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Predlagatelj: ŽUPAN			

Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18,
79/18, 61/20 – ZDLGPE in 175/20), 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, 17/19) na svoji _______ seji dne _________ sprejel

SKLEP

o načrtu ravnanja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Velenje
za leto 2022
1. člen
S tem sklepom se določi načrt ravnanja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2022.
2. člen
Posamezne vrste nepremičnega premoženja, namenjenega
za razpolaganje v letu 2022 in njihove orientacijske vrednosti,
so določene v PRILOGI 1: “Načrt razpolaganja z nepremičnim
premoženjem občine v letu 2022”, ki je sestavni del tega
načrta.
Razpolaganje z nepremičnim premoženjem v lasti občine se
za leto 2022 načrtuje v orientacijski vrednosti 7.997.957,00
EUR.
3. člen
Posamezne vrste nepremičnega premoženja, namenjenega
za pridobivanje v letu 2022 in njihove orientacijske vrednosti,
se določijo v PRILOGI 2: »Načrt pridobivanja nepremičnega
premoženja občine za leto 2022«, ki je sestavni del tega
načrta.
Sredstva namenjena za nakup nepremičnega premoženja se
za leto 2022 načrtujejo v orientacijski vrednosti 3.150.877,00
EUR.
4. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 4110-0004/2021
Datum: 							
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL
OBRAZLOŽITEV:
Pravna podlaga:
Skladno z 24. členom Zakona o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18,
79/18, 61/20 – ZDLGPE in 175/20, v nadaljevanju: ZSPDSLS1), se načrt ravnanja, ki ga sprejme svet samoupravne lokalne
skupnosti, na predlog župana, sestoji iz načrta pridobivanja
nepremičnega premoženja in načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem.
Tako ZSPDSLS-1 v 24. členu in hkrati 7. člen Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 31/18; v nadaljevanju: USPDSLS) določata, da načrt
ravnanja z nepremičnim premoženjem vsebuje:
- načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in
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- načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem.
Glede na to, da je odlok o proračunu Mestne občine Velenje
v fazi sprejemanja, je potrebno izpostaviti, da je v predlogu
proračuna za proračunsko leto 2022 predlagano, da občinski
svet sprejme letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja
občine za nepremičnine v posamični vrednosti nad 100.000,00
EUR ter letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem,
župan pa letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja
občine za nepremičnine v posamični vrednosti do 100.000,00
EUR.
Razlogi za sprejem načrta pridobivanja in razpolaganja z
nepremičnim premoženjem:
Načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem
je akt strateškega pomena, saj je skladno s 26. členom ZSPDSLS1 mogoče začeti postopek razpolaganja z nepremičnim
premoženjem samo, če je nepremično premoženje vključeno
v letni načrt razpolaganja z nepremičninami samoupravne
lokalne skupnosti, prav tako pa je odplačni način pridobitve
lastninske pravice na nepremičninah v breme proračunskih
sredstev mogoč samo na podlagi sprejetega letnega načrta
pridobivanja nepremičnega premoženja.
V skladu s 4. odstavkom 29. člena ZSPDSLS o pravnem poslu
ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in takšen pravni posel
tudi sklene župan (ali funkcionar oziroma javni uslužbenec,
zaposlen v občinski upravi, ki ju za to pooblasti župan), pri
čemer pa je potrebno upoštevati, da je pogoj za pridobivanje
oziroma razpolaganje, vključenost posameznega stvarnega
premoženja v letni načrt pridobivanja oziroma razpolaganja s
stvarnim premoženjem občine.
Ocena sedanjega stanja:
Občinski svet sprejema na predlog župana letni načrt
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem
občine. Skladno s prvim odstavkom 27. člena ZSPDSLS1 lahko občinski svet med letom dopolni letni načrt ravnanja
(pridobivanja in razpolaganja) z nepremičnim premoženjem, in
sicer zaradi spremenjenih prostorskih potreb in spremenjenih
drugih potreb upravljavcev stvarnega premoženja, ki jih
ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
z nepremičnim premoženjem ni bilo mogoče določiti ali pa
zaradi okoliščin na trgu, ki narekujejo hiter odziv. V Odloku o
proračunu Mestne občine Velenje za leto 2022 je določeno, da
občinski svet sprejema 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.
Vsak začetni mesec tekočega proračunskega leta, najpozneje
pa ob sprejetju zaključnega računa občinskega proračuna, pa
župan občinskemu svetu v vednost predloži poročilo o realizaciji
letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem za preteklo proračunsko leto.
Cilji in načela načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem:
S sprejemom letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z
nepremičnim premoženjem za leto 2022 se zagotavljajo temeljna
načela ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih
lokalnih skupnosti, zlasti pa načelo transparentnosti oziroma
preglednosti, saj je dolžnost upravljavca premoženja, da
postopke ravnanja z nepremičnim premoženjem vodi na tak
način, da je pri tem zagotovljena preglednost vodenja samih
postopkov, kot tudi preglednost sprejemanja odločitev. S
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sprejemom predlaganega načrta pa se zasleduje tudi načelo
javnosti, saj je ravnanje z nepremičnim premoženjem občine
javno, razen v primerih, ko poseben zakon določa drugače.
Hkrati je sprejem letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z
nepremičnim premoženjem načrta ključna faza v izvedbi vseh
nadaljnjih postopkov prodaje.

•

•
Ocena finančnih in drugih posledic:
Ocenjeni obsegi razpolaganja z nepremičnim premoženjem so
načrtovani v navedenih višinah:
Prihodki od prodaje zemljišč v letu 2022 se s tem letnim
načrtom predvidevajo v višini 7.059.257,00 EUR.
Prihodki od prodaje stavb ali delov stavb v letu 2022 se s tem
letnim načrtom predvidevajo v višini 605.100,00 EUR.
Prihodki od prodaje zemljišč s stavbami v letu 2022 se s tem
letnim načrtom predvidevajo v višini 333.600,00 EUR.
Ocenjeni obseg prodaje vseh vrst nepremičnin so načrtovani v
navedenih višinah:
Odhodki za nakup zemljišč v letu 2022 se s tem letnim načrtom
načrtujejo v višini 2.340.397,00 EUR.
Odhodki za nakup stavb ali delov stavb v letu 2022 se s tem
letnim načrtom načrtujejo v višini 160.000,00 EUR
Odhodki za nakup zemljišč s stavbami v letu 2022 se s tem
letnim načrtom načrtujejo v višini 650.480,00 EUR.
Uvrstitev nepremičnin v Prilogo 1:
V Prilogi 1: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem
občine v letu 2022 se pod naslov:
- 2022 – Zemljišča:
• pod zaporedno številko 1: se vključita nepremičnini, ki se
nahajata na območju pozidave Škale – Hrastovec. Pripravil
se bo javni razpis za prodajo nepremičnin primernih za
gradnjo stanovanjskih objektov na tem območju.
• pod zaporedno številko 2: se vključijo nepremičnine, ki se
nahajajo na območju poslovno - industrijske cone Stara
Vas (Tehnološki park). Pripravil se bo javni razpis za
prodajo predmetnih nepremičnin.
• pod zaporedno številko 3: se vključita nepremičnini, ki se
nahajata v Stari vasi in v naravi predstavljata zelenico in
dvorišče. Za nakup predmetnih nepremičnin so zaradi
zaokrožitve lastništva zainteresirani lastniki sosednjih
zemljišč.
• pod zaporedno številko 4: se vključi nepremičnina, ki
se nahaja na območju Trebuše. Za nakup predmetnega
zemljišča je zainteresiran lastnik sosednjega zemljišč.
• pod zaporedno številko 5: se vključita nepremičnini, ki se
nahajata na Gorici in v naravi predstavljata zelenico. Za
nakup predmetnih nepremičnin je zainteresiran lastnik
sosednjih zemljišč.
• pod zaporedno številko 6: se vključita nepremičnini, ki se
nahajata na območju Trebuše. Pripravil se bo javni razpis
za prodajo nepremičnin primernih za gradnjo poslovnega
objekta na tem območju.
• pod zaporedno številko 7: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja v Pesju. Za nakup predmetnega zemljišča je zaradi
zaokrožitve lastništva zainteresiran lastnik sosednjega
zemljišča.
• pod zaporedno številko 8: se vključi nepremičnina, ki
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se nahaja na Trebeliškem. Za nakup je zainteresiran
uporabnik predmetne nepremičnine.
pod zaporedno številko 9: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja ob Jerihovi cesti. Za nakup predmetnega zemljišča
je zaradi zaokrožitve lastništva zainteresiran lastnik
sosednjega zemljišča.
pod zaporedno številko 10: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja v Vinski Gori in predstavlja travnik, po namenski
rabi kmetijsko zemljišče. Pripravil se bo javni razpis za
prodajo nepremičnine.
pod zaporedno številko 11: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja v Stari vasi. Pripravil se bo javni razpis za prodajo
nepremičnine.
pod zaporedno številko 12: se vključita nepremičnini,
ki se nahajata v Pesju in je na njih možna gradnja
stanovanjskega objekta. Pripravil se bo javni razpis za
prodajo nepremičnin.
pod zaporedno številko 13: se vključijo nepremičnine, ki
ležijo na območju poslovno - industrijske cone Stara Vas
(Tehnološki park). Po geodetski odmeri se bo sklenila
menjalna pogodba.
pod zaporedno številko 14 in 15: se vključijo nepremičnine,
ki se nahajajo na Gorici in v naravi predstavljajo zelenico
in vrtove. Za nakup predmetnih nepremičnin so zaradi
zaokrožitve lastništva zainteresirani lastniki sosednjih
zemljišč.
pod zaporedno številko 16: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja v Cirkovcah. Na podlagi menjalne pogodbe bo MOV
pridobila cesto oz. zemljišče, katero je del kategorizirane
ceste JP 950012 Sedovnik - Krhovnik, odsvojila pa
zelenico.
pod zaporedno številko 17: se vključi nepremičnina,
ki se nahaja na Kopališki cesti. Za nakup predmetne
nepremičnine je zaradi zaokrožitve lastništva zainteresiran
lastnik sosednjega zemljišča
pod zaporedno številko 18: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja na Jenkovi cesti in predstavlja travnik. Za nakup
predmetne nepremičnine so zaradi zaokrožitve lastništva
zainteresirani lastniki sosednjih zemljišč.
pod zaporedno številko 19: se vključita nepremičnini, ki se
nahajata ob Kidričevi cesti. Pripravil se bo javni razpis za
prodajo nepremičnin primernih za gradnjo stanovanjsko
poslovnih objektov na tem območju.
pod zaporedno številko 20: se vključi nepremičnina, ki
se nahaja na Trebeliškem. Za nakup je zainteresiran
uporabnik predmetne nepremičnine.
pod zaporedno številko 21: se vključijo nepremičnine,
ki se nahajajo v Prelski. MOV bo z menjavo predmetnih
nepremičnin pridobila zemljišča, ki v naravi prestavljajo
kategorizirano lokalno cesto z oznako JP 950401 Blažek
Cvikl.
pod zaporedno številko 22: se vključijo nepremičnine,
ki se nahajajo v Lipju. MOV bo z menjavo predmetnih
nepremičnin pridobila zemljišča, ki v naravi prestavljajo
kategorizirano lokalno cesto z oznako JP 950323 LipjeBevče.
pod zaporedno številko 23: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja v Škalah. Pripravil se bo javni razpis za prodajo
nepremičnine.
pod zaporedno številko 24: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja v Kavčah. Za nakup je zainteresiran uporabnik
predmetne nepremičnine.
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pod zaporedno številko 25: se vključi nepremičnina,
ki se nahaja na Šlandrovi cesti. Za nakup predmetne
nepremičnine je zaradi zaokrožitve lastništva zainteresiran
lastnik sosednjega zemljišča.
pod zaporedno številko 26: se vključijo nepremičnine, ki se
nahajajo znotraj državnega prostorskega načrta za gradnjo
tretje razvojne osi.
pod zaporedno številko 27: se vključita nepremičnini, ki se
nahajata v Hrastovcu. Za nakup predmetnih nepremičnin
je zaradi zaokrožitve lastništva zainteresiran lastnik
sosednjega zemljišča.
pod zaporedno številko 28: se vključita nepremičnini, ki
se nahajata v Podkraju. Na podlagi projekta RUNE se bo
na njih postavil telekomunikacijski zabojnik za potrebe
izgradnje komunikacijskega omrežja.
pod zaporedno številko 29: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja na Gorici in v naravi predstavlja zelenico. Za nakup
predmetne nepremičnine je zaradi zaokrožitve lastništva
zainteresiran lastnik sosednjega zemljišča.
pod zaporedno številko 30: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja na Selu in v naravi predstavlja zelenico. Za nakup
predmetne nepremičnine je zaradi zaokrožitve lastništva
zainteresiran lastnik sosednjega zemljišča.
pod zaporedno številko 31: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja ob Celjski cesti in v naravi predstavlja zelenico.
Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnine.
pod zaporedno številko 32: se vključi nepremičnina,
ki se nahaja v Hrastovcu in je na njej možna gradnja
stanovanjskega objekta. Pripravil se bo javni razpis za
prodajo nepremičnine.
pod zaporedno številko 33: se vključita nepremičnini, ki
se nahajata na Gorici in v naravi predstavljata zelenico.
Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnin.
pod zaporedno številko 34: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja v Šaleku in v naravi predstavlja zelenico. Za nakup
predmetne nepremičnine je zaradi zaokrožitve lastništva
zainteresiran lastnik sosednjega zemljišča.
pod zaporedno številko 35: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja na Gorici in v naravi predstavlja zelenico. Za nakup
predmetne nepremičnine je zaradi zaokrožitve lastništva
zainteresiran lastnik sosednjega zemljišča.
pod zaporedno številko 36: se vključijo nepremičnine, ki
se nahajajo na Vodnikovi cesti. Pripravil se bo javni razpis
za prodajo nepremičnin primernih za gradnjo objekta,
namenjenega zdravstveni dejavnosti.
pod zaporedno številko 37: se vključita nepremičnini, ki
se nahajata v Vinski Gori. Pripravil se bo javni razpis za
prodajo nepremičnin primernih za gradnjo poslovnega
objekta na tem območju.
pod zaporedno številko 38: se vključi nepremičnina, ki
se nahaja v Paki. Pripravil se bo javni razpis za prodajo
nepremičnine.
pod zaporednimi številkami 39 in 40: se vključijo
nepremičnine, ki se nahajajo na območju deponije pepela in
premoga. Na podlagi menjalne pogodbe bo MOV pridobila
zemljišče ob velenjski plaži in zemljišča, ki se nahajajo v
centralnih predelih mesta in predstavljajo cesto, pločnik in
dvorišče.
pod zaporedno številko 41: se vključijo nepremičnine, ki se
nahajajo na Celjski cesti in jih bo MOV prodala za namen
izgradnje krožnega križišča.
pod zaporedno številko 42: se vključi nepremičnina, ki
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se nahaja na Selu. Za nakup predmetne nepremičnine je
zainteresiran lastnik sosednjega zemljišča.
- 2022 – Stavbe in deli stavb:
•
pod zaporedno številko 1: se vključi garsonjera v Velenju.
Predvidena je sklenitev prodajne pogodbe, v kolikor bo
najemnik tovrstnega stanovanja izkazal interes za odkup.
•
pod zaporedno številko 2: se vključi garsonjera v Velenju.
Predvidena je sklenitev prodajne pogodbe, v kolikor bo
najemnik tovrstnega stanovanja izkazal interes za odkup.
•
pod zaporedno številko 3: se vključi enosobno stanovanje
v Velenju. Predvidena je sklenitev prodajne pogodbe, v
kolikor bo najemnik tovrstnega stanovanja izkazal interes
za odkup.
•
pod zaporedno številko 4: se vključi enosobno stanovanje
v Velenju. Predvidena je sklenitev prodajne pogodbe, v
kolikor bo najemnik tovrstnega stanovanja izkazal interes
za odkup.
•
pod zaporedno številko 5: se vključi dvosobno stanovanje
v Velenju. Predvidena je sklenitev prodajne pogodbe, v
kolikor bo najemnik tovrstnega stanovanja izkazal interes
za odkup.
•
pod zaporedno številko 6: se vključi dvosobno stanovanje
v Velenju. Predvidena je sklenitev prodajne pogodbe, v
kolikor bo najemnik tovrstnega stanovanja izkazal interes
za odkup.
•
pod zaporedno številko 7: se vključi trosobno stanovanje
v Velenju. Predvidena je sklenitev prodajne pogodbe, v
kolikor bo najemnik tovrstnega stanovanja izkazal interes
za odkup.
•
pod zaporedno številko 8: se vključi trosobno stanovanje
v Velenju. Predvidena je sklenitev prodajne pogodbe, v
kolikor bo najemnik tovrstnega stanovanja izkazal interes
za odkup.
•
pod zaporedno številko 9: se vključi garsonjera v Velenju
v slabem gradbenem stanju. Predvidena je sklenitev
prodajne pogodbe po metodi javne dražbe.
•
pod zaporedno številko 10: se vključi enosobno stanovanje
v Velenju v slabem gradbenem stanju. Predvidena je
sklenitev prodajne pogodbe po metodi javne dražbe.
•
pod zaporedno številko 11: se vključi dvosobno stanovanje
v Velenju v slabem gradbenem stanju. Predvidena je
sklenitev prodajne pogodbe po metodi javne dražbe.
•
pod zaporedno številko 12: se vključi trosobno stanovanje
v Velenju v slabem gradbenem stanju. Predvidena je
sklenitev prodajne pogodbe po metodi javne dražbe.
•
pod zaporedno številko 13: se vključi poslovni prostor na
Kidričevi cesti 15 v Velenju. MOV poslovnega prostora ne
potrebuje več in ga želi na javni dražbi prodati najboljšemu
ponudniku.
- 2022 – Zemljišča s stavbami:
•
pod zaporedno številko 1: se vključita zemljišči s stavbo, ki
se nahajajo v Šoštanju. V naravi predstavljajo stanovanjski
objekt ter hlev, ki sta v slabem gradbenem stanju. Na
podlagi javnega zbiranja ponudb je predvidena sklenitev
neposredne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
•
pod zaporedno številko 2: se vključita zemljišči s poslovnim
objektom v Koroški 37a, Velenje. MOV nepremičnin ne
potrebuje več in jih želi po sanaciji prodati. Na podlagi
javnega zbiranja ponudb je predvidena sklenitev
neposredne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
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Uvrstitev nepremičnin v Prilogo 2:
V Prilogi 2: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja
občine za leto 2022 se pod naslov:
- 2022 – Zemljišča:
•
pod zaporedno številko 1: se vključi del nepremičnine, ki
leži na območju poslovno - industrijske cone Stara Vas
(Tehnološki park). Po geodetski odmeri je predvidena
sklenitev menjalne pogodbe.
•
pod zaporedno številko 2 in 4: se vključijo nepremičnine,
ki se nahajajo na območju poslovno - industrijske cone
Stara Vas (Tehnološki park). Z nakupom zemljišč bo MOV
pridobila zemljišče predvideno za gradnjo infrastrukture.
•
pod zaporedno številko 3: se vključijo nepremičnine, ki se
nahajajo na Gorici. Z menjalno pogodbo bo MOV pridobila
zemljišča za gradnjo objekta.
•
pod zaporedno številko 5: se vključijo nepremičnine, ki
se nahajajo ob centralnem otroškem igrišču. Z nakupom
solastniškega deleža bo MOV postala lastnica celotnega
zemljišča.
•
pod zaporedno številko 6 in 7: se vključijo nepremičnine,
ki se nahajajo ob velenjski plaži. Z menjalno pogodbo
bo MOV pridobila zemljišče za ureditev mestne plaže in
kolesarske steze.
•
pod zaporedno številko 8: se vključijo nepremičnine, ki se
nahajajo v centralnih predelih mesta. Z menjalno pogodbo
bo MOV pridobila parkirišča, pločnik in zelenice.
•
pod zaporedno številko 9: se vključijo nepremičnine, ki se
nahajajo ob velenjski plaži. Z menjalno pogodbo bo MOV
pridobila zemljišče za ureditev parkirišč.

stran  / Številka 24

ŽUPAN
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni
vestnik MO Velenje, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo,
17/19) predlagam svetu Mestne občine Velenje, da ta sklep
sprejme.
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.

- 2022 – Stavbe in deli stavb:
•
pod zaporedno številko 1: se vključi poslovni prostor
na Koroški cesti v Velenju. Mestna občina Velenje je
zainteresirana za nakup.
- 2022 – Zemljišča s stavbami:
•
pod zaporedno številko 1: se vključijo nepremičnine, ki se
nahajajo ob velenjski plaži in v naravi predstavljajo Kamp
jezero.
V Velenju, dne 3. 12. 2021
Pripravila:
Brigita FELICIJAN, dipl. upr. org., l.r.
Višja svetovalka
		

mag. Branka GRADIŠNIK, l.r.
vodja Urada za urejanje prostora
Alenka REDNJAK, dipl. ekon. (UN), l.r.
Vodja Urada za razvoj in investicije

Anton BRODNIK, dipl. ing. zaščite pri delu, mag., l.r.
Vodja urada za komunalne dejavnosti
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Predlagatelj: ŽUPAN				

Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Zakona o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20
– ZDLGPE in 175/20), 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, 17/19) na svoji _______ seji dne _________ sprejel

SKLEP

o načrtu ravnanja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Velenje
za leto 2023
1. člen
S tem sklepom se določi načrt ravnanja z nepremičnim
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2023.
2. člen
Posamezne vrste nepremičnega premoženja, namenjenega
za razpolaganje v letu 2023 in njihove orientacijske vrednosti,
so določene v PRILOGI 1: “Načrt razpolaganja z nepremičnim
premoženjem občine v letu 2023”, ki je sestavni del tega
načrta.
Razpolaganje z nepremičnim premoženjem v lasti občine se za
leto 2023 načrtuje v orientacijski vrednosti 7.997.957,00
EUR.
3. člen
Posamezne vrste nepremičnega premoženja, namenjenega
za pridobivanje v letu 2023 in njihove orientacijske vrednosti,
se določijo v PRILOGI 2: »Načrt pridobivanja nepremičnega
premoženja občine za leto 2023«, ki je sestavni del tega
načrta.
Sredstva namenjena za nakup nepremičnega premoženja se
za leto 2023 načrtujejo v orientacijski vrednosti 3.150.877,00
EUR.
4. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje, uporablja pa se od 1. 1. 2023.
Številka: 4110-0005/2021
Datum: 							
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL
OBRAZLOŽITEV:
Pravna podlaga:
Skladno z 24. členom Zakona o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18,
79/18, 61/20 – ZDLGPE in 175/20, v nadaljevanju: ZSPDSLS1), se načrt ravnanja, ki ga sprejme svet samoupravne lokalne
skupnosti, na predlog župana, sestoji iz načrta pridobivanja
nepremičnega premoženja in načrta razpolaganja z
nepremičnim premoženjem.
Tako ZSPDSLS-1 v 24. členu in hkrati 7. člen Uredbe o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni
list RS, št. 31/18; v nadaljevanju: USPDSLS) določata, da načrt
ravnanja z nepremičnim premoženjem vsebuje:
načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in
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načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem.
Glede na to, da je odlok o proračunu Mestne občine Velenje
v fazi sprejemanja, je potrebno izpostaviti, da je v predlogu
proračuna za proračunsko leto 2023 predlagano, da občinski
svet sprejme letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja
občine za nepremičnine v posamični vrednosti nad 100.000,00
EUR ter letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem,
župan pa letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja
občine za nepremičnine v posamični vrednosti do 100.000,00
EUR.
Razlogi za sprejem načrta pridobivanja in razpolaganja z
nepremičnim premoženjem:
Načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem
je akt strateškega pomena, saj je skladno s 26. členom ZSPDSLS1 mogoče začeti postopek razpolaganja z nepremičnim
premoženjem samo, če je nepremično premoženje vključeno
v letni načrt razpolaganja z nepremičninami samoupravne
lokalne skupnosti, prav tako pa je odplačni način pridobitve
lastninske pravice na nepremičninah v breme proračunskih
sredstev mogoč samo na podlagi sprejetega letnega načrta
pridobivanja nepremičnega premoženja.
V skladu s 4. odstavkom 29. člena ZSPDSLS o pravnem poslu
ravnanja s stvarnim premoženjem odloči in takšen pravni posel
tudi sklene župan (ali funkcionar oziroma javni uslužbenec,
zaposlen v občinski upravi, ki ju za to pooblasti župan), pri
čemer pa je potrebno upoštevati, da je pogoj za pridobivanje
oziroma razpolaganje, vključenost posameznega stvarnega
premoženja v letni načrt pridobivanja oziroma razpolaganja s
stvarnim premoženjem občine.
Ocena sedanjega stanja:
Občinski svet sprejema na predlog župana letni načrt
pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem
občine. Skladno s prvim odstavkom 27. člena ZSPDSLS1 lahko občinski svet med letom dopolni letni načrt ravnanja
(pridobivanja in razpolaganja) z nepremičnim premoženjem, in
sicer zaradi spremenjenih prostorskih potreb in spremenjenih
drugih potreb upravljavcev stvarnega premoženja, ki jih
ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem
z nepremičnim premoženjem ni bilo mogoče določiti ali pa
zaradi okoliščin na trgu, ki narekujejo hiter odziv. V Odloku o
proračunu Mestne občine Velenje za leto 2023 je določeno, da
občinski svet sprejema 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.
Vsak začetni mesec tekočega proračunskega leta, najpozneje
pa ob sprejetju zaključnega računa občinskega proračuna, pa
župan občinskemu svetu v vednost predloži poročilo o realizaciji
letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem za preteklo proračunsko leto.
Cilji in načela načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim
premoženjem:
S sprejemom letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z
nepremičnim premoženjem za leto 2023 se zagotavljajo temeljna
načela ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih
lokalnih skupnosti, zlasti pa načelo transparentnosti oziroma
preglednosti, saj je dolžnost upravljavca premoženja, da
postopke ravnanja z nepremičnim premoženjem vodi na tak
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način, da je pri tem zagotovljena preglednost vodenja samih
postopkov, kot tudi preglednost sprejemanja odločitev. S
sprejemom predlaganega načrta pa se zasleduje tudi načelo
javnosti, saj je ravnanje z nepremičnim premoženjem občine
javno, razen v primerih, ko poseben zakon določa drugače.

•

Hkrati je sprejem letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z
nepremičnim premoženjem načrta ključna faza v izvedbi vseh
nadaljnjih postopkov prodaje.

•

Ocena finančnih in drugih posledic:
Ocenjeni obsegi razpolaganja z nepremičnim premoženjem so
načrtovani v navedenih višinah:

•

Prihodki od prodaje zemljišč v letu 2023 se s tem letnim načrtom
predvidevajo v višini 7.059.257,00 EUR.
Prihodki od prodaje stavb ali delov stavb v letu 2023 se s tem
letnim načrtom predvidevajo v višini 605.100,00 EUR.
Prihodki od prodaje zemljišč s stavbami v letu 2023 se s tem
letnim načrtom predvidevajo v višini 333.600,00 EUR.
Ocenjeni obseg prodaje vseh vrst nepremičnin so načrtovani v
navedenih višinah:
Odhodki za nakup zemljišč v letu 2023 se s tem letnim načrtom
načrtujejo v višini 2.340.397,00 EUR.
Odhodki za nakup stavb ali delov stavb v letu 2023 se s tem
letnim načrtom načrtujejo v višini 160.000,00 EUR.
Odhodki za nakup zemljišč s stavbami v letu 2023 se s tem
letnim načrtom načrtujejo v višini 650.480,00 EUR.
Uvrstitev nepremičnin v Prilogo 1:
V Prilogi 1: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem
občine v letu 2023 se pod naslov:
- 2023 – Zemljišča:
• pod zaporedno številko 1: se vključita nepremičnini, ki se
nahajata na območju pozidave Škale – Hrastovec. Pripravil
se bo javni razpis za prodajo nepremičnin primernih za
gradnjo stanovanjskih objektov na tem območju.
• pod zaporedno številko 2: se vključijo nepremičnine, ki se
nahajajo na območju poslovno - industrijske cone Stara Vas
(Tehnološki park). Pripravil se bo javni razpis za prodajo
predmetnih nepremičnin.
• pod zaporedno številko 3: se vključita nepremičnini, ki
se nahajata v Stari vasi in v naravi predstavljata zelenico
in dvorišče. Za nakup predmetnih nepremičnin so zaradi
zaokrožitve lastništva zainteresirani lastniki sosednjih
zemljišč.
• pod zaporedno številko 4: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja na območju Trebuše. Za nakup predmetnega
zemljišča je zainteresiran lastnik sosednjega zemljišč.
• pod zaporedno številko 5: se vključita nepremičnini, ki se
nahajata na Gorici in v naravi predstavljata zelenico. Za
nakup predmetnih nepremičnin je zainteresiran lastnik
sosednjih zemljišč.
• pod zaporedno številko 6: se vključita nepremičnini, ki se
nahajata na območju Trebuše. Pripravil se bo javni razpis
za prodajo nepremičnin primernih za gradnjo poslovnega
objekta na tem območju.
• pod zaporedno številko 7: se vključi nepremičnina, ki se
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nahaja v Pesju. Za nakup predmetnega zemljišča je zaradi
zaokrožitve lastništva zainteresiran lastnik sosednjega
zemljišča.
pod zaporedno številko 8: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja na Trebeliškem. Za nakup je zainteresiran uporabnik
predmetne nepremičnine.
pod zaporedno številko 9: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja ob Jerihovi cesti. Za nakup predmetnega zemljišča
je zaradi zaokrožitve lastništva zainteresiran lastnik
sosednjega zemljišča.
pod zaporedno številko 10: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja v Vinski Gori in predstavlja travnik, po namenski rabi
kmetijsko zemljišče. Pripravil se bo javni razpis za prodajo
nepremičnine.
pod zaporedno številko 11: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja v Stari vasi. Pripravil se bo javni razpis za prodajo
nepremičnine.
pod zaporedno številko 12: se vključita nepremičnini,
ki se nahajata v Pesju in je na njih možna gradnja
stanovanjskega objekta. Pripravil se bo javni razpis za
prodajo nepremičnin.
pod zaporedno številko 13: se vključijo nepremičnine, ki
ležijo na območju poslovno - industrijske cone Stara Vas
(Tehnološki park). Po geodetski odmeri se bo sklenila
menjalna pogodba.
pod zaporedno številko 14 in 15: se vključijo nepremičnine,
ki se nahajajo na Gorici in v naravi predstavljajo zelenico
in vrtove. Za nakup predmetnih nepremičnin so zaradi
zaokrožitve lastništva zainteresirani lastniki sosednjih
zemljišč.
pod zaporedno številko 16: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja v Cirkovcah. Na podlagi menjalne pogodbe bo MOV
pridobila cesto oz. zemljišče, katero je del kategorizirane
ceste JP 950012 Sedovnik - Krhovnik, odsvojila pa
zelenico.
pod zaporedno številko 17: se vključi nepremičnina,
ki se nahaja na Kopališki cesti. Za nakup predmetne
nepremičnine je zaradi zaokrožitve lastništva zainteresiran
lastnik sosednjega zemljišča
pod zaporedno številko 18: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja na Jenkovi cesti in predstavlja travnik. Za nakup
predmetne nepremičnine so zaradi zaokrožitve lastništva
zainteresirani lastniki sosednjih zemljišč.
pod zaporedno številko 19: se vključita nepremičnini, ki se
nahajata ob Kidričevi cesti. Pripravil se bo javni razpis za
prodajo nepremičnin primernih za gradnjo stanovanjsko
poslovnih objektov na tem območju.
pod zaporedno številko 20: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja na Trebeliškem. Za nakup je zainteresiran uporabnik
predmetne nepremičnine.
pod zaporedno številko 21: se vključijo nepremičnine,
ki se nahajajo v Prelski. MOV bo z menjavo predmetnih
nepremičnin pridobila zemljišča, ki v naravi prestavljajo
kategorizirano lokalno cesto z oznako JP 950401 Blažek
Cvikl.
pod zaporedno številko 22: se vključijo nepremičnine,
ki se nahajajo v Lipju. MOV bo z menjavo predmetnih
nepremičnin pridobila zemljišča, ki v naravi prestavljajo
kategorizirano lokalno cesto z oznako JP 950323 LipjeBevče.
pod zaporedno številko 23: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja v Škalah. Pripravil se bo javni razpis za prodajo
nepremičnine.
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pod zaporedno številko 24: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja v Kavčah. Za nakup je zainteresiran uporabnik
predmetne nepremičnine.
pod zaporedno številko 25: se vključi nepremičnina,
ki se nahaja na Šlandrovi cesti. Za nakup predmetne
nepremičnine je zaradi zaokrožitve lastništva zainteresiran
lastnik sosednjega zemljišča.
pod zaporedno številko 26: se vključijo nepremičnine, ki se
nahajajo znotraj državnega prostorskega načrta za gradnjo
tretje razvojne osi.
pod zaporedno številko 27: se vključita nepremičnini, ki se
nahajata v Hrastovcu. Za nakup predmetnih nepremičnin
je zaradi zaokrožitve lastništva zainteresiran lastnik
sosednjega zemljišča.
pod zaporedno številko 28: se vključita nepremičnini, ki
se nahajata v Podkraju. Na podlagi projekta RUNE se bo
na njih postavil telekomunikacijski zabojnik za potrebe
izgradnje komunikacijskega omrežja.
pod zaporedno številko 29: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja na Gorici in v naravi predstavlja zelenico. Za nakup
predmetne nepremičnine je zaradi zaokrožitve lastništva
zainteresiran lastnik sosednjega zemljišča.
pod zaporedno številko 30: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja na Selu in v naravi predstavlja zelenico. Za nakup
predmetne nepremičnine je zaradi zaokrožitve lastništva
zainteresiran lastnik sosednjega zemljišča.
pod zaporedno številko 31: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja ob Celjski cesti in v naravi predstavlja zelenico.
Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnine.
pod zaporedno številko 32: se vključi nepremičnina,
ki se nahaja v Hrastovcu in je na njej možna gradnja
stanovanjskega objekta. Pripravil se bo javni razpis za
prodajo nepremičnine.
pod zaporedno številko 33: se vključita nepremičnini, ki
se nahajata na Gorici in v naravi predstavljata zelenico.
Pripravil se bo javni razpis za prodajo nepremičnin.
pod zaporedno številko 34: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja v Šaleku in v naravi predstavlja zelenico. Za nakup
predmetne nepremičnine je zaradi zaokrožitve lastništva
zainteresiran lastnik sosednjega zemljišča.
pod zaporedno številko 35: se vključi nepremičnina, ki se
nahaja na Gorici in v naravi predstavlja zelenico. Za nakup
predmetne nepremičnine je zaradi zaokrožitve lastništva
zainteresiran lastnik sosednjega zemljišča.
pod zaporedno številko 36: se vključijo nepremičnine, ki
se nahajajo na Vodnikovi cesti. Pripravil se bo javni razpis
za prodajo nepremičnin primernih za gradnjo objekta,
namenjenega zdravstveni dejavnosti.
pod zaporedno številko 37: se vključita nepremičnini, ki
se nahajata v Vinski Gori. Pripravil se bo javni razpis za
prodajo nepremičnin primernih za gradnjo poslovnega
objekta na tem območju.
pod zaporedno številko 38: se vključi nepremičnina, ki
se nahaja v Paki. Pripravil se bo javni razpis za prodajo
nepremičnine.
pod zaporednimi številkami 39 in 40: se vključijo
nepremičnine, ki se nahajajo na območju deponije pepela in
premoga. Na podlagi menjalne pogodbe bo MOV pridobila
zemljišče ob velenjski plaži in zemljišča, ki se nahajajo v
centralnih predelih mesta in predstavljajo cesto, pločnik in
dvorišče.
pod zaporedno številko 41: se vključijo nepremičnine, ki se

•
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nahajajo na Celjski cesti in jih bo MOV prodala za namen
izgradnje krožnega križišča.
pod zaporedno številko 42: se vključi nepremičnina, ki
se nahaja na Selu. Za nakup predmetne nepremičnine je
zainteresiran lastnik sosednjega zemljišča.

- 2023 – Stavbe in deli stavb:
•
pod zaporedno številko 1: se vključi garsonjera v Velenju.
Predvidena je sklenitev prodajne pogodbe, v kolikor bo
najemnik tovrstnega stanovanja izkazal interes za odkup.
•
pod zaporedno številko 2: se vključi garsonjera v Velenju.
Predvidena je sklenitev prodajne pogodbe, v kolikor bo
najemnik tovrstnega stanovanja izkazal interes za odkup.
•
pod zaporedno številko 3: se vključi enosobno stanovanje
v Velenju. Predvidena je sklenitev prodajne pogodbe, v
kolikor bo najemnik tovrstnega stanovanja izkazal interes
za odkup.
•
pod zaporedno številko 4: se vključi enosobno stanovanje
v Velenju. Predvidena je sklenitev prodajne pogodbe, v
kolikor bo najemnik tovrstnega stanovanja izkazal interes
za odkup.
•
pod zaporedno številko 5: se vključi dvosobno stanovanje
v Velenju. Predvidena je sklenitev prodajne pogodbe, v
kolikor bo najemnik tovrstnega stanovanja izkazal interes
za odkup.
•
pod zaporedno številko 6: se vključi dvosobno stanovanje
v Velenju. Predvidena je sklenitev prodajne pogodbe, v
kolikor bo najemnik tovrstnega stanovanja izkazal interes
za odkup.
•
pod zaporedno številko 7: se vključi trosobno stanovanje
v Velenju. Predvidena je sklenitev prodajne pogodbe, v
kolikor bo najemnik tovrstnega stanovanja izkazal interes
za odkup.
•
pod zaporedno številko 8: se vključi trosobno stanovanje
v Velenju. Predvidena je sklenitev prodajne pogodbe, v
kolikor bo najemnik tovrstnega stanovanja izkazal interes
za odkup.
•
pod zaporedno številko 9: se vključi garsonjera v Velenju
v slabem gradbenem stanju. Predvidena je sklenitev
prodajne pogodbe po metodi javne dražbe.
•
pod zaporedno številko 10: se vključi enosobno stanovanje
v Velenju v slabem gradbenem stanju. Predvidena je
sklenitev prodajne pogodbe po metodi javne dražbe.
•
pod zaporedno številko 11: se vključi dvosobno stanovanje
v Velenju v slabem gradbenem stanju. Predvidena je
sklenitev prodajne pogodbe po metodi javne dražbe.
•
pod zaporedno številko 12: se vključi trosobno stanovanje
v Velenju v slabem gradbenem stanju. Predvidena je
sklenitev prodajne pogodbe po metodi javne dražbe.
•
pod zaporedno številko 13: se vključi poslovni prostor na
Kidričevi cesti 15 v Velenju. MOV poslovnega prostora ne
potrebuje več in ga želi na javni dražbi prodati najboljšemu
ponudniku.
- 2023 – Zemljišča s stavbami:
•
pod zaporedno številko 1: se vključita zemljišči s stavbo, ki
se nahajajo v Šoštanju. V naravi predstavljajo stanovanjski
objekt ter hlev, ki sta v slabem gradbenem stanju. Na
podlagi javnega zbiranja ponudb je predvidena sklenitev
neposredne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
•
pod zaporedno številko 2: se vključita zemljišči s poslovnim
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objektom v Koroški 37a, Velenje. MOV nepremičnin ne
potrebuje več in jih želi po sanaciji prodati. Na podlagi
javnega zbiranja ponudb je predvidena sklenitev
neposredne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
Uvrstitev nepremičnin v Prilogo 2:
V Prilogi 2: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja
občine za leto 2023 se pod naslov:
- 2023 – Zemljišča:
•
pod zaporedno številko 1: se vključi del nepremičnine, ki
leži na območju poslovno - industrijske cone Stara Vas
(Tehnološki park). Po geodetski odmeri je predvidena
sklenitev menjalne pogodbe.
•
pod zaporedno številko 2 in 4: se vključijo nepremičnine,
ki se nahajajo na območju poslovno - industrijske cone
Stara Vas (Tehnološki park). Z nakupom zemljišč bo MOV
pridobila zemljišče predvideno za gradnjo infrastrukture.
•
pod zaporedno številko 3: se vključijo nepremičnine, ki se
nahajajo na Gorici. Z menjalno pogodbo bo MOV pridobila
zemljišča za gradnjo objekta.
•
pod zaporedno številko 5: se vključijo nepremičnine, ki
se nahajajo ob centralnem otroškem igrišču. Z nakupom
solastniškega deleža bo MOV postala lastnica celotnega
zemljišča.
•
pod zaporedno številko 6 in 7: se vključijo nepremičnine,
ki se nahajajo ob velenjski plaži. Z menjalno pogodbo
bo MOV pridobila zemljišče za ureditev mestne plaže in
kolesarske steze.
•
pod zaporedno številko 8: se vključijo nepremičnine, ki se
nahajajo v centralnih predelih mesta. Z menjalno pogodbo
bo MOV pridobila parkirišča, pločnik in zelenice.
•
pod zaporedno številko 9: se vključijo nepremičnine, ki se
nahajajo ob velenjski plaži. Z menjalno pogodbo bo MOV
pridobila zemljišče za ureditev parkirišč.
- 2023 – Stavbe in deli stavb:
•
pod zaporedno številko 1: se vključi poslovni prostor
na Koroški cesti v Velenju. Mestna občina Velenje je
zainteresirana za nakup.
- 2023 – Zemljišča s stavbami:
•
pod zaporedno številko 1: se vključijo nepremičnine, ki se
nahajajo ob velenjski plaži in v naravi predstavljajo Kamp
jezero.
V Velenju, dne 3. 12. 2021
Pripravila:
Brigita FELICIJAN, dipl. upr. org., l.r.
Višja svetovalka
		

mag. Branka GRADIŠNIK, l.r.
vodja Urada za urejanje prostora
Alenka REDNJAK, dipl. ekon. (UN), l.r.
Vodja Urada za razvoj in investicije
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Anton BRODNIK, dipl. ing. zaščite pri delu, mag., l.r.
Vodja urada za komunalne dejavnosti

ŽUPAN
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni
vestnik MO Velenje, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo,
17/19) predlagam svetu Mestne občine Velenje, da ta sklep
sprejme.
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.
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Predlagatelj: ŽUPAN

Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 27. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18,
79/18, 61/20 – ZDLGPE in 175/20), in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo,
17/19) na svoji _____ . seji dne _____________ sprejel

SKLEP

o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov
ravnanja z nepremičnin premoženjem izven
veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem za leto 2022
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
2022 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 2022, 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 2022 oziroma 630.175,40 EUR,
- 20% skupne vrednosti načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem za leto 2022 oziroma 1.599.591,40 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 2022.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o proračunu
Mestne občine Velenje za leto 2022.
Številka: 4110-0004/2021
Datum:
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL

7. december 2021

OBRAZLOŽITEV:
1. PRAVNA PODLAGA:
Pravna podlaga za sprejem predlaganega sklepa so:
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 –
ZDLGPE in 175/20, v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) v 27. členu
določa, da lahko Svet samoupravne lokalne skupnosti zaradi
spremenjenih prostorskih potreb in spremenjenih drugih potreb
upravljavcev stvarnega premoženja, ki jih ni bilo mogoče
določiti ob pripravi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem in
zaradi nepredvidenih okoliščin na trgu, ki narekujejo hiter odziv,
dopolni letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem.
Upravljavci lahko v primeru spremenjenih prostorskih potreb
in drugih potreb upravljavcev stvarnega premoženja, ki jih ni
bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja s stvarnim
premoženjem ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki
narekujejo hiter odziv, sklepajo pravne posle, ki niso predvideni
v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem.
Skupna vrednost poslov lahko znaša največ 20 odstotkov
skupne vrednosti načrtov. Skupno vrednost pravnih poslov
lahko vsako leto določi svet samoupravne lokalne skupnosti v
30 dneh po sprejetju proračuna.
2. RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA IN OCENA SEDANJEGA
STANJA:
Postopki ravnanja z nepremičnim premoženjem samoupravne
lokalne skupnosti se lahko praviloma izvedejo le, če je
nepremično premoženje vključeno v načrt ravnanja z
nepremičnim premoženjem. ZSPDSLS-1 pa v 27. členu določa
izjemo od obvezne vključitve v načrt ravnanja z nepremičnim
premoženjem, in sicer v primeru spremenjenih prostorskih
potreb, ki jih ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem ni bilo mogoče določiti, ali ob nepredvidenih
okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv.
Predlagani sklep je potreben, da se lahko v primeru spremenjenih
prostorskih potreb, ki jih ob pripravi načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto
2022 ni bilo mogoče določiti, ali ob nepredvidenih okoliščinah
na trgu, ki narekujejo hiter odziv (npr. javne dražbe), lahko
sklepajo pravni posli, ki niso predvideni v veljavnem načrtu
ravnanja z nepremičnim premoženjem. V praksi se namreč
izkazuje potreba po takšni izjemi, saj je potrebno določena
opravila za sklenitev pravnih poslov opraviti v kratkih rokih in
vseh zahtevanih opravil, v primeru, da ta sklep ni sprejet, ni
mogoče opraviti.
3. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC:
Skladno z drugim odstavkom 27. člena ZSPDSLS-1 lahko
znaša skupna vrednost pravnih poslov, ki niso predvideni v
veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem, največ
20% skupne vrednosti načrtov pridobivanja in razpolaganja z
nepremičnim premoženjem.
Iz Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem
Mestne občine Velenje za leto 2022 je razvidno, da znaša:
- skupna vrednost načrta pridobivanja nepremičnega
premoženja za leto 2022 znaša 3.150.877,00 EUR,
- skupna vrednost načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem za leto 2022 pa 7.997.957,00 EUR.
Glede na ugotovitve iz prejšnjega ostavka znaša predlagana
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višina pravnih poslov, ki niso vključeni v veljavni načrt ravnanja
z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto
2022, glede na vrsto ravnanja z nepremičnim premoženjem:
- 20% skupne vrednosti načrta pridobivanja nepremičnega
premoženja za leto 2022 oziroma 630.175,40 EUR,
- 20% skupne vrednosti načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem za leto 2022 oziroma 1.599.591,40 EUR.
4. DRUGE POMEMBNE OKOLIŠČINE:
Glede na to, da je v drugem odstavku 27. člena ZSPDSLS-1
določeno, da skupno vrednost pravnih poslov vsako leto določi
svet samoupravne lokalne skupnosti v roku 30 dni po sprejemu
proračuna, je v zadnji točki predlaganega sklepa določba, da
sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o proračunu
Mestne občine Velenje za leto 2022.
V Velenju, 3. 12. 2021
Pripravila:
Brigita FELICIJAN, dipl. upr. org., l.r.
Višja svetovalka
		

mag. Branka GRADIŠNIK, l.r.
vodja Urada za urejanje prostora

ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni
vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo,
17/19) predlagam svetu, da ta odlok sprejme.
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.
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Predlagatelj: ŽUPAN

Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 27. člena Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18,
79/18, 61/20 – ZDLGPE in 175/20), in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo,
17/19) na svoji _____ . seji dne _____________ sprejel

SKLEP

o določitvi kvot za sklepanje pravnih poslov
ravnanja z nepremičnin premoženjem izven
veljavnega načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem za leto 2023
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 2023 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 2023, 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 2023 oziroma 630.175,40 EUR,
- 20% skupne vrednosti načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem za leto 2023 oziroma 1.599.591,40 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 2023.
4. člen
Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o proračunu
Mestne občine Velenje za leto 2023.

Številka: 4110-0004/2021
Datum:
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL
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OBRAZLOŽITEV:
1. PRAVNA PODLAGA:
Pravna podlaga za sprejem predlaganega sklepa so:
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18, 61/20 –
ZDLGPE in 175/20, v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) v 27. členu
določa, da lahko Svet samoupravne lokalne skupnosti zaradi
spremenjenih prostorskih potreb in spremenjenih drugih potreb
upravljavcev stvarnega premoženja, ki jih ni bilo mogoče
določiti ob pripravi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem in
zaradi nepredvidenih okoliščin na trgu, ki narekujejo hiter odziv,
dopolni letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem.
Upravljavci lahko v primeru spremenjenih prostorskih potreb
in drugih potreb upravljavcev stvarnega premoženja, ki jih ni
bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja s stvarnim
premoženjem ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki
narekujejo hiter odziv, sklepajo pravne posle, ki niso predvideni
v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem.
Skupna vrednost poslov lahko znaša največ 20 odstotkov
skupne vrednosti načrtov. Skupno vrednost pravnih poslov
lahko vsako leto določi svet samoupravne lokalne skupnosti v
30 dneh po sprejetju proračuna.
2. RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA IN OCENA SEDANJEGA
STANJA:
Postopki ravnanja z nepremičnim premoženjem samoupravne
lokalne skupnosti se lahko praviloma izvedejo le, če je
nepremično premoženje vključeno v načrt ravnanja z
nepremičnim premoženjem. ZSPDSLS-1 pa v 27. členu določa
izjemo od obvezne vključitve v načrt ravnanja z nepremičnim
premoženjem, in sicer v primeru spremenjenih prostorskih
potreb, ki jih ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim
premoženjem ni bilo mogoče določiti, ali ob nepredvidenih
okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv.
Predlagani sklep je potreben, da se lahko v primeru spremenjenih
prostorskih potreb, ki jih ob pripravi načrta ravnanja z
nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto
2023 ni bilo mogoče določiti, ali ob nepredvidenih okoliščinah
na trgu, ki narekujejo hiter odziv (npr. javne dražbe), lahko
sklepajo pravni posli, ki niso predvideni v veljavnem načrtu
ravnanja z nepremičnim premoženjem. V praksi se namreč
izkazuje potreba po takšni izjemi, saj je potrebno določena
opravila za sklenitev pravnih poslov opraviti v kratkih rokih in
vseh zahtevanih opravil, v primeru, da ta sklep ni sprejet, ni
mogoče opraviti.
3. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC:
Skladno z drugim odstavkom 27. člena ZSPDSLS-1 lahko
znaša skupna vrednost pravnih poslov, ki niso predvideni v
veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem, največ
20% skupne vrednosti načrtov pridobivanja in razpolaganja z
nepremičnim premoženjem.
Iz Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem
Mestne občine Velenje za leto 2023 je razvidno, da znaša:
- skupna vrednost načrta pridobivanja nepremičnega
premoženja za leto 2023 znaša 3.150.877,00 EUR,
- skupna vrednost načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem za leto 2023 pa 7.997.957,00 EUR.
Glede na ugotovitve iz prejšnjega ostavka znaša predlagana
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višina pravnih poslov, ki niso vključeni v veljavni načrt ravnanja
z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto
2023, glede na vrsto ravnanja z nepremičnim premoženjem:
- 20% skupne vrednosti načrta pridobivanja nepremičnega
premoženja za leto 2023 oziroma 630.175,40 EUR,
- 20% skupne vrednosti načrta razpolaganja z nepremičnim
premoženjem za leto 2023 oziroma 1.599.591,40 EUR.
4. DRUGE POMEMBNE OKOLIŠČINE:
Glede na to, da je v drugem odstavku 27. člena ZSPDSLS-1
določeno, da skupno vrednost pravnih poslov vsako leto določi
svet samoupravne lokalne skupnosti v roku 30 dni po sprejemu
proračuna, je v zadnji točki predlaganega sklepa določba, da
sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o proračunu
Mestne občine Velenje za leto 2023.
V Velenju, 3. 12. 2021

Pripravila:
Brigita FELICIJAN, dipl. upr. org., l.r.
Višja svetovalka
		

mag. Branka GRADIŠNIK, l.r.
vodja Urada za urejanje prostora

ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni
vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo,
17/19) predlagam svetu, da ta odlok sprejme.
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.

Predlagatelj: ŽUPAN

Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 41.b, 43., 50., 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu
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SKLEP

SKLEP
o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu«
o izdaji soglasja k ceni socialno
varstvene storitve »pomoč družini na
v Mestni občini Velenje

v Mestni občini Velenje

domu«

1. člen
Mestna občina Velenje (v nadaljevanju: MOV) daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve »pomoč
1. člen Velenje (v nadaljevanju: DVO Velenje), in
družini na domu«, ki jo je predlagal Dom za varstvo odraslih
Mestna
občina
Velenje
(v
nadaljevanju:
MOV)
daje
soglasje
k
ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu«, ki jo je
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Velenje
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nadaljevanju:
DVO
Velenje), in sicer:
 za delovne dni 21,28 EUR/uro,
- za
delovne
dni
21,28
EUR/uro,
 v nedeljskem času 26,28 EUR/uro,
- vnedeljskem
času 26,28
EUR/uro,
za praznične
dni 27,54
EUR/uro.
- za praznične dni 27,54 EUR/uro.
2. člen
Cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu se zniža za zakonsko določeno subvencijo
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v
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praznične
dni
14,31
EUR/uro.
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100 % kritje stroškov
dogovora, 50 % kritje stroškov za vodenje in koordiniranja in 50 % kritje stroškov za neposredno
za strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora, 50 % kritje stroškov za vodenje in koordiniranja in 50 % kritje stroškov za
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domu«,kikijo jo
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upravičenec
ali zavezanec,
za delovne
dni 10,10času
EUR/uro,
v nedeljskem
časudni
12,60
zavezanec,
za delovne
dni 10,10 EUR/uro,
v nedeljskem
12,60 EUR/uro,
za praznične
13,23EUR/uro,
EUR/uro. za
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v preteklem
koledarskem letu
1
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3
4
5
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do 45 %
nad 45 % do 50 %
nad 50 % do 55 %
nad 55 % do 60 %
nad 60 % do 65 %
nad 65 % do 70 %
nad 70 % do 80 %
nad 80 % do 90 %
nad 90 % do 105 %
nad 105 %

* Mesečni neto dohodek
na družinskega člana
(v EUR)

Oprostitev po zakonu
do 572,67
nad 572,67 do 636,31
nad 636,31 do 699,94
nad 699,94 do 763,57
nad 763,57 do 827,19
nad 827,19 do 890,83
nad 890,83 do 1.018,09
nad 1.018,09 do 1.145,35
nad 1.145,35 do 1.336,24
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Cena za
Plačilo v %
uporabnika
od cene
(v EUR, na delovni
dan)
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* Mesečni neto dohodek, ki se upošteva je pokojnina, plača, varstveni dodatek, invalidnina itd. Pri neto dohodku na družinskega
člana se ne upošteva dodatek za pomoč in postrežbo, razen v primeru oprostitve po zakonu.
Vir: SURS, I-VI 2021
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4. člen
Upravičenci, ki nimajo lastnih sredstev ali jim le-ti ne zadoščajo
za plačilo stroškov storitve »pomoči družini na domu«, nimajo
premoženja ali zavezancev, ki bi jih bili dolžni preživljati, lahko
vložijo pri pristojnem centru za socialno delo prošnjo za delno
ali celotno oprostitev plačila stroškov storitve pomoči na domu.
5. člen
Pri uvrstitvi uporabnikov v dohodkovni razred se upoštevajo
dohodki zadnjih treh mesecev pred začetkom izvajanja storitve
oz. sklenitvijo dogovora o vrsti, trajanju in načinu zagotavljanja
»pomoči družini na domu« – socialne oskrbe oz. sprejetju nove
cene storitve »pomoči družini na domu«.
6. člen
MOV bo pri rednih mesečnih zahtevkih zagotovila tudi
financiranje razlike v prevoznih stroških, ki niso vključeni v 15
% materialnih stroškov.
7. člen
Z dnem začetka uporabe tega sklepa, preneha veljati Sklep o
izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve »pomoč družini
na domu« v MOV (Uradni vestnik MOV, št. 04/2021).
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku MOV, cene socialno varstvene storitve »pomoč družini
na domu« pa veljajo od 1. 1. 2022 dalje.

Številka: 1221-0008/2021-590
Datum:
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL

Obrazložitev:
1. PRAVNA PODLAGA:
Pravno podlago za sprejem predlaganega sklepa
predstavljajo:
- 41.b, 43., 50. in 99. in 101. člen Zakona o socialnem varstvu
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07
– popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS,
57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17,
21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO),
- 37. člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno
varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07,
51/08, 5/09 in 6/12),
- Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih
storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13,
102/15 in 76/17),
- Odlok o organiziranju in izvajanju socialno varstvene storitve
pomoč družini na domu v Mestni občini Velenje (Uradni
vestnik MOV, št. 17/12),
- Odlok o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v
Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 14/19) in
- 24. člen Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO
Velenje, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo in 17/19).
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Na podlagi 41.b člena Zakona o socialnem varstvu storitve,
kot javno službo, opravljajo v okviru mreže javne službe pod
enakimi pogoji javni socialno varstveni zavodi ter druge pravne
in fizične osebe, ki pridobijo koncesijo na javnem razpisu, na
podlagi 43. člena občina zagotavlja mrežo javne službe za
pomoč družini na domu, na podlagi 50. člena Dom za starejše
opravlja institucionalno varstvo starejših ter pomoč posamezniku
in družini na domu, na podlagi 99. člena se storitev financira
iz proračuna občine in na podlagi 101. člena k cenam storitve
daje soglasje pristojni občinski organ.
2. RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA SO:
Zaradi dobrih referenc za opravljanje te storitve in izraženega
interesa izvajanja, od 1. 4. 2021 dalje socialno varstveno
storitev pomoč družini na domu, izvaja javni socialno varstveni
zavod DVO Velenje.
Pomoč družini na domu vsebuje socialno oskrbo upravičenca
v primeru starosti, invalidnosti ter v drugih primerih, ko socialna
oskrba lahko vsaj za določen čas nadomesti potrebo po
institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi
organizirani obliki. Upravičenci socialne oskrbe na domu so
osebe, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Velenje,
imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem
domačem bivalnem okolju, vendar se zaradi starosti ali hude
invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci
pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanjo nimajo možnosti.
Socialno varstvena storitev pomoč družini na domu lahko
obsega naslednje vrste pomoči:
- pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju,
slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju
osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih
ortopedskih pripomočkov);
- gospodinjsko pomoč (prinašanja enega pripravljenega
obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane,
pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega
dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno
vzdrževanje spalnega prostora);
- pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje
socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom,
spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti,
informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter
priprava upravičenca na institucionalno varstvo).
Upravičenci do socialno varstvene storitve pomoč družini na
domu so:
- osebe stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki
spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno
življenje;
- osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem
varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki ne zmorejo
samostojnega življenja, stopnja in vrsta njihove invalidnosti
pa omogočata občasno oskrbo na domu;
- druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje
pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij;
- kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja,
ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni
pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči
druge osebe nesposobne za samostojno življenje;
- hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali
težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen
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v organizirane oblike varstva.
3. OBRAZLOŽITEV CENE SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU:
Na podlagi 43. člena Zakona o socialnem varstvu občine zagotavljajo socialno varstveno storitev pomoč družini na domu. Izvajalec
te storitve bo DVO Velenje. S pridobljenimi izkušnjami, izobraževanjem in usposabljanjem je oblikoval ekipo, ki lahko storitev
opravlja kakovostno, ustrezno raznolikim potrebam naših uporabnikov.
Izdelava stroškovne cene storitve pomoč družini na domu temelji na predpisanih elementih Pravilnika o standardih in normativih
socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19 in 81/19) in Pravilniku o
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12).
EKONOMSKA CENA: na tej podlagi izračunana ekonomska cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu znaša 21,28
EUR/uro opravljene storitve na delovni dan.
Ekonomska cena socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za delo v nedeljo in za delo na dela prost dan ali praznik
znaša:
- nedeljsko delo: 26,28 EUR/ uro,
- delo na dan praznika: 27,54 EUR/uro.
Po določilih Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev se pri izračunu cene za uporabnika od skupne
ekonomske cene storitve odštejejo:
- 100 % subvencija za stroške za strokovno pripravo v zvezi s sklenitvijo dogovora, ki po izračunu znaša 1,09 EUR,
- 50 % stroškov za vodenje in koordiniranje v višini 0,99 EUR,
- 50 % stroškov za neposredno socialno oskrbo v višini 9,10 EUR, ki jih v skladu z določili 17. člena Pravilnika pokrivajo občine.

CENA
ZA UPORABNIKA
znaša
10,10 opravljene
EUR/uro opravljene
storitvedan.
na delovni dan.
CENA
ZA UPORABNIKA
znaša 10,10
EUR/uro
storitve na delovni
Cena za uporabnika za delo v nedeljo in za delo na dela prost dan ali praznik znaša:

Cena za uporabnika za delo v nedeljo in za delo na dela prost dan ali praznik znaša:
 nedeljsko delo: 12,60 EUR/uro,
- nedeljsko delo: 12,60 EUR/uro,
 delo na dan praznika: 13,23 EUR/uro.
- delo na dan praznika: 13,23 EUR/uro.

PREDLOG STROŠKOVNE CENE SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČ DRUŽINI NA

PREDLOG
DOMUSTROŠKOVNE CENE SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU
Predlog
stroškovne
cene na
pomoči
domu pri
ob navedenih
upoštevanju
navedenih
izhodišč
zazaleto
Predlog
stroškovne
cene pomoči
domu na
pri izvajalcu
obizvajalcu
upoštevanju
izhodišč
za leto 2022
znaša
delovne dni
21,282022
EUR/uro,
v nedeljskem
časudni
26,28
EUR/uro,
za praznične
dni 27,54času
EUR/uro.
znaša
za delovne
21,28
EUR/uro,
v nedeljskem
26,28 EUR/uro, za praznične dni

27,54 EUR/uro.

Izračun cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnika:

Izračun cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za uporabnika:
POVPREČNI
NA
NA
ELEMENT CENE
MESEČNI STROŠKI URO/DELOVNI URO/PRAZNIK
(EUR)
DNEVI
(EUR)
(EUR)
Stroškovna cena
29.787,69
21,28
27,54
Subvencija MOV
15.653,71
11,18
14,31
Subvencija RS
0,00
Predlog cene za
14.133,99
10,10
13,23
uporabnika

NA
URO/NEDELJA
(EUR)
26,28
13,68
12,60

Na podlagi
Pravilnika
o metodologiji
za cen
oblikovanje
cen socialno
in varstvu
Zakona
Na podlagi
Pravilnika
o metodologiji
za oblikovanje
socialno varstvenih
storitevvarstvenih
in Zakona ostoritev
socialnem
so oobčine kot
socialnem
občine
kot nosilke
programa pomoči na domu dolžne subvencionirati:
nosilke
programavarstvu
pomoči so
na domu
dolžne
subvencionirati:
100 % subvencija
stroške za
strokovno
pripravo
v zvezi
s sklenitvijo
dogovora,
ki 1,09
po izračunu
- 100 % subvencija
za stroške za strokovno
pripravo
v zvezi
s sklenitvijo
dogovora,
ki po izračunu
znaša
EUR,
znašaza
1,09
EUR,in koordiniranje v višini 0,99 EUR,
- 50 % stroškov
vodenje
 stroškov
50 % stroškov
za vodenje
koordiniranje
v višini
- 50 %
za neposredno
socialnoinoskrbo
v višini 9,10
EUR.0,99 EUR,


50 % stroškov za neposredno socialno oskrbo v višini 9,10 EUR.

MOV bo namenila dodatno subvencijo k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je dolžan plačati upravičenec
MOV bona
namenila
dodatno
subvencijo razvršča
k ceni socialno
storitve pomoč
družini
na domu,
ki upravičenci
jo
ali zavezanec
podlagi lestvice,
ki upravičence
v plačilnevarstvene
razrede. V posameznem
plačilnem
razredu
plačajo
je dolžan
plačati
upravičenec
ali zavezanec
na podlagi
lestvice,
ki domu,
upravičence
ali zavezanci
določen
odstotek
cene socialno
varstvene storitve
pomoč
družini na
in sicer: razvršča v plačilne

razrede. V posameznem plačilnem razredu plačajo upravičenci ali zavezanci določen odstotek cene
socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, in sicer:
Dohodkovni razred
Delež neto mesečnega
doh./druž.čl. v
Plačilni
primerjavi s

22. seja Sveta Mestne občine Velenje

* Mesečni neto dohodek
na družinskega člana
(v EUR)

Plačilo v %

Cena za
uporabnika




50 % stroškov za vodenje in koordiniranje v višini 0,99 EUR,
50 % stroškov za neposredno socialno oskrbo v višini 9,10 EUR.

GLASILO
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MESTNE
OBČINE VELENJE
7. december
2021
dodatno subvencijo
k ceni
socialno
varstvene
storitve pomoč družini na domu,
ki jo
je dolžan plačati upravičenec ali zavezanec na podlagi lestvice, ki upravičence razvršča v plačilne
razrede. V posameznem plačilnem razredu plačajo upravičenci ali zavezanci določen odstotek cene
socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, in sicer:
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MOV
bo namenila

Dohodkovni razred
Delež neto mesečnega
doh./druž.čl. v
Plačilni
primerjavi s
razred
povprečno plačo v RS
v preteklem
koledarskem letu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

do 45 %
nad 45 % do 50 %
nad 50 % do 55 %
nad 55 % do 60 %
nad 60 % do 65 %
nad 65 % do 70 %
nad 70 % do 80 %
nad 80 % do 90 %
nad 90 % do 105 %
nad 105 %

* Mesečni neto dohodek
na družinskega člana
(v EUR)

Oprostitev po zakonu
do 572,67
nad 572,67 do 636,31
nad 636,31 do 699,94
nad 699,94 do 763,57
nad 763,57 do 827,19
nad 827,19 do 890,83
nad 890,83 do 1.018,09
nad 1.018,09 do 1.145,35
nad 1.145,35 do 1.336,24
nad 1.336,24

Cena za
Plačilo v %
uporabnika
od cene
(v EUR, na delovni
dan)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

0,00
1,01
2,02
3,03
4,04
5,05
6,06
7,07
8,08
9,09
10,10

* Mesečni neto dohodek, ki se upošteva je pokojnina, plača, varstveni dodatek, invalidnina itd. Pri neto dohodku
na družinskega člana se ne upošteva dodatek za pomoč in postrežbo; razen v primeru oprostitve po zakonu.
Vir: SURS, I-VI 2021

Primerjava cene za uporabnika z ostalimi občinami v Sloveniji:
Cena za uporabnika Cena za uporabnika Cena za uporabnika
OBČINA
(nedelja) v EUR
(praznik) v EUR
(delovnik) v EUR
Nova Gorica
Žalec
Celje
Murska Sobota
Ljubljana
Maribor
Slovenske Konjice
Novo mesto
Slovenj Gradec
Velenje
Laško
Gornja Radgona
Ljutomer
Kranj
Koper

4,50
6,82
5,70
6,09
4,40
5,31
5,23
5,03
5,10
0,92 – 9,19*(lestvica)
4,60
4,57
4,10
4,20
5,10

5,93
8,81
5,70
6,37
5,70
7,44
5,98
6,44
7,14

6,29
9,48
5,70
6,37
5,90
7,97
6,71
6,91
7,65

6,44
6,40
4,10
5,63
7,14

6,90
6,85
4,10
5,93
7,65

Vir: Inštitut RS za socialno varstvo, 31. 12. 2020

Glede na dodatno subvencijo občine, ki upravičence razvršča v plačilne razrede, znaša povprečna

Gledecena
na dodatno
subvencijo občine,
ki upravičence
razvršča4,00
v plačilne
razrede,Uporabniki,
znaša povprečna
cena za
uporabnikav v Mestni
za uporabnika
v Mestni
občini Velenje
EUR/uro.
ki bodo
razvrščeni
občini Velenje 4,00 EUR/uro. Uporabniki, ki bodo razvrščeni v dohodkovni razred z višjo ceno, imajo možnost podati vlogo za višjo
dohodkovni razred z višjo ceno, imajo možnost podati vlogo za višjo oprostitev na Centru za socialno
oprostitev na Centru za socialno delo Savinjsko-Šaleška.
delo Savinjsko-Šaleška.
MOV bo pri rednih mesečnih zahtevkih zagotovila tudi financiranje razlike v prevoznih stroških, ki niso vključeni v 15 % materialnih
MOV bo pri rednih mesečnih zahtevkih zagotovila tudi financiranje razlike v prevoznih stroških, ki niso
stroškov.

vključeni v 15 % materialnih stroškov.

		

4. OCENA FINANČNIH POSLEDIC:
Ocena stroškov za izvajalca DVO Velenje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022: 350.000,00 EUR.
22. seja Sveta Mestne občine Velenje

V Velenju, 17. 11. 2021
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4. OCENA FINANČNIH POSLEDIC:
Ocena stroškov za izvajalca DVO Velenje od 1. 1. 2022 do 31.
12. 2022: 350.000,00 EUR.
V Velenju, 17. 11. 2021					
			

Pripravila:
Ines GRIČAR LOČNIKAR, univ. dipl. inž., l.r.
Marko PRITRŽNIK, prof. geog. in zgod., l.r.
vodja Urada za družbene dejavnosti

ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni
vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo,
17/19) predlagam svetu, da ta odlok sprejme.
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.

Predlagatelj: ŽUPAN 		
Faza: PREDLOG
Na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne
občine Velenje št. 1/2016 -uradno prečiščeno besedilo in 17/19) in prve alineje
127. člena ter 128. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni
list RS št. 61/17, 175/20) je Mestni svet Mestne občine Velenje na svoji seji dne
_________sprejel naslednji

SKLEP

o lokacijski preveritvi v EUP LS9 za določitev
obsega stavbnega zemljišča ter preoblikovanje
izvornega območja pri posamični poselitvi
na zemljišču katastrska občina 965 Laze
parcela 706/14 v Mestni občini Velenje
(identifikacijska številka: 2589)
1. člen
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev: Elaborat
lokacijske preveritve v EUP LS9 za določitev obsega in velikosti
stavbnega zemljišča ter preoblikovanje izvornega območja pri
posamični poselitvi na zemljišču katastrska občina 965 Laze
parcela 706/14 v Mestni občini Velenje. Elaborat lokacijske
preveritve je pripravil Arhitekturni biro Gutman, d. o. o., Šalek
104, 3324 Velenje, pod številko AB-748/21-LP, junija 2021.
Identifikacijska številka lokacijske preveritve v zbirki prostorskih
podatkov je 2589.
2. člen
Lokacijska preveritev, ki je predmet tega elaborata, se nanaša
na preveritev možnosti preoblikovanja (zmanjšanja in razširitve)
stavbnega zemljišča razpršene poselitve (A) na območju enote
urejanja prostora LS9, opredeljene z Odlokom o občinskem
prostorskem načrtu Mestne občine Velenje (Odlok je objavljen
v Uradnem vestniku MOV, št. 2/20 in 7/20). Obstoječe stavbno
zemljišče znaša 18.125 m2.
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Predvideno je zmanjšanje obstoječega stavbnega zemljišča in
povečanje obstoječega kmetijskega zemljišča (K2) v katastrski
občini 965 Laze na parcelah: 714, 715/4, 715/10 in 1402, skupno
za 588 m2 ter povečanje obstoječega stavbnega zemljišča v
katastrski občini 965 Laze na parcelah: 706/6, 706/7, 706/13,
706/14, 715/10 in 715/11, skupno za 587 m2. Skupno izvorno
stavbno zemljišče se je s preoblikovanjem zmanjšalo za 1 m2.
3. člen
Grafični prikaz stavbnega zemljišča z lokacijsko preveritvijo je
prikazan v Elaboratu lokacijske preveritve na grafičnih prilogah
SO1, SO2 in SO3 in digitalnem podatku shp.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 3500-0002/2021-300
Datum:
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL
Obrazložitev:
1. PRAVNA PODLAGA:
Pravna podlaga za lokacijsko preveritev obsega stavbnega
zemljišča pri posamezni poselitvi je v 127., 128. in 131. členu
Zakona o urejanju prostora (ZUrep-2, Uradni list RS, št. 61/17
in 175/20).
2. RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA Z OCENO SEDANJEGA
STANJA
Pobudo za lokacijsko preveritev je podal lastnik nepremičnine v
katastrski občini 965 Laze parcela 706/14, ki želi na obravnavani
parceli legalizirati obstoječo stanovanjsko stavbo. Zaradi tega
želi obstoječe stavbno zemljišče razširiti na druga kmetijska
zemljišča za 587 m2 obenem pa del obstoječih nepozidanih
stavbnih zemljišč v velikosti 588 m2 zmanjšati na račun
drugih kmetijskih zemljišč (K2). S takšnim preoblikovanjem
obstoječih stavbnih zemljišč (obstoječe stavbno zemljišče v
skupni površini 18.125 m2 se dejansko zmanjša le za 1 m2)
se bo lahko legaliziral že zgrajen stanovanjski objekt v sklopu
obstoječe kmetije.
Postopek lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega
zemljišča pri posamični poselitvi se je začel s prejemom pobude
lastnika obravnavane parcela za vodenje lokacijske preveritve,
ki jo je podal pobudnik dne 9. 7. 2021. Mestna občina Velenje
je vodila postopek lokacijske preveritve v skladu s 131. členom
ZUreP-2.
V postopku lokacijske preveritve so pridobljena vsa pozitivna
mnenja nosilcev urejanja prostora (MOP, MKGP, Komunalnega
podjetja Velenje in Elektro Celje).
Javna razgrnitev Elaborata lokacijske preveritve je potekala od
3. 11. 2021 do 19. 11. 2021 v avli MOV in na spletnih straneh
MOV.
V času javne razgrnitve ni bilo nobenih pripomb na razgrnjeno
dokumentacijo.

22. seja Sveta Mestne občine Velenje
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3. NAČELA:
Lokacijska preveritev pri preoblikovanju obstoječega
stavbnega zemljišča je potekala na pobudo lastnika parcele
v sklopu obstoječe kmetije na območju katastrske občine
Laze. S preoblikovanjem obstoječega stavbnega zemljišča z
minimalnim zmanjšanjem obsega stavbnih zemljišč na širšem
območju pretežnih kmetijskih zemljišč, se ohranja koncept
strnjene pozidave okrog obstoječih kmetijskih gospodarstev in
se ohranja kmetijska zemljišča na območjih pretežno kmetijske
rabe.
4. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC:
Sredstva za izdelavo Elaborata lokacijske preveritve je zagotovil
pobudnik sam, ki je za vodenje postopka s strani Mestne občine
Velenje, plačal nadomestilo stroškov v postopku lokacijske
preveritve, ki so predpisani z občinskim Odlokom o določitvi
stroškov lokacijske preveritve v MOV (Uradni vestnik MOV, št.
10/18).
V Velenju, 29. 11. 2021

Pripravila:
Marko VUČINA, univ. dipl. inž. arh., l.r.
Podsekretar
mag. Branka GRADIŠNIK, univ. dipl. inž. arh., l.r.
vodja Urada za urejanje prostora MOV
							
		
mag. Iztok MORI, l.r.
direktor občinske uprave
ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni
vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo,
17/19) predlagam svetu, da ta odlok sprejme.
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.

22. seja Sveta Mestne občine Velenje

7. december 2021

7. december 2021
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Predlagatelj: ŽUPAN

		

Faza: PREDLOG

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, 30/18, 61/20
- ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo in 17/19) je
Svet Mestne občine Velenje na svoji ____ seji dne _______ sprejel

ODLOK

o priznanjih v Mestni občini Velenje
I. TEMELJNI DOLOČBI
1. člen
(1) S tem odlokom se določa:
vrste priznanj,
posamezna priznanja,
postopke za podelitev priznanj,
način podelitve priznanj,
evidenco dobitnikov priznanj,
preklic priznanja,
prehodno in končni določbi.
(2) V tem odloku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in
so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen
Mestna občina Velenje podeljuje priznanja posameznikom
– zaslužnim občanom in drugim posameznikom, združenjem
občanov in pravnim osebam za profesionalne in druge dosežke
ter uspehe na katerem koli področju
delovanja in ustvarjanja, ki imajo izjemen pomen za razvoj,
ugled in promocijo Mestne občine Velenje.
II. VRSTE PRIZNANJ
3. člen
Priznanja so:
1. Častni občan Mestne občine Velenje
2. Ambasador Mestne občine Velenje
3. Grb Mestne občine Velenje
4. Plaketa Mestne občine Velenje
5.
Kulturni ustvarjalec leta Mestne občine Velenje
6. Priznanje župana Mestne občine Velenje
III. POSAMEZNA PRIZNANJA
4. člen
Častni občan Mestne občine Velenje
(1) Za častnega občana Mestne občine Velenje, ki je najvišje
priznanje Mestne občine Velenje, je lahko proglašen posameznik
s stalnim bivališčem v Velenju, ki je s svojim delovanjem ali
stvaritvami izjemno zaslužen za ugled, razvoj občine in njeno
uveljavitev v državnem ali mednarodnem merilu.
(2) Priznanje se podeljuje le izjemoma, največ enkrat na
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štiriletno mandatno obdobje občinskega sveta.
(3) Priznanje vsebuje listino formata A4, na kateri je z zlatimi
črkami napis “MESTNA OBČINA VELENJE – ČASTNI
OBČAN”. Na listini je vpisano ime in priimek dobitnika ter kratka
obrazložitev. Listina je vložena v tulec, na katerem je napisano
“VELENJE - ČASTNI OBČAN”.
K listini je priložena pozlačena ploščica v velikosti 10 x 10 cm,
v katero se vgravira ime in priimek častnega občana, napis
“ČASTNI OBČAN MESTNE OBČINE VELENJE” in manjši
napis z datumom podelitve. Ploščica je vložena v črno škatlo, na
kateri je z zlatimi črkami vtisnjen enak napis kakor na ploščici.
5. člen
Ambasador Mestne občine Velenje
(1) Priznanje ambasador Mestne občine Velenje se lahko podeli
posameznikom za izjemen prispevek na področju gospodarstva,
znanosti, umetnosti, kulture, športa in humanitarnih ali drugih
dejavnosti, ki imajo trajen pomen za razvoj in ugled mesta
Velenje doma in v tujini. Ambasador Mestne občine Velenje
lahko postane tudi tujec.
(2) Priznanje se lahko podeli osebam le izjemoma in samo
enkrat. Vsako leto se lahko predvidoma podeli največ eno
priznanje.
(3) Priznanje vsebuje listino formata A4, na kateri je z
zlatimi črkami napis “MESTNA OBČINA VELENJE –
AMBASADOR”. Na listini je vpisano ime in priimek dobitnika
ter kratka obrazložitev. Listina je vložena v tulec, na katerem je
napisano “VELENJE – AMBASADOR”.
K listini je priložena pozlačena ploščica v velikosti 10 x 10
cm, v katero se vgravira ime in priimek ambasadorja, napis
“AMBASADOR MESTNE OBČINE VELENJE” in manjši napis z
datumom podelitve. Ploščica je vložena v črno škatlo, na kateri
je z zlatimi črkami vtisnjen enak napis kakor na ploščici. K listini
je priloženo protokolarno darilo.
6. člen
Grb Mestne občine Velenje
(1) Grb Mestne občine Velenje se lahko podeli posameznikom
za življenjsko delo in izjemne rezultate na kateremkoli področju.
Podeli se lahko tudi združenjem občanov ali pravnim osebam,
ki so bistveno prispevali k razvoju, ugledu in prepoznavnosti
Mestne občine Velenje.
(2) Vsako leto se lahko podeli največ tri priznanja.
(3) Priznanje vsebuje listino formata A4, na kateri je z zlatimi
črkami napis “MESTNA OBČINA VELENJE - GRB”.
Na listini je vpisano ime in priimek dobitnika, naziv združenja
občanov ali naziv pravne osebe, kratka obrazložitev
ter datum podelitve. Listina je vložena v tulec, na katerem je
napisano “VELENJE - GRB”.
K listini je priložen pozlačen grb Mestne občine Velenje, ki je
pritrjen na podlago iz marmorja. Grb je vložen v
črno škatlo, na kateri je z zlatimi črkami napisano “VELENJE
- GRB”.
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7. člen
Plaketa Mestne občine Velenje
(1) Plaketa Mestne občine Velenje se lahko podeli
posameznikom, združenjem občanov ali pravnim osebam, ki
so dosegli vidne dosežke na področju organizacije, delovanja,
obstoja ali razvoja posamezne ali več dejavnosti,
ki združujejo občane ali so kakorkoli zaslužni za razvoj in
krepitev ugleda Mestne občine Velenje.
(2) Vsako leto se lahko podeli največ tri priznanja.
(3) Priznanje vsebuje listino formata A4, na kateri je s srebrnimi
črkami napis “MESTNA OBČINA VELENJE - PLAKETA”. Na
listino je vpisano ime in priimek dobitnika, naziv združenja
občanov ali naziv pravne osebe, kratka obrazložitev ter datum
podelitve. Listina je vložena v tulec, na katerem je napisano
“VELENJE - PLAKETA”. K listini je priložen stekleni grb,
vgrajen v kamnito ploščo, ki je vložen v črno škatlo, na kateri je
s srebrnimi črkami napis “VELENJE - PLAKETA”.
8. člen
Kulturni ustvarjalec leta Mestne občine Velenje
(1) Kulturni ustvarjalec leta Mestne občine Velenje je priznanje
za izjemne stvaritve s področja kulture, ki pomembno oblikujejo
življenje občank in občanov Mestne občine Velenje, kakor
tudi za stvaritve, za katere so ustvarjalci prejeli mednarodna
priznanja oziroma so se s svojim delom izjemno uveljavili v
tujini.
(2) Priznanje kulturni ustvarjalec leta Mestne občine Velenje
prejmejo ustvarjalci z območja Mestne občine Velenje za
stvaritve iz prejšnjega odstavka, ki so bile javnosti predstavljene
v minulem enoletnem obdobju (koledarsko leto) ali za delo iz
daljšega obdobja, ki trajno obogati kulturno zakladnico Mestne
občine Velenje in je lahko izjemen kulturni dosežek tudi v
mednarodnem merilu. Kadar gre za tako celovito delo, da ni
mogoče prepoznati oziroma ločiti posameznikovega kulturnega
prispevka, lahko dobi priznanje kulturni ustvarjalec leta Mestne
občine Velenje skupina kulturnih ustvarjalcev. V letu od prejema
priznanja lahko prejemnik, v dogovoru z Mestno občino Velenje,
pripravi/izvede umetniško delo s svojega področja delovanja.
(3) Vsako leto se lahko podeli le eno priznanje.
(4) Priznanje vsebuje listino formata A4, na kateri je s srebrnimi
črkami napis “KULTURNI USTVARJALEC LETA
MESTNE OBČINE VELENJE”. Na listino je vpisano ime in
priimek dobitnika, naziv združenja občanov ali naziv
pravne osebe, kratka obrazložitev ter datum podelitve. Listina
je vložena v tulec. K listini je priloženo protokolarno darilo.
9. člen
Priznanje župana Mestne občine Velenje
(1) Priznanje župana Mestne občine Velenje se lahko podeli
posameznikom, združenjem občanov ali pravnim
osebam za enkratne dosežke na kateremkoli področju, ki ima
pomen za razvoj ali prepoznavnost občine.
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(2) Priznanje vsebuje listino formata A4, na kateri je s srebrnimi
črkami napis “PRIZNANJE ŽUPANA MESTNE
OBČINE
VELENJE”. Na listino je vpisano ime in priimek dobitnika, naziv
združenja občanov ali pravne osebe,
kratka obrazložitev
ter datum podelitve. Listina je vložena v tulec, na katerem je
napisano “PRIZNANJE ŽUPANA MESTNE OBČINE VELENJE”.
K listini je priloženo protokolarno darilo.
IV. POSTOPKI ZA PODELITEV PRIZNANJ
10. člen
(1) Priznanja častni občan Mestne občine Velenje, ambasador
Mestne občine Velenje, grb Mestne občine Velenje, plaketa
Mestne občine Velenje in priznanje kulturni ustvarjalec leta
Mestne občine Velenje se po-deljujejo na podlagi javnih obvestil
o zbiranju pobud, ki morata biti objavljeni enkrat letno.
(2) Izjemoma se lahko priznanje ambasador Mestne občine
Velenje podeli brez javnega obvestila o zbiranju pobud, in sicer
le v primeru, da je za podelitev priznanja predlagan posameznik
zaradi izredne požrtvovalnosti, hrabrosti ali človekoljubja. O
tem odloči Svet Mestne občine Velenje na podlagi predloga
župana Mestne občine Velenje ali Komisije za priznanja Sveta
Mestne občine Velenje.
11. člen
(1) Javno obvestilo o zbiranju pobud za častnega občana
Mestne občine Velenje, ambasadorja Mestne občine Velenje,
grb Mestne občine Velenje in plaketo Mestne občine Velenje
objavi Komisija za priznanja Sveta Mestne občine Velenje, za
priznanje kulturni ustvarjalec leta Mestne občine Velenje pa
Komisija za podelitev priznanja kulturni ustvarjalec leta Mestne
občine Velenje, ki jo enkrat letno imenuje župan. S sklepom o
imenovanju Komisije za podelitev priznanja kulturni ustvarjalec
leta Mestne občine Velenje se določi način dela imenovane
komisije.
(2) Javno obvestilo o zbiranju pobud mora vsebovati:
navedbo, katere podatke mora podati pobudnik;
rok, do katerega morajo biti pobude poslane in na kateri
naslov.
(3) Pobude za podelitev priznanj lahko vlagajo:
občani Mestne občine Velenje;
združenja občanov, ki delujejo v Mestni občini Velenje;
pravne osebe s sedežem v Mestni občini Velenje.
(4) Vsak pobudnik lahko poda samo en predlog, in sicer tako,
da izpolni obrazec, ki je priloga javnega obvestila.
12. člen
(1) Na podlagi prejetih ter lastnih pobud za častnega občana
Mestne občine Velenje, ambasadorja Mestne občine Velenje,
grb Mestne občine Velenje in plaketo Mestne občine Velenje
pripravi Komisija za priznanja Sveta Mestne občine Velenje
predloge za podelitev priznanj, ki jih posreduje Svetu Mestne
občine Velenje v obravnavo in odločanje.
(2) Komisija za priznanja Sveta Mestne občine Velenje lahko v
soglasju s predlagateljem pripravi predlog za podelitev drugega
priznanja, kot je bila dana pobuda za podelitev priznanja.
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(3) Na podlagi prejetih ter lastnih predlogov pripravi Komisija
za podelitev priznanja kulturni ustvarjalec leta Mestne občine
Velenje predloge za podelitev priznanja, ki jih posreduje županu
Mestne občine Velenje v ob-ravnavo in odločanje.
13. člen
(1) Župan Mestne občine Velenje samostojno odloča o priznanju
župana Mestne občine Velenje.
(2) Svet Mestne občine Velenje na osnovi predloga župana z
vsakoletnim proračunom zagotovi finančna
sredstva za nagrade, priznanja in plakete, ki jih podeljuje
Mestna občina Velenje.
V. NAČIN PODELITVE PRIZNANJ
14. člen
(1) Proglasitev častnega občana in ambasadorja Mestne občine
Velenje ter podelitev grba in plakete Mestne občine Velenje se
izvede ob prazniku Mestne občine Velenje.
(2) Proglasitev kulturnega ustvarjalca leta Mestne občine
Velenje se izvede na proslavi ob kulturnem prazniku Mestne
občine Velenje.
(3) Proglasitev priznanj, ki se nanašajo na drugi odstavek 10.
člena, se lahko izvede tudi ob drugih pri-ložnostih. Priznanja
podeli župan Mestne občine Velenje.
(4) Priznanje župana Mestne občine Velenje lahko podeljuje
župan Mestne občine Velenje ob protokolarnih in drugih
priložnostih.
VI. EVIDENCA DOBITNIKOV PRIZNANJ
15. člen
Uprava Mestne občine Velenje skrbi za izdelavo listin in plaket
ter vodi evidenco po tem odloku.
VII. PREKLIC PRIZNANJA
16. člen
(1) Priznanje se prekliče v primeru, da se ugotovi, da:
-		 so bila priznanja po tem odloku podeljena na podlagi
neresničnih dejstev, resnična dejstva pa bi lahko vplivala
na drugačno odločitev o podelitvi;
-		 je prejemnik oseba, ki je pravnomočno obsojena zaradi
kaznivega dejanja na zaporno kazen šest mesecev ali
več;
prejemnik priznanja blati namen priznanja in izničuje
njegov pomen oziroma vrednost;
prejemnik ne želi sprejeti podeljenega priznanja ali se
prejetemu priznanju odpove;
nastopijo okoliščine, ki niso skladne z namenom podelitve
priznanja.
(2) Priznanje se lahko prekliče kadarkoli, po postopku za
podelitev priznanja, določenim s tem odlokom. Preklic nima
finančnih posledic.
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VIII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
17. člen
(1) Postopki podelitve priznanj Mestne občine Velenje, ki so
se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se izvedejo skladno s
predpisi, ki so veljali pred uveljavitvijo tega odloka.
(2) Vsa priznanja občine Velenje in Mestne občine Velenje,
ki so bila podeljena do uveljavitve tega odloka, ohranijo
svojo vrednost in se vodijo v evidenci priznanj Mestne občine
Velenje.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
priznanjih Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje,
št. 2/97, 12/03 in 30/07).
19. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 0070-0012/2021
Datum:
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL
Obrazložitev:
1. PRAVNA PODLAGA:
Pravna podlaga za sprejem osnutka Odloka o priznanjih Mestne
občine Velenje (v nadaljevanju: odlok) sta naslednja predpisa:
- 29. člen 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, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20
- ZIUOOPE) določa, da je občinski svet najvišji organ odločanja
o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine in v okviru
svojih pristojnosti občinski sprejema odloke in druge občinske
akte.
- 24. člen Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO
Velenje, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo in 17/19) določa,
da občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge
splošne akte ter poslovnik občinskega sveta.
2. RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA:
V obstoječi odlok smo želeli dodati dve novi priznanji –
ambasador Mestne občine Velenje in kulturni ustvarjalec leta
Mestne občine Velenje. Za razliko od častnega občana je
ambasador lahko tudi tujec, ki Velenje promovira v Sloveniji in
svetu.
Prav tako pa želimo v občini ob kulturnem prazniku izpostaviti
kulturnega ustvarjalca, ki bo hkrati dobil možnost, da v letu
od prejema priznanja v dogovoru z občino pripravi/izvede
umetniško delo s svojega področja delovanja.
3. ANALIZA PRIPOMB
Osnutek Odloka o priznanjih v Mestni občini Velenje je bil
obravnavan na 21. seji Sveta MO Velenje dne 30. 11. 2021.
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Pri obravnavi osnutka sta svetnika Bojan Škarja in Bojan Voh
predlagala, da ne bi spreminjali določbe o imenovanju častnega
občana enkrat na mandat občinskega sveta. V predlog odloka
smo tako zapisali dikcijo iz obstoječega odloka: »Priznanje se
podeljuje le izjemoma, največ enkrat na štiriletno mandatno
obdobje občinskega sveta.«
Svetnik Bojan Voh je predlagal, da bi v člen pri imenovanju
ambasadorja Mestne občine Velenje dodali besedo
»predvidoma«. V predlog odloka smo tako zapisali dikcijo:
»Priznanje se lahko podeli osebam le izjemoma in samo enkrat.
Vsako leto se lahko predvidoma podeli največ eno priznanje.«
Svetnik Bojan Voh je predlagal, da bi v odlok zapisali, da
lahko Komisija za priznanja ustanovi »podkomisijo« za izbor
kulturnega ustvarjalca leta. Tovrstna komisija je že predvidena
v predlogu osnutka.
3. OCENA SEDANJEGA STANJA:
Obstoječi odlok, ki vsebuje priznanja častni občan, grb, plaketo
in priznanje župana, je pregledala delovna skupina v sestavi
Nina Blažič, Drago Martinšek, Barbara Pokorny, Marko Pritržnik,
Ivo Stropnik, Aleksandra Vasiljević in Aleksandra Forštner.
Pregledali smo tudi odloke primerljivih občin in izoblikovali
določena stališča.
4. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC:
Predlagani odlok ima finančne posledice samo v primeru, če se
izbrani kulturni ustvarjalec leta Mestne občine Velenje odloči,
da bo v letu od prejema priznanja, v dogovoru z Mestno občino
Velenje, pripravil/izvedel umetniško delo s svojega področja
delovanja.
V Velenju, 3. 12. 2021

Pripravile:
Aleksandra Forštner, univ. dipl. pol., l.r.
vodja Kabineta župana
Nina Blažič, univ. dipl. prav., l.r.
višja svetovalka
Petra Cerjak, univ. dipl. rus. in slov., l.r.
višja svetovalka
Darja Plaznik, univ. dipl. ped. in soc. kult., l.r.
višja svetovalka za kulturo in mladino

ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni
vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo,
17/19) predlagam svetu, da ta odlok sprejme.
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.
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Predlagatelj: ŽUPAN

Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list
RS, št. 29/2017, 21/18 – ZNOrg in 82/20), 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 – UPB) na svoji __ seji, dne ________
sprejel naslednji

LETNI PROGRAM ŠPORTA

V MESTNI OBČINI VELENJE ZA LETO
2022
1. člen
(vsebina)
Z Letnim programom športa za leto 2022 (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 vrsto športnih programov/področij,
• pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje športnih programov/
področij.
2. člen
(športni programi/področja)
V letu 2022 se iz sredstev proračuna MOV sofinancirajo
naslednji športni programi/področja:
ŠPORTNI PROGRAMI:
• Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠV-PRO):
o celoletni športni programi za otroke od 6 do 15 let,
o celoletni športni programi za mladino od 16 do 19 let,
o celoletni pripravljalni programi za otroke od U-7 do U-12,
o občasni športni programi za otroke.
• Prostočasna športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami
(ŠV-PP):
o celoletni športni programi za otroke od 6 do 15 let.
• Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport (ŠV-USM):
o celoletni športni programi otrok U-12/13 in U-14/15 let,
o celoletni športni programi mladine U-16/17 in U-18/19
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):
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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, obratovanje in vzdrževanje športne infrastrukture.
RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU:
• izpopolnjevanje in usposabljanje strokovnih kadrov v športu,
• strokovna in informacijska podpora upravljanju športa.
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
KZ'E//ZEK^dsaWKZdh͗
• delovanje športnih klubov, društev in njihovih zvez,
x ĚĞůŽǀĂŶũĞƓƉŽƌƚŶŝŚŬůƵďŽǀ͕ĚƌƵƓƚĞǀ ŝŶŶũŝŚŽǀŝŚǌǀĞǌ͕
• delovanje ŠRZ Rdeča dvorana.
x ĚĞůŽǀĂŶũĞaZ ZĚĞēĂĚǀŽƌĂŶĂ͘
ŠPORTNE PRIREDITVE IN ŠPORTNA PROMOCIJA:
aWKZdEWZ/Z/ds/EaWKZdEWZKDK/:͗
• mednarodne, državne in občinske športne prireditve.
x ŵĞĚŶĂƌŽĚŶĞ͕ĚƌǎĂǀŶĞŝŶŽďēŝŶƐŬĞƓƉŽƌƚŶĞƉƌŝƌĞĚŝƚǀĞ͘
• prireditev ob podelitvi priznanj v športu,
x ƉƌŝƌĞĚŝƚĞǀŽďƉŽĚĞůŝƚǀŝƉƌŝǌŶĂŶũǀƓƉŽƌƚƵ͕
• mednarodne
igre šolarjev,
x ŵĞĚŶĂƌŽĚŶĞŝŐƌĞƓŽůĂƌũĞǀ͕
• nadpovprečni
športni dosežki (športna promocija).
x ŶĂĚƉŽǀƉƌĞēŶŝƓƉŽƌƚŶŝĚŽƐĞǎŬŝ;ƓƉŽƌƚŶĂƉƌŽŵŽĐŝũĂ)͘
3. člen

ϯ͘ēůĞŶ
(višina proračunskih sredstev
in način zagotavljanja sredstev)
;ǀŝƓŝŶĂƉƌŽƌĂēƵŶƐŬŝŚƐƌĞĚƐƚĞǀ
ŝŶŶĂēŝŶǌĂŐŽƚĂǀůũĂŶũĂƐƌĞĚƐƚĞǀ)
Iz proračuna
MOV
se
za
sofinanciranje
LPŠ
2022
zagotovi
4.265.509,00
€ in sicer:
/ǌƉƌŽƌĂēƵŶĂDKsƐĞ ǌĂƐŽĨŝŶĂŶĐŝƌĂŶũĞ>WaϮϬϮϮ ǌĂŐŽƚŽǀŝ ϰ͘Ϯϲϱ͘ϱϬϵ͕ϬϬ€
ŝŶƐŝĐĞƌ:

^Z^ds:sE'ZW/^͗

as-WZK

ƚĞŬŽēŝƚƌĂŶƐĨĞƌũŝŶĞƉƌŽĨŝƚŶŝŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝũĂŵŝŶƵƐƚĂŶŽǀĂŵ
ĐĞůŽůĞƚŶŝƉƌŽƐƚŽēĂƐŶŝƉƌŽŐƌĂŵŝŽƚƌŽŬ͗ϲĚŽϭϱůĞƚ

as-WZK

ĐĞůŽůĞƚŶŝƉƌŽƐƚŽēĂƐŶŝƉƌŽŐƌĂŵŝŵůĂĚŝŶĞ͗ϭϲĚŽϭϵůĞƚ

as-WZ/

ĐĞůŽůĞƚŶŝƉƌŝƉƌĂǀůũĂůŶŝƉƌŽŐƌĂŵŝŽƚƌŽŬ͗h-ϳĚŽh-ϭϭ

as-WW

ĐĞůŽůĞƚŶŝƉƌŽŐƌĂŵŝŽƚƌŽŬŝŶŵůĂĚŝŶĞƐƉŽƐĞďŶŝŵŝƉŽƚƌĞďĂŵŝ͗ϲĚŽϭϵůĞƚ

as-h^D

ĐĞůŽůĞƚŶŝƉƌŽŐƌĂŵŝŽƚƌŽŬƵƐŵĞƌũĞŶŝŚǀ<aͬsa͗h-ϭϮͬϭϯŝŶhϭϰͬϭϱ

as-h^D

ĐĞůŽůĞƚŶŝƉƌŽŐƌĂŵŝŵůĂĚŝŶĞƵƐŵĞƌũĞŶĞǀ<aͬsah-ϭϲͬϭϳ͕hϭϴͬϭϵŝŶD>Z͕WZ

<a

ĐĞůŽůĞƚŶŝƉƌŽŐƌĂŵŝŬĂŬŽǀŽƐƚŶĞŐĂƓƉŽƌƚĂŽĚƌĂƐůŝŚ/ŶŬĂƚĞŐŽƌŝǌŝƌĂŶŝZ

sa

ĚŽĚĂƚŶŝƉƌŽŐƌĂŵŝŬĂƚĞŐŽƌŝǌŝƌĂŶŝŚƓƉŽƌƚŶŝŬŽǀ͗DZ͕^Z͕KZ

a/

ĐĞůŽůĞƚŶŝƓƉŽƌƚŶŽƌĞŬƌĞĂƚŝǀŶŝƉƌŽŐƌĂŵŝŝŶǀĂůŝĚŽǀ

Z

ĐĞůŽůĞƚŶŝƓƉŽƌƚŶŽƌĞŬƌĞĂƚŝǀŶŝƉƌŽŐƌĂŵŝŽĚƌĂƐůŝŚ

a^d

ĐĞůŽůĞƚŶŝƓƉŽƌƚŶŽƌĞŬƌĞĂƚŝǀŶŝƉƌŽŐƌĂŵŝƐƚĂƌĞũƓŝŚ

KZ'

ĚĞůŽǀĂŶũĞƓƉŽƌƚŶŝŚĚƌƵƓƚĞǀŝŶŬůƵďŽǀ

WZ/Z

ŵĞĚŶĂƌŽĚŶĞ͕ĚƌǎĂǀŶĞŝŶŽďēŝŶƐŬĞƓƉŽƌƚŶĞƉƌŝƌĞĚŝƚǀĞ

WZKD

ŶĂŐƌĂĚĞǌĂŶĂĚƉŽǀƉƌĞēŶĞƓƉŽƌƚŶĞĚŽƐĞǎŬĞ

Ɖ͘Ɖ͘

ϰϬϯϭϴϭϭϬ

ϰϬϯϭϴϭϬϳ

s^/WZK'ZD/ͬWKZK::sE'ZW/^

sZEK^d
WKZK:

й>
;ƉŽ>WaͿ

ϱ͕ϵϯй
ϯϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
ϭ͕ϯϵй
ϳ͘ϱϬϬ͕ϬϬΦ
ϲ͕Ϯϭй
ϯϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬΦ
ϭ͕ϰϬй
ϳ͘ϱϱϬ͕ϬϬΦ
ϳ͕ϰϭй
ϰϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
ϴ͕ϯϰй
ϰϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
ϯ͕ϳϯй
ϮϬ͘ϭϬϬ͕ϬϬΦ
Ϯ͕ϯϮй
ϭϮ͘ϱϬϬ͕ϬϬΦ
Ϭ͕ϴϯй
ϰ͘ϱϬϬ͕ϬϬΦ
ϯ͕ϲϴй
ϭϵ͘ϴϱϬ͕ϬϬΦ
Ϭ͕ϰϲй
Ϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬΦ
ϭ͕ϭϭй
ϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
ϭ͕ϱϴй
ϴ͘ϱϬϬ͕ϬϬΦ
ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ ϱϱ͕ϲϭй
ϱϯϵ͘ϱϬϬ͕ϬϬΦ ϭϬϬ͕ϬϬй

ƉƌĞŐůĞĚŶŝĐĂƓƚ͘ϭ

SƌĞĚƐƚǀĂǌĂƐŽĨŝŶĂŶĐŝƌĂŶũĞƓƉŽƌƚŶŝŚƉƌŽŐƌĂŵŽǀ ŝŶƉŽĚƌŽēŝũ ;ƉƌĞŐůĞĚŶŝĐĂƓƚ͘ϭ) ƐĞǌĂŐŽƚŽǀŝũŽǌŝǌǀĞĚďŽ ũĂǀŶĞŐĂƌĂǌƉŝƐĂ
ŝŶƉŽŐŽĚď͕ŬŝũŝŚǎƵƉĂŶƉŽĚƉŝƓĞǌŝǌďƌĂŶŝŵŝŝǌǀĂũĂůĐŝ͘

^<hWE/WZK'ZD//EWKZK:aWKZdEs͗
Ɖ͘Ɖ͘
ƚĞŬŽēŝƚƌĂŶƐĨĞƌũŝŶĞƉƌŽĨŝƚŶŝŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝũĂŵŝŶƵƐƚĂŶŽǀĂŵ

as-WZK

ƉƌŽũĞŬƚ͗EĂƵēŝŵŽƐĞƉůĂǀĂƚŝ

as-WZK

ƉƌŽũĞŬƚ͗EĂƵēŝŵŽƐĞƐŵƵēĂƚŝ

as-WZK

ƉƌŽũĞŬƚ͗WŽēŝƚŶŝĐĞŝŶƉŽƵŬĂƉƌŽƐƚŝĚŶĞǀŝ

as-WZK

ƉƌŽũĞŬƚ͗aŽůƐŬĂƓƉŽƌƚŶĂƚĞŬŵŽǀĂŶũĂ

sa

ƉƌŽũĞŬƚ͗WŽƐƉĞƓĞǀĂŶũĞǀƌŚƵŶƐŬĞŐĂƓƉŽƌƚĂ;ŝŶƚĞƌŶŝƌĂǌƉŝƐͿ

ZsK:

ƵƐƉŽƐĂďůũĂŶũĞŝŶŝǌƉŽƉŽůŶũĞǀĂŶũĞǀƓƉŽƌƚƵ;ŝŶƚĞƌŶŝƌĂǌƉŝƐͿ

ZsK:

ƐƚƌŽŬŽǀŶĂŝŶŝŶĨŽƌŵĂĐŝũƐŬĂƉŽĚƉŽƌĂƵƉƌĂǀůũĂŶũƵƓƉŽƌƚĂ

KZ'

ĚĞůŽǀĂŶũĞaƉŽƌƚĞǌǀĞǌĞsĞůĞŶũĞ

ƉƌŝƌĞĚŝƚĞǀŽďƉŽĚĞůŝƚǀŝƉƌŝǌŶĂŶũǀƓƉŽƌƚƵ
22. seja Sveta
Mestne občine Velenje
WZ/Z
WZ/Z

ŵĞĚŶĂƌŽĚŶĞŝŐƌĞƓŽůĂƌũĞǀ

^<hWE/WZK'ZD//EWKZK:͗aWKZdEs
ƉƌĞŐůĞĚŶŝĐĂƓƚ͘Ϯ

ϰϬϯϭϴϭϲϱ

sZEK^d
WKZK:

ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
Ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
ϭϬϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
ϯϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
ϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
ϭϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
ϭϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
Ϯϰϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

й>
;ƉŽ>WaͿ
ϰ͕Ϭϱй
ϭϮ͕ϭϱй
ϭϬ͕ϭϮй
ϰϮ͕ϭϭй
ϭϯ͕ϯϲй
ϭ͕ϲϮй
Ϯ͕ϬϮй
ϰ͕ϴϲй
ϰ͕Ϭϱй
ϱ͕ϲϳй

ϭϬϬ͕ϬϬй

a^d

ĐĞůŽůĞƚŶŝƓƉŽƌƚŶŽƌĞŬƌĞĂƚŝǀŶŝƉƌŽŐƌĂŵŝƐƚĂƌĞũƓŝŚ

KZ'

ĚĞůŽǀĂŶũĞƓƉŽƌƚŶŝŚĚƌƵƓƚĞǀŝŶŬůƵďŽǀ

WZ/Z

ŵĞĚŶĂƌŽĚŶĞ͕ĚƌǎĂǀŶĞŝŶŽďēŝŶƐŬĞƓƉŽƌƚŶĞƉƌŝƌĞĚŝƚǀĞ
GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE
ŶĂŐƌĂĚĞǌĂŶĂĚƉŽǀƉƌĞēŶĞƓƉŽƌƚŶĞĚŽƐĞǎŬĞ
ϰϬϯϭϴϭϬϳ

Ϭ͕ϰϲй
Ϯ͘ϱϬϬ͕ϬϬΦ
ϭ͕ϭϭй
ϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
ϭ͕ϱϴй
ϴ͘ϱϬϬ͕ϬϬΦ
stran 47 / Številka 24
ϯϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ ϱϱ͕ϲϭй
ϱϯϵ͘ϱϬϬ͕ϬϬΦ ϭϬϬ͕ϬϬй

7. december 2021
WZKD

s^/WZK'ZD/ͬWKZK::sE'ZW/^
ƉƌĞŐůĞĚŶŝĐĂƓƚ͘ϭ

SƌĞĚƐƚǀĂǌĂƐŽĨŝŶĂŶĐŝƌĂŶũĞƓƉŽƌƚŶŝŚƉƌŽŐƌĂŵŽǀ ŝŶƉŽĚƌŽēŝũ ;ƉƌĞŐůĞĚŶŝĐĂƓƚ͘ϭ) ƐĞǌĂŐŽƚŽǀŝũŽǌŝǌǀĞĚďŽ ũĂǀŶĞŐĂƌĂǌƉŝƐĂ
ŝŶƉŽŐŽĚď͕ŬŝũŝŚǎƵƉĂŶƉŽĚƉŝƓĞǌŝǌďƌĂŶŝŵŝŝǌǀĂũĂůĐŝ͘

^<hWE/WZK'ZD//EWKZK:aWKZdEs͗
Ɖ͘Ɖ͘
ƚĞŬŽēŝƚƌĂŶƐĨĞƌũŝŶĞƉƌŽĨŝƚŶŝŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝũĂŵŝŶƵƐƚĂŶŽǀĂŵ

as-WZK

ƉƌŽũĞŬƚ͗EĂƵēŝŵŽƐĞƉůĂǀĂƚŝ

as-WZK

ƉƌŽũĞŬƚ͗EĂƵēŝŵŽƐĞƐŵƵēĂƚŝ

as-WZK

ƉƌŽũĞŬƚ͗WŽēŝƚŶŝĐĞŝŶƉŽƵŬĂƉƌŽƐƚŝĚŶĞǀŝ

as-WZK

ƉƌŽũĞŬƚ͗aŽůƐŬĂƓƉŽƌƚŶĂƚĞŬŵŽǀĂŶũĂ

sa

ƉƌŽũĞŬƚ͗WŽƐƉĞƓĞǀĂŶũĞǀƌŚƵŶƐŬĞŐĂƓƉŽƌƚĂ;ŝŶƚĞƌŶŝƌĂǌƉŝƐͿ

ZsK:

ƵƐƉŽƐĂďůũĂŶũĞŝŶŝǌƉŽƉŽůŶũĞǀĂŶũĞǀƓƉŽƌƚƵ;ŝŶƚĞƌŶŝƌĂǌƉŝƐͿ

ZsK:

ƐƚƌŽŬŽǀŶĂŝŶŝŶĨŽƌŵĂĐŝũƐŬĂƉŽĚƉŽƌĂƵƉƌĂǀůũĂŶũƵƓƉŽƌƚĂ

KZ'

ĚĞůŽǀĂŶũĞaƉŽƌƚĞǌǀĞǌĞsĞůĞŶũĞ

WZ/Z

ƉƌŝƌĞĚŝƚĞǀŽďƉŽĚĞůŝƚǀŝƉƌŝǌŶĂŶũǀƓƉŽƌƚƵ

WZ/Z

ŵĞĚŶĂƌŽĚŶĞŝŐƌĞƓŽůĂƌũĞǀ

ϰϬϯϭϴϭϲϱ

^<hWE/WZK'ZD//EWKZK:͗aWKZdEs

sZEK^d
WKZK:

ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
Ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
ϭϬϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
ϯϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
ϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
ϭϮ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
ϭϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
ϭϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
Ϯϰϳ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

й>
;ƉŽ>WaͿ
ϰ͕Ϭϱй
ϭϮ͕ϭϱй
ϭϬ͕ϭϮй
ϰϮ͕ϭϭй
ϭϯ͕ϯϲй
ϭ͕ϲϮй
Ϯ͕ϬϮй
ϰ͕ϴϲй
ϰ͕Ϭϱй
ϱ͕ϲϳй

ϭϬϬ͕ϬϬй

ƉƌĞŐůĞĚŶŝĐĂƓƚ͘Ϯ

SƌĞĚƐƚǀĂǌĂƐŽĨŝŶĂŶĐŝƌĂŶũĞƓƉŽƌƚŶŝŚƉƌŽŐƌĂŵŽǀ ŝŶƉŽĚƌŽēŝũ ;ƉƌĞŐůĞĚŶŝĐĂƓƚ͘ Ϯ) ƐĞǌĂŐŽƚŽǀŝũŽƐƉŽĚƉŝƐŽŵ ŶĞƉŽƐƌĞĚŶĞ
ƉŽŐŽĚďĞǌŝǌďƌĂŶŝŵŝǌǀĂũĂůĐĞŵ͘

aWKZdE/K:<d/

Ɖ͘Ɖ͘

K:<d

ǀǌĚƌǎĞǀĂŶũĞƓƉŽƌƚŶŝŚŽďũĞŬƚŽǀ͗ƚĞŬŽēŝƚƌĂŶƐĨĞƌũŝǀ:

ϰϬϯϭϴϬϯϭ

K:<d

ƐŵƵēĂƌƐŬŽƐŬĂŬĂůŶŝĐĞŶƚĞƌ͗ƚĞŬŽēŝŝŶŝŶǀĞƐƚŝĐŝũƐŬŝƚƌĂŶƐĨĞƌũŝǀ:

ϰϬϯϭϴϬϯϴ

K:<d

ƐŵƵēĂƌƐŬŽƐŬĂŬĂůŶŝĐĞŶƚĞƌ;ǀǌĚƌǎĞǀĂŶũĞƉŽǀƌƓŝŶͿ͗ƚĞŬŽēŝƚƌĂŶƐĨĞƌũŝǀ:

ϰϬϯϭϴϭϳϮ

K:<d

ƓƉŽƌƚŶĂŝŐƌŝƓēĂ͗ŝŶǀĞƐƚŝĐŝũƐŬŽǀǌĚƌǎĞǀĂŶũĞŝŶŽďŶŽǀĞ

ϰϬϯϭϴϬϴϯ

K:<d

ĚŽƚĂĐŝũĞǌĂĚĞůŽǀĂŶũĞ͗ƚĞŬŽēŝƚƌĂŶƐĨĞƌũŝŶĞƉƌŽĨŝƚŶŝŵŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝũĂŵ

ϰϬϯϭϴϬϵϭ

K:<d

ĚƌƐĂůŝƓēĞsĞůĞŶũĞ͗ ŽďƌĂƚŽǀĂůŶŝƐƚƌŽƓŬŝŝŶƚĞŬŽēŝƚƌĂŶƐĨĞƌũŝǀ:

ϰϬϯϭϴϭϭϳ

K:<d

ŵĞƐƚŶŝƐƚĂĚŝŽŶ͗ŽďƌĂƚŽǀĂůŶŝƐƚƌŽƓŬŝ͕ƚĞŬŽēŝŝŶŝŶǀĞƐƚŝĐŝũƐŬŝƚƌĂŶƐĨĞƌũŝǀ:

ϰϬϯϭϴϭϮϮ

K:<d

ƵƌďĂŶŝƉĂƌŬ͗ŝŶǀĞƐƚŝĐŝũƐŬŝƚƌĂŶƐĨĞƌũŝǀ:

ϰϬϯϭϴϭϱϱ

K:<d

ĞŶĞƌŐĞƚƐŬĂƐĂŶĂĐŝũĂďĂǌĞŶĂ͗ƚĞŬŽēŝƚƌĂŶƐĨĞƌũŝǀ:

ϰϬϯϭϴϭϲϬ

^<hW:aWKZdE/K:<d/

sZEK^d
WKZK:

й>
;ƉŽ>WaͿ
ϲ͕ϲϱй

ϭϱϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
ϵϬ͘ϱϬϬ͕ϬϬΦ ϯ͕ϵϯй
ϯϵϱ͕ϬϬΦ Ϭ͕ϬϮй
ϭϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ ϰ͕ϯϱй
ϭ͘ϴϬϬ͕ϬϬΦ Ϭ͕Ϭϴй
ϱϭ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ Ϯ͕ϮϮй
ϯϭϴ͘ϱϬϬ͕ϬϬΦ ϭϯ͕ϴϱй
ϭ͘ϰϱϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ ϲϯ͕Ϯϱй
ϭϯϬ͘Ϯϭϰ͕ϬϬΦ ϱ͕ϲϲй
Ϯ͘ϯϬϬ͘ϰϬϵ͕ϬϬΦ ϭϬϬ͕ϬϬй

ƉƌĞŐůĞĚŶŝĐĂƓƚ͘ϯ

SƌĞĚƐƚǀĂǌĂŝŶǀĞƐƚŝĐŝũĞ͕ŽďŶŽǀŽ͕ŽďƌĂƚŽǀĂŶũĞ ŝŶǀǌĚƌǎĞǀĂŶũĞƓƉŽƌƚŶĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌĞ ;ƉƌĞŐůĞĚŶŝĐĂ Ɠƚ͘ϯ) ƐĞǌĂŐŽƚŽǀŝũŽ
ŶĂŽƐŶŽǀŝƉŽƚƌũĞŶĞŐĂƉƌŽƌĂēƵŶĂDKsŝŶƉŽŐŽĚďĞǌŝǌďƌĂŶŝŵŝ ŝǌǀĂũĂůĐŝ͘

aZZsKZE

Ɖ͘Ɖ͘

KZ'

ƉůĂēĞ͗ƚĞŬŽēŝƚƌĂŶƐĨĞƌũŝǀ:

ϰϬϯϭϴϬϮϯ

KZ'

ŵĂƚĞƌŝĂůŶŝƐƚƌŽƓŬŝ͗ƚĞŬŽēŝƚƌĂŶƐĨĞƌũŝǀ:

ϰϬϯϭϴϬϮϲ

K:<d

ŬŽƚĂůŬĂůŝƓēĞ͗ƚĞŬŽēŝŝŶŝŶǀĞƐƚŝĐŝũƐŬŝƚƌĂŶƐĨĞƌũŝǀ:

ϰϬϯϭϴϭϲϳ

K:<d

ƉƵŵƉƚƌĂĐŬ͗ƚĞŬŽēŝƚƌĂŶƐĨĞƌũŝǀ:

ϰϬϯϭϴϭϲϴ

K:<d

ǌŝŵƐŬŽĚŽŐĂũĂŶũĞs/^d͗ŵĂƚĞƌŝĂůŝŶƐƚŽƌŝƚǀĞƚĞƌŶĂŬƵƉŽƉƌĞŵĞ

ϰϬϯϭϴϭϳϲ

^<hW:>KsE:aZZsKZE

sZEK^d
WKZK:

й>
;ƉŽ>WaͿ
ϯϱ͕ϲϲй

ϰϭϴ͘ϱϬϬ͕ϬϬΦ
ϱϳϱ͘ϲϬϬ͕ϬϬΦ ϰϵ͕Ϭϱй
ϭϰϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ ϭϮ͕ϯϲй
ϵ͘ϱϬϬ͕ϬϬΦ Ϭ͕ϴϭй
Ϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ Ϯ͕ϭϯй
ϭ͘ϭϳϯ͘ϲϬϬ͕ϬϬΦ ϭϬϬ͕ϬϬй

ƉƌĞŐůĞĚŶŝĐĂƓƚ͘ϰ

SƌĞĚƐƚǀĂǌĂĚĞůŽǀĂŶũĞaZ ZĚĞēĂĚǀŽƌĂŶĂ ;ƉƌĞŐůĞĚŶŝĐĞƓƚ͘ϰ) ƐĞǌĂŐŽƚŽǀŝũŽŶĂŽƐŶŽǀŝƉŽƚƌũĞŶĞŐĂƉƌŽƌĂēƵŶĂDKsŝŶ
ŶĞƉŽƐƌĞĚŶĞƉŽŐŽĚďĞǌ ĂǀŽĚŽŵZ͘

MESTEhWZs
WZK'Z

Ɖ͘Ɖ͘

ŶĂŐƌĂĚĞǌĂƓƉŽƌƚŶĞĚŽƐĞǎŬĞ͗ĚƌƵŐŝŽƉĞƌĂƚŝǀŶŝŽĚŚŽĚŬŝ

^<hW:KWZd/sE/K,K</D^dEhWZs

ϰϬϯϭϴϭϳϵ

sZEK^d
WKZK:

й>
;ƉŽ>WaͿ
ϭϬϬ͕ϬϬй

ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ
ϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ ϭϬϬ͕ϬϬй

ƉƌĞŐůĞĚŶŝĐĂƓƚ͘ϱ

SƌĞĚƐƚǀĂǌĂŶĂŐƌĂĚĞǌĂƓƉŽƌƚŶĞĚŽƐĞǎŬĞ;ƉƌĞŐůĞĚŶŝĐĞƓƚ͘ϱͿƐĞǌĂŐŽƚŽǀŝũŽŶĂŽƐŶŽǀŝƉŽƚƌũĞŶĞŐĂƉƌŽƌĂēƵŶĂDKsŝŶ
ƐŬůĞƉĂǎƵƉĂŶĂ͘
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Sredstva za nagrade za športne dosežke (preglednice št. 5)
se zagotovijo na osnovi potrjenega proračuna MOV in sklepa
župana.
4. člen
(obseg in vrsta športnih programov/področij)
Obseg in vrsta športnih programov/področij, ki se v letu 2022
sofinancirajo iz proračunskih sredstev, so opredeljeni v Pogojih,
merilih in kriterijih za vrednotenje LPŠ v MOV za leto 2022.
5. člen
(pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje)
Na osnovi sprejetega LPŠ 2022 bo občinska uprava izvedla
postopke za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ v
MOV za leto 2022. Vrednotenje na javni razpis prispelih vlog
se izvrši na osnovi Pogojev, meril in kriterijev za vrednotenje
LPŠ v MOV, ki so sestavni del LPŠ 2022 in hkrati sestavni del
razpisne dokumentacije.
6. člen
(možnosti prerazporeditve sredstev LPŠ in JR)
V kolikor 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 2022.
8. člen
(veljavnost LPŠ)
LPŠ v MOV za leto 2022 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: 4505-0026/2021
Datum:
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL

7. december 2021

OBRAZLOŽITEV:
I. PRAVNA PODLAGA
Pravna podlaga za sprejem Letnega programa športa v Mestni
občini Velenje za leto 2022 je 13. člen Zakona o športu (Uradni
list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg IN 82/20), Resolucija 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. člen Statuta
Mestne občine Velenje (Uradni Vestnik MOV, št. 1/16 - uradno
prečiščeno besedilo).
II. RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA
Na podlagi 13. člena Zakona o športu (ZŠpo-1) izvajanje
nacionalnega programa na lokalni ravni za posamezno
koledarsko leto občinski svet, po predhodnem mnenju
občinske športne zveze, določi z letnim programom športa.
Letni program športa določi programe in področja športa, ki se
sofinancirajo v posameznem koledarskem letu in obseg javnih
sredstev, ki se zagotavljajo v proračunu lokalne skupnosti, pri
čemer upošteva strukturo in prednostne naloge, opredeljene v
nacionalnem programu. Proračun Mestne občine Velenje za
leto 2022 je bil sprejet na seji Sveta MOV, dne,___________,
zato se Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto
2022 lahko sprejme.
III. OCENA STANJA
LPŠ v Mestni občini Velenje za leto 2022 je usklajen z
razpoložljivimi finančnimi sredstvi.
IV. KRATKA VSEBINA AKTA
Z Letnim programom športa za leto 2022 so v Mestni občini
Velenje glede na razvojne načrte občine, razpoložljiva sredstva
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 vrsto športnih programov/področij,
• pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje športnih programov/
področij.
V. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC
Iz proračuna Mestne občine Velenje se skladno z Odlokom o
proračunu Mestne občine Velenje za leto 2022 (Uradni vestnik
MOV, št. _________) za proračunsko leto 2022 za športne
programe/področja zagotovi 4.265.509,00 €,

		
			

Pripravili:
Olaf GRBEC, l.r.
Katka GERŠAK, l.r.
Simona POGORELČNIK, l.r.
VODJA UDD
Marko PRITRŽNIK, l.r.
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ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni
vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo,
17/19) predlagam svetu, da ta odlok sprejme.
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.

RAZPISNI POGOJI, MERILA IN KRITERIJI
ZA VREDNOTENJE LPŠ V MESTNI OBČINI
VELENJE ZA LETO 2022
IZHODIŠČNE DOLOČBE
Za uresničevanje javnega interesa v športu je s Pogoji, merili
in kriteriji (v nadaljevanju: merila) opredeljen način vrednotenja
športnih programov/področij, ki so sofinancirani na osnovi
izvedbe javnega razpisa (v nadaljevanju: JR) v letu 2022. Merila
so sestavni del LPŠ 2022.
Z merili je uveljavljen točkovni model. Vsakemu izbranemu
programu/področju športa se na osnovi meril izračuna skupna
višina točk. Končna višina sofinanciranja programa/področja
športa je zmnožek med številom dodeljenih točk in končno
vrednostjo točke, pri čemer je končna vrednost točke količnik
med z LPŠ določeno višino sredstev za program/področje
in skupnim številom zbranih točk vseh ovrednotenih vlog
posameznega programa/področja.
Upravičeni izvajalci LPŠ 2022 so prijavitelji, ki izpolnjujejo
pogoje iz 4. člena Odloka o postopku sofinanciranja LPŠ v
Mestni občini Velenje (v nadaljevanju: MOV) in sicer:
• imajo sedež v MOV (v primeru organizacij, ki združujejo
člane na področju regije, se upošteva število članov s
stalnim prebivališčem v MOV),
• so na dan objave JR za sofinanciranje LPŠ najmanj dve
(2) leti registrirani v skladu z veljavnimi predpisi (ena od
dejavnosti je izvajanje športnih programov) in tako dolgo
že delujejo na območju MOV ali neprekinjeno zakonito
nadaljujejo dejavnost športnega društva, ki je bilo
registrirano na športnem področju več kot dve (2) leti in je
najmanj tako dolgo že delovalo na območju MOV,
• izvajajo športne programe/področja skladno z Odlokom in
LPŠ 2022, se pravočasno prijavijo na JR in izpolnjujejo vse
razpisne pogoje,
• imajo
za
prijavljene
športne
programe/področja
zagotovljene materialne in prostorske pogoje, ustrezno
izobražen ali usposobljen kader za opravljanje strokovnega
dela v športu in izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so
razvidni viri prihodkov in stroškov za izvedbo programov
ter urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter
evidenco o udeležencih programov,
• imajo za prijavljene športne programe organizirano redno
vadbo najmanj 36 tednov v letu, razen v primeru, ko
kandidirajo za sredstva za izvedbo enkratne akcije ali pa je
s temi merili drugače določeno.
Športna društva in njihove zveze imajo pod enakimi pogoji
prednost pri izvajanju LPŠ.
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POSEBNA POGOJA V LETU 2022:
Prijavitelji pridobijo status upravičenega izvajalca LPŠ za
tekmovalne programe, če v letu 2022 izpolnjujejo naslednje
posebne pogoje:
•
imajo najmanj 30 članov društva, od katerih jih ima
vsaj 20 stalno bivališče v MOV,
•
imajo pri kandidaturi za sofinanciranje tekmovalnih
športnih programov najmanj tri (3) skupine v različnih starostnih
kategorijah, ki nastopajo na uradnih tekmovanjih NPŠZ.
Če pogojema ni zadoščeno, lahko izvajalci kandidirajo samo za
sofinanciranje netekmovalnih športnih programov.
ŠPORTNI PROGRAMI
Športni programi so najbolj prepoznaven del športa in
praviloma predstavljajo organizirano in strokovno vodeno
celoletno športno vadbo, ki je prilagojena različnim skupinam
ljudi, njihovim sposobnostim, znanju, motivaciji, starosti (otroci,
mladina, invalidi, odrasli, starejši).
Uporabljene kratice (oznake) v nadaljevanju predstavljajo
naslednje športne programe:
ŠV-PRO: športna vzgoja otrok in mladine: prostočasni,
netekmovalni programi,
ŠV-PRI: športna vzgoja otrok: pripravljalni programi (z zametki
tekmovalnih programov),
ŠV-PP: športna vzgoja otrok in mladine: netekmovalni programi
otrok s posebnimi potrebami,
ŠV-USM: športna vzgoja otrok in mladine: tekmovalni programi
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
KŠ: tekmovalni programi kakovostnega športa,
VŠ: dodatni tekmovalni programi vrhunskega šport,
ŠI: netekmovalni programi športa invalidov,
RE: netekmovalni programi športne rekreacije,
ŠSTA: netekmovalni programi športa starejših.
RAZVRSTITEV ŠPORTNIH PROGRAMOV, PANOG IN
IZVAJALCEV
Športni programi, panoge in izvajalci v tekmovalnem športu
se v postopku vrednotenja razvrstijo glede na uspešnost/
konkurenčnost, razširjenost in pomen za lokalno okolje na
osnovi naslednjih meril:
• ŠTEVILO VADEČIH: število z JR priznanih popolnih
tekmovalnih skupin izvajalca,
• KOMPETENTNOST STROKOVNEGA KADRA: število
usposobljenih/izobraženih trenerjev za delo v športu,
• KONKURENČNOST ŠPORTNE PANOGE: ponderirano
število kategoriziranih športnikov izvajalca po podatkih
OKS-ZŠZ (MLR=DR=1 točka; PR=2 točki; MR=3 točke;
SR=4 točke; OR=5 točk),
• NACIONALNI POMEN ŠPORTNE PANOGE: število
registriranih športnikov NPŠZ po podatkih OKS-ZŠZ,
• RAZŠIRJENOST ŠPORTNE PANOGE: število registriranih
športnikov izvajalca po podatkih OKS-ZŠZ,
• POMEN ŠPORTNE PANOGE ZA LOKALNI OKOLJE:
število let neprekinjenega delovanja po podatkih AJPES.
Komisija za izvedbo JR v postopku vrednotenja prispelih prijav
(4. in 5. merilo za razvrščanje) lahko poleg podatkov, ki so na
voljo na OKS-ZŠZ, preveri istovetnost podatkov tudi pri NPŠZ.
Na osnovi primerjave pridobljenih podatkov sprejme končno
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ŬŽŶēŶŽŽĚůŽēŝƚĞǀŐůĞĚĞƚŽēŬŽǀĂŶũĂǌĂƌĂǌǀƌƐƚŝƚĞǀƉĂŶŽŐĞǀŬĂŬŽǀŽƐƚŶŝƌĂǌƌĞĚ͘
odločitev glede točkovanja za razvrstitev panoge v kakovostni razred.

PREGLEDNICA A

ZsZaE:aWKZdE/,WEK'/E/s:>s

ads/>Ks/,

ϭƐŬƵƉŝŶĂ

2-ϯƐŬƵƉŝŶĞ

4-ϱƐŬƵƉŝŶ

ϲ-ϳƐŬƵƉŝŶ

ϴнƐŬƵƉŝŶ

dK<RAZVRSTITEV

ϱ

10

ϭϱ

20

Ϯϱ

<KDWdEdEK^d^dZK<KsE'<Z;ϭͿ

1-ϮƚƌĞŶĞƌũĂ

ϯ-ϰƚƌĞŶĞƌũŝ

ϱ-ϲƚƌĞŶĞƌũĞǀ

7-ϴƚƌĞŶĞƌũĞǀ

ϵнƚƌĞŶĞƌũĞǀ

dK<ZsZ^d/ds

ϱ

10

ϭϱ

20

Ϯϱ

<KE<hZEEK^d͗<d'KZ//ZE/aWKZdE/</;ϮͿ

1-ϱƚŽēŬ

ϲ-ϭϬƚŽēŬ

11-ϮϬƚŽēŬ

21-ϯϬƚŽēŬ

ϯϭнƚŽēŬ

10

20

ϯϬ

40

ϱϬϭ-1.000

1.001-2.000

2.001-ϯ͘ϬϬϬ

dK<ZsZ^d/ds
Za/Z:EK^d͗Z'/^dZ/ZE/EWa;ϯͿ

0-ϱϬϬ
ƌĞŐŝƐƚƌŝƌĂŶŝŚ

ϱ

ϱϬ

ϯ͘ϬϬϭн
ƌĞŐŝƐƚƌŝƌĂŶŝŚ

0-Ϯϱ
ƌĞŐŝƐƚƌŝƌĂŶŝŚ

10

ϭϱ

20

Ϯϲ-ϱϬ

ϱϭ-ϳϱ

ϳϲ-100

10

20

ϯϬ

40

dZ//:͗EWZ</E:EK>KsE:s>d/,

2-ϵůĞƚ

10-ϭϵůĞƚ

20-ϮϵůĞƚ

ϯϬ-ϰϰůĞƚ

ϰϱнůĞƚ

dK<ZsZ^d/ds

ϱ

10

ϭϱ

20

Ϯϱ

dK<ZsZ^d/ds
Za/Z:EK^d͗Z'/^dZ/ZE/ZhadsK

dK<ZsZ^d/ds

Ϯϱ

101 +
ƌĞŐŝƐƚƌŝƌĂŶŝŚ

ϱϬ

;ϭͿ- ƵƉŽƓƚĞǀĂũŽƐĞƉŽĚĂƚŬŝŽƚƌĞŶĞƌũŝŚǌŽĚůŽēďŽD/aŝŶǀĞůũĂǀŶŽƚƌĞŶĞƌƐŬŽůŝĐĞŶĐŽǌĂƚĞŬŽēŽƚĞŬŵŽǀĂůŶŽƐĞǌŽŶŽ
;ϮͿ- ƵƉŽƓƚĞǀĂũŽƐĞƉŽĚĂƚŬŝǁǁǁ͘ŽůǇŵƉŝĐ͘ƐŝŽŬĂƚĞŐŽƌŝǌŝƌĂŶŝŚƓƉŽƌƚŶŝŬŝŚŶĂĚĂŶŽďũĂǀĞ:Z
;ϯͿ- ƵƉŽƓƚĞǀĂũŽƐĞƉŽĚĂƚŬŝǁǁǁ͘ŽůǇŵƉŝĐ͘ƐŝŽƌĞŐŝƐƚƌŝƌĂŶŝŚƓƉŽƌƚŶŝŬŝŚŶĂĚĂŶŽďũĂǀĞ:Z͖ůŽēĞŶŽƉŽƐƉŽůƵ;D- ͿŝŶƉŽƉĂŶŽŐĂŚǌŶŽƚƌĂũEWa;^^͗ĂůƉƐŬŽ͕ƐŬŽŬŝ͕ďŝĂƚůŽŶ͙Ϳ

ŵĞƌŝůŝǌĂƌĂǌǀƌƓēĂŶũĞƓƉŽƌƚŶŝŚƉĂŶŽŐũĞŵŽǎŶŽǌďƌĂƚŝŶĂũǀĞē20ϬƚŽēŬ͘/ǌǀĂũĂůĐĞƐĞŶĂŽƐŶŽǀŝǌďƌĂŶŝŚƚŽēŬƌĂǌĚĞůŝǀƚƌŝ;ϯͿ
ŬĂŬŽǀŽƐƚŶĞƐŬƵƉŝŶĞ͗
x ϭ͘ŬĂŬŽǀŽƐƚŶĂƐŬƵƉŝŶĂ͗1ϱ0 – 20ϬǌďƌĂŶŝŚƚŽēŬ
x Ϯ͘ŬĂŬŽǀŽƐƚŶĂƐŬƵƉŝŶĂ͗090 – 1ϰϱ ǌďƌĂŶŝŚƚŽēŬ
x ϯ͘ŬĂŬŽǀŽƐƚŶĂƐŬƵƉŝŶĂ͗ϬϬϬ– 0ϴϱ ǌďƌĂŶŝŚƚŽēŬ
<ŽŵŝƐŝũĂůĂŚŬŽŶĂƉƌĞĚůŽŐaƉŽƌƚŶĞǌǀĞǌĞsĞůĞŶũĞǌĂƌŐƵŵĞŶƚŝƌĂŶŽŽďƌĂǌůŽǎŝƚǀŝũŽǀǀŝƓũŽŬĂŬŽǀŽƐƚŶŽƐŬƵƉŝŶŽƵǀƌƐƚŝŶĂũǀĞē
ĚŽĚǀĞ;ϮͿĚƌƵƓƚǀŝ͕ŬŝŶĞĚŽƐĞǎĞƚĂǌĂĚŽƐƚŶĞŐĂƓƚĞǀŝůĂƚŽēŬ ;ǀĞůũĂǌĂŽďĞǀŝƓũŝŬĂŬŽǀŽƐƚŶŝƐŬƵƉŝŶŝͿ.
ZĂǌǀƌƐƚŝƚĞǀǀŬĂŬŽǀŽƐƚŶĞƐŬƵƉŝŶĞǀƉůŝǀĂŶĂ͗
x ĚŽůŽēŝƚĞǀƐŬƵƉŶĞŐĂŬŽƌĞŬĐŝũƐŬĞŐĂĨĂŬƚŽƌũĂǌĂǀƌĞĚŶŽƚĞŶũĞƚĞŬŵŽǀĂůŶŝŚƓƉŽƌƚŶŝŚƉƌŽŐƌĂŵŽǀ͗
;ϭƐŬƵƉŝŶĂ͗ŬŽƌĞŬĐŝũƐŬŝĨĂŬƚŽƌсϯ͕ϬϬϬ͖Ϯ͘ƐŬƵƉŝŶĂ͗ŬŽƌĞŬĐŝũƐŬŝĨĂŬƚŽƌсϮ͕ϬϬϬ͖ϯ͘ƐŬƵƉŝŶĂ͗ŬŽƌĞŬĐŝũƐŬŝĨĂŬƚŽƌсϭ͕ϬϬϬͿ
sƐŝŶĞƚĞŬŵŽǀĂůŶŝƓƉŽƌƚŶŝƉƌŽŐƌĂŵŝǌǀĂũĂůĐĞǀ;as-PRO, ŠV-WW͕a/͕Z͕a^ƚĂͿƐŽƉƌŝǀƌĞĚŶŽƚĞŶũƵŝǌĞŶĂēĞŶŝƐϯ͘ŬĂŬŽǀŽƐƚŶŽ
ƐŬƵƉŝŶŽ;ŬŽƌĞŬĐŝũƐŬŝĨĂŬƚŽƌсϭ͕ϬϬϬͿ͘
x ĚŽůŽēŝƚĞǀǀĞůŝŬŽƐƚŝƐŬƵƉŝŶĞƉƌŝŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŶŝŚƓƉŽƌƚŶŝŚƉĂŶŽŐĂŚ;/aWͿŝŶŵŝƐĞůŶŝŚŝŐƌĂŚ;D/Ϳ– ƉƌĞŐůĞĚŶŝĐĞ͘
x ƉƌĞĚŶŽƐƚŶŽŽďƌĂǀŶĂǀŽƉƌŝǀƌĞĚŶŽƚĞŶũƵŶĂĚƉŽǀƉƌĞēŶŝŚƓƉŽƌƚŶŝŚĚŽƐĞǎŬŽǀ͘

VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
SPLOŠNI POGOJI

WƌŝǀƌĞĚŶŽƚĞŶũƵǀƐĞŚƓƉŽƌƚŶŝŚƉƌŽŐƌĂŵŽǀƐĞƵƉŽƓƚĞǀĂũŽŶĂƐůĞĚŶũŝƐƉůŽƓŶŝƉŽŐŽũŝ͗
x LETNI OBSEG ŠPORTNIH PROGRAMOV ;ƓƚĞǀŝůŽƵƌǀĂĚďĞ͖ϭƵƌĂсϲϬŵŝŶƵƚͿ͗
 ŵĞƌŝůŝ ũĞ ǀƐĞŵ ƐŬƵƉŝŶĂŵ ƓƉŽƌƚŶŝŚ ƉƌŽŐƌĂŵŽǀ ĚŽůŽēĞŶ ůĞƚŶŝ ŽďƐĞŐ ǀĂĚďĞ. VƐĂŬĞŵƵ ƉƌŝũĂǀůũĞŶĞŵƵ ƉƌŽŐƌĂŵu
;ǀĂĚďĞŶi ƐŬƵƉŝŶiͿ se ƉƌŝǌŶĂƚŽůŝŬƓĞŶůĞƚŶŝŽďƐĞŐǀĂĚďĞ͕ŬŽƚũĞ ŶĂƉŽǀĞĚĂŶ ŽďƉƌŝũĂǀŝŶĂ:Z͕ǀĞŶĚĂƌŶĂũǀĞēƚŽůŝŬŽ͕ŬŽƚũĞ
ĚŽůŽēĞŶŽǌŵĞƌŝůŝ;ƉƌĞŐůĞĚŶŝĐĞƓƚ͘ϭĚŽϲͿ͘
x s<>:hEK^dh>Es͗ŝƐƚŝƵĚĞůĞǎĞŶĞĐƐĞƉƌŝŝƐƚĞŵŝǌǀĂũĂůĐƵǀƌĞĚŶŽƚŝůĞǀ ĞŶĞŵ;ϭͿƓƉŽƌƚŶĞŵƉƌŽŐƌĂŵƵ.
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s>/<K^dsE^<hW/E;koeficient popolnosti skupineͿ͗
ƌĂǌůŝēŶĞ ƓƉŽƌƚŶĞ ƉĂŶŽŐĞ ŝŶƐƚĂƌŽƐƚŶĞ ƐŬƵƉŝŶĞǌĂ ŝǌǀĞĚďŽ ŽƉƚŝŵĂůŶĞǀĂĚďĞ ǌĂŚƚĞǀĂũŽ ƌĂǌůŝēŶŽ ƓƚĞǀŝůŽǀŬůũƵēĞŶŝŚ͊ 
ŵĞƌŝůŝũĞĚŽůŽēĞŶĂŽƉƚŝŵĂůŶĂǀĞůŝŬŽƐƚǀĂĚďĞŶĞƐŬƵƉŝŶĞ͗ēĞŝǌǀĂũĂůĞĐƉƌŝũĂǀŝŵĂŶũƓĞƓƚĞǀŝůŽƵĚĞůĞǎĞŶĐĞǀ͕ƐĞƓƚĞǀŝůŽƚŽēŬ
ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂůŶŽǌŵĂŶũƓĂ͘sĞēũĞƓƚĞǀŝůŽǀŬůũƵēĞŶŝŚŶĞǀƉůŝǀĂŶĂĚŽĚĂƚŶŽǀƌĞĚŶŽƚĞŶũĞƉƌŽŐƌĂŵĂ͘

PREGLEDNICA B-1
D/E/D>EKads/>Ks<>:hE/,

s>/<K^d^<hW/E͗WZK'ZD/as-PRO, ŠV-PP, RE, ŠI, ŠSTA
ŠV-WZK͗
ŠV-WZK͗
ŠV-PP
ĚŽϱŝŶĚŽϭϱ ŽĚ 1ϲ ŝŶĚŽϭϵ

ǀƐĞǀƌƐƚĞŶĞƚĞŬŵŽǀĂůŶŝŚƉƌŽŐƌĂŵŽǀ

10

12

PREGLEDNICA B-2

8

RE

ŠI, ŠSTA

12

10

s>/<K^d^<hW/E͗WZK'ZD/as-PRI
ŠV-WZ/͖
U-7/8

D/E/D>EKads/>Ks<>:hE/,

ŠV-WZ/͗
U-9/10

8
10
8
10

ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŶĞƓƉŽƌƚŶĞƉĂŶŽŐĞͬŵŝƐĞůŶĞŝŐƌĞ;ϭͿ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŶĞƓƉŽƌƚŶĞƉĂŶŽŐĞͬŵŝƐĞůŶĞŝŐƌĞ;ϮͿ
ŬŽůĞŬƚŝǀŶĞƓƉŽƌƚŶĞƉĂŶŽŐĞ;ϯͿ
ŬŽůĞŬƚŝǀŶĞƓƉŽƌƚŶĞƉĂŶŽŐĞ;ϰͿ

ŠV-WZ/͗
U11/12

8
10
8
10

8
10
8
10

;ϭͿǀƐĞ/aWͬD/͗ϭ͘ŝŶϮ͘ŬĂŬŽǀŽƐƚŶĂƐŬƵƉŝŶĂƌĂǌǀƌƓēĂŶũĂ
;ϮͿǀƐĞ/aWͬD/͗ϯ͘ŬĂŬŽǀŽƐƚŶĂƐŬƵƉŝŶĂƌĂǌǀƌƓēĂŶũĂ
;ϯͿǀƐĞ<aW͗ϭ͘ŝŶϮ͘ŬĂŬŽǀŽƐƚŶĂƐŬƵƉŝŶĂƌĂǌǀƌƓēĂŶũĂ
;ϰͿǀƐĞ<aW͗ϯ͘ŬĂŬŽǀŽƐƚŶĂƐŬƵƉŝŶĂƌĂǌǀƌƓēĂŶũĂ

PREGLEDNICA B-ϯ
D/E/D>EKads/>Ks<>hE/,
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŶĞƓƉŽƌƚŶĞƉĂŶŽŐĞͬŵŝƐĞůŶĞŝŐƌĞ;ϭĂͿ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŶĞƓƉŽƌƚŶĞƉĂŶŽŐĞͬŵŝƐĞůŶĞŝŐƌĞ;ϭďͿ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŶĞƓƉŽƌƚŶĞƉĂŶŽŐĞͬŵŝƐĞůŶĞŝŐƌĞ;ϮͿ
ŬŽůĞŬƚŝǀŶĞƓƉŽƌƚŶĞƉĂŶŽŐĞ;ϯͿ
ŬŽůĞŬƚŝǀŶĞƓƉŽƌƚŶĞƉĂŶŽŐĞ;ϰͿ

s>/<K^dsE^<hW/E͗WZK'ZD/as-USM, KŠ
ŠV-h^D͗
U-ϭϮͬϭϯ

ŠV-h^D͗
U-ϭϰͬϭϱ

ϲ
8
8
12
12

ŠV-h^D͗

U-ϭϲͬϭϳ͖h-18/19

ϲ
8
8
12
ϭϲ

<a͗>E/ͬ

4
ϲ
8
12
ϭϲ

4
ϲ
8
12
ϭϲ

;ϭͿ/aWͬD/͗ϭ͘ŬĂŬŽǀŽƐƚŶĂƐŬƵƉŝŶĂƌĂǌǀƌƓēĂŶũĂ
;ϭͿ/aWͬD/͗Ϯ͘/Ŷϯ͘ŬĂŬŽǀŽƐƚŶĂƐŬƵƉŝŶĂƌĂǌǀƌƓēĂŶũĂ
;ϮͿ/aWͬD/͕ŬŝƵǀĞůũĂǀůũĂũŽƌĞǌƵůƚĂƚĞĞŬŝƉĞ;ŶĞŐůĞĚĞŶĂ ƌĂǌǀƌƓēĂŶũĞͿ͗<'>:E:͕>/EE:͕a,͙
;ϯͿ<aW͗ĚǀŽƌĂŶƐŬŝƓƉŽƌƚŝ;ŶĞŐůĞĚĞŶĂƌĂǌǀƌƓēĂŶũĞͿ͗<KaZ<͕KK:<͕ZK<KDd͕&hd^>͕&>KKZ>>
;ϰͿ<aW͗ŬŽůĞŬƚŝǀŶŝƓƉŽƌƚŝ͕ŬŝƐĞŝǌǀĂũĂũŽŶĂǌƵŶĂŶũŝŚŝŐƌŝƓēŝŚ;ŶĞŐůĞĚĞŶĂƌĂǌǀƌƓēĂŶũĞͿ͗EK'KDd͕Z'/͕^>>;ƚƵĚŝ,K<:Ϳ

x

IZOBRAZBA/USPOSOBLJENOST STROKKsE'<Z;korekcija strokovni kaderͿ͗
ƌĂǌůŝēŶŝƓƉŽƌƚŶŝƉƌŽŐƌĂŵŝǌĂŚƚĞǀĂũŽƌĂǌůŝēŶŽĂŶŐĂǎŝƌĂŶŽƐƚƌĂǌůŝēŶŽŝǌŽďƌĂǎĞŶĞŐĂͬƵƐƉŽƐŽďůũĞŶĞŐĂƐƚƌŽŬŽǀŶĞŐĂŬĂĚƌĂ͘
ŵĞƌŝůŝƐŽĚŽůŽēĞŶĞŶĂƐůĞĚŶũĞƐƚŽƉŶũĞǀƌĞĚŶŽƚĞŶũĂ͗
o ƐƚŽƉŶũĂ ϭ͗ǀŽĚũĂŝŵĂK>KKD/aǌĂĚĞůŽǀƓƉŽƌƚƵ ŝŶǀŽĚŝƉƌŽŐƌĂŵĞ͗ŠV-PRO, ŠV-PP, ŠI, RE, ŠSTA.
o ƐƚŽƉŶũĂ Ϯ͗ǀŽĚũĂ ŝŵĂK>KKD/aǌĂĚĞůŽǀƓƉŽƌƚƵŝŶǀŽĚŝƉƌŽŐƌĂŵĞ͗as-PRI,
o ƐƚŽƉŶũĂ ϯ͗ǀŽĚũĂŝŵĂK>KKD/aǌĂĚĞůŽǀƓƉŽƌƚƵ ŝŶǀŽĚŝƉƌŽŐƌĂŵĞ͗as-USM.
sϮϬϮϮƐĞƵƉŽƓƚĞǀĂƉƌŝƉŽƌŽēŝůŽD/aǌĚŶĞϭϳ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϭ͊

PREGLEDNICA C

x

<KZ</:͗^dZK<Ks/<Z

STROKOVNI KADER

ƐƚŽƉŶũĂϭ

ƐƚŽƉŶũĂϮ

ƐƚŽƉŶũĂϯ

ŬŽƌĞŬĐŝũƐŬŝĨĂŬƚŽƌƐƚƌŽŬŽǀŶŝŬĂĚĞƌ

Ϭ͕ϯϬϬ

Ϭ͕ϱϬϬ

0,700

hWKZaWKZdE'K:<d;korekcija športni objektͿ͗
ƓƉŽƌƚŶŝƉƌŽŐƌĂŵŝƐĞŝǌǀĂũĂũŽǀͬŶĂƌĂǌůŝēŶŝŚƓƉŽƌƚŶŝŚŽďũĞŬƚŝŚǌƌĂǌůŝēŶŝŵŝƐƚƌŽƓŬŝƵƉŽƌĂďĞŝŶͬĂůŝŶĂũĞŵĂ͘
DKsǌĂŐŽƚĂǀůũĂďƌĞǌƉůĂēŶŽƵƉŽƌĂďŽǀͬŶĂũĂǀŶŝŚƓƉŽƌƚŶŝŚŽďũĞŬƚŝŚŝŶƉŽǀƌƓŝŶĂŚǌĂƓƉŽƌƚǀŶĂƌĂǀŝ͕ŬŝƐĞŶĂŚĂũĂũŽǀ
ŽďēŝŶŝŝŶŬĂƚĞƌŝŚůĂƐƚŶŝŬũĞDKs ;ǀƵƉƌĂǀůũĂŶũƵaRZ RĚĞēĂĚǀŽƌĂŶĂͿ.
ƌĞǌƉůĂēŶĂƵƉŽƌĂďĂƐĞǌĂŐŽƚĂǀůũĂĚŽǀŝƓŝŶĞǌ>WaƉƌŝǌŶĂŶĞŐĂůĞƚŶĞŐĂŽďƐĞŐĂƵƌǀĂĚďĞƉŽƉƌŽŐƌĂŵŝŚ͘
aƉŽƌƚŶŝŵƉƌŽŐƌĂŵŽŵ͕ŬŝƐĞǌŶŽƚƌĂũŵĞũĂDKsŝǌǀĂũĂũŽǀƉůĂēůũŝǀŝŚƓƉŽƌƚŶŝŚŽďũĞŬƚŝŚŝŶƉŽǀƌƓŝŶĂŚǌĂƓƉŽƌƚǀŶĂƌĂǀŝ͕ƐĞ
ƐŽĨŝŶĂŶĐŝƌĂ ƵƉŽƌĂďĂͬŶĂũĞŵ͕ ēĞ ƉƌŝũĂǀŝƚĞůũ Žď ƉƌŝũĂǀŝ ŶĂ :Z ƉƌĞĚůŽǎŝ ĚŽŬƵŵĞŶƚĞ͕ Ŭŝ ŶĞĚǀŽƵŵŶŽ ĚŽŬĂǎĞũŽ ŶĂƐƚĂŶĞŬ
ƐƚƌŽƓŬŽǀǌĂƵƉŽƌĂďŽͬŶĂũĞŵƓƉŽƌƚŶĞŐĂŽďũĞŬƚĂ;ƉŽŐŽĚďĂŽƵƉŽƌĂďŝͬŶĂũĞŵƵ͕ŬŽƉŝũĂƌĂēƵŶĂǌĂƵƉŽƌĂďŽ͕ĚŽŬĂǌŝůŽŽ
ůĂƐƚŶŝƓƚǀƵ͕ŬŽƉŝũĂƌĂēƵŶŽǀŽŽďƌĂƚŽǀĂůŶŝŚƐƚƌŽƓŬŝŚŶĂŽďũĞŬƚƵͿ͘
W>>:/s/aWKZdE/K:<d/sDKs͗
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o
o
o

7. december 2021

^<hW/Eϭ͗ĚǀŽƌĂŶĞŝŶƚĞůŽǀĂĚŶŝĐĞǀůĂƐƚŝDKsŝŶƵƉƌĂǀůũĂŶũƵKa͕<^͕ĚƌƵŐŝŚ͕
^<hW/EϮ͗ƓƉŽƌƚŶĂĚǀŽƌĂŶĂƐƌĞĚŶũĞƓŽůƐŬĞŐĂĐĞŶƚƌĂsĞůĞŶũĞ͕
^<hW/Eϯ͗ĚƌƵŐŝƓƉŽƌƚŶŝŽďũĞŬƚŝǀDKs;ŬŽŶũĞŶŝƓŬŝĐĞŶƚĞƌ͕ƚĞŶŝƓŬĂŝŐƌŝƓēĂ͙Ϳ.

PREGLEDNICA D1

<KZ</:͗aWKZdE/K:<dsDKs

ŠPORTNI OBJEKT V MOV

ƐŬƵƉŝŶĂϭ

ŬŽƌĞŬĐŝũƐŬŝĨĂŬƚŽƌƓƉŽƌƚŶŝŽďũĞŬƚ

ƐŬƵƉŝŶĂϮ

ƐŬƵƉŝŶĂϯ

0,100 - Ϭ͕ϲϬϬ 0,200 - 1,200 Ϭ͕ϯϬϬ- 1,800

^ŽĨŝŶĂŶĐŝƌĂƐĞƚƵĚŝƵƉŽƌĂďĂͬŶĂũĞŵƓƉŽƌƚŶŝŚŽďũĞŬƚŽǀŝŶƉŽǀƌƓŝŶǌĂƓƉŽƌƚǀŶĂƌĂǀŝŝǌǀĞŶŵĞũĂŽďēŝŶĞ͕ēĞǀDKsŶŝ
ƵƐƚƌĞǌŶŝŚŽďũĞŬƚŽǀǌĂŝǌǀĞĚďŽ;ǌŝŵƐŬŝƓƉŽƌƚŝ͕ŝŐƌŝƓēĞǌĂŐŽůĨͿ ŝŶēĞƉƌŝũĂǀŝƚĞůũŽďƉƌŝũĂǀŝŶĂ:ZƉƌĞĚůŽǎŝ ĚŽŬƵŵĞŶƚ͕Ŭŝ
ŶĞĚǀŽƵŵŶŽ ĚŽŬĂǎĞ ŶĂƐƚĂŶĞŬ ƐƚƌŽƓŬŽǀ ǌĂ ƵƉŽƌĂďŽͬŶĂũĞŵ ƓƉŽƌƚŶĞŐĂ ŽďũĞŬƚĂ ;ƉŽŐŽĚďĂ Ž ƵƉŽƌĂďŝͬŶĂũĞŵƵ͕ ŬŽƉŝũĂ
ƌĂēƵŶĂǌĂƵƉŽƌĂďŽͿ͘
W>>:/s/aWKZdE/K:<d//sED:DKs͗
o ^<hW/Eϭ͗ƉŽůŝŐŽŶŝǌĂǌŝŵƐŬĞƓƉŽƌƚĞ;ĂůƉƐŬŽƐŵƵēĂŶũĞ͕ĚĞƐŬĂŶũĞŶĂƐŶĞŐƵ͕ƐŵƵēĂƌƐŬŝƐŬŽŬŝͿ͕
o ^<hW/EϮ͗ƚƌĂǀŶĂƚĂŝŶĚƌƵŐĂǌƵŶĂŶũĂŝŐƌŝƓēĂ;ŐŽůĨͿ͕
o ^<hW/Eϯ͗ĚƌƵŐŝƓƉŽƌƚŶŝŽďũĞŬƚŝŝŶƉŽǀƌƓŝŶĞ͘

PREGLEDNICA D1

<KZ</:͗aWKZdE/K:<d/sEDKs

ŠPORTNI OBJEKT IZVEN MOV
ŬŽƌĞŬĐŝũƐŬŝĨĂŬƚŽƌƓƉŽƌƚŶŝŽďũĞŬƚ

ƐŬƵƉŝŶĂϭ

ƐŬƵƉŝŶĂϮ

ƐŬƵƉŝŶĂϯ

Ϭ͕ϲϬϬ- ϯ͕ϲϬϬ 0,200 - 1,200 0,100 - Ϭ͕ϲϬϬ

sŝƓŝŶŽŬŽƌĞŬĐŝũƐŬĞŐĂĨĂŬƚŽƌũĂǌĂǀƐĂŬŽďũĞŬƚŝŶǀƐĂŬŽƉƌŝǌŶĂŶŽǀĂĚďĞŶŽƐŬƵƉŝŶŽĚŽůŽēŝ<ŽŵŝƐŝũĂǌĂŝǌǀĞĚďŽ:ZŝŶ
ũĞŽĚǀŝƐŶĂŽĚ͗
o ĚĞũĂŶƐŬĞŐĂƐƚƌŽƓŬĂƵƉŽƌĂďĞŽďũĞŬƚĂ;ĐĞŶĂŶĂƵƌŽͿ͕Ŭŝ ũŽƉƌŝũĂǀŝƚĞůũŝĚŽŬĂǌƵũĞũŽǌĚŽŬƵŵĞŶƚŝŽďƉƌŝũĂǀŝŶĂ:Z͕
o ŶĂēŝŶĂƵƉŽƌĂďĞŽďũĞŬƚĂ;ƵƉŽƌĂďĂŝƐƚĞŐĂƚĞƌŵŝŶĂǌĂǀĞēǀĂĚďĞŶŝŚƐŬƵƉŝŶŚŬƌĂƚŝĂůŝƵƉŽƌĂďĂǀĞēƌĂǌůŝēŶŝŚŽďũĞŬƚŽǀ
ǌĂŝƐƚŽǀĂĚďĞŶŽƐŬƵƉŝŶŽͿ͕
o ƌĂǌǀƌƐƚŝƚǀĞƉƌŝũĂǀŝƚĞůũĂ;ŝŶŶũĞŐŽǀŝŚǀĂĚďĞŶŝŚƐŬƵƉŝŶͿǀƌĂǌůŝēŶĞŬĂŬŽǀŽƐƚŶĞƌĂǀŶŝ͘
x

DdZ/>E/^dZKa<//sd<DKs>E/,WZK'ZDKs;korekcija materialni stroškiͿ͗
Kď ŝǌǀĞĚďŝ ƓƉŽƌƚŶŝŚ ƉƌŽŐƌĂŵŽǀ ŶĂƐƚĂũĂũŽ ŵĂƚĞƌŝĂůŶŝ ƐƚƌŽƓŬŝ ;ŽƉƌĞŵĂ͕ ƉƌĞǀŽǌŝ͕ ƐŽĚŶŝŬŝ͙Ϳ͘  ŵĞƌŝůŝ ũĞ ŽƉƌĞĚĞůũĞŶŽ
ƐŽĨŝŶĂŶĐŝƌĂŶũĞD^ǌŐŽůũǌĂƚĞŬŵŽǀĂŶĞƐŬƵƉŝŶĞas-USM ƚĞƌǌĂǀƐĞ<d'KZ//ZEƓƉŽƌƚŶŝŬĞ͘^ŬƵƉŶŽƓƚĞǀŝůŽƚŽēŬǌĂ
D^ƉƌĞĚƐƚĂǀůũĂƉƌŝǌŶĂŶŝůĞƚŶŝŽďƐĞŐ ǀĂĚďĞƉŽŵŶŽǎĞŶƐƉƌŝƉĂĚĂũŽēŝŵŬŽƌĞŬĐŝũƐŬŝŵĨĂŬƚŽƌũĞŵ͘
D^ƐĞƐŽĨŝŶĂŶĐŝƌĂũŽƐĂŵŽĞŶŝ;ϭͿƚĞŬŵŽǀĂůŶŝƐŬƵƉŝŶŝǌŶŽƚƌĂũƐƚĂƌŽƐƚŶĞŬĂƚĞŐŽƌŝũĞ ǀ<aP ŝŶĚǀĞŵĂ;ϮͿǀ/aW.

PREGLEDNICA E
aWKZdE/WZK'ZD/͗D^
ŬŽƌĞŬĐŝũƐŬŝĨĂŬƚŽƌŵĂƚĞƌŝĂůŶŝƐƚƌŽƓŬŝ

x

<KZ</:͗DdZ/>E/^dZKa</
ŠV-h^D͗ŠV-h^D͗ ŠV-h^D͗ŠV-h^D͗
ŬĂƚĞŐŽƌŝǌŝƌĂŶŝ
U-ϭϮͬϭϯ
U-ϭϰͬϭϱ
U-ϭϲͬϭϳ
U-18/19

Ϭ͕ϯϬϬ

Ϭ͕ϱϬϬ

Ϭ͕ϳϱϬ

1,000

1,000

ads/>KWZ/EE/,aWKZdE/,WZK'ZDKs;ǀĂĚďĞŶŝŚƐŬƵƉŝŶͿ NA IZVAJALCA͗
ǀƌĂǌƉŝƐĂŶŝŚƓƉŽƌƚŶŝŚƉƌŽŐƌĂŵŝŚƐĞǀƐĂŬĞŵƵŝǌǀĂũĂůĐƵǀůĞƚƵϮϬϮ1 ƉƌŝǌŶĂĚŽŶĂũǀĞē͗
o ŠV-PRO͗Ɠƚŝƌŝ;ϰͿƐŬƵƉŝŶĞ ƐŬƵƉĂũ ǀƉƌŽŐƌĂŵŝŚĚŽϲŝŶͬĂůŝĚŽϭϱ ůĞƚ,
o ŠV-PRO͗ ĚǀĞ ;2ͿƐŬƵƉŝŶe ƐŬƵƉĂũǀƉƌŽŐƌĂŵŝŚŽĚ 1ϲ ĚŽ19 ůĞƚ͕
o ŠV-PRI ;ƉƌŝƉƌĂǀůũĂůŶŝͿ͗ƓĞƐƚ;ϲͿƐŬƵƉŝŶƐŬƵƉĂũǀƉƌŽŐƌĂŵŝŚŽĚU-ϳĚŽh-11,
o ŠV-WW͗Ɠƚŝƌŝ;ϰͿƐŬƵƉŝŶĞƐŬƵƉĂũǀƉƌŽŐƌĂŵŝŚǌĂŽƚƌŽŬĞͬŵůĂĚŝŶŽƐƉŽƐĞďŶŝŵŝƉŽƚƌĞďĂŵŝ͕
o ŠV-USM͗ĚǀĞ ;2ͿƐŬƵƉŝŶe ǀ ǀƐĂŬĞŵŽĚƉƌŽŐƌĂŵŽǀ U-ϭϮͬϭϯ͕U-ϭϰͬϭϱ, U-ϭϲͬϭϳ/Ŷh-18/19,
o <a͗ƉŽena ;ϭͿ ƐŬƵƉŝŶĂ ;ůŽēĞŶŽēůĂŶŝŝŶēůĂŶŝĐĞͿ͕
o a/͗ŶĂũǀĞēƓƚŝƌŝ ;4ͿƐŬƵƉŝŶe,
o RE͗ ŶĂũǀĞēƓƚŝƌŝ ;4Ϳ ƐŬƵƉŝŶe,
o ŠSTA͗ŶĂũǀĞēĚǀĞ ;2Ϳ ƐŬƵƉŝni.

MERILA ZA VREDNOTENJE
WZK^dK^E/aWKZdE/WZK'ZD/KdZK</ED>/E

WƌŽƐƚŽēĂƐŶŝƉƌŽŐƌĂŵŝ ƉƌĞĚƐƚĂǀůũĂƓŝƌŽŬƐƉĞŬƚĞƌƓƉŽƌƚŶŝŚĂŬƚŝǀŶŽƐƚŝǌĂŵůĂĚĞ͕ŬĂƚĞƌŝŚĐŝůũũĞŝǌďŽůũƓĂŶũĞŐŝďĂůŶŝŚǌŵŽŐůũŝǀŽƐƚŝ
ŵůĂĚŝŚ͘ZĂǌŶŽůŝŬŽƐƚŝǌǀĂũĂůĐĞǀŽŵŽŐŽēĂƉĞƐƚƌŽŬĂŬŽǀŽƐƚŶŽƉŽŶƵĚďŽ͕ŽďĞŶĂŬŝŚƉŽŐŽũŝŚƉĂ>WaĚĂũĞƉƌĞĚŶŽƐƚƉƌŽŐƌĂŵŽŵ
ƓƉŽƌƚŶŝŚĚƌƵƓƚĞǀ͘ĞůŽůĞƚŶŝƉƌŽŐƌĂŵŝƉƌĂǀŝůŽŵĂƉŽƚĞŬĂũŽŶĂũŵĂŶũϯϲƚĞĚŶŽǀǀůĞƚƵ;Žǌ͘ϴϬƵƌͿ͘
Pri ƉƌŽƐƚŽēĂƐŶŝŚ ĚĞũĂǀŶŽƐƚŝŚ ůŽēŝŵŽ ƉƌŽŐƌĂŵe͕ Ŭŝ ƐŽ ŝǌŬůũƵēŶŽ ŶĂŵĞŶũĞŶŝ ĂŬƚŝǀŶĞŵƵ ƉƌĞǎŝǀůũĂŶũƵ ƉƌŽƐƚĞŐĂ ēĂƐĂ
;ƉƌŽƐƚŽēĂƐŶŝ͗as-PROͿŝŶƉƌŽŐƌĂŵe͕ŬŝǎĞǀƐĞďƵũĞũŽǌĂŵĞƚŬĞƚĞŬŵŽǀĂůŶŝŚƓƉŽƌƚŶŝŚƉƌŽŐƌĂŵŽǀ;ƉƌŝƉƌĂǀůũĂůŶŝ͗as-PRIͿ͘
^ƐƌĞĚƐƚǀŝDKsƐĞƐŽĨŝŶĂŶĐŝƌĂũŽ͗

22. seja Sveta Mestne občine Velenje

GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE

7. december 2021

ŠPORTNI PROGRAM͗
ŠV-PRO͗ĐĞůŽůĞƚŶŝƉƌŽƐƚŽēĂƐŶŝƓƉŽƌƚŶŝƉƌŽŐƌĂŵŝ
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MERILO ZA VREDNOTENJE͗
ƓƉŽƌƚŶŝŽďũĞŬƚ͕ƐƚƌŽŬŽǀŶŝŬĂĚĞƌͬƐŬƵƉŝŶĂ

PREGLEDNICA ŠT. 1A

ŠV-PRO

>K>dE/WZK^dK^E/WZK'ZD/

ŠV-PRO
ĚŽϲ͖ĚŽϭϱ

ŠV-PRO
ŽĚϭϲĚŽϭϵ

2
40

2
40

80
80

80
80

ƓƚĞǀŝůŽƵƌǀĂĚďĞͬƚĞĚĞŶƐŬŽ
ƓƚĞǀŝůŽƚĞĚŶŽǀ

dK<ͬaWKZdE/K:<dͬ^<hW/E
dK<ͬ^dZK<KsE/<Zͬ^<hW/E

S sƌĞĚƐƚǀŝDKsƐĞƐŽĨŝŶĂŶĐŝƌĂũŽ͗

ŠPORTNI PROGRAM͗
ŠV-PRI͗ĐĞůŽůĞƚŶŝƉƌŝƉƌĂǀůũĂůŶŝƓƉŽƌƚŶŝƉƌŽŐƌĂŵŝ

MERILO ZA VREDNOTENJE͗
ƓƉŽƌƚŶŝŽďũĞŬƚ͕ƐƚƌŽŬŽǀŶŝŬĂĚĞƌͬƐŬƵƉŝŶĂ

PREGLEDNICA ŠT. 1B
CELOLETNI PRIPRAVLJALNI PROGRAMI
ƓƚĞǀŝůŽƵƌǀĂĚďĞͬƚĞĚĞŶƐŬŽ
ƓƚĞǀŝůŽƚĞĚŶŽǀ

dK<ͬaWKZdE/K:<dͬ^<hW/E
dK<ͬ^dZK<KsE/KADER/SKUPINA

ŠV-WZ/͗
U-7/8

ŠV-PRI
ŠV-WZ/͗
U-9/10

ŠV-WZ/͗
U-11/12

2
40

ϯ
40

4
40

80
80

120
120

ϭϲϬ
ϭϲϬ

WZK^dK^E/aWKZdE/WZK'ZD/ OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI

WƌŽŐƌĂŵŝas-WWƐŽŶĂŵĞŶũĞŶŝŽƚƌŽŬŽŵŝŶŵůĂĚŝŶŝǌŵŽƚŶũĂŵŝǀƌĂǌǀŽũƵŽǌŝƌŽŵĂƐƉƌŝƌŽũĞŶŝŵŝŝŶͬĂůŝƉƌŝĚŽďůũĞŶŝŵŝŽŬǀĂƌĂŵŝ
ŝŶƐĞŝǌǀĂũĂũŽǌŶĂŵĞŶŽŵƵƐƚƌĞǌŶŽƉŽƐŬƌďĞƚŝǌĂƵƐƉĞƓŶŽƐŽĐŝĂůŶŽŝŶƚĞŐƌĂĐŝũŽǀǀƐĂŬĚĂŶũĞǎŝǀůũĞŶũĞ͘
ĞůŽůĞƚŶŝƉƌŽŐƌĂŵŝas-WWƉƌĂǀŝůŽŵĂƉŽƚĞŬĂũŽŶĂũŵĂŶũϯϲƚĞĚŶŽǀǀůĞƚƵ;Žǌ͘ϴϬƵƌͿ͘
^ƐƌĞĚƐƚǀŝDKsƐĞƐŽĨŝŶĂŶĐŝƌĂũŽ͗

ŠPORTNI PROGRAM͗
ŠV-PP͗ĐĞůŽůĞƚŶŝƉƌŽƐƚŽēĂƐŶŝƓƉŽƌƚŶŝƉƌŽŐƌĂŵŝ

MERILO ZA VREDNOTENJE͗
ƓƉŽƌƚŶŝŽďũĞŬƚ͕ƐƚƌŽŬŽǀŶŝŬĂĚĞƌͬƐŬƵƉŝŶĂ

PREGLEDNICA ŠT. 2
>K>dE/WZK^dK^E/PROGRAMI PP
ƓƚĞǀŝůŽƵƌǀĂĚďĞͬƚĞĚĞŶƐŬŽ
ƓƚĞǀŝůŽƚĞĚŶŽǀ

dK<ͬaWKZdE/K:<dͬ^<hW/E
dK<ͬ^dZK<KsE/<Zͬ^<hW/E

ŠV-PP

ŠV-PP
ǀƐŝƉƌŽŐƌĂŵŝ

2
40

80
80

ŠPORTNI PROGRAMI OTROK IN MLADINE USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT

ŠV-USM ƉƌĞĚƐƚĂǀůũĂƓƉŽƌƚŶĞƉƌŽŐƌĂŵĞ͕ŬũĞƌũĞŽƐŶŽǀŶŝĐŝůũĚŽƐĞŐĂŶũĞǀƌŚƵŶƐŬŝŚƓƉŽƌƚŶŝŚƌĞǌƵůƚĂƚŽǀ͕ǌĂƚŽǀŬůũƵēƵũĞũŽ
ŶĂēƌƚŶŽƐŬƌďǌĂŵůĂĚĞƓƉŽƌƚŶŝŬĞ.
sƉƌŽŐƌĂŵĞas-h^DƐŽůĂŚŬŽǀŬůũƵēĞŶŝůĞŵůĂĚŝƓƉŽƌƚŶŝŬŝ͕ŬŝƐŽƌĞŐŝƐƚƌŝƌĂŶŝǀƐŬůĂĚƵǌaƉŽ-ϭŝŶŶĂƐƚŽƉĂũŽ ŶĂƵƌĂĚŶŽ
ƉƌŝǌŶĂŶŝŚƚĞŬŵŽǀĂůŶŝŚƐŝƐƚĞŵŝŚEWaĚŽŶĂƐůŽǀĂĚƌǎĂǀŶĞŐĂƉƌǀĂŬĂ. WƌŝǌŶĂŶŝůĞƚŶŝŽďƐĞŐǀĂĚďĞ;ŶĂũŵĂŶũϰϬƚĞĚŶŽǀ
ǀ ůĞƚƵͿ ũĞ ŽĚǀŝƐĞŶ ŽĚ ƌĂǌǀƌƐƚŝƚǀĞ ƉƌŽŐƌĂŵĂ͕ ƉĂŶŽŐĞ, ŝǌǀĂũĂůĐĂ ŐůĞĚĞ ŶĂ ŬŽŶŬƵƌĞŶēŶŽƐƚ͕ ƌĂǌƓŝƌũĞŶŽƐƚ ŝŶ ƉŽŵĞŶ ǌĂ
ůŽŬĂůŶŽŽŬŽůũĞ;ƉƌĞŐůĞĚŶŝĐĂͿ͘
DůĂĚŝƓƉŽƌƚŶŝŬŝůĂŚŬŽƐŬǀĂůŝƚĞƚŶŝŵŝƌĞǌƵůƚĂƚŝǀƐŬůĂĚƵƐWŽŐŽũŝ͕ƉƌĂǀŝůŝŝŶŬƌŝƚĞƌŝũŝǌĂƌĞŐŝƐƚƌŝƌĂŶũĞŝŶŬĂƚĞŐŽƌŝǌŝƌĂŶũĞ
ƓƉŽƌƚŶŝŬŽǀǀZ^ĚŽƐĞǎĞũŽƐƚĂƚƵƐƓƉŽƌƚŶŝŬĂŵůĂĚŝŶƐŬĞŐĂ;D>ZͿĂůŝƉĞƌƐƉĞŬƚŝǀŶĞŐĂƌĂǌƌĞĚĂ;WZͿ͘^ƚĞŵƐĞũŝŵƉƌŝǌŶĂ
ƉƌŽŐƌĂŵĚŽĚĂƚŶĞƓƉŽƌƚŶĞǀĂĚďĞ;ŝǌƌĂǎĞŶǀĚŽĚĂƚŶŝŚƚŽēŬĂŚͿ͕ŬŝƐĞŽǀƌĞĚŶŽƚŝƐĂŵŽƉŽĚƉŽŐŽũĞŵ͕ĚĂũĞŬĂƚĞŐŽƌŝǌĂĐŝũĂ
ŶĂǀĞĚĞŶĂǀǌĂĚŶũŝŽďũĂǀŝK<^-aƉƌĞĚŽďũĂǀŽ:ZŝŶũĞƓƉŽƌƚŶŝŬŶĂǀĞĚĞŶŬŽƚēůĂŶĚƌƵƓƚǀĂƐƐĞĚĞǎĞŵǀŽďēŝŶŝ͘
^ƐƌĞĚƐƚǀŝDKsƐĞƐŽĨŝŶĂŶĐŝƌĂũŽ͗

ŠPORTNI PROGRAM͗
ŠV-USM͗ĐĞůŽůĞƚŶŝƉƌŽŐƌĂŵŝƚĞŬŵŽǀĂůŶŝŚƐŬƵƉŝŶ
ŠV-USM͗ĚŽĚĂƚŶŝƉƌŽŐƌĂŵŝŬĂƚĞŐŽƌŝǌŝƌĂŶŝŚƓƉŽƌƚŶŝŬŽǀD>Z͕WZ

MERILO ZA VREDNOTENJE͗
ƓƉŽƌƚŶŝŽďũĞŬƚ͕ƐƚƌŽŬŽǀŶŝŬĂĚĞƌ͕D^ͬƐŬƵƉŝŶĂ
ŵĂƚĞƌŝĂůŶŝƐƚƌŽƓŬŝͬƵĚĞůĞǎĞŶĞĐ
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WZ'>E/ad͘ϯ

7. december 2021

ŠV-h^D͗ϭ͘<<KsK^dESKUPNA

CELOLETNI TEKMOVALNI PROGRAMI
ŠV-h^D͗ŠV-h^D͗ ŠV-h^D͗ŠV-h^D͗
U-ϭϮͬϭϯ
U-ϭϰͬϭϱ
U-ϭϲͬϭϳ
U-18/19
;/s:>/ϭ͘<<KsK^dE^<hW/EͿ
ƓƚĞǀŝůŽƵƌǀĂĚďĞͬƚĞĚĞŶƐŬŽ
ϲ
7
8
9
ƓƚĞǀŝůŽƚĞĚŶŽǀ
40
40
40
40
dK<ͬaWKZdE/K:<dͬ^<hW/E
dK<ͬ^dZK<KsE/<Zͬ^<hW/E
dK<ͬDdERIALNI STROŠKI/ SKUPINA

240
240
240

WZ'>E/ad͘ϯ

280
280
280

ϯϮϬ
ϯϮϬ
ϯϮϬ

ϯϲϬ
ϯϲϬ
ϯϲϬ

ŠV-h^D͗Ϯ͘<<KsK^dE^<hW/E

CELOLETNI TEKMOVALNI PROGRAMI
ŠV-h^D͗ŠV-h^D͗ ŠV-h^D͗ŠV-h^D͗
U-ϭϮͬϭϯ
U-ϭϰͬϭϱ
U-ϭϲͬϭϳ
U-18/19
;/s:>/Ϯ͘<<KsK^dE^<hW/EͿ
ƓƚĞǀŝůŽƵƌǀĂĚďĞͬƚĞĚĞŶƐŬŽ
4
ϰ͕ϱ
ϱ
ϱ͕ϱ
ƓƚĞǀŝůŽƚĞĚŶŽǀ
40
40
40
40
dK<ͬaWKZdE/K:<dͬ^<hW/E
ϭϲϬ
180
200
220
dK<ͬ^dZK<KsE/<Zͬ^<hW/E
dK<ͬDdERIALNI STROŠKI/ SKUPINA

ϭϲϬ
ϭϲϬ

WZ'>E/ad͘ϯ

180
180

200
200

220
220

ŠV-h^D͗ϯ͘<<KsK^dE^<hW/E

CELOLETNI TEKMOVALNI PROGRAMI
ŠV-h^D͗ŠV-h^D͗ ŠV-h^D͗ŠV-h^D͗
U-ϭϮͬϭϯ
U-ϭϰͬϭϱ
U-ϭϲͬϭϳ
U-18/19
;/s:>/ϯ͘<<KsK^dE^<hW/EͿ
ƓƚĞǀŝůŽƵƌǀĂĚďĞͬƚĞĚĞŶƐŬŽ
Ϯ͕ϱ
ϯ
ϯ͕ϱ
4
ƓƚĞǀŝůŽƚĞĚŶŽǀ
40
40
40
40
dK<ͬaWKZdE/K:<dͬ^<hW/E
100
120
140
ϭϲϬ
dK<ͬ^dZK<KsE/<Zͬ^<hW/E
dK<ͬDdERIALNI STROŠKI/ SKUPINA

100
100

WZ'>E/ad͘ϯ

120
120

140
140

ϭϲϬ
ϭϲϬ

ŠV-h^D͗<d'KZ//ZE/

DODATNI PROGRAMI KATEGORIZIRANIH
ŠPORTNIKOV

ŬĂƚĞŐŽƌŝǌŝƌĂŶŝ
MLR

ŬĂƚĞŐŽƌŝǌŝƌĂŶŝ
PR

ƓƚĞǀŝůŽƵĚĞůĞǎĞŶĐĞǀƉƌŽŐƌĂŵĂ

1

1

dK<ͬDdZ/>E/^dZKa</ͬh>E

20

80

PROGRAMI KAKOVOSTNEGA ŠPORTA

<aũĞƉŽŵĞŵďŶĂǀĞǌŵĞĚƉƌŽŐƌĂŵŝas-USM ŝŶsa͕ƐĂũǀŬůũƵēƵũĞũŽǀĞēũĞƓƚĞǀŝůŽƓƉŽƌƚŶŝŬŽǀŝŶƐƚƌŽŬŽǀŶĞŐĂŬĂĚƌĂ.

sƉƌŽŐƌĂŵĞ<aƐŽůĂŚŬŽǀŬůũƵēĞŶŝůĞƓƉŽƌƚŶŝŬŝ͕ŬŝƐŽƌĞŐŝƐƚƌŝƌĂŶŝǀƐŬůĂĚƵ ǌaƉŽ-ϭ͕ ŶĂƐƚŽƉĂũŽǀ ƵƌĂĚŶŽƉƌŝǌŶĂŶŝŚ
ƚĞŬŵŽǀĂůŶŝŚƐŝƐƚĞŵŝŚEWaĚŽŶĂƐůŽǀĂĚƌǎĂǀŶĞŐĂƉƌǀĂŬĂŝŶ ŶĞŝǌƉŽůŶũƵũĞũŽƉŽŐŽũĞǀǌĂƉƌŝĚŽďŝƚĞǀƐƚĂƚƵƐĂǀƌŚƵŶƐŬŝŚ
ƓƉŽƌƚŶŝŬŽǀ͘ WƌŝǌŶĂŶŝ ůĞƚŶŝ ŽďƐĞŐǀĂĚďĞ ;ŶĂũŵĂŶũϰϬƚĞĚŶŽǀǀůĞƚƵͿũĞŽĚǀŝƐĞŶŽĚƌĂǌǀƌƐƚŝƚǀĞƉƌŽŐƌĂŵĂ͕ƉĂŶŽŐĞ, ŝǌǀĂũĂůĐĂ
ŐůĞĚĞŶĂŬŽŶŬƵƌĞŶēŶŽƐƚ͕ƌĂǌƓŝƌũĞŶŽƐƚŝŶƉŽŵĞŶǌĂůŽŬĂůŶŽŽŬŽůũĞ;ƉƌĞŐůĞĚŶŝĐĂͿ.
KĚƌĂƐůŝ ƓƉŽƌƚŶŝŬŝ ůĂŚŬŽ Ɛ ŬǀĂůŝƚĞƚŶŝŵŝ ƌĞǌƵůƚĂƚŝ ǀ ƐŬůĂĚƵ Ɛ WŽŐŽũŝ͕ ƉƌĂǀŝůŝ ŝŶ ŬƌŝƚĞƌŝũŝ ǌĂ ƌĞŐŝƐƚƌŝƌĂŶũĞ ŝŶ ŬĂƚĞŐŽƌŝǌŝƌĂŶũĞ
ƓƉŽƌƚŶŝŬŽǀǀZ^ĚŽƐĞǎĞũŽƐƚĂƚƵƐƓƉŽƌƚŶŝŬĂĚƌǎĂǀŶĞŐĂƌĂǌƌĞĚĂ;ZͿ͘^ƚĞŵƐĞũŝŵƉƌŝǌŶĂƉƌŽŐƌĂŵĚŽĚĂƚŶĞƓƉŽƌƚŶĞǀĂĚďĞ
;ŝǌƌĂǎĞŶǀĚŽĚĂƚŶŝŚƚŽēŬĂŚͿ͕ŬŝƐĞŽǀƌĞĚŶŽƚŝƐĂŵŽƉŽĚƉŽŐŽũĞŵ͕ĚĂũĞŬĂƚĞŐŽƌŝǌĂĐŝũĂŶĂǀĞĚĞŶĂǀǌĂĚŶũŝŽďũĂǀŝK<^-ZŠZ
ƉƌĞĚŽďũĂǀŽ:ZŝŶũĞƓƉŽƌƚŶŝŬŶĂǀĞĚĞŶŬŽƚēůĂŶĚƌƵƓƚǀĂƐƐĞĚĞǎĞŵǀŽďēŝŶŝ͘
^ƐƌĞĚƐƚǀŝDKsƐĞƐŽĨŝŶĂŶĐŝƌĂũŽ͗

aWKZdE/WZK'ZD͗
<a͗ĐĞůŽůĞƚŶŝƉƌŽŐƌĂŵŝƚĞŬŵŽǀĂůŶŝŚƐŬƵƉŝŶ
<a͗ĚŽĚĂƚŶŝƉƌŽŐƌĂŵŝŬĂƚĞŐŽƌŝǌŝƌĂŶŝŚƓƉŽƌƚŶŝŬŽǀZ

PREGLEDNICA ŠT. 4A

MERILO ZA VREDNOTENJE͗
ƓƉŽƌƚŶŝŽďũĞŬƚͬƐŬƵƉŝŶĂ
ŵĂƚĞƌŝĂůŶŝƐƚƌŽƓŬŝͬƵĚĞůĞǎĞŶĞĐ

KŠ

CELOLETNI TEKMOVALNI PROGRAMI
>E/ͬ
>E/ͬ
>E/ͬ
///͘ƐŬƵƉŝŶĂ
//͘ƐŬƵƉŝŶĂ
/͘ƐŬƵƉŝŶĂ
;/s:>/s^,<<KsK^dE/,^<hW/EͿ
ƓƚĞǀŝůŽƵƌǀĂĚďĞͬƚĞĚĞŶƐŬŽ
4
ϲ
8
ƓƚĞǀŝůŽƚĞĚŶŽǀ
40
40
40
dK<ͬaWKZdE/K:<dͬ^<hW/E
ϭϲϬ
240
ϯϮϬ

22. seja Sveta Mestne občine Velenje

GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE

7. december 2021

PREGLEDNICA ŠT. 4B

DODATNI PROGRAMI KATEGORIZIRANIH
ŠPORTNIKOV
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KŠ - KAT
ŬĂƚĞŐŽƌŝǌŝƌĂŶŝ
DR

ƓƚĞǀŝůŽƵĚĞůĞǎĞŶĐĞǀƉƌŽŐƌĂŵĂ

1

dK<ͬDdZ/>E/^dZKa</ͬh>E

40

PROGRAMI VRHUNSKEGA ŠPORTA

saƉƌĞĚƐƚĂǀůũĂĞŶŽŶĂũǀŝƓũŝŚŽďůŝŬēůŽǀĞŬŽǀĞƵƐƚǀĂƌũĂůŶŽƐƚŝŶĂƉŽĚƌŽēũƵƓƉŽƌƚĂ͘ǀŝĚŝŬĂũĂǀŶĞŐĂŝŶƚĞƌĞƐĂǌĂũĞŵĂƉƌŽŐƌĂŵĞ
ƉƌŝƉƌĂǀŝŶƚĞŬŵŽǀĂŶũƓƉŽƌƚŶŝŬŽǀ͕ŬŝƐŽǀƐŬůĂĚƵƐWŽŐŽũŝ͕ƉƌĂǀŝůŝŝŶŬƌŝƚĞƌŝũŝǌĂƌĞŐŝƐƚƌŝƌĂŶũĞŝŶŬĂƚĞŐŽƌŝǌŝƌĂŶũĞƓƉŽƌƚŶŝŬŽǀ ǀ
Z^ƉƌŝĚŽďŝůŝŶĂǌŝǀƓƉŽƌƚŶŝŬĂŽůŝŵƉŝũƐŬĞŐĂ;KZͿ͕ƐǀĞƚŽǀŶĞŐĂ;^ZͿŝŶͬĂůŝŵĞĚŶĂƌŽĚŶĞŐĂƌĂǌƌĞĚĂ;DZͿ͘
sƌŚƵŶƐŬŝŵƓƉŽƌƚŶŝŬŽŵƐƐƚĂƚƵƐŽŵKZ͕^ZŝŶͬĂůŝDZƐĞƉƌŝǌŶĂũŽĚŽĚĂƚŶŝƉƌŽŐƌĂŵŝƓƉŽƌƚŶĞǀĂĚďĞ͕ŬŝƐĞƐŽĨŝŶĂŶĐŝƌĂũŽƉŽĚ
ƉŽŐŽũĞŵ͕ĚĂũĞŬĂƚĞŐŽƌŝǌĂĐŝũĂŶĂǀĞĚĞŶĂǀǌĂĚŶũŝŽďũĂǀŝK<^-aƉƌĞĚŽďũĂǀŽ:ZŝŶũĞƓƉŽƌƚŶŝŬŶĂǀĞĚĞŶŬŽƚēůĂŶĚƌƵƓƚǀĂƐ
ƐĞĚĞǎĞŵǀŽďēŝŶŝ͘WƌŽŐƌĂŵŝǀƌŚƵŶƐŬŝŚƓƉŽƌƚŶŝŬŽǀŝŶǀĂůŝĚŽǀƐĞŽďƌĂǀŶĂǀĂũŽĞŶĂŬŽŬŽƚŽƐƚĂůŝƉƌŽŐƌĂŵŝsa͘
^ƐƌĞĚƐƚǀŝDKsƐĞƐŽĨŝŶĂŶĐŝƌĂũŽ͗

ŠPORTNI PROGRAM͗
sa͗ĚŽĚĂƚŶŝƉƌŽŐƌĂŵŝŬĂƚĞŐŽƌŝǌŝƌĂŶŝŚƓƉŽƌƚŶŝŬŽǀDZ͕^Z͕KZ

MERILO ZA VREDNOTENJE͗
ŵĂƚĞƌŝĂůŶŝƐƚƌŽƓŬŝͬƵĚĞůĞǎĞŶĞĐ

WZ'>E/ad͘ϱ

DODATNI PROGRAMI KATEGORIZIRANIH
ŠPORTNIKOV

VŠ
ŬĂƚĞŐŽƌŝǌŝƌĂŶŝ ŬĂƚĞŐŽƌŝǌŝƌĂŶŝ ŬĂƚĞŐŽƌŝǌŝƌĂŶŝ
MR
SR
OR

ƓƚĞǀŝůŽƵĚĞůĞǎĞŶĐĞǀƉƌŽŐƌĂŵĂ

1

1

1

dK<ͬDdZ/>E/^dZKa</ͬh>E

120

ϭϲϬ

200

ŠPORTNI PROGRAMI INVALIDOV, REKREACIJE IN STAREJŠIH

a/ ƉƌĞĚƐƚĂǀůũĂ ƉŽŵĞŵďŶĞ ƉƐŝŚŽƐŽĐŝĂůŶĞ ;ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝũĂ͕ ǀŬůũƵēĞŶŽƐƚ ǀ ĚƌƵǎďŽͿ ŝŶ ƓƉŽƌƚŶĞ ;ƌĞŬƌĞĂĐŝũĂ͕ ƚĞŬŵŽǀĂŶũĂ͕
ƉĂƌĂŽůŝŵƉŝũƐŬŝ ƓƉŽƌƚŝͿ ƵēŝŶŬĞ ǀ ǎŝǀůũĞŶũƵ ŝŶǀĂůŝĚŽǀ͘ KƐŶŽǀŶŝ Đŝůũ ũĞ ŝŶǀĂůŝĚŽŵ ŽŵŽŐŽēŝƚŝ ĞŶĂŬŽǀƌĞĚŶŽ ƐŽĚĞůŽǀĂŶũĞ Ɖƌŝ
ƉƌŽƐƚŽēĂƐŶŝŚƓƉŽƌƚŶŝŚĂŬƚŝǀŶŽƐƚŝŚ͕ǌĂƚŽƐĞƐƉƌŽŐƌĂŵŝƐƉŽĚďƵũĂƉŽǀĞǌŽǀĂŶũĞŵĞĚƓƉŽƌƚŶŝŵŝŝŶŝŶǀĂůŝĚƐŬŝŵŝĚƌƵƓƚǀŝ͘

ZũĞƐŵŝƐĞůŶŽŶĂĚĂůũĞǀĂŶũĞas-PRO ƚĞƌ<aŝŶũĞƐŬƵƉĞŬƌĂǌŶŽǀƌƐƚŶŝŚƓƉŽƌƚŶŝŚĚĞũĂǀŶŽƐƚŝŽĚƌĂƐůŝŚǀƐĞŚƐƚĂƌŽƐƚŝ;ŶĂĚ
ϮϬůĞƚͿŝŶĚƌƵǎŝŶƐĐŝůũĞŵĂŬƚŝǀŶĞŝŶŬŽƌŝƐƚŶĞŝǌƌĂďĞƉƌŽƐƚĞŐĂēĂƐĂ;ĚƌƵǎĞŶũĞ͕ǌĂďĂǀĂͿ͕ŽŚƌĂŶũĂŶũĂǌĚƌĂǀũĂŝŶĚŽďƌĞŐĂƉŽēƵƚũĂ
ƚĞƌ ƵĚĞůĞǎďĞ ŶĂ ƌĞŬƌĞĂƚŝǀŶŝŚ ƚĞŬŵŽǀĂŶũŝŚ͘  ǀŝĚŝŬĂ ũĂǀŶĞŐĂ ŝŶƚĞƌĞƐĂ ƐŽ ƉŽŵĞŵďŶŝ ƵēŝŶŬŝ ƌĞĚŶĞ ƓƉŽƌƚŶĞ ǀĂĚďĞ͕ Ŭŝ
ĚŽŬĂǌƵũĞũŽŶũĞŶƉŽǌŝƚŝǀŶŝǀƉůŝǀŶĂǌĚƌĂǀũĞƉŽƐĂŵĞǌŶŝŬĂŝŶƉŽƐůĞĚŝēŶŽŶĂũĂǀŶŽǌĚƌĂǀũĞ͘WƌŽŐƌĂŵŝZƉƌĞĚƐƚĂǀůũĂũŽŶĂũƓŝƌƓŽ
ŝŶŶĂũƉĞƐƚƌĞũƓŽŝǌďŝƌŽĐĞůŽůĞƚŶĞŽƌŐĂŶŝǌŝƌĂŶĞƓƉŽƌƚŶĞǀĂĚďĞŶĞƚĞŬŵŽǀĂůŶĞŐĂǌŶĂēĂũĂ͘
a^dũĞƓƉŽƌƚŶŽƌĞŬƌĞĂƚŝǀŶĂĚĞũĂǀŶŽƐƚŽĚƌĂƐůŝŚƉƌĂǀŝůŽŵĂŶĂĚĚŽƐĞǎĞŶŝŵϲϱ͘ůĞƚŽŵ͘ĂƉŽƐĂŵĞǌŶŝŬĂƌĞĚŶĂƓƉŽƌƚŶĂǀĂĚďĂ
ƉƌĞĚƐƚĂǀůũĂ ŬĂŬŽǀŽƐƚŶŽ ŽŚƌĂŶũĂŶũĞ ƚĞůĞƐŶĞŐĂ͕ ĚƵƓĞǀŶĞŐĂ ŝŶ ƐŽĐŝĂůŶĞŐĂ ǌĚƌĂǀũĂ ƚĞƌ ŽŚƌĂŶũĂŶũĂ ƵƐƚǀĂƌũĂůŶĞ ǎŝǀůũĞŶũƐŬĞ
ĞŶĞƌŐŝũĞ.
ĞůŽůĞƚŶŝƉƌŽŐƌĂŵŝa/͕ZŝŶa^dƉƌĂǀŝůŽŵĂƉŽƚĞŬĂũŽŶĂũŵĂŶũϯϲƚĞĚŶŽǀǀůĞƚƵ;Žǌ͘ϴϬƵƌͿ͘
^ƐƌĞĚƐƚǀŝDKsƐĞƐŽĨŝŶĂŶĐŝƌĂũŽ͗

ŠPORTNI PROGRAM͗
a/͗ĐĞůŽůĞƚŶŝŶĞƚĞŬŵŽǀĂůŶŝƉƌŽŐƌĂŵŝ
Z͗ĐĞůŽůĞƚŶŝŶĞƚĞŬŵŽǀĂůŶŝƉƌŽŐƌĂŵŝ
a^d͗ĐĞůŽůĞƚŶŝŶĞƚĞŬŵŽǀĂůŶŝƉƌŽŐƌĂŵŝ

WZ'>E/ad͘ϲ
CELOLETNI NETEKMOVALNI PROGRAMI
ƓƚĞǀŝůŽƵƌǀĂĚďĞͬƚĞĚĞŶƐŬŽ
ƓƚĞǀŝůŽƚĞĚŶŽǀ

dK<ͬaWKZdE/K:<dͬ^<hW/E
dK<ͬ^dZK<KsE/<Zͬ^<hW/E

MERILO ZA VREDNOTENJE͗
ƓƉŽƌƚŶŝŽďũĞŬƚ͕ƐƚƌŽŬŽǀŶŝŬĂĚĞƌͬƐŬƵƉŝŶĂ
ƓƉŽƌƚŶŝŽďũĞŬƚ͕ƐƚƌŽŬŽǀŶŝŬĂĚĞƌͬƐŬƵƉŝŶĂ
ƓƉŽƌƚŶŝŽďũĞŬƚ͕ƐƚƌŽŬŽǀŶŝŬĂĚĞƌͬƐŬƵƉŝŶĂ

ŠI

RE

ŠSTA

ŠPORT
INVALIDOV

ŠPORTNA
REKREACIJA

ŠPORT
STAREJŠIH

2
40

2
40

2
40

80
80

80
80

80
80

VREDNOTENJE ORGANIZIRANOSTI V ŠPORTU
DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV
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7. december 2021

aƉŽƌƚŶĂ ĚƌƵƓƚǀĂ ƐŽ ƚĞŵĞůũ ƐůŽǀĞŶƐŬĞŐĂ ŵŽĚĞůĂ ƓƉŽƌƚĂ ŝŶ ƉƌĞĚƐƚĂǀůũĂũŽ ŽƐŶŽǀŽ ǌĂ ŽďƐƚŽũ ŝŶ ƌĂǌǀŽũ ǀƐĞŚ ƉŽũĂǀŶŝŚ ŽďůŝŬ
ƓƉŽƌƚĂ͘^ŽŝŶƚĞƌĞƐŶĂŝŶƉƌŽƐƚŽǀŽůũŶĂǌĚƌƵǎĞŶũĂŽďēĂŶŽǀ͕ŬũĞƌůĞ-ƚŝǀĚŽďƌƓŶŝŵĞƌŝƐƉƌŽƐƚŽǀŽůũŶŝŵĚĞůŽŵƵǀĞůũĂǀůũĂũŽƐǀŽũĞ
ŝŶƚĞƌĞƐĞǀƓƉŽƌƚƵ͘
WƌŝǀƌĞĚŶŽƚĞŶũƵƉŽĚƌŽēũĂĚĞůŽǀĂŶũĂƓƉŽƌƚŶŝŚĚƌƵƓƚĞǀŝŶŶũŝŚŽǀŝŚǌǀĞǌƐĞƵƉŽƓƚĞǀĂũŽŶĂƐůĞĚŶũĂŵĞƌŝůĂ͗
x >KsE:E>K<>E/ZsE/͗ƚƌĂĚŝĐŝũĂŶĞƉƌĞŬŝŶũĞŶĞŐĂĚĞůŽǀĂŶũĂƉŽĚĂƚŬŝ:W^;ϭůĞƚŽсϱƚŽēŬ͖ŶĂũǀĞēϮϬϬƚŽēŬͿ͕
x KZ'E//ZEK^d͗ƓƚĞǀŝůŽĂŬƚŝǀŶŝŚēůĂŶŽǀƉŽƉŽĚĂƚŬŝŚŝǌǀĂũĂůĐĂ;ϭēůĂŶсϭƚŽēŬĂ͕ŶĂũǀĞēϭϬϬƚŽēŬͿ͕
x <KE<hZEEK^d͗ƓƚĞǀŝůŽƌĞŐŝƐƚƌŝƌĂŶŝŚƓƉŽƌƚŶŝŬŽǀƉŽƉŽĚĂƚŬŝŚK<^-a;ϭƓƉŽƌƚŶŝŬсϮƚŽēŬŝ͕ŶĂũǀĞēϭϬϬƚŽēŬͿ.
S ƐƌĞĚƐƚǀŝDKsƐĞƐŽĨŝŶĂŶĐŝƌĂũŽ͗

KZ'E//ZEK^dsaWKZdh͗
ĚĞůŽǀĂŶũĞƓƉŽƌƚŶŝŚĚƌƵƓƚĞǀŶĂůŽŬĂůŶŝƌĂǀŶŝ

MERILO ZA VREDNOTENJE͗
MS/LETO ŝŶͬĂůŝ >EŝŶͬĂůŝ SKUPINA

PREGLEDNICA ŠT. 7

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

TRADICIJA V
>d/,;:W^Ϳ

DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV

AKTIVNO
>E^dsK

ϱ
0
0
100

ƚŽēŬĞͬůĞƚŽ
ƚŽēŬĞͬēůĂŶ- ƓƉŽƌƚŶŝŬ
ƚŽēŬĞͬƐŬƵƉŝŶĂ

dK<ͬD^ͬZhadsK;ŶĞǀĞēŬŽƚͿ

REGISTRIRANI
ŠPORTNIKI

0
1
0
100

0
2
0
100

VREDNOTENJE ŠPORTNIH PRIREDITEV

aƉŽƌƚŶĞƉƌŝƌĞĚŝƚǀĞƐŽŽƐƌĞĚŶũŝĚŽŐŽĚĞŬŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝũƐŬĞŬƵůƚƵƌĞƓƉŽƌƚĂǌǀƉůŝǀŽŵŶĂƉƌŽŵŽĐŝũŽŽŬŽůũĂ͘<ũĞƌƉŽƚĞŬĂũŽ͕ŝŵĂũŽ
ǀĞůŝŬǀƉůŝǀŶĂƌĂǌǀŽũƚƵƌŝǌŵĂ͕ŐŽƐƉŽĚĂƌƐƚǀĂŝŶƉŽŵĞŶǌĂƌĂǌǀŽũŝŶŶĞŐŽǀĂŶũĞƓƉŽƌƚŶĞŬƵůƚƵƌĞ͘

Zh'aWKZdEWZ/Z/ds͗
DĞĚĚƌƵŐĞƓƉŽƌƚŶĞƉƌŝƌĞĚŝƚǀĞƉƌŝƓƚĞǀĂŵŽƚĞŬŵŽǀĂŶũĂŶĂŵĞĚŶĂƌŽĚŶĞŵŝŶĚƌǎĂǀŶĞŵŶŝǀŽũƵ ƚĞƌĚƌƵŐĞ ŵŶŽǎŝēŶĞƓƉŽƌƚŶĞ
ƉƌŝƌĞĚŝƚǀĞůŽŬĂůŶĞŐĂƉŽŵĞŶĂ͕ŬŝƵƉŽƓƚĞǀĂũŽƚƌĂũŶŽƐƚŶĞŬƌŝƚĞƌŝũĞŝŶƐŽƵƐŵĞƌũĞŶĞŬƉŽǀĞēĂŶũƵƓƚĞǀŝůĂƓƉŽƌƚŶŽĚĞũĂǀŶĞŐĂ
ƉƌĞďŝǀĂůƐƚǀĂ͘hĚĞůĞǎďĂƉŽƐĂŵĞǌŶŝŬŽǀŝŶĞŬŝƉŶĂƵƌĂĚŶŽ ƉŽƚƌũĞŶŝŚƚĞŬŵŽǀĂŶũŝŚEWa;ĚƌǎĂǀŶĂƉƌǀĞŶƐƚǀĂ͕ůŝŐĂƓŬĂ͕ƉŽŬĂůŶĂ
ƚĞŬŵŽǀĂŶũĂͿŶŝƉƌĞĚŵĞƚǀƌĞĚŶŽƚĞŶũĂŝŶƐŽĨŝŶĂŶĐŝƌĂŶũĂƉŽƚĞŚŵĞƌŝůŝŚ͘
>Waͬ:ZũĞĚŽůŽēĞŶƐŬƵƉŶŝŽďƐĞŐƐƌĞĚƐƚĞǀǌĂƐŽĨŝŶĂŶĐŝƌĂŶũĞƓƉŽƌƚŶŝŚƉƌŝƌĞĚŝƚĞǀƚĞƌƐŬƵƉŶŽƓƚĞǀŝůŽƐŽĨŝŶĂŶĐŝƌĂŶŝŚƓƉŽƌƚŶŝŚ
ƉƌŝƌĞĚŝƚĞǀŶĂŝǌǀĂũĂůĐĂ;ŶĂũǀĞēϯ͕ēĞũĞŽĚƚĞŐĂĞŶĂŵĞĚŶĂƌŽĚŶĂ ƓƉŽƌƚŶĂƉƌŝƌĞĚŝƚĞǀ͕ƐŝĐĞƌƉĂŶĂũǀĞēĚǀĞͿ͘
^ƐƌĞĚƐƚǀŝDKsƐĞƐŽĨŝŶĂŶĐŝƌĂũŽ͗

ŠPORTNE PRIREDITVE
ƓƉŽƌƚŶĞƉƌŝƌĞĚŝƚǀĞŽďēŝŶƐŬĞŐĂ, ĚƌǎĂǀŶĞŐĂŝŶŵĞĚŶĂƌŽĚŶĞŐĂƉŽŵĞŶĂ
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MERILO ZA VREDNOTENJE͗
ŵĂƚĞƌŝĂůŶŝƐƚƌŽƓŬŝͬƉƌŝƌĞĚŝƚĞǀ

ŠPORTNE PRIREDITVE

DEK/EK^d͗ƓƚĞǀŝůŽƵĚĞůĞǎĞŶĐĞǀ

ĚŽϱϬ

ϱϭ- 100

101 - 200

200 +

dK<ͬDdZ/>E/^dZKa</ͬWZ/Z/ds

20

40

ϲϬ

80

/ǌŚŽĚŝƓēĞ ǀƌĞĚŶŽƚĞŶũĂ ƓƉŽƌƚŶŝŚ ƉƌŝƌĞĚŝƚĞǀ ũĞ DEK/EK^d ŽǌŝƌŽŵĂ ƓƚĞǀŝůŽ ƵĚĞůĞǎĞŶĐĞǀ͕ Ŭŝ ƐĞ ŬŽƌŝŐŝƌĂ ǌ ŶĂƐůĞĚŶũŝŵŝ
ŬŽƌĞŬĐŝũƐŬŝŵŝĨĂŬƚŽƌũŝ͗
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<KZ</:͗WZ/Z/ds

RAVEN ŠPORTNE PRIREDITVE

ŽďēŝŶƐŬŽ

ƌĞŐŝŽŶĂůŶŽ

ĚƌǎĂǀŶŽ

ŵĞĚŶĂƌŽĚŶŽ

<KZ</:^</&<dKZ

Ϭ͕ϮϱϬ

Ϭ͕ϱϬϬ

1,000

2,000

a͗
ŶĞƚĞŬŵŽǀĂůŶŽ

a͗
ƚĞŬŵŽǀĂůŶŽ

a͗ƵƌĂĚŶŽW

Ϭ͕ϳϱϬ

1,000

h^dZEK^ds^/E͗ŽƐŶŽǀŶŝŶĂŵĞŶ

ŝǌǀĂũĂůĞĐŶŝa

<KZ</:^</&<dKZ

Ϭ͕ϮϱϬ

WKDE>K<>EKK<K>:͖ƚƌĂĚŝĐŝũĂ

0 - ϱůĞƚ

ϲ- ϭϱůĞƚ

ϭϲ- ϯϬůĞƚ

ϯϭůĞƚн

<KZ</:^</&<dKZ

Ϭ͕ϮϱϬ

Ϭ͕ϱϬϬ

1,000

2,000

Ϭ͕ϱϬϬ

VREDNOTENJE EWKsWZE/,aWKZdE/,K^<Ks

DĞĚŶĂĚƉŽǀƉƌĞēŶĞƓƉŽƌƚŶĞĚŽƐĞǎŬĞƉƌŝƓƚĞǀĂŵŽƌĞǌƵůƚĂƚĞēůĂŶƐŬŝŚĞŬŝƉ;ŝŶƉŽƐĂŵĞǌŶŝŬŽǀǀēůĂŶƐŬŝŬŽŶŬƵƌĞŶĐŝͿ͕ŬŝƐŽǀ
ƉƌĞƚĞŬůŝ ƚĞŬŵŽǀĂůŶŝ ƐĞǌŽŶŝ ŝǌƐƚŽƉĂůŝ ǀ ĚƌǎĂǀŶĞŵ ŝŶͬĂůŝ ŵĞĚŶĂƌŽĚŶĞŵ ŵĞƌŝůƵ͘ /ǌǀĂũĂůĐŝ ŝǌ ϯ͘ ŬĂŬŽǀŽƐƚŶĞ ƐŬƵƉŝŶĞ ŶŝƐŽ
ƵƉƌĂǀŝēĞŶŝĚŽƐŽĨŝŶĂŶĐŝƌĂŶũĂŶĂĚƉŽǀƉƌĞēŶŝŚƓƉŽƌƚŶŝŚĚŽƐĞǎŬŽǀ͕ƌĂǌĞŶǀƉƌŝŵĞƌƵ͕ŬŽŝŵĂũŽƓƉŽƌƚŶŝŬĞDZ͕^ZĂůŝKZ͘
sůĞƚƵϮϬϮ2 ƐĞƐƌĞĚƐƚǀĂǌĂŶĂĚƉŽǀƉƌĞēŶĞƓƉŽƌƚŶĞĚŽƐĞǎŬĞƌĂǌĚĞůŝũŽǀƌĂǌŵĞƌũƵ͗<aW;ϴϬйͿƚĞƌ/aWͬD/;ϮϬйͿ͘^ŽĨŝŶĂŶĐŝƌĂũŽ
ƐĞƐƚƌŽƓŬŝŝǌǀĞĚďĞƉƌŽŐƌĂŵĂŶĂŽƐŶŽǀŝŶĂƐůĞĚŶũŝŚŵĞƌŝů͗

22. seja Sveta Mestne občine Velenje

GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE

7. december 2021

x

x
x
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<K><d/sEaWKZdEWEK'͗
o ŬŽŶēŶĂƵǀƌƐƚŝƚĞǀēůĂŶƐŬĞĞŬŝƉĞǌŶŽƚƌĂũŽĚƐƚŽƚŬĂ ǀƐĞŚƵǀƌƓēĞŶŝŚĞŬŝƉŶĂƵƌĂĚŶĞŵĚƌǎĂǀŶĞŵƉƌǀĞŶƐƚǀƵEWa͘
o ƓƚĞǀŝůŽǀƐĞŚƐŽĚĞůƵũŽēŝŚĞŬŝƉŶĂƵƌĂĚŶĞŵĚƌǎĂǀŶĞŵƉƌǀĞŶƐƚǀƵēůĂŶŽǀ;ǀƐĞĚƌǎĂǀŶĞůŝŐĞͿ
o ƉŽŶĚĞƌŝƌĂŶŽƓƚĞǀŝůŽŬĂƚĞŐŽƌŝǌŝƌĂŶŝŚƓƉŽƌƚŶŝŬŽǀ͗DR, MR, SR, OR͕ƉƌŝēĞŵĞƌǀĞůũĂ͗
ZсϭƚŽēŬĂ͖DZсϯƚŽēŬĞ͖^ZсϰƚŽēŬĞ͖KZсϱƚŽēŬ͘
/Es/h>EaWKZdEWEK'/ED/^>E/'Z͗
o ƉŽŶĚĞƌŝƌĂŶŽƓƚĞǀŝůŽŬĂƚĞŐŽƌŝǌŝƌĂŶŝŚƓƉŽƌƚŶŝŬŽǀ͗Z͕DZ͕^Z͕KZ͕ƉƌŝēĞŵĞƌǀĞůũĂ͗
ZсϭƚŽēŬĂ͖DZсϯƚŽēŬĞ͖^ZсϰƚŽēŬĞ͖KZсϱƚŽēŬ͘
<KZ</:^</&<dKZ͗ ƵƉŽƓƚĞǀĂse ƌĞǌƵůƚĂƚƌĂǌǀƌƐƚŝƚǀĞŝǌǀĂũĂůĐĂŐůĞĚĞŶĂŬŽŶŬƵƌĞŶēŶŽƐƚ͕ƌĂǌƓŝƌũĞŶŽƐƚ ƚĞƌ ƉŽŵĞŶǌĂ
ůŽŬĂůŶŽŽŬŽůũĞ;ƉƌĞŐůĞĚŶŝĐĂͿ͗
o ϭ͘ŬĂŬŽǀŽƐƚŶĂƐŬƵƉŝŶĂ͗ŬŽƌĞŬĐŝũƐŬŝĨĂŬƚŽƌсϯ,000
o Ϯ͘ŬĂŬŽǀŽƐƚŶĂƐŬƵƉŝŶĂ͗ŬŽƌĞŬĐŝũƐŬŝĨĂŬƚŽƌс2,000,
o ϯ͘ŬĂŬŽǀŽƐƚŶĂƐŬƵƉŝŶĂ͗ŬŽƌĞŬĐŝũƐŬŝĨĂŬƚŽƌсϭ͕ϬϬϬ͘

^ƐƌĞĚƐƚǀŝDKsƐĞƐŽĨŝŶĂŶĐŝƌĂũŽ͗

EWKsWZE/aWKZdE/K^</͗<K><d/sEaWKZdEWEK'
ƵĚĞůĞǎďĂēůĂŶƐŬŝŚĞŬŝƉŶĂĞŬŝƉŶŝŚW
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MERILO ZA VREDNOTENJE͗
ŵĂƚĞƌŝĂůŶŝƐƚƌŽƓŬŝͬŝǌǀĂũĂůĞĐ

EWKsWZE/K^</- KŠP

ƌĞǌƵůƚĂƚēůĂŶƐŬĞĞŬŝƉĞǀW

WфϱϬй

WфϯϬй

WфϭϬй

dK<ͬDdZ/>E/^dZKa</ͬ/s:>

100

200

400

ƓƚĞǀŝůŽs^,ŶĂƐƚŽƉĂũŽēŝŚēůĂŶƐŬŝŚĞŬŝƉǀEWa

ϬĚŽϮϬ

ϮϭĚŽϰϵ

ϱϬŝŶǀĞē

dK<ͬDdZ/>E/^dZKa</ͬ/s:>

100

200

ϯϬϬ

ƉŽŶĚĞƌŝƌĂŶŽƓƚĞǀŝůŽŬĂƚĞŐŽƌŝǌŝƌĂŶŝŚ͗Z͕DZ͕^Z͕KZ

ŬĂƚĞŐŽƌŝǌŝƌĂŶŝ
ƉŽŶĚĞƌŝƌĂŶŽ

dK<ͬDdZ/>E/^dZKa</ͬ/s:>

1

^ƐƌĞĚƐƚǀŝDKsƐĞƐŽĨŝŶĂŶĐŝƌĂũŽ͗

EWKsWZE/aWKZdE/K^</͗/E/s/h>EaWKZdEWEK'
ƉŽŶĚĞƌŝƌĂŶŽƓƚĞǀŝůŽŬĂƚĞŐŽƌŝǌŝƌĂŶŝŚƓƉŽƌƚŶŝŬŽǀ͗Z͕DZ͕^Z͕KZ
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ŬĂƚĞŐŽƌŝǌŝƌĂŶŝƓƉŽƌƚŶŝŬŝƉŽ
ƉŽĚĂƚŬŝŚK<^-a;ǀĞůũĂǀŶŝ
ƐĞǌŶĂŵŶĂĚĂŶŽďũĂǀĞ:ZͿ

MERILO ZA VREDNOTENJE͗
ŵĂƚĞƌŝĂůŶŝƐƚƌŽƓŬŝͬŝǌǀĂũĂůĞĐ

EWKsWZE/K^</- IŠP in MI

ƉŽŶĚĞƌŝƌĂŶŽƓƚĞǀŝůŽŬĂƚĞŐŽƌŝǌŝƌĂŶŝŚ͗Z͕DZ͕^Z͕KZ

ŬĂƚĞŐŽƌŝǌŝƌĂŶŝ
ƉŽŶĚĞƌŝƌĂŶŽ

dK<ͬDdZ/>E/^dZKa</ͬ/s:>

1

ŬĂƚĞŐŽƌŝǌŝƌĂŶŝƓƉŽƌƚŶŝŬŝƉŽ
ƉŽĚĂƚŬŝŚK<^-a;ǀĞůũĂǀŶŝ
ƐĞǌŶĂŵŶĂĚĂŶŽďũĂǀĞ:ZͿ
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Predlagatelj: ŽUPAN										

7. december 2021

Faza: PREDLOG

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 __ seji dne _______sprejel

OKVIRNI PROGRAM DELA

Sveta Mestne občine Velenje v letu 2022
Okvirni program dela Sveta Mestne občine Velenje v letu 2022 je naslednji:
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28. SEJA – . oktober 2022:
NASLOV AKTA
Sklep o seznanitvi s porRþLORPRL]YUãHYDQMXSURUDþXQD0HVWQH
REþLQH9elenje za leto 2022 v obdobju od 1. 1. 2022 - 30. 6. 2022

PREDLAGATELJ

FAZA

župan

predlog

PREDLAGATELJ

FAZA

PREDLAGATELJ

FAZA

župan

predlog

KONSTITUTIVNA SEJA – po volitvah, ki bodo 20. 11. 2022
NASLOV AKTA
Sklep o SRWUGLWYLPDQGDWRYþODQRYREþLQVNHJDVYHWD
Sklep o ugotovitvi izvolitve župan
6NOHSRXJRWRYLWYLQH]GUXåOMLYRVWLIXQNFLMþODQDREþLQVNHJDVYHWDLQ
åXSDQDWHUSUHQHKDQMXPDQGDWDþODQDVYHWD
Sklep o imenovanju Komisije za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja
1. SEJA – 20. december 2022:
NASLOV AKTA
Predlog letnega programa športa v MO Velenje za leto 2023
3RURþLORRsnovnih šol v MO Velenje za šolsko leto 2021/2022
3RURþLOR*ODVEHQHãROH)UDQ.orun Koželjski za leto 2021
3RURþLOR$=/judska univerza Velenje za šolsko leto 2021/2022
Okvirni program dela Sveta MeVWQHREþLQH9HOHQMH]DOHWR

PO POTREBI OZIROMA OSTALO:
x sSUHPHPEHLQGRSROQLWYHRVWDOLKSURVWRUVNLKDNWRYþLVWRSLVLSURVWRrskih aktov;
x spremembe in dopolnitve ustanovitvenih aktov;
x rD]YRMQLSURJUDPLSRVDPH]QLKSRGURþLM;
x pUDYLOQLNLRILQDQþQLKLQWHUYHQFLMDK;
x akti o ustanovitvi javno-zasebnega partnerstva;
x sSUHPHPEHVWDWXWDREþLQHLQSRVORYQLNDREþLQVNHJDVYHWD;
x pRURþLOD1DG]RUnega odbora MOV;
x sklepi o imenovanjih ali soglasjih k imenovanju;
x sklepi o prenehanju statusa javnega dobra;
x spremembe in dopolnitve SNOHSDRQDþUWXSULGRELYDQMDLQUD]SRODJDQMDVVWYDUQLm premoženjem MO Velenje za
2022;
x spremembe in dopolnitve odlokov zaradi prilagoditve spremembam zakonodaje.
SEZNANITEV S:
x 3RURþLORm RL]YUãHYDQMXSURUDþXQD0HVWQHREþLQH9Hlenje v obdobju od 1. januarja 2022 do 30. junija 2022;
x 3RURþLORm o izvrševanju QDþUWDSULGRELYDQMDLQUD]SRODJDQMDVVWYDUQLm premoženjem MO Velenje za leto 2022;
x 3RURþLOD o izvrševanju posameznih projektov.
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III.
Okvirni program začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 032-01-0006/2018
Datum:
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL

OBRAZLOŽITEV
Pravna podlaga je navedena v 97. in 42. členu Poslovnika Sveta MO Velenje. Poslovnik pravi, da se seje sklicujejo praviloma po
okvirnem programu dela in dogovora župana z vodji svetniških skupin.
V okvirnem programu dela se upošteva program župana in občinske uprave, predlogi delovnih teles ter drugi predlogi za razpravo
in odločanje v svetu.
V okvirnem programu so upoštevani tudi določeni nerealizirani predlogi iz preteklega obdobja sveta.
V Velenju, 1. december 2021

Pripravila:
Petra Cerjak, univ. dipl. rus. in slov., l.r.
				
					

mag. Iztok MORI, l.r.
direktor občinske uprave

ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo,
17/19) predlagam svetu, da ta odlok sprejme.
župan Mestne občine Velenje
Peter DERMOL, l.r.
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ODGOVORI

Uprave Mestne občine Velenje na vprašanja in
pobude svetnic in svetnikov
Pisni odgovori
30. november 2021
Zap. št. 108
Članica sveta Brigita TRETJAK je podala naslednjo
pobudo:
Javna agencija RR za varnost prometa je po zakonu nastala leta
2010. Leta 2012 je prevzela določene naloge iz drugih organov,
vozniški izpiti so se iz UE prenesli na agencijo, uvedeni so bili
rehabilitacijski program za voznike prekrškarje.
V Velenju je za izvajanje teh programov v preteklosti bil problem
zaradi slabih infrastrukturnih pogojev. Z letošnjim letom je
Agencija pridobila prostore v medpodjetniškem izobraževalnem
centru MIC.
Glede na dejstva je nujno potrebno podati pobudo na AVPRS,
da se rehabilitacijski programi izvajajo tudi v Velenju. Gre za
voznike prekrškarje, ki zaprosijo za odlok izvršitve prenehanja
veljavnosti vozniškega dovoljenja.
Prosim da se preveri zakaj se tu v Velenju to ne izvaja in prosim
da se poda pobuda iz strani MO glede izvajanja teh delavnic.
ODGOVOR:
Mestna občina Velenje bo na AVPRS podala pobudo, da se
rehabilitacijski programi izvajajo tudi v Velenju.
Odgovor so pripravili v Uradu za komunalne dejavnosti.
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