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Mestna občina Velenje - ŽUPAN.

Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

OBJAVLJAM

naslednje akte Mestne občine Velenje:
MESTNA OBČINA VELENJE - SVET:

1. Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do aktualnega dogajanja v podjetju
Gorenje
2. Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2020
3. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članici Sveta za varstvo pravic najemnikov
stanovanj
4. Sklep o soglasju k zadolžitvi Zavoda za turizem Šaleške doline v letu 2020
5. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičnini v
k. o. 964 Velenje (ID znak parcela 964 2419/13)
6. Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto
2020
7. Sklep o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja z nepremičnin
premoženjem izven veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto
2020
8. Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2020
9. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Velenje
10. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine
Velenje
11. Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
Mestne občine Velenje
12. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu
prometnih površin posebnega pomena v mestni občini Velenje
13. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji cest v Mestni občini
Velenje
14. Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje za leto 2020

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN:

1. Javni razpis za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih
financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leti 2020 in 2021
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 1/2016 – uradno prečiščeno besedilo)
na 7. seji dne 10. decembra 2019 sprejel naslednji

SKLEP

o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do
aktualnega dogajanja v podjetju Gorenje
1. člen
Svet Mestne občine Velenje se je seznanil z aktualnim
dogajanjem v podjetju Gorenje.
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7. člen
Sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 300-05-0001/2019
Datum: 10. december 2019				
			
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ
po pooblastilu podžupan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.

2. člen
Svet Mestne občine Velenje poziva Vlado Republike Slovenije,
da stori vse, kar je v njeni pristojnosti, da sprejme ukrepe za
decentralizacijo države – enakomeren razvoj gospodarstva
in s tem posledično enakomerno porazdelitev delovnih mest
po državi. Prav tako pozivamo Vlado Republike Slovenije,
da takoj vzpostavi ustrezno prometno infrastrukturo za razvoj
gospodarstva (tretja razvojna os in železnica).
3. člen
Podjetje Gorenje je za našo lokalno skupnost izjemno pomemben
steber gospodarstva že skoraj sedem desetletij. Vodstvu
podjetja predlagamo, da ponovno razmisli o selitvi katerega koli
dela podjetja v Ljubljano in prezaposlovanju delavcev v Skupino
Hisense ali v kateri drugi pravni subjekt izven Velenja. Sedež
podjetja Hisense Europe, ki ga nameravajo odpreti v Ljubljani,
naj odprejo v Velenju, saj verjamemo, da lahko podporne
funkcije za evropski del Skupine Hisense odlično upravljajo
tudi iz Velenja. V Velenju na območju Gorenja je dovolj prostih
proizvodnih prostorov.
V Mestni občini Velenje si že dalj časa prizadevamo za ustvarjanje
dobrih pogojev za razvijanje novih in ohranjanje obstoječih
delovnih mest. Vsako delovno mesto je za nas izjemnega
pomena, saj je proces ustvarjanja novih, nadomestnih delovnih
mest precej dolgotrajen.
4. člen
Vodstvu predlagamo, da krepijo socialni dialog s predstavniki
zaposlenih, saj bodo le tako preprečili dezinformacije in
ustvarjanje nepotrebnega nemira med zaposlenimi. Svet
Mestne občine Velenje predlaga vodstvu podjetja, da nas v
naslednjem letu ponovno seznani o poslovanju podjetja.
5. člen
Od vodstva pričakujemo družbeno odgovorno ravnanje podjetja,
saj se iz dosedanjih izkušenj podjetja s sedežem v Ljubljani do
Velenja ne obnašajo družbeno odgovorno.
6. člen
Mestna občina Velenje vodstvu podjetja nudi vso podporo v
okviru svojih pristojnosti, da bi lahko izpolnili svoje obljube ob
prevzemu podjetja, in sicer, da bodo ohranili obstoječa delovna
mesta v Velenju, z odprtjem nove tovarne televizorjev v Velenju
pa ustvarili še dodatna delovna mesta.
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09,
51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18), 29. člena Zakona o
javnih (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13
- ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17
- ZIPRS1819, 13/18) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno
besedilo) je Svet Mestne občine Velenje na 7. seji, dne 10. decembra 2019 sprejel

ODLOK
o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2020
1. člen
S tem odlokom se določa proračun Mestne občine Velenje za leto 2020 (v nadaljevanju: proračun), postopki
izvrševanja proračuna, obseg zadolževanja in poroštev občine ter obseg zadolževanja in poroštev javnega
sektorja na ravni občine.
2. člen
Proračun za leto 2020 se določa v naslednjih zneskih:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+7)
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
70 DAVČNI PRIHODKI
700 Davki na dohodek in dobiček
703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
71 NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Globe in druge denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih
dolgoročnih sredstev
73 PREJETE DONACIJE
730 Prejete donacije iz domačih virov
74 TRANSFERNI PRIHODKI
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev
proračuna Evropske unije
78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJEIN IZ DRUGIH DRŽAV
77 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij

9.0.2 EUR
.9.229 EUR
26.59.477 EUR
1.2. EUR
.52.000 EUR
29.000 EUR
9.10.2 EUR
7.57.706 EUR
1.000 EUR
291.000 EUR
91.0 EUR
90.9 EUR
1.. EUR
0.09 EUR
976.32 EUR
.0 EUR
.0 EUR
11.0.92 EUR
2.29.629 EUR
.920.63 EUR
2.0 EUR
2.0 EUR

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

54.63.24 EUR
12.12.0 EUR
3.42.94 EUR
0.9 EUR
7.54.66 EUR
172.13 EUR
21.000 EUR
17.666.94 EUR
1.99.1 EUR
.9.92 EUR
2.2.99 EUR
.223.29 EUR

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

24.604.59 EUR
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420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,
ki niso proračunski uporabniki
2 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI/
ODHODKOV NAD PRIHODKI (I.–II.)
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24.604.59 EUR
279.75 EUR
5.000 EUR
194.75 EUR
- .0.0 EUR

B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (V.– IV.)

1.00 EUR
0 EUR
1.00 EUR

C RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE
500 Domače zadolževanje

2.00.000 EUR
2.00.000 EUR

VIII. ODPLAČILA DOLGA
550 Odplačila domačega dolga

2.29.291 EUR
2.29.291 EUR

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

0.09 EUR
- .0.21 EUR
.0.0 EUR

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. 2019
4.00.60 EUR
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. 2020
19. EUR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Splošni del proračuna (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja),
posebni del proračuna (finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna občine) ter načrt razvojnih
programov so priloge tega odloka in se objavijo na spletni strani občine.
3. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva proračunske rezerve največ do višine 1,5 % prejemkov proračuna. O
uporabi sredstev rezerv odloča župan in o tem obvešča občinski svet.
4. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva splošne proračunske rezervacije, ki ne smejo presegati 2 % prihodkov iz
bilance prihodkov in odhodkov.
Sredstva proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso
zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v
zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
5. člen
Namenski prejemki proračuna so poleg prejemkov, določenih v zakonu, ki ureja javne finance, tudi naslednji
prejemki:
- prejemki požarne takse po zakonu, ki ureja varstvo pred požarom, ki se uporabijo za namen, določen
v navedenem zakonu;
- prejemki krajevnih skupnosti in mestnih četrti.
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Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v
proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov
finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračun.
Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, lahko uporabnik
prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih sredstev.
6. člen
Župan odloča o prerazporeditvah proračunskih sredstev med posameznimi proračunskimi postavkami in konti,
če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katera so bila zagotovljena sredstva.
Župan o veljavnem proračunu poroča občinskemu svetu s poročilom o izvrševanju proračuna v 1. polletju leta
in z zaključnim računom proračuna.
7. člen
Uporabniki uporabljajo sredstva proračuna v skladu z letnim finančnim načrtom, ki je izkazan v posebnem delu
proračuna.
Uporabniki sredstev prevzemajo obveznosti s pisno pogodbo, razen če ni z zakonom drugače določeno.
Pogodba za nabavo blaga, naročilo storitev in oddajo gradenj v breme proračunskih sredstev se lahko sklene
samo skladno s predpisi o javnem naročanju.
8. člen
Ožji deli občine lahko sklepajo pravne posle brez predhodnega soglasja župana, razen:
- pravnih poslov za javna naročila za blago in storitve, katerih ocenjena vrednost presega 4.000 EUR brez DDV,
- pravnih poslov za javna naročila za gradnje, katerih ocenjena vrednost presega 8.000 EUR brez DDV ter
- pravnih poslov, ki se nanašajo na nakup in prodajo premoženja ožjega dela občine,
ki so brez predhodnega soglasja župana nični.
Ožji deli občine brez predhodnega soglasja občinskega sveta ne smejo sklepati pravnih poslov, ki se nanašajo:
- na nakup in prodajo nepremičnega premoženja ožjega dela občine ter
- nakup in prodajo delnic, deležev na kapitalu pravnih oseb in drugih naložb v pravne osebe.
9. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za investicijske odhodke in investicijske transfere prevzame
obveznosti za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane
pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Neposredni uporabnik lahko v letu 2020 prevzame obveznosti za namene, za katere so načrtovana sredstva v
letu 2020 in:
- ki zahtevajo plačilo v letu 2021, v višini 60 % obsega pravic porabe na kontih za investicijske odhodke in
investicijske transfere, načrtovanih v proračunu za leto 2020;
- ki zahtevajo plačilo v ostalih prihodnjih letih, v višini 0 % obsega pravic porabe na kontih za investicijske
odhodke in investicijske transfere, načrtovanih v proračunu za leto 2020.
Neposredni uporabnik lahko v letu 2020 prevzame obveznosti za namene, za katere so načrtovana sredstva v
letu 2020 in:
- ki zahtevajo plačilo v letu 2021, v višini 25 % obsega pravic porabe na kontih za tekoče odhodke in tekoče
transfere, načrtovanih v proračunu za leto 2020;
- ki zahtevajo plačilo v ostalih prihodnjih letih, v višini 25 % obsega pravic porabe na kontih za tekoče odhodke
in tekoče transfere, načrtovanih v proračunu za leto 2020.
Ne glede na določbe 2. in 3. odstavka tega člena lahko neposredni uporabnik prevzema obveznosti za:
- pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno
delovanje neposrednih uporabnikov;
- najemne oziroma zakupne pogodbe, ki so lahko sklenjene za določen ali za nedoločen čas z odpovednim
rokom, ki ne sme biti daljši od šestih mesecev;
- koncesijske pogodbe;
- za projekte, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih pomoči, namenskih sredstev EU in
sredstev drugih donatorjev ter pripadajočih postavk slovenske udeležbe.
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10. člen
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni
za več kot 20 % izhodiščne vrednosti projekta, mora predhodno potrditi občinski svet, razen spremembe
vrednosti projektov nad 20% v primerih, ko se iz občinskega proračuna financira manj kot 50 % izhodiščne
vrednosti projekta.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče
leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
O spremembah projektov, razen o spremembah iz 1. in 3. odstavka tega člena, odloča župan.
11. člen
Uporabniki sredstev proračuna poročajo županu o realizaciji nalog ob polletju in zaključku leta oziroma na
njegovo zahtevo.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.

12. člen

13. člen
Občina se za izvrševanje proračuna v tekočem proračunskem letu lahko zadolži samo s črpanjem posojila
doma, in sicer za investicije, predvidene v proračunu.
Občina se lahko zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnice in obresti), finančnih najemov in
blagovnih kreditov (obrokov) ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti
posrednih uporabnikov proračuna občine in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina, v posameznem
letu odplačila ne preseže 8 % realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna v letu pred letom zadolževanja,
zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz
proračuna Evropske unije ter prihodke režijskih obratov.
V letu 2020 se občina lahko zadolži do višine 2.800.000 EUR za investicije, načrtovane v proračunu. Zadolžitev
šteje v obseg zadolževanja občine.
Ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka tega člena zadolžitev občine v proračunu države do višine,
določene s 1. odstavkom 10. člena Zakona o spremembah Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št.
71/17; v nadaljevanju: ZFO-1C), na podlagi 4. odstavka 10. člena ZFO-1C ne šteje v obseg zadolževanja.
14. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnotežiti, se lahko
občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna.
Zadolžitev iz prejšnjega odstavka tega člena ne šteje v obseg zadolževanja občine, razen če leto črpanja in leto
odplačila posojila nista v istem proračunskem letu.
15. člen
Za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije se občina lahko zadolži največ do višine
odobrenih sredstev in največ za obdobje do prejema teh sredstev.
Zadolžitev iz prejšnjega odstavka tega člena ne šteje v obseg zadolževanja občine.
16. člen
Občina lahko izdaja poroštva za obveznosti iz naslova zadolževanja posrednih uporabnikov proračuna občine
in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, če se zadolžujejo za investicije ali za projekte, ki se sofinancirajo s
sredstvi državnega proračuna in/ali s sredstvi proračuna Evropske unije in drugih držav ter drugih evropskih
institucij, in imajo zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
V letu 2020 lahko občina izda poroštva iz prejšnjega odstavka tega člena do skupne višine 1.200.000 EUR, pri
čemer skupna višina anuitet v posameznem letu odplačila ne sme preseči 250.000 EUR.
Zadolžitev iz prejšnjega odstavka tega člena šteje v obseg zadolževanja občine.
Poroštvena pogodba in pogodba o zavarovanju poroštva se morata skleniti istočasno.
17. člen
Posle v zvezi z zadolževanjem proračuna po 13., 14., 15. in 16. členu tega odloka sklepa župan ali oseba, ki jo
župan pisno pooblasti.
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Za posle v zvezi z zadolževanjem po 13. in 15. členu tega odloka mora občina pridobiti soglasje ministra,
pristojnega za finance. Soglasje ministra, pristojnega za finance, mora pridobiti tudi za zadolžitev po 14. členu
tega odloka, če leto črpanja in leto odplačila posojila nista v istem proračunskem letu.
O poslih zadolževanja, za katera po zakonu, ki ureja financiranje občin, ni potrebno soglasje ministra,
pristojnega za finance, in o poslih likvidnostnega zadolževanja odloča in jih sklepa župan.
18. člen
Posredni uporabniki proračuna občine, javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je
občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko
zadolžujejo in izdajajo poroštva s soglasjem občine, če se zadolžujejo za investicije ali za projekte, ki se
sofinancirajo s sredstvi državnega proračuna in/ali s sredstvi proračuna Evropske unije in drugih držav ter drugih
evropskih institucij in imajo zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.
V letu 2020 se pravne osebe iz prejšnjega odstavka tega člena lahko zadolžijo oz. izdajo poroštva v skupni
višini 1.200.000 EUR, pri čemer skupna višina anuitet v posameznem letu odplačila ne sme preseči 250.000
EUR.
Soglasje izda občinski svet.
Izdana soglasja ne štejejo v obseg zadolževanja občine.
Pogodbena določila v posojilni pogodbi ali pogodbi o zavarovanju poroštva, ki jo sklenejo posredni uporabniki
proračuna občine, javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, ter druge pravne
osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, so nična, če določajo zavarovanje s
stvarnim premoženjem, ki je namenjeno izvajanju javne oz. gospodarske javne službe.
19. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje finančnega načrta ne more uravnotežiti, se
lahko posredni uporabniki proračuna občine, javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica
je občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, likvidnostno
zadolžujejo.
Za zadolžitev iz prejšnjega odstavka tega člena soglasje občine ni potrebno, razen če leto črpanja in leto
odplačila posojila nista v istem proračunskem letu, in če to ni določeno z odlokom o ustanovitvi posrednega
uporabnika proračuna občine, javnega gospodarskega zavoda in javnega podjetja.
Za zadolževanje, za katero leto črpanja in leto odplačila posojila nista v istem proračunskem letu, se uporabljajo
določbe 18. člena tega odloka.
20. člen
Posredni uporabniki proračuna občine, javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je
občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, o stanju in
spremembah svoje zadolženosti poročajo občini v skladu s pravilnikom, ki ureja pošiljanje podatkov o stanju in
spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin.
Občina ne sme prevzemati dolga.

21. člen

22. člen
Občinski svet sprejme letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine za nepremičnine v posamični
vrednosti nad 100.000,00 EUR, župan pa letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine za
nepremičnine v posamični vrednosti do 100.000,00 EUR.
23. člen
Župan sprejme načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoženjem za premičnine v posamični
vrednosti nad vrednostjo, določeno z zakonom.
24. člen
Župan lahko do višine 600 EUR odpiše oziroma delno odpiše odplačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave
v nesorazmerju z višino terjatve, ali če se zaradi neunovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni
mogoče izterjati.
Kot dolgovi po 1. odstavku tega člena ne štejejo dolgovi do občine iz naslova obveznih dajatev.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

11. december 2019

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

Številka 17-2019 / stran 

25. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, uporablja pa se od
1. 1. 2020 dalje.
Številka: 403-02-000/2019-211
Datum: 10. december 2019

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ
po pooblastilu podžupan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) na 7.
seji, dne 10. decembra 2019 sprejel

UGOTOVITVENI SKLEP

O PRENEHANJU MANDATA ČLANICI
SVETA ZA VARSTVO PRAVIC
NAJEMNIKOV STANOVANJ
I.
Ana KOČAR je podala pisno izjavo, da odstopa kot članica
Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj, zato ji preneha
mandat.
II.
Sklep velja z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 032-03-01/2018
Datum: 10. december 2019
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ
po pooblastilu podžupan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l. r.

11. december 2019

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 88. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/11 ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718,
71/17 - ZIPRS1819 in 13/18), 10g. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list
RS, št. 123/06, 101/07 - odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - ZIPRS1415-D, 14/15 - ZUUJFO, 96/15
- ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 in 21/18 - popr.), 20. člena Odloka o
proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 (Uradni vestnik MOV, št. 28/17 in
9/19) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št.
1/16 – uradno prečiščeno besedilo) na 7. seji, dne 10. decembra 2019 sprejel

SKLEP

o soglasju k zadolžitvi javnega zavoda Zavod
za turizem Šaleške doline v letu 2019
1. člen
Svet Mestne občine Velenje izdaja soglasje k zadolžitvi javnega
zavoda Zavod za turizem Šaleške doline s sedežem v Velenju,
Stari trg 3, do višine 178.256,55 EUR za financiranje projektov
Čarobnost podeželja Šaleške doline in Turistična doživetja
Šaleške doline.
2. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 414-12-0005/2019-211
Datum: 10. december 2019

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ
po pooblastilu podžupan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l. r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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11. december 2019

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08,
79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US,
11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 247. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni
list RS, št. 61/17) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo
Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo), na 7. seji, dne 10. decembra
2019 sprejel

SKLEP
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18
in 79/18), 2. in 3. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) in 24. člena Statuta Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 01/16-Uradno prečiščeno besedilo) na 7.
seji, dne 10. decembra 2019 sprejel

SKLEP

o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
nepremičnini
v k. o. 964 Velenje (ID znak parcela 964
2419/13)

o načrtu ravnanja z nepremičnim
premoženjem
Mestne občine Velenje za leto 2020

1. člen
S tem sklepom se ukine status grajenega javnega dobra
nepremičnini ID znak parcela 964 2419/13, v izmeri 1.371
m2.

1. člen
S tem sklepom se določi načrt ravnanja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2020.

2. člen
Navedeni nepremičnini se status grajenega javnega dobra
odvzame z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa Svet
Mestne občine Velenje po uradni dolžnosti izda občinska uprava.
Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu
sodišču v izvršitev.
3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 465-05-0038/2019
Datum: 10. december 2019

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ
po pooblastilu podžupan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l. r.

2. člen
Posamezne vrste nepremičnega premoženja, namenjenega
za razpolaganje v letu 2020 in njihove orientacijske vrednosti,
so določene v PRILOGI 1: “Načrt razpolaganja z nepremičnim
premoženjem občine v letu 2020”, ki je sestavni del tega
načrta.
Razpolaganje z nepremičnim premoženjem v lasti občine se
za leto 2020 načrtuje v orientacijski vrednosti 4.869.039,39
EUR.
3. člen
Posamezne vrste nepremičnega premoženja, namenjenega
za pridobivanje v letu 2020 in njihove orientacijske vrednosti,
se določijo v PRILOGI 2: »Načrt pridobivanja nepremičnega
premoženja občine za leto 2020«, ki je sestavni del tega
načrta.
Sredstva namenjena za nakup nepremičnega premoženja se
za leto 2020 načrtujejo v orientacijski vrednosti 870.950,00
EUR.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje, uporablja pa se od 1. 1.
2020.
Številka: 460-02-0001/2019
Datum: 10. december 2019

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ
po pooblastilu podžupan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l. r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Šifra in katastrska
občina

957 Škale

957 Škale

964 Velenje

957 Škale

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

Zap.št.

1.

2.

.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

.

.

.

.

.

2
20
59
skupaj 1.063
zemljišče

dvorišče

1.90
1
10

0

skupaj 2.414

2411/3-del
21/1
211/
240/2
3576/4-del
2396/3-del

javno zbiranje ponudb

neposredna pogodba

javno zbiranje ponudb

neposredna pogodba

Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnin, na katerih
so predvidene gradnje stanovanjskih objektov

27,00

24,40

26,00

Pripravi se javni razpis prodaje nepremičnine, za katero je
zainteresiran lastnik sosednje nepremičnine.

Za nakup predmetnih nepremičnin so zainteresirani lastniki
sosednjjih nepremičnin.

20,00

15,50

15,50

20,00

34,00

Orientacijska

vrednosti v €/m 2

Za nakup predlaganih nepremičnin so zainteresirani lastniki
sosednjih nepremičnin.

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

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

Za nakup predlaganih nepremičnin so zainteresirani lastniki
sosednjih nepremičnin

Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnin primernih za
gradnjo stanovanjskih objektov na območju Škale, kjer poteka
izgradnja komunalne infrastrukture.

Obrazložitev ekonomske utemeljenosti razpolaganja

2.701,00

5.901,60

22.516,00

35.960,00

369.179,00

321.501,00

17.20,00

222.326,00

Orientacijska
vrednost v €
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12
12
12/2

zelenica

66

29/209

zelenica, vrt

javno zbiranje ponudb

202

2
9
12
99
skupaj 1.79

nezazidano zemljišče

29/21
29/211
29/21
29/21
29/212
29/21

neposredna pogodba

1.2
12
.42
skupaj 23.1

zemljišče

javno zbiranje ponudb

945/2
9/9
9/2

1
1
1
122
2
1
0
skupaj 91

37/
99/
37/9
37/6
99/9
959/
37/7

travnik

Predvidena metoda
razpolaganja

1.1
nezazidano zemljišče,
.99
javno zbiranje ponudb
gozd
skupaj 20.742

64
90
70
2
1
60
1.09
skupaj 6.539

10/7
17/6
17/7
1/10
1/11
1/14
1/15

Vrsta dejanske rabe

2020 - Zemljišča

0/
29/

Velikost (m 2)

Parcelna št.

PRILOGA 1: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2020
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953 Paka

964 Velenje

1.

91 Hrastovec

1.

1.

957 Škale

1.

964 Velenje

975 Vinska Gora

12.

1.

964 Velenje

11.

964 Velenje

964 Velenje

10.

1.

964 Velenje

9.

2.22
.00
1.12
skupaj 7.411

71/1
76/13-del
76/9

/

12

9

1.1
1
skupaj 1.475

zelenica

stavbno zemljišče

travnik

travnik

travnik

zelenica

travnik

dvorišče

dvorišče, zelenica

travnik

neposredna pogodba

neposredna pogodba

javno zbiranje ponudb

javno zbiranje ponudb

javno zbiranje ponudb

neposredna pogodba

javno zbiranje ponudb

neposredna pogodba

neposredna pogodba

javno zbiranje ponudb

20,00
20,00

Za nakup zemljišča je zainteresiran lastnik sosednjega
zemljišča.

43,00

40,00

25,00

20,00

Za nakup nepremičnine je zainteresiran uporabnik zemljišča.

Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnin z namenom
spodbujanja podjetništva v MOV, in sicer na območju poslovno industrijske cone Stara Vas (Tehnološki park).

Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnin, na katerih je
predvidena gradnja poslovnega objekta.

Za nakup zemljišča je zainteresiran lastnik sosednjega
zemljišča.
Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnine, na kateri je
predvidena gradnja stanovanjskega objekta.

30,00

25,00

Za nakup predmetne nepremičnine je zainteresiran lastnik
sosednje nepremičnine.

Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnin za gradnjo
stanovanjskih objektov.

24,40

43,00

Za nakup predmetnih nepremičnin so zainteresirani lastniki
sosednjjih nepremičnin.

Pripravi se javni razpis za prodajo nepremičnin z namenom
spodbujanja podjetništva v MOV, in sicer na območju poslovno industrijske cone Stara Vas (Tehnološki park).

2.40,00

11.30,00

31.673,00

59.000,00

26.475,00

40,00

135.750,00

1.50,00

25.229,60

463.411,00
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33/2

1.09

0/

2/9
00/1

2

0
9

20
9
100


10

0
40
30
skupaj 4.525

62
/29
/2
/2
/20
/
/1
534/2
/2
/1
/1
1
2/9

21/10






15

1
2
129
12
19
13


skupaj: 1.034

179/7
19/1
122/
12/
100/1
100/16
179/6
19/1
19/12
19/11
19/10
191/9
21/

20/1

00
4.51
90
1.00
1.200
1.19
00
0
40
skupaj 10.777

3567/5-del
66/3
67/1-del
6-del
69-del
90
691-del
76/-del
695-del
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964 Velenje

964 Velenje

954 Lipje

92 Podvolovjek

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

975 Vinska Gora

19.

20.

21.

22.

2.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

2.

2.

2.

2.

2.

11
3.22
2.37
22
2
1.01
2

1.
skupaj 10.260

90
20
10
110
5
skupaj 71

/
/
60/1
76/12
76/14
65/4
9
66/4
/2

2397/127-del
2397/126-del
3270/3-del
3270/17-del
3270/23-del

0

19
33
190
skupaj 67

122/3
1229/1
120

557/5-del

99

9/

200

1
9
21.01
92
.0
29.73

5
90
11
skupaj 56.60

1/1
1/11
1/10
1/
19
420/
20/9
0/2
*10
*1

2449/9 - del

2

0

0

1099/

23/72

1946/-del

zelenica

zelenica, dvorišče

travnik

zelenica

zelenica, dvorišče

zelenica

kmetijsko zemljišče,
gozd

dvorišče, gozd

zelenica

zelenica

neposredna pogodba

neposredna pogodba

javno zbiranje ponudb

javno zbiranje ponudb

javno zbiranje ponudb

neposredna pogodba

neposredna pogodba

javno zbiranje ponudb

neposredna pogodba

neposredna pogodba

25,14

20,00

Na podlagi menjalne pogodbe bo MO Velenje pridobila
zemljišče, predvideno za gradnjo infrastrukture.

43,00

37,00

Za nakup zemljišča je zainteresiran lastnik sosednjega
zemljišča.

Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnin z namenom
spodbujanja podjetništva v MOV, in sicer na območju poslovno industrijske cone Stara Vas (Tehnološki park).

Pripravil se bo javni razpis za prodajo zemljišča za gradnjo
objekta.

25,00

25,00

Za nakup zemljišča je zainteresiran lastnik sosednjega
zemljišča.
Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnine.

5,00

Za nakup zemljišča je zainteresiran solastnik. Delež občine na
nepremičninah je 1/12.

7,50

20,00

Za nakup zemljišča je zainteresiran lastnik sosednjega
zemljišča.
Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnine.

25,00

Za nakup zemljišča je zainteresiran lastnik sosednjega
zemljišča.

00,00

1.050,52

441.10,00

25.419,00

24.950,00

5.000,00

23.691,67

19.770,00

1.400,00

1.000,00
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975 Vinska Gora

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

974 Prelska

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

952 Cirkovce

964 Velenje

964 Velenje

29.

0.

1.

2.

.

.

.

.

.

3.

9.

1

2.05
2.02
2.2
2
1.100
00
skupaj 7.90

343/7

29/
24
246/1
247/3
246/1-del
246/2-del

1

9
1
6
20
910
2.90
.1
1.1
11
skupaj 10.59

1112/
11/2
1112/2
100
1112/
9-del
10/
1112/
109/2

2/2

1.1

219/1

12
1.45
9
13.36
51
.2
skupaj 19.50

12/1


/

9

javno zbiranje ponudb

neposredna pogodba

menjalna pogodba

menjalna pogodba

javno zbiranje ponudb

menjalna pogodba

menjalna pogodba

neposredna pogodba

menjalna pogodba

neposredna pogodba

javno zbiranje ponudb

Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnin, na katerih je
predvidena gradnja poslovnega objekta.

30,00

25,00

20,00

Po izvzemu iz javnega dobra je predvidena sklenitev menjalne
pogodbe. Na podlagi menjalne pogodbe bo MOV pridobila
cesto, odsvojila pa zelenico.
Za nakup zemljišča je zainteresiran lastnik sosednjega
zemljišča.

25,00

30,00

Za nakup zemljišča je zainteresiran lastnik sosednjega
zemljišča.

Z menjalno pogodbo bo MOV pridobila cesto, pločnik, dvorišče v
centralnih predelih mesta, odtujila pa bo zemljišče na območju
deponije pepela in premoga

25,00

15,00

25,00

MOV bo z menjavo pridobila zemljišča ob velenjski plaži.

Po izvzemu iz javnega dobra je predvidena sklenitev menjalne
pogodbe. Na podlagi menjalne pogodbe bo MOV pridobila
cesto, odsvojila pa travnik.

Predvidena je sklenitev menjalne pogodbe. MOV bo odsvojila
zemljišče na deponiji premoga, pridobila pa bo cesto in pot.

30,00

25,00

Za nakup zemljišča je zainteresiran lastnik sosednjega
zemljišča.
Po geodetski odmeri se bo sklenila menjalna pogodba. MOV
bo z menjalno pogodbo pridobila parcelo, ki leži na območju
poslovno - industrijske cone Stara Vas (Tehnološki park).

30,00

Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnine za gradnjo
stanovanjskega objekta.

239.400,00

3.400,00

1.420,00

271.475,00

41.130,00

47.700,00

15.55,00

24.750,00

96.000,00

1.375,00

21.330,00

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

stavbno zemljišče

zelenica

zelenica

zelenica, deponija
pepela

zelenica, cesta

travnik

travnik

stavbno zemljišča


9
1
skupaj 990



12
10
skupaj 1.057

travnik

dvorišče

travnik

skupaj 3.200
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100/1
100/11
100/
100/9

792/2 - del
790 - del
749 - del
74 - del
750 - del
2/2
/
1

1/9

2/2
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

964 Velenje

953 Paka

1.

2.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

964 Velenje

2.

.

.

.

.

.

.

9.

10.

11.

12.

1.

90

1

skupaj 1.357

travnik

zelenica

zelenica

25,00
20,00

Za nakup zemljišča je zainteresiran lastnik sosednjega
zemljišča.
Za nakup zemljišča je zainteresiran lastnik sosednjega
zemljišča.

javno zbiranje ponudb

javna dražba
javna dražba
javna dražba
javna dražba

garsonjera, okoli 30 m2

enosobno stanovanje, okoli 45 m2

dvosobno stanovanje, okoli 60 m2

trosobno stanovanje, okoli 0 m2

javno zbiranje ponudb

dvosobno stanovanje, okoli 60 m2

poslovni prostor ID znak 964-3160-61 v izmeri 5,01 m2, v
stavbi ID 3160 na naslovu Efenkova cesta 61 v Velenju, ki
stoji na zemljišču 964 2443/11.

javno zbiranje ponudb

dvosobno stanovanje, okoli 60 m2

javno zbiranje ponudb

javno zbiranje ponudb

enosobno stanovanje, okoli 45 m2

trosobno stanovanje, okoli 0 m2

javno zbiranje ponudb

enosobno stanovanje, okoli 45 m2

javno zbiranje ponudb

javno zbiranje ponudb

garsonjera, okoli 30 m2

trosobno stanovanje, okoli 0 m2

javno zbiranje ponudb

Predvidena metoda
razpolaganja

Prodaja stanovanja, ki je v slabem gradbenem stanju

Prodaja stanovanja, ki je v slabem gradbenem stanju

Prodaja stanovanja, ki je v slabem gradbenem stanju

Prodaja stanovanja, ki je v slabem gradbenem stanju

654.900,00

70.000,00

60.000,00

40.000,00

30.000,00

54.900,00

70.000,00

Stanovanje je zasedenno z najemnikom, ki je zainteresiran za
odkup
Poslovni prostor ima precej dotrajane kratkoročne komponente,
zato bi bila potrebna temeljita prenova

70.000,00

60.000,00

60.000,00

40.000,00

40.000,00

30.000,00

30.000,00

Stanovanje je zasedenno z najemnikom, ki je zainteresiran za
odkup

Stanovanje je zasedenno z najemnikom, ki je zainteresiran za
odkup
Stanovanje je zasedenno z najemnikom, ki je zainteresiran za
odkup
Stanovanje je zasedenno z najemnikom, ki je zainteresiran za
odkup
Stanovanje je zasedenno z najemnikom, ki je zainteresiran za
odkup
Stanovanje je zasedenno z najemnikom, ki je zainteresiran za
odkup
Stanovanje je zasedenno z najemnikom, ki je zainteresiran za
odkup

Obrazložitev ekonomske utemeljenosti razpolaganja

3.939.639,39

1.00,00

10.400,00

40.710,00

Orientacijska vrednost €

30,00

Za nakup zemljišča je zainteresiran lastnik sosednjega
zemljišča.

2020– Stavbe in deli stavb

neposredna pogodba

neposredna pogodba

neposredna pogodba

garsonjera, okoli 30 m2

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

33/27

2397/27

2397/221-del
2397/220-del
2397/219-del

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

SKUPAJ

964 Velenje

1.

Šifra in katastrska
Zap. št.
občina

SKUPAJ

964 Velenje

0.
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957 Škale

950 Plešivec

959 Šoštanj

1.

2.

.

SKUPAJ

Šifra in katastrska
občina

Zap. št.

Solastniki predmetne nepremičnine želijo prodati stanovanjski
objekt s pripadajočim zemljiščem zainteresiranemu kupcu.

Stanovanje v samostoječi stavbi z enim stanovanjem je prazno.

Parc. št. 846/5, velikosti 281 m2, stanovanjski objekt
velikosti 167,30 m2, ID stavbe 303,solastniški delež Mestne neposredna pogodba
občine Velenje 1/3

Parc. št. 12 in 1 (solastniški delež Mestna občina
Velenje 2/100 in Občina Šoštanj 1/100), skupne velikost
javno zbiranje ponudb
101 m2, Primorska 9, Šoštanj, stanovanjski objekt velikosti
497 m2, ID stavbe 182, stavbno in kmetijsko zemljišče

Obrazložitev ekonomske utemeljenosti razpolaganja

Za odkup je zainteresiran uporabnik zemljišča.

Predvidena metoda
razpolaganja

parc. št. 877/5, velikost 271 m2, št. stavbe 684, naslov
Deberca 7, Velenje, stanovanjsko poslovni objekt neto
tlorisne površine 450 m2, parc. št. 877/6, velikost 473 m2, št.
stavbe 63, naslov Deberca 0, Velenje, kmetijski objekt, neto
tlorisne površine 265 m2, parc. št. 877/1, velikost 2.033 m2,
javno zbiranje ponudb
parc. št. 880/1, velikost 423 m2, parc. št. 885/2, velikost 647
m2, parc. št. 877/3, velikost 1.660 m2, parc. št. 877/4,
velikost 287 m2, parc. št. 886/3, velikost 809 m2, parc. št.
877/2, velikost 519 m2, parc. št. 876/10, velikost 1.144 m2,
parc. št. 876/1, velikost 2.169 m2. Skupaj 11.026 m2.

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

2020 – Zemljišča s stavbami

274.500,00

123.000,00

20.500,00

131.000,00

Orientacijska vrednost €

11. december 2019
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

964 Velenje

2.

964 Velenje

1.

SKUPAJ

Šifra in katastrska
občina

Zap.št.

SKUPAJ:

964 Velenje

.00
11
10
2

696
77
91
10
0
0
0
skupaj 25.43

Velikost (m 2)

travnik, pot

travnik

MOV predmetne nepremičnine potrebuje za izgradnjo
kolesarske poti in razvoj turizma ob jezeru.

Po geodetski odmeri se bo sklenila menjalna pogodba.
MOV bo z menjalno pogodbo pridobila parcelo, ki leži na
območju poslovno - industrijske cone Stara Vas
(Tehnološki park).

Ekonomska utemeljenost načrtovanega pridobivanja

2020 - Zemljišča

parc. št. 2714 velikosti 324 m2 sstanovanjskim
objektom ID 964 1255 neto površine 135 m2

MOV predmetno nepremičnino potrebuje za izgradnjo infrastrukture;
kolesarska pot, dovoz do objektov, pešpot.

2

0

Orientacijska
vrednosti v
€/m2

Ekonomska utemeljenost načrtovanega pridobivanja

2020- Zemljišča s stavbami

Vrsta dejanske
rabe

Okvirni opis predmeta nakupa (parcelna
številka, naslov, vrsta rabe, velikost, številka
stavbe, številka dela stavbe)

791 - del
102
10
10
102
102/2
1022/1
10

29/16
922/6-del
922/7-del

Šifra in katastrska
Parcelna št.
občina

1.

Zap.št.

PRILOGA 2: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine za leto 2020

130.000,00

130.000,00

Orientacijska vrednost v €

740.950,00

635.950,00

105.000,00

Orientacijska vrednost v €
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Na podlagi 27. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 in 24. člena Statuta Mestne
občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 1/16 - uradno
prečiščeno besedilo), je Svet Mestne občine Velenje na 7. seji, dne 10. decembra
2019 sprejel

SKLEP

o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov
ravnanja z nepremičnin premoženjem izven
veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem za leto 2020
1. člen
V primeru spremenjenih prostorskih potreb upravljavcev
nepremičnega premoženja Mestne občine Velenje, ki jih ni bilo
mogoče predvideti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2020 ali ob
nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko
Mestna občina Velenje sklepa pravne posle, ki niso predvideni v
veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne
občine Velenje za leto 2020, pri čemer skupna vrednost takih
poslov glede na vrsto ravnanja z nepremičnim premoženjem ne
sme presegati:
- 20% skupne vrednosti načrta pridobivanja nepremičnega
premoženja za leto 2020 oziroma 174.190,00 EUR,
- 20% skupne vrednosti načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem za leto 2020 oziroma 973.807,88 EUR.
2. člen
Za spremljanje in evidentiranje zneskov porabljenih kvot iz 1.
člena tega sklepa skrbi Urad za urejanje prostora.
O morebitni porabi kvote Urad za urejanje prostora nemudoma
obvesti župana, ki s sklepom ugotovi, od kdaj sklepanje pravnih
poslov posamezne vrste ravnanja z nepremičnim premoženjem,
ni več mogoče.
3. člen
O realizaciji pravnih poslov iz 1. člena tega sklepa se poroča
Svetu Mestne občine Velenje skupaj z zaključnim računom
proračuna za leto 2020.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o spremembah
in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za
leto 2020.
Številka: 460-02-0001/2019
Datum: 10. december 2019
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ
po pooblastilu podžupan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l. r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017 in 21/18 – ZNOrg),
Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Uradni list RS, št. 26/14), 6. člena
Odloka o postopku za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 9/19) in 24.
člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) na 7. seji, dne 10.
decembra 2019 sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA
V MESTNI OBČINI VELENJE ZA LETO 2020
1. člen
(vsebina)
Z Letnim programom športa za leto 2020 (v nadaljevanju: LPŠ) so v Mestni občini Velenje (v nadaljevanju:
MOV) v skladu z razvojnimi načrti občine, razpoložljivimi sredstvi proračuna ter s kadrovskimi in prostorskimi
razmerami v športu določeni:
 športni programi/področja, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna,
 višina proračunskih sredstev za sofinanciranje športnih programov/področij,
 obseg in vrste športnih programov/področij,
 pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje športnih programov/področij.
2. člen
(športni programi/področja)
V letu 2020 se iz sredstev proračuna MOV sofinancirajo naslednji športni programi/področja:
ŠPORTNI PROGRAMI:
 Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠVOM-prostočasno):
o celoletni športni programi za otroke in mladino,
o občasni športni programi za otroke.
 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠVOM-usmerjeni):
o celoletni športni programi otrok (U-12/1 in U-14/15 let),
o celoletni športni programi mladine (U-1/1 in U-1/19 let).
o dodatni programi kategoriziranih športnikov mladinskega in perspektivnega razreda.
 Kakovostni šport (KŠ):
o celoletni športni programi kakovostnega športa odraslih,
o dodatni programi kategoriziranih športnikov državnega razreda.
 Vrhunski šport:
o dodatni programi kategoriziranih športnikov mednarodnega, svetovnega in olimpijskega razreda.
 Šport invalidov (ŠI):
o celoletni športni programi invalidov.
 Športna rekreacija (RE):
o celoletni športni programi za odrasle.
 Šport starejših (ŠSta):
o celoletni športni programi za starejše.
ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI:
 investicije, obnova in vzdrževanje športne infrastrukture.
RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU:
 izpopolnjevanje in usposabljanje strokovnih kadrov v športu,
 strokovna in informacijska podpora upravljanju športa.
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
 delovanje športnih klubov, društev in njihovih zvez,
 delovanje Zavoda za šport Rdeča dvorana.
ŠPORTNE PRIREDITVE IN ŠPORTNA PROMOCIJA MOV:
 mednarodne, državne in občinske športne prireditve.
 prireditev ob podelitvi priznanj v športu,
 mednarodne igre šolarjev,
 nadpovprečni športni dosežki (športna promocija MOV).

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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3. člen
(višina proračunskih sredstev in način zagotavljanja sredstev)
Iz proračuna MOV se za sofinanciranje LPŠ 2020 zagotovi 1.902.394,00 €, in sicer:
SREDSTVA JAVNEGA RAZPISA
ŠVOM-P
ŠVOM-P
ŠVOM-P
ŠVOMPP
ŠVOMU
ŠVOMU
KPŠ
VŠ
ŠI
RE
ŠSTA
ORG

p. p.

OTROCI 6 do 15 let: PROSTOČASNO
MLADINA 16 do 19 let: PROSTOČASNO
OTROCI U- do U-11: PRIPRAVLJALNO
OTROCI IN MLADINA POSEBNE POTREBE 6 do 19 let:
PROSTOČASNO
OTROCI U-12/13 in U14/15: TEKMOVALNO

MLADINA U-16/17 in U1/19: TEKMOVALNO in kategorizirani
(MLR, PR)
ODRASLI: TEKMOVALNO In kategorizirani DR
ODRASLI: kategorizirani MR, SR, OR (dodatni programi)
INVALIDI: REKREATIVNO
ODRASLI: REKREATIVNO
STAREJŠI: REKREATIVNO
DELOVANJE ŠPORTNIH KLUBOV IN DRUŠTEV
MEDNARODNE, DRŽAVNE IN OBČINSKE ŠPORTNE
PRIR
PRIREDITVE
RAZVOJ NAGRADE ZA NADPOVPREČNIE ŠPORTNE DOSEŽKE
VSI PROGRAMI/PODROČJA JAVNEGA RAZPISA

4031110

4031107

%
DELEŽ
(po LPŠ)
40.150,00 €
9,14%
7.500,00 €
1,71%
35.500,00 €
,0%

VREDNOST
PROGRAMOV

7.550,00 €

1,72%

0.00,00 €

6,94%

56.100,00 €

12,76%

17.500,00 €
12.500,00 €
4.500,00 €
10.700,00 €
2.500,00 €
6.000,00 €

3,9%
2,4%
1,02%
2,43%
0,57%
1,37%

8.500,00 €

1,93%

200.000,00 € 45,51%
439.500,00 € 100,00%

Sredstva za sofinanciranje športnih programov/področij se zagotovijo na osnovi javnega razpisa in pogodb, ki
jih župan podpiše z izbranimi izvajalci.
POGODBA: EN IZVAJALEC
ŠVOM-P
ŠVOM-P
ŠVOM-P
ŠVOM-P

OTROCI: PROJEKT NAUČIMO SE PLAVATI
OTROCI: PROJEKT NAUČIMO SE SMUČATI
OTROCI: PROJEKT POČITNICE IN POUKA PROSTI DNEVI
OTROCI: PROJEKT ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA
KATEGORIZIRANI: PROJEKT POSPEŠEVANJE VRHUNSKEGA
VŠ
ŠPORTA
RAZVOJ USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE V ŠPORTU
STOKOVNA IN INFORMACIJSKA PODPORA UPRAVLJANJU
RAZVOJ
ŠPORTA
ORG
DELOVANJE ŠPORTNE ZVEZE VELENJE
PRIR PRIREDITEV OB PODELITVI PRIZNANJ V ŠPORTU
PRIR MEDNARODNE IGRE ŠOLARJEV
VSI PROGRAMI/PODROČJA ENEGA IZVAJALCA

p. p.

4031165

4031039
4031165

8.500,00 €
19.000,00 €
22.000,00 €
51.000,00 €

%
DELEŽ
(po LPŠ)
5,07%
11,32%
13,11%
30,39%

30.000,00 €

17,%

3.000,00 €

1,79%

4.800,00 €

2,6%

VREDNOST
PROGRAMOV

8.500,00 € 5,07%
.000,00 € 4,17%
14.000,00 € ,34%
167.800,00 € 100,00%

Sredstva za sofinanciranje športnih programov/področij, ki jih izvaja izvajalec, ki edini izpolnjuje pogoje za
prijavo, se zagotovijo na osnovi neposredne pogodbe z izbranim izvajalcem.
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POGODBE: ŠPORTNI OBJEKTI
OBJEKT
OBJEKT
OBJEKT
OBJEKT
OBJEKT
OBJEKT
OBJEKT
OBJEKT
OBJEKT
OBJEKT
OBJEKT

VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV
DOGRADITEV IN POSODOBITEV ZIMSKEGA BAZENA
SMUČARSKOSKAKALNI CENTER
SOFINANCIRANJE PROJEKTOV
ŠPORTNA IGRIŠČA
DOTACIJE ZA DELOVANJE (NAJEMNINE)
DRSALIŠČE VELENJE
MESTNI STADION - VZDRŽEVANJE
URBANI PARK
ŠPORTNI CENTER KAVČE
ENERGETSKA SANACIJA BAZENA VELENJE
VSI ŠPORTNI OBJEKTI

11. december 2019

p. p.
4031031
4031032
403103
4031039
403103
4031091
4031117
4031122
4031155
403115
4031160

VREDNOST
PROGRAMOV
57.000,00 €
1.000,00 €
25.000,00 €
200,00 €
40.000,00 €
2.500,00 €
61.000,00 €
86.000,00 €
5.000,00 €
1.000,00 €
126.714,00 €
405.414,00 €

%
DELEŽ
(po LPŠ)
14,06%
0,25%
6,17%
0,05%
9,7%
0,62%
15,05%
21,21%
1,23%
0,25%
31,26%
100,00%

Sredstva za investicije, obnovo in vzdrževanje športne infrastrukture se zagotovijo na osnovi potrjenega
proračuna MOV in pogodbe z izbrani izvajalcem.
POGODBA: ZAVOD RDEČA DVORANA
ORG
ORG

DELOVANJE ZAVODA ZA ŠPORT RDEČA DVORANA - PLAČE
DELOVANJE ZAVODA ZA ŠPORT RDEČA DVORANA - MS
SKUPAJ DELOVANJE ZRD

p. p.
4031123
4031026

%
DELEŽ
(po LPŠ)
544.480,00 € 61,20%
5.200,00 € 3,0%
889.680,00 € 100,00%

VREDNOST
PROGRAMOV

Sredstva za delovanje Zavoda za šport Rdeča dvorana se zagotovijo na osnovi potrjenega proračuna in
neposredne pogodbe z Zavodom RD.
4. člen
(obseg in vrsta športnih programov/področij)
Obseg in vrsta športnih programov/področij, ki se v letu 2020 sofinancirajo iz proračunskih sredstev, so
opredeljeni v Pogojih, merilih in kriterijih za vrednotenje LPŠ v MOV za leto 2020.
5. člen
(pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje)
Na osnovi sprejetega LPŠ 2020 bo občinska uprava izvedla postopke za izvedbo javnega razpisa za
sofinanciranje LPŠ v MOV za leto 2020. Vrednotenje na javni razpis prispelih vlog se izvrši na osnovi Pogojev,
meril in kriterijev za vrednotenje LPŠ v MOV, ki so sestavni del LPŠ 2020.
6. člen
(možnosti prerazporeditve sredstev LPŠ in JR)
Če komisija za izvedbo javnega razpisa v postopku JR ugotovi, da je število prijav v posameznih razpisanih
programih/področjih manjše od pričakovanj, lahko sredstva prerazporedi na tiste razpisane programe/področja
športa, kjer je število prijav večje od pričakovanj.
7. člen
(spremembe LPŠ)
Sprememba občinskega proračuna na področju športa posledično pomeni spremembo LPŠ 2020.
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8. člen
(veljavnost LPŠ)
LPŠ v MOV za leto 2020 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku MOV in je osnova za izvedbo
javnega razpisa in razdelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v Mestni občini Velenje.

Številka: 650-01-0001/2019
Datum: 10. december 2019

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ
po pooblastilu podžupan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

stran 24 / Številka 17-2019

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl.
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16
- odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18) in 24. člena Statuta Mestne občina Velenje
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo), na 7. seji, dne
10. decembra 2019 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
Statuta Mestne občine Velenje

1. člen
V Statutu Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje,
št. 11/16 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: statut)
se v petem odstavku 6. člena beseda »bo« nadomesti z besedo
»je«.
2. člen
V drugem odstavku 24. člena se za deseto alinejo doda nova
alineja, ki se glasi:
» • sprejema sklep o določitvi vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča,«.
3. člen
V prvi alineji drugega odstavka 45. člena se beseda
»razpolaganjem« nadomesti z besedo »ravnanjem«.
4. člen
Drugi odstavek 93. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Splošni akt občine ali njegove posamezne določbe so na
referendumu zavrnjeni, če proti glasuje večina volivcev, ki
so veljavno glasovali, pod pogojem, da proti splošnemu aktu
občine ali njegovim posameznim določbam glasuje najmanj
petina vseh volivcev.«.
5. člen
V osmi točki prvega odstavka 102. člena se za besedo »storitev«
doda besedilo »ter zagotavljanja 24-urne dežurne službe;«.
6. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta Mestne občine Velenje
začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.

Številka: 015-2-0003/2015
Datum: 10. december 2019		
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ
po pooblastilu podžupan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l. r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 55. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in
2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 - ZJF-H, 83/18, 19/19), VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št.
18/84, 32/85 - popr., 33/89, Uradni list RS, št. 24/92 - odl. US, 29/95 - ZPDF, 44/97 - ZSZ, 101/13 - ZDavNepr, 22/14 - odl.
US), 218. in 218.a do 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05
- odl. US, 92/05 - ZJC-B, 111/05 - odl. US, 93/05 - ZVMS, 120/06 - odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10 - ZRud1A, 20/11 - odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 - ZDavNepr, 22/14 - odl. US, 19/15, 66/17, 61/17 - GZ), 36. člena Zakona o
financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 - odl. US, 57/08, 94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314,
101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - ZIPRS1415-D, 14/15 - ZUUJFO, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17, 21/18 popr.), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 - odl.
US, 92/14 - odl. US, 32/16, 15/17 - odl. US, 27/17 - ZPro) ter 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik
Mestne občine Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo), na 7. seji, dne 10. decembra 2019 sprejel

ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Velenje
I. SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen
V Mestni občini Velenje se za uporabo stavbnega zemljišča na območjih, ki jih določa ta odlok, plačuje
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo).
2. člen
Za stavbno zemljišče po 1. členu tega odloka se štejejo zazidana in nezazidana stavbna zemljišča.
II. ZAZIDANA IN NEZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA
3. člen
Kot zazidana stavbna zemljišča se štejejo zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in
gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture, in tista zemljišča, na katerih
se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov,
ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se
do njene določitve šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba (fundus), pomnožena
s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.
4. člen
(1) Za nezazidana stavbna zemljišča se štejejo zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom
določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjena za potrebe
zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih
dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture, in tudi niso
namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne
uprave.
(2) Za nezazidana stavbna zemljišča se štejejo tudi zemljišča, na katerih se na podlagi dokončnega gradbenega
dovoljenja še ni začelo z gradnjo stavb.
(3) Ne glede na določbe tega člena, se štejejo za nezazidano stavbno zemljišče tudi zemljiške parcele, za katere
je s prostorskim aktom določeno, da so namenjene za površinsko izkoriščanje mineralnih surovin ali so kot
večje odlagalne površine (deponije), namenjene za dejavnost rudarjenja ali za deponiranje stranskih produktov
po ali pri proizvodnji električne energije in podobno, če:
- je s prostorsko izvedbenim aktom določeno, da se po opustitvi izkoriščanja na njih izvede sanacija tako,
da se namenijo za gradnjo,
- je za takšno izkoriščanje na njih že podeljena koncesija, ali v izvedbenem aktu opredeljena kot
rezervacijska površina, vendar se z izkoriščanjem na njih še ni začelo,
- se je z izkoriščanjem na njih že prenehalo in je s prostorsko izvedbenim aktom določeno, da se po
opustitvi izkoriščanja izvede sanacija tako, da se vzpostavi prejšnje stanje, oziroma da se na njih uredijo
kmetijska zemljišča ali gozd, takšna sanacija pa še ni izvedena.
5. člen
(1) Površina stanovanj in stanovanjskih objektov je neto tlorisna površina vseh zaprtih prostorov (sob, predsob,
hodnikov, kuhinj, kopalnic, shramb, kleti, pralnic, kotlarnic, kurilnic, delavnic za prosti čas in drugih zaprtih
prostorov) ter neto tlorisna površina garaž. Za odmero stanovanjske površine v stanovanjskih blokih se
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upošteva površina, ki je navedena v uradnih evidencah. V primeru neskladnosti podatkov se izvede ugotovitveni
postopek, skladno z veljavno zakonodajo.
(2) Poslovna in gospodarska površina je neto tlorisna površina vseh poslovnih prostorov v vseh etažah
(pisarne, hodniki, sanitarije, umivalnice, garderobe, garaže in drugi zaprti poslovni prostori). Zunanje površine
se določijo kot tlorisna projekcija površine zemljišč na gradbeni parceli objekta, ki se uporabljajo kot
spremljevalne površine za opravljanje poslovne dejavnosti, med katere sodijo predvsem zunanja parkirišča,
zunanje manipulativne površine, dvorišča, dovozne poti, delavnice na prostem, skladišča, športna igrišča, vse
vrste odlagališč, deponij ipd.
(3) Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od nezazidanih stavbnih zemljišč,
za katere je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja določene vrste objekta,
če je za njih zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter
dostop na javno cesto in če ležijo v območju, za katerega je občina z odlokom o nadomestilu določila, da se
plačuje nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča.
(4) Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je po prostorskem izvedbenem aktu določena za gradnjo oziroma za katero je pristojni organ
izdal gradbeno dovoljenje.
III. PLAČEVANJE NADOMESTILA
Nadomestilo se plačuje od:
1. zazidanega stavbnega zemljišča od:
a. površine stanovanj;
b. poslovnih in gospodarskih površin;
2. nezazidanega stavbnega zemljišča.

6. člen

7. člen
(1) Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča mora plačati neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe
ali dela stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja oziroma poslovnega
prostora, imetnik stanovanjske pravice).
(2) Občinska uprava pridobiva podatke za odmero nadomestila iz uradnih evidenc, iz občinskih prostorskih
aktov, prijav neposrednih uporabnikov, od finančnega urada in iz gradbenih dovoljenj.
(3) Če občinska uprava izve za obstoj stavbnega zemljišča, za katerega nima ustreznih podatkov, prične
postopek za odmero nadomestila po uradni dolžnosti.
(4) Ko pristojni organ ugotovi, da je neposredni uporabnik stavbnega zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe
za nadomestilo podal neskladne ali nepravilne podatke, poda predlog za uvedbo prekrškovnega postopka
pristojnemu prekrškovnemu organu.
(5) Zavezanec iz prvega odstavka tega člena mora sporočiti občinski upravi podatke o zazidanosti ali
nezazidanosti stavbnega zemljišča in vse spremembe v 30 dneh po tem, ko postane lastnik ali neposredni
uporabnik.
(6) V primerih kadar podatki za odmero nadomestila niso razvidni iz uradnih evidenc, občina pozove zavezance
k predložitvi le teh. Postopek lahko uvede tudi občina sama, vodi pa ga skladno s predpisi o evidentiranju
nepremičnin.
(7) Spremembe, nastale po odmeri nadomestila za tekoče leto, se upoštevajo pri odmeri nadomestila v
naslednjem letu.
IV. OBMOČJA PLAČEVANJA NADOMESTILA

8. člen
Za odmero in plačevanje nadomestila se določijo tri območja, in sicer:
-

območje A: mestno središče Velenja;
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območje B: ki obsega območje katastrske občine Velenje, razen območja A;
območje C: območja, ki niso vključena v območji A ali B.

9. člen
(1) Območja iz prejšnjega člena tega odloka so vrisana na grafični karti št. 1 »OBMOČJA PLAČILA
NADOMESTILA«. Na grafični karti št. 2 pa so vrisana območja s prikazom komunalne opremljenosti
»OBMOČJA S STOPNJAMI OPREMLJENOSTI STAVBNEGA ZEMLJIŠČA S KOMUNALNIMI OBJEKTI IN
NAPRAVAMI«. Grafični karti sta na vpogled na uradu, pristojnem za urejanja prostora. Posamezna območja,
ki so prikazana na grafični karti št. 2, se sprotno posodablja v primeru dodatno izgrajene komunalne
infrastrukture.
(2) V kolikor se opremljenost zemljišča s komunalno infrastrukturo izboljša, se dodatna izboljšava upošteva pri
odmeri nadomestila za naslednje leto.
(3) V primeru, da je objekt v določenem območju stopnje opremljenosti in nima možnosti priključitve na
posamezen komunalni in drugi objekt, se točke za te objekte in naprave ne upoštevajo pri izračunu
nadomestila in se objekt obravnava individualno.
V. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
10. člen
Za določitev višine nadomestila se upoštevajo naslednja merila:
1. opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami in možnost priključitve na
te objekte in naprave;
2. lega in namembnost stavbnega zemljišča;
. izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih;
. pogoji za oprostitev plačila nadomestila.
11. člen
(1) Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami ter dejanska možnost
priključitve na te objekte in naprave se ovrednotijo z naslednjimi točkami:
1.
cesta
a) asfaltna cesta
20
b) makadamska cesta
1
2.
kanalizacija
10
3.
vodovod
10
4.
toplovodno ali plinsko ogrevanje
1
5.
električno omrežje
10
6.
javna razsvetljava
1
(2) Stopnje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami:
I.

II.

-

stopnja (maksimalna)
asfaltna cesta
kanalizacija
vodovod
toplovodno ali plinsko ogrevanje
električno omrežje
javna razsvetljava

80 točk

-

stopnja (visoka)
asfaltna cesta
kanalizacija
vodovod
toplovodno ali plinsko ogrevanje
električno omrežje

65 točk
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III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.
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-

stopnja (srednje visoka)
asfaltna cesta
kanalizacija
vodovod
električno omrežje
javna razsvetljava

65 točk

-

stopnja (srednja)
asfaltna cesta
vodovod
toplovodno ali plinsko ogrevanje
električno omrežje

55 točk

-

stopnja (zadovoljiva)
asfaltna cesta
vodovod
električno omrežje
javna razsvetljava

55 točk

-

stopnja (srednje zadovoljiva)
asfaltna cesta
kanalizacija
vodovod
električno omrežje

50 točk

-

stopnja (minimalna)
asfaltna cesta
vodovod
električno omrežje

40 točk

-

stopnja (dopustna)
cesta
vodovod
električno omrežje

35 točk

11. december 2019

12. člen
Višina nadomestila za nezazidano stavbo zemljišče je določena glede na območje, v katerem se nahaja, ter se
ovrednoti z naslednjimi točkami:
Območje

nezazidano stavbno zemljišče

A

B

C

00

0

00

13. člen
Vrste dejavnosti oziroma namen uporabe stavbnega zemljišča se razvrsti glede na lego, namembnost in
smotrno uporabo stavbnega zemljišča v območjih A, B in C in se jim določi naslednje število točk:
Vrste dejavnosti

Območje

1.0. stanovanjski objekti blokovne gradnje

A
0

B
0

C
0

2.0. stanovanjski objekti individualne gradnje

0

0

0
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3.1. proizvodnja bazičnih in kemičnih izdelkov, proizvodnja usnja in krzna,
predelava barvnih kovin, predelava kemičnih izdelkov, izkoriščanje mineralnih
surovin, večje odlagalne površine (deponije), elektrogospodarstvo, bančništvo,
premoženjsko in osebno zavarovanje, upravno pravne storitve, splošna dejavnost
uprave;

00

00

00

3.2. proizvodnja kamna, peska in gramoza, proizvodnja gradbenega materiala,
žaganega lesa in plošč, turistično posredovanje, poštne storitve,
telekomunikacijske storitve;

00

00

00

3.3. kovinsko predelovalna dejavnost, strojna industrija, proizvodnja prometnih
sredstev, grafična dejavnost, proizvodnja pijač, predelava papirja, elektronskih in
telekomunikacijskih naprav, storitve na področju prometa, trgovski center,
intelektualne in ostale poslovne storitve;

0

00

20

3.4. proizvodnja končnih lesenih izdelkov, električnih strojev in aparatov, krmil,
gradbeništvo, prekladalne storitve, proizvodnja tkanin, proizvodnja zagotovljenih
tekstilnih izdelkov, usnjene obutve in galanterije, proizvodnja raznovrstnih
izdelkov, gostinstvo, trgovina;

0

00

200

3.5. živilska in neživilska proizvodnja, obrtne storitve in popravila, kmetijske storitve,
urejanje naselij in prostora, stanovanjska dejavnost;

00

200

10

3.6. kmetijska proizvodnja, železniški promet, raziskovalno razvojno delo,
komunalna dejavnost;

200

10

100

3.7. izobraževanje, znanstveno raziskovalna dejavnost, kultura, šport, rekreacija,
kampi, zdravstveno varstvo, mediji, družbeno varstvo otrok in mladine, socialno
varstvo.

100

100

100

14. člen
(1) V posameznih dejavnostih se pri uporabi stavbnega zemljišča upoštevajo izjemne ugodnosti v zvezi s
pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih, ki so posledica izjemno ugodne lokacije stavbnega
zemljišča. Izjemne ugodne lokacije so na stavbnih zemljiščih znotraj območja A.
(2) Dodatne točke za vrednotenje nadomestila znotraj območja A se določijo za naslednje dejavnosti:
1. bančništvo, intelektualne in ostale poslovne storitve,
premoženjsko in osebno zavarovanje
200
2. trgovski center, turistična posredovalnica
10
VI. VIŠINA NADOMESTILA
15. člen
(1) V letu 2020 znaša vrednost točke:
 za gospodarstvo in negospodarstvo
 za površine deponije premoga, pepela in
produkte odžvepljevanja
 za stanovanjske objekte, šolstvo, zdravstvo,
kulturo, socialo, šport in za nezazidana stavbna
zemljišča

0,000604758 (€/m2 na mesec)
0,001151194 (€/m2 na mesec)
0,000383155 (€/m2 na mesec)

(2) Vrednost točke se revalorizira vsako leto s stopnjo inflacije, če se ta v primerjavi s preteklim letom poveča
za več kot 1 %. Za revalorizacijo se uporabi zadnja napoved stopnje inflacije, ki jo za tekoče leto določi urad,
pristojen za makroekonomske analize in razvoj. O revalorizaciji župan sprejme ugotovitveni sklep in ga objavi
v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
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(3) V primeru drugačne določitve vrednosti točke, kot je navedena v prvem odstavku tega člena oz.
revalorizirane vrednosti točke iz drugega odstavka, vrednost točke določi občinski svet na predlog župana.
Sklep se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
16. člen
(1) Pobiranje, izterjavo, nadziranje plačevanja in evidentiranje plačevanja nadomestila opravlja pristojni finančni
urad. Finančni urad začne postopek za odmero nadomestila na podlagi podatkov, ki mu jih posreduje Uprava
Mestne občine Velenje (v nadaljnjem besedilu: občinska uprava).
(2) Mesečna višina nadomestila za zazidano stavbno zemljišče po merilih iz 5., 11., 13., 14. in 15. člena
tega odloka se določi tako, da se skupno število točk pomnoži s površino zavezančevega zazidanega
stavbnega zemljišča in z vrednostjo točke za izračun nadomestila.
(3) Mesečna višina nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče po merilih iz 5., 12. in 15. člena tega
odloka se določi tako, da se število točk pomnoži s površino zavezančevega nezazidanega stavbnega
zemljišča in z vrednostjo točke za izračun nadomestila.
VII. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA
17. člen
(1) Nadomestilo se ne plačuje za zemljišče, ki se uporablja za potrebe obrambe, za objekte tujih držav, ki jih
uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje, za objekte
mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če
ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno, in za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo
versko dejavnost.
(2) Plačila nadomestila se na lastno zahtevo za dobo pet let oprosti občan, ki je kupil novo stanovanje kot
posamezen del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja
oziroma družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča po
določbah tega zakona. Petletna doba oprostitve plačevanja nadomestila začne teči od dneva vselitve v
stanovanje ali stanovanjsko hišo.
(3) Poleg primerov, navedenih v prvem in drugem odstavku tega člena, so plačila nadomestila oproščeni tudi
zavezanci, ki prejemajo stalno socialno pomoč.
(4) Zavezanci, ki jih prizadene elementarna nesreča (poplava, potres, požar, plaz), so lahko oproščeni plačila
nadomestila za določen čas enega leta.
VIII. NADZOR

18. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljata urad Mestne občine Velenje, pristojen za urejanje prostora in
Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja.
(2) Prekrškovni postopek vodi Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja.
IX. PREKRŠKOVNE DOLOČBE

19. člen
(1) Z globo 350 EUR se kaznuje fizična oseba, če ni sporočila podatkov za nadomestilo, kot je določeno v 7.
členu odloka, ali če poda neresnične podatke.
(2) Z globo 1.500 EUR se kaznuje samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja
dejavnost, če ni sporočil podatkov za nadomestilo, kot je določeno v 7. členu odloka, ali če poda neresnične
podatke.
(3) Z globo 2.000 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, če ni sporočila podatkov za nadomestilo, kot je
določeno v 7. členu odloka, ali če poda neresnične podatke.
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(4) Z globo 1.000 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega
podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, če ni sporočila podatkov za
nadomestilo, kot je določeno v 7. členu odloka, ali če poda neresnične podatke.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

20. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni
vestnik Mestne občine Velenje, št. 11/12 – uradno prečiščeno besedilo).
(2) Postopki, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se dokončajo po predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega
odloka.
(3) Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, uporablja pa se od
1. 1. 2020.
Številka: 130-01-0002/201
Datum: 10. december 2019

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ
po pooblastilu podžupan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.
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Na podlagi 49. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US,
40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18),
24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16
- uradno prečiščeno besedilo) je Svet Mestne občine Velenje na 7. seji, dne 10.
decembra 2019 sprejel

ODLOK

o spremembah
Odloka o organizaciji in delovnem področju
občinske uprave Mestne občine Velenje
1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje,
št. 29/10, 20/16 in 10/18; v nadaljevanju: odlok) se v 23. členu
črta alineja »- opravlja naloge občinskega pravobranilstva.«.
2. člen
23.a se črta.
3. člen
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»28. člen
Naloge medobčinske inšpekcije kot prekrškovnega organa,
medobčinskega redarstva, občinskega odvetništva se izvajajo
v skupnem organu občinske uprave, urejenim s posebnim
odlokom.
Del nalog s področja pravne službe, notranje revizije,
proračunskega računovodstva, varstva okolja, urejanje
prostora, civilne zaščite, požarnega varstva in urejanja prometa
se izvajajo v skupnem organu občinske uprave, urejenim s
posebnim odlokom.
Del nalog s področja izvajanja nalog za skupni organ za
izvrševanje ustanoviteljskih pravic ter za usklajevanje odločitev
v zvezi z zagotavljanjem javnih služb se izvaja v skupnem
organu, urejenim s posebnim odlokom.«.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje, uporabljati pa se začne z
začetkom veljavnosti Odloka o ustanovitvi skupne občinske
uprave SAŠA regije.
Številka: 015-02-0009/2010
Datum: 10. december 2019
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ
po pooblastilu podžupan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l. r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 6. člena Zakona o pravilih cestnega
prometa (ZPrCP-UPB2), (Uradni list RS, št. 82/13 in 69/17 – popr.) in 24. člena
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016-UPB2) na
7. seji, dne 10. decembra 2019 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah odloka
o ureditvi cestnega prometa in varstvu
prometnih površin posebnega pomena
v mestni občini Velenje
1. člen
V Odloku o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih
površin posebnega pomena v mestni občini Velenje (Uradni
vestnik MO Velenje, št. 12/2010-UPB1; 27/2010; 7/2011,
23/2011, 13/2013, 17/2013, 20/2014, 37/2014, 4/2015,
11/2015, 3/2016, 12/2016 in 10/2018) se prvi odstavek 4. e
člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Cena ene ure parkiranja znotraj con A in B je 0,60 €.
Cena ene ure parkiranja znotraj con C in D je 0,40 €.«
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 4.f člena tako, da se glasi:
»(1) Abonmaji za uporabnike posameznega stanovanja, ki se
nahaja v območju parkirišč, kjer je plačilo parkirnine obvezno
(modre cone) so:
prvi abonma (za cone A, B, C in D), za katerega se
plača letni pavšal v višini 12 €;
drugi abonma (za cone A, B, C in D), za katerega se
plača letni pavšal v višini 45 €.
Tretji in četrti odstavek 4.f člena se spremenita tako, da se
glasita:
»(3) Letna karta za parkiranje v območju parkirišč, kjer je plačilo
parkirnine obvezno (modre cone) velja do konca koledarskega
leta, njena cena pa znaša 250 €.
(4) Mesečna karta za območje parkirišč, kjer je parkiranje
plačljivo (modre cone) velja za tekoči mesec, njena cena pa
znaša 25 €.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 015-02-0002/2016
Datum: 10. december 2019
župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ
po pooblastilu podžupan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l. r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 - odl. US, 46/15) in
24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo) na 7. seji, dne
10. decembra 2019 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest
v Mestni občini Velenje
1. člen
V 6. členu Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje,
št. 11/16) se dodajo za zaporedno št. 16 nove zaporedne št. 16.1., 16.2. in 16.3., ki se glasijo:
1.1

1921

2011

PC Stara vas I

PC



V

1.2

1922

1921

PC Stara vas II

PC

10

V

1.

192

1921

PC Stara vas III

PC

0

V

Zadnja vrstica tabele se spremeni:
V…vsa vozila

SKUPAJ:

11.22 m

2. člen
V 8. členu se dodajo nove zaporedne številke 2.1., 5.1., 87.1, 135.1 in 135.2, ki se glasijo:
2.1

90012

90011

Sedovnik – Krhovnik
(Cirkovce)

.1

9002

90021

Šubl – Črevar

7.1

90

0021

Odcep Vinska Gora 63

1.1

909

9091

1.2

909

909

Šm. Cirkovce 13E

1

V

Škalske Cirkovce 18

9

V

Vinska Gora NH

10

V

Cesta v Tajni (Podkraj pri
Velenje)

Podkraj 67O

9

V

Odcep za Podkraj pri Velenju
H

Podkraj 67A

20

V

Zadnja vrstica tabele se spremeni:
V…vsa vozila
11. člen se spremeni tako, da se glasi:

SKUPAJ:

91.77 m
. člen

»11. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih
za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09 in 109/10 - ZCes-1) pridobljeno pozitivno
mnenje Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo št. _____ z dne __. __. 2019.«.
. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 015-02-000/2019
Datum: 10. december 2019

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ
po pooblastilu podžupan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/2016- uradno
prečiščeno besedilo) in 42. ter 97. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 3/2016-uradno
prečiščeno besedilo in 7/2017) na 7. seji, dne 10. decembra 2019 sprejel

OKVIRNI PROGRAM DELA
Sveta Mestne občine Velenje v letu 2020
Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje v letu 2020 je naslednji:
8. SEJA – 28. januar 2020:
NASLOV AKTA

PREDLAGATELJ

FAZA

KMVVI

predlog

KMVVI

predlog

župan
župan

predlog
predlog

župan

osnutek

NASLOV AKTA

PREDLAGATELJ

FAZA

Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda Knjižnica Velenje
Sklep o imenovanju člana v Svet zavoda Centra za vzgojo,
izobraževanje in usposabljanje Velenje
Sklep o sprejemu Akcijskega načrta za enakost spolov v
mestni občini Velenje
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Staro
Velenje
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem
načrtu za centralne predele mesta Velenje
Akt o koncesijskem razmerju za izvajanje lokalne gospodarske
javne službe izvajanja javnih in šolskih prevozov v Mestni
občini v Velenju
Akt o koncesijskem razmerju za izvajanje lokalne gospodarske
javne službe urejanja in vzdrževanja javnih površin v Mestni
občini v Velenju
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine
Velenje
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih
programov in projektov v Mestni občini Velenje za leto 2019

KMVVI

predlog

KMVVI

predlog

župan

predlog

župan

predlog

župan

osnutek

župan

osnutek

župan

osnutek

župan

osnutek

Sklep o imenovanju člana v Svet za varstvo pravic najemnikov
stanovanj
Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda za turizem Šaleške
doline
Sklep o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih
sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za
obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za leto
2020
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Staro
Velenje
Poročilo o delu Odbora za pomoč občankam in občanom MOV
v letu 2019
Poročilo o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev na podlagi
javnega razpisa za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav
za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje za
leto 2019
Poročilo o izvedbi projekta počitniškega dela Mestne občine
Velenja "Čisto moje Velenje 2019"
Poročilo letnega in zimskega vzdrževanja ter obnov cest v
Mestni občini Velenje za leto 2019
9. SEJA – 3. marec 2020:
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Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje
mladinskih projektnih aktivnosti v Mestni občini Velenje za leto
2019
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje projektov
mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja
delovanja mladih v Mestni občini Velenje za leto 2019
Poročilo o dodeljenih državnih pomočeh v kmetijstvu v letu
2019
Poročilo o poslovanju in izvajanju JGS dobave, postavitve,
vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v letu 2019 in
predstavitev letnega programa za leto 2020
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje
programov in projektov na področju turizma v MOV za leto
2019
Poročilo o delu Prostovoljnih gasilskih društev v Mestni občini
Velenje za leto 2019
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za izbiro letnih programov
veteranskih in častniških organizacij ter projektov gasilskih
organizacij v mestni občini Velenje, ki jih je Mestna občina
Velenje v letu 2019 sofinancirala iz proračuna
Poročilo o izvajanju lokalnega energetskega koncepta Mestne
občine Velenje za leto 2019
Poročilo o dodeljenih sredstvih de minimis za spodbujanje
podjetništva v letu 2019
Poročilo o izvedbi javnega razpisa za sofinanciranje
programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih
financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019
10. SEJA – 7. april 2020:
NASLOV AKTA
Sklep o oceni izvajanja občinskega programa varnosti Mestne
občine Velenje
Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Velenje
za leto 2019
Akt o koncesijskem razmerju za izvajanje lokalne gospodarske
javne službe izvajanja javnih in šolskih prevozov v Mestni
občini v Velenju
Akt o koncesijskem razmerju za izvajanje lokalne gospodarske
javne službe urejanja in vzdrževanja javnih površin v Mestni
občini v Velenju
Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za
obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine
Velenje
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem
načrtu za centralne predele mesta Velenje
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zunanjem
oglaševanju v Mestni občini Velenje
Poročilo o izvajanju Programa za izboljšanje življenja invalidov
v MOV za leto 2019
Poročilo o izvedenih aktivnostih za izboljšanje kakovosti
življenja starejših v MOV za leto 2019
Letno poročilo Lekarne Velenje za leto 2019
Poročilo o izvedbi Javnega razpisa za sofinanciranje
programov in/ali projektov na področju socialnega in
zdravstvenega varstva za leto 2019
Letno poročilo pomoč na domu za leto 2019
Letno poročilo Vrtca Velenje za leto 2019 - povzetek

PREDLAGATELJ

FAZA

župan

predlog

župan

predlog

župan

predlog

župan

predlog

župan

predlog

župan

predlog

župan

osnutek
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Poročilo o delu Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje
za leto 2019
Poročilo o delu Medobčinske lokalne akcijske skupine za
preprečevanje zasvojenosti z drogami Velenje za leto 2019
Letno poročilo Policijske postaje Velenje za leto 2019
Letno poročilo o delu Medobčinske inspekcije, redarstva in
varstva okolja za leto 2019
Poročilo o izvajanju izbirne gospodarske javne službe
upravljanja s parkirišči in garažnimi hišami - modre cone v letu
201
Letno poročilo Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu za leto 2019
Poročilo o delu Zavoda za turizem ŠD za leto 2019
Poročilo o delovanju Zavoda Energetska agencija za
Savinjsko, Šaleško in Koroško za leto 2019
Predstavitev Načrta upravljanja za kulturno dediščino (grad
Šalek, grad Velenje, graščina Gorica)
11. SEJA – 12. maj 2020:
NASLOV AKTA

PREDLAGATELJ

FAZA

KMVVI

predlog

KMVVI

predlog

Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Gorica Velenje
Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Šalek Velenje
Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Mihe Pintarja
Toleda Velenje
Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Gustava Šiliha
Velenje
Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda Vrtec Velenje
Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda Glasbena šola Fran
Korun Koželjski
Sklep o imenovanju člana v Svet Doma za varstvo odraslih
Velenje
Soglasje k imenovanju direktorja KSSENA

KMVVI
KMVVI

predlog
predlog

KMVVI

predlog

KMVVI

predlog

KMVVI

predlog

KMVVI

predlog

KMVVI

predlog

KMVVI

predlog

Soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Velenje
Sklep o imenovanju članov uprave Ustanove velenjske knjižne
fundacije
Sklep o sprejemu poslovnega načrta lokalne gospodarske
javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in
koncesije gradnje področnega centra za ravnanje z odpadki v
Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob
Paki za leto 2020
Sklep o sprejemu programa izvajanja gospodarske javne
službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov, nastalih na območju Mestne občine
Velenje za leto 2020
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu
Mestne občine Velenje za leto 2020
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zunanjem
oglaševanju v Mestni občini Velenje
Letno poročilo Zdravstvenega doma Velenje za leto 2019
Letno poročilo Rdečega križa Slovenije Območnega združenja
Velenje za leto 2019
Poročilo o delu Ustanove Velenjska knjižna fundacija za leto
2019

KMVVI

predlog

KMVVI

predlog

župan

predlog

župan

predlog

župan

predlog

župan

predlog

Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Antona Aškerca
Velenje
Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda OŠ Livada Velenje
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Poročilo o delu Zveze kulturnih društev Šaleške doline za leto
2019
Poročilo Komunalnega podjetja Velenje d.o.o. za leto 2019
Poročilo o izvajanju lokalne gospodarske javne službe zbiranja
in prevoza komunalnih odpadkov in koncesije gradnje
področnega centra za ravnanje z odpadki v Mestni občini
Velenje, Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za leto
2019.
Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov iz
Mestne občine Velenje za leto 2019
12. SEJA – 23. junij 2020:
NASLOV AKTA

PREDLAGATELJ

FAZA

Komisija za priznanja

predlog

župan

predlog

župan

predlog

župan

predlog

PREDLAGATELJ

FAZA

KMVVI

predlog

KMVVI

predlog

KMVVI

predlog

župan
župan

predlog
osnutek

župan

osnutek

PREDLAGATELJ

FAZA

Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2021

župan

osnutek

Občinski program varstva okolja
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spodbujanju
podjetništva v Mestni občini Velenje

župan

predlog

župan

predlog

Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2020
Sklep o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca
Velenje za šolsko leto 2020/2021
Sklep o določitvi nižjega normativa v enoti Cirkovce Vrtca
Velenje za šolsko leto 2020/2021
Sklep o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan
1.12.2019
Poročilo o delu Festivala Velenje za leto 2019
Poročilo o delu Knjižnice Velenje za leto 2019
Poročilo o delu Mladinskega centra Velenje za leto 2019
Poročilo o delu Muzeja Velenje za leto 2019
Onesnaževala v zraku - rezultati meritev EIS in obveščanje
javnosti v letu 2019
Poročilo o delu SAŠA inkubatorja
Poročilo o delu Razvojne agencije Savinjsko-šaleške
regije
13. SEJA – 6. oktober 2020:
NASLOV AKTA
Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda Muzej Velenje
Sklep o imenovanju članov v Svet zavoda Centra za razvoj
terciarnega izobraževanja SAŠA
Soglasje k imenovanju direktorja Javnega zavoda Zavod za
turizem Šaleške doline
Sklep o seznanitvi s Poročilom o izvrševanju proračuna
Mestne občine Velenje za leto 2020 v obdobju od 1. 1. 2020
do 0. . 2020
Občinski program varstva okolja
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spodbujanju
podjetništva v Mestni občini Velenje
14. SEJA – 10. november 2020:
NASLOV AKTA
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15. SEJA – 15. december 2020:
NASLOV AKTA

PREDLAGATELJ

FAZA

župan

predlog

župan

predlog

župan

predlog

župan

predlog

župan

predlog

župan

predlog

Sklep o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne
občine Velenje za leto 2021
Sklep o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov ravnanja z
nepremičnin premoženjem izven veljavnega načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem za leto 2021
Odlok o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2021
Lokalni program kulture Mestne občine Velenje 2021 - 202
Lokalni program razvoja delovanja mladih v Mestni občini
Velenje 2021 – 202
Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje za leto
2020

PO POTREBI OZIROMA OSTALO:
 spremembe in dopolnitve ostalih prostorskih aktov, čistopisi prostorskih aktov;
 spremembe in dopolnitve ustanovitvenih aktov;
 razvojni programi posameznih področij;
 pravilniki o finančnih intervencijah;
 akti o ustanovitvi javno-zasebnega partnerstva;
 spremembe statuta občine in poslovnika občinskega sveta;
 poročila Nadzornega odbora MOV;
 sklepi o imenovanjih ali soglasjih k imenovanju;
 sklepi o prenehanju statusa javnega dobra;
 spremembe in dopolnitve Sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MO
Velenje za 2020;
 spremembe in dopolnitve odlokov zaradi prilagoditve spremembam zakonodaje.
SEZNANITEV S:
 Poročilom o izvrševanju proračuna Mestne občine Velenje v obdobju od 1. januarja 2019 do 30. junija
2020;
 Poročilom o izvrševanju načrta pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem MO Velenje za
leto 2019;
 Poročila o izvrševanju posameznih projektov.
II.
Seje Sveta Mestne občine Velenje bodo predvidoma potekale ob torkih, z začetkom ob 8. uri zjutraj v sejni
dvorani Mestne občine Velenje:
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Zap. št.

Datum

. seja

2. januar 2020

9. seja

. marec 2020

10. seja

7. april 2020

11. seja

12. maj 2020

12. seja

23. junij 2020

13. seja

. oktober 2020

14. seja

10. november 2020

15. seja

1. december 2020

11. december 2019
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III.
Okvirni program začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 02-01-0006/201
Datum: 10. december 2019

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ
po pooblastilu podžupan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

stran 40 / Številka 17-2019

URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

11. december 2019

Javni razpis za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz
proračuna Mestne občine Velenje za leti 2020 in 2021
I. Predmet in cilji razpisa
Predmet javnega razpisa so programi/projekti/prireditve društev, klubov in drugih organizacij ter
programi/projekti/prireditve pravnih in fizičnih oseb, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne
občine Velenje, in pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih potreb ali prepoznavnosti občine, izboljšujejo
kakovost življenja občanov in dostopnost do različnih dejavnosti.
II. Upravičenci do sofinanciranja
Upravičenci do sofinanciranja so:
1. fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Mestni občini Velenje;
2. fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če
programe/projekte/prireditve organizirajo na območju Mestne občine Velenje;
. fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če so njihovi
programi/projekti/prireditve, ki so organizirani izven Mestne občine Velenje, z vidika zadovoljevanja
javnih potreb ali prepoznavnosti občine pomembni za Mestno občino Velenje.
Do sofinanciranja niso upravičene krajevne skupnosti, mestne četrti ter pravne in fizične osebe, ki so prejela
sredstva za isti program/projekt/prireditev na katerem od drugih razpisov Mestne občine Velenje (npr. na razpisu
za področje kulture, turizma, športa, sociale, podjetništva …).
III. Razpisni rok
Prijavitelj lahko pridobi sofinanciranje programov/projektov/prireditev največ dvakrat v tekočem letu oziroma za
isti program/projekt/prireditev samo enkrat v tekočem letu.
Vloge za programe/projekte/prireditve, izvedene v letih 2020 in 2021, lahko prijavitelji oddajo kadarkoli v času
od objave javnega razpisa od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.
IV. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev javnega razpisa za leto 2020 je 120.000 evrov, v letu 2021 pa v okviru razpoložljivih
sredstev proračuna Mestne občine Velenje za leto 2021. Sredstva se zagotovijo s proračunske postavke
20004002 Sofinanciranje programov/projektov/prireditev.
Izvedba postopka razpisa je vezana na proračunske zmogljivosti Mestne občine Velenje. V primeru, da pride
do sprememb v občinskem proračunu, ki neposredno vplivajo na izvedbo postopka razpisa, bosta višina
sredstev in/ali trajanje javnega razpisa za posamezno leto prilagojena tem spremembam.
V. Obdobje sofinanciranja
Sredstva bodo dodeljena za sofinanciranje programov/projektov/prireditev prijavljenih do 31. 12. 2021. Izbrani
programi/projekti/prireditve za leti 2020 in 2021 morajo biti izvedeni do 31. 12. 2021.
VI. Upravičeni stroški
Program/projekt/prireditev lahko s strani Mestne občine Velenje prejme sredstva v višini do 80 % upravičenih
stroškov.
Stroški so upravičeni, če:
- so s programom/projektom/prireditvijo neposredno povezani, so potrebni za njegovo izvajanje in so v
skladu s cilji programa/projekta/prireditve;
- so dejansko nastali in izvajalec hrani dokazila o plačilu;
- so bili projekti izvedeni s skrbnostjo dobrega gospodarja;
- nastanejo in so plačani v obdobju porabe sredstev;
- temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah;
- so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi;
- niso in ne bodo istočasno financirani iz drugih virov občine.
Vrste upravičenih stroškov:
- stroški dela (plače in drugi stroški dela zaposlenih, vključenih v izvedbo projekta/programa/prireditve in
mentorstva; na dokazilu mora biti navedeno število opravljenih ur/mesec in znesek);
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upravičen strošek je lahko tudi potni strošek, pod pogojem, da prijavitelj dokazuje, da so bili stroški nujno
potrebni za izvedbo programa/projekta/prireditve in priloži dokazila;
delo prostovoljcev ali lastno delo v maksimalnem deležu 10 % vrednosti sofinanciranih stroškov
programa/projekta/prireditve;
stroški zunanjih izvajalcev vezanih neposredno na projekt/program/prireditev (plačila avtorskih honorarjev,
plačila po podjemnih pogodbah, plačila za delo preko študentskega servisa, plačila po pogodbah o
opravljenih storitvah);
stroški materialov, ki so neposredno potrebni za izvedbo programa/projekta/prireditve;
stroški promocije in oglaševanja programa.

Neupravičeni stroški so:
- stroški, ki so povezani z običajnimi tekočimi aktivnostmi prijavitelja, kot so na primer stroški najema
poslovnih prostorov (razen enkratnega namena prireditvenega prostora) stroški rednega dela,
računovodstva, interneta, telefonije ... );
- nakup strojev, pohištva, prevoznih sredstev ter druge opreme in ostalih investicij, ki niso neposredno
povezane z izvedbo programa/projekta/prireditve;
- nakup IT opreme, ki ni neposredno povezana z izvedbo programa/projekta/prireditve;
- stroški blaga in storitev, ki jih dobavi ali izvede s prijaviteljem lastniško povezana pravna oseba;
- amortizacija nepremičnin in opreme ter
- dolgovi in stroški obresti na dolgove.
VII. Vsebina, način in rok oddaje prijav
Sredstva za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna
Mestne občine Velenje, se lahko pridobijo samo na podlagi prijave na razpis. Vsak prijavitelj z oddajo prijave
izkaže strinjanje z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Prijavitelji morajo prijavo izpolniti in oddati v elektronski obliki preko aplikacije na povezavi
https://velenje.tendee.net/. V zaključni fazi elektronske prijave je potrebno natisniti kontrolni obrazec oz. končni
izpis, ga podpisati, žigosati in poslati na naslov Mestna občina Velenje – vložišče, Titov trg 1, 3320 Velenje
(velja datum poštnega žiga) ali osebno oddati v vložišče Mestne občine Velenje.
Obrazec mora biti oddan v zaprti ovojnici z dodano/prilepljeno oznako: »NE ODPIRAJ – Prijava na javni razpis
za PPP 2020/2021«, katero prijavitelji natisnejo v zaključni fazi elektronske prijave, s pomočjo elektronskega
obrazca »Ovojnica«. Vsaka prijava mora biti oddana v svoji ovojnici.
Prijava, ki bo izpolnjena in oddana samo v elektronskem sistemu, natisnjen kontrolni obrazec oziroma
končni izpis s podatki o prijavi pa ne bo poslan po pošti oz. oddan osebno, ne bo upoštevana.
Prijave na razpis, ki ne bodo podane na ustreznih prijavnih obrazcih in bodo prispele po razpisnem roku III.
točke tega razpisa, ne bodo obravnavane.
VIII. Odpiranje prijav
Odpiranje prijav bo komisija opravljala mesečno. Komisija se praviloma sestane najkasneje do 15. dne v
mesecu in obravnava vse vloge, ki so prispele do vključno zadnjega dne v preteklem mesecu.
IX. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav:
Komisija pri odločanju o oblikovanju predloga o sofinanciranju upošteva naslednja merila:
1

POMEN ZA OBČANE MESTNE OBČINE VELENJE IN ZA MESTNO OBČINO VELENJE,
PRISPEVEK K PREPOZNAVNOSTI IN UGLEDU VELENJA (0–30 točk)
1.1 Pomen programov/projektov/prireditev za občane Mestne občine Velenje in za Mestno občino
Velenje (0–10 točk)
A Velik pomen programov/projektov/prireditev (7–10 točk)
B Srednje velik pomen programov/projektov/prireditev (4–6 točk)
C Manjši pomen programov/projektov/prireditev (0–3 točk)
1.2 Prispevek programov/projektov/prireditev k prepoznavnosti in ugledu Velenja (0–10 točk)
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A Velik prispevek k prepoznavnosti in ugledu občine (7–10 točk)
B Srednji prispevek k prepoznavnosti in ugledu občine (4–6 točk)
C Manjši prispevek k prepoznavnosti in ugledu občine (0–3 točk)
1.3 Pričakovana udeležba/doseg/promocijski učinek programov/projektov/prireditev (0–10 točk)
A Velika udeležba/doseg/promocijski učinek (7–10 točk)
B Srednje velika udeležba/doseg/promocijski učinek (4–6 točk)
C Manjša udeležba/doseg/promocijski učinek (0–3 točk)

2

JASNA OPREDELJENOST CILJEV IN NAMENA (0–20 točk)
2.1 Jasna opredeljenost ciljev in namena programov/projektov/prireditev (0–10 točk)
A Dobra opredeljenost ciljev in namena programov/projektov/prireditev (7–10 točk)
B Srednje dobra opredeljenost ciljev in namena programov/projektov/prireditev (4–6 točk)
C Slabša opredeljenost ciljev in namena programov/projektov/prireditev (0–3 točk)
2.2 Izvedljivost programov/projektov/prireditev (0–10 točk)
A Zahtevna izvedljivost programov/projektov/prireditev (6–10 točk)
B Manj zahtevna izvedljivost programov/projektov/prireditev (0–5 točk)

3

KVALITETA, INOVATIVNOST IN IZVIRNOST (0–30 točk)
3.1 Kvaliteta programov/projektov/prireditev (0–10 točk)
A Zelo kvaliteten program/projekt/prireditev (7–10 točk)
B Kvaliteten program/projekt/prireditev (4– točk)
C Manj kvaliteten program/projekt/prireditev (0–3 točk)
3.2 Inovativnost in izvirnost programov/projektov/prireditev (0–10 točk)
A Inovativnost in izvirnost programov/projektov/prireditev (6–10 točk)
B Neizvirnost programov/projektov/prireditev (0– točk)
3.3 Atraktivnost programov/projektov/prireditev (0–10 točk)
A Velika atraktivnost programov/projektov/prireditev za obiskovalce od drugod (7–10 točk)
B Srednje velika atraktivnost programov/projektov/prireditev za obiskovalce od drugod (4–6 točk)
C Manjša atraktivnost programov/projektov/prireditev za obiskovalce od drugod (0–3 točk)

4

REFERENCE PRIJAVITELJEV IN DOSEDANJE SODELOVANJE Z MESTNO OBČINO VELENJE
(0–20 točk)
4.1 Reference (0–10 točk)
A Reference – uspešnost na mednarodnem nivoju (7–10 točk)
B Reference – uspešnost na državnem nivoju (4–6 točk)
C Reference – uspešnost na občinskem nivoju (0–3 točk)
4.1 Dosedanje sodelovanje prijaviteljev z Mestno občino Velenje (0–10 točk)
A Sodelovanje na prireditvah ali projektih z Mestno občino Velenje (1–10 točk)
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B Prijavitelj do sedaj ni sodeloval na prireditvah ali projektih z Mestno občino Velenje (0 točk)
Točke, dodeljene za posamezna merila, se seštevajo. Možnih točk je 100. Vrednost točke je 10 evrov.
X. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o odločitvi obveščeni pisno v roku 30 dni od odpiranja.
XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si /Za občane/Javne
objave in razpisi ali pa jo zainteresirani dvignejo vsak delovni dan na Mestni občini Velenje – vložišče, Titov trg
1, 3320 Velenje.
XII.
Poročilo o izvedbi programa/projekta/prireditve
Po izvedbi sofinanciranih programov/projektov/prireditev morajo prijavitelji v elektronski obliki, preko aplikacije
na povezavi https://velenje.tendee.net/, oddati tudi poročilo o izvedenih programih/projektih/prireditvah.
Poročila ni potrebno natisniti in pošiljati po pošti, saj zadostuje oddaja v elektronski obliki.
Poročila za sofinanciranje programov/projektov/prireditev, izvedenih v letih 2020 in 2021, morajo biti oddana
najkasneje v 30. dneh po izvedbi.
XIII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom:
Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko pokličete na telefonsko številko 03/896 16 03 (Alma Glotić).
Številka: 0-0-00/2019
Datum: 11. december 2019

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ
po pooblastilu podžupan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.
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