja rudarjev rapidno propadal. Po izselitvi vseh
stanovalcev je tedanja lokalna skupnost skupaj z velenjskim premogovnikom začela z delno obnovo
gradu. Prava obnova celotnega grajskega kompleksa se je pričela sredi sedemdesetih let, ko so
obnovili grajsko obzidje, fasado gradu in deloma tudi streho. V teh letih je bilo precej postorjenega
tudi pri obnovi notranjih prostorov in podstrešja gradu, kjer so zdaj muzejske in galerijske zbirke.
Objekt je danes vsaj na zunaj dobro urejen, vendar je treba vedeti, da gre za grajsko stavbo, kjer so
nenehno potrebna vzdrževalna in sanacijska dela. V vseh teh letih pa na gradu ni bilo menjave
stavbnega pohištva, zato je stanje zlasti glede oken že zelo kritično. Večina oken je namreč v izjemno
slabem stanju, saj je les skorajda povsod že precej načet, v slabem stanju pa je tudi okensko okovje.
Poseben problem na gradu predstavlja tudi neurejen sistem odvodnjavanja, kar pomeni stalno
nevarnost za zamakanje in s tem za uničevanje sten gradu in njegovega obzidja. Prav tako so v
grajskem kompleksu problemi s pohodnimi potmi, stopnicami in atrijem gradu, kjer je že močno
dotrajan tlak. V zadnjih letih se število obiskovalcev našega muzeja stalno povečuje (okoli 20.000, od
tega 10 % tujcev), zato komunikacijski problemi predstavljajo enega največjih problemov muzeja
(uničene stopnice in tlak). Z ureditvijo pohodnih poti, stopnic in atrija bomo lahko bolje uredili tudi
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dostop za funkcionalno motene osebe, ki zdaj le težko obiščejo grad, lažji pa bo dostop tudi za
normalno gibljive obiskovalce.
Predvidene aktivnosti:
1. Sanacija strehe
Streha je bila delno obnovljena sredi sedemdesetih let, sedanje stanje pa kaže močne poškodbe opečne
kritine in posledično strešnih letev.
Sanacijska dela predvidevajo zamenjavo dela strešnih letev, kritine, zamenjavo strešnih žlebov in
strelovoda. Namestiti bo potrebno tudi paropropustno folijo in snegolove.
2. Zamenjava stopnic
Kamnite stopnice med pritličjem in nadstropjem verjetno še niso bile zamenjane (stopnice so iz 16.
stol.), saj so dodobra zlizane in kot take predstavljajo nenehno nevarnost, da se obiskovalci ali
zaposleni v muzeju poškodujejo. Poškodbe okončin zaradi dotrajanosti stopnic niso redkost.
Dela predvidevajo odstranitev obstoječih stopnic in namestitev novih.
3. Zamenjava stavbnega pohištva (okna)
Vsa okna so dotrajana, leseni deli delno zgniti, tečaji zarjaveli in poškodovani, krila ne tesnijo.
Dela predvidevajo zamenjavo oken z okvirji in sanacijo poškodovanih sten, kar bo nedvomno
pripomoglo tudi pri varčevanju z energijo.
4. Zamenjava tlaka v atriju
V atriju je položen tlak "mačje glave" (rečni kamni dim. do 100 mm), ki je že precej poškodovan, kar
podobno kot stopnice predstavlja nenehno nevarnost, da se obiskovalci ali zaposleni v muzeju
poškodujejo. Dela pri zamenjavi tlaka predvidevajo odstranitev obstoječega tlaka, vgradnjo kvalitetne
podloge in namestitev novega tlaka.
5. Izvedba drenaže in odvod površinskih vod pri kapeli
Kapela nima izvedene drenaže in urejeno odvodnjavanje površinskih (meteornih) vod, zato so zidovi
kapele temu primerno poškodovani. Predvideva se izvedba kompletne drenaže, vključno z
namestitvijo kanelet in priključitvijo meteornih vod na obstoječo meteorno kanalizacijo.
Aktivnosti se bodo izvedle v letih 2009 in 2010.
Ocenjena vrednost projekta: 237.899 € ( 118.949 € v letu 2009 in 118.949 € v letu 2010)
Opis neposrednih rezultatov projekta:
Ob predvideni sanaciji se vitalni deli Velenjskega gradu obnovijo (streha) ali zaščitijo pred nadaljnjim
propadom (zidovi kapele z ureditvijo ustrezne drenaže), del obstoječih komunikacij pa bo zamenjan
(zamenjava dotrajanih stopnic in tlaka v atriju), saj take kot so, predstavljajo stalno potencialno
nevarnost za obiskovalce in osebje.
Z ureditvijo pohodnih poti, stopnic in atrija bomo lahko bolje uredili tudi dostop za funkcionalno
motene osebe, ki zdaj le težko obiščejo naš grad, lažji pa bo dostop tudi za normalno gibljive
obiskovalce.

4003-1802-003 Varstvo naravne in kulturne dediščine – Dom kulture Velenje
Dom kulture v Velenju je bil zgrajen v letih 1958 -1959 po načrtih arhitekta Otona Gasparija in sodi
med pomembnejšo stavbno kulturno dediščino mesta Velenja tega obdobja.
Zunanji izgled objekta na posameznih mestih kaže izrazito vidne znake staranja - določeni sklopi
objekta so v zelo slabem tehničnem stanju.
Vzhodna in zahodna fasada Doma kulture sta obloženi z avtohtonim zelenim tufom, ki je relativno
neodporen proti vremenskim razmeram ter mehanskim poškodbam. Poleg tega so bili za montažo
uporabljeni takrat (leta 1959) uporabljeni dosegljivi materiali.
Predvidene aktivnosti):
- sanacija ometov,
- sanacija kamnitih oblog.
Aktivnosti so se pričele izvajati v letu 2006, nadaljevale pa se bodo v letih 2007 in 2008. Investicijo
sofinancira Ministrstvo za kulturo v višini 55.074 €.
Ocenjena vrednost projekta v letu 2008: 156.785 €
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Opis neposrednih rezultatov projekta:
Obnovijo se kamnite obloge vzhodne in zahodne fasade, obnovi se klasična fasada stolpa Doma
kulture, skladiščnega dela in upravnega dela objekta. Z izvedbo investicije se ohrani avtentična
zunanjost kulturnega spomenika. S sanacijo fasade se omogoči varen dostop obiskovalcev in ostalih
občanov.

4003-1802-004 Varstvo naravne in kulturne dediščine – ostali programi
Sredstva na postavki so namenjena sofinanciranju tistih projektov s področja varovanja kulturne
dediščine, ki bodo uspešno kandidirali na razpisih. V letu 2008 je predvidenih 12.519 €.

4003-1803-003 Velenjski grad
Sredstva bodo porabljena za vzdrževalna dela na Velenjskem gradu. V letu 2008 je predvidenih
4.173 €.

4003-1803-005 Galerija Velenje
Objekt je v razmeroma slabem stanju, določeni sklopi (strešni svetlobniki, okenski okviri, zasteklitev,
streha, fasada, ogrevalne in elektro instalacije, sanitarne in kanalizacijske napeljave, talne obloge...) so
dotrajani do te mere, da je nujno ukrepanje. Glede na nizko kvaliteto večine vgrajenih materialov
(objekt je bil zgrajen v začetku 70-ih), še tako redno vzdrževanje ni moglo zaustaviti propadanja
vitalnih delov objekta in velikih toplotnih izgub.
Predvidene aktivnosti:
Stavba se prenovi s spoštovanjem do kvalitetnega avtorskega dela pokojnega arhitekta Miklavca.
Prenovi se kvalitetno konstrukcijsko osnovo, fasadne obloge, v celoti se ohrani prostorsko zasnovo in
koncept naravne osvetlitve s steklom, ki vsebuje UV in toplotno zaščito. Prenova se izvrši v duhu
vstavljanja nujno potrebnih tehničnih elementov, vendar z jasno delitvijo na staro in novo, s
podrejenostjo novih posegov kvaliteti starega koncepta.
Zamenja se stavbno pohištvo (vrata, okna, strešni svetlobniki), ki se priredi tako, da omogoča naravno
prezračevanje prostorov. Zamenjajo se neustrezni tlaki, stenske in stropne obloge in polnila. V celoti
se prenovi sistem elektro instalacij, vključno z razsvetljavo, telefonijo, telekomunikacijo, ozvočenjem
in video projekcijo ter protipožarni in alarmni sistem. Prenovijo se sanitarni vozli. V vseh etažah se
izvedejo novi potrebni prostori s pomočjo montažnih vgradnih sten. Izvedejo se pomične razstavne
stene. Zagotovi se potrebna pohištvena in ostala oprema. Vzpostavita se zunanji vrt-galerija in kavarna
s teraso. Kot edina prava novogradnja se izvede komunikacijski stolp-dvigalo.
Prenovi se obod objekta: fasada in streha. Prenovi se kompletni sistem strojnih instalacij: toplovod,
vodovod in umetno prezračevanje, izvede se centralno krmiljena klimatizacija celotnega objekta.
Prenovi se toplotna podpostaja. Prenovijo se vsi zunanji komunalni vodi in kompletna zunanja
ureditev.
Aktivnosti se bodo izvedle v letih 2008 - 2010.
Ocenjena vrednost projekta: 1.450.200 € (140.000 € v letu 2008, 655.100 € v letu 2009 in 655.100 € v
letu 2010).
Opis neposrednih rezultatov projekta:
Investicija bi omogočila dograditev sodobne in prostorsko primerne umetnostne galerije
modernističnega mesta Velenje in občin Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki, za katere opravlja javno
službo premične kulturne dediščine. Vključila bi se tudi v formiranje oblikovalskega centra z
možnostmi razstavnega centra, hkrati pa omogočila ohranitev modernistične arhitekture, ki sodi v
centralni del mestnega jedra mesta Velenje in bo s predvideno vsebino tudi zelo pomemben segment
slovenske kulturne dediščine.

4003-1805-001 Vzdrževanje objektov
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V obdobju 2008 – po 2011 bomo za vzdrževanje objektov bomo namenili 199.883 EUR. Sredstva so
načrtovana za tekoča vzdrževalna dela na objektih v okviru ŠRZ RD.

4003-1805-03 Nakup opreme
V letu 2009 in 2010 so načrtovana sredstva za nakup stolov in miz za prireditve v Rdeči dvorani. V
v obdobju 2011 in po 2011 pa nakup dodatnih pomičnih tribun v Rdeči dovrani na balkonu jug, nakup
semaforja, športne opreme .

4003-1805-004 Izgradnja večnamenskega športnega parka – programska revitalizacija
kotalkališča
V letu 2008 so sredstva v višini 41.729 EUR načrtovana za izgradnjo strehe (s solarno elektrarno).
V letu 2009 so sredstva višini 79.286 EUR načrtovana za nadaljevanje izgradnje strehe (s solarno
elektrarno) in dogradnjo spremljajočih garderobnih prostorov.
V letu 2010 in 2011 so sredstva v višini 1.671.170 EUR načrtovana za dokončanje izgradnje strehe (s
solarno elektrarno) in dogradnjo spremljajočih garderobnih prostorov.

4003-1805-005 Ureditev večnamenskega prostora ob smučarski skakalnici
V letu 2008 so sredstva v višini 216.992 EUR načrtovana za izdelavo projektov in za pričetek
aktivnosti za ureditev večnamenskega prostora ob smučarski skakalnici.
V večnamenskem Smučarsko-skakalnem centru želimo združiti na enem mestu športno – turistično –
kulturno – zabavno aktivnost. Na skakalnici bi nadaljevali s tekmovanji in treningi za smučarske
skoke, tako pozimi kot poleti, v večnamenskem prostoru bi nudili prenočišče za tekmovalce, študente,
dijake, v gostinskem lokalu bi nudili gostinske storitve, za obiskovalce centra bi organizirali prodajo
spominkov in športnih rekvizitov, z zaletnim stolpom bi ponujali turistične oglede s specifično
gostinsko ponudbo na razglednem platoju, s tribunami in koncertnim odrom bi izvajali kulturno
zabavne vsebine, kot so glasbeni festivali, letni kino, gledališča na prostem in razne glasbene koncerte.
Prostor ob večnamenskem prostoru bi uporabljali tudi za zabavno druženje zainteresiranih skupin. V
neposredni bližini je velenjski grad, v katerem je muzej, občasno pa v atriju gradu organizirajo tudi
manjše kulturne prireditve. V povezavi s Skakalnim centrom bi omogočili organizacijo večjih
prireditev in dopolnitev turistične ponudbe v tem okolju.
V letu 2009 in 2010 so sredstva v višini 2.086.463 EUR načrtovana za nadaljevanje aktivnosti v zvezi
z ureditvijo večnamenskega prostora ob smučarski skakalnici.
V letu 2011 in po 2011 so sredstva v višini 2.699.883 EUR namenjena za dokončanje ureditve
večnamenskega prostora ob smučarski skakalnici.

4003-1805-006 Vlaganja v TRC Jezero – izgradnja letnega bazena
V obdobju 2008 do obdobja po 2011 so sredstva v višini 1.331.163 EUR
sofinanciranje izgradnje petdesetmetrskega bazena.

namenjena za

4003-1805-007 Izgradnja multicentra za adrenalinske športe
V letu 2008 so sredstva v višini 549.000 EUR načrtovana za dokončanje prostorske in programske
revitalizacije letnega bazena z namenom izgradnje večnamenskega prostora-multicentra za
adrenalinske športe (rolanje, deskanje, vožnje z BMX kolesi, stena za prosto plezanje, bungy jumping,
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roleer-ball steza, adrenalinski park z ovirami raznih zahtevnosti, fitnes na prostem in trampolini,
prostor za manjše prireditve.

4003-1805-008 Ureditev fitness centra v ŠRZ Rdeča dvorana
V letu 2009 so sredstva v višini 918.044 EUR načrtovana za pričetek preureditve dela Rdeče dvorane
v sodoben športni fitness.
V letu 2010 so sredstva v višini 584.210 EUR načrtovana za dokončanje preureditve dela Rdeča
dvorane v sodoben športni fitness.

4003-1805-009 Ureditev smučišča Šalek
V letu 2008 so sredstva v višini 20.865 EUR načrtovana za nadaljevanje aktivnosti za ureditev
smučišča Šalek (odkup zemljišča, dokumentacija).
V letu 2009 so sredstva v višini 208.646 EUR načrtovana za nadaljevanje aktivnosti za ureditev
smučišča Šalek.
V letu 2010 so sredstva v višini 417.293 EUR načrtovana za dokončanje ureditve smučišča Šalek.

4003-1805-011 Obnova in razširitev garderob na Mestnem stadionu
V letu 2009 so sredstva v višini 625.939 EUR so načrtovana za obnovo strehe, posodobitev garderob
in preureditev obstoječih stanovanj.

4003-1805-014 Ureditev mladinskega hotela
Za ureditev mladinskega hotela so v letu 2008 predvidena sredstva v višini 375.563 €.

4003-1902-001 Vzdrževanje objektov Vrtca Velenje
V letu 2008 je za vzdrževanje objektov Vrtca Velenje planiran znesek v višini 166.917 EUR. Sredstva
v znesku 31.297 EUR so namenjena za nadaljevanje delne sanacije strehe, obnovo fasade in menjavo
oken v enoti Vrtiljak. Del sredstev za to enoto bo namenjenih za najnujnejšo nabavo dotrajanih mizic
in stolov, ter za posodobitev igrišča. Sredstva v znesku 50.075 EUR so namenjena za končno sanacijo
strehe v enoti Tinkara in obnovo sanitarij v starem delu enote. Sredstva v višini 22.951 EUR so
namenjena za obnovo sanitarnih prostorov, za najnujnejšo nabavo dotrajanih mizic, stolov in
posodobitvi igrišča v enoti Najdihojca. Sredstva v višini 58.421 EUR so namenjena za končno
sanacijo streh v enotah Ciciban, Jurček in Čebelica, ter menjavo oken in vrat v enoti Ciciban. Del
sredstev bo namenjen za najnujnejšo nabavo dotrajanih mizic, stolov in ležalnikov, ter za posodobitev
igrišča pri enotah Ciciban in Čebelica. Sredstva v višini 4.173 EUR pa so namenjena za popravilo
lesenih nadstreškov v enoti Lučka.
V letu 2009 je za vzdrževanje objektov Vrtca Velenje namenjenih 208.646 EUR. Sredstva v višini
41.729 EUR so planirana za menjavo žlebov, obnovi fasade, dokončni menjavi oken, ter menjavi
dotrajanega pohištva v dveh igralnicah v enoti Vrtiljak. V enoti Tinkara so sredstva v višini 54.248
EUR namenjena za menjavo oken in vrat, ter sanaciji sanitarnih prostorov v novejšem delu vrtca, ter
menjavi dotrajanega pohištva v dveh igralnicah. Sredstva v višini 28.778 EUR so za vzdrževanje
objekta Najdihojca planirana za obnovo instalacije in keramike v sanitarnih prostorih. Sredstva so v
višini 41.729 EUR namenjena za menjavo oken in vrat v enoti Ciciban in Čebelica, ter ureditvi
sanitarij in podov v garderobah in menjavi dotrajanega pohištva v dveh igralnicah v enoti Ciciban.
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Sredstva v višini 42.162 EUR so namenjena za obnovo instalacije in keramike v sanitarnih prostorih,
ter menjavi dotrajanega pohištva v dveh igralnicah v enoti Lučka.
V letu 2010 so sredstva za vzdrževanje objektov Vrtca Velenje planirana v višini 208.646 EUR. V
znesku 35.470 EUR so planirana sredstva za obnovo instalacije in keramike v umivalnicah, ter
menjavi starega pohištva v 2 igralnicah v enoti Vrtiljak. V enoti Tinkara so sredstva v višini 25.038
EUR namenjena za ureditev zunanjih pohodnih površin, ureditev igrišča, ter menjavi starega pohištva
v dveh igralnicah. Za enoto Najdihojca je planiranih 10.432 EUR tudi za ureditev zunanjih pohodnih
površin, za menjavo podov na hodnikih in v garderobah, ter za menjavo dotrajanega pohištva v dveh
igralnicah. Sredstva v višini 108.496 EUR so namenjena za menjavo podov v enoti Jakec, obnovi
sanitarnih prostorov v enotah Čebelica, Jakec in Jurček, ter menjavi dotrajanega pohištva v šestih
igralnicah v omenjenih enotah. Za vzdrževanje objekta Lučka bo v letu 2010 namenjenih 29.210 EUR
za menjavo poškodovanega opaža in preperelih lesenih oblog, ter menjavi starega pohištva v 6
igralnicah.
V letu 2011 je za vzdrževanje objektov Vrtca Velenje namenjenih sredstev v višini 125.188 EUR. Za
popravilo ograje okrog vrtca Vrtiljak, sanacijo kuhinje in sicer montažo kotla, ter popravilo odtokov v
enoti Vrtiljak bo v celoti namenjenih 20.865 EUR. Sredstva v višini 12.519 EUR so namenjena v enoti
Tinkara za
V enoti Najdihojca bo potrebna obnova dotrajanih talnih oblog v igralnicah v višini 30.000 EUR.
Sredstva v višini 38.853 EUR so namenjena za sanacijo ogrevanja v enoti Jakec ter ureditvi okolice
vrtca, neravne, nevaren pohodne površine pri enoti Jakec, ter za nadaljevanje sanacije v enoti Ciciban
po obstoječi projektni dokumentaciji (zaklonilnik, ki je zalit z vodo). Del sredstev bo namenjen tudi
menjavi dotrajane opreme. Za vzdrževanje objekta Lučka so namenjena sredstva v višini 22.951 EUR
za nadaljevanje sanacije ogrevanja v drugem traktu vrtca.

4003-1903-001 Vzdrževanje objektov osnovnih šol
V letih od 2008 do 2011 bomo v vzdrževanje osnovnih šol namenili 1.5 mio EUR. Večino teh sredstev
bo porabljenih za zamenjavo dotrajanega stavbnega pohištva. Nekaj sredstev je namenjenih za
zamenjavo dotrajane strojnih instalacij in nekaj za najnujnejša vzdrževalna dela.

4003-1903-003 Modernizacija učne tehnologije
V letih od 2008 do 2011 bomo za modernizacijo učne tehnologije namenili 58.420 EUR. Ta denar je
namenjen posodabljanju računalniških učilnic po šolah in nakupu ostale avdiovizualne tehnologije. Ta
znesek predstavlja 50% potrebnega denarja. 50% pa pridobijo šole same na razpisih ministrstva.

4003-1903-004 Opremljanje prostorov za 9-letno šolo
V letih od 2007 do 2010 bomo za opremljanje šolskih prostorov namenili 58.420 EUR za zamenjavo
dotrajanega šolskega pohištva. Tu ne gre samo za opremo sedanjih prvih razredov, ampak za
zamenjavo oziroma dokup opreme za celo šolo.

4003-1903-005 Sofinanciranje projektov
Ta denar je namenjen za izdelavo potrebne projektne dokumentacije, ki ni zajeta v posameznih večjih
projektih. Vsako leto se pojavi kakšna nepredvidena investicija za katero je potrebno izdelati določeno
vrsto dokumentacije.

4003-1903-006 Vzdrževanje objektov – Glasbena šola
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Denar je namenjen rednemu nujnemu vzdrževanju tega precej velikega objekta v katerem bo

potrebno (v starem delu) zamenjati strojne instalacije.
4003-1903-007 Sofinanciranje Medpodjetniškega izobraževalnega centra MIC
V letu 2008 je namenjeno 41.729 EUR za dokončanje MIC-a 3. V naslednjih letih za MIC ni
planiranih sredstev.

4003-1903-008 Vzdrževanje objektov – Dijaški dom
V letu 2006 je MOV kupila objekt stolpič A, kjer je dijaški dom. Zaradi tega je predvideno v prvih
dveh letih najnujnejše vzdrževanje. V letih 2009 in 2010 pa je predvidena temeljitejša prenova
objekta.

4003-1904-001 Visokošolsko izobraževalno središče
Tu gre v letih od 2008 do 2011 bo za to investicijo porabljenih 5 mio EUR. Od tega zneska bo MOV
namenila 1,35 mio EUR, preostanek sredstev nameravamo dobiti iz regijskega sklada. Pri tej
investiciji gre za tri večje investicije.
Prva je stavba med objektoma med objektom B in gimnazijo, drugi je športni kompleks med šolami
Antona Aškerca, Gustava Šiliha in glasbeno šolo Fran Korun - Koželjski. Tretji objekt pa so
laboratoriji v kompleksu MIC-a.
Investicija še ne bo zaključena v letu 2011, ampak bomo potrebovali še 2,6 mio EUR v naslednjih
letih.

4003-1905-001 Vzdrževanje objektov – Ljudska univerza
Sredstva bodo porabljena za vzdrževanje stavbe. Obnoviti je potrebno fasado, streho, elektro in strojne
instalacije. Do 2011 je planirano za ta namen 163.000 EUR.

4003-2004-001 Prizidek k CVIU za VDC
V letu 2008 so načrtovana sredstva višini 20.865 EUR za projekt ureditve VDC kot regijskega centra
(z možnostjo celodnevnega varstva).

4003-2004-003 Nadzidava ZD za potrebe Doma za starejše Velenje
Sredstva so namenjena za nadzidavo Zdravstvenega doma Velenje za potrebe institucionalnega varstva
starejših. Gre za pridobitev novih 44 mest za uporabnike, ki so popolnoma odvisni od tuje pomoči
(nepokretni stanovalci in stanovalci, ki potrebujejo paliativno nego). Investicija se bo izvedla v letu
2008. Vrednost investicije je planirana v višini 1.000.668 EUR, od tega so planirana sredstva
sofinancerjev, to je Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve v višini 810.549 EUR in občine
Šmartno ob Paki v višini 14.856 EUR.

4003-2004-004 Dom za starejše Velenje
Dom za varstvo odraslih Velenje ima na razpolago 190 postelj. Z adaptacijo in preureditvijo sedanjega
doma za varstvo odraslih bodo zmanjšali kapaciteto doma za 14 postelj (preuredili bodo 4
štiriposteljne sobe – v 4 dvoposteljne sobe in 6 dvoposteljnih sob – v 6 enoposteljnih sob) in bo
znašala kapaciteta zavoda 176 postelj. Glede na izhodišče Nacionalnega programa razvoja starejših
oseb in pri ciljni vključenosti 4,5 % starejših v institucionalno varstvo, bomo potrebovali leta 2010
228 mest. Primanjkljaj bo tako znašal 52 mest, ki ga bomo zagotovili z izgradnjo novega doma za
starejše. Mestna občina Velenje je v letu 2004 prijavila namero za izgradnjo doma za starejše na
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Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Občina je pripravljena zagotoviti soudeležbo pri
gradnji investicije z zagotovitvijo zemljišča, komunalno ureditvijo zemljišča in 10 % ocenjene
investicijske vrednosti GOI del za izgradnjo objekta. Vrednost investicije je ocenjena na 2.480.763
EUR. Za leto 2008 smo planirali 41.729 EUR za stroške projektne dokumentacije, 1.217.430 EUR za
leto 2009 in isti znesek za leto 2010. V predlog plana za leto 2009 so zajeti tudi prihodki Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve v višini 1.004.707 EUR in občine Šmartno ob Paki v višini 18.382
EUR in za leto 2010 prihodki Ministrstva v višini 1.004.703 EUR in Občine Šmartno ob Paki v višini
18.382 EUR.

Številka:
Datum: 5.4.2007
Pripravili:
mag. Peter Kovač, s.r.
Dušan Dolinar, s.r.
Cvetka Ažman, s.r.
Dragica Kauzar, s.r.
Darja Plaznik, s.r.
Nevenka Lempl, s.r.

Vodja UNJS:
Darko Lihteneker, univ.dipl.inž.elek., s.r.
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OBRAZLOŽITEV NRP 2008
4005 URAD ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE
4005-0603-001 Materialni stroški – TIC/PC
Tu so zajeta sredstva za nakup pisarniške opreme za Turistično-informacijski center Velenje
(pisarniški stoli, arhivski regali). Za obdobje 2008-2011 je načrtovana skupna višina sredstev 3.338
EUR, od tega v letu 2008 835 EUR, v 2009 835 EUR, v 2010 835 EUR in v 2011 835 EUR.

4005-1102-001 Pospeševanje proizvodnje hrane
Občina bo s sofinanciranjem ukrepov iz državnega programa razvoja podeželja skušala prispevati k
zmanjšanju proizvodnih stroškov, izboljšanju in preusmeritvi proizvodnje, ohranjanju in izboljšanju
naravnega okolja, izboljšanju higienski razmer ali standardov za dobro počutje živali. Med temi ukrepi
so predvsem naložbe v kmetijska gospodarstva, spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov,
naložbe za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,… V obdobju 2008-2011 so za te namene
predvidena sredstva v skupni višini 37.556 EUR, od tega v letu 2008 8.763 EUR, 2009 9.180 EUR, v
2010 9.598 EUR in v letu 2011 10.015 EUR.
Vsa sredstva bodo izplačana na podlagi javnega razpisa, v okviru dodeljevanja državnih pomoči v
kmetijstvu.

4005-1102-002 Posebne strokovne naloge
Sredstva na tej postavki so namenjena društvom na področju kmetijstva, ki s svojim delom
pripomorejo k ohranitvi tradicije na podeželju, z namenom zagotavljati boljšo učinkovitost in
strokovnost. V obdobju 2008-2011 so načrtovana sredstva v skupni višini 11.201 EUR, v letu 2008
2.737 EUR, 2009 2.779 EUR, v letu 2010 2.821 EUR in v 2011 2.863 EUR.
Vsa sredstva bodo izplačana na podlagi javnega razpisa, v okviru dodeljevanja državnih pomoči v
kmetijstvu.

4005-1102-003 INTERREG III A – Kmečka tržnica
Sredstva so predvidena za vzdrževanje opreme na kmečki tržnici in morebitne nove nabave opreme.
Del sredstev je namenjen tudi nadaljnjemu razvoju regijske blagovne znamke »Z nasmehom narave iz
SAŠA regije«. Za obdobje 2008-2011 so načrtovana sredstva v skupni višini 12.519 EUR.

4005-1102-004 Obnova Ekomuzeja – Grilova domačija
V letu 2006 je MO Velenje pričela z obnovitvenimi deli na Grilovi domačiji, končanje obnovitvenih
del pa je, glede na razpoložljiva sredstva, predvideno v letu 2008. V sklopu obnove se obnavljajo
stanovanjska hiša in gospodarsko poslopje,uredila naj bi se okolica domačije (travniški sadovnjak in
vinograd ter vrt) in parkirišča. V letu 2008 naj bi se na domačiji postavila tudi vsebina ekomuzeja.
Kratkoročni cilj obnove je ohranitev objekta kulturne dediščine, dolgoročni cilj pa vzpostavitev nove
turistične točke v smislu ekomuzeja, ki bo pomembno popestrila turistično ponudbo mesta in okolice.
Za obdobje 2008-2011 so načrtovana sredstva v skupni višini 166.916 EUR, v letu 2008 128.188
EUR, kasneje pa za potrebe vzdrževanja in izvajanje vsebin ekomuzeja v letu 2009 20.865 EUR, v letu
2010 12.519 EUR in v 2011 8.346 EUR.
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4005-1102-005 Agromelioracije
Sredstva so namenjena za sofinanciranje manjših zemeljskih del (čiščenje zaraslih površin, izravnava
zemljišč, zasipanje depresij, namakanje naravnih površin, rekultivacije, …), z namenom posodabljanja
kmetijskih gospodarstev v smislu povečanja proizvodnih zmogljivosti in zaokroževanja površin, pri
čemer je potrebno upoštevati pogoje varovanja okolja. V letu 2008 je na tej postavki načrtovano 6.451
EUR, v 2009 6.643 EUR, v letu 2010 6.844, in v letu 2011 7.052 EUR. Skupno v obdobju 20082011 torej 26.989 EUR.
Vsa sredstva bodo izplačana na podlagi javnega razpisa, v okviru dodeljevanja državnih pomoči v
kmetijstvu.

4005-1103-001 Izobraževanje kmetovalcev
Sredstva so namenjena za sofinanciranje udeležbe kmetovalcev na strokovnih izobraževanjih, s ciljem
boljše informiranosti in povečevanja konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev skozi izobraževanje in
strokovno usposabljanje nosilcev in članov kmetijskih gospodarstev. Skupna višina sredstev v
obdobju 2008-2011 znaša 2.713 EUR, kar po posameznih letih pomeni v 2008 647 EUR, v 2009 668
EUR, v 2010 689 EUR, in v 2011 709 EUR.
Vsa sredstva bodo izplačana na podlagi javnega razpisa, v okviru dodeljevanja državnih pomoči v
kmetijstvu.

4005-1402-001 Pospeševanje razvoja malega gospodarstva
Sredstva so namenjena za sofinanciranje stroškov zunanjih svetovalcev pri projektih pridobitve
certifikatov sistemov kakovosti, pri pripravi programov povezovanja, vzpostavljanja skupnih
razvojnih funkcij, internacionalizacije in tehnološkega razvoja. V letu bomo 2008 namenili 2.024
EUR, v letu 2009 2.053 EUR, v letu 2010 2.086 EUR in v letu 2011 2.149 EUR, skupaj v obdobju
2008-2011 8.279 EUR.
Sredstva se bodo dodelila na podlagi javnega razpisa, v okviru dodeljevanja državnih pomoči po
pravilu »de minimis«.

4005-1402-002 Izobraževanje in promoviranje
Sredstva so namenjena za sofinanciranje stroškov usposabljanja in posebnega izobraževanja
zaposlenih v malih podjetjih z namenom pridobitve teoretičnega in praktičnega znanja.
Del sredstev je namenjenih za promocijske aktivnosti malega gospodarstva s ciljem sodelovanje malih
podjetij in samostojnih podjetnikov na sejmih in razstava doma in v tujini, ki na ta način promovirajo
razvoj svojih proizvodov in storitev. Sofinancirajo se stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice
pri prvi udeležbi malih podjetij na sejmih, razstavah ter ostalih prireditvah, konferencah in srečanjih.
Skupna višina sredstev v obdobju 2008-2011 znaša 40.144 EUR, kar po posameznih letih pomeni v
2008 9.806 EUR, v 2009 9.952 EUR, v 2010 10.103 EUR in v 2011 10.253 EUR.
Sredstva se bodo dodelila na podlagi javnega razpisa, v okviru dodeljevanja državnih pomoči po
pravilu »de minimis«.

4005-1403-002 Ureditev jezerske marine in čolnarne ob Velenjskem jezeru
Sredstva s te postavke bodo namenjena sofinanciranju izgradnje jezerske marine in čolnarne ob
Velenjskem jezeru. V letu 2008 so načrtovana sredstva v višini 62.594 EUR, kolikor znaša tudi skupna
višina sredstev v obdobju 2008-2011.

4005-1403-003 Izobraževalni modeli za razvoj turizma na podeželju
Mestna občina Velenje je skupaj s partnerskimi mesti iz Nemčije in Španije s projektom
»Izobraževalni modeli za razvoj turizma na podeželju« kandidirala za evropska sredstva (projekt
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Socrates - Lifelong learning programme 2007 – 2013). Projekt naj bi trajal do leta 2009. Cilj projekta
je povezovanje turizma na podeželju in v mestu, oblikovanje vzorčnega modela za izobraževanje ljudi,
ki bi se želeli s turistično dejavnostjo ukvarjati na podeželju, ter razvoj novih turističnih produktov.
Sredstva s te postavke bodo porabljena za izvajanje omenjenega projekta, seveda v primeru, če bodo
realizirani tudi prihodki na postavki 2.3.108. V letu 2008 so tako načrtovana sredstva v višini 10.000
EUR , v letu 2009 pa 7.100 EUR. Skupna višina sredstev za obdobje 2008-2010 znaša 17.100 EUR.

4005-2302-001 Pomoč ob naravnih in drugih nesrečah
Sredstva so namenjena za sofinanciranje zavarovalnih premij, z namenom povečanja obsega
zavarovanj pridelkov, na katerih naravne nesreče (spomladanska pozeba, toča, požar, udar strele, vihar
in poplave) naredijo veliko škode V letu 2008 je načrtovano 4.173 EUR, v 2009 4.382 EU, v 2010
4.590 EUR, in v 2011 4.799 EUR. Skupaj je v obdobju 2008-2011načrtovano 17.943 EUR.
Sredstva bodo prizadetim kmetovalcem izplačana na podlagi javnega razpisa, v okviru dodeljevanja
državnih pomoči v kmetijstvu.

Pripravile:
- Mojca Kodrič, s.r.
- Metka Špindler, s.r.
- Barbara Pokorny, s.r.

Direktorica uprave
Andreja Katič
zanjo
Alenka Rednjak, dipl.ekon.(UN), s.r.
Vodja Urada župana in splošnih zadev
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MESTNA OBČINA VELENJE
Urad za stanovanjsko gospodarstvo
Titov trg 1, 3320 VELENJE telefon 03/ 8961-640 telefax: 03/ 8961-654

4006 URAD ZA STANOVANJSKO GOSPODARSTVO 2008-2011
4006-1605-001 Pridobivanje novih stanovanjskih enot in posl. Prostorov – sof. gradnje
objektov 29, 34, 35, 36, 38 in SPIZ
Skupna vrednost postavke v navedenem obdobju znaša 2.962.777 EUR;
Postavka zajema sofinanciranje gradnje oskrbovanih stanovanj in neprofitnih najemnih
stanovanj;
Cilj je zagotovitev oskrbovanih najemnih stanovanj za starostnike, zagotavljanje najemnih
stanovanj za tiste občane, ki si sami ne morejo rešiti svojega stanovanjskega problema in
zagotovitev lastniških stanovanj za občane, ki so sposobni svoje stanovanje kupiti na trgu;
V letu 2008 bomo pričeli z gradnjo oskrbovanih stanovanj na lokaciji objekta štev. 36, ter
neprofitnih ter lastniških stanovanj na lokaciji štev. 35. V letih 2009 in 2010 bomo zgradili
navedena objekta skupaj s soinvestitorstvom Nepremičninskega sklada PIZ Ljubljana, na trgu
iskali soinvestitorja za gradnjo lastniških stanovanj in zagotovili lastna sredstva za gradnjo
neprofitnih stanovanj. Po končanem denacionalizacijskem postopku bomo skupaj z
Nepremičninskim skladom PIZ Ljubljana soinvestirali gradnjo objekta štev. 38 za pridobitev
najemnih oskrbovanih stanovanj. Po letu 2010 bomo zgradili vrstne hiše na lokaciji štev. 36 za
prodajo etažnim lastnikom in zgradili za neprofitna stanovanja na lokaciji štev. 29.
4006-1605-002 Pridobivanje novih stan.enot. in posl. prostorov Vojkova 12/a Velenje
Skupna vrednost postavke v navedenem obdobju znaša 650.976 EUR.
Postavka zajema plačilo postopno adaptacijo levega dela objekta po posameznih etažah
(kopalnice, elektro instalacije, okna, streha) razdeljeno na štiri leta.
Cilj je zagotovitev večjega števila manjših stanovanj za reševanje socialnih stanovanjskih
vprašanj prosilcev za stanovanja in ureditev normalnih bivalnih pogojev že vseljenih
najemnikov.
Sredstva bomo zagotavljali iz pobranih najemnin stanovanj in s posojilom.
4006-1605-003 Pridobivanje novih stan. enot in posl. prostorov – stanovanja Selo
Skupna vrednost postavke v navedenem obdobju znaša 417.293 EUR.
Postavka zajema nakup neprofitnih stanovanj v letu 2009, ki jih bo zgradil investitor v ZN Selo I.
faza.
Cilj je zagotovitev nekaj kvalitetnejših neprofitnih stanovanj za prosilce stanovanj z boljšim
družinskim dohodkom..
Sredstva bomo zagotavljali iz pobranih najemnin in kupnin ter s posojilom.
4006-1605-004 Pridobivanje novih stan. enot in posl. prostorov – nakup stanovanj in
poslovnih prostorov
Skupna vrednost postavke v navedenem obdobju znaša 1.377.066 EUR.
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Postavka zajema nakup starih stanovanj in poslovnih prostorov. Cilj je ohranitev najemnikov v
etažnih stanovanjih, ki jim grozi izselitev zaradi njihove socialne stiske in odkup stanovanj v
solastnini zaradi dokončne ureditve lastništva . Cilj je tudi odkup starih poslovnih prostorov za
zagotovitev nove namembnosti in ureditve predvsem starih delov mestnega jedra. Sredstva bomo
zagotavljali iz pobranih najemnin stanovanj, drugih proračunskih virov in s posojilom.
V naslednjih štirih letih predvidevamo vsako leto odkup petih zasedenih stanovanj.
4006-1605-005 Pridobivanje novih stan. enot in posl. prostorov – stanovanja Šmarška
Cesta
Skupna vrednost postavke v navedenem obdobju znaša 275.413 EUR.
Postavka zajema plačilo adaptacije objekta, razdeljeno na leti 2009 in 2010. Cilj je ureditev
normalnih bivalnih pogojev v objektu s pridobitvijo dveh novih stanovanjskih enot in adaptacijo
poslovnega prostora.
Sredstva bomo zagotavljali iz pobranih najemnin stanovanj in s posojilom.
4006-1605-06

Investicijsko vzdrževanje in obnove

Skupna vrednost postavke v navedenem obdobju znaša 1.669.170 EUR.
V dogovoru z upravniki bomo vsako leto izvajali vsa večja vzdrževalna dela na skupnih delih in
napravah stanovanjskih objektov in uredili izpraznjena stanovanja pred vselitvijo novih
najemnikov. Cilj je ohraniti normalno gradbeno stanje objektov in stanovanj.
Sredstva bomo zagotavljali iz pobranih najemnin stanovanj.
4006-1605-008

Pridobivanje novih stan. enot in posl. prostorov – stanovanja ob železnici

Skupna vrednost postavke v navedenem obdobju znaša 5.216.158 EUR;
Postavka zajema gradnjo neprofitnih najemnih stanovanj različnih struktur;
Cilj je zagotovitev najemnih stanovanj v prihodnjih obdobjih za tiste občane, ki si sami ne
morejo rešiti svojega stanovanjskega problema
V letih 2009 in kasneje do 2011 bomo zgradili neprofitna stanovanja različnih struktur na
lokacijah štev. 11, 14 in 15.
Sredstva bomo zagotavljali iz pobranih najemnin stanovanj, drugih proračunskih virov in s
posojilom.
4006-1605-009 Pridobivanje novih stan. enot in posl. prostorov – Efenkova 61 Velenje
Skupna vrednost postavke v navedenem obdobju znaša 751.127 EUR;
Postavka zajema adaptacijo objekta s pridobitvijo neprofitnih najemnih stanovanj različnih
struktur;
Cilj je zagotovitev najemnih stanovanj za tiste občane, ki si sami ne morejo rešiti svojega
stanovanjskega problema.
Sredstva bomo zagotavljali iz pobranih najemnin stanovanj, drugih proračunskih virov in s
posojilom.

4001 URAD ŽUPANA IN SPLOŠNIH ZADEV 2008-2011
4001-1802-003 Prenova mestnih jeder
Obrazložitev:
Skupna vrednost postavke v navedenem obdobju znaša 16.262.790 EUR.
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Projekt Prenova mestnih jeder vključuje tako mestno središče kot tudi Staro Velenje. Tako
mestno središče, kot staro trško jedro, se srečujeta s problemom nastajanja velikih nakupovalnih
centrov na obrobju mesta in praznjenjem jeder, zato je potrebno v jedra dodati vsebine, ki bodo
delovale kot generatorji razvoja za novo rast in razvoj mesta, seveda ustrezno potrebam 21. st. To
so atraktivni javni mestni prostori, namenjeni dogodkom/prizorišča, kakovostnemu preživljanju
prostega časa, srečevanju in bivanju ljudi, nakupovanju ter zadovoljevanju kulturnih potreb.
Postavka zajema nakup in adaptacijo starih objektov v Starem Velenju . Cilj je zagotovitev nove
namembnosti in ureditve predvsem starega mestnega jedra. Sredstva bomo zagotavljali iz
pobranih najemnin stanovanj, drugih proračunskih virov, s posojilom in s prijavo na razpise
državnih virov. V letu 2007 in 2008 predvidevamo adaptacijo objektov Stari trg 17 in 19 ter
Ljubljanske 2 Velenje. Pridobili bomo nova neprofitna stanovanja, poslovne prostore in bivalne
enote.
Za mestno središče se bo v letu 2007 pridobivala projektna in investicijska dokumentacija za
novo pokrito mestno tržnico, revitalizacijo obstoječih objektov ter programske usmeritve vsebin
mestnega jedra. Od leta 2008 dalje se bodo fazno izvajale investicije fizične prenove mesta.
Sredstva bomo delno zagotavljali iz proračuna, delno iz državnih in evropskih sredstev ter
domačih partnerjev.
Velenje, 4.4.2007

Pripravila:
Blaženka ČUJEŽ, dipl.ekon., s.r.

Vodja Urada GS:
Maksimilijan ARLIČ, univ.dipl.ing.arh., s.r.
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MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1, 3320 VELENJE / telefon 03/ 8961-640 / telefax: 03/ 8961-641

Urad za gospodarske javne službe

4007 SLUŽBA ZA GOSPODARJENJE
ZEMLJIŠČI (2008 – 2011)

S

STAVBNIMI

4007-1302-001 Komunalna oprema ZN Trebuša - zahod
Namen gradnje komunalne opreme na območju Trebuše je opremiti zemljišče z javno infrastrukturo,
ki predstavlja gradnjo cestnega omrežja s površinami za mirujoči promet, vodovodom, toplovodom in
kanalizacijo in s tem omogočiti gradnjo poslovnih objektov. Dinamika izvajanja komunalne opreme je
vezana na končanje denacionalizacijskih postopkov, območje pa se bo opremljalo v letih od 2008 do
2010.

4007-1302-002 ZN Obrtna cona Stara vas I. faza – I. etapa
Namen gradnje komunalne opreme na območju Obrtne cone Stara vas je opremiti zemljišče z javno
infrastrukturo, ki predstavlja gradnjo cestnega omrežja s površinami za mirujoči promet, vodovodom,
toplovodom, kanalizacijo za odpadno in padavinsko vodo in s tem omogočiti gradnjo objektov za
malo obrt. Dinamika izvajanja komunalne opreme predvideva pridobiti projektno dokumentacijo v
letih 2007 in 2008, v letu 2008 pričeti z gradnjo infrastrukture in jo predati v upravljanje do leta 2011.

4007-1302-003 ZN Obrtna cona Stara vas I. faza – II. etapa
Namen gradnje komunalne opreme na območju Obrtne cone Stara vas je opremiti zemljišče z javno
infrastrukturo, ki predstavlja gradnjo cestnega omrežja s površinami za mirujoči promet, vodovodom,
toplovodom, kanalizacijo za odpadno in padavinsko vodo in s tem omogočiti gradnjo stanovanjskih
objektov. Dinamika izvajanja komunalne opreme predvideva pridobiti projektno dokumentacijo v letih
2007 in 2008, v letu 2008 pričeti z gradnjo infrastrukture in jo predati v upravljanje do leta 2010.

4007-1302-004 Gradnja pešpoti ob Paki
Predvidena gradnja pešpoti s cestno razsvetljavo ob Paki na odseku med Jenkovo in cesto Talcev ima
za cilj izboljšati prometno varnost pešcev z umestitvijo na brežino reke Pake pa povečati atraktivnost
poti v rekreativne namene. Pešpot je umeščena v prostor v Ureditvenem načrtu centralnih predelov
mesta Velenje, investicija pa se bo izvajala po končanem razlastitvenem postopku, ki je sprožen za
pridobitev zemljišča, potrebnega za gradnjo pešpoti.

4007-1302-005 Komunalna ureditev za blok 34, 35
Namen je sofinancirati gradnjo javne infrastrukture in s tem omogočiti stanovanjsko gradnjo,
planirano v letih 2007 in 2008.

4007-1302-007 ZN Lipa zahod
Namen gradnje komunalne opreme na območju pozidave Lipa zahod je opremiti zemljišče z javno
infrastrukturo, ki predstavlja gradnjo cestnega omrežja s površinami za mirujoči promet, vodovodom,

224

toplovodom, kanalizacijo za odpadno in padavinsko vodo in s tem omogočiti gradnjo stanovanjskih
objektov. Dinamika izvajanja komunalne opreme predvideva pridobiti projektno dokumentacijo v letih
2008 in 2009, v letu 2009 pričeti z gradnjo infrastrukture in jo predati v upravljanje do leta 2010.

4007-1302-008 ZN Lipa vzhod
Namen gradnje komunalne opreme na območju pozidave Lipa vzhod je opremiti zemljišče z javno
infrastrukturo, ki predstavlja gradnjo cestnega omrežja s površinami za mirujoči promet, vodovodom,
toplovodom, kanalizacijo za odpadno in padavinsko vodo in s tem omogočiti gradnjo stanovanjskih
objektov. Dinamika izvajanja komunalne opreme predvideva pridobiti projektno dokumentacijo v
letih 2009, v letu 2010 pričeti z gradnjo infrastrukture in jo predati v upravljanje do leta 2011.

4007-1302-009 Ceste v ZN Škale – Hrastovec II. faza
Namen gradnje komunalne opreme na območju strnjene pozidave v Škalah in Hrastovcu je opremiti
zemljišče z javno prometno infrastrukturo in s tem omogočiti gradnjo stanovanjskih objektov.
Dinamika izvajanja komunalne opreme predvideva pridobiti projektno dokumentacijo do leta 2009, v
letu 2010 pričeti z gradnjo infrastrukture in jo predati v upravljanje do leta 2011.

4007-1302-010 Ureditev parkirišč in pov. cesta do Ljubljanske
Urejanje prometne in ostale komunalne infrastrukture v Starem Velenju je ostala nedokončana zaradi
denacionalizacijskih in razlastitvenih postopkov. Urejanje cest in parkirnih površin bo omogočilo
izboljšanje prometne varnosti in prispevalo k razvoju Starega Velenja. Po predhodni novelaciji
prostorskih in tehničnih projektov se bo infrastruktura urejala v letih 2007 do 2010.

4007-1302-013 ZN Šentilj – komunalna oprema
Namen gradnje komunalne opreme na območju pozidave v Šentilju je opremiti zemljišče z javno
infrastrukturo, ki predstavlja gradnjo cestnega omrežja in kanalizacijo za odpadno in padavinsko vodo
in s tem omogočiti gradnjo stanovanjskih objektov. Zemljišča so bila odkupljena v letu 2006 in 2007,
projektna dokumentacija bo izdelana v letu 2007, zidava komunalne infrastrukture se bo izvajala v
letih 2008 in 2009 in bo predana v upravljanje najkasneje do leta 2010.

4007-1302-014 ZN Selo – komunalna oprema
Namen gradnje komunalne opreme na območju zidave Selo v KS Konovo je opremiti zemljišče z
javno infrastrukturo, ki predstavlja gradnjo cestnega omrežja s hodniki za pešce in mirujočim
prometom, cestno razsvetljavo, toplovodnim omrežjem, kanalizacijo za odpadno in padavinsko vodo
in s tem omogočiti gradnjo individualnih stanovanjskih objektov in večstanovanjskih objektov ob
Cesti na Selo. Za območje urejanja so izdelani urbanistični in idejni projekti komunalne opreme z
programom opremljanja. Komunalna infrastruktura se bo izvajala fazno v letih od 2008 in 2011 in bo
predana v upravljanje fazno glede na zaključene posamezne faze gradnje.

4007-1302-015 ZN Kompleks ob železniški progi – komunalna oprema
Namen gradnje je dokončanje gradnje komunalne infrastrukture in sicer asfaltiranje zadnjega odseka
ceste in s čimer je potrebno omogočiti rabo zemljišča za dostop do enodružinskih hiš.

4007-1302-016 Prost. tehnična dok. Povezne ceste med industrij. conama I in II
Namen je sovlagati v projekte komunalne infrastrukture s ciljem, prometno navezati področje Stare
vasi in s tem zagotoviti hitrejši gospodarski in turistični razvoj.

225

4007-1302-018 ZN Stara vas – projekti komunalne opreme
Namen gradnje komunalne opreme na območju Stare vasi sever je opremiti zemljišče z javno infrastrukturo, ki
predstavlja gradnjo cestnega omrežja s hodniki za pešce in cestno razsvetljavo, vodovodom, toplovodom,
kanalizacijo za odpadno in padavinsko vodo in s tem omogočiti gradnjo stanovanjskih objektov. Dinamika
izvajanja komunalne opreme predvideva pridobitev projektno-tehnične dokumentacije v letih 2007 in 2008, v
letu 2008 pričeti z gradnjo infrastrukture in jo predajati v upravljanje v zaključenih fazah do leta 2010.

4007-1302-019 Sofinanciranje izdelave ZN – projekti komunalne opreme
Namen je sofinancirati projekte in omogočiti gradnjo stanovanjskih, poslovnih in industrijskih
objektov ter objektov družbenega standarda.

4007-1302-021 Pešpot in kolesarska steza ob cesti Simona Blatnika
Namen investicije je nadaljevanje gradnje pločnika in kolesarske steze ob Cesti Simona Blatnika,
investicija se bo izvajala v letih 2007 in 2008 in bo zagotavljala večjo prometno varnost pešcem in
kolesarjem.

4007-1302-022 Rekonstrukcija Prešernove ceste od Rudarske do Prežihove ceste
Namen je rekonstruirati Prešernovo cesto in jo prometno odpreti preko Prežihove ploščadi ter s tem
izboljšati prometne razmere. Planirano je investiranje v letu 2008.

4007-1302-023 Parkirišče na Trgu mladosti in na Vodnikovi
Urejanje in povečanje parkirnih površin enega najbolj zasedenih parkirišč v Velenju s ciljem
zagotoviti dodatna parkirna mesta je predvideno v letih 2007 in 2008.

4007-1302-025 Sofinanciranje JR in delna komunal. oprema pri Domu učencev
Nemen projekta je dokončati zunanjo ureditev Doma učencev, predvsem pa ureditev ceste
med Efenkovo cesto in reko Pako za zagotovitev večje prometne varnosti in urejenosti prostora.
Investiranje je predvideno v letih 2007 in 2008.

4007-1302-026 Garažna hiša Gorica
Predvideno je sofinanciranje komunalne infrastrukture pri gradnji garažne hiše s ciljem zagotovit več
prostora mirujočemu prometu, planirano v letih 2007 in 2008.

4007-1302-027 Projektna dokumentacija za garažne hiše
Namen investicije je soinvestiranje v komunalno infrastrukturo za garažne hiše, katerih gradnja je
predvidena v centralnih predelih Velenja. Do leta 2007 so bila sredstva porabljena za študije, vlaganja
v investicijo pa so predvidena v letih do 2011.

4007-1302-028 Ureditev parkirišč za tovornjake in avtobuse v Trebuši
Namen projekta je sovlagati v javno parkirišče za tovornjake in avtobuse. Cilj je zagotoviti javno
parkirišče, ki bo v zimskem času namenjeno izločanju tovornih vozil prometa. V letu 2007 je
predvidena pridobitev investicijsko – tehnične dokumentacije, sovlagalo pa se bo v letu 2008.
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4007-1403-001 Razvojni projekti TRC Jezero
Na prostoru ob jezeru nastaja turistično rekreacijski center v katerega Namen je sovlaganje v
komunalno infrastrukturo na prostoru ob jezeru in s tem omogočiti gradnjo turistično rekreacijskega
centra. Vlaganja so predvidena v letih od 2007 do 2011.

4007-1502-003 Izgradnja mešane kanalizacije Stara vas
Namen investicije je zgraditi kanalizacijo na območju Stare vasi, cilj pa je urejanje odvodnjavanja in s
tem izboljšanje okolja. Kanal je bil zgrajen v letih 2005 in 2006, v letu 2007 pa so sredstva
zagotovljena za plačilo izvedenih del in predajo objekta v upravljanje.

4007-1502-004 Kanalizacija območja S4/15
Namen je gradnja kanalizacije za odpadno in kanalizacije za padavinsko vodo iz območja, kjer je bilo
skladišče ERA s ciljem, zagotoviti možnost gradnje več stanovanjskih objektov. Investiranje je
predvideno v letih 2008 do 2010.

4007-1502-005 Izgradnja malih čistilnih naprav
Na področjih z redko pozidavo je predvideno soinvestiranje v gradnjo malih čistilnih naprav in s tem
zagotavljati varstvo okolja in zaščito voda, sofinanciranje je predvideno v letih 2007 do 2011.

4007-1502-006 Sofinanciranje izgradnje kanalizacije Bevče
Namen je zgraditi kanalizacijo za odpadno vodo in s tem zagotoviti varstvo okolja in zaščito voda ter
omogočiti stanovanjsko gradnjo, vlaganja pa bodo v letu 2007 za projekte in v letu 2008 v investicijo.

4007-1603-003 Ulična oprema, klopi
Namen je postavljanje urbane opreme, med katero sodijo klopi in koši za smeti na javnih površinah v
mestu, investiranje v ulično opremo pa je predvideno vsako leto.

4007-1606-002 Geodetske izmere, ostalo
Namen je izvajati odmere in parcelacije za potrebe upravljanja, nakupa in prodaje ter urejanja
geodetskih evidenc.

4007-1606-003 Odkupi zemljišč
Sredstva so namenjena za zagotavljanje zemljišč za gradnjo in urejanja zemljišč za javno
infrastrukturo. Vlaganja v zemljišča so planirana v vseh letih do 2010.

Datum: 04.04.2007
Pripravila:

Vodja urada:

Vlasta Štajner, s.r.

Tone Brodnik,
zanj
Roman Ledinek, s.r.
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OBČINA BRASLOVČE
OBČINA GORNJI GRAD
OBČINA LJUBNO
OBČINA LUČE
OBČINA MOZIRJE
OBČINA NAZARJE
OBČINA SOLČAVA
OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
OBČINA ŠOŠTANJ
MESTNA OBČINA VELENJE

MEDOBCINSKI INŠPEKTORAT
Kopališka 3, 3320 Velenje, telefon 03/ 8961 740, fax.:03/ 8961 658

4008 MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT leto 2008
4008-0603-001 Nabava in vzdrževanje opreme
Sredstva bodo namenjena za vzdrževanje opreme, ki jo zaposleni na Medobčinskem inšpektoratu uporabljajo pri
svojem delu (mobilni telefoni, fotoaparati…) in nabavo opreme (fotoaparati, telefoni, tiskalnik, kopirni stroj,
prenosne svetilke, računalnik, UKW postaje...), ki je potrebna za nemoteno delovanje Medobčinskega inšpektorata.
Glede na število zaposlenih, ter na obseg dela bo potrebno nabaviti še dodatni tiskalnik ter UKW postaj. Ravno tako
je predvidena nabava nove čajne kuhinje (hladilnika, štedilnika, pomivalnega korita in nekaj kuhinjskih elementov).
Predvsem hladilnik in štedilnik sta velikokrat v okvari. Skupna vrednost nabave in vzdrževanja opreme v letu 2008
bo 12.419 EUR in sredstva bodo pridobljena iz proračuna Mestne občine Velenje.

4008-0603-002 Vzdrževanje prostorov
Namen porabe: Sredstva bodo porabljena za razna manjša popravila na sedežu Medobčinskega inšpektorata
(menjava stikal, vtičnic, žarnic…). Predvidena je tudi menjava dotrajanih oken na sedežu Medobčinskega
inšpektorata. Sedanja okna so v zelo slabem stanju, ne zagotavljajo varnega odpiranja in zapiranja, ter slabo tesnijo.
Posledično prihaja zaradi slabega tesnjenja do toplotnih izgub. Cilj menjave oken je privarčevanje na toplotnem
ogrevanju ter varno manevriranje. Planirana je tudi menjava stikal in vtičnic zaradi njihove dotrajanosti. Skupna
vrednost vzdrževanja prostorov v letu 2008 bo 16.700 EUR in sredstva bodo pridobljena iz proračuna Mestne
občine Velenje.

Številka: 403-02-0002/2006-441-07
Datum: 23.03.2007
Pripravila:
Karmen Prelovšek s.r.
referent II za splošne zadeve

Vodja urada:
Sonja Glažer s.r.
vodja Medobčinskega inšpektorata
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