
ISSN 1318-1327

OBJAVLJAM
  - naslednje akte Mestne občine Velenje

7. februar2018 Številka: 1/2018

Ur. vestnik št. 1/18

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET

1. Sklep o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do aktualnih dogajanj v 
Premogovniku Velenje
2. Sklep o imenovanju članov v Svet Andragoškega javnega zavoda 
Ljudska univerza Velenje
3. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v 
Vrtec Velenje 
4. Pravilnik o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo 
malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v 
Mestni občini Velenje v obdobju 2018 do vključno 2021   
5. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju 
programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz 
proračuna Mestne občine Velenje

MESTNA OBČINA VELENJE - ŽUPAN

1. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ureditvenem načrtu za širše območje opuščenega pokopališča 
Šmartno v Velenju

Mestna občina Velenje - ŽUPAN 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)



                         7. februar 2018URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJEstran 2  / Številka 1-2018

Uradni vestnik Mestne občine Velenje



7. februar 2018 URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE Številka 1-2018 / stran 3

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 1/2016 – uradno prečiščeno besedilo) 
na svoji 26. seji 6. 2. 2018  sprejel naslednji 

SKLEP
o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do 

aktualnih dogajanj v Premogovniku Velenje

1. člen
Svet Mestne občine Velenje se je seznanil z aktualnim 
dogajanjem v Skupini Premogovnik Velenje.

2. člen
Svet Mestne občine Velenje podpira zahteve po socialnem 
dialogu, po spoštovanju kolektivne pogodbe in po ureditvi 
razmer znotraj Holdinga Slovenskih elektrarn.

3. člen
Svet Mestne občine Velenje zahteva sprejem Zakona o 
postopnem zapiranju Premogovnika Velenje, ki mora vključevati 
tudi obveznosti do odprave posledic rudarjenja v Šaleški dolini 
in zagotavljanju nadomestnih delovnih mest.

4. člen
Svet Mestne občine Velenje ugotavlja, da se je v zadnjem 
obdobju poslabšalo stanje na področju sanacije degradiranega 
okolja, kar posledično vpliva na kvaliteto življenja v naši občini 
in ogroža nadaljnji razvoj Šaleške doline. 

5. člen
Holding Slovenskih elektrarn mora zagotoviti, da se bo 
proizvodnja premoga in električne energije vršila družbeno 
odgovorno, ob upoštevanju vseh veljavnih standardov, 
predpisov in ob sprotni sanaciji degradiranega okolja v soglasju 
s prizadetimi lokalnimi skupnostmi. Prav tako zahtevamo, da 
Vlada Republike Slovenije ustrezno uredi področje odškodnin 
lokalnim skupnostim zaradi vpliva delovanja Termoelektrarne 
Šoštanj in Premogovnika Velenje tako kot imajo to urejeno za 
območje občin, kjer deluje Nuklearna elektrarna Krško. 

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

Številka: 0006-03-01/2018                                                      
Datum: 6. 2. 2018

                                   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. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) na 26. seji, 
dne 6. 2. 2018 sprejel naslednji

SKLEP
o imenovanju članov v Svet Andragoškega 
javnega zavoda Ljudska univerza Velenje

I.
V Svet Andragoškega javnega zavoda Ljudska univerza Velenje 
se imenujeta:
- Mersad Dervišević
- Darja Štraus.

II.
Mandat članov sveta traja štiri leta.

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

Številka: 032-03-01/2014-160
Datum: 6. 2. 2018

                                                                                                  
       

  župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.                                                                 
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 20., 20. a, 20. b, 20. c, 20. č, 20. d in 20. e člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/11 – ZUPJS-A, 
40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 55/17) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – 
uradno prečiščeno besedilo) na svoji 26. seji, dne 6. 2. 2018 sprejel naslednji 
 
 

PRAVILNIK 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec 

Velenje 
 
 

1. člen 
V Pravilniku o sprejemu otrok v Vrtec Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 11/16 – uradno prečiščeno 
besedilo; v nadaljevanju: pravilnik), se v drugem odstavku 2. člena pravilnika na koncu besedila doda nov 
stavek, ki se glasi: 
„Kot dokazilo, da ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta, je zaželeno, da starši zaradi hitrejšega 
ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za vpis, priložijo kopijo prve strani odločbe o starševskem dopustu.” 
 

2. člen 
4. člen se spremeni tako, da se glasi:  

„4. člen 
(objava javnega vpisa) 

Vrtec vsako leto v mesecu marcu ali v mesecu aprilu objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto, ki ga 
uskladi z občino ustanoviteljico. Javni vpis objavi vrtec na svoji spletni strani Vrtca Velenje www.vrtec-
velenje.si, na oglasni deski vrtca in posreduje v objavo sredstvom javnega obveščanja.” 

 
3. člen 

13. člen se spremeni tako, da se glasi:  
„13. člen 

(kriteriji za odločanje) 
  

KRITERIJ 
 

ŠTEVILO 
TOČK 

POTREBNA DOKAZILA 
Starši jih priložijo pri oddaji 
vpisne dokumentacije 

1. Prebivališče (upošteva se ena izmed variant): 
 

  

 
a) 
 
 
 
 
b) 
 

Stalno prebivališče družine na območju MO 
Velenje (starši ali eden od staršev ima 
skupaj z otrokom stalno prebivališče na 
območju MO Velenje) 
 
 
Otrok tujcev ima skupaj z enim od staršev 
začasno prebivališče na območju MO 
Velenje 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

20 

Potrdilo o stalnem 
prebivališču v MO Velenje 
 
 
 
 
Potrdilo o začasnem 
prebivališču v MO Velenje 

2. Oba starša sta zaposlena ali zavarovana iz 
naslova kmetijstva ali imata status rednega 
študenta (velja tudi za enega starša v primeru 
enostarševske družine) 

 
 

10 

Potrdilo delodajalca o 
zaposlitvi ali potrdilo o 
opravljanju dejavnosti, ali 
potrdilo o rednem šolanju. 
 
Enostarševske družine 
priložijo še: kopijo dokazila o 
preživnini, prejemanju 
pokojnine ali dokazila o 
vložitvi zahtevka o dodelitvi 
otroka in določitvi višine 
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preživnine 
3. Družina nima stalnega prebivališča v MO 

Velenje, vendar je vsaj eden od staršev 
zaposlen v MO Velenje 

 
5 

Potrdilo delodajalca oziroma 
potrdilo o opravljanju 
dejavnosti 

4. Otrok je bil v preteklem letu na listi zavrnjenih 
(ni bil sprejet v nobeno izmed enot) 

4 Podatke ima vrtec 

5. Družina ima v ta vrtec že vključenega enega ali 
več otrok, za vsakega vključenega otroka 
prejme 4 točke 

4 ali več Podatke ima vrtec 

6. Število otrok v družini (za vsakega predšolskega 
otroka 2 točki, za vsakega šoloobveznega 
otroka 1 točka) 

2 ali več Kopija rojstnega lista 

 
Če obstaja dvom o resničnosti posameznih dejstev in okoliščin, navedenih v vlogi za sprejem otrok, je 
komisija dolžna preveriti njihovo resničnost. 
Točkuje se tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk. 
V primeru, da ima več otrok enako število točk, ima prednost tisti, ki je v okviru kriterijev pod zaporedno 
številko 4 dosegel višje število točk, po dodatnem kriteriju pa še dosežek višjega števila točk iz kriterija pod 
zaporedno številko 6. V kolikor ima kljub upoštevanju omenjenih kriterijev več otrok enako število točk, ima 
prednost starejši otrok.” 
 

4. člen 
Za 13. členom se dodata nova 13. a in 13. b člen, ki se glasita:  
 

„13. a člen 
(kriterij za razporeditev v izmenske skupine) 

Za vključitev v izmenski program je potrebno priložiti potrdilo delodajalca o izmenskem delu. Velja za oba 
starša oziroma skrbnika. V primeru enostarševske družine se priloži potrdilo delodajalca za starša, kateremu 
je otrok dodeljen v varstvo, vzgojo in oskrbo.  

13. b člen 
(potrebna dokazila) 

Potrebna dokazila iz 13. člena pravilnika starši priložijo pri oddaji vpisne dokumentacije. V primeru, da starši 
kljub pozivu Vrtca Velenje, teh dokazil ne priložijo, se njihova vloga ne točkuje.  
Vse spremembe, ki se nanašajo na določitev točk iz kriterijev, se upoštevajo še koledarskih 30 dni po 
zaključitvi javnega vpisa novincev za naslednje šolsko leto. V primeru sklica Komisije za sprejem otrok v Vrtec 
Velenje se vse spremembe, ki se nanašajo na določitev točk iz kriterijev, upoštevajo vse do dne sklica 
Komisije za sprejem otrok v Vrtec Velenje. O tem, kdaj bo seja Komisije za sprejem otrok v Vrtec Velenje 
potekala, bo vrtec objavil na svoji spletni strani, ter na oglasnih deskah Vrtca Velenje.« 
 

5. člen 
23. člen se spremeni tako, da se glasi:  

„23. člen 
(objava pravilnika) 

Ta pravilnik objavi vrtec na oglasnih deskah posameznih enot in na spletni strani Vrtca Velenje www.vrtec-
velenje.si.” 
 

6. člen 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
 
Številka: 015-03-0005/2017-530 
Datum: 6. 2. 2018  

župan Mestne občine Velenje 
Bojan KONTIČ, l.r. 
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Svet Mestne občine Velenje, je na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. 
US), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 28/06 - skl. US, 49/06 - 
ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 38/14, 37/15, 56/15, 
102/15, 30/16, 42/16, 61/17 - GZ in 68/17), 6. in 7. člena  Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 
30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 15., 18., 18. in 21. člena Uredbe o  odvajanju  in 
čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 76/17), 12. in 19. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15),  8., 9. in 20. člena 
Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15), Odloka o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode za območje Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje št. 15/2013), Pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega kanalizacijskega sistema v 
Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje  št. 15/2013 (sklep o potrditvi Pravilnika) in 37. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) na svoji 26. seji, dne 6. 2. 2018 
sprejel naslednji 
  
 

Pravilnik  
o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo  

malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v 
Mestni občini Velenje v obdobju 2018 do vključno 2021 

 
I. Uvodne določbe 

1. člen 
S tem pravilnikom se določijo pogoji in postopki dodeljevanja nepovratnih finančnih sredstev (v nadaljevanju: 
sredstva) za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) v Mestni občini Velenje. 
 

2. člen 
Pojmi v tem pravilniku imajo naslednji pomen: 

- čistilna naprava je naprava za čiščenje odpadne vode, ki zmanjšuje ali odpravlja njeno onesnaženost; 
- tipska mala komunalna čistilna naprava je mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo, manjšo 

od 50 PE, ki je gradbeni proizvod v skladu s standardom SIST EN 12566-3 ali drugim enakovrednim 
in mednarodno priznanim standardom, in je zanjo izdana izjava o lastnostih v skladu s predpisi, ki 
urejajo gradbene proizvode (v nadaljnjem besedilu: izjava o lastnostih); 

- komunalna odpadna voda po tem pravilniku je odpadna voda v skladu s prepisom, ki ureja emisijo 
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, in sicer je voda, ki nastaja v 
bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih 
gospodinjskih opravilih; 

- prve meritve so meritve, ki se izvedejo po prvem zagonu nove ali rekonstruirane naprave in po vsaki 
večji spremembi v obratovanju naprave. Če za gradnjo, rekonstrukcijo ali večjo spremembo naprave 
iz prejšnjega odstavka ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, se prve meritve izvedejo po 
vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer, vendar ne prej kakor v treh in ne pozneje kakor v devetih 
mesecih po prvem zagonu naprave; 

- ponikovanje je vnašanje odpadne vode, ki je očiščena skladno s predpisi, v tla brez namena gnojenja, 
preko ponikovalne naprave, ponikovalnih jarkov ali ponikovalnega drenažnega cevovoda; 

- razpršeno odvajanje padavinske vode je odvajanje padavinske vode z utrjenih, tlakovanih ali z drugim 
materialom prekritih površin objektov s prelivanjem preko njihovih mejnih robov ali pri odvajanju 
padavinske odpadne vode preko posamičnih iztokov ali preko jarkov za zbiranje in odvajanje 
padavinske vode iz teh površin. 
 

II. Namen dodeljevanja sredstev 
3. člen 

Namen  dodeljevanja nepovratnih  finančnih sredstev za izgradnjo MKČN je: 
- spodbujanje  varstva okolja z zmanjševanjem onesnaženja s komunalnimi odpadnimi vodami; 
- pospeševanje izgradnje MKČN s kapaciteto do 50 PE na območjih izven aglomeracij znotraj katerih se 

predvideva izgradnja javne kanalizacije in  so prikazana v grafični prilogi št. 1 k temu pravilniku; 
- urejanje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. 
 
III. Zagotavljanje sredstev 

4. člen 
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Finančna sredstva za dodeljevanje nepovratnih sredstev za gradnjo MKČN se zagotavljajo v vsakoletnem 
občinskem proračunu. 

 
Sredstva za izgradnjo MKČN po tem pravilniku se dodeljujejo na podlagi razpisa, ki ga objavi MO Velenje. 

 
Razpis  na podlagi tega pravilnika obsega: 
 
- namen, za katerega se sredstva dodeljujejo; 
- orientacijski znesek skupno razpisanih sredstev; 
- pogoje in merila za pridobitev sredstev; 
- navedbo dokumentacije, ki jo mora vlagatelj predložiti; 
- naslov za vložitev vlog; 
- rok za oddajo vloge; 
- ostale potrebne podatke za uspešno izvedbo razpisa. 

 
IV. Upravičenci do sredstev 

5. člen 
Upravičenci do sredstev za izgradnjo MKČN so fizične osebe - lastniki obstoječih stanovanjskih objektov. V 
primeru izgradnje skupne MKČN za več stanovanjskih objektov je nosilec investicije lastnik zemljišča, na 
katerem bo zgrajena MKČN. Investitorji pa medsebojno razmerje uredijo s posebno pogodbo, ki jo priložijo k 
skupni vlogi. 
 
Dodelitev nepovratnih finančnih sredstev je možna samo samostojne fizične osebe za čiščenje komunalnih 
odpadnih vod iz gospodinjstva v stanovanjskem objektu.  
 
V. Tehnične zahteve, ki jih mora izpolnjevati MKČN 

6. člen 
Dodelitev sredstev za izgradnjo MKČN je možno samo za vgradnjo MKČN: 
- tipska mala komunalna čistilna naprava je mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo, manjšo od 50 

PE, ki je gradbeni proizvod v skladu s standardom SIST EN 12566-3 in je zanjo izdana izjava o lastnostih 
v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode (v nadaljnjem besedilu: izjava o lastnostih); 

- čistilna naprava je naprava za čiščenje odpadne vode, ki zmanjšuje ali odpravlja njeno onesnaženost in 
zagotavlja  primerno čiščenje. Primerno čiščenje komunalne odpadne vode je čiščenje odpadne vode s 
katerimkoli postopkom, s katerim se dosega odstranjevanje organskega onesnaženja tako, da vode, v 
katere se odpadne vode odvajajo, dosegajo predpisane okoljske standarde kakovosti. Za primerno 
čiščenje se šteje čiščenje komunalne odpadne vode s postopkom, s katerim se dosega odstranjevanje 
organskega onesnaženja tako, da mejne vrednosti parametrov onesnaženosti iz 8. člena  Uredbe o 
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode niso presežene; to je KPK na iztoku MKČN je manjši od 
200 mg O2/L; 

- mora biti konstruirana na način, da v ohišju naprave ni električnih komponent; 
- za katere mora biti zagotovljen servis v RS. 
 
 
VI. Pogoji, ki jih morajo izpolniti upravičenci za dodelitev sredstev 

7. člen 
Pogoji za dodelitev sredstev za sofinanciranje gradnje MKČN so: 
- da stanovanjski objekti ležijo v Mestni občini Velenje na območjih, izven aglomeracij znotraj katerih se 

predvideva izgradnja javne kanalizacije in  so prikazana v grafični prilogi št. 1 k temu pravilniku; 
- da MKČN zagotavlja čiščenje komunalne odpadne vode za obstoječi stanovanjski objekt. Za obstoječe 

objekte se smatra stanovanjske objekte, ki so bili vključeni v obračun komunalnih storitev in dajatev pred 
1.1.2010. 

- da stanovanjski objekt , ki bo vezan na MKČN leži v Mestni občini Velenje. 
 

 
VII. Vloga 

8. člen 
Upravičenec mora vlogi mora priložiti: 
- osnovne podatke: ime in priimek vlagatelja, naslov, davčno številko vlagatelja, TRR, podatke o 

stanovanjskem objektu E-hiš; 
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- pogodbo z izvajalcem gospodarske javne službe o izvajanju storitev povezanih z greznicami in MKČN 
skladno s 3. točko 21. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode za 
območje Mestne občine Velenje;  

- osnovne podatke o MKČN, proizvajalcu opreme, tehnologiji čiščenja, kapaciteti, lokaciji vgradnje MKČN, 
načinu in lokaciji izpusta prečiščene odpadne vode; 

- račun izdan skladno z razpisnimi pogoji s popisom del in materiala; 
- izjava 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; 
- izjavo o lastnostih za MKČN; 
- analizni izvid in izpolnjeno Poročilo o prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, 

manjšo od 50 PE,  
- parafirano pogodbo iz razpisa. 
 
Sredstva se bodo razdeljevala na podlagi razpisa v višini, ki  je za tekoče leto  zagotovljena v proračunu 
Mestne občine Velenje, in sicer do porabe sredstev.  
 
VIII. Merila za  dodelitev   sredstev 

9. člen  
Sredstva se razdelijo med upravičence glede na število razpisanih dodelitev   sredstev za izgradnjo MKČN in 
razpoložljivih finančnih sredstev v proračunu za tekoče leto, pri čemer se za razvrstitev vlog šteje datum in 
čas prejetja ter ostali pogoji iz 7. člena tega pravilnika. 
 
Upravičeni stroški so: 
- nakup MKČN , 
- gradbena in montažna dela povezana v vgradnjo MKČN, ki se dokazujejo s plačanimi računi izvajalcu del. 
 
Višina dodeljenih sredstev za obstoječi stanovanjski objekt se vsako leto določi s sklepom, ki ga sprejme Svet 
Mestne občine Velenje. Za isti obstoječi stanovanjski objekt so proračunska sredstva lahko dodeljena le 
enkrat. 
 
IX. Obravnava vlog 

10. člen 
 
Postopek dodeljevanja nepovratnih sredstev  vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisija bo 
pripravila javni razpis. Komisija bo obravnavala vse podane vloge, ki bodo prispele do roka za prijavo na javni 
razpis.  Odpiranje vlog bo komisija opravila po zaključku razpisa in ni javno. Po prejemu vlog bo komisija 
ugotovila upravičenost do sredstev in rangirala upravičence po  merilih iz 9. člena tega pravilnika.  
 
Prepozno prispele vloge ne bodo obravnavane, neutemeljen bodo zavrnjene. 
 
Vlagatelja nepopolne vloge komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove k dopolnitvi vloge. 
Komisija bo vlagateljem vlog odgovorila  s sklepom, najkasneje v roku 80 dni od zaključka razpisa. 
Vlagateljem, ki jim sredstva ne bodo dodeljena zaradi že porabljenih sredstev proračuna in bodo izpolnjevali 
vse razpisne pogoje, bo komisija vrnila dokumentacijo, ki bo priložena vlogi. 
 
Vlagatelji, ki bodo prejeli  sklep da se njihova vloga ne odobri imajo možnost pritožbe. O pritožbi odloča 
župan. Predmet pritožbe ne morejo biti merila postavljena za dodelitev sredstev.  
  

11. člen 
Po izdanem sklepu in predloženih dokazilih o končani izvedbi (kopija računa in dokazila iz 8. člena), 
najkasneje do 15.11. tekočega leta bo z vsakim upravičencem sklenjena pogodba o dodelitvi nepovratnih 
sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Nakazilo sredstev se izvrši na bančni račun 
upravičenca v roku 30 dni po podpisu pogodbe.  
 
 
 
X. Nadzor 

12. člen 
Ustrezno dokazilo za upravičeno uporabo dodeljenih sredstev šteje eno izmed dokazil iz šeste alineje prvega 
odstavka 8. člena tega pravilnika. 
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

 
Namensko porabo nepovratnih sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, preverja Urad za komunalne 
dejavnosti Mestne občine Velenje. 
 
Kolikor se ugotovi, da je upravičenec v vlogi navajal neresnične podatke ali sredstva uporabil za drug namen, 
mora prejeta sredstva nemudoma vrniti z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje. 
 

13. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
 
 
 
Številka: 353-06-0002/2017 
Datum: 6. 2. 2018 
 
 

         župan Mestne občine Velenje 
Bojan KONTIČ, l.r. 
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 
- odl. US), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 
81/16) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/16 
- uradno prečiščeno besedilo) na svoji 26. seji, dne 6. 2. 2018 sprejel naslednji

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o sofinanciranju programov/projektov/

prireditev, ki niso predmet drugih financiranj 
iz proračuna Mestne občine Velenje 

1. člen
V Pravilniku o sofinanciranju programov/projektov/prireditev, ki 
niso predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 5/17; v nadaljevanju: 
pravilnik), se prvi odstavek 7. člena pravilnika spremeni tako, 
da se glasi: 

»Javni razpis za dodelitev sredstev mora biti objavljen v 
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje in na krajevno 
običajen način«.

2. člen
Tretji odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Prijavitelji lahko oddajo prijavo na javni razpis za sofinanciranje 
programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih 
financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje, kadarkoli v 
času objave razpisa.«

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

Številka: 403-04-0004/2017
Datum: 6. 2. 2018

                         župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.                                                                 
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje  št.1/2016 -uradno prečiščeno besedilo) ter 60. in 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-ZUPUDPP-A, 
109/12, 35/13 Skl.US:U-I-43/13-8, 76/14-odl.US in 14/15-ZUUJFO) izdajam

SKLEP
o javni razgrnitvi osnutka odloka o 

spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ureditvenem načrtu za širše območje 

opuščenega pokopališča Šmartno v Velenju

1. člen
Javno se razgrne OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU ZA 
ŠIRŠE OBMOČJE OPUŠČENEGA POKOPALIŠČA ŠMARTNO 
V VELENJU (osnovni Odlok je objavljen v Uradnem vestniku 
Občine Velenje št. 8/00 – v nadaljevanju:  Odlok o UN). 
 

2. člen
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o 
UN bo izvedena v avli Mestne občine Velenje in v prostorih 
Krajevne skupnosti Šmartno – Velenje. 
Javna razgrnitev se začne z dnem objave tega sklepa v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje in z javnim naznanilom v 
svetovnem spletu. Javna razgrnitev bo trajala 30 dni. 

3. člen
V času javne razgrnitve bo Urad za urejanje prostora Mestne 
občine Velenje skupaj s Krajevno skupnostjo Šmartno - Velenje, 
organiziral javno obravnavo osnutka odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o UN. Javna obravnava bo organizirana v 
sredo, 14. februarja 2017 ob 17:00 uri v sejni dvorani Mestne 
občine Velenje, Titov trg 1, Velenje.

     4.   člen
Namen javne razgrnitve je seznaniti občane in zainteresirano 
javnost z vsebino predlaganega osnutka odloka o spremembah 
in dopolnitvah Odloka o UN in pridobiti k osnutku pripombe, 
mnenja in dodatne predloge.
Pisne pripombe, mnenja in predloge lahko podajo občani in 
zainteresirani na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo Uradu za 
urejanje prostora Mestne občine Velenje, Titov trg 1, v Velenju.

Številka: 350-03-0001/2017-300
Datum:   31. 1. 2018

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.                                                                 
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