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Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/1998 in nadaljnje
spremembe), Resolucije o nacionalnem programu športa v RS za obdobje 20142023 (Uradni list RS, št. 26/2014), Pravilnika o sofinanciranju letnih programov
športa v Občini Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 18/2013) in 16. člena
Statuta Občine Šmartno ob Paki (UPB1, Uradni vestnik MOV, št. 7/2015) je
Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na 11. seji dne 15.2.2016 sprejel

LETNI PROGRAM

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št.
13/06, 13/10) in 4. člena Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu Občine Šmartno ob Paki ( Uradni vestnik MOV, št. 23/2011) je
Občinski svet Občine Šmartno ob Paki, na svoji 11. seji, dne 15.2.2016 sprejel

SKLEP

o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu Občine Šmartno ob Paki
1. člen
V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine
Šmartno ob Paki so za štiriletno mandatno obdobje imenovani:
1. Jerneja Žagar – predstavnik OŠ bratov Letonja Šmartno ob
Paki,
2. Pavić Roman – predstavnik PP Velenje,
3. Zajamšek Franc – predstavnik medobčinskega prekrškovnega
organa,
4. Rudolf Meh – predstavnik občinskega sveta.
5. Gregor Bratkovič – predstavnik vaških skupnosti,
2. člen
Štiriletno mandatno obdobje prične teči 20.4.2016.
3. člen
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 379-0001/2016
Datum: 15.2.2016
župan Občine Šmartno ob Paki:
Janko Kopušar, univ.diekon.,l.r.

športa v Občini Šmartno ob Paki za leto 2016
1.
Letni program športa predstavlja dokument, s katerim so
opredeljene naloge in smernice, ki prispevajo k uveljavitvi in
razvoju športa. V njem so zajeti posamezni programi, njihov
obseg in potrebna finančna sredstva.
Občina Šmartno ob Paki bo za izvajanje letnega programa športa
v letu 2016 zagotavljala proračunska sredstva tistim športnim
društvom, klubom in športnim zavodom, ki bodo na podlagi
javnega razpisa izvajali posamezne programe športa, ki so v
skladu z merili in kriteriji iz resolucije o nacionalnem programu
športa v Republiki Sloveniji, s Pravilnikom o sofinanciranju letnih
programov športa in v interesu občine. Sredstva iz občinskega
proračuna, namenjena za sofinanciranje programov športa, na
podlagi javnega razpisa v letu 2016 znašajo 33.700 EUR.
2.
Skladno z opredelitvijo Nacionalnega programa športa in
sprejetega proračuna za leto 2016 se bodo v okviru letnega
programa športa v občini Šmartno ob Paki za leto 2016
sofinancirala naslednje vsebine ter strokovne in razvojne
naloge v športu:
18059001
		
18051001
18051002
18051006

PROGRAM ŠPORTA
Športniki posamezniki
Kolektivni športi
Športna rekreacija

33.700 EUR
3.000 EUR
28.700 EUR
2.000 EUR

Dodatno se na postavki 18051003 – Tekoče vzdrževanje
športnih objektov zagotavljajo še sredstva v višini 19.200 EUR.
Ta sredstva so namenjena za kritje stroškov glede popravil in
tekočega vzdrževanja tekom leta.
3.
OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VSEBIN TER RAZVOJNIH
IN STROKOVNIH NALOG LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA
OBČINE ŠMARTNO OB PAKI
V letu 2016 se bodo na nivoju občine izvajali naslednji programi
športa:
1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V
KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT (PP 18051001)
Program vključuje načrtno skrb za mlade športnike na njihovi
poti za doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki
vrstnikov v mednarodnem merilu. Temeljijo na kakovostni
športni vzgoji, ki se odvija v športnih društvih in njihovih zvezah
ter nadgrajuje v trening posamezne športne panoge, ki ga
izvaja strokovno izobražen kader. Pogoj je, da program zajema
več kot 120 ur treningov, oziroma treniranje več krat na teden
(najmanj trikrat tedensko) v obdobju najmanj desetih mesecev.
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2. KAKOVOSTNI ŠPORT (PP 18051002)
V program kakovostnega športa uvrščamo vse športnike in
športne ekipe v članskih starostnih kategorijah, ki ne izpolnjujejo
pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika, tekmujejo
v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez do
naslova državnega prvaka ter na mednarodnih tekmovanjih in so
registrirani skladno s pogoji Olimpijskega komiteja Slovenije.
3. VRHUNSKI ŠPORT (PP 18051001)
V program vrhunskega športa se uvrščajo kategorizirani
športniki, kategorizirani po kriterijih Olimpijskega komiteja
Slovenije v svetovnem, mednarodnem, perspektivnem,
mladinskem ali državnem merilu. Športniki posamezniki bodo
za sredstva lahko kandidirali za sredstva skladno z razpisom.
4. PROGRAMI ŠPORTNE REKREACIJE (PP 18051006)
Športna rekreacija
Program predstavlja skrb za športno dejavnost odraslih vseh
starosti s ciljem ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti,
druženja tekmovalnosti ali zabave.
4.
Letni program športa sprejme občinski svet. Sredstva za
sofinanciranje programov športa se razdelijo na podlagi
izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja prispelih
programov v skladu z merili in kriteriji, določenimi v Pravilniku
o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Šmartno ob
Paki (Uradni vestnik MOV, št. 18/2013).
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Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki ( UPB, Uradni vestnik MOV,
št. 7/2015) je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na svoji 11. redni seji, dne
15.2.2016 sprejel

SKLEP

o imenovanja nadomestnega člana
nadzornega odbora
Občine Šmartno ob Paki
1. člen
Kot član Nadzornega odbora Občine Šmartno ob Paki se
za preostanek mandatne dobe 2014-2018 imenuje Miran
Dobravc.
2. člen
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje.
Številka: 032-0001/2016-2
Datum: 15.2.2016
Župan Občine Šmartno ob Paki:
Janko Kopušar, univ.dipl.ekon.,l.r.

Program, ki ga ne določa Letni program športa, se lahko
izjemoma sprejme v sofinanciranje in občina financira projekt iz
drugih odhodkov iz dejavnosti, če je program zelo pomemben
za občino in njeno promocijo.
Letni program športa v občini Šmartno ob Paki za leto 2016
prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku
Mestne občine Velenje in je osnova za izvedbo javnega razpisa
in razdelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v
občini Šmartno ob Paki.
Številka: 671-0001/2016-2
Datum: 15.2.2016
Župan Občine Šmartno ob Paki:
Janko Kopušar, univ.dipl.ekon.,l.r.

Na podlagi na 16. člena Statuta občine Šmartno ob Paki ( Uradni vestnik MOV, št.
7/15-UPB1) je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na svoji 11. redni seji dne
15.2.2016 sprejel naslednje

MNENJE

o kandidatu za direktorja javnega zavoda
Knjižnica Velenje
1. člen
Občinski svet Občine Šmartno ob Paki daje pozitivno mnenje
k imenovanju kandidata Vlada Vrbiča za direktorja javnega
zavoda Knjižnica Velenje.
2. člen
Mnenje se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 610-0002/2016
Datum: 15.2.2016
Župan Občine Šmartno ob Paki:
Janko Kopušar, univ.dipl.ekon.,l.r.
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Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07
– uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 42/10 in 51/10) in 16. člena Statuta
Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 7/2015), je Občinski svet
Občine Šmartno ob Paki na 11. seji dne 15.2.2016 sprejel

PRAVILNIK

o dodeljevanju enkratnih izrednih denarnih
pomoči v Občini Šmartno ob Paki
1. člen
S tem pravilnikom se določajo upravičenci, kriteriji in postopek
dodeljevanja ter izplačevanja enkratnih izrednih denarnih
pomoči v Občini Šmartno ob Paki.
2. člen
Upravičenci do pomoči so tisti občani s stalnim prebivališčem v
Občini Šmartno ob Paki, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev
za preživljanje, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za
rešitev socialne stiske in so se zaradi spleta neugodnih okoliščin
(dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v družini, nenadna
brezposelnost, naravne nesreče, ipd.), znašli v takšnem
položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti,
oziroma si zagotoviti osnovnih bivanjskih pogojev.
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takšna pomoč nameni za nabavo potrebnega materiala, lahko
pa tudi za izvedbo del.
6. člen
Denarna pomoč se lahko upravičencu dodeli tudi v nižjem
znesku kot bi mu pripadala po tem odloku ali se mu ne dodeli, če
se ugotovi, da kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena
socialna varnost upravičenca in družinskih članov.
7. člen
Postopek za uveljavitev pomoči se uvede na zahtevo stranke
na obrazcu »Vloga za dodelitev izredne enkratne denarne
pomoči«, ki se dobi v prostorih ali na spletni strani Občine
Šmartno ob Paki. V vlogi mora stranka navesti:
- razlog za trenutno materialno stisko,
- za kakšen namen potrebuje pomoč,
- natančno opredeliti višino sredstev, ki jih potrebuje.
Vloge bodo obravnavane v okviru občinske uprave.
Vlagatelj mora pisni vlogi priložiti vsa potrebna dokazila o
izpolnjevanju pogojev, ki jih organ lokalne skupnosti potrebuje
v postopku vodenja in odločanja in so navedena kot priloga k
vlogi. Stranke vlagajo vloge za dodelitev pomoči pri pristojnem
občinskem organu.

3. člen
Sredstva za enkratne izredne denarne pomoči se zagotovijo
z vsakoletnim proračunom Občine Šmartno ob Paki in se
dodeljujejo do porabe predvidenih proračunskih sredstev.
Višina enkratne izredne denarne pomoči ne sme presegati
zneska v višini 150,00 EUR, razen v primeru elementarnih
nesreč (požar,poplave,plazovi…), kjer je potrebno nad
navedeno vrednostjo predhodno pridobiti soglasje občinskega
sveta.

8. člen
V kolikor se ugotovi, da je vlagatelj v vlogi navajal neresnične
podatke, mora prejemnik finančna sredstva vrniti skupaj z
zakonitimi zamudnimi obrestmi in izgubi pravico zahtevati
denarno pomoč po tem pravilniku za obdobje 2 let.

4. člen
Pomoč je namenjena za:
- plačilo položnic, namenjenih za zagotavljanje osnovnih in
nujnih življenjskih potrebščin (elektrika, komunala, najemnina,
vrtec),
- nakup šolskih potrebščin,
- doplačilo pogrebnih stroškov,
- kurjavo,
- kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne
materialne ogroženosti, z upoštevanjem socialnih razmer
upravičenca in ki niso kriti iz drugih virov državnega ali
občinskega proračuna,
- odpravo posledic elementarne nesreče (požar,poplave,
plazovi).

Številka: 1225-0001/2016
Datum: 15.2.2016

9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.

Župan Občine Šmartno ob Paki:
Janko Kopušar, univ.dipl.ekon.,l.r.

5. člen
Pomoč se upravičencem dodeli enkrat letno za razrešitev
njihove trenutne materialne stiske in to le za enega izmed
namenov iz prve do pete alinee 4. člena tega pravilnika, razen
v primeru elementarnih nesreč. Od prejšnje dodelitve pomoči
mora tako preteči najmanj 12 mesecev.
V primeru elementarnih nesreč se izredna enkratna denarna
pomoč lahko dodeli v višjem znesku, kot je naveden v 3. členu
tega odloka, pri določitvi tega zneska pa se upošteva stopnja
materialne ogroženosti upravičenca, pri čemer se praviloma
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/ 07- UPB2, 78/08, 76/08, 79/009, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Odloka o
pokopališkem redu ( Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 8/96) in 16.
člena Statuta občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje,
št. 7/2015-UPB) je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na svoji 11. redni seji
dne 15.2.2016 sprejel
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Svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US, 76/2008,
100/2008 Odl.US, 79/2009, 14/2010 Odl.US, 51/2010, 84/2010 Odl.US), Uredbe
o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS št. 98/2015),
Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne ter padavinske vode na
območju občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 4/2007), 16. člena
Statuta Občine Šmartno ob Paki (UPB, Uradni vestnik MOV, št. 7/2015), na svoji
11. redni seji, dne 15.2.2016, sprejel

SKLEP

o določitvi najemnine grobov na pokopališčih
na območju občine Šmartno ob Paki
1. člen
Najemnina za najem grobov na pokopališčih na območju
občine Šmartno ob Paki letno znaša:
- za družinski grob
25,00 EUR
- za enojni grob
20,00 EUR
- za žarni grob
20,00 EUR
V ceni je davek na dodano vrednost že zaračunan.
			
2. člen
Pristopnina za pridobitev pravice do uporabe zemljiškega
prostora na pokopališčih na območju občine Šmartno ob Paki
znaša:
- za družinski grob
100,00 EUR
- za enojni in žarni grob 50,00 EUR
V ceni je davek na dodano vrednost že zaračunan.
3. člen
Vrednost pogrebnih storitev uporabe mrliške vežice znaša na
dan 40,00 EUR.
V ceni je davek na dodano vrednost že zaračunan.
4. člen
Občina poravnava naslednja nadomestila za vsak posamezen
pogreb:
- nadomestilo zastavonoši (neto)
25,00 EUR
- nadomestilo govorniku na pogrebu (neto) 35,00 EUR
Davek na dodano vrednost se ne obračunava.
5. člen
Sredstva zbrana iz 1. točke tega sklepa se namensko uporabijo
za vzdrževanje pokopaliških objektov (mrliških vežic) ter za
vzdrževanje in urejanje pokopališč v Občini Šmartno ob Paki.
6. člen
Sredstva iz 1. točke tega sklepa se zbirajo v proračunu Občine
Šmartno ob Paki.
7. člen
S sprejemom tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi
cene za grobove št. 032-12/2009 z dne 13.10.2009.
8. člen
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 35280-0001/2016
Datum:15.2.2016
Župan Občine Šmartno ob Paki:
Janko Kopušar, univ.dipl.ekon.,l.r.
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SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
PRAVILNIKA
o dodeljevanju nepovratnih finančnih
sredstev za izgradnjo malih komunalnih
čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske
objekte v občini Šmartno ob Paki
v obdobju 2014 do vključno 2017

1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev
za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe
stanovanjske objekte v občini Šmartno ob Paki v obdobju 2014
do vključno 2017 (Uradni vestnik MOV, št. 7/2014) se tretja
alineja 6. člena spremeni tako, da se glasi:
»- za čistilno napravo mora biti izdelana ocena obratovanja (za
MKČN vgrajene pred 1.1.2016) ali poročilo o prvih meritvah
oziroma pregledu (za MKČN vgrajene po 1.1.2016), iz katere/
ga mora biti razvidno, da je obratovanje male komunalne
čistilne naprave v skladu z določbami veljavne zakonodaje.«
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 7. člena tako, da se glasi:
»Prednost pri dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev
imajo občutljiva območja, navedena v veljavni zakonodaji, kjer
mora biti dispozicija odpadne vode rešena do 31.12.2021.«
3. člen
Spremenita se 2. in 5. alineja 2. odstavka 8. člena tako, da se
glasita:
- izjavo vlagatelja oz. fizične osebe - lastnika stanovanjskega
objekta, ki se bo priključil na MKČN, da je seznanjen z vrsto in
obsegom del pri vgradnji MKČN za zagotavljanje ustreznega
čiščenja odpadne vode, ter da bo po končani gradnji predložil
ustrezno oceno obratovanja (za MKČN vgrajene pred
1.1.2016) ali poročilo o prvih meritvah oziroma pregledu ( za
MKČN vgrajene po 1.1.2016) ter izjavo pristojnega organa o
skladnosti gradbenega proizvoda;
- izjavo, da bo po izgradnji MKČN predložil soglasje pristojnega
soglasje dajalca za priključitev na javni sistem za prevzem in
obdelavo blata iz MKČN, ki je v skladu z veljavno zakonodajo;
4. člen
Spremeni se tretji odstavek 9. člena glede višine nepovratnih
sredstev za MKČN za posamezno stanovanjsko hišo tako, da
se glasi:
»Višina nepovratnih sredstev za MKČN za posamezno
stanovanjsko hišo znaša 1.000,00 EUR, vendar največ 50 %
investicijske vrednosti MKČN z vključenim DDV.«
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5. člen
Spremeni se 11. člen tako, da se glasi:
Po izdani odločbi in izgradnji MKČN mora upravičenec o
tem najkasneje do 15.11. tekočega leta oziroma skladno z
določbami javnega razpisa, predložiti naslednja dokazila:
- originalne račune o nakupu MKČN in pripadajočega materiala
oz. račun ali situacijo o dobavi in izvedbi gradbeno montažnih
del pri MKČN
- soglasje za priključitev na javni sistem za prevzem in obdelavo
blata iz MKČN, ki je v skladu z veljavno zakonodajo;
- oceno obratovanja male komunalne čistilne naprave (za
MKČN vgrajene pred 1.1.2016) ali poročilo o prvih meritvah
oziroma pregledu (za MKČN vgrajene po 1.1.2016);
- izjavo o skladnosti gradbenega proizvoda, izdano s strani
pristojnega organa.«
6. člen
Spremeni se prvi odstavek 12. člena tako, da se glasi:
»Ustrezno dokazilo za upravičeno uporabo dodeljenih sredstev
šteje pozitivna ocena obratovanja male komunalne čistilne
naprave (za MKČN vgrajene pred 1.1.2016) ali poročilo o prvih
meritvah oziroma pregledu (za MKČN vgrajene po 1.1.2016),
ki ga pridobi upravičenec skladno z veljavno zakonodajo.«
7. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika pričnejo veljati naslednji
dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
Številka: 354-0001/2014-01-01
Datum: 15.2.2016
Župan Občine Šmartno ob Paki:
Janko Kopušar, univ.dipl.ekon.,l.r.
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Na podlagi 93. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Šmartno ob Paki
(Ur. vestnik Mestne občine Velenje, št. 10/2015-uradno prečiščeno besedilo)
je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na 11. seji dne 15.2.2016 potrdil
uradno prečiščeno besedilo Odloka o preoblikovanju javnega podjetja
komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o., ki obsega:
- Odlok o preoblikovanju javnega podjetja komunalno podjetje Velenje, izvajanje
komunalnih dejavnosti, p. o. (Uradni vestnik MO Velenje, št. 16/1996 z dne
23. 12. 1996, Uradni list Občine Šoštanj, št. 10/1996 z dne 19. 12. 1996),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega
podjetja komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o.
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 24/2007 z dne 15. 11. 2007 in 1/2008 z dne
23. 1. 2008, Uradni list Občine Šoštanj, št. 11/2007 z dne 18. 10. 2007),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega
podjetja komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti,
p. o. (Uradni vestnik MO Velenje, št. 7/2011 z dne 23. 3. 2011 in 7a/2011 z
dne 14. 4. 2011, Uradni list Občine Šoštanj, št. 3/2011 z dne 15. 4. 2011)
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja
komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o. (Uradni
vestnik MO Velenje, št. 22/2015 z dne 22. 12. 2015 in Uradni list Občine Šoštanj,
št. 8/2015 z dne 22. 12. 2015),

ODLOK

O PREOBLIKOVANJU JAVNEGA
PODJETJA KOMUNALNO PODJETJE
VELENJE, IZVAJANJE KOMUNALNIH
DEJAVNOSTI, p. o.
uradno prečiščeno besedilo (UPB1)
I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se ureja preoblikovanje, organizacija in
upravljanje javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje,
izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o., ustanovljenega z Aktom
o ustanovitvi javnega podjetja (Uradni vestnik Občine Velenje,
št. 5/91).
2. člen
Javno podjetje Komunalno podjetje Velenje, izvajanje
komunalnih dejavnosti, p. o., se preoblikuje v javno podjetje
Komunalno podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti,
družba z omejeno odgovornostjo (v nadaljevanju: javno
podjetje).
Javno podjetje je vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču
v Celju na reg. vl. št. 1-593-00.
3. člen
Ustanoviteljice in lastnice javnega podjetja so Občina
Šmartno ob Paki, Občina Šoštanj in Mestna občina Velenje,
kot pravne naslednice bivše Občine Velenje (v nadaljevanju:
ustanoviteljice).
Ustanoviteljice izvršujejo ustanoviteljske pravice v skupščini
javnega podjetja Komunalnega podjetja Velenje, izvajanje
komunalnih dejavnosti, p. o. (v nadaljevanju: javnega podjetja)
in v skupnem organu Svetu ustanoviteljev Komunalnega
podjetja Velenje d. o. o. (v nadaljevanju: Svet ustanoviteljev),
v skladu s tem Odlokom in Odlokom o ustanovitvi skupnega
organa Sveta ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje, d.
o. o.
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4. člen
Ustanoviteljice so pred sprejemom tega odloka s
»Sporazumom o sklenitvi premoženjsko pravnih razmerij na
področju komunalne infrastrukture in Komunalnega podjetja
Velenje« določile lastninske deleže posamezne ustanoviteljice
na premoženju, izločeno po 76. členu Zakona o gospodarskih
javnih službah iz sredstev javnega podjetja in ki predstavlja
infrastrukturne objekte, naprave in omrežja ter določila višino
deleža posamezne ustanoviteljice na družbenem kapitalu
javnega podjetja.
II. FIRMA IN SEDEŽ

5. člen
Firma javnega podjetja je Komunalno podjetje Velenje,
izvajanje komunalnih dejavnosti,
d. o. o.
Skrajšana firma je: Komunalno podjetje Velenje, d. o. o.
Sedež javnega podjetja je: Velenje, Koroška cesta 37/b.
III. DEJAVNOST

6. člen
Javno podjetje opravlja naslednjo dejavnost:
- 11.070
Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih
stekleničenih vod
- 18.120
Drugo tiskanje
- 25.620
Mehanska obdelava kovin
- 26.510
Proizvodnja
merilnih,
preizkuševalnih,
navigacijskih
instrumentov in naprav
- 33.140
Popravila električnih naprav
- 35.111
Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah
- 35.112
Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih
elektrarnah
- 35.119
Druga proizvodnja električne energije
- 35.120
Prenos električne energije
- 35.130
Distribucija električne energije
- 35.140
Trgovanje z električno energijo
- 35.210
Proizvodnja plina
- 35.220
Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
- 35.230
Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
- 35.300
Oskrba s paro in vročo vodo
- 36.000
Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
- 37.000
Ravnanje z odplakami
- 38.110
Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
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- 38.120
Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
- 38.210
Ravnanje z nenevarnimi odpadki
- 38.220
Ravnanje z nevarnimi odpadki
- 42.110
Gradnja cest
- 42.220
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in
telekomunikacije
- 42.210
Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in plin
- 42.990
Gradnja drugih objektov nizke gradnje
- 43.110
Rušenje objektov
- 43.120
Zemeljska pripravljalna dela
- 43.210
Inštaliranje električnih napeljav in naprav
- 43.220
Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in
naprav
- 45.200
Vzdrževanje in popravila motornih vozil
- 47.761
Trgovina na drobno v cvetličarnah
- 49.410
Cestni tovorni promet
- 49.500
Cevovodni transport
- 52.210
Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
- 55.201
Počitniški domovi in letovišča
- 62.020
Svetovanje o računalniških napravah in programih
- 62.030
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
- 62.090
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami
povezane dejavnosti
- 63.110
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
- 68.200
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- 68.320
Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
- 69.200
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno
svetovanje
- 70.220
Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
- 71.121
Geofizikalne meritve, kartiranje
- 71.129
Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
- 71.200
Tehnično preizkušanje in analiziranje
- 72.190
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih
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naravoslovja in tehnologije
- 81.100
Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
- 81.300
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
- 82.110
Nudenje celovitih pisarniških storitev
- 82.990
Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
- 96.030
Pogrebna dejavnost
7. člen
Če so dejavnosti iz prejšnjega člena z aktom pristojnega
organa določene kot gospodarske javne službe, opravlja javno
podjetje te dejavnosti po predpisih, ki veljajo za opravljanje
gospodarskih javnih služb.
IV. OSNOVNI KAPITAL, OSNOVNI VLOŽKI IN POSLOVNI
DELEŽI
8. člen
Ustanoviteljice vložijo v osnovni kapital družbeni kapital
javnega podjetja, ki je postal njihova lastnina na podlagi 69.
člena Zakona o gospodarskih javnih službah, po stanju na dan
31. 12. 1995.
Osnovni kapital javnega podjetja znaša po revidirani bilanci
stanja per 31. 12. 1995 1.126.932,30 EUR.
Ustanoviteljice prevzamejo naslednje osnovne
naslednje poslovne deleže:
Osnovni vložek
- Občina Šmartno ob Paki 29.300,23 EUR
- Občina Šoštanj
161.151,28 EUR
- Mestna občina Velenje 936.480,49 EUR

vložke in imajo
Poslovni delež
2,60 %
14,30 %
83,10 %

9. člen
Premoženje v lasti ustanoviteljic, ki predstavlja infrastrukturne
objekte, naprave in omrežje, se ne vlaga v osnovni kapital
javnega podjetja. Ustanoviteljice dajejo to premoženje javnemu
podjetju v najem s posebno pogodbo in je namenjeno izključno
za opravljanje dejavnosti, ki se izvajajo kot gospodarske javne
službe. Pogoji najema se določijo z najemno pogodbo, ki jo
javno podjetje sklene z župani ustanoviteljic.
Javno podjetje ima pravico s komunalno infrastrukturo izvajati
tudi tržne dejavnosti oziroma posebne storitve, vendar le po
predhodni pisni odobritvi ustanoviteljic.
V. POLOŽAJ JAVNEGA PODJETJA V PRAVNEM PROMETU
10. člen
Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti s svojim
premoženjem.
11. člen
Javno podjetje zastopa in predstavlja direktor.
Direktor zastopa javno podjetje neomejeno, razen pri pravnih
poslih prometa z nepremičninami, najemanju dolgoročnih
kreditov, ki niso predvideni s poslovnim načrtom podjetja,
pri izbiri ter sklepanju pogodb s podizvajalci javnih služb, pri
sklepanju individualnih pogodb in sprejemanju kadrovskega
načrta, za kar potrebuje soglasje Sveta ustanoviteljev.
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VI. FINANCIRANJE

12. člen
Javno podjetje pridobiva prihodek:
- z opravljanjem svoje dejavnosti,
- iz proračunskih sredstev, skladno z odlokom ustanoviteljic,
- iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom
ustanoviteljic.
13. člen
Javno podjetje vodi poslovne knjige in izdela letna poročila
skladno s predpisi, ki veljajo za gospodarske družbe in urejajo
izvajanje gospodarskih javnih služb.
VII. ORGANI JAVNEGA PODJETJA
14. člen
Organi javnega podjetja so:
- skupščina,
- nadzorni svet,
- direktor.
15. člen
Skupščino
javnega
podjetja
sestavljajo
predstavniki
ustanoviteljic. Vsak župan ustanoviteljice imenuje s sklepom
enega predstavnika.
Vsaka ustanoviteljica ima v skupščini javnega podjetja en glas
na vsakih dopolnjenih 50,00 EUR osnovnega vložka.
Skupščina javnega podjetja veljavno odloča, če sta na seji
prisotna najmanj dva predstavnika, ki imata skupaj večino
glasov. Na skupščini lahko brez pravice glasovanja sodelujejo
strokovnjaki za posamezna vprašanja.
Na skupščini javnega podjetja se odloča z večino oddanih
glasov, razen če ni z zakonom, družbeno pogodbo, odlokom ali
statutom javnega podjetja drugače določeno.
S soglasjem se odloča o sprejemu finančnega načrta, letnih
računovodskih izkazov poslovanja in statusnih spremembah
javnega podjetja.
16. člen
Skupščina javnega podjetja ima naslednje pristojnosti:
- sprejema finančni načrt javnega podjetja,
- sprejema letne računovodske izkaze poslovanja,
- odloča o delitvi dobička in pokrivanju izgube,
- sprejema statut javnega podjetja,
- odloča o statusnih spremembah javnega podjetja,
- imenuje organ za varstvo pravic delavcev,
- odloča o drugih zadevah, ki jih ne prepusti v pristojno odločanje
nadzornega sveta ali direktorja.
Sveti ustanoviteljic odločajo o prispevkih in taksah za uporabo
javnih dobrin.
17. člen
Vodenje poslov javnega podjetja nadzoruje nadzorni svet.
Nadzorni svet sestavlja pet članov, od katerih imenujejo sveti
ustanoviteljic vsak po enega člana, dva člana pa imenujejo
delavci javnega podjetja na način in po postopku, določen v
statutu javnega podjetja.
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Mandatna doba članov nadzornega sveta je štiri leta s pravico
ponovnega imenovanja.
Nadzorni svet izmed članov, ki so predstavniki ustanoviteljic,
izvoli predsednika in njegovega namestnika.
Vsak član nadzornega sveta ima pri odločanju en glas.
Nadzorni svet odloča z večino glasov vseh članov, če z
zakonom ali statutom javnega podjetja ni drugače določeno.
18. člen
Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:
- nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja,
- obravnava finančni načrt javnega podjetja,
- obravnava letne računovodske izkaze poslovanja,
- sprejema poslovnik o svojem delu,
- obravnava predlog letnega poročila in ga skupaj s svojim
mnenjem predloži skupščini in Svetu ustanoviteljev,
- lahko kadarkoli zahteva od direktorja poročilo o kateremkoli
vprašanju, povezanim s poslovanjem javnega podjetja,
- obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je
pristojen po zakonu in drugih predpisih.
19. člen
Direktorja imenuje Svet ustanoviteljev javnega podjetja
po postopku in na način, ki je določen s statutom javnega
podjetja.
Mandatna doba direktorja je štiri leta s pravico ponovnega
imenovanja.
VIII. SPLOŠNI AKTI

20. člen
Javno podjetje ima statut, v katerem se podrobneje uredijo
zlasti organizacija in delovanje javnega podjetja, delovanje
in odločanje organov javnega podjetja, pogoji in postopek za
imenovanje direktorja in druga vprašanja.
Skupščina, nadzorni svet in direktor v okviru svojih pristojnosti
sprejmejo tudi druge splošne akte.
Odlok o preoblikovanju javnega podjetja komunalno podjetje
Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p. o. (Uradni vestnik
MO Velenje, št. 16/1996, Uradni list Občine Šoštanj, št.
10/1996) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Skupščina javnega podjetja se konstituira in začne svoje delo
z dnem uveljavitve tega odloka.
Člani sedanjega upravnega odbora nadaljujejo z delom kot
člani nadzornega sveta do imenovanja novega nadzornega
sveta.
Sedanji poslovodni organ nadaljuje z delom kot vršilec dolžnosti
direktorja javnega podjetja do imenovanja novega direktorja.
22. člen
Skupščina javnega podjetja sprejme statut javnega podjetja v
roku 30 dni po uveljavitvi tega odloka.
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Nadzorni svet in direktor javnega podjetja se imenuje v roku 30
dni po sprejemu statuta javnega podjetja.
23. člen
Do sprejetja novih se uporabljajo doslej veljavni splošni akti
javnega podjetja, kolikor niso v nasprotju z zakonom in tem
odlokom.
24. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Akt o ustanovitvi
javnega podjetja (Uradni vestnik občine Velenje, št. 5/91).
To odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v zadnjem od
uradnih glasil vseh ustanoviteljev.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju
javnega podjetja komunalno podjetje Velenje, izvajanje
komunalnih dejavnosti, p. o. (Uradni vestnik MO Velenje, št.
24/2007 in 1/2008, Uradni list Občine Šoštanj, št. 11/2007)
vsebuje naslednjo končno določbo:
2. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v zadnjem od
uradnih glasil vseh ustanoviteljev, uporabljati pa se začne 1.
januarja 2008.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju
javnega podjetja komunalno podjetje Velenje, izvajanje
komunalnih dejavnosti, p. o. (Uradni vestnik MO Velenje, št.
7/2011 in 7a/2011, Uradni list Občine Šoštanj, št. 3/2011)
vsebuje naslednjo končno določbo:
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v zadnjem od uradnih
glasil občin ustanoviteljic.
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju
javnega podjetja komunalno podjetje Velenje, izvajanje
komunalnih dejavnosti, p. o. (Uradni vestnik MO Velenje, št.
22/2015 z dne 22. 12. 2015 in Uradni list Občine Šoštanj,
št. 8/2015 z dne 22. 12. 2015) vsebuje naslednjo končno
določbo:
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v zadnjem od uradnih
glasil občin ustanoviteljic.
Številka: 354-0003/2016
Datum: 15.2.2016					
		

Župan Občine Šmartno ob Paki
Janko Kopušar, univ.dipl.ekon.,l.r.
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