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Mestna občina Velenje - ŽUPAN 

 

Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje  
(Uradni vestnik Mestne Občine Velenje, št. 4/ 99 in 6/01)  

 

OBJAVLJAM  
naslednje akte Mestne občine Velenje 

 

1.  Sklep o priznanju lastninske pravice na nepremičnini 

2. Sklep o imenovanju direktorja Mladinskega centra Velenje  

3. Sklep o imenovanju članov sveta zavoda Regijsko višje in visokošolsko središče 

4. Sklep o izvzemu nepremičnine v k.o. Paka iz javnega dobra 

5. Sklep o prodaji nepremičnine v k.o. Paka  

6. Sklep o prodaji nepremičnine v k.o. Velenje  

7. Sklep o izvzemu nepremičnine v k.o. Škale iz javnega dobra 

8. Sklep o menjavi nepremičnin med Mestno občino Velenje in  

     Premogovnikom Velenje  

9. Sklep o prodaji etažne lastnine - stanovanja  

10.Sklep o pogojih za sklenitev najemnih pogodb v Samskem domu Vojkova  

     12 a Velenje  

11. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podelitvi koncesije za  

     opravljanje gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in  

     čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov 

12.Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih  

     pogojih za del območja Občine Žalec z oznako PUP 1, za območje Mestne  

     občine Velenje, Krajevna skupnost Vinska Gora  

 

 

 

Številka: 032-01-02/2002-100                    Župan Mestne občine Velenje  

Datum:   27.3.2002                                      Srečko MEH, s.r 
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 Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  24. člena St a-
tuta Mestne občine Velenje (Ur. vestnik MOV štev.4/99 
in 6/01 in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (UL 
RS št. 72/93,6/94 -odl.US,45/94-odl.US, 57/94, 14/95, 
20/95-odl.US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96-odl.US, 
44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98-odl.US, 74/98, 
12/99-odl.US in 70/00), na nadaljevanju 24. seje, dne 
26.3.2002  sprejel naslednji  

SKLEP 
o priznanju lastninske pravice na  

nepremičnini 

1. 
Zaradi vpisa v zemljiško knjigo, Svet Mestne 
občine Velenje priznava lastninsko pravico na 
zemljišču v velikosti 2206 m2, stavbišče, parce l-
na štev. 2680 k.o. Velenje v korist investitorja 
Vegrada, d.d., Velenje pod pogoji:  

-  za 2000 m2 tega zemljišča se kot nadomestilo 
upošteva varščina, ki jo je investitor plačal po 
javnem   natečaju za pridobitev ze mljišča za 
gradnjo, 

-  za razliko 206 m2 zemljišča investitor po 
sprejetju tega sklepa plača nadomestilo v zne-
sku 1.700,00 SIT/m2.   

Izjavo občine, ki se predloži zemljiški knjigi, 
podpiše župan Mestne občine Velenje.  

2. 

Ta sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.  

 

Številka: 465-06-0001/2001-280 
Datum: 27.3.2002 

 

Župan  Mestne občine Vele nje 

Srečko Meh, s.r.                                                                           

         
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena St a-
tuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 
4/99 in 6/01) ter 132. člena Zakona o zavodih (Uradni 
list RS, št. 12/91, 17/9 1, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96 
in 36/2000), na svoji 25. seji, dne 26.3.2002 sprejel  

SKLEP 
o imenovanju direktorja Mladinskega 

centra Velenje  

I.  

Za direktorja Mladinskega centra Velenje se 

izbere Aleš OJSTERŠEK, roj. 1967, stanujoč 
Žarova 11, Velenje.  

II.  

Mandat direktorja traja 4 leta in prične teči s 
1.4.2002.  

III.  

Prijavljeni kandidati imajo pravico pregledati 
razpisno gradivo in v 15 dneh po prejemu 
sklepa zahtevati sodno varstvo pri sodišču pr i-
stojnem za upravne spore, če menijo, da je bil 
z izvedbo razpisa kršen določen postopek in 
da je ta kršitev bistveno vplivala na odločitev 
o izbiri kandidata ali da izbrani kandidat ne 
izpolnjuje v razpisu določenih pogojev.  

IV.  

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

 

Številka: 103-01-0004/2002-280 
Datum:   27.3.2002 

 

Župan Mestne občine Velenje  

Srečko MEH, s.r. 

 

 

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (UL 
RS št. 72/93, 6/94 -odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 
20/95-odl. US, 63/95-obvezna razlaga, 73/95-odl. US, 
9/96-odl. US, 39/96, 44/96 -odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 
68/98-odl. US, 74/98 in 12/99-sklep US, 16/99-popr.skl., 
59/99-odl. US, 70/2000, 100/2000 -skl. US, 28/01) in 24. 
člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO 
Velenje, št.4/99in 6/2001) je Svet Mestne občine Velenje 
na svoji 25. seji, dne 26.3.2002 sprejel  

SKLEP 
o imenovanju članov sveta zavoda  

Regijsko višje in visokošolsko središče 

I.  

Za člana sveta zavoda Regijsko višje in viso-
košolsko središče se imenujeta: 

- dr. Franc ŽERDIN, roj. 1949, stanujoč Ker-
snikova 37, Velenje  

- Jožef KAVTIČNIK, roj. 1953, stanujoč 
Ljubljanska 38a, Velenje.  
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II.  

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se 
objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ve-
lenje. 

 

Številka: 641-01-01/2002-150 

Datum:   27.3.2002 

 

Župan Mestne občine Velenje  

Srečko MEH, s.r. 

 

 

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24.člena Stat u-
ta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99 
in 6/01) in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (UL 
RS št. 72/93, 6/94 –odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl. 
US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96-odl.US, 44/96-odl.US, 
26/97, 70/97, 10/98, 68/98-odl.US, 74/98 in 12/99-odl.
US, 16/99-popr.skl., 59/99-odl. US, 70/2000, 100/2000-
skl. US in 28/01), na 25. seji, dne 26.3.2002 sprejel na s-
lednji  

SKLEP 
o izvzemu nepremičnine v k.o.Paka, iz 

javnega dobra 

1. 

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem 
nepremičnine parc.št. 581/1, poslovne stavbe, 
dvorišče, v izmeri 1015 m2, ki je vpisana v vl.
št. seznam I, k.o. Paka, izvzem iz javnega dob-
ra. 

Nepremičnina postane po izvzemu iz javnega 
dobra last Mestne občine Velenje.  

2. 

Sklep velja po dan po objavi v Uradnem vest-
niku Mestne občine Velenje.  

 

Številka: 466-0096/2000-200 

Datum: 27.3.2002 

 

Župan Mestne občine Velenje  

Srečko MEH, s.r. 

 

 

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24.člena Stat u-
ta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99 
in 6/01) in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (UL 
RS št. 72/93, 6/94 –odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl. 
US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96-odl.US, 44/96-odl.US, 
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 -odl.US, 74/98, 12/99-odl.
US16/99-popr.skl., 59/99-odl. US, 70/2000, 100/2000-
skl. US in 28/01), na 25. seji, dne 26.3.2002 sprejel na s-
lednji  

SKLEP 
o prodaji nepremičnine v k.o.Paka 

1.  
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje prodajo 
nepremičnine parc.št. 581/1, poslovne stavbe, 
dvorišče, v izmeri 1015 m2, ki je vpisana v vl.
št. seznam I, k.o. Paka, katere lastnik je Mest-
na Občina Velenje.  

2. 

Pred sklenitvijo kupoprodajne pogodbe mora 
biti na parc.št. 456/3 obvezno vknjižena slu ž-
nostna pravica hoje in vožnje lastnikom in 
uporabnikom sosednjih zemljišč.  

3.  

Sklep velja po dan po objavi v Uradnem vest-
niku Mestne občine Velenje.  

 
Številka: 466-0096/2000-200 
Datum: 27.3.2002 

 
 

Župan Mestne občine Velenje  
Srečko MEH, s.r. 

 

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24.člena Stat u-
ta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99 
in 6/01) in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (UL 
RS št. 72/93, 6/94 –odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl. 
US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96-odl.US, 44/96-odl.US, 
26/97, 70/97, 10/98, 68/98-odl.US, 74/98, 12/99-odl.US, 
16/99-popr.skl., 59/99-odl. US, 70/2000, 100/2000-skl. 
US in 28/01), na 25. seji, dne 26.3.2002 sprejel nasledn ji  

SKLEP 
o prodaji nepremičnine v k.o.Velenje  

1.  

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje prodajo 
nepremičnine parc.št. 704/3, zelenica, v izmeri 
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110 m2, ki je vpisana v vl.št. 700, k.o. Velenje, 
katere lastnik je Mestna Občina Velenje, kup-
cu Roj Vladimirju, Koroška 46, Velenje.  

2. 

Sklep velja po dan po objavi v Uradnem vest-
niku Mestne občine Velenje.  

 

Številka: 465-0003/2002-280 
Datum: 27.3.2002 

 

 
Župan Mestne občine Velenje  

Srečko MEH, s.r. 

 

 

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24.člena Stat u-
ta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99 
in 6/01) in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (UL 
RS št. 72/93, 6/94 –odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl. 
US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96-odl.US, 44/96-odl.US, 
26/97, 70/97, 10/98, 68/98-odl.US, 74/98, 12/99-odl.US, 
16/99-popr.skl., 59/99-odl. US, 70/2000, 100/2000-skl. 
US in 28/01), na 25. seji, dne 26.3.2002 sprejel nasledn ji  

SKLEP 
o izvzemu nepremičnine v k.o. Škale 

iz javnega dobra 

1. 

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem 
nepremičnine parc.št. 1247/2, dvorišče, v iz-
meri 355 m2, ki je vpisana v vl.št. seznam VII, 
k.o. Škale, iz javnega dobra. 

Nepremičnina postane po izvzemu iz javnega 
dobra last Mestne občine Velenje.  

2. 

Sklep velja po dan po objavi v Uradnem vest-
niku Mestne občine Velenje.  

 

Številka:  465-05-0012/2002-280 
Datum: 27.3.2002 
 

Župan Mestne občine Velenje  

Srečko MEH,s.r. 

 

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24.člena Stat u-
ta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99 
in 6/01) in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (UL 
RS št. 72/93, 6/94 –odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl. 
US, 63/95-obvezna razlaga, 9/96-odl.US, 44/96-odl.US, 
26/97, 70/97, 10/98, 68/98 -odl.US, 74/98, 12/99-odl.
US16/99-popr.skl., 59/99-odl. US, 70/2000, 100/2000-
skl. US in 28/01), na 25. seji, dne 26.3.2002 sprejel na s-
lednji  

SKLEP 
o menjavi nepremičnin med Mestno  
občino Velenje in Premogovnikom  

Velenje d.d. 

1.  

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje menja-
vo nepremičnin parc.št. 716/1, odp.sklad., v 
izmeri 395 m2, parc.št. 716/2, odp.sklad., v iz-
meri 55 m2, parc.št. 719/1, parkirišče, zeleni-
ca, v izmeri 1119 m2, parc.št. 719/2, zelenica, 
v velikosti 410 m2, vse k.o. Velenje, in parc.št. 
1247/2, dvorišče, v izmeri 355 m2, k.o. Škale, 
v skupni izmeri 2334 m 2, katerih lastnik je 
Mestna občina Velenje, z nepremičninami :  

parc.št. 624/1, igrišče, v izmeri 13.123 m 2, 
parc.št. 624/2, cesta, v izmeri 350 m2, parc. št. 
624/3, cesta, v izmeri 138 m2, parc.št. 623/2, 
stavbišče, zelenica, nerodovitno, v izmeri 
1180 m2, nepremičnine so vpisane v vl.št. 
800, k.o. Velenje,v skupni izmeri 14791 m2, 
katerih lastnik je Premogovnik Velenje d.d..   

2.  

Sklep velja po dan po objavi v Uradnem vest-
niku Mestne občine Velenje.  

 

Številka:  465-05- 0012/2002-280     

Datum:  27.3.2002 

 

Župan Mestne občine Velenje  

Srečko MEH, s.r. 
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  24. člena St a-
tuta MOV (Ur. vestnik MOV štev.4/99 in 6/01) in 51. 
člena Zakona o lokalni samoupravi (UL RS št. 72/93, 
6/94-odl.US, 45/94-odl.US, 57/94, 14/95, 20/95-odl.
US,63/95-obv.razlaga,9/96-odl.US,44/96-odl.US, 26/97, 
70/97, 10/98, 68/98-od.US, 74/98, 12/99 -odl.US,  59/99-
odl.US in 70/00)  na 25. seji, dne 26.3.2002  sprejel  

SKLEP 
o prodaji etažne lastnine - stanovanja 

1. 

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje prodajo 
etažne lastnine stanovanja št. 39, v velikosti 
59,44 m2, locirane v 2. nadstropju  večstano-
vanjske hiše ul. Stantetova 30, Velenje,  kupcu 
ge. Nadi Tošič.  

2. 

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Urad-
nem vestniku Mestne občine Velenje.  

 

Številka:360-03-0008/2001-283 

Datum: 27.3.2002 

 

Župan Mestne občine Velenje  

Srečko MEH, s.r. 

 

 

 

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  24. člena St a-
tuta Mestne občine Velenje (Ur. vestnik MOV štev.4/99 
in 6/01) in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (UL 
RS št. 72/93,6/94 -odl.US,45/94-odl.US, 57/94, 14/95, 
20/95-odl.US, 63/95 -obvezna razlaga,9/96 -odl.
US,44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98-odl.US, 
74/98, 12/99-odl.US in 70/00), na 25. .seji, dne 
26.3.2002  sprejel naslednji  

SKLEP 
      o pogojih za sklenitev najemnih po-

godb v Samskem domu Vojkova  
12 a Velenje                                           

1. 

a) Do spremembe statusa samskega doma v 
večstanovanjski objekt, se garsonjere odda-
jajo najemnikom, ki izpolnjujejo naslednje 
pogoje: 

- državljanstvo Republike Slovenije  

- dveletno stalno bivališče v Mestni obč i-
ni Velenje  

b) Najemne pogodbe se sklepa za določen čas 
od 1.3.2002: 

- osnova mesečne najemnine znaša 
20.000,00 SIT 

- ostale stroške najemniki plačujejo v 
skladu s pogodbo.  

2. 

Ta sklep velja dan po sprejetju in se objavi v 
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.  

 

Številka: 362-0029/2001-283 

Datum:   27.3.2002                                                                                    

                   
Župan Mestne občine Velenje  

Srečko M EH, s.r. 

 

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih 
službah (Uradni list RS, št. 32/93), 29. člena Zakona o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 
45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 6/96, 44/96, 27/97, 
70/97, 10/98, 68/98, 69/98,  74/98, 12/99, 16/99 in 
70/2000), 26. člena Zakona o dimnikarski službi (Uradni 
list SR,št. 16/74) in 24. člena Statuta Mestne občine Ve-
lenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/99), je 
Svet Mestne občine Velenje na 25. seji dne 26.3.2002 
sprejel 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
podelitvi koncesije za opravljanje gospo-
darske javne službe pregledovanja, nad-
zorovanja in čiščenja kurilnih naprav, 

dimnih vodov in  
zračnikov 

1. člen 

V odloku o podelitvi koncesije za opravljanje 
gospodarske javne službe pregledovanja, nad-
zorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih 
vodov in zračnikov (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, št. 3/01) se izza 21. člena do-
da novi 21. a člen, ki se glasi: 



Uradni vestnik Mestne občine Velenje  

stran 6 - številka 3 URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE 27. marec 2002 

21. a člen 

»Koncedent objavi razpis za zbiranje prijav za 
podelitev koncesije v skladu z odlokom najpo-
zneje v enem mesecu ko prične veljati ta od-
lok.« 

2. člen 

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

 

Številka: 315-10/2002-100 

Datum: 27.3.2002 

 

Župan Mestne občine Velenje  

Srečko MEH, s.r. 

 

 

 

Na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/99, 6/01) 
ter 37., 38. in 39. člena Zakona o urejanju naselij in dr u-
gih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 
29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 
44/97) je Svet Mestne občine Velenje na svoji 25. seji, 
dne 26.3.2002 sprejel  

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za del 

območja Občine Žalec z oznako PUP 1, 
za območje Mestne občine Velenje,  

Krajevna skupnost Vinska Gora  

1. člen 

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in 
dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za del območja občine Žalec z oznako 
PUP 1 (Ur. list Republike Slovenije, št. 34/92) 
in veljajo za območje Mestne občine Velenje, 
Krajevna skupnost Vinska gora.  

Spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za del območja občine Ža-
lec z oznako PUP 1 (v nadaljnem besedilu kra-
tko: odlok o PUP 1) se nanašajo na novograd-
nje na stavbnih zemljiščih izven ureditvenih 
območij naselij, na stavbnih zemljiščih vklju-
čenih v nova in obstoječa ureditvena območja 

ter na postavitev objektov, ki neposredno slu-
žijo primarni kmetijski proizvodnji, na območ-
jih izven ureditvenih območij naselij in stav-
bnih zemljišč.  

2. člen 

1. člen odloka o PUP 1 se dopolni z novim, 
drugim odstavkom, ki se glasi: 

"Sestavni del odloka o PUP 01,  za območje 
Mestne občine Velenje, je kartografska do-
kumentacija iz 2. člena, točke 8, odloka o 
spremembah in dopolnitvah prostorskih se-
stavin dolgoročnega plana občine Velenje 
za obdobje od leta 1986 do leta 2000; dopo l-
njen 1989 ter družbenega plana občine Ve-
lenje za obdobje 1986 - 1990 in sprememb 
in dopolnitev planskih aktov dela občine 
Žalec za območje Mestne občine Velenje - 
dopolnjen v letu 1999 (v nadaljnjem besedi-
lu: odlok o prostorskih sestavinah plana 
Mestne občine Velenje; Ur. vestnik Mestne 
občine Velenje, št. 7/2001)".  

3. člen 

5. člen odloka o PUP 1 se dopolni z novim, 
drugim odstavkom in se na novo glasi: 

"Do izdelave prostorskih izvedbenih nač r-
tov se bodo začasno urejala na podlagi tega 
odloka tudi območja in z oznakami B38 in 
B39. 

4. člen 

6. člen odloka o PUP 1 se dopo lni z novim, 
drugim odstavkom, ki se glasi: 

"Ureditvena območja naselij, oziroma stav-
bna zemljišča znotraj ureditvenih območij 
naselij, za obravnavano območje, so razvid-
na iz kartografske dokumentacije v M 
1:5000, iz 2. člena tega odloka".  

5. člen 

8. člen odloka o PUP 1 se dopolni z novim, 
zadnjim odstavkom, ki se glasi: 

"Stavbna zemljišča zunaj ureditvenih o b-
močij naselij, najboljša in druga kmetijska 
zemljišča ter gozdovi s posebnim pomenom, 
varovalni in lesnoproizvodni gozdovi so 
razvidni iz kartografske dokumentacije v M 
1:5000, iz 2. člena tega odloka".  
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6. člen 

Doda se novi, 16 a člen, ki se glasi:  

"Na stavbnih zemljiščih izven ureditvenih 
območij naselij so dovoljene novogradnje  
stanovanjskih in gospodarskih objektov  
pod pogoji, ki se nanašajo na oblikovanje 
novogradenj, določanje gradbenih parcel, 
komunalno urejanje stavbnih zemljišč, po-
sege v infrastrukturne koridorje, ohranjan-
je in razvijanje naravnih in z delom pridob-
ljenih vrednot človekovega okolja, kot so 
opredeljeni v odloku o PUP 1.  

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

Na stavbnih zemljiščih, ki so vključena v 
obstoječa ureditvena območja z oznakami 
A11 do A16 ter B40, so dovoljeni posegi v 
skladu z določili, ki veljajo za ureditveno 
območje v katero je vključeno stavbno ze m-
ljišče. 

Izven območij stavbnih zemljišč je, na pod-
lagi predhodnega pritrdilnega mnenja lo-
kalno pristojne Kmetijsko svetovalne službe 
Slovenije, dovoljena postavitev objektov, ki 
neposredno služijo primarni kmetijski pro i-
zvodnji (hlevi, staje, gnojišča in gnojne ja-
me, kozolci, sušilnice, strojne lope, rastlin-
jaki, ipd.), v kolikor ni poseg v nasprotju z 
določili odloka o PUP 1, ki se nanašajo na 
merila in pogoje glede posegov v zavarova-
na območja in varstvena območja infrastru-
kturnih objektov ter merila in pogoje za 
ohranjanje in razvijanje naravnih in z de-
lom pridobljenih vrednot človekovega okol-
ja (4)".  

7. člen 

V 18. členu odloka o PUP 1 se deveti odstavek 
pod naslovom Ureditveno območje B 40 – 
Vinska gora, v celoti črta in se nadomesti z 
novim devetim odstavkom, ki se glasi: 

“ – Ureditveno območje B 40 – Vinska go-
ra: 

Območje je skoraj v celoti že pozidano, do-
voljena je dopolnilna gradnja stanovanjskih 
objektov, poslovnih objektov z delavnicami, 
objektov centralnih dejavnosti in pomožnih 
objektov, skladno z določili tega odloka”.  

 

8. člen 

Na koncu 18. člena odloka o PUP 1 se doda 
nov odstavek, ki se glasi: 

“Na stavbnih zemljiščih, ki so vključena v 
ureditvena območja z oznakami B38 in B39 
veljajo določila 18. člena odloka, ki se nana-
šajo na ureditveno območje z oznako B40.” 

9. člen 

19. člen odloka o PUP 1 se dopolni z novim 
alineo, ki se glasi:  

" - Pri gospodarskih objektih na kmetijah, 
so izjemoma dopustne tudi drugačne obli-
kovne rešitve, ki se nanašajo na površino, 
tlorisna razmerja, naklon streh in smer sle-
mena novopredvidenega objekta, vendar le 
ob predhodni predložitvi idejnega projekta 
h kateremu poda svoje soglasje Urad za 
okolje in prostor Mestne občine Velenje".  

10.člen 

30. člen odloka o PUP 1 se dopolni z novim 
odstavkom, ki se glasi: 

"Prostorski ureditveni pogoji za območje z 
oznako PUP 1, odlok in pripadajoča kart o-
grafska dokumentacija, ter kartografska 
dokumentacija prostorskih sestavin plana 
Mestne občine Velenje, ki se nanaša na o b-
močje Krajevne skupnosti Vinska gora, so 
na vpogled na Uradu za okolje in prostor 
Mestne občine Velenje ter pri Upravni enoti 
Žalec".  

11. člen 

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

 

Številka:  350-03-0002/2002-300 

Datum:   27.3.2002                         

                                    

 

Župan Mestne občine Velenje  

Srečko MEH, s.r. 
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OBČINA ŠMARTNO  
OB PAKI 

 
 

Občina Šmartno ob Paki - ŽUPAN 

 

Na podlagi 121. Člena Statuta Občine Šmartno ob Paki 
(Uradni vestnik M estne občine Velenje, št. 4/1 -99) 

 

OBJAVLJAM  
naslednje akte Občine  

Šmartno ob Paki 

 

1. Sklep o pridobitvi nepremičnin v k.o. 
Šmartno ob Paki 

2. Sklep o razrešitvi in imenovanju člana Ko-
misije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja Občine Šmartno ob Paki  

3. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve 
župana in članov sveta Občine Šmartno ob 
Paki 

4. Odlok o proračunu Občine Šmartno ob Paki 
     za leto 2002 

 

 

Številka: 062-04/02-2002 

Datum: 27.3.2002 

 

 

Župan Občine Šmartno ob Paki 

Ivan RAKUN, s.r.  

 

 

 

 

 

 

Občina Šmartno ob Paki - SVET 

 

Svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 16. člena 
Statuta Občine Smartno ob Paki ( Uradni vestnik MOV 
št. 4-1/99 ) in 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoup-
ravi ( Uradni list RS, st. 72/93, 6/94 - odl. US, 45/94- 
odl. US , 57/ 94,14/ 95, 20/95-odl. US, 63/95 - obvezna 
razlaga , 9/96 - odl. US, 44/96 - odl.US, 26/97, 70/97, 
10/98, 68/98 - odl. US, 74/98 in 70/2000) na 22. seji dne 
18. 2. 2002 sprejel  

SKLEP 
o pridobitvi nepremičnin v k.o. Šmartno 

ob Paki 

1. 

Svet Občine Šmartno ob Paki dovoljuje prido-
bitev - nakup naslednjih nepremičnin v k.o. 
Šmartno ob Paki: 

- parcela št. 85/14- gospodarsko poslopje v 
izmeri 237 m2  

- parcela št. 85/1 - travnik, jarek v izmeri 
1453 m2  

- parcela št. 85/2 - pašnik v izmeri 409 m2 in 
parcela št. 85/3 - pašnik v izmeri 312 m2. 

LASTNIKA : Kmetijska zadruga Saleška doli-
na Soštanj in Slovenske železnice Ljubljana.  

2. 

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

 

Številka: 421-02– 04/02  

Datum: 18.2.2002 

 

Župan Občine Šmartno ob Paki 

Ivan RAKUN, s.r.  
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Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94,14/95, 57/94, 
20/95, 63/95, 73/95,9/96,39/96, 44/96,26/97,70/97, 
11/98, 68/98, 74/98, 12/99, 15/99,59/99,70/00, 100/00) 
m 24. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni ve s-
tnik MOV, št. 4 -1/99 ) je Svet Občine Šmartno ob Paki, 
na svoji seji dne 20.12. 2001 in dne 18.2.2002 sprejel  

SKLEP 
razrešitvi in imenovanju člana Komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in ime-

novanja Občine Šmartno ob Paki 

1. 

Bojan Kladnik, stan. Mali vrh 19 d, Šmartno 
ob Paki se razreši funkcije člana Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
Občine Šmartno ob Paki.  

2.  

Franc Kumar, stan. Slatina 5, Šmartno ob Paki 
se imenuje za člana Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja Občine 
Šmartno ob Paki.  

3. 

Sklep začne veljati z dnem sprejema in se ob-
javi v Uradnem vestniku MOV.  

 

Številka:062-02-1/02  

Datum: 18. 2. 2002 

 

Župan Občine Šmartno ob Paki 

Ivan RAKUN, s.r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svet občine Šmartno ob Paki je na podlagi 15. člena St a-
tuta občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne ob-
čine Velenje št. 4-1/99) in Zakona o lokalnih volitvah 
(Uradni list RS št. 72/93, 33/94 in 70/95) na seji dne 
18.3.2002  sprejel  

ODLOK 
o določitvi volilnih enot za volitve župa-
na in članov sveta Občine Šmartno ob 

Paki 

1. člen 

Za volitve svetnikov v Svet občine Šmartno ob 
Paki se določi pet volilnih enot , v katerih se 
voli skupno 10 svetnikov.  

Sedež volilnih enot je: Šmartno ob Paki št. 72, 
3327 Šmartno ob Paki. 

2. člen 

Volilne e note so: 

1. Volilna enota št 1 obsega območja naselij: 
Gorenje in Skomo.  

- Voli se en (1) svetnik.  

2. Volilna enota št. 2 obsega območja naselij: 
Paška Vas, Slatina od h. št. 24 do 27 in od 
33 do 43, Gavce od h. št. 23 do 85 ter Vel i-
ki Vrh od h. št. 1 do 18  

- Volita se 2 (dva) svetnika.  

3. Volilna enota št 3 obsega območja naselij: 
Šmartno ob Paki ter Slatina od h. št. 1 do 
23 in od 28 do 32. 

- Volijo se trije (3) svetniki.  

4. Volilna enota št. 4 obsega območja naselij: 
Podgora in Rečica ob Paki.  

- Volita se dva (2) svetnika.  

5. Volilna enota št. 5 obsega območja naselij: 
Mali Vrh, Veliki Vrh - h. št. 19 do 50 ter 
Gavce od h. št. 1 do 22.  

- Volita se dva (2) svetnika.  

3. člen  

Za volitve župana je območje občine Šmartno 
ob Paki ena volilna enota.  
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4. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha velja-
ti Odlok o določitvi volilnih enot za volitve 
župana in članov Sveta občine Šmartno ob Pa-
ki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 
7/98). 

5. člen  

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

 

Številka: 015-03/02  

Datum: 18.3.2002 

 

 

Župan Občine Šmartno ob Paki 

Ivan RAKUN, s.r.  

 

 

 

Na podlagi Zakona o financiranju občin (Ur. list RS, št. 
80/94, 45/97, 56/98, 59/99, 61/99, 67/99, 79/99) in 16. 
člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Ur. vestnik Mes t-
ne občine Velenje, št. 4 -I/99) je Svet Občine Šmartno ob 
Paki na seji dne 18. 3. 2002 sprejel naslednji  

ODLOK 
o proračunu Občine Šmartno ob Paki za 

leto 2002 

1. člen 

Predvideni prihodki proračuna Občine Šmart-
no ob Paki za leto 2002 znašajo 
291.452.000,00 SIT.  

Pregled prihodkov občinskega proračuna in 
njihova razdelitev, vključno s pre dvidenimi 
investicijami, so zajeti v bilanci prihodkov in 
odhodkov, ki je sestavni del tega odloka.  

Svet občine Šmartno ob Paki pooblašča župa-
na občine Šmartno ob Paki, da med letom us-
klajuje skupno bilanco prihodkov in odhodkov 
v skladu s predpisi Republike Slovenije za po-
dročje javnih financ. 

 

 

2. člen 

V proračunsko rezervo se izloča do 0,5 % pro-
računskih prihodkov.  

3. člen 

Sredstva proračuna se delijo v skladu z dina-
miko prihodkov.  

4. člen 

Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, 
ki so v posebnem delu občinskega proračuna 
razporejena za posamezne namene, ali začasno 
zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki o b-
činskega proračuna med letom niso doseženi v 
predvideni višini.  

O odločitvi iz prejšnjega odstavka mora župan 
obvestiti Svet občine Šmartno ob Paki in pred-
lagati ukrepe oziroma ustrezno spremembo 
občinskega proračuna. 

5. člen 

Uporabniki sredstev občinskega proračuna 
morajo izvrševati svoje naloge v mejah sred-
stev, ki so jim odobrene z občinskim proraču-
nom.  

Uporabniki sredstev občinskega proračuna 
morajo nakup blaga in storitev nad vrednostjo 
5.000.000,00 SIT  in gradbenih del nad vre d-
nostjo 10.000.000,00 SIT oddati s pogodbo na 
podlagi javnega razpisa. 

Uporabniki sredstev občinskega proračuna po-
ročajo županu o realizaciji nalog najmanj dva-
krat letno, in sicer ob polletju in ob zaključku 
leta, oziroma po potrebi.  

6. člen 

Za izvrševanje proračuna Občine Šmartno ob 
Paki je odgovoren župan Občine Šmartno ob 
Paki.  

7. člen 

Župan je pooblaščen, da: 

- razporeja tekočo proračunsko rezervo za 
financiranje posameznih namenov javne 
porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni 
bilo mogoče predvideti, ali zanje ni bilo 
mogoče predvideti zadostnih sredstev,  

- odloča o uporabi sredstev rezerv za namene 
12. člena Zakona o financiranju občin, 
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- odloča o kratkoročnem zadolževanju za fi-
nanciranje nalog javne porabe, vendar le do 
višine 5 % sprejetega proračuna, ki mora 
biti odplačano do konca proračunskega leta.  

8. člen 

Svet občine Šmartno ob Paki odloča o dolgo-
ročnem zadolževanju za namene gospodarske 
infrastrukture na ravni občine največ v obse-
gu, ki ne presega 10 % javne porabe v letu 
pred letom zadolževanja. Odplačilo glavnice 
in obresti ne sme preseči 5 % primerne pora-
be. 

Kreditne pogodbe na podlagi odločitev iz pr-
vega odstavka tega člena sklepa župan Občine 
Šmartno ob Paki.  

9. člen 

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Urad-
nem vestniku Mestne občine Velenje, upora b-
lja pa se od 1.1.2002 dalje.  

 

Številka: 403-01-02 
Datum: 18. 3. 2002 

 

Župan Občine Šmartno ob Paki 

Ivan RAKUN, s.r.  
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