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Ur. vestnik št.15/07

Mestna občina Velenje - ŽUPAN 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(UPB-1-Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št.15/2006)

1.    MNENJE k predlogu območij pokrajin v Sloveniji, z imeni in sedeži
2. SKLEP o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče
3. SKLEP o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2007
4. SKLEP o spremembah in dopolnitvah sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim 

premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2007
5. SKLEP o spremembah in dopolnitvah sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim 

premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2008
6. SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje in k.o. Bevče iz javnega dobra
7. SKLEP o sprejemu posameznega programa menjave stvarnega premoženja- nepremičnine parc.št. 

3588/1, k.o. Velenje in 531/8, k.o. Bevče za 183/12 in 183/13, k.o. Bevče 
8. SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja- del nepremičnine parc.
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9. SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja – dvosobnega 

stanovanja št. 12 v pritličju - 2. etaža v večstanovanjski stavbi Jenkova 17, Velenje, v izmeri 56,25 
m2, ki stoji na parceli št. 2580/2, 2580/3, zk vlož. št. 2657, k.o. Velenje

10. SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja – dvosobnega 
stanovanja v  večstanovanjski stavbi Tomšičeva 25, Velenje, št. 4, v izmeri 61,04 m2, v 3. etaži z ID 
1482/4, vl.št. 3344, podvložek št. 3344/4, parc.št. 2577/1, 2571/14, k.o. Velenje  

11. SKLEP o sprejemu posameznega programa menjave stvarnega premoženja – garsonjere  št. 6 v 1. 
nadstropju v večstanovanjski stavbi Kidričeva 55a, Velenje, v izmeri 32,85 m2, parc.št. 1829/1, zk 
vl.št. 2657,  k.o. Velenje za garsonjero št. 53 v 7. nadstropju večstanovanjske stavbe Kidričeva 55, 
Velenje v izmeri 28,10 m2,parc. št. 1829/1, zk vl. št. 3275, k.o. Velenje

12. SKLEP o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorju Muzeja Velenje
13. SKLEP o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje
14. SKLEP o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 

2007/2008
15. PRAVILNIK o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj  kmetijstva in podeželja v Mestni občini 

Velenje za  programsko obdobje 2007-2013
16. ODLOK o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave “Medobčinski inšpektorat”
17. ODLOK o turistični taksi v Mestni občini Velenje
18. ODLOK o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in 

distribuciji toplote v Mestni občini Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
19. ODLOK O USTANOVITVI SKUPNEGA ORGANA OBČINSKE UPRAVE »MEDOBČINSKI 
      INŠPEKTORAT«
20. SKLEP o prodaji nepremičnin v k.o. Paška vas
21. ODLOK O FINANCIRANJU POLITIČNIH STRANK V OBČINI ŠMARTNO OB PAKI

OBJAVLJAM
  - naslednje akte Mestne občine Velenje
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 143. člena Ustave Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 33/1991 ter ustavnih zakonov o spremembah ustave 42/1997, 
66/2000, 24/2003, 69/2004 in 68/2006) in 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (UPB – 1 – Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006) na svoji 8. seji dne 
10. 7. 2007 sprejel 

MNENJE
k predlogu območij pokrajin v Sloveniji, z 

imeni in sedeži
I.

Svet Mestne občine Velenje soglaša s predlogom ustanovitve 
Savinjsko-šaleške pokrajine, ki obsega območja občin: Gornji 
Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, 
Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj in Velenje s sedežem v 
Velenju.

II.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje

Številka: 015-01-0001/2007-150
Datum:  11. 7. 2007

                                                                                                   
    Župan Mestne občine Velenje 

Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (Uradni 
list RS, št. 12/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94-odločba US, 8/96, 31/2000, 36/2000 
in 127/06), 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko višje in 
visokošolsko središče  (Uradni vestnik MOV, št.6/02 in 7/07) in  24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MOV, št15/06) je Svet Mestne 
občine Velenje na svoji 8. seji dne 10. 7. 2007 sprejel 

SKLEP
O SOGLASJU K IMENOVANJU 

DIREKTORICE JAVNEGA ZAVODA
REGIJSKO VIŠJE IN VISOKOŠOLSKO 

SREDIŠČE
I.

Svet Mestne občine Velenje daje soglasje k imenovanju Katje 
Esih, roj. 1973, stanujoče Na Rebri 10, Celje, za direktorico 
javnega zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče.  

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

Številka: 032-03-0001/2006-150
Datum:  11. 7. 2007

                                                                                                   
    Župan Mestne občine Velenje 

Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 11. člena Odloka o priznanjih Mestne 
občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 2/97, 12/03 in 5/07)  ter 24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06) na svoji 8. seji 
dne 10. 7. 2007 sprejel 

SKLEP
o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v 

letu 2007
I. 

Mestna občina Velenje podeljuje ob prazniku občine v letu 2007 
naslednja priznanja: 

1. Za častnega občana se imenuje:

Prof. dr. dr. h. c. Dušan MLINŠEK
Prof. dr. dr. h. c. Dušan Mlinšek se je 30. septembra 1925 rodil v 
učiteljski družini v Velenju. Po končanem študiju na Kmetijsko-
gozdarski fakulteti v Zagrebu je služboval na različnih koncih 
Slovenije.  Ustvarjalni nemir ga je spodbudil, da se je odločil za 
doktorski študij in leta 1958 doktoriral na Zvezni visoki tehniški 
šoli v Zürichu. Takrat se je tudi trajno zapisal raziskovalnemu 
delu. O rezultatih njegovega dela priča več kot 150 znanstvenih 
in strokovnih del ter prav toliko referatov in predavanj na 
domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih srečanjih. V 
letih od 1960 do 1996 je deloval na Biotehniški fakulteti, najprej 
kot profesor, kasneje kot predstojnik Oddelka za gozdarstvo in 
zatem kot dekan Biotehniške fakultete.
V zadnjih petdesetih letih je v Sloveniji in svetu odločilno prispeval 
k razvoju sonaravnega gozdarjenja. Je ustanovitelj in pobudnik 
vidnih mednarodnih ustanov s področja gozdarstva, častni član 
Mednarodne zveze organizacij za raziskavo gozdov IUFRO, 
prejel je odlikovanje OZN, častni doktorat Norveške univerze, je 
pa tudi dobitnik številnih drugih priznanj in odlikovanj. Njegova 
knjiga Sproščena tehnika gojenja gozdov je tudi po štiridesetih 
letih temeljno delo o gojenju gozdov v Sloveniji. 

2. Grb Mestne občine Velenje prejmejo:  

Msgr. Marijan Kuk
Msgr. Marjan Kuk, župnik župnije Sv. Martin v Velenju, bo letos 
dopolnil 80 let in od tega že polnih 42 let skrbi za duhovno 
osveščanje prebivalcev Velenja. 
Tudi zaradi njegove odprtosti je župnija prostor srečevanja ljudi 
različnih nacionalnosti, ki pomembno soustvarjajo strpnost in 
solidarnost med prebivalci našega mesta. 
Vsem na očeh so njegova prizadevanja za ohranjanje sakralnih 
objektov, župnijske cerkve, podružničnih cerkva v Cirkovcah, 
Plešivcu in Šenbricu, ki so nesporno naša skupna kulturna 
dediščina, na njegovo pobudo so tudi Škale dobile nadomestno 
cerkev, za kar so mu krajani zelo hvaležni.

Karl Drago Seme
Karl Drago Seme se 24. marca 1947 rodil v rudarski družini v 
Breznu nad Laškim. Z Velenjem je povezan vse od leta 1963, ko 
se je vpisal na Rudarski šolski center. Ob prihodu v Velenje se 
je priključil Amaterskemu gledališču Velenje. Že celo življenje je 
zelo aktiven na kulturnem področju. Zelo dobro ga poznajo tudi 
otroci, saj že preko 34 let igra vlogo dedka Mraza. Ogromno 
njegovega dela je prostovoljnega. Je moderator najrazličnejših 
kulturnih prireditev, pogosto tudi režiser, scenarist in nastopajoči 
na krajevnih, občinskih ali državnih praznovanjih. 
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Leta 1982 je za svoje delo prejel občinsko Napotnikovo priznanje, 
leta 1995 pa je za tri desetletja ustvarjalne in organizacijske 
dejavnosti prejel odličje Zveze kulturnih organizacij Slovenije s 
srebrnim listom.

Janko Sešel
Rodil se je 12. marca 1956 v Velenju. Izučen za strojnega 
ključavničarja je v sebi ves čas nosil skrito željo postati 
snemalec, kar mu je tudi uspelo. Že od nekdaj je rad pomagal 
ljudem v stiski, ves čas aktivno sodeluje pri številnih dobrodelnih 
prireditvah in dogodkih s področja turizma. Za svoje aktivno delo 
v Turističnem društvu Velenje je prejel bronasti in srebrni znak 
Turistične zveze Slovenije. Janko Sešel je bil  veliko let član 
Društva 40 mučenikov (šest let tudi predsednik), je pobudnik 
za ustanovitev Društva humoristov Velenje in na njegovo 
željo je društvo začelo z organizacijo humanitarnih koncertov, 
s katerimi so do sedaj pomagali že številnim posameznikom 
in institucijam. Je ponosen član ansambla HAHAHA, ki ga je 
ustanovil z namenom, da humanitarno deluje na prireditvah.
Janko Sešel je človek, ki je vedno pripravljen priskočiti na 
pomoč tistim, ki jo potrebujejo. S takšnim delom bo zagotovo 
nadaljeval tudi v prihodnje, saj se mu vedno znova porajajo 
nove ideje in volja do humanitarnega dela.

3. Plaketo Mestne občine Velenje prejmejo: 

Skupina Ave
Skupina Ave je v svojem dolgoletnem delovanju nanizala 
številne vidne dosežke na področju organizacije, delovanja in 
razvoja popularne glasbe. S svojimi uspešnimi nastopi doma 
in na tujem ansambel prispeva k prepoznavnosti, promociji 
in ugledu mestne občine Velenje. Člani skupine so v veliki 
meri zaslužni za visoke profesionalne standarde glasbene 
produkcije, ki so značilni za Velenje – mesto, ki že dolga leta 
prispeva uspešne in pomembne ustvarjalce različnih zvrsti 
popularne glasbe. Skupina Ave sodi med najstarejše pop-
rock zasedbe, njeno delovanje je zabeleženo tudi v veliki 
enciklopediji zgodovine YU rocka. Njihova diskografija je zares 
bogata. Po tridesetih letih so se ponovno zbrali in posneli nov 
album »Igral bom za zabavo«. Njihov singl »Vi ste heroji« je 
uradna himna Olimpijskega komiteja Slovenije. 
Danes skupino Ave sestavljajo: Rajko Djordjevič (kitare, vokal), 
Mišo Melanšek (bas, vokal), Leon Ferme (bobni), Sergej 
Škofljanec (kitare, klaviature, vokal) in Matej Kovše (klaviature, 
vokal).

Dragica Mavec
Dragica Mavec, rojena leta 1943, je s svojo plesno izobrazbo 
od leta 1967 do upokojitve vodila oddelek za izrazni ples v 
Glasbeni šoli Fran Korun Koželjski v Velenju. Vsa leta se je 
posvečala kreativnemu delu z otroki. Za časa poučevanja 
umetniškega plesa v Šaleški dolini je v štiridesetih letih vzgojila 
številne generacije plesalk in plesalcev sodobnega oziroma 
izraznega plesa. Še vedno poučuje najmlajši rod plesalcev v 
Plesnem studiu N Velenje. V veliki meri je njena zasluga, da 
velenjska plesna dejavnost uživa velik ugled v Sloveniji. Za 
svoje delo je prejela Listino Mete Vidmar za delo na področju 
sodobnega plesa, Šilihovo priznanje – državno priznanje za 
dosežke na pedagoškem področju, in Napotnikovo priznanje, 
številna priznanja pa so prejeli tudi njeni učenci.
Prispevek Dragice Mavec k razvoju sodobnega plesa na 
področju Šaleške doline je neprecenljiv.

Darko Oder
Darko Oder, rojen 21. julija 1957, je član Prostovoljnega 
gasilskega društva Šalek vse od leta 1957. Ves ta čas je 
deloval tudi v organih upravljanja društva. Sedaj opravlja delo 
predsednika društva. Je človek z izjemnimi organizacijskimi 
sposobnostmi, je komunikativen in zna prisluhniti človeku, mu 
svetovati ali pomagati. Pod njegovim vodstvom je Dom PGD 
Šalek dobil lepšo in sodobnejšo zunanjo podobo, tako da je 
zdaj v ponos ne samo članom društva ampak tudi kraju Šalek in 
občini Velenje. Povečalo se je tudi število članov društva.
Darko Oder je eden tistih ljudi, ki z dušo in srcem čutijo 
pripadnost gasilskemu stanu. Ni mu žal ur in porabljenega 
prostega časa v gasilstvu. Je človek z izjemno voljo do dela, 
od svojih zastavljenih ciljev ne odstopa, njegovo znanje zajema 
zelo širok spekter, njegova osebnost je polna novih idej. Darko 
Oder je tudi pobudnik in organizator Turističnega društva Šalek, 
soustanovitelj Društva upokojencev Šalek, ustanovitelj Moto 
kluba Šaleška dolina, aktivno sodeluje v Združenju šoferjev in 
avtomehanikov Velenje. V teh društvih aktivno deluje v organih 
upravljanja in je pobudnik številnih dejavnosti v društvih.

II.
Prejemnikom priznanj pripadajo odličja in plakete v skladu 
z Odlokom o priznanjih Mestne občine Velenje. Prejemniki 
priznanja prejmejo na slovesnosti ob občinskem prazniku. 

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

Številka: 032-10-0001/2007-260
Datum:  11. 7. 2007

                                                                                                   
    Župan Mestne občine Velenje 

Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi drugega odstavka 80.č 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), 7. odstavka 11. člena Zakona 
o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/2007) in 
11. alineje drugega odstavka 24. člena ter 3. odstavka 108. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (UPB-1-Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/06) na svoji 8. seji dne 
10. 7. 2007 sprejel 

SKLEP
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
SKLEPA O NAČRTU PRIDOBIVANJA 

IN RAZPOLAGANJA S STVARNIM 
PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE 

VELENJE ZA LETO 2007 
1. člen

V Sklepu o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim 
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2007 (Uradni 
vestnik Mo Velenje, št. 11/07 in 13/07; v nadaljevanju Sklep) se 
spremeni 2. odstavek 2. člena Sklepa tako, da se glasi:

»Razpolaganje s stvarnim premoženjem v lasti občine se za 
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leto 2007 načrtuje v okvirni ocenjeni vrednosti 1.866.361,00 EUR.« 

2. člen
Spremeni se 4. odstavek 2. člena Sklepa tako, da se glasi:

»Sredstva namenjena za nakup nepremičnega premoženja se za leto 2007 načrtujejo v okvirni ocenjeni vrednosti 3.568.330,50 
EUR.« 

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 460-02-0003/2006-281 
Datum:  11. 7. 2007

                                                                                                       Župan Mestne občine Velenje 
Srečko MEH, s.r.

PRILOGA 1 
Na�rt razpolaganja s stvarnim premoženja ob�ine v letu 2007 predstavlja preglednica A: 
»Na�rt razpolaganja s stvarnim premoženjem ob�ine v letu 2007«. 

Preglednica A: Na�rt razpolaganja s stvarnim premoženjem ob�ine v letu 2007

2007 - Zemljiš�a

Zemljiš�a
predvidena za 
razpolaganje v 

letu 2007

Zap.št. Opis predmeta prodaje  
Ocenjena
vrednosti

v €/m2 Ocenjena
vrednost v €*

2007 24.

Parcelna št. 3588/13, v izmeri 171 m2, 
k.o. Velenje in parc. št. 531/8, v izmeri 
212 m2, k.o. Bev�e 35 13.405

2007 25.

Del parcelne št. 1391/1, parc. št. 1383/1 
in parc. št. 1387, vse k.o. Velenje v 
skupni približni izmeri 2200 m2 15 33.000

SKUPAJ         1.356.192
2007 – Zgradbe in prostori 

2007 36. 

Stanovanje – garsonjera, Kidri�eva 55/a, 
Velenje, parcelna št. 1829/1 in parc. št. 
1829/2, k.o. Velenje  34.668

2007 37. 

Stanovanje – dvosobno, Tomši�eva 25, 
Velenje, parcelna št. 2577/1 in parc. št. 
2571/14, k.o. Velenje  43.912

SKUPAJ 510.169
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PRILOGA 2 
Na�rt pridobivanja stvarnega premoženja ob�ine v letu 2007 predstavlja preglednica B: 
»Na�rt pridobivanja nepremi�nega premoženja ob�ine za leto 2007«. 

Preglednica B: Na�rt pridobivanja nepremi�nega premoženja ob�ine za leto 2007

2007 - Zemljiš�a

Zemljiš�a
predvidena za 
pridobivanje v 

letu 2007

Zap.št. Opis predmeta pridobivanja  
Ocenjena
vrednosti

v €/m2 Ocenjena
vrednost v €*

2007 26.  

Del parcelna št. 611, v približni izmeri 
100 m2, k.o. Podkraj 15 1.500

2007 27.  

Parcelna št. 450/7, v izmeri 1059 m2 in 
parc. št. 449/27, v izmeri 124 m2, obe 
k.o. Hrastovec 25  29.575,00

2007 28. 

Parcelna št. 805/2, v izmeri 250 m2, 
parc. št. 809/2, v izmeri 1290 m2 in 
parc. št. 803/2, v izmeri 466, vse k.o. 
Velenje

neodpla�na
pridobitev neodpla�na

pridobitev

2007 29.  

Parcelna št. 807/2, v izmeri 231 m2, k.o. 
Velenje 55 3.465

2007 30.  

Del parcelne št. 1578, v približni izmeri 
42 m2 in parc. št. 1583, v približni 
izmeri 262 m2, obe k.o. Velenje 15 4.560

2007 31.  

Del parcelne št. 795/1, v približni izmeri 
3826 m2, parc. št. 795/4, v približni 
izmeri 329 m2, parc. št. 830/9, v 
približni izmeri 81 m2, parc. št. 1646/2, 
v približni izmeri 176 m2, parc. št. 
1646/3, v približni izmeri 81 m2, parc. 
št. 1646/5, v približni izmeri 16 m2 in 
parc. št. 1646/6, v približni izmeri 36 
m2, vse k.o. Velenje 15 68.175

2007 32.  

Del parc. št. 3511/1, v približni izmeri 
116 m2, k.o. Velenje 15 1.740

2007 33. 

Parcelna št. 805/1, v izmeri 1193 m2, 
parc. št. 803/1, v izmeri 2368 m2, parc. 
št. 802/3, v izmeri 778 m2 in parc. št. 
802/1, v izmeri 4098 m2, vse k.o. 
Velenje 55 464.035

2007 34. 

Parcelna št. 183/12, v izmeri 108 m2 in  
parc. št. 183/13, v izmeri 400 m2, obe 
k.o. Bev�e 35 17.780
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2007 35. 

Parcelne št. 309/13, v izmeri 2223 m2, 
parc. št. 309/16, v izmeri 427 m2 in 
parc. št. 310/2, v izmeri 211 m2, k.o. 
Velenje 15 42.915

SKUPAJ  3.144.930,5

2007 – Zgradbe in prostori 

2007 40. 
Stanovanje – garsonjera, Kidri�eva 55, 
parcelna št. 1829/1, k.o. Velenje  28.212

SKUPAJ 423.400
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi drugega odstavka 80.č 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), 7. odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/2007) in 11. alineje 
drugega odstavka 24. člena ter 3. odstavka 108. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1-Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06) na svoji 8. seji dne 10. 7. 2007 
sprejel 

SKLEP 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O NAČRTU PRIDOBIVANJA IN 

RAZPOLAGANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE VELENJE ZA 
LETO 2008

1. člen
V Sklepu o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2008 (Uradni vestnik Mo 
Velenje, št. 11/07; v nadaljevanju Sklep) se spremeni 4. odstavek 2. člena Sklepa tako, da se glasi:

»Sredstva namenjena za nakup nepremičnega premoženja se za leto 2008 načrtujejo v okvirni ocenjeni vrednosti 2.853.352,80 
EUR.« 

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 460-02-0003/2006-281 
Datum:  11. 7. 2007

                                                                                                       Župan Mestne občine Velenje 
Srečko MEH, s.r.
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PRILOGA 2 

Na�rt pridobivanja stvarnega premoženja ob�ine v letu 2008 predstavlja preglednica B: 
»Na�rt pridobivanja nepremi�nega premoženja ob�ine za leto 2008«. 

Preglednica B: Na�rt pridobivanja nepremi�nega premoženja ob�ine za leto 2008 

2008 - Zemljiš�a

Zemljiš�a
predvidena za 

pridobivanje v letu 
2008

Zap.št. Opis predmeta pridobivanja  
Ocenjena
vrednosti

v €/m2

Ocenjena
vrednost v 

€*

2008 23.  

Parcelne št. 309/3, v izmeri 4137 
m2, parc. št. 309/2, v izmeri 6614 
m2, parc. št. 309/4, v izmeri 1542 
m2, parc. št. 309/5, v izmeri 232 
m2, parc. št. 1962/4, v izmeri 1964 
m2, parc. št. 1962/1, v izmeri 7423 
m2, parc. št. 2117/1, v izmeri 2673 
m2, 427/1, v izmeri 4174 m2, parc. 
št. 3255/1, v izmeri 48391 m2, parc. 
št. 2485/1, v izmeri 7187 m2, parc. 
št. 3148, v izmeri 10555 m2, parc. 
št. 3132/1, v izmeri 20140 m2, parc. 
št. 3069/1, v izmeri 3128 m2, vse 
k.o. Velenje /vsa zemljiš�a so po 
statusu opredeljena kot gozd/ 2,1

248.136

2008 24. 

Parcelne št. 336, v izmeri 313 m2, 
parc. št. 335, v izmeri 200, parc. št. 
310, v izmeri 1000 m2, parc. št. 
313, v izmeri 200 m2, vse k.o. Lipje 

20 34.260

2008 25.  

Parcelni št. 3304, v izmeri 253 m2 
in parc. št. 3305/2, v izmeri 1328 
m2, obe k.o. Velenje 30 47.430

2008 26. 

Parcelna št. 703, v izmeri 17705 
m2, parc. št. 707, v izmeri 3868 m2, 
parc. št. 999, v izmeri 6076 m2, 
parc. št. 1057, v izmeri 2629 m2, 
parc. št. 571, v izmeri 11099 m2, 
parc. št. 1063, v izmeri 3742 m2, 
parc. št. 604, v izmeri 204778 m2, 
parc. št. 1023, v izmeri 47563 m2,  869.836,8
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parc. št. 566, v izmeri 12745 m2, 
parc. št. 562/1, v izmeri 2388 m2, 
parc. št. 539, v izmeri 8203 m2, 
parc. št. 538, v izmeri 22441 m2, 
parc. št. 513/2, v izmeri 12419 m2, 
parc. št. 507, v izmeri 14089 m2, 
parc. št. 533/1, v izmeri 3474 m2, 
parc. št. 533/2, v izmeri 40315 m2, 
parc. št. 535/2, v izmeri 674 m2, vse 
k.o. Škale 2,1

SKUPAJ 2.728.164,8
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS-UPB1-Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odl.US), 23. člena Uredbe o 
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in 
občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) in 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (UPB1-Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06) na svoji 8. seji dne 10. 7. 
2007 sprejel 

SKLEP
o izvzemu  nepremičnine v k.o. Velenje in k.o. 

Bevče  iz javnega dobra
1.

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine 
parc.št. 3588/13, njiva, v izmeri 171 m2 k.o. Velenje in parc.št. 
531/8, njiva, v izmeri 212 m2,   k.o. Bevče iz javnega dobra.
Nepremičnina postane po izvzemu iz javnega dobra last 
Mestne občine Velenje. 

2.
Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine 
Velenje.

Številka: 465-05-0135/2006-670
Datum:  11. 7. 2007

                                                                                                  
     Župan Mestne občine Velenje 

Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS-UPB1-Uradni list RS, št. 100/05, 21/06 odl.US in 14/07), 23. člena Uredbe 
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in 
občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) in 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (UPB1-Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06) na svoji 8. seji dne 10. 7. 
2007 sprejel 

SKLEP
o sprejemu posameznega programa menjave 
stvarnega premoženja- nepremičnine parc.št. 
3588/1, k.o. Velenje in 531/8, k.o. Bevče  za  

183/12 in 183/13, k.o. Bevče
I.

Svet Mestne občine Velenje sprejme posamezni program 
menjave stvarnega premoženja –  nepremičnine parc.št. 
3588/1, k.o. Velenje in 531/8, k.o. Bevče  za  183/12 in 183/13, 
k.o. Bevče, ki ga je oblikovala Komisija za razpolaganje, 
upravljanje in pridobivanje zemljišč Mestne občine Velenje na 
svoji seji dne 18.04.2007.

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 465-05-0135/2006-670
Datum:  11. 7. 2007

                                                                                                  
     Župan Mestne občine Velenje 

Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS-UPB1-Uradni list RS, št. 100/05), 23. člena Uredbe o pridobivanju, 
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list 
RS, št. 12/03 in 77/03) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB1-Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 15/06) na svoji 8. seji dne 10. 7. 2007 sprejel 

SKLEP
o sprejemu posameznega programa prodaje 

stvarnega premoženja- del nepremičnine 
parc.št. 1391/1, 1383/1, 1387,  k.o. Velenje 

– vrtički v Pesju
I.

Svet Mestne občine Velenje sprejme posamezni program 
prodaje stvarnega premoženja –  nepremičnine del parc. št. 
1391/1, 1383/1, 1387,  k.o. Velenje, ki ga je oblikovala Komisija 
za razpolaganje, upravljanje in pridobivanje zemljišč Mestne 
občine Velenje na svoji seji dne 29.03.2006.

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 465-05-0037/2006-670
Datum:  11. 7. 2007

                                                                                                  
     Župan Mestne občine Velenje 

Srečko MEH, s.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS-UPB1-Uradni list RS, št. 100/05), 23. člena Uredbe o pridobivanju, 
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list 
RS, št. 12/03 in 77/03) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB1-Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 15/06) na svoji 8. seji dne 10. 7. 2007 sprejel 

SKLEP 
o sprejemu posameznega programa prodaje 

stvarnega premoženja – dvosobnega 
stanovanja št. 12 v pritličju - 2. etaža v 

večstanovanjski stavbi Jenkova 17, Velenje, v 
izmeri 56,25 m2, ki stoji na parceli št. 2580/2, 

2580/3, zk vlož. št. 2657, k.o. Velenje

I.
Svet Mestne občine Velenje sprejme posamezni program 
prodaje stvarnega premoženja – dvosobnega stanovanja št. 
12 v pritličju večstanovanjske stavbe Jenkova 17, Velenje v 
skupni izmeri 56,25 m2, ki stoji na parceli št. 2580/2, 2580/3, 
zk vložek št. 2657, k.o. Velenje, ki ga je oblikovala Komisija za 
razpolaganje, upravljanje in pridobivanje stvarnega premoženja 
Mestne občine Velenje na seji dne 13.6.2007. 

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 360-03-0083/2006-283
Datum: 11. 7. 2007
                                                                                                 
   

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS-UPB1-Uradni list RS, št. 100/05), 23. člena Uredbe o pridobivanju, 
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list 
RS, št. 12/03 in 77/03) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB1-Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 15/06) na svoji 8. seji dne 10. 7. 2007 sprejel 

SKLEP 
o sprejemu posameznega programa prodaje 

stvarnega premoženja – dvosobnega 
stanovanja v večstanovanjski stavbi 

Tomšičeva 25, Velenje, št. 4, v izmeri 61,04 
m2, v 3. etaži z ID 1482/4, vl.št. 3344, 

podvložek št. 3344/4, parc.št. 2577/1, 2571/14, 
k.o. Velenje

I.
Svet Mestne občine Velenje sprejme posamezni program 
prodaje stvarnega premoženja – dvosobnega stanovanja v 
večstanovanjski stavbi Tomšičeva 25, Velenje št. 4, v izmeri 
61,04 m2, v 3. etaži z ID 1482/4, vpisanem v vl.št. 3344, 
podvložek št. 3344/4, parc.št. 2577/1, 2571/14, k.o. Velenje, 

ki ga je oblikovala Komisija za razpolaganje, upravljanje in 
pridobivanje stvarnega premoženja Mestne občine Velenje na 
seji dne 13.6.2007. 

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 360-03-0003/2007-283
Datum: 11. 7. 2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS-UPB1-Uradni list RS, št. 100/05), 23. člena Uredbe o pridobivanju, 
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list 
RS, št. 12/03 in 77/03) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB1-Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 15/06) na svoji 8. seji dne 10. 7. 2007 sprejel 

SKLEP 
o sprejemu posameznega programa menjave 

stvarnega premoženja – garsonjere  št. 6 
v 1. nadstropju v večstanovanjski stavbi 
Kidričeva 55a, Velenje, v izmeri 32,85 
m2, parc.št. 1829/1, zk vl.št. 2657, k.o. 

Velenje za garsonjero št. 53 v 7. nadstropju 
večstanovanjske stavbe Kidričeva 55, Velenje 
v izmeri 28,10 m2, parc. št. 1829/1, zk vl. št. 

3275, k.o. Velenje
I.

Svet Mestne občine Velenje sprejme posamezni program 
menjave stvarnega premoženja – garsonjere št. 6 v 1. 
nadstropju večstanovanjske stavbe Kidričeva 55a, Velenje v 
skupni izmeri 32,85 m2, parc. št. 1829/1, zk vl.št. 2657, k.o. 
Velenje za garsonjero št. 53 v 7. nadstropju večstanovanjske 
stavbe Kidričeva 55, Velenje v izmeri 28,10 m2, parac. 
Št. 1829/1, zk vl. Št. 3275, k.o. Velenje, ki ga je oblikovala 
Komisija za razpolaganje, upravljanje in pridobivanje stvarnega 
premoženja Mestne občine Velenje na seji dne 13.6.2007. 

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 360-03-0005/2006-283
Datum: 11. 7. 2007
                                                                                                 
   

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju (UL RS, št. 56/02, 53/05, 14/06, 27/06 Skl. US, 68/06, 121/06 in 1/07), 
Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (UL RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 
36/06, 46/06, 77/06 in 128/06), Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne 
uspešnosti direktorjev s področja kulture (UL RS, št. 28/06) in 24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (UPB1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06) na svoji 8. seji 
dne 10. 7. 2007 sprejel 

SKLEP
o soglasju k izplačilu dela plače za delovno 

uspešnost direktorju Muzeja Velenje
1. člen

Svet Mestne občine Velenje daje soglasje k izplačilu dela plače 
za delovno uspešnost direktorju Muzeja Velenje Damijanu 
Kljajiču za leto 2006 v višini 66 % dveh osnovnih mesečnih 
plač direktorja. 

2. člen
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje. 

Številka: 110-01-0004/2007-550
Datum:  11. 7. 2007

                                                                                                  
     Župan Mestne občine Velenje 

Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona 
v vrtcih (ZVrt – UPB2 – Uradni list RS, št. 100/2005) in 24. člena statuta Mestne 
občine Velenje (UPB – 1 – Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/2006), 
na svoji 8. seji dne 10. 7. 2007 sprejel 

SKLEP
o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih 

Vrtca Velenje
I.

V šolskem letu 2007/2008 pomeni določitev o fleksibilnem 
normativu povečanje števila otrok v oddelku za največ dva 
otroka, glede na število otrok v oddelku.

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje, fleksibilni normativ pa se 
začne uporabljati od 01.09.2007 dalje.

Številka: 640-01-0007/2004-530
Datum:  11. 7. 2007

                                                                                                  
     Župan Mestne občine Velenje 

Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi četrtega odstavka 34. člena Pravilnika 
o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 
(Uradni list RS, št. 75/2005 in 82/2005) in 24. člena statuta Mestne občine 
Velenje (UPB – 1 – Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/2006), na svoji 
8. seji dne 10. 7. 2007 sprejel 

SKLEP
o določitvi nižjega normativa v oddelku 

enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 
2007/2008

I.
V šolskem letu 2007/2008 se določi v oddelku enote Cirkovce 
Vrtca Velenje nižji normativ števila otrok, kot je zakonsko 
predvideno.

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje, nižji normativ pa se začne 
uporabljati od 01.09.2007 dalje.

Številka: 640-01-0007/2004-530
Datum:  11. 7. 2007

                                                                                                  
     Župan Mestne občine Velenje 

Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu  (ZKme-
UPB 1, Uradni list RS, št. 51/06) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje  
(UPB 1, Uradni Vestnik MOV, št. 15/06) na 8. seji dne 10. 7. 2007 sprejel 

PRAVILNIK
o dodeljevanju pomoči za  ohranjanje in 

razvoj kmetijstva in podeželja v Mestni občini 
Velenje za programsko obdobje 2007-2013

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina pravilnika) 

Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje ter vrste pomoči  
za majhna in srednje velika podjetja, kot je   opredeljeno v 
Prilogi 1 Uredbe Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja 
2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti 
pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L, št. 10 z 
dne 13.1.2001, str. 33, z vsemi spremembami), v nadaljevanju 
priloga 1 Uredbe  (ES), št. 70/2001, v skladu z Uredbo Komisije 
(ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 
87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje 
velika podjetja, ki se ukvarjajo s  proizvodnjo kmetijskih 
proizvodov in o spremembi  Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L, 
št. 358 z dne 16.12.2006, str. 3) (v nadaljevanju Uredba za 
skupinske izjeme), in z  Uredbo komisije (ES) št. 1998/2006 z 
dne 15. decembra 2006 o uporabi  členov 87 in 88 Pogodbe 
pri pomoči de minimis (UL L, št. 379 z dne 28.12.2006, str. 5)   
za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijah, 
ter z Uredbo Sveta  (ES), št. 1698/2005 z dne 20. septembra 
2005, o podpori za razvoj podeželja Evropskega kmetijskega 
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sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L, št. 277 z dne 
21.10.2005, str. 1-40).

2. člen
(način zagotavljanja sredstev)

Sredstva  za izvedbo ukrepov ohranjanja in razvoja kmetijstva 
ter podeželja za obdobje 2007-2013 v Mestni občini Velenje  
(v nadaljevanju: občine) se zagotavljajo v proračunu občine. 
Višina sredstev se določi  z odlokom o proračunu občine  za 
tekoče leto. 

3. člen
(oblika pomoči)

Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v določeni 
višini za posamezne namene kot nepovratna sredstva v obliki 
dotacij.

4. člen
(izrazi)

Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
• »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz  člena 

87 (1) Pogodbe;
• »kmetijski proizvodi «  pomenijo  proizvode iz seznama v 

Prilogi 1 pogodbe ES, razen ribiških  proizvodov in proizvodov 
iz ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000, 
proizvode, ki se uvrščajo v oznake KN 4502, 4503 in 4504 
(plutasti izdelki), proizvode, ki posnemajo ali nadomeščajo 
mleko in mlečne proizvode, kakor je navedeno v členu 3(2) 
Uredbe EGS št. 1898/87;

• »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek 
na kmetijskem proizvodu po katerem proizvod ostane 
kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetijah za pripravo 
živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;

• »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi 
ali razstavljati z namenom prodaje, ponudbe za prodajo, 
dobave ali katerega koli drugega načina dajanja v promet 
razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu 
posredniku ali predelovalcu in vsake dejavnosti priprave 
proizvoda za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni 
proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje, če 
se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;

• »majhna podjetja« pomeni podjetje, ki ima manj kot 50 
zaposlenih in 10 milijonov evrov letnega prometa;

• »srednje velika podjetja« imajo manj kakor 250 zaposlenih 
ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov evrov in /ali letno 
bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov evrov;

• »mikro-podjetja«: imajo manj kot 10 zaposlenih in manj kot 
2 milijona EUR letnega prometa;

• »bruto intenzivnost pomoči« pomeni znesek pomoči, 
izražen kot odstotek stroškov, za katere je projekt upravičen 
do pomoči. Vsi uporabljeni zneski so zneski pred odbitkom 
neposrednih davkov;

• »območja z omejenimi možnostmi« pomeni območja, kakor 
so jih države članice opredelile na podlagi člena 17 Uredbe 
(ES) št. 1257/1999 ( v nadaljevanju OMD);

• »kakovosten proizvod« pomeni proizvod, ki izpolnjuje merila, 
določena v skladu s členom 32 Uredbe (ES) št. 1698/2005;

• »podjetja v težavah« pomeni, da se za ta namen štejejo 
smernice Skupnosti o državni pomoči za reševanje podjetij 
v težavah (UL C št. 244 1.10.2004, str. 2-17) za podjetja v 
težavah, ko ni zmožno z lastnimi sredstvi ali s sredstvi, ki 
jih lahko pridobi od svojih lastnikov/delničarjev ali upnikov, 
preprečiti izgube, ki brez zunanjega posredovanja državnih 

organov kratkoročno ali srednjeročno skoraj gotovo ogrozile 
obstoj družbe.

5. člen
(vrste pomoči)

Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in 
podeželja v občini se sredstva za izvajanje ukrepov usmerjajo 
preko naslednjih pravnih podlag in ukrepov:

6.  člen
(splošni cilji)

Cilji ohranjanja in razvoja kmetijstva ter podeželja na območju 
občine so:
• ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine,
• ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja,
• povečanje konkurenčnosti primarnega sektorja,
• boljša učinkovitost in  strokovnost kmetijstva
• spodbujanje diverzifikacije.

7. člen
(upravičenci do pomoči)

Upravičenci do pomoči so:
(1) za ukrepe iz 8.  do 12. člena:
• kmetijska gospodarstva  - pravne in fizične osebe (SME 

podjetja), ki se ukvarjajo s primarno pridelavo kmetijskih 
proizvodov,  opredeljenih v Prilogi 1 Uredbe (ES) 70/2001, 
imajo sedež na območju občine  in so vpisani v register 
kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: nosilci kmetijskih 
gospodarstev);

(2) za zagotavljanje tehnične podpore iz 14. člena:
• registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki 

delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane 
na območju občine ali regije (v nadaljevanju: društva in 
združenja);

• organizacije, ki so registrirane za opravljanje storitev  na 
področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja (v 
nadaljevanju: registrirani izvajalci);

(3) za ukrepe iz 16. člena:
• nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmetijskega 

gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu 
nosilca dejavnosti; ko so ali se bodo registrirali za opravljanje 
dopolnilne dejavnosti na kmetiji (v nadaljevanju: nosilci 
dopolnilnih dejavnosti);

(4) za ukrep iz 18. člena:
• lokalna akcijska skupina, odgovorna za izvajanje lokalne 

razvojne strategije na območju občine

II.  UKREPI

POMOČI, DODELJENE PO UREDBI ZA SKUPINSKE 
IZJEME 

8. člen
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo

(4. člen  Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)

Namen ukrepa:
• posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske 

proizvodnje ob izpolnjevanju standardov Skupnosti,
• povečanje konkurenčnosti primarnega kmetijskega 

sektorja,
• dvig kakovosti v pridelavi,
• povečanje zaposlenosti;
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• ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin.
Cilji ukrepa:
• zmanjšanje proizvodnih stroškov,
• izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
• izboljšanje kakovosti,
• ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje 

higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali,
• boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov).
Predmet pomoči:
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko in 
rastlinsko proizvodnjo:
- naložbe v posodobitev   hlevov s pripadajočo notranjo 

opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo 
mleka, mesa in jajc;

- naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo;
- nakup kmetijske mehanizacije in opreme, vključno z  

računalniško programsko opremo;
- nakup kmetijskih zemljišč, v vrednosti do 10% celotne 

naložbe, če je nakup kmetijskega zemljišča sestavni del 
celotne investicije;

- prva postavitev ekstenzivnih travniških sadovnjakov ter 
prva postavitev oz.  prestrukturiranje intenzivnih trajnih 
nasadov sadovnjakov, vključno z jagodišči, ter hmeljišč;

- nakup in postavitev rastlinjakov, plastenjakov,  vključno s 
pripadajočo opremo;

- nakup in postavitev mrež proti toči;

Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko 
proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo 
toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo drobnice 
se pomoči dodelijo na območjih z omejenimi dejavniki. 

2. Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov:
- naložbe v postavitev pašnikov za nadzorovano pašo 

domačih živali in obor za rejo gojene divjadi;
- naložbe v izvedbo agromelioracijskih del in ureditev 

dostopov  (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih 
na kmetiji)  na kmetijskih gospodarstvih; 

Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.

Splošni pogoji upravičenosti:
- izdelan načrt izvedbe projekta  s popisom del, opreme 

in tehnologijo, ki ga pripravi za to pristojna strokovna 
institucija;

- ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
- pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, v 

kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
- gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi 

predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu 
okolja,

- mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki ga 
pripravi pristojna strokovna služba;

- naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti;
- kmetijsko gospodarstvo  mora prispevati k izpolnjevanju 

vsaj enega od naštetih specifičnih ciljev tega ukrepa, kar 
mora biti razvidno iz vloge;

- po zaključku investicije mora kmetijsko gospodarstvo 
izpolnjevati standard za dobro počutje živali;

- do pomoči so upravičena kmetijska podjetja, ki niso 
podjetja v težavah.

Upravičeni stroški:
- stroški posodobitve  hlevov (gradbena in obrtniška dela, 

oprema stojišč, ležišč, privezov in boksov, električna 
oprema, prezračevalni sistemi, napajalni sistemi,…); 

- stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme (za 
krmljenje,  molžo in izločke,…); 

- stroški nakupa materiala, opreme, in stroški novogradnje 
pomožnih živinorejskih objektov. Finančne podpore 
občine se ne dodelijo za obnovo in adaptacijo gnojnih jam 
in gnojišč za namen izpolnjevanja standarda »Nitratna 
direktiva«;

- stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije in opreme, 
vključno z  računalniško programsko opremo;

- stroški prve postavitve ekstenzivnih trajnih nasadov 
ali postavitve oz. prestrukturiranja (zamenjave sort) 
obstoječih intenzivnih trajnih nasadov (priprava zemljišča 
in postavitev opore in ograje, nakup sadilnega materiala, 
postavitev mrež proti toči,…);

- stroški nakupa in postavitve rastlinjaka ali plastenjaka s 
pripadajočo opremo;

- stroški nakupa in postavitve mrež proti toči;
- stroški nakupa opreme za ureditev pašnikov in obor 

(oprema za ograditev  in pregraditev pašnika na pašne 
čredinke, pašni aparat, ureditev napajališč,…);

- stroški izvedbe agromelioracijskih del, razen drenažna 
dela in material za drenažo;

- splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo investicije 
(honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški 
študije za izvedljivost, nakup patentov in licenc,…).

Podpore se ne dodelijo za:
• davke, razne takse in režijske stroške,
• stroške zavarovanja,
• stroške za refinanciranje obresti,
• za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne 

dokumentacije,
• investicije, povezane z  drenažiranjem kmetijskih zemljišč,
• samostojen nakup živali in samostojen nakup kmetijskih 

zemljišč,
• nakup enoletnih rastlin,
• investicije v naložbe trgovine,
• investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
• investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev 

Republike Slovenije in EU in
nakup proizvodnih pravic.

Finančne določbe:
- bruto intenzivnost pomoči: 
• do 50% upravičenih stroškov na OMD;
• do 40% upravičenih stroškov za ostala območja;
• če naložbo izvajajo mladi kmetje v petih letih od vzpostavitev 

kmetijskega gospodarstva, se intenzivnost pomoči poveča 
za 10% (te naložbe morajo biti opredeljene v poslovnem 
načrtu kot je določeno v členu 22 (c) in izpolnjeni morajo 
biti pogoji iz člena 22 Uredbe 1698/2006). 

Pomoč se lahko dodeli, da se upravičencu omogoči, da doseže 
novo uvedene minimalne standarde glede okolja, higiene in 
dobrega počutja živali.   
Najvišji znesek dodeljen pomoči posameznemu podjetju ne sme 
preseči 400.000 € v katerem koli obdobju treh proračunskih let 
oz. 500.000 € na območjih z omejenimi dejavniki, iz nacionalnih 
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virov in lokalnih virov. 

9. člen
Varstvo tradicionalnih krajin in stavb

( 5. člen  Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Namen ukrepa:
Z ukrepom želimo ohranjati proizvodno in neproizvodno 
dediščino na podeželju – objekte/tradicionalne stavbe ter 
prispevati k privlačnosti vaškega okolja kot bivalnega prostora 
in potenciala za razvoj drugih dejavnosti. V okviru ukrepa se 
bodo izvajale podpore investicijam, ki imajo poseben pomen za 
ohranjanje naravne in kulturne dediščine na podeželju. 

Cilji ukrepa:
• ohranitev naravne in kulturne dediščine na podeželju,
• prispevati k izboljšanju kvalitete bivanja na podeželju.

Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje obnove zgodovinskih 
znamenitosti, zaščitenih z občinskim odlokom in sicer:
- za naložbe, namenjene ohranjanju značilnosti neproizvodne 

dediščine, ki se nahajajo na kmetijskih gospodarstvih 
(arheološke, zgodovinske znamenitosti); 

- za naložbe za varstvo dediščine proizvodnih sredstev na 
kmetijah, kot so kmetijska poslopja, če naložba ne povzroči 
povečanja zmogljivosti kmetije.

Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev.

Splošni pogoji upravičenosti:
- objekt mora biti zaščiten z odlokom občine;
- obnova objekta mora potekati v skladu s kulturnovarstvenimi 

pogoji in kulturnovarstvenim soglasjem Zavoda za varstvo 
kulturne dediščine Slovenije, OE Celje

- predloženi morajo biti predračuni.

Upravičeni stroški:
- splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo investicije 

(stroški za pripravo  dokumentacije za rekonstrukcijo 
(ponovno postavitev) ali obnovo oziroma sanacijo objekta 
( posnetek stanja, arhitekturni in statični načrt),  projekt 
gradnje ali obnove, popis del, konservatorski program,…);

- stroški nakupa materiala in izvedbe del.

Podpore se ne dodelijo za:
• davke, razne takse in režijske stroške,
• stroške zavarovanja,
• stroške za refinanciranje obresti,
• za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne 

dokumentacije,
• investicije, ki se izvajajo izven območja občine in
• investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev 

Republike Slovenije in EU.

Finančne določbe:
- bruto intenzivnost pomoči: 
• za naložbe v neproizvodne objekte  do 100% dejanskih 

stroškov,
• za naložbe v proizvodna sredstva na kmetijah do 60% 

dejanskih stroškov oz. 75% na OMD, ki ne povzroči 
povečanja proizvodne zmogljivosti kmetije,

• dodatna pomoč se lahko odobri v višini do 100% za pokritje 
izrednih stroškov, ki nastanejo zaradi porabe tradicionalnih 
vrst materiala, ki je potreben za ohranitev značilnosti 
kulturne dediščine na stavbah. 

10. člen 
Premestitev kmetijskih poslopij v javnem interesu   

( 6. člen  Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)

Namen ukrepa
Namen ukrepa je ublažiti posledice, ki nastanejo zaradi 
premestitve poslopja, odstranitve obstoječih stavb ter poseganje 
v proces utečene proizvodnje na kmetiji, skrajšati čas za 
ponovno vzpostavitev in eventualno izboljšanje pogojev. 
Cilj ukrepa 
• upravičencu pomagati za čim prejšnjo vzpostavitev pogojev 

za normalno poslovanje.

Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje premestitve poslopij v 
javnem interesu. 

Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev. 

Pogoji upravičenosti:
Premestitev na podlagi javnega interesa (občine).

Upravičeni stroški:
• razstavljanje, odstranitev in ponovna postavitev obstoječih 

stavb,
• razstavljanje, odstranitev in ponovna postavitev obstoječih 

stavb, s posledico pridobitve nadomestnega modernejšega 
poslopja, 

• razstavljanje, odstranitev in ponovna postavitev objekta s 
povečanjem proizvodne zmogljivosti.

Podpore se ne dodelijo za:
• za že izvedena dela, 
• investicije, ki se izvajajo izven območja občine in
• investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev 

Republike Slovenije in EU.

Finančne določbe
- bruto intenzivnost pomoči:
• do 100 % dejanskih stroškov, če premestitev poslopja 

zajema le razstavljanje, odstranitev in ponovno postavitev 
obstoječih stavb,

• če je posledica premestitve poslopja, da kmet dobi 
modernejše poslopje, mora sam prispevati vsaj 50 % na 
OMD, na ostalih območjih pa vsaj 60% povečanja vrednosti 
poslopja po premestitvi. Če je upravičenec mladi kmet, je 
prispevek vsaj 55% ali 45% na OMD,

• če je posledica premestitve poslopja povečanje proizvodne 
zmogljivosti, mora kmet sam prispevati vsaj 60%,  na OMD 
pa vsaj 50% stroškov v zvezi s povečanjem zmogljivosti. 
Če je upravičenec mladi kmet, je prispevek vsaj 55% ali 
45% na OMD.
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11. člen
Pomoč za plačilo zavarovalnih premij

( 12. člen  Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)

Namen ukrepa:
Namen ukrepa je s povečanjem obsega zavarovanj zmanjšati 
posledice in tveganja, ki jih na plodovih in posevkih naredijo 
naravne nesreče kot so spomladanska pozeba, toča, požar, 
udar strele, vihar in poplave ter zmanjšati izgube, nastale zaradi 
bolezni živali.

Cilj ukrepa:
• vključevanje čim večjega števila kmetij v sistem zavarovanj 

posevkov in plodov ter živali.

Predmet podpore:
Sofinancira se zavarovalna premija v skladu z nacionalnim 
predpisom o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje 
kmetijske proizvodnje za tekoče leto.

Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev, ki sklenejo zavarovalno 
pogodbo za tekoče leto.

Splošni pogoji upravičenosti:
• izpolnjevanje določil nacionalnega predpisa, ki ureja 

sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske 
proizvodnje za tekoče leto.

Upravičeni stroški:
Sofinanciranje zavarovalnih premij za: 
• zavarovanje posevkov in plodov pred nevarnostjo toče, 

spomladansko pozebo, požarom, udarom strele, viharjem 
in poplavami, 

• zavarovanje živali pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni.

Podpore se ne dodelijo:
• za tiste deleže pomoči, kot jih s predpisom  o sofinanciranju 

zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje 
za tekoče leto določi Vlada Republike Slovenije,

• kmetijskim gospodarstvom, ki niso vpisana v register 
kmetijskih gospodarstev, ki ga vodi pristojno ministrstvo za 
kmetijstvo,

• kmetijskim gospodarstvom, ki imajo sedež in pretežni del 
površin, ki so predmet zavarovanja, izven območja občine.

Finančne določbe:
- bruto intenzivnost pomoči:
• podpora občine je razlika  med višino sofinancirane 

zavarovalne premije iz nacionalnega proračuna do 50 % 
opravičljivih stroškov zavarovalne premije za zavarovanje 
posevkov in plodov ter živali zaradi bolezni.

12.  člen
Pomoč za zaokrožitev zemljišč

( 13. člen  Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)

Namen ukrepa
Zaradi velikega števila majhnih in razpršenih parcel in neugodne 
posestne strukture  je namen ukrepa spodbuditi večje interes 
za zamenjavo kmetijskih zemljišč na območju občine in s tem 
povečati gospodarsko uspešnost kmetijskih gospodarstev.

Cilj ukrepa: 
• s sofinanciranjem združevanj in menjav kmetijskih zemljišč 

omogočiti večjo racionalnost pri obdelavi kmetijskih zemljišč 
in s tem zmanjšati stroške pridelave.

Predmet podpore:
Predmet podpore je sofinanciranje stroškov, nastalih z 
zaokrožitvijo zemljišč.

Upravičenci: 
Nosilci kmetijskih  gospodarstev.

Splošni pogoji upravičenosti:
Krijejo se stroški pravnih in upravnih postopkov.

Upravičeni stroški:
- stroški pravnih in upravnih postopkov.

Podpore se ne dodelijo:
• za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine,
• za aktivnosti, ki so financirane iz drugih javnih sredstev 

Republike Slovenije in EU.

Finančne določbe:
- bruto intenzivnost pomoči:
• do 100 % upravičenih stroškov pravnih in upravnih 

postopkov.

13. člen
Pomoč za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih 

proizvodov  
( 14. člen  Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)

Namen ukrepa
Namen ukrepa je spodbujati proizvodnjo kakovostnih kmetijskih 
proizvodov in s tem potrošnikom omogočiti večjo možnost 
dostopa do prehranskih proizvodov višje kakovosti. Prav tako 
je namen ukrepa promovirati območje pridelave kakovostnih 
kmetijskih proizvodov in s tem  širjenje in uveljavljanje 
podjetniških iniciativ.

Cilji ukrepa:
• doseganje višje dodane vrednosti za osnovne kmetijske 

proizvode,
• utrjevanje tržnega položaja kmetov,
• izboljšanje dohodkovnega položaja kmetov,
• povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki proizvajajo 

kakovostne kmetijske proizvode in so vključena v sheme 
kakovosti.

Predmet podpore:
Predmet podpore je spodbujanje proizvodnje kakovostnih 
kmetijskih proizvodov. 

Upravičenci:
- skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije.

Splošni pogoji upravičenosti:
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem 
območju, in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če 
storitve  zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske 
organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah 
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ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak 
prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali 
organizacije se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje 
storitve.
Izvajalci pomoči za spodbujanje proizvodnje kakovostnih 
kmetijskih proizvodov po tem pravilniku so organizacije, ki so 
registrirane za to dejavnost.
Občina z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne 
naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe 
plačil.

Upravičeni stroški:
Pomoč se lahko odobri za pokritje stroškov naslednjih 
dejavnosti, če so v zvezi z izboljšanjem kakovosti kmetijskih 
proizvodov:
- za tržne raziskave, zasnovo in oblikovanje proizvoda, vključno 
s pomočjo za pripravo vlog za priznanje geografskih označb in 
označb porekla ali potrdil o posebni naravi proizvoda, skladno 
z ustreznimi uredbami Skupnosti.

Podpore se ne dodelijo:
• za aktivnosti, ki se izvajajo izven območja občine; 
• za aktivnosti, ki so financirane iz drugih javnih sredstev 

Republike Slovenije in EU; 
• za stroške, ki nastanejo ob izvajanju investicij; 
• za stroške, ki nastanejo ob nadzoru, ki ga opravi sam kmet 

ali proizvajalec ali če zakonodaja EU predpisuje, da stroške 
nadzora nosijo proizvajalci sami. 

I. Finančne določbe:
- bruto intenzivnost pomoči:
• do 100 % dejansko nastalih stroškov v obliki subvencioniranih 

storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju 
proizvajalcem

14. člen
Zagotavljanje tehnične podpore

( 15. člen  Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)

Namen ukrepa
Namen ukrepa je zagotavljati boljšo učinkovitost in strokovnost 
kmetijstva ter prispevati  k njegovi dolgoročni sposobnosti 
preživetja.  

Cilji ukrepa:
• boljša učinkovitost kmetijstva in dolgoročna sposobnost 

preživetja,
• omogočiti nadomeščanje na kmetiji v primeru bolezni. 

Predmet podpore:
-  stroški izobraževanja in usposabljanja, svetovalnih storitev, 

organizacije forumov, tekmovanj, razstav in sejmov, 
sodelovanja na tekmovanjih, publikacij in spletišč,

-   stroški nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med 
boleznijo in dopustom.

Upravičenci:
1. društva in  združenja, 
2. registrirani izvajalci.

Občina z upravičenci sklene pogodbo, v kateri opredeli 
posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način 

izvedbe plačil.

Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci morajo k vlogi predložiti letni program dela in  
ostala dokazila, zahtevana z javnim razpisom. 
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem 
območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če 
tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge 
kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih 
skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do 
storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov 
skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje 
storitve.

Upravičeni stroški:
1. Na področju izobraževanja in usposabljanja kmetov in 

delavcev na kmetijskem gospodarstvu  se pomoč dodeli 
za kritje stroškov organiziranja in materialnih stroškov 
za izvedbo programov usposabljanja (predavanja, 
informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi,  strokovne 
ekkurzije,…):

• najem prostora, 
• honorar izvajalcu, 
• oglaševanje, 
• gradiva za udeležence, 
• stroški izvedbe strokovnih ekskurzij.
2. Na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani:
- honorarji  za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne 

dejavnosti niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški 
podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, redne 
pravne storitve ali oglaševanje.

3. Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med 
gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje 
na njih:

- stroški udeležbe,
- potni stroški,
- stroški publikacij,
- najemnine razstavnih prostorov,
- simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 

250 EUR na nagrado in zmagovalca.
4. Stroški publikacij (katalogov, spletišč), ki predstavljajo 

dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali 
proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in 
predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake 
možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov 
priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve 
internetne strani).

5. Za nadomeščanja kmeta, kmetovega partnerja med 
boleznijo in dopustom:

- stroški dela najete delovne sile,
- stroški strojnih storitev.

Podpore se ne dodelijo:
• za že izvedene aktivnosti,
• za stroške za storitve, povezane z običajnimi operativnimi 

stroški podjetja, na primer rutinsko davčno svetovanje, 
redne pravne storitve ali oglaševanje

• za stroške svetovanja, ki so financirani v okviru javne 
svetovalne službe.

Finančne določbe:
- bruto intenzivnost pomoči:
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• pomoč lahko krije do 100 % upravičenih stroškov; 
• pomoč se dodeli  v obliki subvencioniranih storitev in ne sme 

vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.

15. člen
Kumulacija

(19. člen  Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)

(1) Najvišji zneski pomoči, določeni v členih 8 do vključno 
14 tega pravilnika, se uporabljajo ne glede na to, ali  
se  podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz  
državnih ali  lokalnih sredstev ali pa se delno financira iz 
sredstev  Skupnosti.

(2) V zvezi z istimi stroški se pomoč,  izvzeta z Uredbo ES št. 
1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo 
po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav 
članic, vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 
88(1) Uredbe (ES)št. 1698/2005, ali s finančnimi sredstvi 
Skupnosti  zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če 
bi bila s  tako kumulacijo presežena največja dovoljena 
intenzivnost pomoči določena z Uredbo ES št. 1857/2006.

(3) Pomoč, izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006, se ne sme 
kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) 
številka 1860/2004 glede na iste upravičene odhodke ali 
naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena 
intenzivnost pomoči, določena v Uredbi ES št. 1857/2006 
in v tem pravilniku.

SPLOŠNA PRAVILA ZA GOSPODARSTVO » de minimis«
( 2. člen  Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006)

16. člen
Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah

(Uredba komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 87 in 
88 Pogodbe pri pomoči de minimis)

Namen ukrepa:
Z ukrepom želimo ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje in 
ustvarjanje delovnih mest, izboljšanje dohodkovnega položaja 
in utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev. 
Namenjen je naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja 
dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev že obstoječe 
dopolnilne dejavnosti.
 
Cilji ukrepa:
• povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki opravljajo 

dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Predmet podpore:
Predmet podpore so naložbe za sledeče vrste namenov:
(1) predelava kmetijskih proizvodov, opredeljenih  v Prilogi 1 

(mesa, mleka, vrtnin, sadja, mlevskih in škrobnih izdelkov, 
rastlinskih in živalskih olj ter maščob, pripravljenih krmil za 
živali, drugih živil, pijač, lesa, medu in čebeljih izdelkov, 
zelišč, gozdnih sadežev in gozdnih asortimentov),

(2) neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah, 
(3) neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven  kmetije,
(4) turizem na kmetiji (gostinska in negostinska dejavnost 

– ogled kmetije in njenih značilnosti in ogled okolice 
kmetije, prikaz vseh del iz osnovne kmetijske in gozdarske 
dejavnosti, prikaz vseh del iz ostalih vrst dopolnilne 
dejavnosti na kmetiji, turistični prevoz potnikov z vprežnimi 
vozili, ježa živali, žičnice, vlečnice, sedežnice, oddaja 

športnih rekvizitov, oddajanje površin za piknike);
(5) dejavnost (storitve in izdelki), povezana s tradicionalnimi 

znanji na kmetiji ( oglarstvo, tradicionalno krovstvo s 
slamo, skodlami in skriljem, peka v kmečki peči, izdelava 
drobnih galanterijskih izdelkov iz lesa, zbirke, izdelava 
podkev, podkovno kovaštvo, tradicionalni izdelki iz zelišč 
in dišavnic);

(6) pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na 
kmetiji;

(7) storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, 
orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem,

(8) izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, 
gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji,

(9) zbiranje in kompostiranje organskih snovi,
(10) aranžiranje ter izdelava vencev, šopkov ipd.  iz lastnega 

cvetja in drugih okrasnih rastlin. 

Upravičenci:
Nosilci in bodoči nosilci dopolnilnih dejavnosti.

Splošni pogoji upravičenosti:
• izdelan načrt izvedbe projekta  s popisom del, opreme 

in tehnologijo, ki ga opravi za to pooblaščena pristojna 
institucija;

• ponudbo oziroma predračun za nameravano investicijo;
• pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije, v 

kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja;
• mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti vlaganja 

v izbrano vrsto dopolnilne dejavnosti;
• gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi 

predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu 
okolja;

• naložba mora biti v skladu s Standardi Skupnosti;
• upravičenci morajo po končani investiciji izpolnjevati vse 

pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v 
javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o 
vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti 
na kmetiji;

• fotokopija dovoljenja o registraciji dopolnilne dejavnosti ali 
izjavo, da bo registriral dopolnilno dejavnost najpozneje 
eno leto po zaključeni investiciji v primeru, če le-ta še ni 
registrirana;

• dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti 
na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji. 

Upravičeni stroški:
• gradbena in obrtniška dela;
• stroški nakupa nove opreme, vključno z računalniško 

programsko opremo;
• stroški promocije; 
• stroški udeležbe na izobraževanjih in usposabljanjih;
• splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo projekta.

Podpore se ne dodelijo za:
• davke, razne takse in režijske stroške,
• stroške zavarovanja,
• stroške za refinanciranje obresti,
• za že izvedena dela, razen za izdelavo projektne 

dokumentacije,
• investicije, ki se izvajajo izven območja občine,
• investicije, ki so financirane iz drugih javnih sredstev 

Republike Slovenije in EU in
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nakup proizvodnih pravic.

Finančne določbe:
- bruto intenzivnost pomoči
do 50% upravičenih stroškov.

Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, 
ne  sme  presegati 200.000 € bruto v  katerem koli obdobju treh 
proračunskih let.

17. člen
Kumulacija

( 2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006 o uporabi členov 
87 in 88 Pogodbe pri pomoči de minimis)

Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli podjetju, 
ne  sme  presegati 100.000 € v sektorju transporta oziroma 
200.000 € bruto za področje predelave in trženja v  katerem 
koli obdobju treh proračunskih let (2.člen Uredbe komisije (ES) 
št.1998/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomoči de 
minimis).

 III. OSTALI UKREPI OBČINE 

18. člen
Izvajanje lokalne razvojne strategije (LEADER)

(63. člen Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005)

Namen ukrepa:
Zagotoviti večletno podporo inovativnim partnerskim razvojnim 
iniciativam na podeželju, ki bodo prispevale k razvoju delovnih 
mest in kakovosti življenja na podeželju,

Cilji:
Izvajanje projektov po načelih LEADER.

Sredstva bodo dodeljena za upravljanje in izvajanje lokalne 
razvojne strategije na podlagi letnega programa lokalne 
akcijske skupine. 

Upravičenci:
• lokalna akcijska skupina.

Pogoji upravičenosti:
- predložen letni program upravljanja in izvajanja lokalne 

razvojne strategije. 

Finančne določbe:
Sredstva bodo dodeljena za upravljanje in izvajanje lokalne 
razvojne strategije na podlagi letnega programa lokalne 
akcijske skupine.
Bruto intenzivnost pomoči:
- do 50% opravičljivih stroškov za izvajanje projektov

IV. MERILA IN KRITERIJI

19. člen
Merila in kriteriji za dodeljevanje pomoči  po tem pravilniku bodo 
podrobneje določena v javnem razpisu

V. NAČIN DODELJEVANJA POMOČI

20. člen
Pomoči se bodo dodeljevale na podlagi predhodno izvedenega 
javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu republike 
Slovenije, skladno s pogoji in po postopku, določenem v 
veljavnih predpisih.
K vlogi za dodelitev sredstev bodo upravičenci poleg ostalih, z 
razpisom zahtevanih  podatkov morali obvezno priložiti izjavo, 
da upravičenec za ta namen v tekočem letu še ni prejel sredstev 
iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov. 
Če pa je, njeno višino pridobi občina od izplačevalca oz. njeno 
višino dokaže vlagatelj z ustrezno dokumentacijo.

Do pomoči so upravičena kmetijska podjetja, ki niso podjetja v 
težavah.

21. člen
Medsebojne obveznosti med občino in upravičencem se bodo 
uredile s pogodbo. 
Pred sklenitvijo pogodbe bo občina upravičencu izdala sklep o 
višini odobrenih sredstev in opravičljivih stroških za posamezen 
ukrep in namen. 

VI. NADZOR IN SANKCIJE

22. člen
(Nadzor in sankcije)

Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja komisija, ki jo 
imenuje župan. 

V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem 
pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi  
zamudnimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve 
drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti. 

VII. KONČNI DOLOČBI

23. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik 
o finančnih intervencijah  za ohranjanje in razvoj kmetijstva 
Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 6/02, 1/03).

24. člen
Ta pravilnik začne veljati 20. dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje in se uporablja za programsko obdobje 
2007-2013.

Številka: 403-01-0001/2002
Datum:  11. 7. 2007
           

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 49. a člena Zakona o lokalni samoupravi 
(UPB-1, Uradni list RS št. 100/2005, 21/2006 – odl. US in 14/2007), 2. člena 
Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006) in 24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MOV, št. 15/2006) na svoji 8. seji 
dne 10. 7. 2007 sprejel 

ODLOK
O USTANOVITVI SKUPNEGA ORGANA 

OBČINSKE UPRAVE 
»MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT«

1. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom občine ustanoviteljice ustanavljajo 
»Medobčinski inšpektorat« (v nadaljevanju: inšpektorat) kot 
skupni organ občinske uprave za izvrševanje upravnih nalog 
na področju inšpekcijskega nadzora ter občinskega redarstva 
za območje občin Zgornje Savinjske in Šaleške doline ter 
Občine Braslovče.

2. člen
Ustanoviteljice so:
- Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče
- Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad
- Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob 

Savinji
- Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče
- Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje
- Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje
- Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 

Rečica ob Savinji 
- Občina Solčava, Solčava 16, 3335 Solčava
- Občina Šmartno ob Paki, Šmartno 72, 3327 Šmartno ob 

Paki
- Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj  in
- Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.

Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti občine 
ustanoviteljice uredijo z dogovorom o medsebojnih razmerjih 
(v nadaljevanju: dogovor), ki ga podpišejo župani, s 
katerim podrobneje določijo svoje pravice in obveznosti do 
inšpektorata, načrtovanje in način dela, način poročanja, način 
financiranja, opravljanja administrativnih, strokovnih in drugih 
nalog za inšpektorat ter druge za nemoteno delo inšpektorata 
pomembne zadeve. Obseg dela se določa s trimesečnimi plani 
za posamezno občino ustanoviteljico.

3. člen
Ime inšpektorata je: Medobčinski inšpektorat
Sedež inšpektorata je v Velenju, Kopališka 3.

Inšpektorat ima pečat okrogle oblike, ob zgornjem robu je napis 
Medobčinski inšpektorat, na spodnjem robu pa Sa – Ša.

2. NALOGE IN DELO MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA 

4. člen
Inšpektorat opravlja naloge izvajanja inšpekcijskega 
nadzorstva ter medobčinskega redarstva na področjih, ki jih 
urejajo predpisi občin ustanoviteljic skladno z zakonom.

Inšpekcijsko nadzorstvo ter medobčinsko redarstvo se 

opravlja v posamezni občini upoštevajoč razmerje števila 
prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev 
občin ustanoviteljic oziroma skladno z dogovorom iz drugega 
odstavka 2. člena tega odloka.

Zaposleni v inšpektoratu so pooblaščeni za odločanje o 
prekrških. Za vodenje postopka in izdajo plačilnega naloga je 
pooblaščen medobčinski redar, za vodenje postopka in izdajo 
odločbe o prekrških pa je lahko pooblaščena uradna oseba, 
ki ima najmanj visokošolsko izobrazbo prve stopnje ali njej 
enakovredno raven izobrazbe. 

5. člen
Pri izvrševanju upravnih nalog nastopa inšpektorat kot organ 
tiste občine ustanoviteljice, v katero krajevno pristojnost naloga 
spada.

Upravni akti, ki jih izdajajo pooblaščene osebe inšpektorata, 
imajo v glavi naziv inšpektorata, izdajajo pa se v imenu krajevno 
pristojne občine ustanoviteljice.

Inšpektorat mora pri izvrševanju upravnih nalog ravnati po 
usmeritvah župana in direktorja občinske uprave občine 
ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada 
skladno s predpisi, ki urejajo inšpekcijski nadzor, glede 
splošnih vprašanj organiziranja in delovanja uprave pa po 
skupnih usmeritvah županov občin ustanoviteljic.

Vodja inšpektorata odgovarja za izvrševanje upravnih 
nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine 
ustanoviteljice županu in direktorju občinske uprave te občine, 
za delo organa skupne občinske uprave v celoti pa skupaj 
vsem županom občin ustanoviteljic.

6. člen
Inšpektorat vodi vodja inšpektorata, ki ga imenujejo in 
razrešujejo župani občin ustanoviteljic.

Vodja inšpektorata mora imeti najmanj visoko strokovno 
izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj.

7. člen
Vodja inšpektorata predstavlja in zastopa inšpektorat, 
organizira opravljanje nalog inšpektorata ter izvaja vsa dela 
in naloge, ki so potrebne za redno, pravočasno, strokovno in 
učinkovito delo.

Vodja inšpektorata odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega 
razmerja zaposlenih v inšpektoratu.

8. člen
Naloge medobčinskega redarstva kot pooblaščene uradne 
osebe opravljajo vodja medobčinskega redarstva ter 
medobčinski redarji. Vodja inšpektorata je hkrati vodja 
medobčinskega redarstva.
Redarji v okviru in v skladu z zakonom, občinskimi odloki in 
občinskim programom varnosti skrbijo za javno varnost in javni 
red na območju občin ustanoviteljic.

9. člen
Podrobneje se obseg nalog, ki jih bo inšpektorat izvajal za 
posamezno občino ustanoviteljico, opredeli v dogovoru iz 
drugega odstavka 2. člena tega odloka.
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10. člen
O izločitvi zaposlenega v inšpektoratu odloča direktor občinske 
uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, ki v primeru 
izločitve zaposlenega o stvari tudi odloči.

3. SREDSTVA ZA DELO MEDOBČINSKEGA 
INŠPEKTORATA 

11. člen
Sredstva za nemoteno delo inšpektorata zagotavlja Mestna 
občina Velenje. 
Sredstva za delo inšpektorata zagotavljajo ostale občine 
ustanoviteljice v svojih proračunih skladno z obsegom dela za 
posamezno občino ustanoviteljico.

Stroški dela  se obračunavajo posebej, skladno z veljavnimi 
predpisi, ki urejajo to področje. 

12. člen
Podrobneje se način financiranja določi z dogovorom iz 
drugega odstavka 2. člena tega odloka.

13. člen
Za škodo, povzročeno z delom zaposlenega v inšpektoratu 
odgovarjajo solidarno občine ustanoviteljice.

14. člen
Inšpektorat prevzame od občin ustanoviteljic upravne naloge 
in pristojnosti na področjih inšpekcijskega nadzorstva skladno 
z dogovorom iz drugega odstavka 2. člena tega odloka.

15. člen
Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz 
inšpektorata tako, da svojo namero pisno poda vodji 
inšpektorata. Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko 
poravna vse obveznosti do inšpektorata in ko pričnejo veljati 
spremembe tega odloka.

4. PREHODNA DOLOČBA

16. člen
Občine ustanoviteljice morajo sprejeti občinski program 
varnosti iz 8. člena tega odloka najkasneje do 31.12.2008.

5. KONČNI DOLOČBI

17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski 
inšpektorat« (Uradni vestnik MOV, št. 10/2003, 5/2005 in 
21/2005).

18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v uradnem glasilu 
občine.

Številka: 015-02-0002/2007-690
Datum:  11. 7. 2007 

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 19. in 20. člena Zakona o spodbujanju 
razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/2004) in na podlagi 24. člena Statuta MO 
Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006) na 8. seji dne 10. 7. 
2007 sprejel 

ODLOK 
O TURISTIČNI TAKSI V MESTNI OBČINI 

VELENJE
SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določajo zavezanci za plačilo turistične 
takse, določa se višina turistične takse, oprostitev plačila 
turistične takse, postopek pobiranja in odvajanja turistične 
takse, evidenca oprostitev plačila turistične takse, rok za 
nakazovanje turistične takse, mesečno poročilo in nadzor nad 
pobiranjem turistične takse.

2. člen
Turistična taksa je pristojbina za prenočevanje, s katero so 
zavezancem za plačilo v turističnem območju na voljo določene 
storitve in ugodnosti, ki se jim ob vsakokratnem koriščenju ne 
zaračunavajo posebej. 

3. člen
Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani Republike 
Slovenije in tujci, ki na območju Mestne občine Velenje izven 
svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja 
(v nadaljevanju turisti) v nastanitvenem objektu. 
Osebe iz prejšnjega odstavka tega člena plačajo turistično 
takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Plačati so jo 
dolžne tudi v primeru, ko so deležne brezplačnih storitev za 
prenočevanje, razen če Zakon o spodbujanju razvoja turizma 
ne določa drugače.

VIŠINA TURISTIČNE TAKSE

4. člen
Turistična taksa se določa v točkah. Vrednost točke določa in 
usklajuje Vlada Republike Slovenije enkrat letno, na podlagi 
gibanja cen življenjskih potrebščin. Za celotno območje 
Mestne občine Velenje se določi turistična taksa v višini 11 
točk. Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži 
število točk z vrednostjo točke.

OPROSTITEV PLAČILA TURISTIČNE TAKSE

5. člen
Plačila turistične takse so oproščeni:
- otroci do 7. leta starosti,
- osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega 

organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu 
podana invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije 
potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije 
o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na 
podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,

- otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije 
odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s 
posebnimi potrebami,

- učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma 
mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, 
ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge 
vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge 
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skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
- dijaki in študentje v dijaških oziroma v študentskih 

domovih,
- osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem 

obratu neprekinjeno več kot 30 dni,
- tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in 

sporazumih oproščeni plačila turistične takse,
- člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, 

na podlagi veljavne članske izkaznice.

Turistično takso v višini 50 % plačujejo:
- osebe od 7. do 18. leta starosti,
- turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki 

prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v 
mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF,

- turisti v kampih.

POSTOPEK POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE 
TAKSE

6. člen
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni 
podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo 
turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso v imenu 
in za račun Mestne občine Velenje hkrati s plačilom storitev za 
prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati 
turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne 
zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.

EVIDENCA OPROSTITEV PLAČILA TURISTIČNE TAKSE

7. člen
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, 
mora biti vpisan razlog oprostitve iz 5. člena tega odloka v 
evidenci, ki je določena v 31. členu Zakona o spodbujanju 
razvoja turizma, in ki se vodi v skladu s predpisi, ki urejajo 
prijavo prebivališča.

ROK ZA NAKAZOVANJE TURISTIČNE TAKSE, MESEČNO 
POROČILO

8. člen
Osebe iz 6. člena tega odloka nakazujejo pobrano turistično 
takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben 
račun Mestne občine Velenje. 
Prav tako so osebe iz 6. člena tega odloka dolžne do 25. 
dne v mesecu za pretekli mesec predložiti občini (Turistično 
informacijskemu centru Velenje – TIC) in pristojnemu davčnemu 
organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število 
prenočitev in znesek pobrane turistične takse. Poročilo so 
osebe dolžne predložiti tudi v primeru, ko niso imele gostov na 
prenočevanju. V tem primeru se na poročilo pripiše, da gostov 
na prenočevanju ni bilo.
Mesečno poročilo iz prejšnjega odstavka tega člena osebe iz 
6. člena tega odloka pošljejo na predpisanem obrazcu, ki je 
sestavni del tega odloka.

9. člen
Zbrana turistična taksa je prihodek občine in se uporablja 
namensko za izvajanje razvoja turistične dejavnosti v Mestni 
občini Velenje.

NADZOR NAD POBIRANJEM TURISTIČNE TAKSE

10. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter 
vodenjem evidenc lahko opravlja tudi pristojni občinski 
inšpekcijski organ.
Kazenske določbe se uporabljajo tako, kot jih navaja Zakon o 
spodbujanju razvoja turizma.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

11. člen
Za vprašanja, ki jih ta odlok ne ureja, se neposredno uporablja 
Zakon o spodbujanju razvoja turizma. Če bi v primeru 
sprememb določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma 
postale posamezne določbe tega odloka neskladne z zakonom, 
se uporabljajo neposredno določbe Zakona o spodbujanju 
razvoja turizma.

12. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični 
taksi v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 
10/1998).

13. člen
Besedilo Odloka o turistični taksi v Mestni občini Velenje se 
objavi na spletnih straneh Mestne občine Velenje, obvestilo o 
sprejemu in besedilu odloka pa se objavi v lokalnih medijih.

14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka:
Datum:  11. 7. 2007                                                                   
                  

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/2006), 30. in 33. člena 
Energetskega zakona (EZ – UPB2, Uradni list RS, št. 27/2007) ter 24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (UPB - 1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006) 
na svoji 8. seji dne 10. 7. 2007 sprejel 

ODLOK 
o dejavnosti sistemskega operaterja 

distribucijskega omrežja zemeljskega plina in 
distribuciji toplote v Mestni občini Velenje

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok ureja način izvajanja naslednjih izbirnih gospodarskih 
javnih služb (v nadaljnjem besedilu: javne službe) na območju 
Mestne občine Velenje: 

1. dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja 
zemeljskega plina, 

2. distribucija toplote, in sicer tako, da določa: 

– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javnih 
služb, 

– vrsto in obseg javnih dobrin in njihovo prostorsko  
razporeditev, 

–   pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, 

–   pravice in obveznosti uporabnikov, 

–   vire financiranja javnih služb in način njihovega 
oblikovanja, 

–  vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje    
javnih služb.

2. člen
Pojmi imajo po tem odloku naslednji pomen:
 
– Dejavnost Sistemskega operaterja distribucijskega 

omrežja zemeljskega plina je transport oziroma distribucija 
zemeljskega plina ter upravljanje, vzdrževanje, obratovanje 
in razvoj distribucijskega omrežja; 

– Distribucijsko omrežje za zemeljski plin je plinovodno 
omrežje, po katerem se izvaja transport oziroma distribucija 
zemeljskega plina do končnih odjemalcev; 

–  Distribucija toplote je dobava toplote ali hladu iz 
distribucijskega omrežja; 

–  Distributer toplote je izvajalec dejavnosti distribucije toplote, 
kar pomeni tako izvajalec dejavnosti dobave toplote, kot tudi 
izvajalec dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega 
omrežja; 

–  Distribucijsko omrežje za toploto je omrežje za prenos 
tople in vroče vode ali pare, katerega predstavlja sistem 
povezanih naprav, ki so namenjene transportu oziroma 
distribuciji toplote do priključnega voda oziroma do 

odjemnega mesta; 

Drugi pojmi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen kot 
je določeno v zakonih in v podzakonskih predpisih, ki so izdani 
na njihovi podlagi.

II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA 
OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE

3. člen
Mestna občina Velenje zagotavlja izvajanje javnih služb iz 
1. člena tega odloka v javnem podjetju Komunalno podjetje 
Velenje d.o.o., Koroška cesta 37/b, Velenje (v nadaljnjem 
besedilu tudi: izvajalec).

4. člen
V prejšnjem členu navedeni izvajalec javnih služb izvaja 
dejavnost na celotnem območju Mestne občine Velenje, 
ob upoštevanju veljavnih področnih predpisov in z uporabo 
infrastrukturnih objektov in naprav, ki so v lasti Mestne občine 
Velenje in dani v upravljanje izvajalcu.

5. člen
Vsa medsebojna razmerja med lastniki infrastrukturnih 
objektov in naprav in izvajalcem javnih služb so opredeljena 
v Pogodbi o uporabi in upravljanju komunalne infrastrukture z 
dne 23.01.1998.

III. VRSTE IN OBSEG JAVNIH DOBRIN JAVNE SLUŽBE IN 
NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV

6. člen
Storitve javne službe so: 

–  distribucija zemeljskega plina po plinovodnem omrežju ter 
upravljanje, vzdrževanje, obratovanje in razvoj plinovodnega 
omrežja in naprav,

– distribucija toplote po toplotnem omrežju ter upravljanje, 
vzdrževanje, obratovanje in razvoj toplotnega omrežja in 
naprav ter dobava toplote tarifnim odjemalcem,
 
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti oskrbe z 

zemeljskim plinom, toploto in hladom,

–  odčitavanje merilnikov porabe zemeljskega plina in toplote,

–  druge storitve javne službe, določene s predpisi.
 
S storitvami iz prejšnjega odstavka tega člena se zagotavlja 
oskrba z zemeljskim plinom in oskrba s toploto.

7. člen
Oskrba z zemeljskim plinom in oskrba s toploto je prostorsko 
zagotovljena na tistih območjih Mestne občine Velenje, kjer je 
distribucijsko omrežje zgrajeno in ima zadostne zmogljivosti za 
priključitev. 

Ne glede na določila veljavnih prostorskih aktov, ki določajo 
način oskrbe z energijo na posameznih območjih, morajo 
investitorji pri določitvi vrste energije za oskrbo stavb preveriti 
tehnične in ekonomske možnosti oskrbe stavb iz sistema 
oskrbe s toploto, kjer pa to ni možno pa iz sistema z zemeljskim 
plinom.
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Območja, opremljena z omrežji iz prvega odstavka tega člena, 
so razvidna iz katastra, ki je na vpogled pri izvajalcu.

IV. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE OSKRBE Z ZEMELJSKIM 
PLINOM IN S TOPLOTO

8. člen
Pogoji za zagotavljanje oskrbe z zemeljskim plinom in s toploto 
so:
 
– zgrajeno plinovodno in toplotno omrežje in izvedena  

priključitev na to omrežje,
 
–  izpolnjevanje obveznosti izvajalca in
 
–  javna pooblastila izvajalca.

Priključitev na plinovodno in toplotno omrežje

9. člen
Priključitev na plinovodno in toplotno omrežje je možna pod 
pogoji določenimi s tem odlokom in pod pogoji ter s soglasjem 
izvajalca. 
 
Obveznosti izvajalca

10. člen
V zvezi z izvajanjem javne službe ima izvajalec obveznost: 

– ravnati skladno z zakonom, sistemskimi obratovalnimi 
navodili ter splošnimi pogoji za dobavo in odjem plina in toplote 
iz distribucijskega omrežja in tarifnim sistemom,
 
– izvajati javna pooblastila skladno z veljavnimi predpisi.
Javna pooblastila

11.člen

V zvezi z izvajanjem javnih služb ima izvajalec naslednja javna 
pooblastila: 

– daje smernice in mnenja na prostorske akte skladno s 
predpisi o urejanju prostora, 

– določa projektne pogoje pred začetkom izdelave projektne 
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, 

– daje soglasja k projektnim rešitvam, skladno s predpisi o 
graditvi objektov za posege, ki se nanašajo ali imajo vpliv na 
plinovodno in toplotno omrežje, 

– izdaja soglasja k priključitvi oziroma odločbe o zavrnitvi 
priključitve na plinovodno in toplotno omrežje, 

– izdaja sistemska obratovalna navodila za distribucijsko 
omrežje zemeljskega plina, 

– izdaja sistemska obratovalna navodila za distribucijsko 
omrežje za oskrbo s toploto,
 
– sprejme splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega 
plina iz distribucijskega omrežja in 

– sprejme splošne pogoje za dobavo in odjem toplote iz 
distribucijskega omrežja. 

Izvajalec je dolžan izdati in javno objaviti: 

– tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega 
omrežja.

12. člen
Lokalna skupnost oz. pristojni organ ustanovitelja daje soglasje 
k sprejemu naslednjih aktov iz predhodnega člena:

– soglasje k sprejemu splošnih pogojev za dobavo in odjem 
zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja in splošnih 
pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega 
omrežja, 

– soglasje k tarifnemu sistemu za dobavo in odjem toplote iz 
distribucijskega omrežja.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV

13. člen
Pravice in obveznosti uporabnikov urejajo področni zakoni, 
Sistemska obratovalna navodila, Splošni pogoji za dobavo in 
odjem, tarifni sistem in posamezne pogodbe.

VI. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE

14. člen
Javna služba se financira: 

– iz cene za dobavljeno toploto in zemeljski plin, 

– iz omrežnine, 

– iz proračuna Mestne občine Velenje in 
– iz drugih virov.

VII. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH 
ZA IZVAJANJE JAVNIH SLUŽB

15. člen
Objekti, naprave in omrežja za distribucijo zemeljskega plina 
in toplote so objekti gospodarske infrastrukture javne službe, 
ki so namenjeni javni koristi in se zanje uporabljajo določbe 
prvega odstavka 93. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 110/02 in 8/03).
 
Objekti gospodarske infrastrukture za plinovodno omrežje 
javne službe so: 

– glavni plinovodi, 

– merilno regulacijske in regulacijske postaje,
 
– naprave za odorizacijo plina, 

– druge naprave potrebne za obratovanje sistema oskrbe s 
plinom. 

Objekti gospodarske infrastrukture za toplotno omrežje javne 
službe so:
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– glavni vod, 

– priključni vod in

– toplotne postaje.

VIII. NADZOR

16.člen
Nadzor nad izvajanjem javnih služb iz 1. člena tega odloka 
izvajajo pristojne inšpekcijske službe in pooblaščen organ 
Občinske uprave Mestne občine Velenje.

IX. KAZENSKE DOLOČBE

17. člen
Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba-
izvajalec, če: 

– ravna v nasprotju s 10. členom tega odloka.

Z globo 400 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe-
izvajalca za prekršek iz prvega odstavka tega člena.

18. člen
Z globo 1.400 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba in 
samostojni podjetnik posameznik, če: 

– če se priključi na plinovodno ali toplovodno omrežje brez 
soglasja izvajalca.

Z globo 400 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe 
za prekršek iz prvega odstavka tega člena.

19. člen
Z globo 400 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, če:
– če se priključi na plinovodno ali toplovodno omrežje brez 
soglasja izvajalca.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen
Izvajalec mora akte iz 11. člena tega odloka izdelati najkasneje 
v šestih (6) mesecih po uveljavitvi tega odloka.

21.člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok za 
dobavo in odjem plina iz plinovodnega omrežja v Mestni občini 
Velenje, ki je v upravljanju Komunalnega podjetja Velenje 
(Uradni Vestnik MOV, št. 9/96) in Odlok o oskrbi s toplotno 
energijo iz sistema daljinskega ogrevanja (Uradni Vestnik MOV, 
št. 4/97), razen določb o splošnih pogojih za odjem in dobavo 
toplote ter plina, ki prenehajo veljati z uveljavitvijo aktov iz 11. 
člena tega odloka.

 22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 352-04 – 0003/2007
Datum: 11. 7. 2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

Občinski svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 49. a člena Zakona o lokalni 
samoupravi (UPB-1, Uradni list RS št. 100/2005, 21/2006 – odl. US in 14/2007), 
2. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006) in 16. 
člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, 
št. 13/2006) na svoji 7. redni seji dne 02.07.2007  sprejel

ODLOK
O USTANOVITVI SKUPNEGA ORGANA 

OBČINSKE UPRAVE 
»MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT«

1. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom občine ustanoviteljice ustanavljajo 
»Medobčinski inšpektorat« (v nadaljevanju: inšpektorat) kot 
skupni organ občinske uprave za izvrševanje upravnih nalog 
na področju inšpekcijskega nadzora ter občinskega redarstva 
za območje občin Zgornje Savinjske in Šaleške doline ter 
Občine Braslovče.

2. člen
Ustanoviteljice so:
- Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče
- Občina Gornji Grad, Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad
- Občina Ljubno, Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob 

Savinji
- Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče
- Občina Mozirje, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje
- Občina Nazarje, Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje
- Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 

Rečica ob Savinji 
- Občina Solčava, Solčava 16, 3335 Solčava
- Občina Šmartno ob Paki, Šmartno 72, 3327 Šmartno ob 

Paki
- Občina Šoštanj, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj  in
- Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.

Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti občine 
ustanoviteljice uredijo z dogovorom o medsebojnih razmerjih 
(v nadaljevanju: dogovor), ki ga podpišejo župani, s 
katerim podrobneje določijo svoje pravice in obveznosti do 
inšpektorata, načrtovanje in način dela, način poročanja, način 
financiranja, opravljanja administrativnih, strokovnih in drugih 
nalog za inšpektorat ter druge za nemoteno delo inšpektorata 
pomembne zadeve. Obseg dela se določa s trimesečnimi plani 

za posamezno občino ustanoviteljico.

3. člen
Ime inšpektorata je: Medobčinski inšpektorat
Sedež inšpektorata je v Velenju, Kopališka 3.

Inšpektorat ima pečat okrogle oblike, ob zgornjem robu je napis 
Medobčinski inšpektorat, na spodnjem robu pa Sa – Ša.

2. NALOGE IN DELO MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA 

4. člen
Inšpektorat opravlja naloge izvajanja inšpekcijskega 
nadzorstva ter medobčinskega redarstva na področjih, ki jih 
urejajo predpisi občin ustanoviteljic skladno z zakonom.

Inšpekcijsko nadzorstvo ter medobčinsko redarstvo se 
opravlja v posamezni občini upoštevajoč razmerje števila 
prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev 
občin ustanoviteljic oziroma skladno z dogovorom iz drugega 
odstavka 2. člena tega odloka.

Zaposleni v inšpektoratu so pooblaščeni za odločanje o 
prekrških. Za vodenje postopka in izdajo plačilnega naloga je 
pooblaščen medobčinski redar, za vodenje postopka in izdajo 
odločbe o prekrških pa je lahko pooblaščena uradna oseba, 
ki ima najmanj visokošolsko izobrazbo prve stopnje ali njej 
enakovredno raven izobrazbe. 

5. člen
Pri izvrševanju upravnih nalog nastopa inšpektorat kot organ 
tiste občine ustanoviteljice, v katero krajevno pristojnost naloga 
spada.

Upravni akti, ki jih izdajajo pooblaščene osebe inšpektorata, 
imajo v glavi naziv inšpektorata, izdajajo pa se v imenu krajevno 
pristojne občine ustanoviteljice.

Inšpektorat mora pri izvrševanju upravnih nalog ravnati po 
usmeritvah župana in direktorja občinske uprave občine 
ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada 
skladno s predpisi, ki urejajo inšpekcijski nadzor, glede 
splošnih vprašanj organiziranja in delovanja uprave pa po 
skupnih usmeritvah županov občin ustanoviteljic.

Vodja inšpektorata odgovarja za izvrševanje upravnih 
nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine 
ustanoviteljice županu in direktorju občinske uprave te občine, 
za delo organa skupne občinske uprave v celoti pa skupaj 
vsem županom občin ustanoviteljic.

6. člen
Inšpektorat vodi vodja inšpektorata, ki ga imenujejo in 
razrešujejo župani občin ustanoviteljic.

Vodja inšpektorata mora imeti najmanj visoko strokovno 
izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj.

7. člen
Vodja inšpektorata predstavlja in zastopa inšpektorat, 
organizira opravljanje nalog inšpektorata ter izvaja vsa dela 
in naloge, ki so potrebne za redno, pravočasno, strokovno in 
učinkovito delo.
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Vodja inšpektorata odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega 
razmerja zaposlenih v inšpektoratu.

8. člen
Naloge medobčinskega redarstva kot pooblaščene uradne 
osebe opravljajo vodja medobčinskega redarstva ter 
medobčinski redarji. Vodja inšpektorata je hkrati vodja 
medobčinskega redarstva.
Redarji v okviru in v skladu z zakonom, občinskimi odloki in 
občinskim programom varnosti skrbijo za javno varnost in javni 
red na območju občin ustanoviteljic.

9. člen
Podrobneje se obseg nalog, ki jih bo inšpektorat izvajal za 
posamezno občino ustanoviteljico, opredeli v dogovoru iz 
drugega odstavka 2. člena tega odloka.

10. člen
O izločitvi zaposlenega v inšpektoratu odloča direktor občinske 
uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, ki v primeru 
izločitve zaposlenega o stvari tudi odloči.

3. SREDSTVA ZA DELO MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA 

11. člen
Sredstva za nemoteno delo inšpektorata zagotavlja Mestna 
občina Velenje. 
Sredstva za delo inšpektorata zagotavljajo ostale občine 
ustanoviteljice v svojih proračunih skladno z obsegom dela za 
posamezno občino ustanoviteljico.

Stroški dela  se obračunavajo posebej, skladno z veljavnimi 
predpisi, ki urejajo to področje. 

12. člen
Podrobneje se način financiranja določi z dogovorom iz drugega 
odstavka 2. člena tega odloka.

13. člen
Za škodo, povzročeno z delom zaposlenega v inšpektoratu 
odgovarjajo solidarno občine ustanoviteljice.

14. člen
Inšpektorat prevzame od občin ustanoviteljic upravne naloge in 
pristojnosti na področjih inšpekcijskega nadzorstva skladno z 
dogovorom iz drugega odstavka 2. člena tega odloka.

15. člen
Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz inšpektorata 
tako, da svojo namero pisno poda vodji inšpektorata. Občina 
lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do 
inšpektorata in ko pričnejo veljati spremembe tega odloka.

4. PREHODNA DOLOČBA

16. člen
Občine ustanoviteljice morajo sprejeti občinski program varnosti 
iz 8. člena tega odloka najkasneje do 31.12.2008.

5. KONČNI DOLOČBI

17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
ustanovitvi skupnega organa občinske uprave »Medobčinski 
inšpektorat« (Uradni vestnik MOV, št. 10/2003, 5/2005 in 

21/2005).

18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v uradnem glasilu 
občine.

Številka:  032-01/2007
Datum: 02.07.2007 

Župan Občine Šmartno ob Paki 
Alojz Podgoršek, s.r. 

Svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 100/2005) in 16. člena  
Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 
13/2006) na svoji 7. redni seji  dne  02.07.2007 sprejel naslednji 

SKLEP
o prodaji nepremičnin v k.o. Paška vas

I.
Svet Občine Šmartno ob Paki dovoljuje prodajo nepremičnin 
parc. št. 697/2, travnik v izmeri 1.742 m2, parc. št. 701/2, travnik 
v izmeri 119 m2, parc. št. 713, travnik v izmeri 6.449 m2, parc. 
št. 714, travnik v izmeri 4.820 m2, parc. št. 715, travnik v izmeri 
3.184 m2, parc. št. 717/1, travnik v izmeri 5.838 m2, parc. št. 
717/3, travnik v izmeri 714 m2, vse vpisane v vložek št. 297, 
k.o. Paška vas, ki so v lasti Občine Šmartno ob Paki. 

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Št.: 414-02-03/2007
Datum: 02.07.2007    

 
Župan Občine Šmartno ob Paki

Alojz Podgoršek, s.r.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Ur. vestnik MOV, št. 
13/2006) in 26. člena Zakona o političnih strankah (ZPolS-UPB) – (Ur. list RS, 
št. 100/2005) je Svet Občine Šmartno ob Paki na svoji 7. seji, dne 02.07.2007, 
sprejel naslednji

ODLOK
O FINANCIRANJU POLITIČNIH STRANK 

V OBČINI ŠMARTNO OB PAKI
1. člen

Političnim strankam, katerih kandidatke oziroma kandidati so 
bili na zadnjih lokalnih volitvah izvoljeni v občinski svet ter 
stranka, katere kandidatka oziroma kandidat je bil(a) izvoljen(a) 
za županjo oziroma župana, pripadajo sredstva iz proračuna 
Občine Šmartno ob Paki.
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2. člen
Znesek sredstev iz 1. člena tega odloka se določi tako, da 
pripada političnim strankam katere kandidatke ziroma kandidati 
so bili na zadnjih lokalnih volitvah izvoljeni v občinski svet po 
0,20 € mesečno za vsak dobljen glas.
Stranka, katere kandidatka oziroma kandidat je bil(a) izvoljen(a) 
za županjo oziroma župana pa pripada 0,10 € mesečno za vsak 
dobljen glas.

3. člen
Sredstva se strankam  priznavajo mesečno, nakazujejo pa se 
trimesečno na njihov transakcijski račun.

4. člen
S sprejemom tega odloka preneha veljati Sklep o financiranju 
političnih strank v Občini Šmartno ob Paki (Ur. vestnik MOV, št. 
4/1-1999), uporabljati pa se začne s 1. 7. 2007.

5. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v uradnem vestniku Mestne 
občine Velenje.

Štev.: 007-2/2007                                                      
Datum: 02.07.2007
                                                                      

              Župan Občine Šmartno ob Paki
Alojz Podgoršek, s.r.
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