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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12) in 
24. člena Statuta Mestne občine Velenje, (Uradni vestnik MOV, št. 15/06-UPB1, 
26/07 in 18/08) na 21. seji, dne 18. junija 2013  sprejel naslednji

SKLEP 
o imenovanju člana Nadzornega sveta 
Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o. 

I.
V Nadzorni svet Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o. se 
imenuje Franc Sever.

II.
Francu Severju, ki mu preneha mandat z dnem 20. 6. 2013,  
novi štiriletni mandat začne teči z dnem 21. 6. 2013.

III.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.
 
Številka: 032-03-01/2010-284
Datum: 18. 6. 2013
                                                                                                   
                                                                                                   

                 župan Mestne občine Velenje
                                                                    Bojan KONTIČ, l. r. 

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12) in 
24. člena Statuta Mestne občine Velenje, (Uradni vestnik MOV, št. 15/06-UPB1, 
26/07 in 18/08) na 21. seji, dne 18. junija 2013  sprejel naslednji

SKLEP
o imenovanju članov v Komisijo za 

štipendiranje Proračunskega štipendijskega 
sklada Mestne občine Velenje

I.
V Komisijo za štipendiranje Proračunskega štipendijskega 
sklada Mestne občine Velenje se imenujejo:
- Dimitrij Amon,
- Suzana Žula in
- Alenka Gortan.

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

Številka: 032-09-01/2010-284
Datum: 18.6.2013

 župan Mestne občine Velenje
                                                                    Bojan KONTIČ, l. r. 

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(UPB-1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06, 26/07 in 18/08) ter 11. člena Odloka o 
priznanjih Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 2/97, 12/03 in 5/07) na 
21. seji, dne 18. junija 2013  sprejel naslednji

SKLEP
o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v 

letu 2013

I. 
Mestna občina Velenje podeljuje ob prazniku občine v letu 2013 
naslednja priznanja: 
1. Grb Mestne občine Velenje prejmejo: FRANC ŽERDONER, 
KARL ČRETNIK IN DRUŠTVO MODELARJEV »MODELAR« 
VELENJE.

FRANC ŽERDONER je eden najbolj prepoznavnih slovenskih 
harmonikarjev, vodij narodno-zabavnih ansamblov in 
skladateljev narodno-zabavne glasbe. Čeprav je od rojstva 
slaboviden, je že pri šestih letih zaigral prve melodije na 
harmoniki. Z osmimi leti je odšel v Zavod za slepo in slabovidno 
mladino v Ljubljano. Tam se je začel učiti igrati na klavir, igranja 
na harmoniko pa se je najprej učil pri Jožetu Povšetu. Po dveh 
mesecih učenja je že igral v harmonikarskem orkestru, kmalu pa 
je nastopal tudi kot solist. Leta 1963 je ustanovil prvo glasbeno 
skupino. Njegov prvi ansambel je imel okoli dvajset nastopov. 
Franc Žerdoner je igral harmoniko in kitaro, sodeloval pa je tudi 
pri pevskem zboru, ki je nastopal po vsej Sloveniji. Po končani 
srednji poklicni šoli v Škofji Loki je bil od leta 1965 do leta 
1969 zaposlen v Zdravstvenem domu Žalec, nato pa do leta 
1999 v Gorenju. Leta 1970 so bili ustanovljeni Šaleški fantje. 
Fantje so prepotovali pol Evrope, osvajali so zlate Orfejeve 
značke na festivalu na Ptuju (leta 1999 so na Ptuju kot najboljši 
ansambel festivala osvojili zlati Orfejev kipec), prva mesta pa 
so zasedli še na festivalih v Števerjanu, na Graški Gori in v 
Libojah. Dvakrat so se uvrstili na festival Slovenska polka in 
valček. Nastopali so na RTV Slovenija, sodelovali na Alpskem 
večeru, na prireditvah Glasba brez meja, na Koncertih iz naših 
krajev Radia Slovenija. Šaleški fantje so izdali 11 kaset oziroma 
zgoščenk. Kasneje je Franc Žerdoner ustanovil ansambel 
Franc Žerdoner s prijatelji. Tudi s tem ansamblom je nastopil 
na številnih festivalih in osvajal nagrade. Napisal je 230 skladb 
narodno-zabavne, pop in zborovske glasbe. Več kot dvajset let 
je igral tudi z ansamblom Sredenšek, prepeval pri Rudarskem 
oktetu in deset let z oktetom Luiss Braille slepih Slovenije, vodil 
je zbor upokojencev Vinske Gore in kvintet Flamingo. 
Franc Žerdoner je za svoje delo leta 2006 prejel priznanje 
župana Mestne občine Velenje, bil pa je tudi prejemnik priznanja 
OF Občine Žalec in Velenje, priznanja za posebne zasluge za 
delo v glasbi pri Zvezi slepih Slovenije. Prejel je tudi številna 
priznanja z različnimi ansambli na festivalih narodno-zabavnih 
ansamblov.

KARL ČRETNIK danes živi v Velenju, rojen pa je v Šentjurju pri 
Celju, kjer je obiskoval tudi osnovno šolo. Zaključil je srednjo 
šolo za sanitarne tehnike v Ljubljani in leta 1966 diplomiral 
na Višji šoli za zdravstvene delavce. V letih 1963–1971 je bil 
zaposlen na občini Velenje, potem pa na Premogovniku Velenje 
vse do upokojitve leta 2006.
Takoj po prihodu v Velenje se je zapisal med kulturne 
ustvarjalce. Gledališko ustvarjanje ima v Velenju dolgo in 
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bogato tradicijo. Karl Čretnik je eden izmed najbolj zaslužnih, 
uspešnih in vztrajnih ustvarjalcev ter organizatorjev gledališke 
dejavnosti. V Kulturno društvo Gledališče Velenje se je vključil 
že leta 1963. Začel je v Mladinskem odru Velenje, nato v 
Amaterskem gledališču Velenje, danes Kulturnem društvu 
Gledališče Velenje. V 50-letnem ustvarjanju je Karl Čretnik 
odigral 427 gledaliških predstav, 35 gledaliških vlog in režiral 
18 gledaliških predstav. Opravljal je tudi funkcijo predsednika 
Gledališča Velenje, nastopal kot recitator na številnih proslavah 
in  prireditvah v Šaleški dolini in praznovanjih Mestne občine 
Velenje. Še danes je zelo pomemben povezovalni člen z novo 
generacijo Gledališča Velenje, ljubiteljski igralec, dramaturg, 
režiser in vzornik mladim.

DRUŠTVO MODELARJEV »MODELAR« VELENJE je marca 
2013 praznovalo 50. obletnico ustanovitve društva. Skupina 
mladih modelarjev je z delovanjem začela na Osnovni šoli 
Mihe Pintarja Toleda pod vodstvom Arpada Šalamona ter na 
osnovni šoli v Starem Velenju (»konjušnica«) pod vodstvom 
Boža Mohorka. V prostorih Ljudske tehnike v parku se je 18. 
februarja 1962 zbrala skupina modelarskih zanesenjakov (25 
oseb). Občni zbor Društva modelarjev ljudske tehnike Velenje 
je bil 9. decembra 1962 v Domu Ljudske tehnike. 
Hkrati so v okviru društva delovali krožki na osnovnih šolah 
Mihe Pintarja Toleda in Gustava Šiliha ter na osnovnih šolah v 
Šoštanju in Šmartnem ob Paki. 
Z letom 1991, ko je bilo konec skupne države, je bilo potrebno 
na novo urediti tudi vse formalnosti za članstvo v mednarodnih 
organizacijah. Tega leta so velenjski modelarji tako že postali 
polnopravni člani Svetovne zveze za modelarstvo in modelarski 
šport – NAVIGE. 
Svetovnega prvenstva v FSR leta 1992 na Švedskem sta 
se udeležila Avgust Škoflek in Janez Melanšek, ki sta prvič 
zastopala Slovenijo kot samostojno državo. Tudi rezultat je bil 
odličen – sedmo mesto Janeza Melanška v kategoriji FSR-V 
7,5. 
Septembra 1992 so na Plevelovem  jezeru v Velenju organizirali 
mednarodno tekmovanje z modeli čolnov na radijsko vodenje. 
Jezero in okolica takrat nista bila urejena tako kot danes. Treba 
je bilo postaviti pomol, urediti cesto, elektriko in še kaj. Leta 
1994 se je nekaj velenjskih članov udeležilo tudi  svetovnega 
prvenstva v Banski Bystrici na Slovaškem. 
Leto 1996 je bilo društveno delo v celoti posvečeno organizaciji 
svetovnega prvenstva. Pokrovitelj svetovnega prvenstva je bil 
dr. Janez Drnovšek, takratni predsednik Vlade RS. Udeležba je 
bila rekordna: 284 tekmovalcev iz 26 držav. Velenje in Slovenijo 
so obiskali tekmovalci z vseh celin. 
Na svetovnem prvenstvu leta 2000 se je na prireditvenem 
prostoru Turistično-rekreacijskega centra Jezero zbrala pisana 
druščina 326 tekmovalcev iz 27 držav s 628 modeli. S podporo 
Mestne občine Velenje so leta 2004 vložili kandidaturo za 
organizacijo svetovnega prvenstva FSR in tekmovanje tudi 
uspešno izpeljali.
Slovenske ekipe in velenjski modelarji so avgusta 2006 na 
Norveškem prvič osvojili medalje na svetovnih prvenstvih. Leta 
2012 so se Velenjčani udeležili 18. svetovnega prvenstva v 
Dessau v Nemčiji.
V zadnjih letih redno osvajajo najvišja mesta praktično na vseh 
tekmovanjih po Evropi. 

2. Plaketo Mestne občine Velenje prejmejo: TURISTIČNO 
DRUŠTVO VINSKA GORA, MEDOBČINSKA ZVEZA 

PRIJATELJEV MLADINE VELENJE IN JOŽICA GROBELNIK. 

TURISTIČNO DRUŠTVO VINSKA GORA uspešno deluje že 
26 let. Prvih 13 let je bilo društvo najbolj prepoznavno po TV-
oddajah (več kot 40), ki so jih v sodelovanju s TV Slovenija 
gostili v Večnamenskem domu v Vinski Gori. Bili so tudi 
soorganizatorji številnih radijskih oddaj. Zaradi odmevnosti 
TV-oddaj se je izjemno povečalo zanimanje turistov za ogled 
Šaleške doline. Svoje delovanje so tako usmerili v ureditev 
turističnih zanimivosti v kraju. V sodelovanju z občino in 
turističnimi ponudniki so uredili najbolj zanimive turistične točke. 
Točke in kolesarske poti so dopolnili s smernimi tablami v kraju, 
številnimi zgibankami in razglednicami. Turistično ponudbo 
kraja so in še propagirajo na sejmih in v medijih. Pohvalijo se 
lahko, da Vinsko Goro obišče vsako leto okoli 15 avtobusov 
izletnikov, individualnih gostov pa je vsako leto več. 
Lani so ob praznovanju 25-letnice delovanja svoje delo 
predstavili v zborniku »Od včeraj v jutri«. Skupaj s KS Vinska 
Gora so pripravili koncert ob 25-letnici Večnamenskega doma 
Vinska Gora.
V društvu se zavedajo, da morajo k delu pritegniti tudi mlade. 
Na pobudo Turistično-informacijskega centra Velenje so 
pred štirimi leti ustanovili prvi Mladinski informacijski center 
v Sloveniji. V njega je vključenih preko 30 mladih turističnih 
ustvarjalcev, ki pripravljajo mnoge ustvarjalne delavnice ter 
vodijo mlade turiste po kraju.
TD Vinska Gora uspešno sodeluje s krajevno skupnostjo in 
društvi v kraju, turistično zvezo, TIC-em, Festivalom Velenje in 
občino. Društvo prav tako sodeluje na večini prireditev v občini, 
ki so povezane s turizmom. 

MEDOBČINSKA ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE VELENJE 
je bila ustanovljena oktobra 1953. Tekom let se je mozaik dela 
z mladimi širil, dopolnjeval in spreminjal z razvojem okolja in 
spremembami ter zahtevami v družbi. V letošnjem jubilejnem 
letu deluje v Šaleški dolini 15 društev prijateljev mladine pod 
okriljem Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje. Vsa 
društva so tesno povezana z okoljem. Njihovo delo pomembno 
prispeva k aktivnemu in kvalitetnejšemu preživljanju prostega 
časa otrok, mladih in staršev. Širi se krog sodelavcev – 
prostovoljcev.
MZPM Velenje podpira in usmerja delo društev v prid otrok, 
mladih in družin. Vsa leta je zveza aktivna v Šaleški dolini (leta 
1962 je bila registrirana kot Občinska zveza prijateljev mladine 
Velenje). Njeno delo je cenjeno tudi na državnem nivoju. 
MZPM Velenje je dobitnica Zlatega znaka ZPMS, najvišjega 
priznanja ZPMS. Zveza je humanitarna, nevladna, prostovoljna, 
človekoljubna organizacija, katere temeljni cilj je dvig kakovosti 
življenja otrok, mladostnikov in družin, zastopanje in uveljavljanje 
njihovih interesov in potreb ter zaščita njihovih pravic. 
Zveza deluje na območju Šaleške doline – na ozemlju treh 
občin: Velenja, Šoštanja in Šmartnega ob Paki. V zvezo so 
vključeni posamezniki, ki svoj prosti čas, znanje in izkušnje 
namenjajo prvenstveno otrokom. Medobčinska zveza prijateljev 
mladine Velenje pripravlja številne programe, med drugim: 
predšolsko bralno značk (18 let), Kajuhovo bralno značko (46 
let, sodelovalo preko 148.000 bralcev), Otroški parlament (23 
let), raziskovalno dejavnost, okoljevarstvene programe (19 let), 
projekt Evropa v šoli – mednarodni natečaj, kjer osnovnošolci 
razmišljajo o evropskih vsebinah in ustvarjajo likovna, literarna, 
fotografska, raziskovalna, video dela (14 let, sodelovalo preko 
1.500 otrok), Mala Napotnikova kiparska kolonija (39 kolonij), 
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Pikin festival – največja otroška prireditev (23.), otroška spletna 
kavarna deluje v Vili Mojci že 10 let. Pripravljajo tudi preventivne 
programe: organizirana je svetovalna skupina pri telefonu TOM 
(22 let neprekinjenega delovanja), Klub vzgojiteljev »Mladi 
za mlade« (deluje 15 let), Šola za starše (8 let). Organizirajo 
letovanja in rekreacijo otrok, prireditev Veseli december (40 let) 
in različne humanitarne akcije.

JOŽICA GROBELNIK je dolgoletna mentorica krožka 
Slovenske ljudske vezenine in animatorka kulturne dediščine 
vezenja Šaleške doline. Je vodilna izdelovalka slovenskih 
ljudskih vezenin v Sloveniji, ki z zbiranjem starih znanj iz 
slovenske kulturne dediščine in sodelovanjem strokovnjakov s 
področja vezenin prenaša svoje znanje na druge z razstavami 
in demonstracijami vezenja na številnih javnih prireditvah. 
Jožica Grobelnik je edina vezilja, ki jo dr. Janez Bogataj omenja 
v svoji knjigi Mojstrovine Slovenije. Že 18. leto vodi dva krožka 
Slovenske ljudske vezenine – »Spominčice« na Andragoškem 
društvu Univerzi za III. življenjsko obdobje Velenje. Z 
dvaintridesetimi učenkami vsako leto prikazuje vezenje in 
vezenine mlajšim rodovom. V okviru krožka so organizirali več 
samostojnih razstav, sodelovali na številnih lokalnih okoljskih 
prireditvah in razstavljali na mednarodnih razstavah v Franciji, 
Hrvaški in Srbiji. Vsako leto z ustvarjalnimi delavnicami 
predstavljajo kulturno dediščino in učijo otroke osnov šivanja in 
vezenja na Pikinem festivalu v Velenju.  
Na pobudo Jožice Grobelnik je Andragoško društvo Univerza za 
III. življenjsko obdobje Velenje v sodelovanju z Mestno občino 
Velenje in Muzejem Velenje že drugič pripravilo tridnevno 
mednarodno prireditev z naslovom Mednarodni festival 
vezilstva Velenje. Prireditev so izvedli v okviru 24 EPK zgodb 
Velenja in naj bi se  v prihodnje odvijala vsake tri leta. Festival 
je edinstven po vsebini in programu, ker ga je pripravila tretja 
generacija tudi s prostovoljnim delom. Na festivalu so sodelovali 
predstavniki iz Slovenije, Nemčije, Francije in Hrvaške, ki so 
prikazali vezilna znanja svojega kraja, pokrajine in dežele. Na 
prireditvenem prostoru so bile tudi kreativne delavnice, ki so 
prikazovale izdelavo različnih tehnik vezenja. Zainteresirani 
obiskovalci so tehniko vezenja lahko tudi preizkusili. Festival 
je imel tudi tekmovalni duh, saj se je nagradil najlepši »vezeni 
pogrinjek«, ki so ga razstavili sodelujoči rokodelci. 

II.
Prejemnikom priznanj pripadajo odličja in plakete v skladu 
z Odlokom o priznanjih Mestne občine Velenje. Prejemniki 
priznanja prejmejo na slovesnosti ob občinskem prazniku. 

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

Številka: 032-10-0001/2013
Datum: 18. junij 2013

 župan Mestne občine Velenje
                                                                    Bojan KONTIČ, l. r. 

                                                                                                 
            

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena  Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MOV, št. 15/2006-UPB1, 26/2007 in 18/2008) in 93. člena Zakona 
o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,  30/02, 56/02- ZJU, 110/02- 
ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO,  109/08, 49/09, 38/10, 107/10, 110/11in 
104/12) na 21. seji, dne 18. junija 2013  sprejel naslednji

SKLEP
o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje 

na dan 31.12.2012

I.
Svet Mestne občine sprejme premoženjsko bilanco Mestne 
občine Velenje.

 
II.

Skupno premoženje Mestne občine Velenje na dan 31. 
december 2012 znaša po knjigovodskih izkazih 178.702.276 
EUR.

III.
Tabela – opis postavk z zaporednimi številkami od 1 do 27 je 
sestavni del tega sklepa.

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

Številka: 403-03-0004/2013
Datum: 18. junij 2013

 župan Mestne občine Velenje
                                                                    Bojan KONTIČ, l. r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona 
v vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 
94/10-ZIU in 40/12-ZUJF) in 24. člena statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 15/06 – UPB-1, 26/07 in 18/08), na 21. seji, dne 18. junija 
2013  sprejel naslednji

SKLEP
o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih 

Vrtca Velenje za šolsko leto 2013/2014

I.
V šolskem letu 2013/2014 pomeni določitev o fleksibilnem 
normativu povečanje števila otrok v oddelku za največ dva 
otroka, glede na število otrok v oddelku.

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje, fleksibilni normativ pa se 
začne uporabljati od 1. 9. 2013 dalje.

Številka: 640-01-0007/2004-530
Datum: 18. junij 2013 

župan Mestne občine Velenje
                                                                    Bojan KONTIČ, l. r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 19. člena Pravilnika o normativih 
in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 
73/00, 75/05, 33/08, 126/08 in 47/10) in 22. člena Pravilnika o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in 
opremo vrtca (Uradni list RS, št. 47/13), ter 139. člena statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08), 
na 21. seji, dne 18. junija 2013  sprejel naslednji

SKLEP
o uporabi manjše notranje igralne površine 

na otroka v Vrtcu Velenje za šolski leti 
2013/2014 in 2014/2015

I.
Za šolski leti 2013/2014 in 2014/2015 se določi v Vrtcu 
Velenje uporaba manjše notranje igralne površine na otroka, 
kot je zakonsko določeno v 19. členu Pravilnika o normativih 
in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 
(Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08 in 47/10), ter v 
22. členu Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo 
vrtca (Uradni list RS, št. 47/13). 

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o normativih in minimalnih 
tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, 
št. 47/13) dajejo občini, ustanoviteljici vrtca možnost, da vrtec 
lahko uporabi manjšo notranjo igralno površino na otroka, 
kot to določa 19. člen Pravilnika o normativih in minimalnih 
tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. 

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje, manjša notranja igralna 
površina na otroka določena v tem sklepu, pa se začne 
uporabljati ob izdaji soglasja ministra, pristojnega za področje 
predšolske vzgoje, od 1. septembra 2013 dalje za dve šolski 
leti.

Številka: 641-01-0001/2003-530
Datum: 19. 6. 2013

župan Mestne občine Velenje
                                                                   Bojan KONTIČ, l. r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi Zakona o spremljanju državnih pomoči 
(Uradni list RS št. 37/04), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 
– Odl. US, 51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12 – ZUJF), Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09-ZIPRS1011 in 
3/13) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 
15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na 21. seji, dne 18. junija 2013  sprejel naslednji

ODLOK 
o spodbujanju podjetništva v Mestni občini 

Velenje 

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

S tem odlokom se določijo namen, pogoji, upravičenci, ukrepi in 
postopek dodeljevanja sredstev za spodbujanje podjetništva v 
Mestni občini Velenje (v nadaljnjem besedilu: MOV) ter nadzor 
nad porabo dodeljenih sredstev. 

2. člen
Namen tega odloka je vzpostavitev učinkovitega podpornega 
okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja v vseh 
fazah njihovega razvoja, spodbujanje ustanavljanja novih 
podjetij, pospeševanje njihove rasti in ustvarjanja novih 
delovnih mest, pospeševanje izkoriščanja podjetniških in 
inovacijskih potencialov.

3. člen
Sredstva za izvedbo ukrepov za spodbujanje razvoja 
podjetništva v MOV se zagotavljajo v proračunu MOV in se 
dodeljujejo v obliki dotacij oz. subvencij ali subvencij obrestne 
mere.

4. člen
Sredstva in njihova višina se dodeljujejo na podlagi letnega 
načrta proračuna MOV in na podlagi izvedenega javnega 
razpisa. 

5. člen   
Sredstva na podlagi tega odloka se dodeljujejo kot državne 
pomoči po pravilu »de minimis«. Splošna določila za ukrepe 
pomoči »de minimis« so naslednja: 
- pomoči se dodeljujejo v skladu z Uredbo Komisije (ES) 
1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 
Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč 
»de minimis« (Uradni list EU L 379, 28. 12. 2006, str. 5–10); 
- skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu podjetju na 
podlagi pravila »de minimis« ne sme preseči 200.000,00 
EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na 
obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v 
cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja 
pomoči 100.000,00 EUR); 
- do »de minimis« pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev:
ribištva in ribogojstva, premogovništva, primarne proizvodnje 
kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o 
ustanovitvi Evropske skupnosti, pomoči, dodeljene podjetjem, 
ki delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih 
proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v primeru, če je 
znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih 
proizvodov, ki so kupljeni od primarnih, proizvajalcev ali jih 
zadevna podjetja dajo na trg oziroma če je pomoč pogojena s 
tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce, 
ter podjetja v težavah. Podjetja, ki delujejo v cestnoprometnem 
sektorju, niso upravičena do pomoči za nabavo vozil za cestni 
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prevoz tovora;   
- pomoč ni pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred 
rabo uvoženega blaga;
- pomoč ni namenjena izvozu oz. z izvozom povezane 
dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, 
neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo 
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, 
povezanimi z izvozno dejavnostjo;
- v primeru, da je prejemnik za iste upravičene stroške prejel 
ali namerava prejeti tudi drugo državno pomoč, skupni znesek 
prejete pomoči ne sme preseči dovoljenih intenzivnosti  
državnih pomoči;
- MOV prejemnika pisno obvesti, da je pomoč dodeljena po 
pravilu »de minimis«;
- upravičenci morajo  pred dodelitvijo sredstev podati pisno 
izjavo o:
a) že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo, pri 
katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju 
še kandidiral za »de minimis« pomoč, 
b) drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene 
stroške, v kakšni višini in pri katerem dajalcu pomoči se je 
zaprosilo in zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči »de 
minimis« ne bo presežena zgornja meja »de minimis« pomoči 
ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.

II. UPRAVIČENCI 
6. člen

Upravičenci do sredstev so samostojni podjetniki posamezniki 
in mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana 
kot gospodarska družba, zavod, zadruga ali druga pravna 
oseba zasebnega prava s sedežem oziroma lokacijo poslovne 
enote na območju MOV in bodo izvajali naložbo ali projekt na 
območju MOV. Prav tako so upravičenci subjekti, ki nimajo 
sedeža v MOV, vendar bodo izvajali naložbo na območju MOV 
(velja samo za namen 1., 2. in 12. iz 9. člena tega odloka). 
Po tem odloku se uporablja izraz »gospodarski subjekt« za 
subjekt, organiziran kot gospodarska družba ali samostojni 
podjetnik posameznik.

7. člen
Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz 
Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, z dne 6. 8. 
2008: 
- mikro podjetje ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni pomet 
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijonov EUR;
- malo podjetje ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet 
in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR;
- srednje podjetje ima manj kot 250 zaposlenih in letni promet, 
ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki 
ne presega 43 milijonov EUR. 
Pri definiciji podjetij se upoštevajo tudi lastniška razmerja 
(povezave, ki jih ima to podjetje z drugim podjetjem).
8. člen
Do sredstev niso upravičeni gospodarski subjekti in druge 
pravne osebe, ki:
- so v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku 
prisilne poravnave ali likvidacije v skladu z zakonom, ki 
ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju;
- so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega 
leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico 
osnovnega kapitala družbe;

- prejemajo državno pomoč po posebnem programu za 
reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah;
- so že koristila pomoč za posamezne namene do višine, ki jo 
omogočajo posamezna pravila državnih pomoči;
- nimajo pravočasno in v celoti izpolnjenih pogodbenih 
obveznosti do MOV iz predhodnih javnih razpisov, če so na 
njih sodelovala;
- so dolgoročno plačilno nesposobna, skladno s tretjim 
odstavkom 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju;
- so na seznamu subjektov, za katera v razmerju do MOV veljajo 
omejitve poslovanja po Zakonu o integriteti in preprečevanju 
korupcije;
- so že prejela državno pomoč po tem odloku in naložbe 
oziroma storitve niso izvedla v skladu s podpisano pogodbo;
- so bila za isti namen že sofinancirana iz drugih virov (npr. 
sredstva Zavoda za zaposlovanje, Slovenskega podjetniškega 
sklada, EU sredstva in podobno);
- imajo zapadle, neplačane obveznosti iz naslova davkov, 
prispevkov in drugih obveznih dajatev;
- imajo zapadle, neplačane obveznosti do MOV.   

III. UKREPI ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA   
9. člen

Sredstva se dodeljujejo za naslednje namene:
1. spodbujanje naložb v gospodarstvo; 
2. spodbujanje zagona podjetij v inkubatorju in parku; 
3. podpora subjektom inovativnega okolja;
4. spodbujanje razširjanja dejavnosti in znanja; 
5. spodbujanje usposabljanja; 
6. spodbujanje promocijskih aktivnosti podjetij; 
7. spodbujanje ustvarjanja novih delovnih mest; 
8. spodbujanje povezovanja podjetij;
9. spodbujanje projektov inovacij;
10. subvencioniranje najemnin poslovnih prostorov;
11. spodbujanje socialnega podjetništva; 
12. spodbujanje projektov, pomembnih za razvoj 
mestnega središča. 

V posameznem javnem razpisu se določijo ukrepi, ki so 
predmet sofinanciranja, pogoji, upravičeni stroški in njihova 
višina, najnižji znesek prijavljene naložbe oziroma projekta, 
najvišja dodeljena višina sredstev na upravičenca ter merila in 
kriteriji za dodeljevanje sredstev po tem odloku.

10. člen
Za posamezni ukrep se v okviru tega odloka določijo njegov 
namen, upravičenci, pogoji, upravičeni stroški, višina 
sofinanciranja, instrument dodeljevanja sredstev. 

11. člen
 (naložbe v gospodarstvo)

Namen ukrepa: spodbujanje naložb v gospodarstvo 
(spodbujanje začetnih investicij in investicij v razširjanje 
dejavnosti) in s tem zagotoviti boljše možnosti za gospodarski 
razvoj in povečanje konkurenčnih prednosti prijaviteljev ter 
odpiranje novih delovnih mest, povezanih z naložbo. 
Upravičenci: gospodarski subjekti, ki investirajo v razvoj in 
razširitev dejavnosti.

Pogoji: 
- naložba se mora izvesti na območju MOV in se ohraniti vsaj 
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5 let po njenem zaključku;
- pri izračunu subvencije obrestne mere se upošteva referenčna 
obrestna mera, objavljena v Uradnem listu EU.
Upravičeni stroški: strošek nakupa zemljišča na območju 
MOV, strošek projektne in investicijske dokumentacije za 
gradnjo poslovnih prostorov, strošek komunalnega prispevka, 
strošek nakupa, gradnje ali prenove poslovnih prostorov, 
strošek nakupa strojev in opreme in celovita obnova obstoječe 
proizvodnje, strošek razvoja novih produktov ali storitev, 
strošek nakupa patenta, licence, nepatentiranega tehničnega 
znanja, strošek obrestne mere za najete kredite za izvedbo 
materialne in/ali nematerialne investicije.
Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov za mikro 
in mala podjetja in do 40 % upravičenih stroškov za srednje 
velika podjetja (brez DDV). Subvencija obrestne mere ne sme 
preseči 5 % vrednosti naložbe.
Instrument dodeljevanja sredstev: dotacije oz. subvencije in 
subvencije obrestnih mer.

12. člen
(zagon inkubiranih in inovativnih podjetij)

Namen ukrepa: spodbujanje zagona podjetij v subjektih 
inovativnega okolja (podjetniških inkubatorjih, tehnoloških 
parkih) in  spodbujanje ustanavljanja novih tehnoloških in 
inovativnih podjetij.
Upravičenci: gospodarski subjekti, ki delujejo v subjektih 
inovativnega okolja.
Pogoji: sklenjena pogodba z lastnikom oziroma upravljavcem 
inkubatorja oziroma parka; posameznemu podjetju bo 
sofinanciran največ en projekt.
Upravičeni stroški: stroški ustanovitve podjetja, stroški izdelave 
poslovnega načrta za novi poslovni program, plače zaposlenih v 
podjetju, ki delajo na razvoju, stroški promocije, stroški najema 
opreme za realizacijo novega poslovnega programa, stroški 
najema poslovnih prostorov, stroški nadomestila za uporabo 
stavbnih zemljišč, stroški testiranja in dodatnega usposabljanja 
za realizacijo novega poslovnega programa, stroški patentnih 
in ostalih zaščit, materialne investicije v povezavi z novim 
poslovnim programom, nematerialne investicije v povezavi 
z novim poslovnim programom (nematerialne investicije 
zajemajo pridobivanje posebnih certifikatov in standardov, 
zaščito lastnih oziroma nakup patentov, nakup licenc, know-
howa ali nepatentiranega tehničnega znanja).
Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov (brez 
vključenega DDV), stroški dela redno zaposlenih v višini do 12 
minimalnih mesečnih plač.
Instrument dodeljevanja sredstev: dotacije oz. subvencije.

13. člen
(podpora subjektom inovativnega okolja)

Namen ukrepa: spodbujanje delovanja subjektov inovativnega 
okolja.
Upravičenci: podjetniški inkubator in tehnološki park s sedežem 
v Mestni občini Velenje.
Pogoji: vpis v evidenco pri pristojnem ministrstvu.
Upravičeni stroški: stroški plač zaposlenih, stroški zunanjih 
svetovalcev, nakup opreme za delovanje upravičenca.
Višina sofinanciranja: do 100 % upravičenih stroškov (brez 
DDV).
Instrument dodeljevanja sredstev: dotacije oz. subvencije.

14. člen
(razširjanje dejavnosti in znanja)

Namen ukrepa: sofinanciranje stroškov pri pripravi in izvajanju 
strateških razvojnih projektov podjetja v fazi nastajanja in 
rasti podjetja, za razširjanje znanja za krepitev konkurenčnih 
prednosti in inovacijskih sposobnosti podjetja.
Spodbujanje podjetij k prijavi na mednarodne in domače 
razpise ter s tem povečanje možnosti za pridobivanje dodatnih 
sredstev za sofinanciranje lastnih projektov in aktivnosti.
Upravičenci: gospodarski subjekti.
Upravičeni stroški: stroški zunanjega izvajalca pri pripravi 
programov povezovanja, vzpostavljanja skupnih razvojnih 
funkcij, internacionalizacije ali tehnološkega razvoja, ter stroški 
zunanjih izvajalcev v zvezi s pripravo prijave na mednarodne 
razpise.
Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov (brez 
vključenega DDV).
Instrument dodeljevanja sredstev: dotacije oz. subvencije.

15. člen
(usposabljanje)

Namen ukrepa: spodbujanje delodajalcev k usposabljanju 
zaposlenih v obliki posebnega izobraževanja z namenom 
pridobitve ustreznih znanj in spretnosti zaposlenih in s tem 
večanja konkurenčnosti podjetij na območju MOV.
Upravičenci: gospodarski subjekti. 
Pogoji: izdelan strateški razvojni dokument podjetja, vključno z 
letnim programom izobraževanja in usposabljanja zaposlenih 
delavcev v podjetju, ki vsebuje vrste programov, število 
udeležencev in predvidene stroške ter izvajalce programov. 
Upravičeni stroški: stroški zunanjih izvajalcev pri projektih 
usposabljanja, stroški kotizacij udeležencev usposabljanja.
Višina sofinanciranja: do 45 % upravičenih stroškov (brez 
vključenega DDV).
Instrument dodeljevanja sredstev: dotacije oz. subvencije. 

16. člen
 (promocija podjetij)

Namen ukrepa: spodbujanje podjetij k sodelovanju na sejmih in 
razstavah doma ali v tujini s ciljem, da predstavijo potencialnim 
kupcem svoje proizvode in storitve ter sofinanciranje 
promocijskih akcij podjetij.
Upravičenci: gospodarski subjekti.
Upravičeni stroški: stroški najema, postavitve in delovanja 
stojnice na sejmu ali razstavi doma ali v tujini ter stroški 
oglaševanja in izdelave promocijskih materialov.
Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov (brez 
vključenega DDV).
Instrument dodeljevanja sredstev: subvencije oz. dotacije.

17. člen
(nova delovna mesta)

Namen ukrepa: spodbujanje odpiranja novih delovnih mest z 
zaposlovanjem novih delavcev ter posledično prispevanje k 
manjši brezposelnosti na območju MOV. 
Upravičenci: gospodarski subjekti.
Pogoji: vsaka sofinancirana zaposlitev mora trajati najmanj 2 
leti, odpiranje novega delovnega mesta mora biti izvedeno na 
območju MOV. 
Na novem delovnem mestu se zaposli osebo s stalnim 
bivališčem na območju MOV, ki je prijavljena kot iskalec 
zaposlitve.
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V primeru, da novo zaposleni delavec postane brezposeln 
iz kateregakoli razloga pred potekom 2 let, mora prejemnik 
sredstev v roku 30 dni od prenehanja zaposlitve zaposliti 
novega delavca, ki ustreza v tem odloku opredeljenim pogojem. 
V nasprotnem primeru mora prejemnik dodeljenih sredstev le-
ta vrniti.  
Upravičeni stroški: stroški dela v višini do 12 minimalnih 
mesečnih plač vključno s plačilom prispevkov delodajalca, 
stroški zdravniškega pregleda in izpita varstva pri delu. 
Višina sofinanciranja: do 100 % upravičenih stroškov. 
Instrument dodeljevanja sredstev: dotacije oz. subvencije.

18. člen
(povezovanje podjetij) 

Namen ukrepa: spodbujanje povezovanja podjetij z razvojnimi 
in raziskovalnimi institucijami s ciljem povečanja konkurenčnih 
prednosti in izboljšanja tržnega položaja.
Upravičenci: gospodarski subjekti, ki se povezujejo z najmanj 
dvema podjetjema in vsaj eno institucijo znanja ter so v zvezi 
s tem sklenila dogovor o sodelovanju. Upravičenci izberejo 
nosilno podjetje, ki v imenu skupine nastopa kot vlagatelj.
Pogoji: povezovanje z razvojnimi institucijami mora predstavljati 
osnovo za povečanje konkurenčnih prednosti prijavitelja 
(razvoj, raziskave) oziroma povečanje njegove dodane 
vrednosti. Stroški zunanjih storitev razvojnih in izobraževalnih 
institucij oziroma izvajalcev morajo biti v skladu z običajnimi 
tržnimi cenami.
Upravičeni stroški: stroški zunanjih izvajalcev pri pripravi 
skupnih programov za povezovanje podjetij, stroški za 
svetovanje in razširjanje specifičnega znanja, za potrebe 
izvajanja skupnih programov, stroški za raziskave in razvoj 
novih skupnih proizvodov ali storitev, stroški za promocijo 
novih skupnih proizvodov ali storitev, stroški za posebno 
usposabljanje podjetnikov in zaposlenih za pripravo in izvajanje 
skupnih programov, stroški vodenja skupnega programa 
povezovanja.
Višina sofinanciranja: do 35 % upravičenih stroškov (brez 
vključenega DDV).
Instrument dodeljevanja sredstev: dotacije oz. subvencije.

19. člen
(projekti inovacij) 

Namen ukrepa: spodbujanje inovativnosti in podjetniških 
vlaganj v raziskave in tehnološki razvoj. 
Upravičenci: gospodarski subjekti. 
Pogoji: v primeru, da se za raziskovalno dejavnost z namenom 
razvoja novih produktov, storitev ali postopkov najame zunanje 
izvajalce (raziskovalce), morajo ti izpolnjevati pogoje, določene 
s predpisi o raziskovalni dejavnosti. 
Upravičeni stroški: stroški pridobitve patenta, stroški za zaščito 
blagovne znamke, materialni stroški za izdelavo prototipa, 
stroški raziskovalnih in drugih storitev, ki so namenjene 
izključno raziskovalni dejavnosti pri prijavljenem projektu. 
Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov (brez 
vključenega DDV).
Instrument dodeljevanja sredstev: dotacije oz. subvencije.

20. člen
(najemnina poslovnih prostorov)

Namen ukrepa: spodbujanje lokalnega gospodarskega razvoja 
in ustvarjenje novih delovnih mest.  
Upravičenci: gospodarski subjekti.

Upravičeni stroški: strošek najema poslovnih prostorov ter 
strošek nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. 
Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov (brez 
vključenega DDV). 
Instrument dodeljevanja sredstev: dotacije oz. subvencije. 

21. člen 
(socialno podjetništvo)

Namen ukrepa: spodbuditi in podpreti projekte, ki bodo z 
razvijanjem dejavnosti socialnega podjetništva osebam iz 
ranljivih ciljnih skupin zagotavljali zaposlitve in ustvarjali nova 
delovna mesta. 
Upravičenci: podjetja, ki so pridobila status socialnega podjetja 
v skladu s predpisi, ki urejajo področje socialnega podjetništva, 
pravne osebe (društvo, zavod, ustanova, gospodarska družba, 
zadruga, ali druga pravna oseba zasebnega prava), ki imajo v 
ustanovitvenem aktu določeno neprofitno delovanje in delujejo 
po principu socialnega podjetništva ter imajo sedež ali lokacijo 
poslovne enote na območju MOV. 
Pogoji: sofinancirani bodo projekti, ki bodo razvijali tržne 
dejavnosti (proizvodnjo, prodajo proizvodov ali  storitev) v 
skladu z načeli socialnega podjetništva kot jih opredeljuje 
zakonodaja na področju socialnega podjetništva.
Upravičeni stroški: stroški usposabljanj, stroški nakupa strojev 
in opreme potrebnih za opravljanje dejavnosti socialnega 
podjetništva, stroški najema poslovnih prostorov ter stroški 
nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, kjer opravlja 
dejavnost socialnega podjetništva, stroški promocijskih 
aktivnosti.
Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov (brez 
vključenega DDV).
Instrument dodeljevanja sredstev: dotacije oz. subvencije. 

22. člen
(projekti, pomembni za razvoj mestnega središča)

Namen ukrepa: spodbujati projekte, s katerimi bo mestno 
središče postalo še bolj atraktivno in zanimivo tako za 
podjetnike kot za prebivalce in obiskovalce. 
Upravičenci: gospodarski subjekti.
Pogoji: naložba oziroma projekt se mora izvesti na območju 
mestnega središča Velenja. Prednost bodo imeli projekti, ki 
bodo usmerjeni k poenotenju izgleda mestnega središča.
Upravičeni stroški: stroški zunanjih izvajalcev pri pripravi 
projektov, stroški promocije projektov, nakup opreme za 
izboljšanje poslovanja upravičenca, stroški ureditve zunanjega 
izgleda objektov (oprema letnih vrtov gostinskih lokalov, vitrine 
in izložbe, označbe, table in podobno).
Višina sofinanciranja: do 50 % upravičenih stroškov (brez 
vključenega DDV).
Instrument dodeljevanja sredstev: dotacije oz. subvencije. 

IV. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV 
23. člen

Postopek dodeljevanja sredstev upravičencem se izvede po 
postopku, določenim s tem odlokom in javnim razpisom, ki 
mora biti izveden v skladu z veljavno zakonodajo. 

24. člen
Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo s sklepom za 
izvedbo javnega razpisa za dodelitev sredstev za spodbujanje 
podjetništva v MOV (v nadaljevanju: komisija) imenuje župan.
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25. člen
Merila in kriteriji za dodeljevanje pomoči »de minimis« po tem 
odloku se podrobneje določijo v javnem razpisu. 

 
26. člen 

Javni razpis za dodelitev sredstev se objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije in na spletni strani MOV. 

27. člen
Odpiranje prejetih vlog je praviloma javno. Postopek odpiranja 
vlog se izvede v roku, ki je predviden v javnem razpisu. 

 
28. člen

Župan izda sklepe o izbiri prejemnikov sredstev na podlagi 
predloga komisije iz 24. člena tega odloka.
Upravičenec lahko vloži na MOV pritožbo v roku 8 dni od 
prejema sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodbe 
z izbranimi upravičenci.
Pritožnik mora v pritožbi natančno navesti pritožbene razloge. 
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za dodelitev 
sredstev. O  pritožbi odloči župan v roku 15 dni s sklepom.

29. člen
Za namen dodelitve sredstev se sklene pogodba med MOV in 
izbranim upravičencem. Obvezne sestavine pogodbe so: 
1. naziv in naslov obeh pogodbenih strank; 
2. namen, za katerega so sredstva dodeljena; 
3. višina dodeljenih sredstev;    
4. terminski plan porabe sredstev; 
5. način nadzora nad namensko porabo sredstev kot na 
primer: 
- spisek dokazil, ki jih mora predložiti upravičenec za porabo 
sredstev;
- poročila o poteku in rezultatih porabljenih sredstev;
- dolžnost MOV, da spremlja in nadzira izvajanje pogodbe in 
namensko porabo proračunskih sredstev ter preverja namensko 
porabo sredstev v obdobju dveh let po izvedbi projekta;
- določilo, da mora upravičenec ob nenamenski porabi sredstev, 
sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi; 
6. drugo, kar sledi iz notranjih predpisov in usmeritev MOV 
glede obvezne vsebine pogodb. 

V. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
30. člen

Upravičenci morajo vsako leto do izteka roka, določenega v 
pogodbi, MOV predložiti poročila o izvedenih aktivnosti oziroma 
zaključenih projektih, za katere so jim bila dodeljena sredstva 
in dokazila o namenski porabi sredstev.
Nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev in izvajanjem 
aktivnosti oziroma do pomoči upravičenih projektov, opravlja 
pristojni organ MOV za malo gospodarstvo.
Upravičenec mora vrniti prejeta sredstva v občinski proračun, 
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema 
nakazila, do dneva vračila, če je bila na podlagi nadzora ali 
oddanega poročila ugotovljena nenamenska poraba sredstev 
Če upravičenec ni oddal poročila ali če je bila na podlagi 
nadzora ugotovljena nenamenska poraba sredstev, ne more 
pridobiti sredstev na podlagi tega odloka na naslednjem 
javnem razpisu.

31. člen
MOV mora komisiji ministrstva, pristojnega za nadzor državnih 
pomoči, posredovati podatke o dodeljenih državnih pomočeh 
v skladu z Uredbo o posredovanju podatkov in poročanju o 
dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de 
minimis«. 

VI. KONČNE DOLOČBE
32.  člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, št. 11/02, 13/07).

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

Številka: 015-03-0003/2013
Datum: 18. junij 2013  

župan Mestne občine Velenje
                                                                   Bojan KONTIČ, l. r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 57. in 97. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP 
in 57/12) ter na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na 21. seji, dne 18. 
junija 2013  sprejel naslednji

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O PROSTORSKIH 
UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE 

PLANSKE CELOTE 02;
Krajevni skupnosti Škale-Hrastovec in 

Konovo-del (PUP 02)

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje planske celote 02 (Uradni 
vestnik Mestne občine Velenje, št. 6710-PB1, 27/10 in 6/12 - v 
nadaljevanju: odlok).

2. člen
(1) V 8. členu odloka se peti odstavek spremeni tako, da 
se glasi:
»(5) Izven območij stavbnih zemljišč (kmetijska zemljišča in 
gozdna zemljišča) so, na podlagi predhodnega pritrdilnega 
mnenja pristojne Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije 
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– izpostava Velenje (na kmetijskih zemljiščih) in soglasja 
pristojne krajevne enote Zavoda za gozdove Slovenije (na 
gozdnih zemljiščih) dovoljena vzdrževalna dela in gradnja 
objektov (zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih 
objektov), ki so namenjeni kmetijsko – gozdarski dejavnosti 
(hlevi, staje, gospodarska poslopja, gnojišča in gnojne jame, 
kozolci, sušilnice, kmečke lope, rastlinjaki, silosi, ipd.). 
Stavbe naj se po tipologiji prilagodijo okoliškim objektom in 
značilnosti lokalne graditeljske tradicije (naklon strehe, smer 
slemena, itd.) in usmerjajo, v primeru grajenega območja 
kmetije, v bližino obstoječega območja stavbnih zemljišč 
kmetije.«
V 8. členu odloka se šesti odstavek spremeni tako, da se 
glasi:
»(6) Izven območij stavbnih zemljišč je dovoljena tudi gradnja 
objektov (ki niso namenjeni kmetijsko – gozdarski dejavnosti), 
ki služijo izkoriščanju naravnih virov in surovin (male hidro 
elektrarne, sončne elektrarne, ipd.), gradnja in vzdrževanje 
komunalne infrastrukture vključno s telekomunikacijsko 
infrastrukturo, objektov za šport, rekreacijo, prireditve, ter 
objektov za zaščito in reševanje ljudi oz. njihovega premoženja 
ob različnih nesrečah.«

3. člen
12. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov
(1) Na celotnem območju PUP je dovoljena postavitev in 
gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z ostalimi 
določili odloka o PUP 02. 
(2) Postavitev majhnih stavb je dopustna le na zemljiških 
parcelah, ki pripadajo stavbi h kateri se gradijo in sicer najdlje 
za čas njenega obstoja.
(3) Izven območjih stavbnih zemljišč (kmetijska in gozdna 
zemljišča) je na podlagi pritrdilnega mnenja pristojne 
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije – izpostava Velenje 
(na kmetijskih zemljiščih), pristojne krajevne enote Zavoda 
za gozdove Slovenije (na gozdnih zemljiščih) in soglasja 
Mestne občine Velenje (na kmetijskih in gozdnih zemljiščih) 
možna gradnja enostavnih objektov, ki so namenjeni kmetijsko 
– gozdarski dejavnosti. 
(4) Za razvrščanje glede na zahtevnost gradnje med 
nezahtevne in enostavne objekte se uporabljajo predpisi 
Republike Slovenije s področja prostorskega načrtovanja in 
graditve objektov.
(5) Merila in pogoji za dopustnost gradnje na kmetijskih in 
gozdnih zemljiščih so opredeljeni v 8. členu odloka o PUP 02.
(6) Nezahtevni in enostavni objekti ne smejo imeti samostojnih 
priključkov na objekte gospodarske javne infrastrukture, pač 
pa so lahko priključeni le na obstoječe priključke.«

4. člen
V prvem odstavku 21. člena odloka se drugo poglavje z oznako 
07B, spremeni tako, da se glasi:
»v območju urejanja 07B:
posegi glede vzdrževanja in ohranjanja naravne vrednote, 
gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov za potrebe 
izobraževanja, opazovanja in urejanja območja, gradnja 
sonaravnih pešpoti na obrobju območja namenjenih nemoteči 
sprostitvi in rekreacijski dejavnosti; dovoljena je postavitev 
spominskih obeležij; dovoljene so odstranitve obstoječih 
objektov; za vse posege v to območje je potrebno predhodno 
izdelati posebne strokovne podlage in pridobiti nanje soglasje 

Mestne občine Velenje; pri izdelavi posebnih strokovnih 
podlag se morajo upoštevati naravovarstvene smernice št. 01-
III-351/2-O-03, ki jih je izdelal zavod RS za varstvo narave, 
Območna enota Celje, decembra 2003.«

5. člen
(1) V 23. členu odloka se v prvem poglavju  naslov spremeni 
tako, da se glasi:
»Območji urejanja K2/7a in K2/7b«
(2) V 23. členu odloka se na koncu prvega poglavja doda nov 
tretji odstavek, ki se glasi:
»Na kmetijskem zemljišču (parcelna številka 262/2, k.o. Škale) 
je dopustna gradnja  pomožnih kmetijskih objektov, ki so 
namenjeni kmetijski pridelavi (kozolec, kmečka lopa, rastlinjak, 
silos, skedenj, kašča, gnojišče, ipd.) skladno z določili odloka 
o PUP 02«.
(2) V 23. členu odloka se v celoti črta tretji odstavek z naslovom, 
ki se glasi:
»Območje urejanja K2/7b
Na območju urejanja je na območjih stavbnih zemljišč 
dopustna novogradnja stanovanjskih objektov, gospodarskih 
objektov, pomožnih objektov kmetij, dozidave, nadzidave, 
odstranitve, rekonstrukcije obstoječih objektov in spremembe 
namembnosti celotnih ali delov obstoječih objektov ter gradnja 
oziroma postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov.«

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

Številka: 350-03-0006/2012-300
Datum: 18. junij 2013  

       
             župan Mestne občine Velenje

                                                                   Bojan KONTIČ, l. r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 
- Odl. US in 40/12 - ZUJF)  in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MOV, št. 15/06 - UPB1,  26/07 in 18/08) na 21. seji, dne 18. junija 2013  
sprejel naslednji

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
proračunu Mestne občine Velenje za leto 

2013

1. člen
V Odloku o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2013 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 23/12 in 4/13) se 2. odstavek 
18. člena spremeni tako, da se glasi:
“V letu 2013 lahko občina izda poroštva iz prejšnjega odstavka 
tega člena do višine 1.200.000 EUR, pri čemer anuitete v 
posameznem letu odplačila ne smejo preseči 250.000 EUR.
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2. člen
V 19. členu se 1. in 2. odstavek spremenita tako, da se 
glasita:
“Posle v zvezi z zadolževanjem proračuna po 14., 15., 16., 17. 
in 18. členu tega odloka sklepa župan ali oseba, ki jo župan 
pisno pooblasti.
Za posle v zvezi z zadolževanjem po 14. in 15. členu tega 
odloka mora občina pridobiti soglasje ministra, pristojnega 
za finance. Soglasje ministra, pristojnega za finance, mora 
pridobiti tudi za zadolžitev po 16. členu tega odloka, če leto 
črpanja in leto odplačila posojila nista v istem proračunskem 
letu.”

3. člen
V 20. členu se 2. odstavek spremeni tako, da se glasi:
“V letu 2013 se pravne osebe iz prejšnjega odstavka tega 
člena lahko zadolžijo oziroma izdajo poroštva v skupni višini 
1.200.000 EUR, pri čemer višina skupnih anuitet v posameznem 
letu odplačila ne sme preseči 250.000 EUR.”

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

Številka: 403-02-0003/2012-211
Datum: 18. 6. 2013

 župan Mestne občine Velenje
                                                                   Bojan KONTIČ, l. r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  88. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13 - popr. in 110/11 - ZDIU12), 10g. člena 
Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US, 57/08, 
94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF in 104/12 - ZIPRS1314),  20. člena Odloka o 
proračunu Mestne občine Velenje za leto 2013 (Uradni vestnik MOV, št. 23/12, 
4/13 in 9/13) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 
15/06 - UPB1,  26/07 in 18/08) na 21. seji, dne 18. junija 2013  sprejel naslednji

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o 
soglasju k zadolžitvi Zavoda Energetska 

agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško v 
letu 2013

1. člen
1. člen Sklepa o soglasju k zadolžitvi Zavoda Energetska 
agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško v letu 2013 (Uradni 
vestnik MOV, št. 23/12) se spremeni tako, da se glasi:

“Svet Mestne občine Velenje izdaja soglasje k zadolžitvi 
Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško, 
s sedežem v Velenju, Koroška cesta 37/a do višine 150.000 
EUR za  izvedbo projektov GeoSEE in TRACE, pri čemer 
višina anuitete v posameznem letu odplačila ne sme preseči 
160.000 EUR.
 

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

Številka: 414-12-0007/2012-211  
Datum: 18. 6. 2013   

 župan Mestne občine Velenje
                                                                   Bojan KONTIČ, l. r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  88. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13 - popr. in 110/11 - ZDIU12), 10g. člena 
Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 – odl. US, 57/08, 
94/10 - ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF in 104/12 - ZIPRS1314),  20. člena Odloka o 
proračunu Mestne občine Velenje za leto 2013 (Uradni vestnik MOV, št. 23/12, 
4/13 in 9/13) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 
15/06 - UPB1,  26/07 in 18/08) na 21. seji, dne 18. junija 2013  sprejel naslednji

SKLEP
o soglasju k zadolžitvi Zdravstvenega doma 

Velenje

1. člen
Svet Mestne občine Velenje izdaja soglasje k zadolžitvi 
Zdravstvenega doma Velenje, s sedežem v Velenju, Vodnikova 
1, do višine 230.000 EUR za  nakup sodobne medicinske 
opreme za rentgen, pri čemer višina anuitete v posameznem 
letu odplačila ne sme preseči 60.000 EUR.
 

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

Številka: 414-12-0006/2013-211  
Datum:  18.6.2013    

 župan Mestne občine Velenje
                                                                   Bojan KONTIČ, l. r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 
106/10 - popravek, 43/11-ZKZ-C, 57/12 in 109/12 ) ter na podlagi 24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06-
UPB1, 26/07 in 18/08) na 21. seji, dne 18. junija 2013  sprejel naslednji

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

lokacijskem načrtu za rekreacijsko območje 
»Jezero« v Velenju

1. člen 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka 
o lokacijskem načrtu za rekreacijsko območje »Jezero« v 
Velenju (Odlok je objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine 
Velenje, št. 20/05, 2/07 in 18/08  – v nadaljevanju kratko: odlok 
o LN). 

2. člen 
(1) V 26. členu odloka o LN se prvi odstavek spremeni tako, 
da se glasi:
»Posegi na vodna in priobalna zemljišča Velenjskega jezera so 
v lokacijskem načrtu opredeljeni skladno z Zakonom o vodah 
Republike  Slovenije.«
(2) V 26. členu odloka o LN se v celoti črta drugi odstavek, ki 
se glasi:
 »Obvodni pas jezera se ureja po Načelih za ureditev 
obvodnega pasu, po katerih je zemljišče v širini 12,5m, od 
roba brega pri najvišjem zabeleženem vodostaju Velenjskega 
jezera v notranjost kopnega, dovoljeno uporabiti na naslednji 
način:
- obvodni pas v širini 5m mora ostati nezazidljiv;
- na preostali širini obvodnega pasu so dovoljene ureditve:
pešpot v širini do 3m, ločilna zelenica v širini najmanj 0,8m, 
kolesarska steza v širini 1,6m, ločilna zelenica v širini najmanj 
2m.
Širina obvodnega pasu mora biti najmanj 12,50 m. V obvodnem 
pasu se lahko urejajo tudi objekti, ki so potrebni za rabo voda, 
zagotovitev varnosti pred utopitvami v naravnih kopališčih,
oziroma skladno z Zakonom o vodah.«

 
3. člen

V 36. členu odloka o LN  se za prvim odstavkom vrine nov 
drugi odstavek, ki se glasi:
»V obdobju do izgradnje predvidenih objektov Vodnega parka 
v območju urejanja z oznako D in SP, so na obstoječem objektu 
čolnarne in v njegovi okolici dovoljeni gradbeni posegi, ki 
ohranjajo ali izboljšujejo njegove funkcionalne in arhitekturne 
lastnosti, dovoljene pa so tudi dodatne namembnosti za 
dopolnitev obstoječe dejavnosti, zlasti gradnja tribun za ogled 
prireditev na Velenjskem jezeru, podesti za kopalce, deponije 
za plovila, pomoli za potrebe čolnarne in vodnih športov, 
pešpot v širini do 3 m, ločilna zelenica v širini najmanj 0,8 
m, kolesarska steza v širini 1,6 m in ločilna zelenica v širini 
najmanj 2 m.«

 

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

Številka: 350-03-0010/2004-300
Datum: 18. 6. 2013    

 župan Mestne občine Velenje
                                                                   Bojan KONTIČ, l. r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 
in 75/12), 11. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) in 24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 
18/08) na 21. seji, dne 18. junija 2013  sprejel naslednji

SKLEP 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o 

načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Velenje za leto 2013

1. člen
V Sklepu o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 23/12, 
01/13, 04/13 in 07/13; v nadaljevanju: sklep) se spremeni drugi 
odstavek 2. člena tako, da se glasi:
»Razpolaganje z nepremičnim premoženjem v lasti občine se 
za leto 2013 načrtuje v orientacijski vrednosti 3.429.302,65 
EUR.«

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

 
Številka:  460-02-0003/2006-302
Datum: 18. 6. 2013 

 župan Mestne občine Velenje
                                                                   Bojan KONTIČ, l. r.
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Zap.št. Šifra in katastrska 
občina Parcelna št. Velikost (m2) Vrsta dejanske rabe Predvidena metoda 

razpolaganja Obrazloţitev ekonomske utemeljenosti razpolaganja
Orientacijska 

vrednosti v €/m2
Orientacijska 
vrednost v €

79. 964 - Velenje 3240/31 74 travnik neposredna pogodba
Mov zemljišče proda zaradi zaokrožitve funkcionalnega
zemljišča pri poslovnem prostoru. 58,00 4.292,00

SKUPAJ 996.740,65

Zap. št. Šifra in katastrska 
občina

Predvidena metoda 
razpolaganja Obrazloţitev ekonomske utemeljenosti razpolaganja

13. 964 Velenje neposredna pogodba
posebna skupna dela objekta, etžani lastnik objekta izrazil 
interes za odkup

14. 964 Velenje neposredna pogodba
posebni skupni del objekta, etžani lastnik sosednjega objekta 
izrazil interes za odkup

15. 964 Velenje javno zbiranje ponudb
stanovanje zasedeno z najemnikom, ki je izrazil interes za 
odkup

16. 964 Velenje javna dražba stanovanje v zelo slabem stanju, potrebno celovite obnove, 
streha toči

Zap. št. Šifra in katastrska 
občina

Predvidena metoda 
razpolaganja Obrazloţitev ekonomske utemeljenosti razpolaganja

SKUPAJ

parc.št. 2569/2, Tomšičeva 7, Velenje, 20,13 m2, ID 964-3513-
26, stanovanje v mansardi

15.000,00

SKUPAJ

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

parc.štev. 1906, Zdanškova 6, Velenje, 5,6 m2, ID 964-3553-34, 
sušilnica in 16,5 m2, ID 964-3553-35, pralnica

parc.štev. 2193/1, Šalek 93, Velenje,  62,43 m2, ID 964-4382-
82, bivši prostori hišnega sveta

parc.št. 2698, Jenkova 15, Velenje, 46,46 m2, ID 964-1202-38, 
stanovanje 

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

2013 – Zemljišča s stavbami

Orientacijska vrednost €

PRILOGA 1: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoţenjem občine v letu 2013 (Uradni vestnik Mestne občin eVelenje št. 23/12, 01/13, 04/13, 7/13)

2013 – Stavbe in deli stavb

2013-Zemljišča    

1.932.562,00

500.000,00

Orientacijska vrednost €

642,00

35.400,00

4.750,00
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OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi - ZLS-UPB2 ( Ur.l. RS, št. 
94/2007, 27/2008 Odl.US, 76/2008, 100/2008 Odl.US, 79/2009, 14/2010 Odl.US, 
51/2010), 23. člena Zakona o graditi objektov – ZGO-1 ( Ur.l. RS, št.102/2004 
-UPB1, 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US, 120/2006 Odl.US, 
126/2007, 57/2009 Skl.US, 108/2009) in 16. člena Statuta občine Šmartno ob 
Paki ( Uradni vestnik MOV, št. 13/06, 13/2010, 20/2011, 1/2013) je Občinski svet 
občine Šmartno ob Paki na svoji 22. redni seji dne 10.06.2013 sprejel naslednji

SKLEP
O IZVZEMU IZ JAVNEGA DOBRA

1. člen
S tem sklepom se izvzame iz javnega dobra zemljišče parc. št. 
746/2, pot v izmeri 769 m²,  k.o. Šmartno ob Paki, vpisana kot 
javno dobro.

2. člen
Nepremičnina parc. št. 746/2, pot v izmeri 769 m², k.o. Šmartno 
ob Paki, vpisana kot javno dobro, postane last Občine Šmartno 
ob Paki.

3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku MOV in začne veljati 
petnajsti dan po objavi.

Številka: 032-0007/2013
Datum: 18.6.2013
                                                župan Občine Šmartno ob Paki
                                                                   Janko Kopušar, l.r.

Na podlagi 7. člena Odloka o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2012 ( 
Uradni vestnik MOV, št. 01/2012) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki 
(Uradni vestnik MOV, št. 13/2006, 13/2010, 20/2011, 1/2013) je Občinski svet 
Občine Šmartno ob Paki  na svoji 22. redni seji dne 10.06.2013 sprejel

SKLEP
o spremembi Načrta razvojnih programov 

2013-2016

1. člen
V Načrtu razvojnih programov Občine Šmartno ob Paki za 
obdobje 2013 – 2016, ki je sestavni del Odloka o proračunu 
Občine Šmartno ob Paki za leto 2013 (Uradni vestnik MOV, št. 
1/2013) se na PPR 13022001 Modernizacija in obnova cest, 
za leto 2013, spremeni višina vrednosti » OB125-13-0003 
Izgradnja mostu v Rečici« na 80.000,00 EUR.

2. člen
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje. 

Številka: 410-0006/2013
Datum: 18.6.2013

 župan Občine Šmartno ob Paki
                                                                   Janko Kopušar, l.r.

 
 
 
Na podlagi 60. člena Zakona prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) - (Ur.l. RS, št. 
70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-
C, 57/2012-ZUPUDPP-A) in 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, 
Ur.l. RS, št. 94/2007, 27/2008 Odl.US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/2008, 
100/2008 Odl.US: U-I-427/06-9, 79/2009, 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 
51/2010, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 40/2012-ZUJF 27/08, 76/08, 100/08, 
79/09 in 51/10) in 7. člena Statuta Občine Statut občine Šmartno ob Paki ( Ur. 
vestnik MOV, št. 13/2006, 13/2010), 20/2011, 1/2013) je Župan Občine Šmartno 
ob Paki sprejel

SKLEP
O JAVNI RAZGRNITVI DOPOLNJENEGA  
OSNUTKA ODLOKA O PUP ŠMARTNO OB 

PAKI 2012   

1. člen
Za dobo 30 dni se javno razgrne dopolnjen osnutek Odloka o 
PUP Šmartno ob Paki 2012, ki ga je izdelalo podjetje Urbana, 
Kočar in Kočar d.o.o. iz Velenja.

2. člen
Javna razgrnitev bo  v sejni sobi Občine Šmartno ob Paki  od 
ponedeljka,  24. junija 2013  do srede  24. julija  2013.

3. člen
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava 
dokumenta, ki bo v sredo,  10. julija 2013 ob 17.00 uri, v dvorani 
Kulturnega doma Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 72, 3327  
Šmartno ob Paki.

4. člen
Zainteresirani lahko v času javne razgrnitve vpišejo svoje 
pripombe in predloge v knjigo pripomb, 
jih pisno posredujejo na naslov Občine Šmartno ob Paki,  
Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki  ali pa posredujejo  
na elektronski  naslov obcina.smartno@siol.net (v rubriko 
»zadeva« obvezno navesti ključne besede »PUP 2012«) do 
konca javne razgrnitve. Rok za oddajo pripomb  poteče zadnji 
dan javne razgrnitve 24. julija  2013 do 12 ure.
Prav tako lahko vsi zainteresirani svoje pripombe in predloge 
podajo pisno na dan javne obravnave 
10. julija 2013.

5. člen
O pripombah in predlogih, danih v času javne razgrnitve, bo 
Občina Šmartno ob Paki zavzela stališče, ki ga bo objavila na 
oglasni deski Občine in na spletni strani Občine Šmartno ob 
Paki (www.smartnoobpaki.si).  

6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku 
Mestne Občine Velenje  in na spletni strani Občine Šmartno 
ob Paki.

Številka: 3505-0001/2013-35
Datum: 6. 6. 2013
                                                                                        

župan Občine Šmartno ob Paki
                                                                   Janko Kopušar, l.r.
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi ( ZLS, Ur.l. RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US, 
76/08, 100/08 Odl.US, 79/09, 14/10 Odl.US, 51/10, 84/10 Odl.US), 29. člena Zakona o javnih 
financah ( ZJF, Ur.l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 
14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN, 107/10) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki 
(Uradni vestnik MOV, št. 13/06, 13/10) je Svet Občine Šmartno ob Paki na 22. seji, dne 10.06.2013 
sprejel 
 

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ŠMARTNO OB 

PAKI ZA LETO 2013 
 
 
 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 

 
1. člen 

(vsebina odloka) 
 
V Odloku o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2013 (Uradni vestnik Mestne občine 
Velenje, št. 1/2013) se spremeni 2. člen tako, da se glasi: 
 
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih: 
  
               
                
 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                               v EUR    
________________________________________________________________________________________________________________
             Konto – opis                                                        Rebalans 1 leta 2013 
________________________________________________________________________________________________________________ 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    4.975.173 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)     2.404.443  

 70 DAVČNI PRIHODKI      2.044.419 
  700 Davki na dohodek in dobiček        1.759.199 
  703 Davki na premoţenje            227.120 
  704 Domači davki na blago in storitve            58.000 
  706 Drugi davki                                                                                                    100 
                                        
         71 NEDAVČNI PRIHODKI        360.024 
  710 Udeleţba na dobičku in dohodki od premoţenja         108.324 
  711 Takse in pristojbine                        1.200 
  712 Globe in druge denarne kazni               1.500 
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev                     0 
  714 Drugi nedavčni prihodki           249.000 
  
       72 KAPITALSKI PRIHODKI        101.730 
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev           79.000 
  721 Prihodki od prodaje zalog                                   0 
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredm.dolg.sredstev                          22.730 
                
 73 PREJETE DONACIJE                   0 
  730 Prejete donacije iz domačih virov                    0 
  731 Prejete donacije iz tujine                     0 
 74 TRANSFERNI PRIHODKI               2.469.000 
  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij       784.466 
                      741 Prejeta sredstva iz drţavnega prorač. iz sredstev prorač. EU               1.684.534 
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II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                  5.091.029  

 40 TEKOČI ODHODKI                   867.634 
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim         134.572  
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost          27.162 
  402 Izdatki za blago in storitve          637.100 
  403 Plačila domačih obresti            22.300 
  409 Rezerve              46.500 
 41 TEKOČI TRANSFERI                1.181.145 
  410 Subvencije              13.000  
  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom        641.600 
  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam         90.200 
  413 Drugi tekoči domači transferi          436.345 
  414 Tekoči transferi v tujino                        0 
 42 INVESTICIJSKI ODHODKI                2.919.920 
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev     2.919.920 
 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                  122.330 
  431 Invest. transferi prav. in fiz. osebam,ki niso prorač.upor.                        94.330 
  432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom                              28.000  
  

III. PRORAČUNSKI PRESEŢEK (I.-II.)                  -115.856 
III/1. PRIMARNI PRESEŢEK(PRIMANJKLJAJ) 
 (I.-7102)-(II.-403-404)                                                                                                  -93.756   
III/2. TEKOČI PRIMANJKLJAJ (70+71)-(40+41)                  346.890 

___________________________________________________________________________ 
 
 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŢB 

________________________________________________________________________________________________________________ 
                Konto – opis                                                   Rebalans 1  leta 2013                        
  
______________________________________________________________________________________________________________ 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN      

  PRODAJA KAPITALSKIH DELEŢEV                                          0 
  

V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE  
           KAPITALSKIH DELEŢEV                                                              0 

   
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 

  SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŢEV                                    0 
 
 
 

___________________________________________________________________________ 
 C. RAČUN FINANCIRANJA 

________________________________________________________________________________________________________________ 
                 Konto – opis                                                       Rebalans 1 leta 2013 
________________________________________________________________________________________________________________ 

VII. ZADOLŢEVANJE (500+501)                      193.760            
 50 ZADOLŢEVANJE                   193.760 
  500 Domače zadolţevanje                        193.760 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)                    118.800 
 55 ODPLAČILA DOLGA                   118.800 
  550 Odplačila domačega dolga                       118.800 

 
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 

  (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                   -40.896 
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X. NETO ZADOLŢEVANJE 

  (VII.-VIII.)                     74.960 
        

XI. NETO FINANCIRANJE       
 (VI.+VII.-VIII.-IX.)                     115.856 

____________________________________________________________________________________________________________ 
  XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31.12.                       40.896 
          PRETEKLEGA LETA 
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na 
naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, 
predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je 
razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s 
predpisanim kontnim načrtom. 
 
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov  in načrt razvojnih programov 
sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šmartno ob Paki. 
 
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti. 
 

2. člen 
 
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni. 
 

3. člen 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
 
 
Številka: 410-0005/2013 
Datum:  18.6.2013 
 
 
    
 

Ţupan občine Šmartno ob Paki 
Janko Kopušar, l.r. 
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Na podlagi 16. člena Statuta občine Šmartno ob Paki ( Uradni vestnik MOV, št. 
13/2006, 13/2010, 20/2011, 1/2013) je Občinski svet občine Šmartno ob Paki na 
22. redni seji dne 10.06.2013 sprejel

ODLOK 
O PRIZNANJIH IN NAGRADAH OBČINE 

ŠMARTNO OB PAKI
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta odlok določa vrste priznanj in nagrad Občine Šmartno ob 
Paki (v nadaljevanju: priznanj), pogoje, postopek in način 
podeljevanja priznanj, njihovo obliko, financiranje ter način 
vodenja evidence podeljevanja priznanj.
Izrazi v tem odloku, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v 
moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in 
moški spol.

2. člen
Priznanja Občine Šmartno ob Paki (v nadaljevanju: občine) 
so:
- naziv častnega občana Občine Šmartno ob Paki – ima pomen 
priznanja za življenjsko delo;
- grb Občine Šmartno ob Paki – ima pomen priznanja za 
dolgoletno uspešno delo na različnih področjih;
- plaketa Občine Šmartno ob Paki – ima pomen priznanja za 
izredne dosežke v zadnjem obdobju;
- priznanje župana Občine Šmartno ob Paki – ima pomen 
osebnega priznanja za dosežke na kulturnem, športnem, 
gospodarskem ali drugih področjih ustvarjalnosti v obdobju 
zadnjega leta;
- priznanje župana Občine Šmartno ob Paki mladim – ima 
pomen priznanja za izjemne dosežke in uspehe v času 
izobraževanja.

3. člen
Priznanja občine so najvišja priznanja občine, ki se podeljujejo 
zaslužnim občanom, drugim posameznikom, podjetjem, 
zavodom, društvom in skupinam, združenjem in drugim 
pravnim osebam za dosežke na področju gospodarstva, 
šolstva, vzgoje, kulture, znanosti, športa, ekologije, zaščite in 
reševanja, humanitarnosti oz. na drugih področjih človekove 
ustvarjalnosti, ki prispevajo k boljšemu, kvalitetnejšemu in 
popolnejšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj in 
ugled občine. 
Priznanja in nagrade se podeljujejo z namenom  spodbujanja 
in evidentiranja razvoja in dosežkov na vseh področjih dela 
občanov.
Priznanje častnega občana, grba in plakete je lahko podeljeno 
tudi posmrtno.

4.  člen
Sredstva za izvajanje tega odloka se zagotovijo v proračunu 
občine. 

II. VRSTA, OBLIKA IN POGOJI ZA PODELITEV PRIZNANJ
5.  člen

Vsa priznanja se podeljujejo kot umetniška izdelana listina 
v velikosti formata A4, na kateri je naziv priznanja in datum 
podelitve, ime in priimek dobitnika in kratka obrazložitev. 

NAZIV »ČASTNI OBČAN OBČINE ŠMARTNO OB PAKI
6.  člen 

Naziv častni občan občine je najvišje priznanje občine in ima 
pomen priznanja za življenjsko delo. Podeli se posameznikom, 
ki imajo posebne zasluge za napredek gospodarstva, znanosti, 
umetnosti, kulture, športa, vzgoje, izobraževanja in ostalih 
družbenih dejavnostih ter za druge izjemne dosežke, ki imajo 
trajen pomen za razvoj, ugled in promocijo občine.
Prejemniku naziva »častni občan« se  poleg listine podeli tudi  
zlatnik.
Podelitev naziva »častni občan« se opravi v časovnih obdobjih, 
pri čemer mora od ene do druge podelitve preteči najmanj 3 
leta.

GRB OBČINE ŠMARTNO OB PAKI
7.  člen

Grb Občine Šmartno ob Paki se podeljuje:
- posamezniku za večletne uspehe ali izjemne dosežke 
trajnejšega pomena,
- skupinam občanov, društvom in drugim pravnim osebam 
za večletne uspehe in dosežke, s katerimi povečujejo ugled 
občine na gospodarskem, družbenem ali drugem področju 
življenja in dela občine.
Letno se lahko podeli en grb občine.

Prejemniku grba se podeli listina in umetniško oblikovan grb 
občine v slavnostni škatlici.
 
PLAKETA OBČINE ŠMARTNO OB PAKI

8. člen
Plaketa občine se podeli posamezniku, društvom ali drugim 
organizacijam in pravnim osebam za izredne dosežke na 
področju delovanja, obstoja in razvoja posamezne, za občino 
pomembne, dejavnosti v zadnjem obdobju.
V posameznem koledarskem letu se lahko podeli največ dve 
plaketi. 
Prejemniku plakete se podeli listina in umetniško oblikovan grb 
občine v slavnostni škatlici.

PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE ŠMARTNO OB PAKI
9. člen 

Pisno priznanje župana Občine Šmartno ob Paki se podeljuje 
zaslužnim občanom, drugim posameznikom, podjetjem, 
zavodom, društvom in skupinam, združenjem in drugim 
pravnim osebam za dosežke na področju gospodarstva, 
šolstva, vzgoje, kulture, znanosti, športa, ekologije, zaščite in 
reševanja oz. na drugih področjih človekove ustvarjalnosti, če 
je njihovo delovanje v zadnjem obdobju pomembno za razvoj 
posamezne panoge ali skupnosti v občini. 
Župan lahko na leto podeli več priznanj. Prejemniku priznanja 
župana se podeli  listina in priložnostno darilo.

PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE ŠMARTNO OB PAKI 
MLADIM

10. člen 
Priznanje župana občine mladim se podeljuje:
– učencem, dijakom, študentom za izjemne dosežke in uspehe 
v času izobraževanja.

Prejemniku priznanja župana mladim se podeli  listina in 
priložnostno darilo. 
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III. POSTOPEK ZA RAZPIS PODELITVE PRIZNANJ ZA 
NAZIV 
ČASTNI OBČAN,  GRB IN PLAKETO OBČINE 

11. člen
Priznanja občine se podeljujejo na podlagi javnega razpisa, 
ki ga pripravi občinska uprava in potrdi Komisija za občinska 
priznanja in nagrade ( v nadaljevanju: Komisija). Izjema sta 
županovi priznanji (priznanje župana občine in priznanje 
župana mladim), za kateri razpis ni potreben.

Razpis za podelitev priznanj se objavi na spletni strani občine, 
v občinskem časopisu in na oglasni deski.
Razpis se objavi najkasneje dva meseca pred občinskim 
praznikom v tekočem letu. Razpisni rok ne sme biti krajši od 
15 dni in ne daljši od enega meseca.

12. člen
Z razpisom se objavijo:
– vrsta in število priznanj, ki se jih podeljuje;
– kriteriji za podelitev priznanj;
– zahtevani podatki v predlogu za podelitev priznanja;
– rok za oddajo predloga;
- navedbo dokumentacije, ki jo je potrebno priložiti k predlogu.

13. člen
Pobudniki oz. predlagatelji za podelitev priznanj občine so 
lahko občani, politične stranke, podjetja, društva ter druge 
organizacije in zavodi. Predlagatelj zase ne more vložiti 
predloga za podelitev priznanja. 
14. člen
Predlog za občinska priznanja mora vsebovati:
– podatke o predlagatelju;
– vrsto predlaganega priznanja;
– podatke o predlaganem prejemniku priznanja;
– obrazložitev k predlogu;
– morebitne dokumente, ki potrjujejo predlog (če obstajajo);
– ter ostalo, skladno z razpisom.

IV. POSTOPEK OBRAVNAVE PREDLOGOV
15. člen

Postopek obravnave predlogov vodi Komisija, ki lahko:
– od predlagatelja zahteva dopolnitev predloga;
– predlog zavrne, če ni dovolj utemeljen;
– zaprosi za dodatno mnenje ustrezne institucije, občinske 
organe ali druge ustrezne organizacije in posameznike;
– razvrsti predlaganega kandidata v tisto vrsto priznanja, ki je 
glede na podan predlog ustreznejša.

16. člen
Skladno s kriteriji iz 12. člena komisija oblikuje sklep o podelitvi 
priznanj in ga skupaj z utemeljitvijo posreduje v obravnavo 
občinskemu svetu.

O podelitvi priznanj in nagrad občine odloča občinski svet na 
predlog komisije. Komisija se lahko odloči, da občinskemu 
svetu v posameznem letu predlaga, da ne podeli katerega 
izmed priznanj.

Podelitev priznanj poteka ob praznovanju občinskega praznika 
na svečani seji sveta, razen priznanj iz 10. člena odloka. 
Podelitev izvede župan občine.

V. ODVZEM PRIZNANJA
17. člen

Vsako podeljeno priznanje se lahko iz utemeljenih razlogov 
odvzame, če je bilo podeljeno v nasprotju s tem odlokom oz. 
na podlagi neresničnih podatkov.
O odvzemu priznanja, ki ga podeljuje občinski svet, odloča 
slednji, in sicer po predhodnem mnenju komisije.
O odvzemu priznanja, ki ga podeljuje župan, odloča župan, ki 
z odločitvijo seznani občinski svet.

VI. VODENJE EVIDENCE PODELJENIH PRIZNANJ IN 
NAGRAD

18. člen
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanjem 
priznanj opravlja občinska uprava.
Celotno gradivo v zvezi s podelitvijo priznanj je javno in je na 
vpogled pri občinski upravi.

19. člen
Priznanja se vpisujejo v evidenco posameznih priznanj 
kronološko in vsebujejo naslednje podatke:
– zaporedno številko;
– ime in priimek ali naziv ter osnovne podatke o prejemniku;
– datum seje, na kateri je bilo odločeno o podelitvi priznanja ter 
številka sklepa občinskega sveta;
– vrsto podeljenega priznanja;
– datum izročitve priznanja;
– kratka utemeljitev podeljenega priznanja.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen

Z dnem uveljavitve tega Odloka preneha veljati Odlok o 
priznanjih in nagradah Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik 
MOV, št. 8/96). 

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

Številka: 610-0002/2013
Datum: 18. 6. 2013
                                      

          Župan Občine Šmartno ob Paki
                                                  Janko Kopušar, l.r.
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URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE
 

Izdajatelj: Mestna občina Velenje  /  Naklada 100 izvodov  /  Letna naročnina 32 €
Razmnoževanje DILING d.o.o Velenje  /  Skladno z določili Zakona o DDV se DDV plačuje po stopnji 20%
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