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Številka: 6/200821. april 2008

Ur. vestnik št.6/08

Mestna občina Velenje - ŽUPAN 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(UBPB-1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/2006 in 26/2007)

1. SKLEP o imenovanju člana v Svet Javnega zavoda Knjižnica Velenje 
2.  SKLEP o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Mladinski center Velenje
3.     ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o razglasitvi 

Kompleksa starega premogovniškega jaška Škale za kulturni spomenik lokalnega pomena na 
območju Mestne občine Velenje 

4. ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Velenje 
5. ODLOK o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2007
6. ODLOK o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 05, naselja Kavče, Podkraj 

(zahodni del), Zabrdo,Podgorje in Tajna (uradno prečiščeno besedilo)
7. SKLEP o soglasju k ceni storitve socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini 

Velenje
8. SKLEP o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorja Muzeja Velenje za leto 2007
9. SKLEP o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorju Javnega zavoda Zdravstveni 

dom Velenje za leto 2007
10. SKLEP o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorici Javnega zavoda Lekarne 

Velenje za leto 2007
11. SKLEP o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost pomočnici direktorice za finančno 

področje lekarne Velenje
12. SKLEP o soglasju za izplačilo povečane delovne uspešnosti v Javnem zavodu Lekarna Velenje
13. SKLEP o spremembah in dopolnitvah sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim 

premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2008
14. UGOTOVITVENI SKLEP o prenehanju mandata članu Nadzornega odbora Mestne občine Velenje
15. SKLEP o spremembah in dopolnitvah sklepa o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 

2008

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
16.   SKLEP o določitvi cene programov v Vrtcu Šmartno ob Paki
17. ODLOK o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2007
18. Popravek Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov v Občini Šmartno ob Paki 
19. Popravek sklepa o potrditvi programa oskrbe s pitno vodo za leto 2008
20. SKLEP
21. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu nadzornega odbora občine Šmartno ob Paki
22. SKLEP o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v občini Šmartno 

ob Paki 

OBJAVLJAM
  - naslednje akte Mestne občine Velenje
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO 
Velenje, št. 15/06-UPB1 in 26/2007) in 1. člena Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Knjižnica Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 2/2004)  je Svet 
Mestne občine Velenje na svoji 14. seji, dne 15. 4. 2008 sprejel

SKLEP
o imenovanju člana v Svet Javnega zavoda  

Knjižnica Velenje
I.

V Svet  Javnega zavoda Knjižnica Velenje se imenuje:

1. Karina Špegel, roj. 22.9.1976 v Slovenj Gradcu, s stalnim 
bivališčem Šenbriška ulica 9, Velenje.

II.
Mandat člana sveta traja štiri leta.

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

Številka: 032-03-1/2006-284
Datum:   21. 4. 2008

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 
66/93, 45/94, 8/86, 31/00 in 36/00), 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Mladinski center Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 14/96 in 2/03) in 
24. člena Statuta Mestne občine Velenje ( Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 
in 26/07) je Svet Mestne občine Velenje na svoji 14. seji, dne 15. 4. 2008 sprejel

SKLEP
o soglasju k imenovanju direktorja Javnega 

zavoda Mladinski center Velenje
I.

Svet Mestne občine Velenje daje soglasje k imenovanju Marka 
Pritržnika, roj. 23.7.1977, stanujočega Cesta Františka Foita 
8, Velenje, za direktorja Javnega zavoda Mladinski center 
Velenje.

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

Številka: 032-03-1/2006-284
Datum:   21. 4. 2008

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

       
 

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne 
dediščine (ZVKD-1, Uradni list RS, št. 16/2008), 21. in 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi  (ZLS-UPB2, Uradni list, št. 94/2007) ter 24. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (UPB – 1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006 in 26/2007) na 
svoji 14. seji dne 15. 4. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka 

o razglasitvi Kompleksa starega 
premogovniškega jaška Škale za kulturni 
spomenik lokalnega pomena na območju 

Mestne občine Velenje 
1. člen

V odloku o razglasitvi Kompleksa starega premogovniškega 
jaška Škale za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, 
št. 13/2007; v nadaljevanju: odlok)  se prvi odstavek 3. člena 
odloka spremeni tako, da se glasi:
»Za tehniški spomenik se razglasi:
- Kompleks starega premogovniškega jaška Škale (EŠD: 
23999), parc. št. 250, 252/4, 252/5, 252/6, 258/1, 259/5, k. o. 
Velenje.«

2. člen
Ta odlok začne veljati in se uporablja osmi dan po objavi v 
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 660-03-0002/2005-550
Datum:   21. 4. 2008

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 3., 20. in 22. člena Zakona o zavodih 
(Uradni list RS-stari, št. 12/1991, Uradni list RS, št. 17/1991-I, 55/1992, 13/1993, 
66/1993, 45/1994-odl US, 8/1996 in 36/2000), 21. in 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi  (ZLS-UPB2, Uradni list, št. 94/2007) ter 24. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (UPB – 1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006 in 26/2007) na 
svoji 14. seji dne 15. 4. 2008 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center 
Velenje

1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Velenje 
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 14/1996 in 2/2003; v 
nadaljevanju: odlok)  se prvi odstavek 5. člena spremeni tako, 
da se glasi:
»Mladinski center opravlja naslednje dejavnosti:
- C/18.130 priprava za tisk in objavo
- C/18.200 razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
- C/20.590 proizvodnja drugih kemičnih izdelkov
- C/26.110 proizvodnja elektronskih komponent
- F/43.290 drugo inštaliranje pri gradnjah
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- G/47.990 druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
- J/58.110 izdajanje knjig
- J/58.130 izdajanje časopisov
- J/58.140 izdajanje revij in druge periodike
- J/58.190 drugo založništvo
- J/58.290 drugo izdajanje programja
- J/59.110 produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
- J/59.120 post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
- J/59.130 distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
- J/59.140 kinematografska dejavnost
- J/59.200 snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
- J/60.100 radijska dejavnost
- J/60.200 televizijska dejavnost
- J/61.100 telekomunikacijske dejavnosti po vodih
- J/62.010 računalniško programiranje
- J/62.020 svetovanje o računalniških napravah in programih
- J/62.030 upravljanje računalniških naprav in sistemov
- J/63.110 obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
- L/68.200 oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- M/73.110 dejavnost oglaševalskih agencij
- M/73.120 posredovanje oglaševalskega prostora
- M/74.200 fotografska dejavnost
- M/74.900 drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
- N/77.330 dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
- N/77.390 dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
- N/79.110 dejavnost potovalnih agencij
- N/82.190 fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
- N/82.300 organiziranje razstav, sejmov, srečanj
- O/84.110 splošna dejavnost javne uprave
- O/84.120 urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne varnosti
- O/84.210 urejanje zunanjih zadev
- P/85.520 izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
- P/85.590 drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
- P/85.600 pomožne dejavnosti za izobraževanje
- Q/88.910 dnevno varstvo otrok
- Q/88.991 dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij
- Q/88.999 drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
- R/90.010 umetniško uprizarjanje
- R/90.030 umetniško ustvarjanje
- R/90.040 obratovanje objektov za kulturne prireditve
- R/91.012 dejavnost arhivov
- R/93.110 obratovanje športnih objektov
- R/93.190 druge športne dejavnosti
- S/94.990 dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij.«

2. člen
Ta odlok začne veljati in se uporablja osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 015-02-0004/2008-550
Datum:   21. 4. 2008

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Na podlagi 98. 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)  in 24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06 in 26/07) je Svet Mestne občine Velenje na 14. seji, dne 15. 4. 2008, sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje za leto 2007

1. člen
Proračun Mestne občine Velenje za leto 2007 je bil realiziran v naslednjih zneskih:
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV  

I.  SKUPAJ PRIHODKI        26.781.177 EUR
TEKOČI PRIHODKI        23.146.876 EUR
70 DAVČNI PRIHODKI        19.600.489 EUR
 700 Davki na dohodek in dobiček      12.969.308 EUR
 703 Davki na premoženje         5.032.166 EUR
 704 Domači davki na blago in storitve       1.599.015 EUR
71 NEDAVČNI PRIHODKI          3.546.387 EUR
 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja      1.572.104 EUR
 711 Takse in pristojbine               42.272 EUR
 712 Globe in druge denarne kazni             69.214 EUR
 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev          148.789 EUR
 714 Drugi nedavčni prihodki        1.714.008 EUR
72 KAPITALSKI PRIHODKI          1.370.504 EUR
 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev           535.034 EUR
 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev         835.470 EUR
73 PREJETE DONACIJE               50.181 EUR
 730 Prejete donacije iz domačih virov            16.786 EUR
 731 Prejete donacije iz tujine             33.394 EUR
74 TRANSFERNI PRIHODKI         2.213.616 EUR
 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij     1.483.843 EUR
 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU        729.772 EUR

II.  ODHODKI         26.880.983 EUR 
40 TEKOČI ODHODKI          5.114.246 EUR
 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim       1.764.625 EUR
 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost           308.285 EUR
 402 Izdatki za blago in storitve        2.768.732 EUR
 403 Plačila domačih obresti           116.009 EUR
 409 Rezerve             156.595 EUR
41 TEKOČI TRANSFERI        10.124.950 EUR
 410 Subvencije               29.145 EUR
 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom      1.082.754 EUR
 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam         929.104 EUR
 413 Drugi tekoči domači transferi        8.083.947 EUR
 414 Tekoči transferi v tujino         0 EUR
42 INVESTICIJSKI ODHODKI         6.619.028 EUR
 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev       6.619.028 EUR
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI         5.022.759 EUR
 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, 
                      ki niso proračunski uporabniki        2.664.574 EUR
 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom                    2.358.185 EUR 

III.  PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (I.–II.)                                                                  99.806 EUR 

B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV        40.895 EUR 
 750 Prejeta vračila danih posojil                                                                                 40.895 EUR 
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV                                              0 EUR 
 440 Dana posojila                                                                                                            0 EUR



21.april 2008URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJEstran 6  / Številka 06-2008

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  
  SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)          40.895 EUR 

C RAČUN FINANCIRANJA

VII.  ZADOLŽEVANJE         0 EUR
   500 Domače zadolževanje        0 EUR
VIII. ODPLAČILA DOLGA           153.502 EUR 
     550 Odplačila domačega dolga          153.502 EUR
IX.    NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)         153.502 EUR 
X.     ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)       212.414 EUR 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Splošni del proračuna: Bilanca prihodkov in odhodkov, Račun finančnih terjatev in naložb, Račun financiranja ter posebni del 
proračuna, to so finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna Mestne občine Velenje, so priloge tega odloka in se objavijo 
na spletni strani Mestne občine Velenje. 

2. člen
Sredstva na računih proračuna iz leta 2007 v znesku 2.508 EUR se prenesejo v proračun Mestne občine Velenje za leto 2008.

3. člen
Stanje proračunske rezerve na dan 31.12.2007 je bilo 156.595 EUR.
Sredstva rezerv ostanejo na podračunu proračuna ter se uporabljajo skladno z zakonom o javnih financah ter veljavnim odlokom 
o proračunu Mestne občine Velenje. 

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

Številka: 403-03-0002/2008-441   
Datum:   21. 4. 2008

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet mestne občine Velenje je na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 109. člena Poslovnika Mestne občine Velenje 
(UPB -1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06) na svoji 14. seji, dne 15. 4. 2008 sprejel 

ODLOK 
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 05, naselja Kavče, Podkraj 

(zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna

(uradno prečiščeno besedilo)
I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
Sprejmejo se prostorski ureditveni pogoji za območje planske celote 05, ki jih je izdelal Zavod za Urbanizem Velenje pod št. 
proj. P-581, april 1988, in Dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje planske enote 05; krajevne skupnosti Kavče 
– Podkraj, Pesje in Lokovica, ki jih je izdelal Zavod za urbanizem Velenje, številka 581/93-PUP, april 1993.

Sestavni del odloka o PUP 05 je tudi kartografska dokumentacija iz 2. člena, točke 8, Odloka o spremembah in dopolnitvah 
prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Velenje za obdobje 1986 – 2000, dopolnjen v letu 1988 in 1990 ter družbenega 
plana občine Velenje za obdobje 1986 - 1990 in sprememb in dopolnitev planskih aktov dela občine Žalec za območje Mestne 
občine Velenje - dopolnjen 2002 (v nadaljnjem besedilu: odlok o prostorskih sestavinah plana Mestne občine Velenje; Uradni 
vestnik Mestne občine Velenje, št. 13/2004). 

2. člen
Prostorski ureditveni pogoji planske celote 05 določajo:
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- splošna merila in pogoje za prostorsko urejanje območja,
- merila in pogoje glede vrste posegov,
- merila in pogoje glede oblikovanja novogradenj,
- merila za določanje parcel,
- merila in pogoje za komunalno urejanje stavbnih zemljišč,
- merila in pogoje posegov v zavarovana in varstvena območja ter
- merila in pogoje za ohranjanje in razvijanje naravnih in z delom pridobljenih vrednot človekovega okolja.

Prostorski ureditveni  pogoji so podlaga za pripravo lokacijske dokumentacije za posamezen objekt ali drug poseg v prostor.

II. OBMOČJE OBRAVNAVE

3. člen
Plansko celoto 05, ki jo urejajo ti prostorski ureditveni pogoji, sestavljajo naslednja območja urejanja:

KS                         Oznaka območja,                     prevladujoča
                             ime naselja       namembnost
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kavče-Podkraj         S 5/1 a in b Kavče        stanovanjska,
in Šentilj-Arnače        centralne dejavnosti;
          K 5/1a in b                              kmetijska, gozd;
Kavče-Podkraj         S 5/2, Podkraj (zahod)                       stanovanjska;
          K 5/2a in 2b                 kmetijska;
          G 5/1     gozdna;
          K 5/3 in S 5/3a,b,c,d,e                               kmetijska, gozd.
F.Leskošek-Luka         S 5/4, Podgorje    stanovanjska;
Pesje                       K 5/4     kmetijska, gozd.
Lokovica          S 5/5a,b,c,d in e    stanovanjska;
          Lokovica     centralne dejavnosti;
          G 5/2     gozdna;
          K 5/5     kmetijska, gozd;
          K 5/6     kmetijska, gozd;
          K 5/7a in b         kmetijska, gozd;
          K 5/8     kmetijska;
          K 5/9     kmetijska, gozd.

4. člen
Morfološke enote, kot delovni pripomoček, na osnovi katerega so opredeljena merila in pogoji v posameznem ureditvenem 
območju, so z urbanističnimi karakteristikami opredeljeni  prostorski deli, ki sestavljajo območje urejanja. 

5. člen
Meje planske celote, ki se obravnava, posamezna območja urejanja in morfološke enote, so prikazane v kartografski prilogi, ki jo 
je izdelal Urad za okolje in prostor Mestne občine Velenje pod številko 350-03-0006/2001-300/KD v juniju 2006 in je sestavni del 
tega odloka.

III. SPLOŠNE DOLOČBE ZA PROSTORSKO UREJANJE 
     OBMOČJA

6. člen
Novogradnje so dopustne na tistih zemljiščih, določenih s tem odlokom, kjer to omogoča oblikovanost terena in velikost razpoložljive 
parcele, skladno z urbanističnimi stalnicami okoliške gradnje. Nov objekt ne sme imeti motilnih vplivov na okoliške objekte oziroma 
bivalne in delovne pogoje v njih. Namembnost novogradnje mora biti skladna z usmeritvami, ki jih za območje njene lokacije 
predpisujejo planski akti. Izraba zemljišča naj bo prilagojena obstoječi izrabi v okolici.

7. člen
Dozidave, nadzidave in spremembe namembnosti so možne pod enakimi pogoji, kot veljajo za novo gradnjo. Dovoljena so tekoča 
vzdrževalna dela in notranje adaptacije v kolikor s tem odlokom ni določeno drugače.

8. člen
(1) Stavbna zemljišča so razvidna iz kartografske dokumentacije prostorskih sestavin plana Mestne občine Velenje, ki jo sestavlja 
sistem preglednih katastrskih načrtov v merilu 1:5000 z vrisanimi stavbnimi zemljišči .
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(2) Na stavbnih zemljiščih izven ureditvenih območij naselij  
Kavče, Podkraj (zahodni del), zaselka Tajna in naselja Podgorje 
so dovoljene novogradnje stanovanjskih in gospodarskih 
objektov pod pogoji, ki se nanašajo na oblikovanje novogradenj, 
določanje gradbenih parcel, komunalno urejanje stavbnih 
zemljišč, posege v infrastrukturne koridorje, ohranjanje in 
razvijanje naravnih in z delom pridobljenih vrednot človekovega 
okolja, kot so opredeljeni v odloku o PUP 05.

(3) Na stavbnih zemljiščih, ki so vključena v nova ureditvena 
območja veljajo določila predhodnega odstavka tega člena.

(4) Na stavbnih zemljiščih, ki so vključena v obstoječa 
ureditvena območja so dovoljeni posegi v skladu z določili, ki 
veljajo za ureditveno območje v katero je vključeno stavbno 
zemljišče oziroma za morfološko enoto, ki se je stavbno 
zemljišče dotika.

(5) Izven območij stavbnih zemljišč je, na podlagi predhodnega 
pritrdilnega mnenja lokalno pristojne Kmetijsko svetovalne 
službe Slovenije, dovoljena postavitev objektov, ki neposredno 
služijo primarni kmetijski proizvodnji (hlevi, staje, gnojišča in 
gnojne jame, kozolci, sušilnice, strojne lope, rastlinjaki, ipd.), 
v kolikor ni poseg v nasprotju z določili odloka o PUP 05, ki 
se nanašajo na merila in pogoje glede posegov v zavarovana 
območja in varstvena območja infrastrukturnih objektov ter 
merila in pogoje za ohranjanje in razvijanje naravnih in z delom 
pridobljenih vrednot človekovega okolja.

9. člen
(1) Gradnja nadomestnih objektov je dovoljena, če je objekt 
dotrajan in funkcionalno neprimeren ali površinsko nezadosten. 
Gradnja nadomestnih objektov je dovoljena le v okviru stavbnega 
ali funkcionalnega zemljišča objekta, ki se nadomešča oziroma 
na stavbnem zemljišču kmetije, kadar gre za objekte kmetije, 
praviloma na temeljih obstoječega objekta oziroma do največ 3 
m od objekta, ki se nadomešča.

(2) Investitor mora objekt, ki ga z gradnjo nadomešča, odstraniti 
najpozneje v roku enega leta po izdaji uporabnega dovoljenja 
oziroma po pričetku uporabe novega objekta. Investitor lahko 
stari objekt zadrži (v kolikor ni določeno drugače), če se obveže, 
da ga bo v roku treh let po izdaji uporabnega dovoljenja za novi 
objekt oziroma ob pričetku uporabe novega objekta, preuredil v 
gospodarsko poslopje.

10. člen
(1) Novogradnje, nadzidave in dozidave se morajo prilagajati 
okoliškim objektom po:
-  površini in gradbeni črti
-  naklonu streh in smereh slemena
-  videzu gradbenih materialov, ki so uporabljeni za strehe in 

fasade
-  zasnovi izrabe funkcionalnega zemljišča in
-  merilih arhitekturnih elementov.

(2) Dopustne so tudi drugačne oblikovne rešitve, ki se nanašajo 
na površino, tlorisna razmerja, naklon ter obliko streh in smer 
slemena novo predvidenega objekta, vendar le ob predhodni 
izdelavi posebnih strokovnih podlag za predviden poseg v 
prostor, za katere si mora investitor pridobiti soglasje Urada za 
okolje in prostor Mestne občine Velenje.

11. člen
Lega objektov na zemljišču

Pogoji in merila lociranja novogradenj, dozidav, nadzidav 
obstoječih objektov in gradnjo enostavnih objektov v območjih 
brez izrazite gradbene črte okoliških objektov so naslednji:

-  zazidana bruto tlorisna površina novogradnje (skupaj 
z dozidavo) ne sme presegati 50% površine gradbene 
parcele, ob upoštevanju odmikov iz naslednjih alinej tega 
člena odloka;

-  odmik objekta mora biti od najbližje točke sosednje parcele 
najmanj 4,00 m;

-  odmik objekta mora biti minimalno 8,00 m od sosednjega 
objekta, razen v primeru gradnje enostavnega objekta in ko 
ob večji bližini ne nastopajo motilne posledice za bivalno 
okolje na sosednji parceli. V tem primeru si mora investitor 
pridobiti soglasje lastnika sosednjega zemljišča;

-  dopusten je odmik objekta od najbližje točke sosednje 
parcele tudi manjši od 4,00 m, vendar ne manj kot 1,50 m, 
če se s tem strinja lastnik sosednje parcele. V tem primeru 
si mora investitor novogradnje pridobiti soglasje lastnika 
sosednje parcele;

-  izjemoma je dopusten odmik novogradnje od najbližje točke 
sosednje parcele tudi od 0.00 m do 1,50 m, pod pogojem, 
da si investitor novogradnje pridobi od lastnika sosednje 
parcele dokazilo o pravici graditi (lastninska, stvarna ali 
obligacijska pravica). V tem izjemnem primeru si mora 
investitor pridobiti tudi soglasje Urada za okolje in prostor 
Mestne občine Velenje;

-  odmik objekta od javne ceste oziroma poti ne sme biti manjši 
kot 5,00 m od zunanjega roba hodnika za pešce oziroma 
vsaj 6,00 m od roba cestišča, v kolikor to ni predvideno za 
rekonstrukcijo ali razširitev. Pri tem je potrebno upoštevati 
elemente cest, hodnikov za pešce in kolesarskih stez ki 
jih predpisujejo zakonski predpisi. Dopustni so tudi manjši 
odmiki, vendar le pod pogojem, da si investitor predvidene 
gradnje predhodno na podlagi lokacijskega preizkusa pridobi 
soglasje pristojnega upravljavca ceste oziroma javne poti;

-  odmiki objekta od objektov gospodarske javne infrastrukture 
in varovanih območij so opredeljeni v Pravilniku o vrstah 
zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih 
za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja 
in vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči 
(Uradni list RS št. 114/04 in 130/04) – v nadaljnjem besedilu 
Pravilnik A, ki ga je potrebno v celoti upoštevati;

-  površina dozidave objekta praviloma ne sme presegati 
80% tlorisne zazidane površine obstoječega objekta. 
Zagotovljeni morajo biti odmiki od sosednjih objektov in 
objektov iz prejšnjih alinej tega člena odloka. Bivalni pogoji 
sosednjih objektov se ne smejo poslabšati;

-  odmik cestnega priključka na javno občinsko cesto od 
meje sosednjega zemljišča, če je njegova širina do 3,00 m, 
njegova dolžina pa do 30,00 m in je pridobljeno soglasje 
upravljavca takšne ceste, je lahko minimalno 1,00 m ( brez 
soglasja lastnika sosednje parcele). Odmik je lahko tudi 
manjši, pod pogojem da si investitor cestnega priključka 
pridobi soglasje lastnika sosednje parcele;

-  gradnja ograj je dopustna skladno z merili in pogoji iz 
Pravilnika A. Dopustna je postavitev ograj tudi na parcelno 
mejo, vendar le ob soglasju lastnikov sosednjih parcel.
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12. člen
Gradnja enostavnih objektov

(1) Gradnja enostavnih objektov (brez gradbenega dovoljenja) 
je dopustna le pod pogoji in merili iz Pravilnika A.

(2) Na varovanih območjih kmetijskih in gozdnih zemljišč, je 
dopustna gradnja brez gradbenega dovoljenja, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji:
-  da gre za gradnjo gozdne ceste, gozdne učne poti, grajene 

gozdne vlake, stalne gozdne žičnice in poljske poti v skladu 
s 4., 5., 6., 7. oziroma 11. točko prvega odstavka 8. člena 
Pravilnika A (v nadaljnjem besedilu: enostavne kmetijsko-
gozdarske prometnice);

-  da gre za gradnjo gnojišča, zbiralnika gnojnice ali gnojevke, 
kašče, kmečke lope, rastlinjaka, ribnika, silosa, skednja, vrtine 
ali vodnjaka, vodnega zajetja, senika, krmišča, molzišča in 
hlevskega izpusta v skladu z določbami prvega odstavka 8. 
člena Pravilnika A, in da ležijo znotraj 20 metrskega pasu, ki 
obkroža grajeno območje kmetije, če na grajenem območju 
kmetije zaradi premajhne razpoložljive površine takšnega 
objekta ni mogoče postaviti, in se predhodno pridobi mnenje 
pristojne kmetijske svetovalne službe, iz katerega izhaja, da 
je takšen objekt nujno potreben za obratovanje kmetije (v 
nadaljnjem besedilu: pogojno zazidljivo območje kmetije);

-  da gre za gradnjo začasnega objekta, namenjenega 
prireditvi, če so izpolnjeni pogoji iz 10. člena Pravilnika A in 
če takšna prireditev ne traja več kot petnajst dni, po končani 
prireditvi pa se takšen objekt odstrani in vzpostavi prejšnje 
stanje.

13. člen
V rezervatih novih prometnic in takih, ki so predvidene za 
rekonstrukcijo, je na obstoječih objektih dovoljeno opravljati 
le nujna vzdrževalna dela. V varovalnih pasovih ostalih 
obstoječih prometnic so dovoljene novogradnje in spremembe 
namembnosti pod pogoji, ki jih predpiše upravljavec ceste. V 
varovalnih pasovih notranjega cestnega omrežja so dovoljeni 
posegi, ki ne slabšajo prometnih pogojev.

14. člen
Gradnja oziroma postavitev baznih postaj mobilne telefonije 
(antene, servisni objekti, itd.) na celotnem obravnavanem 
območju PUP 05 je dopustna le ob predhodno pridobljenem 
soglasju Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.

15. člen
(1) Dovoljena je gradnja objektov lokalnega in javnega 
značaja (cestno omrežje in naprave, omrežje PTT in RTV 
zvez, male hidroelektrarne, komunalno omrežje in naprave, 
športni objekti in otroška igrišča, objekti, ki služijo kmetijskim 
dejavnostim, gozdni objekti, lovske koče na gozdnih površinah, 
melioracije in regulacije vodotokov, gradnja objektov in ukrepi 
za preprečevanje in sanacijo plazov, ostali objekti lokalnega 
značaja) pomembnih za obravnavano območje, skladnih z 
usmeritvami dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne 
občine Velenje. 

(2) Namestitev novih nepremičnih oglaševalnih mest na javnih 
površinah in na zemljiščih v zasebni lasti, je mogoče le ob 
predhodnem soglasju Urada za okolje in prostor Mestne občine 
Velenje.

16. člen
Kioski, namenjeni storitvenim dejavnostim, naj bodo nameščeni 
na javnih površinah tako, da ne bo oviran promet. Površina 
funkcionalnega zemljišča za kiosk naj bo prilagojena kiosku 
in predvideni namembnosti. Najmanjša površina je lahko 3,50 
m2, največja pa praviloma do 10,00 m2.

17. člen
Lokacija za postavitev spominskih obeležij naj bo izbrana na 
podlagi vsakokratne podrobne urbanistične presoje prostora 
tako, da se s postavitvijo dopolnjuje javni prostor in ne ovira 
promet. Spominska obeležja na stavbah morajo biti postavljena 
tako, da ne slabšajo bivalnih pogojev in varnosti objekta.

IV. MERILA IN POGOJI GLEDE VRSTE POSEGOV

Ureditveni območji naselja Kavče

18. člen
Območje urejanja S 5/1a; območja z oznako 1A/1, 1A/2, 1A/3, 
1A/4, 1A/5, 1A/6, 1A/7, 1A/8, 1B/1, 1B/2,3A/1 in 5A/1

a.) Stanovanjska gradnja (individualni stanovanjski objekti, 
dozidave in nadzidave) pod splošnimi pogoji v območjih z 
oznako 1A/1,1A/2,1A/3,1A/6,1A/7,1A/8,3A41 in 1B/1;

b.) Dozidave in nadzidave so dovoljene pod splošnimi pogoji 
za območja stanovanjske gradnje v območjih z oznako 
1A/4,1A/5,1A/6 in 1B/2, ki je v proučevanju;

c.) Gradnja pomožnih objektov (garaže, drvarnice, shrambe, 
vrtne lope) je dovoljena le izjemoma in v skladu s splošnimi 
pogoji, v območjih 1A/1,1A/2,1A/3,1A/4,1A/5,1A/6,1A/7,1A
/8 in 3A/1.

d.) Gradnja gospodarskih poslopij za potrebe kmetovalcev je 
dovoljena na zemljiščih, kjer to omogočajo velikost parcele, 
zadostni odmiki od sosednjih objektov in ustrezen prostor za 
dovoz in manipulacijo v območjih z oznako 1A/1,1A/3,1A/7 
in 1A/8.

e.) Gradnja delavnic za namene storitvene obrti ali prodajaln 
in drugih spremljajočih objektov je dovoljena pod 
splošnimi pogoji za novogradnje v območjih z oznako 
1A41,1A/2,1A/3,1A/6 in 3A/1.

f.) Sprememba namembnosti gospodarskega poslopja v 
stanovanje ali delavnico storitvene obrti ali v prodajalno, je 
dovoljena s tem, da ne nastopijo prekomerni motilni vplivi 
na okolico, v območjih z oznako 1A/1,1A/2,1A/3,1A/4,1A/,
1A/7,1A/8 in 3A/1.

g.) V območju z oznako 3A/1 je prednostno omogočiti razvoj 
storitvenih dejavnosti.

h.) Območje z oznako 5A/1 je namenjeno rekreacijski 
dejavnosti. Posegi so dovoljeni na osnovi predhodno 
izdelanih strokovnih podlag ob upoštevanju izvedbe cestnih 
povezav preko območja.

i.)  Postavitev kioskov je dovoljena za storitvene in uslužnostne 
dejavnosti v območjih z oznako 1A/1,1A/2 in3A/1.

j.)  Kanalizacija in čistilna naprava se izvedeta v skladu z merili 
in pogoji izdelane lokacijske dokumentacije.

k.) V morfološki enoti 1A/2 so izjemoma dopustne dozidave, 
nadzidave in rekonstrukcije obstoječih objekov z odmikom 
od sosednje parcele tudi manj kot 4,00 m (brez soglasja 
lastnika sosednje parcele), vendar ne manj kot 2 m. V takih 
primerih si mora lastnik predvidenega objekta pridobiti 
soglasje Urada za okolje in prostor mestne občine Velenje.



21.april 2008URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJEstran 10  / Številka 06-2008

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Območje urejanja S 5/1b

Stanovanjska gradnja, gradnja pomožnih objektov, gradnja 
gospodarskih poslopij za potrebe kmetovalcev, gradnja delavnic 
in sprememba namembnosti je dovoljena po merilih iz točk 
a,c,d,e in f tega člena.

19. člen
Območje urejanja K5/1a

a.) Novogradnje prostostoječih stanovanjskih objektov niso 
dopustne.

b.) Obstoječe objekte (stanovanjske, gospodarske) je možno 
dopolnjevati po določilih za gradnjo izven območij urejanja 
za stanovanja.

c.) Gradnja pomožnih objektov (garaže, drvarnice, shrambe) je 
dovoljena le izjemoma, v skladu s splošnimi pogoji!

d.) Gradnja objektov kmetij (stanovanjske hiše, gospodarska 
poslopja, pomožni objekti) je dovoljena v območjih stavbnih 
zemljišč obstoječih kmetij oziroma gospodarstev ali na 
zemljišču v neposredni bližini, praviloma izven 1. območja 
kmetijskih zemljišč. Izven stavbnega zemljišča kmetije je 
nadomestna gradnja pomožnega gospodarskega poslopja 
mogoča na istem mestu ali kot dozidava k obstoječemu s 
tlorisno površino, ki ne sme presegati površine osnovnega 
objekta.

e.) Postavitev čebelnjakov je dovoljena izven 1. območja 
kmetijskih zemljišč.

f.)  V varstvenem pasu obstoječe in v rezervatu predvidene 
ceste Titovo Velenje-Polzela ni dopustna novogradnja.

g.)  Na zemljiščih s parcelno številko 313/32 in 329/2 se dovoljuje 
gradnja športnih objektov in naprav po dokončani sanaciji 
divjega odlagališča odpadkov ter ureditev rekreacijskih stez 
po poteh bližnjih gozdnih in travnatih zemljišč.

Območje urejanja K 5/1b

h.) Novogradnje samostojnih stanovanjskih objektov niso 
dopustne.

i.)  Dopolnilna gradnja, gradnja pomožnih objektov, objektov 
kmetij in postavitev čebelnjakov je dovoljena po merilih iz 
točk b,c,d in e tega člena.

20. člen
Območje urejanja S 5/2

a.) Stanovanjska gradnja (individualni stanovanjski objekti, 
dozidave, nadzidave) je dovoljena  pod splošnimi pogoji.

b.) Gradnja pomožnih objektov (garaže, drvarnice, shrambe, 
vrtne lope) je dovoljena le izjemoma, v skladu s splošnimi 
pogoji.

c.) Gradnja gospodarskih poslopij za potrebe kmetovalcev je 
dovoljena na tistih zemljiščih, kjer to omogočajo velikost 
parcele, zadostni odmiki od sosednjih objektov in ustrezen 
prostor za dovoz in manipulacijo.

d.) Gradnja delavnic za namene storitvene obrti ali prodajalne 
in drugih spremljajočih objektov je dovoljena pod splošnimi 
pogoji za novogradnje.

e.) Sprememba namembnosti gospodarskega poslopja v 
stanovanje ali delavnico storitvene obrti ali prodajalno je 
dovoljena s tem, da ne nastopijo prekomerni motilni vplivi 
na okolico.

f.) Pri gradnji objektov v območju 1A/3 je upoštevati pri 

razmestitvi objektov, določanju višin objektov in smeri 
slemen, poglede v smeri cerkve Sv.Jakob.

Pri gradnji objektov znotraj vaškega jedra, v območju z oznako 
1A/2, je v smislu očuvanj morfološke homogenosti upoštevati 
še posebej:
- lokacijo objekta glede na funkcijo zaporedja obstoječih 

objektov,
- položaj in velikost objekta glede na razmere obstoječe 

zazidave
- gradbeno linijo in merila obstoječe zazidave.
g.)  Postavitev kioskov je dovoljena za storitvene in uslužnostne 

dejavnosti ob cesti skozi območje.
h.) Komunalna oprema (toplovod, kanalizacija) se izvede v 

skladu z merili in pogoji izdelane lokacijske dokumentacije.

21. člen

Območje urejanja K 5/2a

a.) Novogradnje niso dopustne
 
Območje urejanja K 5/2b

a.) Stanovanjska gradnja (individualni stanovanjski objekti, 
dozidave) je dovoljena pod splošnimi pogoji na površinah 
ugotovljenih stavbnih zemljišč.

b.)  Gradnja pomožnih objektov kmetij je dovoljena po merilih iz 
točk c in d 19. člena tega odloka.

c.) Sprememba namembnosti gospodarskega poslopja v 
stanovanje je dovoljena na območjih ugotovljenih stavbnih 
zemljišč in v skladu s splošnimi pogoji.

22. člen
Območje urejanja G 5/1

a.) Novogradnje samostojnih objektov niso dopustne.
b.) Obstoječe objekte (stanovanjske, gospodarske) je možno 

dopolnjevati po določilih za gradnjo izven območij urejanja 
za stanovanja.

c.) Posegi v območje kulturnega spomenika – gradu Limbar 
(Lilienberg) se morajo izvajati le ob sodelovanju s pristojno 
organizacijo za varstvo naravne in kulturne dediščine.

23. člen
Območja urejanja S 5/3a, b, c, d in e; razloženo naselje – 
zaselek Tajna

Stanovanjska gradnja, gradnja pomožnih objektov, gradnja 
gospodarskih objektov za potrebe kmetovalcev, gradnja obrtnih 
delavnic in sprememba namembnosti je dovoljena po merilih iz 
točk a, b, c, d in e 20. člena tega odloka.

24. člen
Območje urejanja K 5/3a

a.) Stanovanjska gradnja, gradnja pomožnih objektov, 
sprememba namembnosti je dovoljena po merilih iz 21. 
člena tega odloka.

b.) Postavitev čebelnjakov je dovoljena izven 1. območja 
kmetijskih zemljišč.

Območje urejanja K 5/3b
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c.)  Novogradnje niso dopustne.
d.) Obstoječe objekte (stanovanjske, gospodarske) je možno 

funkcionalno dopolnjevati po merilih za gradnjo izven 
območij urejanja za stanovanja,

e.) Pri posegih v območje, posebej pa še v spomenik – 
sušilnico, je potrebno upoštevati pogoje, ki jih v svojem 
soglasju predpiše pristojna organizacija za varstvo naravne 
in kulturne dediščine.

Na nezazidanih stavbnih zemljiščih v ureditvenem območju 
Tajna 1 je potrebno pred izdajo gradbenih dovoljenj izdelati 
posebne strokovne podlage, v katerih je potrebno opredeliti 
gradbene parcele, umestitev predvidenih objektov v prostor, 
gabarite in etažnost predvidenih objektov in določiti komunalno 
infrastrukturo za celotno ureditveno območje, vključno s 
prometno ureditvijo. Na izdelane strokovne podlage si morajo 
investitorji pred izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti soglasje 
Urada za okolje in prostor Mestne občine Velenje.

25. člen
Območje urejanja S 5/4, naselje Podgorje

a.) Dovoljena je stanovanjska gradnja, gradnja pomožnih 
objektov, gradnja gospodarskih poslopij za potrebe 
kmetovalcev, gradnja obrtnih delavnic za namene storitvene 
obrti ali prodajaln in spremembe namembnosti po merilih iz 
točk a,b,c,d in e 20 člena tega odloka.

b.) Pri gradnji  objektov v območju z oznako 1A/2 je upoštevati 
pogoje iz drugega odstavka točke f 20. člena tega odloka.

c.)  Postavitev kioskov je dovoljena za storitvene in uslužbene 
dejavnosti ob cesti skozi naselje.

d.) Območje z oznako 5A/1 so zelene površine;v gozd s 
posebnim pomenom ni dopustno posegati.

26. člen
Območje urejanja K 5/4

a.) Novogradnje samostojnih stanovanjskih objektov niso 
dopustne.

b.) Dopolnilna gradnja, gradnja pomožnih objektov, gradnja 
objektov kmetij in postavitev čebelnjakov je dovoljena po 
merilih iz točk b,c,d in e 19. člena.

Ureditveno območje naselja Lokovica z razloženimi deli.

27. člen
Območje urejanja S 5/5a;območja z oznako 1A/1, 1A/2, 1A/3, 
1A/4, 1A/5, 1A/6, 1A/7, 1A/8, 1A/9, 1B/2, 3A/1 in 3B/1

a.) Stanovanjska gradnja (individualni stanovanjski objekti, 
dozidave in nadzidave) je dovoljena pod splošnimi pogoji v 
območjih z oznako 1A/1,1A/2,1A/3,1A/4,1A/5,1A/6 in 1A/7.

b.) Dozidave in nadzidave so dovoljene pod splošnimi pogoji 
za območja stanovanjske gradnje v območjih z oznako 
1A/8,3A/1,1A/5 in 1B/2 (območji sta v proučevanju)

c.)  Gradnja pomožnih objektov (garaže, drvarnice, 
shrambe,vrtne lope)je dovoljena le izjemoma in v skladu s 
splošnimi pogoji, v območjih 1A/1,1A/3,1A/4,1A/6,1A/7,1A/
8 in 1A/2

d.) Gradnja gospodarskih poslopij za potrebe kmetovalcev 
je dovoljena na območjih, kjer to omogočajo velikost 
parcele,zadostni odmiki od sosednjih objektov in ustrezen 
prostor za dovoz in manipulacijo v območjih z oznako 1A/1,
1A/2,1A/3,1A/4,1A/5,1A/6 in 1B/2.

e.) Gradnja delavnic za namene storitvene obrti in drugih 
spremljajočih objektov je dovoljena pod splošnimi pogoji za 
novogradnje v območjih z oznako 1A/1,1A/2,1A/3,1A/4,1A/
6,1A/7,1A/8 in 1A/9.

f.) Sprememba namembnosti gospodarskega poslopja v 
stanovanje ali v delavnico storitvene obrti ali v prodajalno, 
je dopustna s tem, da ne nastopijo prekomerni motilni vplivi 
na okolico, v območjih z oznako 1A/1,1A/2,1A/3,1A/4,1A/6,
1A/7 in 1A/8.

g.) Območje 3A/1 je območje centralnih dejavnosti. Dovoljeni 
so posegi k družbenim objektom za potrebe normalnega 
funkcioniranja dejavnosti, v skladu z določili 7. člena tega 
odloka. Dovoljena je dozidava k obstoječim stanovanjskim 
objektom za namene ureditve storitvenih dejavnosti. 
Dovoljena je sprememba namembnosti stanovanjskih 
objektov v objekte centralnih – družbenih dejavnosti ter 
ustrezne programske in funkcionalne dopolnitve v skladu z 
družbenim planom občine.

h.)  Območje z oznako 3B/1 (sedaj koridor VN DV) je dolgoročno 
namenjeno razvoju centralnih dejavnosti. Zahtevna je 
izdelava zazidalnega načrta. Novogradnja ni dopustna.

i.)  Območje z oznako 1B/1 (sedaj koridor VN DV) je dolgoročno 
namenjeno strnjeni enodružinski stanovanjski gradnji. 
Novogradnja ni dopustna.

j.)  Postavitev kioskov je dovoljena za storitvene in uslužnostne 
dejavnosti v območju z oznako 3A/1.

Območja urejanja S 5/5b,c,d in e

k.) Dovoljeni so posegi po merilih iz točk a,c,d,e in f tega 
člena.

28. člen
Območje urejanja G 5/2a

a.) Novogradnje niso dopustne.

Območje urejanja G 5/2b

b.)  Novogradnje samostojnih objektov niso dopustne.
c.) Obstoječe objekte (stanovanjske, gospodarske)je možno 

dopolnjevati po merilih za gradnjo izven območjih urejanja 
za stanovanja.

29. člen
Območje urejanja K 5/5

a.) Novogradnje samostojnih stanovanjskih objektov niso 
dopustne.

b.) Dopolnilna gradnja, gradnja pomožnih objektov in objektov 
kmetij je dovoljena po merilih iz točk b,c in d 19. člena tega 
odloka.

30. člen
Območje urejanja K 5/6

a.) Novogradnje samostojnih stanovanjskih objektov niso 
dopustne.

b.) Dopolnilna gradnja, gradnja pomožnih objektov in objektov 
kmetij je dovoljena po merilih iz točk b, c in d 19. člena tega 
odloka.
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31. člen
Območje urejanja K 5/7

a.) Stanovanjska gradnja, gradnja pomožnih objektov, 
sprememba namembnosti je dovoljena po merilih iz 21. 
člena tega odloka.

b.) Postavitev čebelnjakov je dovoljena izven 1. območja 
kmetijskih zemljišč.

32. člen
Območje urejanja K 5/8

a.) Novogradnje samostojnih stanovanjskih objektov niso 
dopustne.

b.) Dopolnilna gradnja, gradnja pomožnih objektov in objektov 
kmetij je dovoljena po merilih iz točk b,c in d 19. člena tega 
odloka.

33. člen
Območje urejanja K 5/9

Novogradnje niso dopustne.

V. MERILA IN POGOJI GLEDE OBLIKOVANJA 
    NOVOGRADENJ

34. člen
Območja urejanja znotraj ureditvenih območij naselij

a.) Gradnja samostojnih stanovanjskih, poslovnih, trgovskih, 
gostinskih objektov, dozidav, nadzidav je dopustna pod 
splošnimi in naslednjimi pogoji:

Oblikovanje samostojnih stanovanjskih, poslovnih, gostinskih 
in obrtnih objektov:
-  tlorisne mere: tlorisne mere predvidenih objektov niso 

posebej določene, prav tako ne oblika tlorisa, vendar se 
morajo pri zasnovi predvidenih objektov upoštevati določila 
predpisanih odmikov iz 11. člena tega odloka 

-  etažnost: klet + pritličje + nadstropje ali mansarda (izjemoma 
je dopustno povečevanje etažnosti, ob predhodno 
pridobljenem soglasju Urada za okolje in prostor Mestne 
občine Velenje);

-  oblika strehe: priporočljivi so nakloni strešin od 35– 45 
stopinj, vendar so izjemoma dopustni tudi nakloni strešin 
manjših ali večjih naklonov (vključno z »ravnimi« strehami), 
ob predhodno izdelanih strokovnih podlagah (lokacijskem 
preizkusu) in pridobitvi soglasja Urada za okolje in prostor 
MO Velenje;

- kritina: dopustne so se vrste kritine, razen kritine, ki vsebuje 
azbest. Barva kritine mora biti v temnih tonih (opečna, rjava, 
črna ali siva).

Dozidave k obstoječim objektom:
-  dozidan del obstoječega objekta mora biti funkcionalno 

povezan z obstoječim objektom, lahko tudi kot zaključena 
funkcionalna enota s svojim vhodom;

-  višinski gabarit: enak osnovnemu objektu ali nižji;
-  streha: naklon strešin in kritina naj bo enaka strehi osnovnega 

objekta, kar pa ni obvezno (v takšnih primerih morajo biti za 
predvideno dozidavo izdelane posebne strokovne podlage 

– lokacijski preizkus in pridobljeno soglasje Urada za okolje 
in prostor Mestne občine Velenje).

Nadzidave:
-  dozidava je mogoča, če novi gabarit objekta (z nadzidavo) 

ne bo po višini presegal višin sosednjih objektov;
-  nadzidave se mora v celoti podrediti oblikovnim in 

arhitekturnim značilnostim obstoječega objekta;
-  dopustna je izgradnja strešnih lin in strešnih oken na strehi 

dozidave, ob upoštevanju višinskih gabaritov, iz prve alineje 
tega odstavka.

b.) Gradnja enostavnih objektov: gradnja je dopustna le v 
skladu s Pravilnikom A.

c.) Gospodarska poslopja:
- objekti so lahko samostojni ali prizidani k obstoječim 

stanovanjskim ali gospodarskim objektom
- gabarit:klet (po potrebi in možnostih), pritličje, izkoriščeno 

podstrešje ne sme višinsko presegati osnovni objekt.
- streha:naklon in kritina skladna s streho osnovnega objekta 

(kot prizidek) ali skladno s strehami sosednjih objektov
- za hranjenje kmetijskih strojev je dopustna postavitev  

nadstreškov, kakovostno enakih obstoječim streham.
d.) Objekt s spremenjeno namembnostjo mora ostati 

arhitektonsko skladen z obstoječo zazidavo.

e.) Za gradnjo obrtnih delavnic in spremljajočih objektov veljajo 
enaki pogoji kot za novogradnje pod točko a.) in c.) tega 
člena.

f.) Za gradnjo nadomestnih stanovanjskih in gospodarskih 
objektov veljajo enaki pogoji kot za novogradnje pod točko 
a.) in c.) tega člena.

g.) Ostali objekti
Njihovo oblikovanje se določa na osnovi funkcije, skupnih 
meril in posebnosti prostora, v posebnem projektu, na osnovi 
katerega se izdela lokacijska dokumentacija.

35. člen
Območja urejanja izven ureditvenih območij naselij

a.) Pogoji oblikovanja novogradenj (stanovanjski objekti, 
dozidave, pomožni objekti, gospodarska poslopja za 
potrebe kmetovalcev) so enaki kot za gradnjo objektov pod 
točkami a,b,c,d in f 34. člena tega odloka.

b.) Novogradnja ali nadomestna gradnja stanovanjskega 
objekta v sklopu kmetije

- podolgovat tloris z manjšo razliko med dolžino in širino 
objekta 3m

- gabarit: klet,pritličje,izkoriščeno podstrešje
- streha: v naklonu skladno objektu, ki se nadomešča ali 

skladno s sosednjimi objekti v kompleksu kmetije. Dopustne 
so vse vrsta kritine, razen kritine, ki vsebujejo azbest. Barva 
kritine mora biti enaka kot pri sosednjih objektih v kompleksu 
kmetije ali v temnih tonih (opečna, rjava, črna ali siva).

 
c.) Gospodarska poslopja (hlevi, skednji, kašče, strojne lope):
 Poleg pogojev iz točke c 34. člena tega odloka je upoštevati 

še naslednje:
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- skupna dolžina objekta ne sme presegati 26 m;
- gabarit: višina slemena ne sme presegati 12 m oziroma ne 

sme presegati širine objekta;
- streha mora biti v naklonu od 35 do 45 stopinj ali skladno 

z obstoječimi objekti v neposredni bližini. Dopustne so vse 
vrste kritine, razen kritine, ki vsebujejo azbest. Barva kritine 
mora biti enaka kot pri sosednjih objektih ali v temnih tonih 
(opečna, rjava, črna ali siva).

- za hranjenje kmetijskih strojev je dopustna postavitev 
nadstreškov, ki morajo biti kakovostno enaki obstoječim 
streham.

d.) Pomožni ali začasni objekti za potrebe kmetovanja (kozolci, 
shrambe orodja):

 Izvedba praviloma lesena, objekt pritličen, kapna lega do 
višine 7,0m naklon strehe 35-45° oziroma kot pri sosednjih 
objektih, kritina praviloma temna.

e.) Izvedba lesena, objekt pritličen, kapna lega do višine največ 
2,60 m, naklon strehe 35-45° oziroma kot pri sosednjih 
objektih, enako velja za kritino, ki mora biti praviloma temna. 
V objektu so lahko površine panjev, čebelarska delavnica in 
priročno skladišče. Objekt ne sme biti podkleten.

VI. VELIKOST IN OBLIKA GRADBENIH PARCEL

36. člen
(1) Gradbena parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več 
zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na 
katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, 
ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev 
površin , ki bodo služile takšnemu objektu.

(2) Gradbena parcela mora biti sposobna za gradnjo, v primeru 
pogojnih primernih tal za gradnjo je potrebno pred pričetkom 
gradnje pridobiti geotehnične pogoje v zvezi z načrtovano 
gradnjo.

(3) Velikost posameznih gradbenih parcel naj bistveno ne 
odstopa od okoliških gradbenih parcel. Velikost gradbene parcele 
za gradnjo stanovanjskih, poslovnih, obrtnih, gospodarskih, 
trgovskih, gostinskih objektov in objektov centralnih dejavnosti 
je minimalno 400 m2, ob upoštevanju
predpisanih odmikov objektov od sosednjih parcel iz 11. člena 
odloka.

(4) Velikost gradbene parcele za gradnjo počitniškega objekta 
je minimalno 300 m2, ob upoštevanju , ob upoštevanju 
predpisanih odmikov objektov od sosednjih parcel iz 11. člena 
odloka.

(5) Obstoječih gradbenih parcel ni mogoče deliti na manjše 
gradbene parcele, če z delitvijo oziroma novo parcelacijo, ne 
nastanejo nove gradbene parcele, ki ustrezajo kriterijem iz 
prejšnjih dveh odstavkov tega člena, glede velikosti parcel, 
in če na njih ni mogoče zgraditi novogradnje (geometrično 
preozke oz. predolge parcele), z upoštevanjem odmikov iz 11. 
člena tega odloka.

VII. MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE 
        STAVBNIH ZEMLJIŠČ

37. člen
1. Za komunalno opremljenost stavbnega zemljišča skrbi 

investitor.
2. Investitor je dolžan izvršiti zunanjo ureditev zemljišča 

najkasneje ob pričetku uporabe objekta.
3. Ohranitev in obnavljanje obstoječih hišnih vodnjakov je 

obvezna.
4.  Kjer kanalizacija ni urejena, mora investitor zgraditi 

vodotesno nepretočno troprekatno greznico za fekalne 
odplake iz stranišč, pralnih strojev in kuhinjskih pomivalnih 
korit.

 Greznica mora biti praviloma odmaknjena najmanj 1,00 m 
od objekta in situirana praviloma na severni strani objekta.

5.  Kjer obstoji ali je v gradnji novi vodovod ali kanalizacija, 
mora biti vsa nova in dopolnilna gradnja priključena v skladu 
s pogoji upravljavca.

6.  Kjer ni javnega vodovoda, mora investitor zgraditi vodnjak 
ali zajetje v skladu s pogoji sanitarne inšpekcije (praviloma 
za več objektov skupaj in z  izvedbo primerne zaščite).

7.  Vse samostojne garaže in garaže v objektih morajo biti 
opremljene z lovilci olj.

8. Gnojišča pri kmečkih gospodarskih poslopij morajo biti 
grajena higiensko in sanitarno tehnično pravilno po pogojih 
in na način, ki ga določi sanitarna inšpekcija.

9. Interni dovozi in pristopi morajo biti navezani na javno 
prometno omrežje s skupnim priključkom. Dovozi in priključki 
se smejo graditi samo s soglasjem pristojne organizacije za 
vzdrževanje cest.

VIII. MERILA IN POGOJI GLEDE POSEGOV V 
       INFRASTRUKTURNE KORIDORJE

38. člen
Širine varovalnih pasov

Če ni s posebnimi predpisi določeno drugače, znaša varovalni 
pas posameznih objektov gospodarske javne infrastrukture na 
vsaki strani:

a) Cestna infrastruktura
- glavne ceste 25 m
- regionalne ceste 15 m
- lokalne ceste 10 m
- zbirne mestne ceste 10 m
- mestne ceste 8 m
- javne poti 6 m
- državne kolesarske steze 5 m
- javne poti za kolesarje 3 m
Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta na 
vsako stran.

b) Elektroenergetska infrastruktura
-  varovalni pas prenosnega elektroenergetskega daljnovoda 

nazivne napetosti 400 kV in 220 kV je 25m,
-  varovalni pas prenosnega elektroenergetskega daljnovoda 

nazivne napetosti 110 kV je 15 m,
- varovalni pas prostozračnega distribucijskega 

elektroenergetskega voda nazivne napetosti 10/20 kV je 
10 m,

-  varovalni pas kabliranega distribucijskega 
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elektroenergetskega voda nazivne napetosti je 10/20kV je 5 m, merjeno od osi posameznega voda na vsako stran.

c) Plinovodno omrežje
-  varovalni pas prenosnega plinovoda z obratovalnim tlakom 16 bar in več je 100 m,
-  varovalni pas distribucijskega plinovoda z obratovalnim tlakom manjšim od 16 bar in večjim od 1 bar je 30 m,
- varovalni pas drugega distribucijskega plinovoda, z obratovalnim tlakom manjšim od 1 bar je 5 m, merjeno od osi voda.

d) Ostala javna infrastruktura
-  varovalni pas vodovoda, kanalizacije, toplovoda oziroma vročevoda, voda, namenjenega telekomunikacijskim storitvam, 

vključno s kabelskim razdelilnim sistemom in drugih vodov, ki služijo določeni vrsti gospodarske javne službe lokalnega 
pomena oziroma so v javno korist, razen priključkov nanje, je 1,5 m (merjeno od osi posameznega voda).

39. člen
Primarne komunalne in energetske napeljave

Kanalizacija v območjih naselij bo potekala v rezervatih cest. Predvidenemu kolektorju Kavč iz območja S 5/1a v območje K5/1a 
se določa pas širine 8m.
Primarni vodovod v Šentilj bo položen skladno z merili in pogoji izdelanega lokacijskega načrta (Odlok objavljen v uradnem 
vestniku občine Velenje, št. 3/87).Vodovodu je določen pas širine 8 m. Toplovodno omrežje preko območja K 5/2 v območje S 5/2 
Podkraj – zahodni del se izvede na osnovi meril in pogojev izdelane lokacijske dokumentacije.
Območje planske celote 05 prečkajo daljnovodi oziroma varstveni pasovi daljnovodov visoke napetosti:

KV                                                 Ime, oznaka                       Območje prečkanja
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
380 (400)         Šoštanj-Podlog               G 5/2b, K 5/5, K 5/7 in K 5/8
220          Šoštanj-Podlog  G 5/2b, K 5/5, S 5/5 (območja z             
                                 oznako 1A/7 in 3A/1), K 5/7 in 
       K 5/8
110 (2 krat)         Šoštanj-Podlog          G 5/2b, K 5/5, S 5/5 (območja z 
       oznako 3B/1 in 1B/1), K 5/9a,  
       K 5/8, K 5/4, K 5/2b,S 5/2, 
       1A/2, K 5/2a, K 5/1b, S5/1a, 
       1A/4 in K 5/1a
110         Šoštanj-Dravograd       G 5/2b, G 5/2a in K 5/4
110         Šoštanj-Kleče                              K 5/5, K 5/6 in K 5/8
Omenjenim daljnovodom se določa varstveni pas v širini 5m od zunanjega roba vodnika. Kot rezervat se smatra celotno območje 
med DV 380 (400) KV in 220 KV Šoštanj-Podlog. Predvidenemu nizkotlačnemu plinovodu preko območij K 5/4, K 5/8, K 5/9b, S 
5/4-(območja z oznako 1A/4 in 1A/5) in K 5/7 se določa varstveni pas širine 10 m.

40. člen
Pri vseh rezervatih predvidenih primarnih komunalnih napeljav in elektro - energetskih daljnovodnih koridorjih je možna delna 
sprememba v višini in dolžini rezervata. Dokončno bo komunalni rezervat opredeljen z lokacijsko dokumentacijo. V območju 
varstvenih pasov in rezervatov primarnih infrastrukturnih koridorjev ni dovoljena gradnja objektov, razen pod posebnimi pogoji, ki 
jih določa upravljavec tangiranega komunalnega voda  v svojem soglasju.

IX. MERILA IN POGOJI ZA OHRANJANJE IN RAZVIJANJE 
      NARAVNIH IN Z DELOM PRIDOBLJENIH VREDNOT 
     ČLOVEKOVEGA OKOLJA

41. člen
(1) Pri celotnem gospodarjenju s prostorom (kmetijska proizvodnja in gozdarstvo, prenova, novogradnja, vzdrževalni ukrepi 
vodnega gospodarstva, agro in hidromelioracijah, vzdrževanju omejkov in drugega vaškega zelenja) se določa pogoj varovanja 
naravnih prvin:
- da se ohranja krajinski vzorec naravnih prvin in njegova površinska in volumenska razmerja ter fiziografska in ekološka 

struktura krajine (predvsem mikro vegetacijski elementi in specifične biocenoze)
- da se ohranja krajinsko-oblikovna struktura rabe prostora (razmerja kmetijske rabe, naselij in gozda) ter zaščiti gozdni rob.

(2) Dovoljene so vse vrste posegov za izboljšanje okolja (sanacije plazov, preprečevanje erozije in drugo).Vsi posegi v prostor pa 
morajo biti izvedeni v obliki in na način, ki sledi strukturam v prostoru in rabi ter upošteva naravne značilnosti prostora (materiali, 
vegetacija, neformalna zasnova zasaditve, značilne smeri in oblike pri regulacijah in melioracijah).Okolica se lahko zasadi samo 
v avtohtono vegetacijo, vnašanje neavtohtonih okrasnih vrst ter eksotičnega drevja in grmičevja ni dovoljeno.
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42. člen
(1) Namensko rabo kmetijskih zemljišč 1. območja je mogoče 
spremeniti le, če zato obstajajo širši družbeni interesi, 
ugotovljeni s spremembo dolgoročnega plana SR Slovenije in 
občine oziroma srednjeročnega plana občine.

(2) Za vse posege v območja kmetijskih zemljišč izven 
ureditvenih območij je potrebno predhodno soglasje Kmetijske 
zemljiške skupnosti občine Velenje. Pri izdaji soglasja Kmetijska 
zemljiška skupnost upošteva potrebe po naseljenosti krajine.

(3) Soglasje iz druge alineje tega člena je potrebno tudi za 
gradnjo objektov za kmetijske namene v ureditvenih območjih 
naselij.

43. člen
Da se ohranja naravno ravnovesje in zaradi smotrnega 
gospodarjenja, je potrebno za postavitev čebelnjakov v 
določenih območjih K 5/1a in b, K 5/2b, K 5/3, K 5/4, K 5/5 in 
K 5/7, upoštevati pogoje iz soglasja pristojnega čebelarskega 
društva in občinskega veterinarskega inšpektorja.

44. člen
Za vse posege v območje gozdov je potrebno pridobiti 
predhodno soglasje, v katerem so poleg posebnih pogojev 
upoštevani še naslednji:
-  sprememba namembnosti ni dopustna v območju z oznako 

5A/1 (S 5/4 –naselje Podgorje);
-  sprememba namembnosti gozda je dovoljena v manjšem 

obsegu za potrebe izkopavanj in prezentacije v območju 
gradu Limbar (Lilienberg), v območju G 5/1;

-  sprememba namembnosti gozda za potrebe gozdarstva, 
gradnje in rekonstrukcije infrastrukturnih objektov je 
dovoljena v območjih K 5/1b, G 5/2a in b.

-  sprememba namembnosti gozda za potrebe gozdarstva, 
gradnjo in rekonstrukcijo infrastrukturnih objektov in v 
manjšem obsegu za potrebe kmetijstva v območjih K 5/1a, 
K 5/4, K 5/5, K 5/6, K 5/7 in v območju z oznako 1A/5(S 5/5a 
– Lokovica);

- sprememba namembnosti gozda je dovoljena ob 
upoštevanju meril iz 41. člena tega odloka.

45. člen
(1) Z namenom,da se trajno zagotovi ohranitev kulturne 
dediščine, ki ima posebno vrednost, je upoštevati določila 
Odloka o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na 
območju občine Velenje (Odlok objavljen v uradnem vestniku 
občine Velenje, št. 10/83).

(2) Za vse posege v prostor-pozidan in nepozidan, ki je 
opredeljen kot kulturna dediščina ali spomenik velja, da se 
morajo izvajati v sodelovanju s pooblaščeno organizacijo za 
varstvo naravne in kulturne dediščine, ki predpiše pogoje in 
izda soglasje. Upošteva se tudi dediščina, ki ni razglašena, a je 
sestavni del kulturne krajine.
Območja in objekti razglašenih kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov:
G5 – ostanki gradu Limbar (Lilienberg), v območju G 5/1
Z15 – sušilnica kmeta Klavža v Tajni, v območju K 5/5

(3) Območja in objekti razglašene dediščine:

Etnološki spomeniki:

- Kavče, h.št. 46

Zgodovinski spomeniki:
- spominska plošča padlim kurirjem kraja Kavče, pri 

Naveršniku, Kavče 30
- spominski kamen padlemu borcu NOV pri kmetiji Anclin nad 

Lokovico
- spominski kamen padlemu prvoborcu na Einclovem vrhu.

Po potrebi bo ta odlok dopolnjen z merili in pogoji varovanja 
objektov in območij naravne dediščine po pripravi strokovnih 
podlog in sprejetju ustreznega odloka za območje občine 
Velenje.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

46. člen
Gradbeno dovoljenje je potrebno pridobiti za vsak poseg 
v prostor, razen za gradnjo objektov in opravljanje del, ki 
jih opredeljuje Pravilnik o vrstah zahtevnih objektov, manj 
zahtevnih objektov in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo 
enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah 
del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list 
RS št. 114/03 in 130/04).

47. člen
S tem odlokom prenehajo veljati za območja urejanja planske 
celote 05, določene v 3. členu tega odloka, določila odloka o 
urbanističnem redu v občini Velenje (objavljen v Uradnem 
vestniku občine Velenje, št. 3/84).

48. člen
Prostorski ureditveni pogoji za območje planske celote 05, odlok 
in pripadajoča kartografska dokumentacija, ter kartografska 
dokumentacija prostorskih sestavin plana Mestne občine 
Velenje, so na vpogled na Uradu za okolje in prostor Mestne 
občine Velenje ter pri Upravni enoti Velenje.

49. člen
To uradno prečiščeno besedilo Odloka o PUP 05 vsebuje;

-  Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske 
celote 05, ki vključuje ureditvena območja naselij Kavče, 
Podkraj (zahodni del), zaselka Tajna, naselij Podgorje in 
Lokovica z zloženimi deli (Uradni vestnik občine Velenje, št. 
11/88),

-  Odlok o dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih 
za območje planske celote 05; krajevne skupnosti Kavče – 
Podkraj, Pesje in Lokovica (Uradni vestnik občine Velenje, 
št. 9/93),

-  Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje planske celote 05, ki 
vključuje ureditvena območja naselij Kavče, Podkraj 
(zahodni del), zaselka Tajna, naselij Podgorje in Lokovica 
(za del območja v Mestni občini Velenje), (Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje, št. 1/02),

-  Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje planske celote 05, ki 
vključuje ureditvena območja naselij Kavče, Podkraj 
(zahodni del), zaselka Tajna, naselij Podgorje in Lokovica 
(za del območja v Mestni občini Velenje), (Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje, št. 19/04),

-  Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih 
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ureditvenih pogojih za območje planske celote 05, naselja 
Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna 
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 26/06).

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

Številka: 350-03-0006/2001-300    
Datum:   21. 4. 2008

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi določil 43., 99. in 101. člena Zakona 
o socialnem varstvu (UPB-2-Uradni list RS, št. 3/07in 5/08), 37. člena Pravilnika 
o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, 
št. 87/06, 127/06 in 8/07) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1-
Uradni vestnik MOV, št. 15/06 in 26/07) na svoji 14. seji,  dne 15. 4. 2008 sprejel 
naslednji

SKLEP
o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene 
storitve pomoč družini na domu v Mestni 

občini Velenje
I.

Mestna občina Velenje daje soglasje k ceni socialno varstvene 
storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal Center za 
socialno delo Velenje v višini 13,96 EUR na efektivno uro. Cena 
storitve se zmanjša za stroške vodenja in zakonsko določeno 
50 % subvencijo občine v višini 8,01 EUR ter za subvencijo 
Zavoda RS za zaposlovanje v višini 2,32 EUR. Tako znaša 
cena storitve, ki jo plača upravičenec ali zavezanec 3,63 EUR 
na uro.

II.
Mestna občina Velenje bo namenila dodatno subvencijo k ceni 
storitve, ki jo je dolžan plačati upravičenec ali zavezanec na 
podlagi lestvice, ki upravičence razvršča v plačilne razrede. 
V posameznem plačilnem razredu plačajo upravičenci ali 
zavezanci določen odstotek cene storitve in sicer:

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje, cene pa se pričnejo uporabljati 
od 1.5.2008 dalje.

Številka: 150-01-0001/2008-560
Datum:   21. 4. 2008

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

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, 128/06, 37/07, 95/07 in 112/07), Pravilnika o merilih za ugotavljanje 
delovne uspešnosti direktorjev s področja kulture (UL RS, št. 28/06 in 43/07) in 
24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06 in 
26/07) na svoji  14. seji, dne 15. 4. 2008 sprejel naslednji

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 
2007 v višini 60 % dveh osnovnih mesečnih plač direktorja. 

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

Številka: 110-01-0003/2008-550
Datum:   21. 4. 2008

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju (UPB-7-Uradni list RS, št. 95/07 in 17/08), Uredbe o plačah direktorjev 
v javnem sektorju (UL RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 
37/07, 95/07 in 112/07), Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti 
direktorjev s področja zdravja (UL RS, št. 28/06) in 24. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06 in 26/07) na svoji 14. seji, 
dne 15. 4. 2008 sprejel naslednji

SKLEP
o soglasju k izplačilu dela plače za delovno 
uspešnost direktorju Zdravstvenega doma 

Velenje
1. člen

Svet Mestne občine Velenje daje soglasje k izplačilu dela plače  
za delovno uspešnost direktorju Zdravstvenega doma Velenje 
Jožetu Zupančiču, dr.med., spec.spl.med. za leto 2007 v višini 
100 % dveh osnovnih mesečnih plač direktorja. 

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

Številka: 110-01-08/2004-08-560
Datum:   21. 4. 2008

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 (UPB-7-Uradni list RS, št. 95/07 in 17/08), Uredbe o plačah direktorjev 
v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 
128/06, 37/07, 95/07 in 112/07), Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne 
uspešnosti direktorjev s področja zdravja (Uradni list RS, št. 28/06) in 24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (UPB1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06 in 26/07) na 
svoji  14. seji, dne 15. 4. 2008 sprejel naslednji

SKLEP
o soglasju k izplačilu dela plače za delovno 

uspešnost direktorici Lekarne Velenje
1. člen

Svet Mestne občine Velenje daje soglasje k izplačilu dela plače  
za delovno uspešnost direktorici Lekarne Velenje  Sabini Grm, 
mag. farm. za leto 2007 v višini 50 % dveh osnovnih mesečnih 
plač direktorice. 

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

Številka: 110-01-08/2004-08-560
Datum:   21. 4. 2008

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju (UPB-7-Uradni list RS, št. 95/07 in 17/08), Uredbe o plačah direktorjev 
v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 
128/06, 37/07, 95/07 in 112/07), Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne 
uspešnosti direktorjev s področja zdravja (Uradni list RS, št. 28/06) in 24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (UPB1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06 in 26/07) na 
svoji 14. seji, dne 15. 4. 2008 sprejel naslednji

SKLEP
o soglasju k izplačilu dela plače za delovno 

uspešnost pomočnici direktorice za finančno 
področje Lekarne Velenje

1. člen
Svet Mestne občine Velenje daje soglasje k izplačilu dela plače  
za delovno uspešnost pomočnici direktorice na finančnem 
področju Lekarne Velenje  Jelki Štorgelj, oec.za leto 2007 v 
višini 50 % njenih dveh osnovnih mesečnih plač. 

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

Številka: 110-01-08/2004-08-560
Datum:   21. 4. 2008

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi tretjega odstavka 18. člena Zakona o 
razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti 
(Uradni list RS, št. 18/94, 13/95 Odl.US, 36/96, 86/99 Odl.US, in 66/00 Odl.US ), 
v skladu z določili Odloka o enotnih izhodiščih za pridobitev soglasja k povečani 
delovni uspešnosti v javnih zavodih (Uradni list RS, št. 2/99, 23/04 in 14/06) in na 
podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB1, Uradni vestnik MOV, št. 
15/06 in 26/07) na svoji 14. seji, dne 15. 4. 2008 sprejel 

SKLEP
o soglasju za izplačilo povečane delovne 

uspešnosti v Javnem zavodu Lekarna Velenje
1. člen

Svet Mestne občine Velenje daje Javnemu zavodu Lekarna 
Velenje soglasje za izplačilo povečane delovne uspešnosti v 
letu 2008 v višini 42 % od skupne vsote sredstev za plače. 

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

Številka: 110-01-08/2004-08-560
Datum:   21. 4. 2008

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 7. odstavka 11. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 3. odstavka 15. 
člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 
84/07 in 94/07), 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1-Uradni vestnik 
Mo Velenje, št. 15/06 in 26/07) in 17.a. člena Odloka o proračunu Mestne občine 
Velenje za leto 2008 (Uradni vestnik MO Velenje, št. 11/07 in 01/08) na svoji 14. 
seji dne 14. 4. 2008 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, 15/07, 01/08 in 03/08; v 
nadaljevanju Sklep) se spremeni 2. odstavek 2. člena Sklepa 
tako, da se glasi:

»Razpolaganje s stvarnim premoženjem v lasti občine se za 
leto 2008 načrtuje v okvirni ocenjeni vrednosti 10.755.736,45 
EUR.« 

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

Številka: 460-02-0003/2006-281 
Datum:   21. 4. 2008

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006 – UPB-1 in 26/2007) na svoji 14. 
seji, dne 15. 4. 2008 sprejel

UGOTOVITVENI SKLEP
o prenehanju mandata člana Nadzornega 

odbora Mestne občine Velenje
I.

Ugotovi se prenehanje mandata člana Nadzornega odbora 
Mestne občine Velenje, Franca Rogana.

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

Številka: 032-03-1/2006-284
Datum:   21. 4. 2008

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Župan Mestne občine Velenje je na podlagi 7. odstavka 11. člena Zakona o 
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 37. 
člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. UPB-1, 
Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 in 26/07) in 17.a člena Odloka o proračunu 
Mestne občine Velenje za leto 2008 (Uradni vestnik MO Velenje, št. 11/07 in 
01/08) dne 01.04.2008 sprejel

SKLEP 
o spremembah in dopolnitvah sklepa o načrtu 

pridobivanja nepremičnega premoženja za 
leto 2008

1. člen
V Sklepu o načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja za 
leto 2008 (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 03/08; v nadaljevanju 
Sklep) se spremeni 2. odstavek 2. člena Sklepa tako, da se 
glasi:

»Sredstva namenjena za nakup nepremičnega premoženja se 
za leto 2008 načrtujejo v okvirni ocenjeni vrednosti 3.182.005,00 
EUR.«

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

Številka: 460-02-0003/2006-281 
Datum: 01.04.2008
       
 Župan Mestne občine Velenje

Srečko MEH, s.r.
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OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

Na podlagi 30. in 31.�lena Zakona o vrtcih (ZVrt- UPB2, Uradni list RS, št. 100/05), 3. �lena
Pravilnika o pla�ilih staršev za programe v vrtcih ( Uradni list RS, št. 129/06), 3., 16a., 17., 18.  in 20. 
�lena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 
(Ur.l.RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05), 21. �lena Zakona o lokalni samoupravi ( ZLS-UPB2) Ur.l.RS, št. 
94/07)  ter 16. �lena Statuta Ob�ine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV št. 13/06) je svet Ob�ine
Šmartno ob Paki na svoji 12. redni seji  dne 25.3.2008, sprejel  

S K L E P 
o dolo�itvi cene programov v Vrtcu Šmartno ob Paki 

1.

Cene programov Vrtca Šmartno ob Paki 

VRSTA  PROGRAMA CENA PROGRAMA 

      1. celodnevni program;  od 6 do 9 urna prisotnost, prehrana (zajtrk +malica + kosilo) 

l.  starostna skupina (1-3 let) 414,28 €
ll. starostna skupina (od 3-let do vstopa v 
šolo )

345,89 €

       2. poldnevni  program; od 4 do 6 urna prisotnost, prehrana (zajtrk +malica + kosilo) 

l.  starostna skupina 310,23 €
ll. starostna skupina 282,19 €

KOMBINIRAN PROGRAM : 
 Celodnevna prisotnost:                                                         380,09 €
 Poldnevna  prisotnost:                                                           296,22 €



21. april 2008 URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE Številka 06-2008 / stran 21

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

2.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vesniku MOV, cene pa se pričnejo uporabljati  od 1. 3. 2008 dalje.

Številka: 60200-1/2008      
Datum:   25.3.2008          

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

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), 3. točke 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Ur. 
vestnik Mestne občine Velenje, št. 13/2006) je Svet Občine Šmartno ob Paki na 12. redni  seji dne  25.03.2008 sprejel

ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Šmartno ob Paki za leto 2007

1. člen
Proračun Občine Šmartno ob Paki za leto 2007 je bil realiziran v naslednjih zneskih:

- v EUR
A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto     Proračun leta 2007
______________________________________________________________________________________________________
 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     3.214.108
 TEKOČI PRIHODKI (70+71)      1.844.431 
 70 DAVČNI PRIHODKI       1.628.113
  700 Davki na dohodek in dobiček     1.397.628
  703 Davki na premoženje      174.775
  704 Domači davki na blago in storitve    55.710
  706 Drugi davki       0
 71 NEDAVČNI PRIHODKI       216.318
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja   29.605
  711 Takse in pristojbine      4.062
  712 Globe in druge denarne kazni     89
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    0
  714 Drugi nedavčni prihodki     182.562
 72 KAPITALSKI PRIHODKI      1.013.149
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev    81.696
  721 Prihodki od prodaje zalog     0
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih 
         dolgoročnih sredstev      931.453
 73 PREJETE DONACIJE       45.226
  730 Prejete donacije iz domačih virov    16.437
  732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč   0
 74 TRANSFERNI PRIHODKI      311.302
  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij  296.160
  741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev proračuna EU 15.142
 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE    0
  786 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij    0
 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)     2.796.180 
 40 TEKOČI ODHODKI       955.690
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    94.770  
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost   16.637
  402 Izdatki za blago in storitve     749.176
  403 Plačila domačih obresti     17.290
  409 Rezerve       77.817
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 41 TEKOČI TRANSFERI       826.178
  410 Subvencije       12.028
  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom   401.389
  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam   89.572
  413 Drugi tekoči domači transferi     323.189
  414 Tekoči transferi v tujino     0
 42 INVESTICIJSKI ODHODKI       769.820
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    769.820
 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI      244.492
  431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,
         ki niso proračunski uporabniki     161.187     
 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom    83.305 
 
 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     417.928
______________________________________________________________________________________________________

 B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
_____________________________________________________________________________________________________ 
 Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto     Proračun leta 2007
______________________________________________________________________________________________________
 IV. PREJETA VRAČILA      
  DANIH POSOJIL IN 
  PRODAJA KAPITALSKIH 
  DELEŽEV (750+751+752)      0
 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     0
  750 Prejeta vračila danih posojil     0
  751 Prodaja kapitalskih deležev     0
  752 Kupnine iz naslova privatizacije     0
 V.  DANA POSOJILA 
  IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
  DELEŽEV (440+441+442+443)     0
 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
      DELEŽEV        0
  440 Dana posojila      0
  441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb    0
  442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije   0
  443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki   imajo premoženje 
  v svoji lasti       0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
  IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
  (IV.-V.)        0
______________________________________________________________________________________________________
 C.RAČUN FINANCIRANJA
_____________________________________________________________________________________________________  
 Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto     Proračun leta 2007
______________________________________________________________________________________________________
 VII. ZADOLŽEVANJE (500)      0
 50 ZADOLŽEVANJE       0
  500 Domače zadolževanje      0
 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)      42.477
 55 ODPLAČILA DOLGA       42.477
  550 Odplačila domačega dolga      42.477

 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU
  (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)      375.451

 X. NETO ZADOLŽEVANJE
  (VII.-VIII.)       -42.477     
   
 XI. NETO FINANCIRANJE   
  (VI.+VII.-VIII.-IX.)        -417.928
______________________________________________________________________________________________________
  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
  9009 Splošni sklad za drugo     12.051
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Celotni splošni del zaključnega računa proračuna - bilanca 
prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun 
financiranja ter posebni del zaključnega računa proračuna, so 
sestavni del tega odloka.

2. člen
Sredstva na računih proračuna iz leta 2007 v znesku 577.917 
EUR se prenesejo v proračun Občine Šmartno ob Paki za leto 
2008.

3. člen
Stanje proračunske rezerve na dan 31.12.2007 je bilo 54.000 
EUR.

Sredstva rezerv ostanejo na podračunu računa proračuna 
ter se uporabljajo skladno z zakonom o javnih financah ter 
veljavnim odlokom o proračunu Občine Šmartno ob Paki.

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

Številka: 410-02/2008       
Datum: 25.03.2008     

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

Popravek Odloka o razglasitvi kulturnih 
spomenikov v Občini Šmartno ob Paki 

P O P R A V E K 
V Odloku  o razglasitvi kulturnih spomenikov v Občini Šmartno 
ob Paki objavljen v  Uradnem vestniku Mestne Občine Velenje, 
št. 20 dne 26. 9. 2007 se v 1. členu  pri točki 2.
UMETNOSTNOZGODOVINSKI  SPOMENIKI :
2.2.1. Šmartno ob Paki – Grad Pakenštajn; EŠD: 4332  za 
navedenih parcelah doda  
» k.o. Šmartno ob Paki ».

ETNOLOŠKI SPOMENIKI: 
2.3.3. Mali Vrh – Mlinarjeva klet, EŠD: 24662 se navede le del 
parcele  št. 719/1 k.o. Šmartno ob Paki 
 2.3.13. Šmartno ob Paki – Kozolec na domačiji Šmartno ob 
Paki 93, EŠD: 24669 se navede le del parcele  št. 81/60 k.o. 
Šmartno ob Paki 
2.3.14.  Šmartno ob Paki – Kozolec na domačiji  Šmartno ob 
Paki 104, EDŠ 24670 se navede 
le del  parcele št. 54/2  k.o. Šmartno ob Paki  

6. člen pa se pravilno glasi:

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju 

Občine Velenje, ki je bil sprejet na seji zbora uporabnikov 
in zbora izvajalcev skupščine Občinske kulturne skupnosti 
Velenje, dne 26. septembra 1983, v tistem delu odloka, ki se 
nanaša na območje sedanje občine Šmartno ob Paki in Odlok 
o razglasitvi kulturnih spomenikov v Občini Šmartno ob Paki, ki 
je bil sprejet na seji, dne  2.10. 2006  in objavljen  v Uradnem 
vestniku MOV 5.10. 2006 ( št. 32/2006).

Številka: 622-01/2008
Datum: 6. 3. 2008

                                                                                                  
         Župan Občine Šmartno ob Paki:                                      

                                                            Alojz  Podgoršek, s.r.

Popravek sklepa o potrditvi programa oskrbe s 
pitno vodo za leto 2008

POPRAVEK
V 2. delu Sklepa št. 355-1/07 o potrditvi programa oskrbe s 
pitno vodo za leto 2008 (Uradni vestnik MOV št.  26/2007, z 
dne 19.12.2007) se v drugi vrstici »leto 2007« zamenja z »leto 
2008«.

Številka: 355-2/07
Datum: 25.02.2008

       
 Župan občine Šmartno ob Paki
   Alojz PODGORŠEK, s.r.

Svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 16.. člena Statuta Občine Šmartno 
ob Paki na svoji 12..seji dne 25.3.2008  sprejel naslednji

SKLEP
I.

Svet Občine Šmartno ob Paki odločno podpira izgradnjo 
novega, tehnološko in skladno z ekološkimi standardi 
zasnovanega termoenergetskega objekta TEŠ 6.
Svet Občine Šmartno ob Paki zahteva, da Holding slovenske
elektrarne Termoelektrarni Šoštanj omogoči takšno ceno za
proizvedeno električno energijo, ki bo zagotavljala ustrezen
gospodarski položaj obeh gospodarskih družb - Termoelektrarne 
Šoštanj in Premogovnika Velenje, kot tudi izvedbo dogovorjenih 
investicij, vključno z blokom 6.
Svet Občine Šmartno ob Paki predlaga Vladi Republike 
Slovenije , da zahteva od HSE dogovor med TEŠ in PV ter 
občinami Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki za odpravo 
negativnih posledic poslovanja omenjenih družb na 
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infrastrukturnih objektih in dolgoletnega vpliva na okolje. 
Obveznosti iz dogovora morajo biti vsako leto vključene v 
Poslovni načrt omenjenih družb kot  rente oz. odškodnine, ki 
so posledice odkopavanja premoga in predvsem proizvodnje 
električne energije.

II.
Svet Občine Šmartno ob Paki nasprotuje odprodaji deleža v
Termoelektrarni Šoštanj in zahteva, da se v primeru izvedbe
dokapitalizacije Termoelektrarne Šoštanj vključi lokalne 
skupnosti kot partnerje zato, da bodo lahko vplivale na področju 
okolja na sanacije škod, ki so nastale zaradi pridobivanja 
premoga in električne energije.

III.
Svet Občine Šmartno ob Paki odločno nasprotuje izvajanju
političnih in poslovnih odločitev , ki slabijo moč ter učinkovitost 
tako gospodarskih druži v slovenskem elektroenergetskem 
sistemu, kot tudi sistema v celoti.

IV.
Svet Občine Šmartno ob Paki podpira prizadevanja lokalnih 
skupnosti Velenja in Šoštanja pri zgoraj naštetih zahtevah. 
Občina Šmartno ob Paki je bila do leta 1994 sestavni del občin 
Velenja in Šoštanja. Bila je udeležena pri soodločanju in kot 
bodoča članica SAŠA regije želi imeti določen vpliv na okolje, 
v katerem se nahaja in na to kar vpliva na življenje njenih 
občanov.
Občina Šmartno ob Paki gravitira na občini Velenje in Šoštanj 
in so dogajanja v obeh izredno pomembna za naše občane 
tako z ekonomskega, ekološkega in sociološkega vidika.

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

Številka: 35-1/2008
Datum:    25. 3. 2008

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

Nadzorni odbor občine Šmartno ob Paki je na podlagi 55. člena Statuta Občine 
Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, 13/2006) na svoji redni 
4. seji dne 04.10.2007 sprejel

Spremembe in dopolnitve 
Poslovnika 

o delu nadzornega odbora občine 
Šmartno ob Paki

1. člen
S temi spremembami in dopolnitvami Poslovnika od delu 
nadzornega odbora občine Šmartno ob Paki se sprejmejo 
spremembe in dopolnitve Poslovnika od delu nadzornega 
odbora občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine 
Velenje, št. 5/2000)

 2. člen
Za 18. členom doda novi 18.a člen, ki se glasi:  
»Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali 
nepravilnosti pri poslovanju nadzorovane osebe, mora o teh 
kršitvah v 15 dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno 
ministrstvo in računsko sodišče Republike Slovenije. 

V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen 
sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba storila 
prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve 
posredovati pristojnemu organu pregona.

Hujše kršitve predpisov in nepravilnosti pri poslovanju občine 
predstavljajo vse kršitve predpisov, pri katerih je znesek 
nepravilnosti enak ali presega 2 % prihodkov zaključnega 
računa preteklega leta.   

Kot hujše kršitve se opredelijo:
1. prevzemanje obveznosti in izplačilo sredstev proračuna 

za namene, ki niso predvideni v proračunu oz. presegajo 
v proračunu zagotovljena sredstva,

2. prodaja občinskega finančnega ali stvarnega 
premoženja:

- ki ni vključeno v letni program prodaje finančnega in 
stvarnega premoženja, razen, če predmeta prodaje v 
skladu s predpisi ni potrebno vključiti v ta program,

- s sklenitvijo neposredne pogodbe, razen v primerih, ko 
zakon ali drug predpis to dopušča,

- v nasprotju s sprejeto odločitvijo pristojnega organa,
3. oddaja javnega naročila z neustreznim postopkom javnega 

naročanja.

Ne glede na pomembnost po vrednosti oz. naravi kršitve pa 
nadzorni odbor lahko opredeli kot hujšo kršitev tudi ponavljajoče 
se kršitve, na katere je nadzorni odbor že opozoril, vendar niso 
bili sprejeti popravljalni ukrepi.«

3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku MO Velenje ter začne 
veljati dan po objavi.

Številka: 060-01/2007
Datum: 04.10.2007
       

Predsednik nadzornega odbora: 
Drago KOVAČ, s.r.
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Svet  Občine Šmartno ob Paki  je na podlagi določil 43., 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (UPB-2-Uradni list RS, št. 3/07in 5/08), 37. člena Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06 in 8/07) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, 
št. 13/06) na svoji  12. seji,  dne  25. 3. 2008 sprejel naslednji

SKLEP
o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v občini Šmartno ob 

Paki 
I.

Občina Šmartno ob Paki  daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal Center za 
socialno delo Velenje v višini 13,89 EUR na efektivno uro. Cena storitve se zmanjša za stroške vodenja in zakonsko določeno 50 
% subvencijo občine v višini 7,94 EUR ter za subvencijo Zavoda RS za zaposlovanje v višini 2,32 EUR. Tako znaša cena storitve, 
ki jo plača upravičenec ali zavezanec 3,63 EUR na uro.

II.
Občina Šmartno ob Paki bo namenila dodatno subvencijo k ceni storitve, ki jo je dolžan plačati upravičenec ali zavezanec na 
podlagi lestvice, ki upravičence razvršča v plačilne razrede. V posameznem plačilnem razredu plačajo upravičenci ali zavezanci 
oločen odstotek cene storitve in sicer:

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, cene pa se pričnejo uporabljati od 
1.5.2008 dalje.

Številka: 150-01-/2008
Datum:     25. 3. 2008

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

Pla�ilni
razred 

Dohodkovni razred 
Delež neto mese�nega doh./druž.�l. v 
primerjavi s povpre�no pla�o v RS v 

preteklem koledarskem letu 

Mese�ni neto dohodek na 
družinskega �lana v letu 2007 

(v EUR) 

Pla�ilo v % od 
cene 

1 Do 45 % do 375,52  10 
2 nad 45 % do 50 % nad 375,52 do 417,25 20 
3 nad 50 % do 55 % nad 417,25 do 458,97 30 
4 nad 55 % do 60 % nad 458,97 do 500,70 40 
5 nad 60 % do 65 % nad 500,70 do 542,42 50 
6 nad 65 % do 70 % nad 542,42 do 584,15 60 
7 nad 70 % do 80 % nad 584,15 do 667,60 70 
8 nad 80 % do 90 % nad 667,60 do 751,05 80 
9 nad 90 % do 105 % nad 751,05 do 876,22 90 
10 Nad 105 %  nad 876,22 100 



URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

Izdajatelj: Mestna občina Velenje  /  Naklada 220 izvodov  /  Letna naročnina 30,73 €
Razmnoževanje DILING d.o.o Velenje  /  Skladno z določili Zakona o DDV se DDV plačuje po stopnji 8,5 %
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