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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

    

OB�INSKI PREDPISI MESTNE OB�INE VELENJE V LETU 2005 

PREDPISI
Št. Urad.  vestnika št. seje - datum 

ŽUPAN
Program priprave lokacijskega na�rta Stari jašek v Velenju 

št.2/05 - 23.2.05 
Program priprave za spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem 
na�rtu za�asne deponije komunalnih odpadkov št.2/05 - 23.2.05 
Program priprave lokacijskega na�rta za rekreacijsko obmo�je Jezero v 
Velenju (obmo�je urejanja R4/4) št.4/05 - 17.3.05 
Program priprave odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za del obmo�ja ob�ine Žalec z oznako PUP 
1, za obmo�je Mestne ob�ine Velenje, krajevna skupnost Vinska gora 
(skrajšani postopek) 

št.4/05 - 17.3.05 
Sklep o javni razgrnitvi Osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah 
odloka o ureditvenem na�rtu za�asne deponije komunalnih odpadkov št.4/05 - 17.3.05 
Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah 
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za obmo�je urejanja S4/5, Stara 
vas v Velenju Št.8/05 - 1.6.05 
Sklep o javni razgrnitvi Osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah 
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za obmo�je planske celote 01, 
krajevna skupnost Vinska gora 

št. 7/05-25.5.05 
Program priprave lokacijskega na�rta stanovanjske gradnje v ureditvenem 
obmo�ju naselja Vinska Gora 2  št. 7/05-25.5.05 
Program priprave odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za del obmo�ja urejanja S 4/5, Stara vas v 
Velenju

št. 7/05-25.5.05 
Program priprave odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 
ureditvenem na�rtu za centralne predele mesta Velenje 

št. 7/05-25.5.05 
Program priprave odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 
prostorskih in ureditvenih pogojih za Gorico, obmo�je urejanja S 4/21, S 
4/22, S 4/23,  s … 

št. 10/05--7.7.2005 
Program priprave odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za obmo�je urejanja S 4/5, Stara vas v 
Velenju št. 10/05--7.7.2005 
Stališ�e k predlogu zakona o spodbujanju skladnega  regionalnega 
razvoja št. 11/05 - 13.7.05 
Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega na�rta za rekreacijsko 
obmo�je Jezero v Velenju Št.12/05 - 22.7.05 
Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega na�rta Stari jašek v Velenju 

Št.12/05 - 22.7.05 
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Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah 
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Gorico Št.12/05 - 22.7.05 
Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega na�rta "Stara vas - sever" v 
Velenju Št.12/05 - 22.7.05 
Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah 
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za obmo�je urejanja S 4/5, Stara 
vas v Velenju št.13/05 - 28.7.05 
Program priprave odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za obmo�je urejanja S4/8, Podkraj v 
Velenju št. 14/05 - 3.8.05 
Program priprav odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za obmo�je planske celote 03; krajevne 
skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bev�e Št.17/05 - 6.10.05 
Sklep o razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o 
prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto 03: Krajevne skupnosti 
Plešivec, Cirkovce, Paka in Bev�e Št.17/05 - 6.10.05 

SVET MESTNE OB�INE VELENJE 

ODLOKI 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega na�rta Selo 

št.2/05 - 23.2.05 20.seja   - 15.2.05 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi skupnega 
organa ob�inske uprave "Medob�inski inšpektorat" št. 5/05 -20.4.05 21. seja - 12.4..05 
Odlok o komunalnih taksah in tarifa komunalnih taks 

št. 5/05 -20.4.05 21. seja - 12.4..05 
Odlok o oglaševanju na javnih površinah v Mestni ob�ini Velenje 

št. 5/05 -20.4.05 21. seja - 12.4..05 
Odlok o zaklju�nem ra�unu prora�una Mestne ob�ine Velenje za leto 2004

št.6/05 - 22.4.05 21. seja - 12.4..05 
Odlok o avto taksi prevozih 

št.9/05 - 10.6.05 22. seji  - 7.6.05 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka  prostorskih ureditvenih 
pogojih za dele mesta Velenje z oznako C4/4, C4/5, C4/6 št.9/05 - 10.6.05 22. seji  - 7.6.05 
Odlok o ravnanju z zapuš�enimi vozili v Mestni ob�ini Velenje 

št. 10/05-7.7.2005 23.seji - 5.7..05 
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem na�rtu
za�asne deponija komunalnih odpadkov št. 10/05-7.7.2005 23.seji - 5.7..05 
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Centra za vzgojo, izobraževanje 
in usposabljanje št. 10/05-7.7.2005 23.seji - 5.7..05 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prora�unu Mestne ob�ine
Velenje za leto 2005 št. 10/05-7.7.2005 23.seji - 5.7..05 
Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem 
na�rtu Stari jašek št. 11/05 - 13.7.05  
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Knjižnica Velenje ŠT. 17/05 - 6.10.05 24. seja  - 4.10.05 
Odlok o dolo�itvi javne infrastrukture na podro�ju kulture v Mestni ob�ini
Velenje ŠT. 17/05 - 6.10.05 24. seja  - 4.10.05 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru v 
Mestni ob�ini Velenje Št.20/05 - 21.11.05 25. seja - 15.11.05 
Odlok o lokacijskem na�rtu za rekreacijsko obmo�je "Jezero" v Velenju 

Št.20/05 - 21.11.05 25. seja - 15.11.05 
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Odlok o lokacijskem na�rtu "Stari jašek" 

Št.20/05 - 21.11.05 25. seja - 15.11.05 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za Gorico, obmo�ja urejanja  S4/21, S2/22m S4/24(del), S4/25, 
C4/7 in R4/10 v Velenju) Št.20/05 - 21.11.05 25. seja - 15.11.05 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za obmo�je planske celote 03: Krajevna skupnost Vinska gora Št.20/05 - 21.11.05 25. seja - 15.11.05 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih 
pogojih za obmo�je planske celote 03; Krajevne skupnosti  Plešivec, 
Cirkovce, Paka in Bev�e Št.20/05 - 21.11.05 25. seja - 15.11.05 
Odlok o spremembah in dopolnitvah  odloka o prora�unu Mestne ob�ine
Velenje za leto 2005 Št.20/05 - 21.11.05 25. seja - 15.11.05 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju in odlaganju 
komunalnih odpadkov v Mestni ob�ini Velenje Št.21/05 - 27.12.05 26. seja - 20.12.05 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prora�unu Mestne ob�ine
Velenje za leto 2006 Št.21/05 - 27.12.05 26. seja - 20.12.05 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem zavodu Muzej 
Velenje Št.21/05 - 27.12.05 26. seja - 20.12.05 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji ob�inske uprave 
Mestne ob�ine Velenje Št.21/05 - 27.12.05 26. seja - 20.12.05 
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi skupnega 
organa ob�inske uprave Medob�inski inšpektorat Št.21/05 - 27.12.05 26. seja - 20.12.05 
Odlok o razglasitvi Kulturnega doma Velenje za kulturni spomenik 
lokalnega pomena na obmo�ju Mestne ob�ine Velenje Št.21/05 - 27.12.05 26. seja - 20.12.05 

SKLEPI

Sklep o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Knjižnica 
Velenje št.2/05 - 23.2.05 20.seja   - 15.2.05 

Sklep o imenovanju �lana v svet Šolskega centra Velenje št.2/05 - 23.2.05 20.seja   - 15.2.05 

Sklep o izvzemu nepremi�nine v k.o. Velenje, iz javnega dobra (Gub�eva) št.2/05 - 23.2.05 20.seja   - 15.2.05 

Sklep o izvzemu nepremi�nine v k.o. Velenje, iz javnega dobra 
(pokopališ�e Podkraj) št.2/05 - 23.2.05 20.seja   - 15.2.05 

Sklep o prodaji nepremi�nine v k.o. Velenje (HTZ d.o.o.) št.2/05 - 23.2.05 20.seja   - 15.2.05 

Sklep o prodaji nepremi�nine v k.o. Velenje (Pungartnik) št.2/05 - 23.2.05 20.seja   - 15.2.05 

Sklep o prodaji nepremi�nine v k.o. (Merkur d.d) št.2/05 - 23.2.05 20.seja   - 15.2.05 

Sklep o izvzemu nepremi�nin v k.o. Vinska gora, iz javnega dobra 
(Vodušek) št.2/05 - 23.2.05 20.seja   - 15.2.05 

Sklep o zamenjavi nepremi�nin v k.o. Vinska gora (Vodušek) št.2/05 - 23.2.05 20.seja   - 15.2.05 

Sklep o zamenjavi nepremi�nin v k.o. Velenje (Fraktal Consultind d.o.o) št.2/05 - 23.2.05 20.seja   - 15.2.05 

Sklep o prodaji nepremi�nine v k.o. Škale (Graš�ina Turn) št.2/05 - 23.2.05 20.seja   - 15.2.05 

Sklep o odtujitvi nepremi�nine v k.o. Velenje (za potrebe TRC jezero - 
Pikin svet) št.2/05 - 23.2.05 20.seja   - 15.2.05 
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Sklep o sprejetju Novelacije energetske zasnove Mestne ob�ine Velenje št.2/05 - 23.2.05 20.seja   - 15.2.05 

Sklep o prodaji parkirnih mest v garažni hiši na Kardeljevem trgu v 
Velenju št.2/05 - 23.2.05 20.seja   - 15.2.05 

Sklep o imenovanju �lana v Nadzorni svet Savinjsko - Šaleške obmo�ne
razvojne agencije, d.o.o. št.5/05 - 20.4.05 21. seja - 12.4.05 

Sklep o imenovanju �lanov v svet zavoda Mladinski center Velenje št.5/05 - 20.4.05 21. seja - 12.4.05 

Sklep o izvzemu nepremi�nine v k.o. Velenje iz javnega dobra št.5/05 - 20.4.05 21. seja - 12.4.05 

Sklep o prodaji nepremi�nine v k..o. Velenje št.5/05 - 20.4.05 21. seja - 12.4.05 

Sklep o prodaji nepremi�nine v k.o. Velenje št.5/05 - 20.4.05 21. seja - 12.4.05 

Sklep o izdaji soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomo� družini na 
domu v Mestni ob�ini Velenje št.5/05 - 20.4.05 21. seja - 12.4.05 

Sklep o sprejetju finan�ne konstrukcije za Centralno �istilno napravo 
Šaleške doline.  št.5/05 - 20.4.05 21. seja - 12.4.05 

Sklep o ustanovitvi komisije za nadzor dela Medob�inskega inšpektorata. št.5/05 - 20.4.05 21. seja - 12.4.05 

Sklep o nakupu motornega kolesa za potrebe Policijske postaje Velenje št.5/05 - 20.4.05 21. seja - 12.4.05 

Sklep o prodaji deleža 44.313% etažne lastnine št.5/05 - 20.4.05 21. seja - 12.4.05 

Sklep o poteku aktivnosti na obmo�ju vrti�karskega naselja Kunta Kinte št.5/05 - 20.4.05 21. seja - 12.4.05 

Sklep o imenovanju �lana Nadzornega sveta Komunalnega podjetja 
Velenje Št.9/05 - 10.6.05 22.seja - 7.6.05 

Sklep o izvzemu nepremi�nine v k.o. Velenje iz javnega dobra Št.9/05 - 10.6.05 22.seja - 7.6.05 

Sklep o zamenjavi nepremi�nin v k.o. Velenje Št.9/05 - 10.6.05 22.seja - 7.6.05 

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o zamenjavi nepremi�nin v 
k.o. Velenje Št.9/05 - 10.6.05 22.seja - 7.6.05 

Sklep o izvzemu nepremi�nine v k.o. Velenje iz javnega dobra Št.9/05 - 10.6.05 22.seja - 7.6.05 

Sklep o izvzemu nepremi�nine v k.o. Vinska gora in k.o. �rnova iz javnega 
dobra Št.9/05 - 10.6.05 22.seja - 7.6.05 

Sklep o prodaji nepremi�nine v k.o. �rnova in k.o. Vinska gora Št.9/05 - 10.6.05 22.seja - 7.6.05 

Sklep o zamenjavi  nepremi�nin v k.o. Podkraj  Št.9/05 - 10.6.05 22.seja - 7.6.05 

Sklep o zamenjavi nepremi�nin v k.o. Velenje Št.9/05 - 10.6.05 22.seja - 7.6.05 

Sklep o izvzemu nepremi�nine v k.o. Velenje iz javnega dobra Št.9705 - 10.6.05 22.seja - 7.6.05 

Sklep o zamenjavi nepremi�nin v k.o. Velenje Št.9/05 - 10.6.05 22.seja - 7.6.05 
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Sklep o izvzemu nepremi�nin v k.o. Velenje iz javnega dobra Št.9705 - 10.6.05 22.seja - 7.6.05 

Sklep o prodaji nepremi�nin v k.o. Velenje Št.9/05 - 10.6.05 22.seja - 7.6.05 

Sklep o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja 
- grad Turn Št.9/05 - 10.6.05 22.seja - 7.6.05 

Sklep o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja 
- nepremi�nine parc. št. 389/2, parc. št. 3511/16 in parc. št. 3511/17 k.o. 
Velenje Št.9/05 - 10.6.05 22.seja - 7.6.05 

Sklep o prodaji 26,00% deleža etažne lastnine Št.9/05 - 10.6.05 22.seja - 7.6.05 

Sklep o sprejetju programa opremljanja za ZN Selo Št.9/05 - 10.6.05 22.seja - 7.6.05 

Sklep o sprejetju programa opremljanja za vodovod Turnšek v KS Paka Št.9/05 - 10.6.05 22.seja - 7.6.05 

Sklep o sprejetju programa opremljanja za vodovod Vinska gora Št.9/05 - 10.6.05 22.seja - 7.6.05 

Sklep o pristopu k sofinanciranju izgradnje Regionalnega centra za 
ravnanje z odpadki II. Faza projekta (Mehansko biološka obdelava 
odpadkov) Št.9/05 - 10.6.05 22.seja - 7.6.05 

Sklep o ustanovitvi in nalogah Sveta za invalide Mestne ob�ine Velenje Št.9/05 - 10.6.05 22.seja - 7.6.05 

Sklep o soglasju za izpla�ilo pove�ane delovne uspešnosti v javnem 
zavodu Lekarna Velenje Št.9/05 - 10.6.05 22.seja - 7.6.05 

Sklep o premoženjski bilanci Mestne ob�ine Velenje na dan 31.12.2004 Št.9/05 - 10.6.05 22.seja - 7.6.05 

Sklep o dolo�itvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje Št.9/05 - 10.6.05 22.seja - 7.6.05 

Sklep (notranje revidiranje - KPV) Št.9/05 - 10.6.05 22.seja - 7.6.05 

Sklep (ra�unsko sodiš�e - KPV) Št.9/05 - 10.6.05 22.seja - 7.6.05 

Sklep k pristopu k projektu ustanovitve lokalne energetske agencije Št.9/05 - 10.6.05 22.seja - 7.6.05 

Sklep o podelitvi priznanj Mestne ob�ine Velenje v letu 2005 št. 10/05-7.7.2005 23.seji - 5.7..05 

Sklep o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja  
- nepremi�nina, parc. št. 793/4, k.o. Velenje št. 10/05-7.7.2005 23.seji - 5.7..05 

Sklep o izvzemu nepremi�nine v k.o. Paški Kozjak  iz javnega dobra št. 10/05-7.7.2005 23.seji - 5.7..05 

Sklep o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega  premoženja 
- del nepremi�nine, parc št. 6731 v k.o. Paški Kozjak št. 10/05-7.7.2005 23.seji - 5.7..05 

Sklep o izvzemu nepremi�nine v k.o. Paški Kozjak iz javnega dobra št. 10/05-7.7.2005 23.seji - 5.7..05 

Sklep o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja 
- del nepremi�nine parc. št. 373 in parc.. Št. 674/1 v k.o. Paški Kozjak št. 10/05-7.7.2005 23.seji - 5.7..05 

Sklep o izvzemu nepremi�nine iz javnega dobra v k.o. Škale št. 10/05-7.7.2005 23.seji - 5.7..05 

Sklep o sprejemu posameznega programa menjave stvarnega premoženja 
v k.o. Velenje ŠT. 17/05 - 6.10.05 24. seja  - 4.10.05 

Sklep o soglasju k pove�ani delovni uspešnosti direktorja javnega zavoda 
Muzej Velenje ŠT. 17/05 - 6.10.05 24. seja  - 4.10.05 
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Sklep o imenovanju �lana Sveta za invalide Mestne ob�ine Velenje ŠT. 17/05 - 6.10.05 24. seja  - 4.10.05 

Sklep o imenovanju �lanov komisije za nadzor dela Medob�inskega
inšpektorata ŠT. 17/05 - 6.10.05 24. seja  - 4.10.05 

Sklep o sprejemu letnega program prodaje premoženje KS Šalek ŠT. 17/05 - 6.10.05 24. seja  - 4.10.05 

Sklep o sprejemu posameznega programa menjave stvarnega premoženja 
v k.o. Velenje ŠT. 17/05 - 6.10.05 24. seja  - 4.10.05 

Sklep o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja 
- nepremi�nine parc. š. 597/2, 597/17, 665/2, k.o. Paka ŠT. 17/05 - 6.10.05 24. seja  - 4.10.05 

Sklep o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja 
- nepremi�nin parc. št. 3270/9 in parc. št. 3270/13, k.o. Velenje ŠT. 17/05 - 6.10.05 24. seja  - 4.10.05 

Sklep o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja 
- nepremi�nin parc. št. 887/3 in parc. št. 888/24, k.o. Podkraj ŠT. 17/05 - 6.10.05 24. seja  - 4.10.05 

Sklep o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja 
- nepremi�nina parc. št. 1732/16, .k.o. Velenje ŠT. 17/05 - 6.10.05 24. seja  - 4.10.05 

Sklep o sprejemu posameznega programa menjave stvarnega premoženja 
v k.o. Velenje ŠT. 17/05 - 6.10.05 24. seja  - 4.10.05 

Sklep o imenovanju manjkajo�ih �lanov Komisije za nadzor dela 
Medob�inskega inšpektorata Št.20/05 - 21.11.05 25. seja - 15.11.05 

Sklep o sprejemu posameznega programa menjave stvarnega premoženja 
v k.o. Velenje Št.20/05 - 21.11.05 25. seja - 15.11.05 
Sklep o sprejemu posameznega programa menjave stvarnega premoženja 
nepremi�nin parc. št. 2615/2, za parc. št. 2610/4, parc. št. 3188/10 in 
parc. št. 2620/3 v k..o. Velenje Št.20/05 - 21.11.05 25. seja - 15.11.05 

Sklep o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja 
- dvosobno stanovanje, Šalek 102 Št.20/05 - 21.11.05 25. seja - 15.11.05 

Sklep o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja 
- dvosobno stanovanje, Prešernova 9/a Velenje Št.20/05 - 21.11.05 25. seja - 15.11.05 

Sklep o sprejemu posameznega prodaje stvarnega premoženja - 
ve�sobno stanovanja, Kersnikova 1, Velenje Št.20/05 - 21.11.05 25. seja - 15.11.05 

Sklep o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja 
-nepremi�nine, parc. št. 2537/1 v k.o. Velenje Št.20/05 - 21.11.05 25. seja - 15.11.05 
Sklep o dolo�itvi cen programov, višine subvencije za poletne rezervacije, 
stroški za�asnega izpisa in subvencioniranju prispevkov staršev zaradi 
daljših odsotnosti otrok iz zdravstvenih razlogov v Vrtcu Velenje Št.20/05 - 21.11.05 25. seja - 15.11.05 
Sklep o imenovanju �lana sveta zavoda Lekarna Velenje 

Št.21/05 - 27.12.05 26. seja - 20.12.05 
Sklep o dolo�itvi cene izvajanja gospodarske javne službe ravnanje s 
komunalnimi odpadki Št.21/05 - 27.12.05 26. seja - 20.12.05 
Sklep o soglasju k izpla�ilu enkratne letne nagrade direktorju ŠEZ Rde�a
dvorana Št.21/05 - 27.12.05 26. seja - 20.12.05 
OSTALO 

Popravek Odloka o ustanovitvi Mladinskega centra Velenje 

Št1/05
Pravilnik o vrednotenju kulturnih programov in projektov, ki se (so) 
financirajo iz prora�una Mestne ob�ine Velenje št.5/05 - 20.4.05 21. seja - 12.4.05 
Stališ�e k predlogu zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 

Št. 11/05 – 13.7.05 23. seja – 5.7.05 
Popravek  Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem 
na�rtu Stari jašek Št. 11/05 – 13.7.05  
Program gospodarske javne službe odlaganja odpadkov za leto 2006 

Št.20/05 - 21.11.05 25. seja - 15.11.05 
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Program izvajanja gospodarske javne službe ravnanje z odpadki v Mestni 
ob�ini Velenje v letu  2006 Št.20/05 - 21.11.05 25. seja - 15.11.05 
Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne ob�ine Velenje 

Št.21/05 - 27.12.05 26. seja - 20.12.05 
Okvirni program dela Sveta Mestne ob�ine Velenje v letu 2006 

Št.21/05 - 27.12.05 26. seja - 20.12.05 
Popravek odloka o lokacijskem na�rtu Stari Jašek 

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN 
IMENOVANJA 

Mnenje o kandidatu za ravnateljice Centra za vzgojo, izobraževanje in 
usposabljanje Velenje št.2/05 - 23.2.05 25.seja - 14.2.05 

Mnenje o kandidatu za ravnatelja Osnovne šole Gorica št.2/05 - 23.2.05 25.seja - 14.2.05 

Mnenje o kandidatu za ravnatelja Osnovne šole Mihe Pintarja Toleda 
Velenje št.2/05 - 23.2.05 25.seja - 14.2.05 

Mnenje o kandidatu za ravnatelja Osnovne šole Gustava Šiliha Velenje št.2/05 - 23.2.05 25.seja - 14.2.05 

Mnenje o kandidatu za ravnatelja Osnovne šole Livada Velenje št.2/05 - 23.2.05 25.seja - 14.2.05 

Mnenje o kandidatu za direktorico Varstvenega delovnega centra SAŠA št3/05 - 11.3.05 25.seja - 14.2.05 
OB�INA ŠMARTNO OB PAKI 

ŽUPAN 

OB�INSKI SVET 

ODLOKI 

Odlok o prora�unu Ob�ine Šmartno ob Paki za leto 2005 Št.1/05 – 2.2.05  
Odlok o oskrbi s pritno vodo na obmo�ju ob�ine Šmartno ob Paki Št.3/05 15.seja - 28.2.05 
Odlok o zaklju�nem ra�unu prora�una Ob�ine Šmartno ob Paki za leto 
2004 št.7/05 - 25.5.05  
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega 
organa ob�inske uprave "Medob�inski inšpektorat" št.7/05 - 25.5.05  

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prora�unu Ob�ine Šmartno 
ob Paki za leto 2005 Št.18/05 - 18.10.05  

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem na�rtu za 
center Šmartno ob Paki Št.21/05 - 27.12.05  
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi skupnega 
organa ob�inske uprave "Medob�inski inšpektorat" Št.21/05 - 27.12.05  
SKLEPI

Sklep o imenovanju predstavnikov ob�ine v svet zavoda Osnovna šola 
bratov Letonja Šmartno ob Paki Št.1/05  - 2.2.05  
Sklep o odprodaji nepremi�nin v k.o .Paška  vas iz javnega dobra 

Št.1/05  - 2.2.05  
Sklep o prodaji  nepremi�nin v k.o. Paška vas 

Št.1/05  - 2.2.05  
Sklep o prodaji nepremi�nine v k.o. Gorenje 

Št.1/05  - 2.2.05  

Sklep o prodaji nepremi�nin v k.o. Paška vas Št.1/05  - 2.2.05  
Sklep o nakupu nepremi�nin v k.o. Paška vas 

Št.1/05  - 2.2.05  
Sklep o potrditvi Investicijskega programa za Regijsko CERO Celje 

Št.3/05 15.seja - 28.2.05 
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Sklep o prodaji nepremi�nin v k.o. Paška vas 

št.7/05 - 25.5.05  
Sklep o premoženjski bilanci Ob�ine Šmartno ob Paki na dan 31.12.2004 

št.7/05 - 25.5.05  
Sklep o izvzemu nepremi�nine v k.o. Gorenje iz javnega dobra 

št.7/05 - 25.5.05  
Sklep o sprejemu novelacije Energetske zasnove ob�ine Šmartno ob Paki 

št.7/05 - 25.5.05  
Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomo� družini na 
domu v ob�ini Šmartno ob Paki št.7/05 - 25.5.05  
Sklep o imenovanju �lana Nadzornega sveta Komunalnega podjetja 
Velenje Št.9/05 - 10.6.05  
Sklep o nakupu nepremi�nin v k.o. Re�ica ob Paki 

Št.9/05 - 10.6.05  
Sklep o nakupu nepremi�nin v k.o. Šmartno ob Paki 

Št.9/05 - 10.6.05  
Sklep o prodaji nepremi�nine v k.o. šmartno ob Paki 

Št.9/05 - 10.6.05  
Sklep o prodaji nepremi�nine v k.o. Gavce 

Št.9/05 - 10.6.05  
Sklep o prodaji nepremi�ni v k.o. Gorenje 

Št.9/05 - 10.6.05  
Sklep o pristopu k sofinanciranju izgradnje Regionalnega centra za 
ravnanje za odpadki - II. Faza projekta (Mehansko biološka obdelava 
odpadkov) Št.9/05 - 10.6.05  
Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o lokacijskem na�rtu za center Šmartno ob Paki - skrajšani 
postopek Št. 16/05 - 17.9.05  
Sklep o imenovanju �lana v svet zavoda Vrtec Šoštanj 

Št.18/05 - 18.10.05  
Sklep o imenovanju �lana v svet zavoda Lekarna Velenje 

Št.18/05 - 18.10.05  
Sklep o podelitvi naziva �astni ob�an

Št.18/05 - 18.10.05  
Sklep o podelitvi plakete ob�ine Šmartno ob Paki 

Št.18/05 - 18.10.05  
Sklep o podelitvi plakete ob�ine Šmartno ob Paki 

Št.18/05 - 18.10.05  

Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o ob�inskem lokacijskem na�rtu za 
obmo�je urejanja imenovano Gne� Št.19/05 - 15.11.05  

Sklep o nakupu delov nepremi�nin v k.o. Paška vas Št.21/05 - 27.12.05  

Sklep o potrditvi programa izvajanja gospodarske javne službe odlaganja 
odpadkov za leto 2006 Št.21/05 - 27.12.05  

Sklep o potrditvi programa izvajanja gospodarske javne službe ravnanje s 
komunalnimi odpadki v ob�ini Šmartno ob Paki za leto 2006 Št.21/05 - 27.12.05  

Sklep o dolo�itvi cene izvajanja gospodarske javne službe ravnanje s 
komunalnimi odpadki Št.21/05 - 27.12.05  

Sklep o vrednosti to�ke za izra�un nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljiš�a na obmo�ju ob�ine Šmartno ob Paki za leto 2006 Št.21/05 - 27.12.05  
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Sklep o dolo�itvi cene programov v Vrtcu Šoštanj Št.21/05 - 27.12.05  

Sklep o izvzemu nepremi�nin v k.o. Paška vas iz javnega dobra Št.21/05 - 27.12.05  

Sklep o prodaji nepremi�nine v k.o. Paška vas Št.21/05 - 27.12.05  

OSTALO 

Program  priprave uskladitve Odlokov o prostorskih ureditvenih pogojih za 
ureditvena obmo�ja naselij ter obmo�je odprtega programa ob�ine
Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom Ob�ine Šmartno ob Paki 
2002 Št.3/05 15.seja - 28.2.05 

Program priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
lokacijskem na�rtu za center Šmartno ob Paki št.15/05 - 13.9.05   

Program priprave lokacijskega na�rta za stanovanjsko obmo�je Tomažk v 
Slatini Št.1/05  - 2.2.05  


