
Številka: XX/2005X. mesec 2005

20. junij 2018 Številka: 10/2018

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

OBJAVLJAM
naslednje akte Mestne občine Velenje: 

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET:
1.    Sklep o imenovanju direktorice javnega zavoda Festival Velenje  
2.	 Sklep	o	imenovanju	člana	Statutarno–pravne	komisije
3.	 Sklep	o	imenovanju	Občinske	volilne	komisije	Mestne	občine	Velenje
4.	 Sklep	o	premoženjski	bilanci	Mestne	občine	Velenje	na	dan	31.12.2017
5.	 Sklep	o	spremembah	in	dopolnitvah	Sklepa	o	določitvi	volilnih	enot	in	števila	članov	

Sveta Krajevne skupnosti Gorica
6.	 Sklep	o	spremembah	in	dopolnitvah	Sklepa	o	določitvi	volilnih	enot	in	števila	članov																	

Sveta Krajevne skupnosti Podkraj
7.	 Sklep	o	spremembah	in	dopolnitvah	Sklepa	o	določitvi	volilnih	enot	in	števila	članov	

Sveta	Krajevne	skupnosti	Plešivec
8.	 Sklep	o	podelitvi	priznanj	Mestne	občine	Velenje	v	letu	2018
9.	 Sklep	o	soglasju	k	zadolžitvi	Zavoda	Energetska	agencija	za	Savinjsko,	Šaleško	in				

Koroško	v	letu	2018
10.		Sklep	o	ustanovitvi	javnega	dobra	v	k.	o.	964	Velenje		
11.	 Letni	program	športa	v	Mestni	občini	Velenje	za	leto	2019
12.	 Odlok	o	spremembah	Odloka	o	organizaciji	in	delovnem	področju	občinske	uprave	

Mestne	občine	Velenje
13. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta javno-zasebnega  

partnerstva »Vrtec Vinska Gora«
14.	 Odlok	o	štipendiranju	v	Mestni	občini	Velenje
15. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-

izobraževalnih	zavodov	osnovnih	šol	v	Mestni	občini	Velenje
16. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda  

Zdravstveni	dom	Velenje
17.	 Odlok	o	spremembah	in	dopolnitvah	Odloka	o	ustanovitvi	javnega	vzgojno-

izobraževalnega	zavoda	CVIU-Center	za	vzgojo,	izobraževanje	in	usposabljanje	
Velenje

18. Odlok o spremembah in dopolnitvah  Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega	zavoda	Glasbena	šola	Fran	Korun	Koželjski	Velenje

19. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu 
prometnih	površin	posebnega	pomena	v	Mestni	občini	Velenje

10/2018

Nadaljevanje objave aktov na naslednji strani!
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20.	 Odlok	o	določitvi	stroškov	lokacijske	preveritve	v	Mestni	občini	Velenje
21.	 Odlok	o	spremembah	in	dopolnitvah	Odloka	o	zazidalnem	načrtu	Trebuša	–	vzhod
22.	 Odlok	o	spremembah	in	dopolnitvah	Odloka	o	zazidalnem	načrtu	Trebuše	–	varianta	II
23.	 Odlok	o	spremembah	in	dopolnitvah	Odloka	o	ureditvenem	načrtu	Grajski	hrib	–	območje	skakalnic	v	Velenju
24.	 Odlok	o	spremembah	in	dopolnitvah	Odloka	o	ureditvenem	načrtu	za	območje	sanacije	ugreznin	s	pepelom,	

žlindro	in	produkti	razžvepljanja
25. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za Gorico v Velenju

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - SVET:
1.	 Sklep	o	določitvi	fleksibilnega	normativa	v	oddelkih	Vrtca	Sonček	Šmartno	ob	Paki	za	šolsko	leto	2018/2019
2.	 Sklep	o	premoženjski	bilanci	Občine	Šmartno	ob	Paki	na	dan	31.12.2017	
3.	 Sklep	o	sprejemu	Poslovnega	načrta	lokalne	gospodarske	javne	službe	zbiranja	in	prevoza	komunalnih	 

odpadkov	in	koncesije	gradnje	področnega	centra	za	ravnanje	z	odpadki	v	Mestni	občini	Velenje,	Občini	
Šoštanj	in	Občini	Šmartno	ob	Paki	za	leto	2018
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (Uradni 
list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 
55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - Odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 
- ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa 
za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 - uradno prečiščeno besedilo, 65/07 - odl. 
US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 - odl. US, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 - ZNOrg),  
9. in 10. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Festival Velenje (Uradni 
vestnik MOV, št. 10/16) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje Uradni 
vestnik MOV, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) na svoji 29. seji, dne 19. 
junija 2018 sprejel

SKLEP
O  IMENOVANJU DIREKTORICE 

JAVNEGA ZAVODA
 FESTIVAL VELENJE 

I.
Za direktorico javnega zavoda Festival Velenje se imenuje 
Barbara Pokorny.

II.
Mandat direktorice traja 5 let in prične teči z dnem 19. 11. 
2018.

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

Številka: 032-03-1/2014-160
Datum: 19. 6. 2018

                        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 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 
79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 
11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MOV, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) na svoji 29. seji, dne 19. 
junija 2018 sprejel

SKLEP
o imenovanju člana Statutarno – pravne 

komisije

I.
Za člana Statutarno – pravne komisije se do izteka mandatne 
dobe imenuje Miroslav Pernovšek.

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

                                            
Številka: 032-03-1/2014
Datum: 19. 6. 2018

                                                   župan Mestne občine Velenje 
                                                           Bojan KONTIČ, l.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) in 
38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno 
besedilo, 45/08, 83/12 in 68/17) na svoji 29. seji, dne 19. junija 2018 sprejel

SKLEP
O IMENOVANJU OBČINSKE VOLILNE 

KOMISIJE 
MESTNE OBČINE VELENJE

I.
V Občinsko volilno komisijo Mestne občine Velenje se 
imenujejo:
1. za predsednico: Milena Bukvič Dežman
    za namestnika predsednice: mag. Gašper Škarja

2. za članico: Viljemina Dremel
    za namestnika članice: Dejan Valenčak
 
3. za člana: Andrej Vrbec
    za namestnico člana: Slavka Ocepek

4. za članico: Jelka Sever-Časl
    za namestnika članice: Denis Štemberger

II.
Mandat Občinske volilne komisije traja štiri leta in začne teči z 
dnem 1. 1. 2019.

III.
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Mestne 
občine Velenje.

Številka: 032-03-1/2014
Datum: 19. 6. 2018

                                                   župan Mestne občine Velenje 
                                                           Bojan KONTIČ, l.r.

 

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena  Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 – uradno prečiščeno besedilo) 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, 110/11, 46/13, 101/13, 38/14, 14/15, 55/15, 96/15, 80/16, 71/17 in 
13/18) na svoji 29. seji, dne 19. junija 2018 sprejel

SKLEP
o premoženjski bilanci 

Mestne občine Velenje na dan 31.12.2017

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

II.
Skupno premoženje Mestne občine Velenje na dan 31. 
december 2017 znaša po knjigovodskih izkazih 239.428.903 
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: 403-03-0004/2018
Datum: 19. 6. 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  5. odstavka 109. člena  Zakona o 
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12 in 68/17), 1. odstavka 19a. 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, 76/16 - odl. US, 11/18 - 
ZSPDSLS-1 in 30/18) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik 
Mo Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo), na svoji 29. seji, dne 19. 
junija 2018 sprejel

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o 

določitvi volilnih enot in števila članov Sveta 
Krajevne skupnosti Gorica

1. člen
II. točka Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta 
Krajevne skupnosti Gorica (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 
10/10, 20/14 in 21/14; v nadaljevanju: Sklep) se spremeni tako, 
da se glasi:

»1. VOLILNA ENOTA OBSEGA:
ŠALEŠKA CESTA H. ŠT. 9, 11, 13, 15, 15a
CESTA I. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
36; CESTA II. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16a, 17, 18, 19, 20, 21, 
22,23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; CESTA III. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, CESTA IX 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 19A,  20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 32, 34; CESTA NA VRTAČE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 13, 14, 15, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23; CESTA X  1, 
2, 3, 4, 5, 6, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 
39, 41, 42; GORIŠKA CESTA  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 
13a, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33; SPLITSKA ULICA  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68, 70.
Izvolita se 2 člana.

2. VOLILNA ENOTA OBSEGA:
BEVČE 4 A;CESTA V BEVČE  1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30,  34, 36, 38, 42, 
43, 44, 46, 46a, 47; GORIŠKA CESTA  39, 41, 43, 45, 46, 46a, 
46b, 46c, 46d, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65; SONČNA 
POT 2, 6, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22; SPLITSKA 
ULICA 61, CESTA X 40.
Izvolijo se 3 člani.

3. VOLILNA ENOTA OBSEGA:
GORIŠKA CESTA 38, 40, 42, 44, 48, 52, 52a, 52b; 
KOŽELJSKEGA ULICA 3, 5, 7. 
Izvolijo se 3 člani.

4. VOLILNA ENOTA OBSEGA:
CELJSKA CESTA 51, 53; KOŽELJSKEGA ULICA 1, 2, 4, 6, 
8;LIPA 1, 3, 5, 5a, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  17a, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32a, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 54, 

55, 59, GORIŠKA CESTA 60.
Izvolita se 2 člana.

5. VOLILNA ENOTA OBSEGA:
ŠALEK 40, 41; CESTA II. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; CESTA III. 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,CESTA IV. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27; CESTA V. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9a, 10, 11, 
11a, 12, 13, 14, 15, 16, 18; CESTA VI.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 14; CESTA VII. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 
15,CESTA VIII. 1, 2, 3, 4, 6; KOPALIŠKA  1, 3, 5 SONČNI GRIČ 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,  12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 28, 28a.
Izvoli se 1 član.«

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

  
Številka:  006-07-0001/2017
Datum: 19. 6. 2018

                                                    župan Mestne občine Velenje 
                                                           Bojan KONTIČ, l.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  5. odstavka 109. člena  Zakona o 
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12 in 68/17), 1. odstavka 19a. 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, 76/16 - odl. US, 11/18 - 
ZSPDSLS-1 in 30/18) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik 
Mo Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo), na svoji 29. seji, dne 19. 
junija 2018 sprejel

SKLEP
o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta 

Krajevne skupnosti Podkraj

I.
Na območju Krajevne skupnosti Podkraj se za volitve sveta 
krajevne skupnosti oblikujeta 2 volilni enoti. 

Svet Krajevne skupnosti Podkraj šteje 6 članov.

II.
1. VOLILNA ENOTA OBSEGA:
PODKRAJ PRI VELENJU 23, 23A, 24, 24A, 26B, 27A, 27B, 
29C, 30, 31, 31A, 32, 32A, 32B, 33, 33A, 33B, 33C, 33D, 34, 
35, 35A, 35B, 35C, 35D, 35F, 35G, 35H, 36, 37, 37A, 38, 38A, 
39, 39A, 39B, 39C, 40, 40A, 41, 41A, 42, 43, 44, 44A, 45, 45A, 
46, 46A, 46B, 46C, 46D, 47, 48, 49, 49A, 49B, 50, 62, 62A, 
62B, 62C, 62D, 63, 64, 64A, 64B, 64D, 65, 65A, 65B, 65C, 
65D, 65E, 66, 66A, 66B, 67, 67A, 67D, 67G, 67H, 67I, 67K, 
67L, 67M, 67N, 67O, 68, 68A, 68B, 68C, 68D, 68E, 68F, 68G, 
68H, 68I, 68J, 68N, 68O, 69, 69A, 69B, 69C, 69D, 69E, 70, 
70A, 71, 72, 72A, 72D, 73, 73A, 73B, 74, 74A, 74B, 75, 75A, 
76, 77, 77A, 77B, 77C, 78, 79, 80, PARTIZANSKA CESTA 25.
Izvolijo se 3 člani.

2. VOLILNA ENOTA OBSEGA:
PODKRAJ PRI VELENJU 1, 2, 2A, 3, 3A, 3B, 3C, 4, 4A, 4B, 
4C, 4D, 5, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 6, 6A, 6B, 7, 7A, 7B, 7C, 7D, 
7E, 7F, 7G, 7H, 7I, 8, 8A, 8B, 9, 10, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 
10F, 10G, 10H, 10I, 10J, 10K, 10L, 10M, 10N, 10O, 10P, 10R, 
10S, 11, 11A, 11B, 11C, 11D, 12, 12A, 13, 13A, 13B, 13D, 14, 
15, 15A, 16, 16A, 16B, 16C, 16D, 16E, 16F, 17, 17A, 17B, 17C, 
18, 19, 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 20, 20A, 21, 21A, 21B, 21C, 
21D, 22, 25, 25A, 25B, 25C, 25D, 26, 26A, 27, 28, 29, 29A, 
29B, LJUBLJANSKA CESTA brez hišnih številk, KAVČE 18A, 
18B, 18C, 18D; LJUBLJANSKA CESTA 11B, 11D, 11E, 11F.
Izvolijo se 3 člani.

III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje. Z dnem uveljavitve tega sklepa 
preneha veljati Sklep o določitvi volilnih enot in števila članov 
Sveta krajevne skupnosti Podkraj (Uradni vestnik Mo Velenje, 
št. 10/10 in 21/14).
 
Številka: 006-07-0001/2017
Datum: 19. 6. 2018

                                                   
                                                    župan Mestne občine Velenje 
                                                           Bojan KONTIČ, l.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  5. odstavka 109. člena  Zakona o 
lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 
83/12 in 68/17), 1. odstavka 19a. 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, 76/16 - odl. US, 11/18 - 
ZSPDSLS-1 in 30/18) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik 
Mo Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo), na svoji 29. seji, dne 19. 
junija 2018 sprejel

SKLEP
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o 

določitvi volilnih enot in števila članov Sveta 
Krajevne skupnosti Plešivec

1. člen
II. točka Sklepa o določitvi volilnih enot in števila članov Sveta 
Krajevne skupnosti Plešivec (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 
10/10 in 21/14; v nadaljevanju: Sklep) se spremeni tako, da 
se glasi:

»1. VOLILNA ENOTA OBSEGA:
PLEŠIVEC 1, 2, 2A, 3, 3A, 3B, 3C, 3D, 6, 6A, 6B, 6C, 7, 8, 9, 
9A, 10, 10A, 11, 12, 12 A, 12B, 12C, 12D, 13, 14, 14A, 15, 16, 
16A, 16C, 16D, 17, 18, 18A, 26, 30, 31, 31A, 31B, 31C, 32, 33, 
34, 34A, 35, 36, 37, 38, 39, 39A, 39B, 39C, 39D, 40, 40A, 55, 
56, 57, 57A, 58, 59, 59A.
Izvolijo se 3 člani.

2. VOLILNA ENOTA OBSEGA:
PLEŠIVEC 4, 5, 41, 42, 42A, 43, 44, 45, 45A,  45B, 45C, 46, 
47, 47A, 48, 48A, 49, 50, 51, 52, 52A, 53, 54, 66, 67, 67A, 67B, 
68, 69, 70, 71, 71A, 71D,  72, 73, 74, 76, 76A, 77.
Izvolita se 2 člana.

3. VOLILNA ENOTA OBSEGA:
PLEŠIVEC 19, 19A, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27A, 27B, 28, 
29.
Izvoli se 1 član.

4. VOLILNA ENOTA:
PLEŠIVEC 60, 61, 62, 63, 64, 64A, 64B, 65. 
Izvoli se 1 član.«

2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.
   
Številka: 006-07-0001/2017
Datum: 19. 6. 2018

                                                    župan Mestne občine Velenje 
                                                           Bojan KONTIČ, l.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, 1/2016 – uradno prečiščeno besedilo) in 
11. člena Odloka o priznanjih Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 
2/97, 12/03 ter 5/07) na svoji 29. seji, dne 19. junija 2018 sprejel

SKLEP
o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v 

letu 2018

I.
Mestna občina Velenje v letu 2018, ob prazniku občine, 
podeljuje naslednja priznanja: 
1. Grb Mestne občine Velenje prejmejo: ČEBELARSKO 
DRUŠTVO MLINŠEK VELENJE
SKUPINA VEPLAS, d. d., in NOGOMETNI KLUB RUDAR 
VELENJE.

ČEBELARSKO DRUŠTVO MLINŠEK VELENJE
Čebelarsko društvo Mlinšek Velenje že 90 let uspešno 
združuje čebelarje iz velenjske občine ter skrbi za promocijo 
in razvoj čebelarstva. Člani organizirajo strokovne ekskurzije, 
predavanja, terenska izobraževanja, usposabljanja za rejo 
čebel in pridelavo medu. V sodelovanju z veterinarsko službo 
skrbijo za zdravstveno varstvo čebel. Posebno skrb namenjajo 
tudi delu z mladimi. Z zbiranjem medu, deljenjem zgibank ter 
letakov o čebelah in čebelarstvu sodelujejo pri organizaciji 
slovenskega zajtrka v vrtcih in šolah. 
Za svoje bogato strokovno delo in predanost si zaslužijo, da se 
njihovo uspešno delovanje v naši lokalni skupnosti prepozna 
z ustrezno zahvalo in nagrado v obliki grba Mestne občine 
Velenje.

SKUPINA VEPLAS, d. d. 
Skupina Veplas, d. d., je vodilno slovensko podjetje na področju 
kompozitnih materialov, ki se je z visoko kakovostjo izdelkov in 
uporabo ter razvojem najsodobnejših tehnologij dodobra utrdilo 
na zahtevnih evropskih trgih. Davnega leta 1979 je podjetje 
preselilo proizvodnjo iz Šoštanja v Velenje.
Z nenehnim tehničnim posodabljanjem sledijo različnim tržnim 
smernicam. Njihovi produkti razveseljujejo otroke na otroških 
igriščih širom po Sloveniji in tudi v tujini, vsakodnevno pa 
srečujemo tudi številne druge produkte, ki jih proizvajajo (kadi, 
tobogani, cvetlični lonci, pitniki …). 
Prepoznavni so po svoji inovativnosti, skrbi za zdravje, kakovosti 
proizvodov in storitev, poslovni odličnosti in nenazadnje zelo 
pomembni skrbi za okolje. 
Skupina Veplas, d. d., letos praznuje 40-letnico delovanja, zato 
predlagamo, da jih za njihov doprinos razvoju gospodarstva v 
Velenju in v širši lokalni skupnosti nagradimo z grbom Mestne 
občine Velenje.

NOGOMETNI KLUB RUDAR VELENJE
Ljubitelji nogometa so v tekmovalnem letu 1948/49 v okviru 
premogovniške sindikalne organizacije ustanovili Nogometni 
klub Rudar. Članov moštva in njihovih navijačev se že vse od 
ustanovitve kluba drži vzdevek Knapi. Klub je v sedemdesetih 
letih obstoja preživel vzpone in padce, a zaradi srčnosti, 
borbenosti in nogometnega zanesenjaštva mu je vedno uspelo 
obstati. Najpomembnejše prelomnice prehojene klubske poti 

so prva uvrstitev v 1. slovensko ligo (sezona 1961/62), uvrstitev 
v 2. zvezno jugoslovansko nogometno ligo–zahod (sezona 
1976/77), osvojitev naslova republiških prvakov (sezona 
1990/91) in osvojitev naslova »pokalni prvak Slovenije« (sezona 
1997/98).
Prvi predsednik kluba je bil Ivo Rahten. Rudarjevo igrišče je 
bilo najprej v Pesju, nato na travniku nad starim jaloviščem, 
potem pa blizu železniške postaje, kjer so nogomet igrali skoraj 
pet let. Nov stadion ob jezeru so po načrtih arhitekta Otona 
Gasparija in inženirja Stanka Bloudka začeli graditi poleti leta 
1953. Pred 4000 gledalci je bil svečano odprt 3. julija 1955. 
Na odprtju so nastopili telovadci Telovadnega društva Partizan 
Velenje, nastopu pa je sledila nogometna tekma med moštvom 
avstrijskega rudnika Fohnsdorf in domačim Rudarjem. Rezultat 
je bil 3:1 za goste. 
Zgodovinski mejniki
1998 – Po osamosvojitvi Slovenije se je Rudar kmalu uvrstil v 
prvo nogometno ligo. V sezoni 1997/98 so dosegli svoj največji 
uspeh – osvojili so naslov »pokalni prvak Slovenije«. V finalu 
so bili boljši od Primorja iz Ajdovščine. Prvo tekmo v gosteh 
je Rudar sicer izgubil z 2:1, drugo, pred domačimi gledalci, pa 
zmagal s 3:0. To je bil lep uspeh ob petdesetletnici delovanja 
kluba.
1991 – Po nekaj povprečnih sezonah je Rudar v sezoni 1990/91 
osvojil naslov republiških prvakov.
1974 – V sezoni 1974/75 so v klubu zaposlili profesionalnega 
trenerja. Načrtno delo je prineslo rezultate, v sezoni 1976/77 
so dosegli velik uspeh z uvrstitvijo v 2. zvezno jugoslovansko 
nogometno ligo – zahod, kjer so uspešno nastopali nekaj 
sezon.
1961 – Po prvem krajšem kriznem obdobju se je klub v sezoni 
1961/62 uvrstil v prvo slovensko ligo.
1955 – 3. julij 1955 je bil prelomen dan za razvoj nogometa v 
Velenju. Takrat so namenu izročili lep stadion Ob jezeru, na 
katerem Rudar igra še danes. Stadion je bil zgrajen s pomočjo 
Rudnika lignita Velenje ter s prostovoljnim delom občanov. 
Stadion Ob jezeru je postal pravi ponos mesta, tako je še 
danes.
1948 – Avgusta 1948 so zaradi velikega zanimanja za nogomet, 
s pomočjo sindikalne organizacije Rudnika lignita Velenje, 
ustanovili Nogometni klub Rudar Velenje.

Uspehi kluba
2014/15 – kvalifikacije za UEFA Liga Europa
2013/14 – 3. mesto v prvi ligi Telekom Slovenije
2008/2009 – kvalifikacije za UEFA Liga Europa
2007/2008 – 3. mesto v 1. slovenski nogometni ligi
1999 – nastop v pokalu Intertoto
1998/99 – nastop v pokalu pokalnih zmagovalcev UEFA
1997/98 – osvojitev naslova »pokalni prvak Slovenije«
1995 – nastop v pokalu Intertoto
1990/91 – osvojitev naslova republiških prvakov
1976-77 – uvrstitev v 2. zvezno jugoslovansko nogometno ligo 
– zahod
1961/62 – prva uvrstitev v 1. slovensko ligo
1952/53 – uvrstitev v Vzhodno slovensko ligo
Nogometni klub Rudar Velenje si zagotovo zasluži, da se 
njegovo 70-letno uspešno delovanje prepozna z ustrezno 
zahvalo in nagrado v obliki grba Mestne občine Velenje. 
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2. Plaketo Mestne občine Velenje prejmejo: MLADI 
RAZISKOVALCI ŠALEŠKE DOLINE
ČEBELARSKA DRUŽINA VINSKA GORA in LOJZKA 
STROPNIK.
MLADI RAZISKOVALCI ŠALEŠKE DOLINE
Gibanje Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline bo staro 35 
let. Nastalo je v želji, da se mlade iz Šaleške doline vzpodbudi k 
raziskovanju, inovativnosti in ustvarjalnosti. Organizirano skrbijo 
za nadarjene učence, dijake, študente in druge mlade, ki se 
želijo vključiti v gibanje s ciljem, da razvijejo svoje sposobnosti, 
se vključijo v timsko delo, pridobijo nova znanja in izkušnje …
Doslej je 2640 mladih raziskovalcev izdelalo 1358 raziskovalnih 
nalog (587 osnovnošolskih, 746 srednješolskih in 25 
študentskih nalog). Pri delu jim je pomagalo 1402 mentorjev in 
somentorjev.
S ponosom lahko rečemo, da je zgodba Mladih raziskovalcev 
Šaleške doline zgodba o uspehu. Na vas se obračam s pobudo, 
da jim za izredno dosedanje delo, dosežene rezultate in uspehe 
podelite plaketo Mestne občine Velenje.

ČEBELARSKA DRUŽINA VINSKA GORA 
Čebelarska družina Vinska Gora deluje v različnih 
organiziranostih (podružnica, društvo, družina, društvo, 
družina) že 90 let. Vsa ta leta lahko ob skromnih, a vendar 
zavidanja vrednih zapisih spremljamo dejavnosti čebelarjev v 
našem kraju.
Vedno je bila glavna naloga čebelarjev skrbeti za zdrav razvoj 
čebeljih družin in posledično uspešno opraševanje rastlinja. 
Redno so skrbeli za čista okolja in v tej smeri spodbujali tudi 
krajane.
Bili so edini daleč naokrog, da so imeli na OŠ Gorica–v 
podružnični šoli Vinska Gora čebelarski krožek, ki beleži lepe 
uspehe. 
Zelo dobro je bila sprejeta predstavitev dela naših čebelarjev 
na prireditvi za državni praznik, junija  2016.
Člani DU Vinska Gora so bili veseli preproste, a strokovne 
predstavitve čebelarske dejavnosti na  njihovem druženju, 
aprila 2017. Od leta 2011 ČD redno ponuja slovenski medeni 
zajtrk v vrtcu in šoli, za kar so dobili tudi Zahvalo Čebelarske 
zveze Slovenije. V teh desetletjih so se povezovali tudi širše: 
predvsem s ČD Velenje, ČZ Celje, ČZ Spodnje Savinjske doline, 
ČD SA-ŠA. Ves čas pa so bili povezani tudi s ČZ Slovenije, 
kar jim je omogočalo prejemanje Slovenskega čebelarja, se 
udeleževati  strokovnih predavanj in v zadnjih desetletjih tudi 
spremljati ideje za strokovne ekskurzije. 
Trudijo se občane osveščati, da skrbijo za zdravo naravno 
okolje zase in za čebele. Zato  sodelujejo pri letnih očiščevalnih 
akcijah KS. Skrbijo za res zdravo pridelavo medu in medenih 
pridelkov, zato čebelje družine skrbno negujejo s priznanimi in 
varnimi zdravili.
Veliko so pripomogli k prizadevanjem za uveljavitev svetovnega 
dneva čebele, 20. maja. Sodelujejo na prireditvah v kraju in 
izven, tudi ob godu zaščitnika čebel, sv. Ambroža pri Novi 
Štifti. Tesno sodelujejo s ČZ SA-ŠA; prispevali so sredstva za 
ureditev centra za vzrejo matic.
24. junija 2018 bodo imeli prireditev ob jubileju. Na njej bodo 
predstavili BILTEN in razvili svoj PRVI PRAPOR.

LOJZKA STROPNIK
Pobudo utemeljujem z obrazložitvijo, da je Lojzka z svojim 
delom, poštenostjo, iskrenostjo, predvsem pa prostovoljka 

v pravem pomenu besede zelo cenjena in spoštovana v KS 
Konovo. Z svojim delom in prostovoljstvom pa je poznana tudi v 
širšem prostoru Mestne občine Velenje. Od leta 1977 je bila 25 
let članica in predsednica sekcije za družbeno aktivnost žena 
v Občini Velenje. Leta 1977 se je včlanila tudi v organizacijo 
Rdečega Križa območne organizacije Velenje. Dolga leta je 
bila članica odbora za socialna vprašanja otrok, katerega je 
vodila ga. Kuzman Marija. Bila je pobudnica in soustanoviteljica 
krajevne organizacije Rdečega Križa Konovo in njena 
predsednica od januarja 2001 pa do marca leta 2017. Še vedno 
je zelo aktivna in predana tej organizaciji in je nepogrešljiva 
pri svojih pobudah in delovanju je tudi kot podpredsednica 
KORK Konovo. Je članica nadzornega odbora območne 
organizacije RK Velenje. Vsako priložnost je izkoristila in dajala 
pobude za včlanitev v organizacijo, vedno je prihajala z novimi 
pobudami kako pomagati sočloveku v stiski in težavah. Tako 
je pred več kot desetimi leti leta 2004 izpeljala veliko humano 
akcijo. Organizirala in izpeljala je ureditev bivalnega prostora v 
gospodarskem poslopju kmetije Kovač s pomočjo KS in mestne 
občine Velenje, kamor se je preselil starejši brezdomec Lojze 
praktično iz gozda, kjer je prebival več let.  Leta 1980 je prva 
organizirala in izpeljala srečanja starejših krajanov Konovega. 
Ta akcija je bila zelo zahtevna, saj denarja praktično ni bilo, 
ampak z voljo in vztrajnostjo, ter trdim delom je zmogla. Ta njena 
pobuda se izvaja še danes v okviru organizacije Rdečega Križa. 
Mnogo let je organizirala in vodila tečaje kuhanja in šivanja in 
tako usposobila mnogo žensk za to dejavnost. Redno skrbi za 
urejeno okolico doma krajevne skupnosti in čistočo v domu. 
Organizira čistilne akcije in v njih aktivno sodeluje. Mnogokrat 
sama na svoje stroške posadi kakšno rožo ali grmiček in skrbi 
za njih, da je dom in okolica doma vedno urejena in prijazna 
za obiskovalce. Sodeluje v pripravi in izpeljavi skoraj vseh 
dogodkov, ki se organizirajo v krajevni skupnosti, pa naj so to 
športni, kulturni, družabna srečanja. Nikoli ne odreče nobeno 
pomoč, vedno je pripravljena sodelovati in pomagati, kot prava 
prostovoljka. Je nepogrešljiva v kuhinji doma KS in skrbi za 
njen inventar že več kot trideset let. Vrata njene hiše pa so 
vedno odprta na široko za vsakega, ki pride k njej po pomoč, 
po nasvet ali pa samo na obisk. 

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: 032-10-0001/2018
Datum: 19. 6. 2018

                                                    župan Mestne občine Velenje 
                                                           Bojan KONTIČ, l.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  88. člena Zakona o javnih financah 
(Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/11 - 
ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-
A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 
71/17 - ZIPRS1819 in 13/18), 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, 104/12 - 
ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - ZIPRS1415-D, 14/15 - ZUUJFO, 96/15 
- ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 in 21/18 - popr.),  20. člena Odloka o 
proračunu Mestne občine Velenje za leto 2018 (Uradni vestnik MOV, št. 28/17 in 
8/18) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 
1/16 – uradno prečiščeno besedilo) na svoji 29. seji, dne 19. junija 2018 sprejel

SKLEP
o soglasju k zadolžitvi Zavoda Energetska 
agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško

 v letu 2018

1. člen
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 100.000 
EUR za  izvedbo projektov BB-Clean (Strategic tools towards 
a sustainable use of biomass for low carbon domestic heating) 
in DeCarb (Supporting the clean energy transition of coal-
intensive EU regions),  pri čemer višina anuitet v posameznem 
letu odplačila ne sme preseči 35.000 EUR.
 

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

Številka: 414-12-0003/2018-211  
Datum: 19. 6. 2018

                                                    župan Mestne občine Velenje 
                                                           Bojan KONTIČ, l.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 21. člena Zakona 
o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - uradno prečiščeno besedilo, 14/05 
- popr., 92/05 - ZJC-B, 111/05 - odl. US, 93/05 - ZVMS, 120/06 - odl. US, 126/07, 
108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10 - ZRud-1A, 20/11 - odl. US, 57/12, 110/13, 101/13 
- ZDavNepr, 22/14 - odl. US, 19/15, 61/17-GZ in 66/17 – odl. US) in 24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 1/16 - uradno 
prečiščeno besedilo) na svoji 29. seji, dne 19. junija 2018 sprejel

SKLEP
o ustanovitvi javnega dobra v k. o. 964 Velenje  

1. člen
S tem sklepom se ustanovi javno dobro na zemljiščih v katastrski 
občini 964 Velenje: 
- ID znak parcela 964 418/9, 
- ID znak parcela 964 413/17, 
- ID znak parcela 964 413/19. 

2. člen
Nepremičnine parcela 964 418/9, 964 413/17 in 964 413/19, 
imajo značaj javnega dobra.

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

Številka: 465-05-0043/2018
Datum: 19. 6. 2018
 

                                                    župan Mestne občine Velenje 
                                                           Bojan KONTIČ, l.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017 in 21/18 – ZNOrg), 
Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Uradni list RS, št. 26/14), 3. člena 
Pravilnika o sofinanciranju  izvajanja letnega programa športa v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 12/16 – 
uradno prečiščeno besedilo) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni Vestnik MOV, št. 1/16 – uradno prečiščeno 
besedilo) na svoji 29. seji, dne 19. junija 2018 sprejel 
 
 
 

LETNI PROGRAM ŠPORTA  
V MESTNI OBČINI VELENJE ZA LETO 2019 

 
 
I. UVOD 
Z Letnim programom športa v Mestni občini Velenje za leto 2019 (v nadaljevanju: LPŠ) so določeni programi 
športa, ki bodo v letu 2019 sofinancirani iz občinskega proračuna, obseg in vrsta dejavnosti, potrebnih za 
uresničevanje tega programa in obseg sredstev, ki se v ta namen zagotovijo v proračunu. 
 
Iz proračuna Mestne občine Velenje se za proračunsko leto 2019 za programe športa zagotovi 2.167.712 EUR, 
in sicer 925.612 EUR za izgradnjo, vzdrževanje in obnovo športne infrastrukture in 1.242.100 EUR za dejavnosti 
izvajalcev LPŠ, skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka proračunu Mestne občine Velenje za 
leto 2019 (Uradni vestnik MOV, št. 28/2017). 
 
II. IZHODIŠČA IN USMERITVE 
Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje od 2014 do 2023 (Uradni list RS, 
št. 26/14; v nadaljevanju: NPŠ) določa zlasti: 

- izhodišča in usmeritve športa, 
- vsebino in obseg posameznih pojavnih delov v športu, ki se financirajo ali sofinancirajo iz javnih 

sredstev, kot so športna vzgoja, športno rekreativna dejavnost, vrhunski šport, kakovostni šport, šport 
starejših in šport invalidov, 

- razvojne in strokovne naloge v športu, 
- upravljanje športa, 
- okvirna merila za finančno ovrednotenje športnih programov. 

 
Izvajanje NPŠ v lokalni skupnosti se določi z LPŠ. LPŠ v Mestni občini Velenje določa programe športa, ki se 
sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje in obseg 
sredstev, ki se zagotovijo v proračunu Mestne občine Velenje. Za uresničevanje javnega interesa v športu, 
opredeljenega z LPŠ se zagotovijo javna sredstva za financiranje ali sofinanciranje naslednjih vsebin: 

- interesna športna vzgoja otrok in mladine, 
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, 
- športna rekreacija, 
- kakovostni šport, 
- vrhunski šport, 
- šport invalidov, 
- šport starejših, 
- izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov, 
- velike, mednarodne, državne in občinske prireditve, 
- izgradnja in vzdrževanje športnih objektov, 
- delovanje športne zveze izbrane na razpisu, 
- delovanje javnega zavoda Rdeča dvorana Športno rekreacijski zavod.  

 
Izvajalci LPŠ po Zakonu o športu so: 

- športna društva s sedežem v Mestni občini Velenje, 
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v Mestni občini Velenje, 
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov 

registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa in imajo sedež v MO Velenje 
- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja. 

 
Za izvajanje LPŠ je, skladno z določbami Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017) Svet Mestne občine 
Velenje sprejel podrobnejša merila za izvajanje in izbor programov športa v Mestni občini Velenje. Mestna 
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občina Velenje podpira razvoj športa v svojem okolju in se trudi zagotoviti optimalne pogoje za njegov razvoj. 
Pri sestavljanju LPŠ občina upošteva specifičnost in razvitost športa. Tako bo občina: 
 

1. posvetila posebno pozornost programom za otroke in mladino, z namenom spodbujati kakovosten 
način preživljanja prostega časa in preventivno delovati v smislu preprečevanja socialno-patoloških 
pojavov, 

2. omogočila dostopnost javnih športnih objektov za vse programe in vse izvajalce športa v Mestni občini 
Velenje, še posebej mladini, 

�. sofinancirala programe za otroke in mladino usmerjene v kakovostni in vrhunski šport ter s posebno 
podporo kategoriziranim športnikom, skušali doseči, da naši športniki lahko svoj potencial razvijejo tudi 
v domačem okolju, 

4. sofinancirala promocijo športne rekreacije v obliki sofinanciranja športno rekreacijskih tekmovanj, 
�. sofinancirala izobraževanje strokovnih kadrov za delo v športu, 
6. sofinancirala izgradnjo novih športnih objektov in vzdrževanje že obstoječih, 
7. sofinancirala delovanje Športne zveze Velenje, ki bo v podporo delovanja športnih klubov. 

 
Šport je prvina kakovosti življenja z večplastnim pomenom za posameznika in družbo kot celoto. Zato bomo v 
Mestni občini Velenje sledili ciljem, navedenim v LPŠ. 
 
III. CILJI 
A – na področju športne vzgoje 
 
- zagotoviti stabilno sofinanciranje programov interesne športne vzgoje od predšolskih otrok do srednješolske 
mladine in povečati ponudbo na tem področju; 
 
- zagotoviti stabilno financiranje programov športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport, stimulirati vključevanje čim večjega števila mladih v programe redne in organizirane vadbe; 
 
- izboljšati sodelovanje z osnovnimi in srednjimi šolami na področju ŠŠT in pri urejanju statusa športnika za vse 
tiste športnike, ki izpolnjujejo pogoje. 
 
B – na področju športne rekreacije 
 
- povečati število sodelujočih v programih športne rekreacije, 
- nadaljevati in popestriti rekreativne zdravstveno-preventivne programe,  
- omogočiti dostopnost športnih objektov in programov čim širšemu krogu občanov. 
 
C – na področju kakovostnega športa 
 
- vsem klubom in društvom ter posameznikom, ki izpolnjujejo pogoje, omogočiti sodelovanje v tekmovalnih 
sistemih panožnih športnih zvez; 
 
- dodatno podpirati kakovost s tem, da del sredstev pridobijo klubi za svoje člane tudi na osnovi kategorizacije 
po merilih Olimpijskega komiteja Slovenije; 
 
- klubom, ki nastopajo v rednem tekmovalnem sistemu omogočiti brezplačno uporabo objektov za 
osnovnošolsko in srednješolsko mladino.  
 
D – na področju vrhunskega športa 
 
- pomagati klubom in društvom, ki imajo v svojih vrstah vrhunske športnike pri sofinanciranju določenih 
programov, ki omogočajo vrhunskim športnikom nadaljnjo rast in razvoj.  
 
 
 
E – pri razvojnih in strokovnih nalogah 
 
- zagotoviti konstantno izobraževanje kadrov za delo v športu; 
- zagotoviti stabilno sofinanciranje pomembnejših športnih prireditev in programov;  
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- zagotavljati promocijo športa in rekreacije kot zdravega načina preživljanja prostega časa v lokalnih medijih in 
z raznimi aktivnostmi namenjenimi vsem občanom. 
 
F – na področju športnih objektov 
 
- zagotoviti maksimalno dostopnost objektov za vse organizirane programe športa; 
- zagotoviti stabilno sofinanciranje upravljanja, obratovanja in vzdrževanja javnih športnih objektov; 
- zagotoviti izgradnjo novih športnih objektov. 
 
 
IV. – SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA 
Mestna občina Velenje bo za izvajanje LPŠ v letu 2019 zagotavljala proračunska sredstva tistim, ki bodo na 
podlagi javnega razpisa izvajali posamezne programe športa, ki so v skladu z NPŠ in v interesu občine. 
  
Zaradi uresničevanja zgoraj navedenih ciljev bomo v letu 2019 iz občinskega proračuna sofinancirali izvajanje 
naslednjih programov športa in v naslednjem obsegu: 
 
Proračunska postavka: 40318110, 40318028 
 

1. INTERESNA ŠPORTNA VZGOJA                                                                
 

                              
                     148.211€ 
   

1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok   
                                             

                        3.120 €                                              

1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok                                                                                                                  
                      86.541 €                                                                                                       
 

Za šolska športna tekmovanja                                                                                                             
                      51.000 €                                               
 

1. 3. Interesna športna vzgoja mladine in študentov                                    
                       7.550 €                                                                                                                      
 

 
 
Proračunska postavka: 40318110 
 

2. ŠPORTNA VZGOJA USMERJENA V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI 
ŠPORT  

                     122.280 €                                                                                                                    
         

2. 1. Športna vzgoja šoloobveznih otrok usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport – športne šole                                                                                                                 

                      66.220  €                                                                                                           

2. 2. Športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport    
                                                                                                          

                       56.060 €                                                                                                                     

 
 
Proračunska postavka: 40318110 
 

3. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE S POSEBNIMI POTREBAMI 
            

                         7.620 €                                                                                                                
 

  
 
Proračunska postavka: 40318110 
 

4. ŠPORTNA REKREACIJA                                                                                      10.758 €                                                                     
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Proračunska postavka: 40318110 
 

5. ŠPORT STAREJŠIH                                                                                        2.500 €                                                                     
 
 
Proračunska postavka: 40318110 
 

6. KAKOVOSTNI ŠPORT                            17.300  €                                                                                                           
 
 
Proračunska postavka: 40318110, 40318030 
 

7. VRHUNSKI ŠPORT                                                                               
7.1. vrhunski šport 
7.2. program pospeševanja vrhunskega športa  
    

                       42.250 €  
                  12.250 €                          

                       30.000 € 

   
  
 Proračunska postavka: 40318110 
 

8. ŠPORT INVALIDOV                                                                                                           4.600 € 
 

 
   
Proračunska postavka: 40318110, 40318091 
 

9. DELOVANJE KLUBOV IN DRUŠTEV                         11.100 € 
 
 
Proračunska postavka: 40318024, 40318110, 40318089, 40318107,40318150, 40318151 
 

10. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU                                                                                                                      
356.056 € 

10.1. izobraževanje in usposabljanje kadrov za delo v športu 3.000 €                                                                         
10.2. priznanja športnikom športnim delavcem in športnim organizacija                                       7.000 €                           
10.3. nagrade za nadpovprečne športne dosežke                        300.000 € 
10.4. velike mednarodne, državne in občinske prireditve                                                          24.556 €           
10.5. delovanje izbrane športne zveze  8.500 € 
10.6. mednarodne igre šolarjev                          13.000 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proračunska postavka: 40318023, 40318026 
 

11. SREDSTVA ZA DELOVANJE ŠPORTNEGA ZAVODA  RD ŠRZ                  
 

                         838.000  €                                            
           

 
 
Proračunska postavka: 40318031, 40318032, 40318033, 40318038, 40318083, 40318117, 40318122, 
40318134, 40318155, 40318157 
 

12. SREDSTVA ZA INVESTICIJE, OBNOVO IN VZDRŽEVANJE ŠPORTNE 
INFRASTRUKTURE  

                          601.612 €              
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Proračunska postavka: 40318039, 40318110 
 

13. OSTALE NALOGE                              
 

                              5.425 €       

 
                                                                                        
V. VELJAVNOST IN UPORABA 
Sredstva za sofinanciranje programov športa se razdelijo v celoti na podlagi izvedenega javnega razpisa ter 
vrednotenja prispelih programov v skladu z merili in kriteriji, določenimi v Pravilniku o sofinanciranju  izvajanja 
letnega programa športa v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 12/16 – uradno prečiščeno besedilo). 
Na osnovi interesa, izkazanega na javnem razpisu ter števila in obsega programov, izbranih za sofinanciranje, 
lahko na predlog Komisije za šport Mestne občine Velenje župan s sklepom prerazporedi del sredstev med 
posameznimi programi v okviru Letnega programa športa. 
 
Letni program športa v Mestni občini Velenje za leto 2019 začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku MOV in je osnova za izvedbo javnega razpisa in razdelitev sredstev za sofinanciranje programov športa 
v Mestni občini Velenje.  
 
 
 
Številka: 650-01-0001/2018 
Datum: 19. 6. 2018 
                                                                                                                        
 
 
 
                                                                                                                    

           župan Mestne občine Velenje 
                             Bojan KONTIČ, l.r. 
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 49. 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, 76/16 - odl. US, 
11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) na svoji 29. seji, dne 
19. junija 2018 sprejel

ODLOK
o spremembah 

Odloka o organizaciji in delovnem področju 
občinske uprave Mestne občine Velenje

1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske 
uprave Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 
29/10 in 20/16) se v sedemindvajseti alineji 23. člena beseda 
»pravobranilstva« nadomesti z besedo »odvetništva«.

2. člen
V prvem odstavku 23.a člena se beseda »pravobranilstva« 
nadomesti z besedo »odvetništva«.

V prvem, drugem in tretjem odstavku 23.a člena se beseda 
»pravobranilec« nadomesti z besedo »odvetnik«.

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

Številka: 015-02-09/2010
Datum: 19. 6. 2018

                                                   župan Mestne občine Velenje 
                                                           Bojan KONTIČ, l.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 11., 36. in 40. člena Zakona o javno-
zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, Uradni list Evropske unije, 
št. 317/07, 314/09, 319/11, 335/13 in 307/15, v nadaljnjem besedilu ZJZP), 29. 
člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. 
US in 11/18 - ZSPDSLS-1) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo) na svoji 29. seji, 
dne 19. junija 2018 sprejel

ODLOK 
o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo 

projekta javno-zasebnega partnerstva
»Vrtec Vinska Gora«

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

        (vsebina)
S tem Odlokom Mestna občina Velenje določa predmet 
in pogoje za podelitev koncesije, pravice in obveznosti 
koncedenta in koncesionarja, postopek izbire koncesionarja, 
način financiranja izvedbe projekta in druge pogoje za izvajanje 
koncesijske dejavnosti.

S tem Odlokom Mestna občina Velenje kot koncedent določa:
- vsebino model in predmet javno-zasebnega partnerstva,
- obveznosti koncedenta in koncesionarja,
- postopek izbire koncesionarja in pogoji ter merila za izbor;
- vzpostavitev, trajanje in spremembe koncesijskega 
razmerja,
- enostranske ukrepe v javnem interesu,
- dolžnost poročanja in nadzor nad izvajanjem koncesijske 
pogodbe,
- prenehanje koncesijskega razmerja in koncesijske pogodbe,
- višjo silo in spremenjene okoliščine.

Ta Odlok vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za 
sklenitev javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta 
»Vrtec Vinska Gora« (v nadaljevanju: projekt).

2. člen
(opredelitev ključnih pojmov)

Poleg pomena, določenega v ZJZP, imajo pojmi, uporabljeni v 
tem Odloku, naslednji pomen:
- »koncedent« je Mestna občina Velenje;
- »koncesionar« je fizična ali pravna oseba, ki bo v okviru 
javnega razpisa izbran kot izvajalec javno-zasebnega 
partnerstva;
- »koncesija« je koncesija za izvedbo projekta iz prvega 
odstavka 1. člena tega Odloka;
- »objekt« je vrtec Vinska Gora;
- »Svet MOV« je Svet Mestne občine Velenje;
- »Uprava MOV« je Uprava Mestne občine Velenje.
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II. VSEBINA, MODEL IN PREDMET JAVNO-ZASEBNEGA 
PARTNERSTVA

3. člen
      (javni interes)

Mestna občina Velenje skladno s prvo in drugo  alinejo drugega 
odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US in 11/18 
- ZSPDSLS) in 11. členom ZJZP, s tem Odlokom sprejema 
odločitev, da obstaja javni interes za izvedbo projekta »Vrtec 
Vinska Gora« v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva. 

Javni interes je izkazan na naslednji način:
- zagotovitev ustreznih prostorov za nemoteno izvajanje 
predšolske vzgoje na območju Mestne občine Velenje;
- izboljšanje standarda kakovosti in bivanja za končne 
uporabnike vrtca;
- zmanjšanje stroškov obratovanja vrtca v novem objektu, saj 
gre za energetsko učinkovit objekt;
- lažja organizacija in izvedba dela za zaposlene.

Najučinkovitejši način za zadovoljitev javnega interesa je 
sklenitev javno-zasebnega partnerstva. 

4. člen
(predmet koncesijskega razmerja)

Predmet koncesijskega razmerja:
- je novogradnja vrtca na lokaciji v Vinski Gori v Mestni občini 
Velenje, ki zajema novogradnjo objekta, skupaj z ureditvijo 
okolice objekta, dostopnih poti in parkirišč,
- upravljanje z zgrajenim objektom in vzdrževanje skozi celotno 
koncesijsko obdobje, razen v delu izvajanja programa vzgoje 
in izobraževanja.

V kolikor se v fazi izvedbe javnega razpisa izkaže, da so 
potrebne spremembe ali dopolnitve zgoraj navedenega obsega 
predmetnega javno-zasebnega partnerstva, se navedeno 
uskladi v postopku usklajevanja koncesijske pogodbe.

5. člen
(izvedba projekta)

Za potrebe realizacije projekta, ki je predmet tega koncesijskega 
razmerja iz 4. člena tega Odloka, bo koncedent na nepremičnini 
ID znak parcela 975 479/1 ustanovil stavbno pravico v korist 
koncesionarja, imetnik pravice uporabe na nepremičninah 
ID znak parcela  975 483 in ID znak parcela 975 482/1 pa 
bo koncesionarju podelil služnostno pravico. Obseg stavbne 
in služnostne pravice in obdobje njenega trajanja bosta 
dogovorjena v postopku izbora koncesionarja. 

Po zaključeni gradnji in pridobitvi uporabnega dovoljenja bo 
objekt za čas trajanja koncesije postal lastnina koncesionarja. 
Koncesionarju bo podeljena pravica, da ekonomsko koristi in 
upravlja s celotnim objektom in pripadajočim zemljiščem skozi 
celotno koncesijsko obdobje. V tem okviru bo koncesionar 
lahko obračunal storitve uporabe novozgrajenega objekta, 
vključno s storitvami upravljanja in vzdrževanja, kot bodo 
opredeljene v koncesijski pogodbi.

Po modelu BFOT (zgradi- financiraj -upravljaj - prenesi v 
last javnemu partnerju) se bo ob prenehanju koncesijskega 
razmerja, ki bo pomenilo tudi prenehanje podeljene stavbne 
pravice izbranemu koncesionarju, izključila obveznost 
plačila nadomestila za povečano vrednost nepremičnine kot 
posledico vlaganj koncesionarja s strani koncedenta. Po izteku 
koncesijskega obdobja koncedent postane lastnik celotnega 
objekta brez dodatnih finančnih obveznosti za koncedenta.

Z namenom pridobivanja soglasij, upravnih in drugih dovoljenj 
za izvedbo projekta ter za samo izvedbo projekta bo koncedent 
koncesionarju zagotovil ustrezna pooblastila in mu podelil 
potrebne pravice (npr. služnostna pravica, pravica graditi itd.).

6. člen
(model javno-zasebnega partnerstva)

Najučinkovitejši način za zadovoljitev javnega interesa, glede 
na izhodišča in vsebino projekta ter glede na obseg tveganj 
in vložkov partnerjev v projekt, je sklenitev javno-zasebnega 
partnerstva v obliki koncesije gradenj.

Koncesija gradenj iz prejšnjega odstavka tega člena se bo 
izvedla po modelu BFOT (zgradi- financiraj -upravljaj - prenesi 
v last javnemu partnerju), ob upoštevanju določil ZJZP in ob 
smiselni uporabi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, 
št. 91/15 in Uradni list Evropske unije, št. 307/2015, 307/2015 
in 337/2017; v nadaljevanju: ZJN-3). 

III. OBVEZNOSTI KONCEDENTA IN KONCESIONARJA 
7. člen

(pravice in obveznosti koncedenta)
Koncedent bo v projekt vložil stavbno pravico za zemljišče na 
parcelni št. 479/1, k.o. Vinska Gora za dogovorjeno koncesijsko 
obdobje, kot bo opredeljeno s koncesijsko pogodbo. 

Za potrebe izvedbe koncesijskega razmerja koncedent 
zagotovi koncesionarju pravico dostopa do zemljišč ter vse 
ostale pravice, ki so potrebne za realizacijo projekta. 

8. člen
(obveznosti koncesionarja)

Koncesionar prevzema obveznost izvedbe novogradnje 
objekta ter obveznost pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj 
po terminskem planu, ki bo dogovorjen s koncesijsko pogodbo. 
Koncesionar prevzema obveznost predvidene novogradnje 
objekta v obsegu, kot bo dogovorjeno s koncesijsko pogodbo. 

Koncesionar bo moral v celoti zagotoviti tudi financiranje 
projekta in pridobiti ustrezna upravna dovoljenja potrebna 
za prevzem in delovanje zgrajenega objekta (npr. uporabno 
dovoljenje). 

Koncesionar bo za celotno koncesijsko obdobje prevzel tudi 
upravljanje in vzdrževanje objekta, razen v delu izvajanja 
programa vzgoje in izobraževanja.

Koncesionar v koncesijski dobi prevzema vsa tehnična, 
tehnološka in finančna tveganja iz naslova izvedbe novogradnje 
objekta in drugih ukrepov za izvedbo projekta. 
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Ostale poglavitne dolžnosti koncesionarja so:
- izvajati koncesijo s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in 
dobrega gospodarstvenika, v skladu z zakoni, drugimi predpisi, 
tem odlokom in koncesijsko pogodbo;
- upoštevati tehnične, zdravstvene in druge normative in 
standarde, povezane z izvajanjem nalog po sklenjeni koncesijski 
pogodbi;
- kot dober gospodarstvenik vzdrževati objekt; 
- redno vzdrževati objekt vključno z vso opremo in napravami, v 
obsegu, opredeljenem s koncesijsko pogodbo, na način, da se 
ob upoštevanju časovnega obdobja trajanja razmerja ohranja 
njegova vrednost in omogoča njegova normalna uporaba;
- omogočati nemoten nadzor nad izvajanjem koncesijske 
pogodbe;
- po poteku koncesijskega obdobja prenesti v last in upravljanje 
koncedenta objekt, ki omogoča normalno uporabo;
- voditi ustrezne evidence in pripravljati letna poročila skladno s 
tem Odlokom in koncesijsko pogodbo;
- poročati koncedentu o izvajanju koncesije na njegovo 
zahtevo.

9. člen
(odgovornost koncesionarja)

Koncesionar je odgovoren za pravilno izvajanje nalog po 
koncesijski pogodbi in za vso škodo, ne glede na vzrok oziroma 
razlog, ki bi utegnila nastati koncedentu ali tretjim osebam v zvezi 
z izvajanjem nalog iz tega Odloka in koncesijske pogodbe.

10. člen
(druge pravice in obveznosti)

Pravice in obveznosti koncedenta in koncesionarja, ki niso 
opredeljene s tem Odlokom, se uredijo s koncesijsko pogodbo. 
Koncesijska pogodba mora biti sklenjena na način, ki zagotavlja 
uravnoteženo izvajanje koncesije in na način, da vsak izmed 
partnerjev prevzema tveganja, ki jih najlažje obvladuje.

S koncesijsko pogodbo se vzpostavijo ustrezni mehanizmi, s 
katerimi se zagotovi učinkovito zavarovanje javnega interesa in 
nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe.

IV. POSTOPEK IZBIRE KONCESIONARJA IN POGOJI TER 
MERILA ZA IZBOR

11. člen
(postopek izbire)

Koncesionarja se izbere na podlagi javnega razpisa po 
postopku, ki ga s sklepom o začetku postopka izvedbe javnega 
razpisa opredeli župan. Javni razpis se objavi na portalu javnih 
naročil v Republiki Sloveniji. 

Postopek izvedbe javnega razpisa se izvede ob smiselnem 
upoštevanju določb ZJN-3.

V postopku izvedbe javnega razpisa koncedent zagotovi 
transparentno in enakopravno obravnavanje ponudnikov.

12. člen
(status koncesionarja)

Koncesionar je lahko pravna ali fizična oseba. Prijavo na 

javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi 
predložiti pravni akt, iz katerega so razvidna medsebojna 
razmerja med njimi.

Vsaka oseba lahko vloži le eno prijavo. V primeru skupne prijave 
sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri 
eni (skupni) prijavi.

13. člen
(pogoji za izbiro koncesionarja)

Koncesionar mora za opravljanje koncesionirane dejavnosti 
izpolnjevati naslednje pogoje:
- da koncesionarju ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega 
ali nadzornega organa tega koncesionarja ali ki ima pooblastila 
za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila 
izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, 
navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;
- da koncesionar na dan, ko je bila oddana prijava, v skladu 
s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države 
koncedenta, nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s 
plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov 
v vrednosti 50 eurov ali več, 
- da je na dan oddaje prijave imel predložene vse obračune 
davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za 
obdobje zadnjih petih let do dne oddaje prijave;
- da ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi 
referencami;
- da koncesionarju v zadnjih treh letih pred potekom roka za 
oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega 
organa Republike Slovenije ali druge države članice EU ali 
tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s 
plačilom za delo;
- da nad koncesionarjem ni začet postopek zaradi insolventnosti 
ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi 
insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije 
po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, da koncesionarjevih 
sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, da 
koncesionarjeve poslovne dejavnosti začasno niso ustavljene, 
da v skladu s predpisi druge države nad koncesionarjem ni 
začet postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi 
posledicami;
- da koncesionar ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov, 
katerim je prepovedano poslovanje s koncedentom na podlagi 
35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni 
list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2);
- da v zadnjih 12 mesecih pred izdajo dokazila ni imel blokiranih 
poslovnih računov;
- da predloži finančni načrt, iz katerega so razvidni vsi 
stroški izvedbe projekta, navedeni viri financiranja za pokritje 
predvidenih stroškov in izkazano razpolaganje s finančnimi 
sredstvi, potrebnimi za realizacijo projekta »Vrtec Vinska 
Gora«;
- da poda pisno izjavo, da bo v primeru, da bo izbran, 
sprejel vse obveznosti, določene s tem Odlokom in razpisno 
dokumentacijo;
- da razpolaga z ustrezno tehnično opremo in kadri, ki omogočajo 
kvalitetno izvedbo prevzetih obveznosti;
- da ima ustrezno znanje in izkušnje z realizacijo podobnih 
projektov;
- da bo uporabljal sodobne tehnologije in materiale, ki ustrezajo 
sodobnim standardom na trgu;
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- da izpolnjuje vse obvezne zakonske pogoje po veljavni 
zakonodaji in iz koncedentove razpisne dokumentacije;
- ostale pogoje, določene v dokumentaciji v zvezi z oddajo 
javnega naročila.

Podrobnejšo vsebino pogojev in dokazil za izpolnjevanje pogojev 
bo koncedent določil v okviru javnega razpisa. Koncedent si 
pridržuje pravico, da v fazi javnega razpisa od ponudnikov 
zahteva, da predložijo dodatna pojasnila ali dokazila, s katerimi 
se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev za priznanje 
sposobnosti.

14. člen
(merila za izbor koncesionarja)

Koncedent mora oblikovati jasna in transparentna merila za 
izbor koncesionarja, ki bodo omogočila izbor ekonomsko 
najugodnejšega kandidata.

Koncedent mora pri določitvi meril zasledovati javni interes 
tako, da bodo merila za izbor koncesionarja oblikovana na 
način, da bodo bolje ocenjene ponudbe kandidatov, ki bodo v 
večji meri zagotovile izpolnitev javnega interesa, opredeljenega 
v 3. členu tega Odloka. 

Podrobnejšo vsebino meril za izbor koncesionarja bo koncedent 
določil v okviru javnega razpisa.

15. člen
(pooblastilo)

Za objavo javnega razpisa in izvedbo postopka izbire 
koncesionarja se pooblasti Upravo MOV.

Za izbor koncesionarja in podpis koncesijske pogodbe ter 
ostala dejanja v postopku sklenitve in izvajanja koncesije se 
pooblasti župana. 

16. člen
(strokovna komisija)

Za pripravo in izvedbo javnega razpisa, pregled in oceno 
prispelih vlog oziroma prijav ter za pripravo strokovnega 
poročila župan imenuje strokovno komisijo.

Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva člana. 
Predsednik in ostali člani strokovne komisije morajo imeti 
najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj 2 leti delovnih 
izkušenj z delovnega področja, da lahko zagotovijo strokovno 
presojo prijav.

Predsednik in vsi člani strokovne komisije morajo izpolnjevati 
pogoj iz drugega odstavka 52. člena ZJZP, kar potrdijo s 
podpisom izjave o izpolnjevanju tega pogoja.

Člana strokovne komisije, za katerega se ugotovi, da ne 
izpolnjuje postavljenega pogoja iz drugega in tretjega odstavka 
tega člena, se nemudoma izloči iz strokovne komisije in se 
imenuje nadomestnega člana.

Za izvedbo posameznih dejanj v postopku izvedbe javnega 
razpisa morajo biti navzoči najmanj trije člani strokovne komisije 

(npr. javno odpiranje prijav). Poročilo o ocenjevanju prispelih 
ponudb pripravijo in podpišejo vsi člani strokovne komisije.

Strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v postopku priprave 
in izvedbe javnega razpisa za strokovno komisijo zagotavljajo 
strokovne službe koncedenta in/ali zunanji strokovnjaki. Člani 
strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji strokovnjaki, 
ki razpolagajo s specifičnim znanjem, potrebnim za uspešno 
izbiro koncesionarja.

Strokovna komisija pripravi poročilo o ocenjevanju prispelih 
ponudb, ki ga posreduje županu. Predmetno poročilo je podlaga 
za pripravo akta izbire koncesionarja, ki ga sprejme župan.

Akt izbire preneha veljati, če izbrani koncesionar ne podpiše 
koncesijske pogodbe v roku 60 dni od prejema pisnega poziva 
koncedenta k podpisu koncesijske pogodbe.

V. VZPOSTAVITEV, TRAJANJE IN SPREMEMBE 
KONCESIJSKEGA RAZMERJA 

17. člen
(vzpostavitev)

Koncesijsko razmerje je vzpostavljeno z dnem podpisa 
koncesijske pogodbe, s katero se podrobneje uredijo medsebojna 
razmerja med koncedentom in koncesionarjem. Veljavnost 
koncesijske pogodbe je vezana na predložitev finančnega 
zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih 
obveznosti, v višini in pod pogoji, ki bodo podrobneje določeni 
v razpisni dokumentaciji in vzorcu koncesijske pogodbe.

Sklenjena koncesijska pogodba ima naravo javnopravne 
pogodbe, zato lahko koncedent v njej opredeli določene 
javnopravne elemente, s katerimi se varuje javni interes.

V primeru neskladja med tem Odlokom in koncesijsko pogodbo 
veljajo določbe tega Odloka.

18. člen
(sprememba koncesijske pogodbe)

Koncedent ali koncesionar lahko zahtevata spremembo 
koncesijske pogodbe v primerih:
- spremembe zakonov in predpisov, ki bistveno vplivajo na 
spremembo določb koncesijske pogodbe;
- v primeru dodatnih investicij in storitev, ki niso bile vključene v 
prvotno koncesijsko pogodbo;
- spremenjenih okoliščin, ki jih ni bilo možno predvideti ob 
podpisu koncesijske pogodbe.

Koncedent lahko zahteva spremembo koncesijske pogodbe 
tudi v primeru, če je to potrebno, da se zavaruje javni interes.

Nedopustne so spremembe koncesijske pogodbe, pri katerih:
- bi se spremenila splošna narava koncesije;
- bi sprememba uvajala pogoje, ki bi, če bi bili del prvotnega 
postopka podelitve koncesije, omogočili udeležbo drugih 
ponudnikov kot tistih, ki so bili prvotno izbrani, ali sprejem 
druge ponudbe kot tiste, ki je bila prvotno izbrana, ali pa bi k 
sodelovanju v postopku podelitve koncesije pritegnili še druge 
udeležence;
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- bi se zaradi spremembe ekonomsko ravnotežje koncesije 
spremenilo v korist koncesionarja na način, ki ni bil predviden 
v prvotni koncesiji;
- bi bil zaradi spremembe znatno razširjen obseg koncesije;
- bi se zamenjalo koncesionarja, razen pod pogoji, določenimi 
v 31. členu tega Odloka.

19. člen
(trajanje in podaljšanje razmerja)

Koncesijska pogodba se sklene za obdobje do največ 15 let.

Koncesijsko obdobje začne teči z dnem veljavnosti koncesijske 
pogodbe in uvedbe koncesionarja v projekt. Obveznosti, ki 
izhajajo iz sklenjene koncesijske pogodbe, se izvedejo skladno 
s terminskim planom, ki bo natančno opredeljen v koncesijski 
pogodbi.

Trajanje razmerja se lahko podaljša največ za polovico s 
koncesijsko pogodbo dogovorjenega koncesijskega obdobja, 
če za to obstajajo utemeljeni razlogi, še posebej v primeru, 
če je to potrebno zaradi dodatnih vlaganj koncesionarja, ki so 
posledica zahtev koncedenta ali njegovih ukrepov v javnem 
interesu. Obseg dodatnih vlaganj in obdobje podaljšanja se 
opredeli v aneksu k sklenjeni koncesijski pogodbi.

V primeru podaljšanja razmerja koncedent in koncesionar v 
postopku pogajanj brez predhodne objave uskladita vsebino 
aneksa, ki se sklene k sklenjeni koncesijski pogodbi in v 
katerem se opredelijo čas podaljšanja, razlogi za podaljšanje 
in druge določbe, s katerimi se spreminja osnovno koncesijsko 
pogodbo. Pred sklenitvijo aneksa mora koncedent pripraviti 
investicijski dokument, s katerim potrdi upravičenost sklenitve 
aneksa.

VI. ENOSTRANSKI UKREPI V JAVNEM INTERESU
20. člen

(enostranski ukrepi v javnem interesu)
Koncedent ima pravico, ko je to nujno potrebno, da se zavaruje 
javni interes in doseže namen sklenjene koncesijske pogodbe, 
da z enostranskim ukrepom poseže v vzpostavljeno koncesijsko 
razmerje in zavaruje javni interes.

Kot enostranski ukrep v javnem interesu lahko koncedent 
uporabi:
- uvedbo izrednega nadzora nad izvajanjem koncesijske 
pogodbe;
- izdajo izrednih obveznih navodil koncesionarju;
- začasni prevzem objekta v upravljanje;
- izvedbo investicijskih ali vzdrževalnih ukrepov za zavarovanje 
vrednosti zgrajenega objekta;
- odvzem koncesije;
- uveljavljanje odkupne pravice.

Ukrep koncedenta mora biti skladen z načelom sorazmernosti 
in ne sme prekomerno obremenjevati koncesionarja.

Način in pogoji uveljavitve enostranskih ukrepov v javnem 
interesu se podrobneje opredelijo s koncesijsko pogodbo.

21. člen
(začasni prevzem objekta v upravljanje)

Koncedent ima pravico, ko je to nujno potrebno, da se zavaruje 
javni interes in doseže namen sklenjene koncesijske pogodbe, 
da začasno prevzame objekt v upravljanje in/ali da izvede 
investicijske ali vzdrževalne ukrepe za zavarovanje vrednosti 
zgrajenega objekta.

VII. DOLŽNOST POROČANJA IN NADZOR NAD IZVAJANJEM 
KONCESIJSKE POGODBE

22. člen
(dolžnost poročanja)

Koncesionar je dolžan skladno z veljavno zakonodajo in 
predpisi redno voditi vse potrebne evidence, poročila in drugo 
potrebno dokumentacijo in jih na zahtevo koncedenta predložiti 
v roku 15 dni od zahteve.

Ob prenehanju veljavnosti koncesijske pogodbe je dolžan 
koncesionar skupaj s prenosom objekta, v celoti v last in 
posest koncedentu, brezplačno izročiti tudi vse evidence in vso 
dokumentacijo (gradbena dovoljenja, soglasja, investicijsko 
dokumentacijo, projektno dokumentacijo, dokazila o ustreznosti, 
dnevnike vzdrževanja itd.).

23. člen
(nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe)

Redni nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe izvaja 
koncedent, skladno z določbami koncesijske pogodbe.

Koncedent lahko nad izvajanjem s koncesijsko pogodbo 
dogovorjene dejavnosti odredi tudi izredni nadzor v primeru, 
ko obstajajo utemeljeni razlogi, ki kažejo na kršitve koncesijske 
pogodbe s strani koncesionarja ali v primeru pritožbe 
uporabnikov. Za izvedbo izrednega nadzora župan imenuje 
posebno nadzorno komisijo. O ugotovitvah izrednega nadzora 
nadzorna komisija obvesti tudi občinski svet.

Koncedent lahko za posamezna strokovna in druga opravila 
nadzora pooblasti zunanjega izvajalca.

Koncesionar mora koncedentu omogočiti nadzor, pregled 
objekta in omogočiti vpogled v vso dokumentacijo, vezano 
na objekt, vključno z dokumentacijo, ki jo koncesionar označi 
kot poslovno skrivnost in se nanaša objekt, nadalje vpogled 
v vodene zbirke podatkov ter nuditi zahtevane podatke in 
pojasnila.
Nadzor mora potekati tako, da ne ovira opravljanja redne 
dejavnosti koncesionarja in tretjih oseb, praviloma le v 
poslovnem času koncesionarja. Izvajalec nadzora se izkaže s 
pooblastilom koncedenta.

O izvedenem nadzoru in izvedenem izrednem nadzoru se 
napravi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik koncesionarja in 
koncedenta oziroma pooblaščenec koncedenta.

                                     24. člen
                                (nadzorni ukrepi)
Če pristojni organ koncedenta ugotovi, da koncesionar ne 
izpolnjuje pravilno obveznosti iz koncesijskega razmerja, 
mu lahko z upravno odločbo naloži izpolnitev teh obveznosti 
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oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz tega Odloka ali koncesijske 
pogodbe.

VIII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA IN 
KONCESIJSKE POGODBE 

25. člen
(redno prenehanje)

Koncesijsko razmerje redno preneha z izpolnitvijo vseh 
pogodbenih obveznosti pogodbenih strank oziroma s pretekom 
časa, za katerega je bila koncesijska pogodba sklenjena.

26. člen
(predčasno prenehanje)

Koncesijsko razmerje predčasno preneha na načine in pod 
pogoji, kakor so opredeljeni v tem Odloku in v koncesijski 
pogodbi.

27. člen
(sporazumna razveza koncesijske pogodbe)

Pogodbeni stranki lahko med trajanjem koncesije tudi 
sporazumno razvežeta koncesijsko pogodbo.

Koncedent in koncesionar se lahko sporazumeta za razvezo 
koncesijske pogodbe v primeru, če ugotovita, da nadaljnje 
izpolnjevanje predmeta koncesijske pogodbe ni smotrno ali 
mogoče. V tem primeru s pisnim sporazumom določita vse 
medsebojne pravice in obveznosti, ki izvirajo iz sporazumne 
razveze koncesijske pogodbe ter tudi postopek prevzema 
vrtca, vključno z vso vgrajeno opremo in napravami.

28.člen
(odvzem koncesije)

Koncesijska pogodba lahko zaradi odvzema koncesije s strani 
koncedenta predčasno preneha:
- če koncesionar ne začne z opravljanjem nalog iz tega Odloka 
v za to, s koncesijsko pogodbo določenem roku, zlasti če 
v dogovorjenem roku ne izvede dogovorjene novogradnje 
objekta; 
- če je v javnem interesu, da se opravljanje nalog iz tega Odloka 
preneha izvajati v koncesijski obliki;
- če je proti koncesionarju uveden postopek prisilne poravnave 
ali stečaja ali drug postopek, ki ima za posledico prenehanje 
obstoja koncesionarja ali drugo obliko ugotovljene insolventnosti 
koncesionarja;
- če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba 
zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih 
aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi katere 
utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnjega pravilnega 
izvajanja koncesije;
- če obstaja utemeljen dvom, da koncesionar v bistvenem delu 
ne bo izpolnil prevzetih obveznosti;
- če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno, da je 
koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so vplivali 
na podelitev koncesije;
- če se uveljavlja protikorupcijska klavzula iz koncesijske 
pogodbe;
- v drugih podobnih primerih, katerih narava in posledice so 
primerljive z zgoraj naštetim.

Odvzem koncesije ni dopusten v primeru, če je do okoliščin, ki 
bi odvzem utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali nepredvidljivih 
in nepremagljivih okoliščin.

Postopek za odvzem koncesije v primeru iz tretje alineje prvega 
odstavka tega člena koncedent ustavi, če je predlog za začetek 
stečajnega postopka pravnomočno zavrnjen in če je prisilna 
poravnava sklenjena ali potrjena.

Pogoji iz četrte alineje prvega odstavka tega člena, na podlagi 
katerih lahko začne koncedent postopek za odvzem koncesije, 
so izpolnjeni v trenutku, ko postane sodna ali upravna odločba, 
s katero je bila koncesionarju izrečena kazenska ali upravna 
sankcija, pravnomočna.

Obstoj razlogov iz prve, druge, pete, šeste in sedme alineje 
prvega odstavka tega člena se podrobneje določi v koncesijski 
pogodbi.

Koncedent mora koncesionarju o odvzemu koncesije izdati 
upravno odločbo, ki jo izda Uprava MOV. Koncesijsko razmerje 
preneha z dnem dokončnosti odločbe o odvzemu koncesije.

V primeru odvzema koncesije je koncesionar dolžan prenesti v 
last koncedenta objekt, koncedent pa je koncesionarju dolžan 
plačati preostalo vrednost objekta, izračunano po metodologiji, 
določeni v koncesijski pogodbi, zmanjšano za nastalo škodo 
koncedenta.

29. člen
(odkupna pravica)

Koncesionar se s koncesijsko pogodbo zaveže, da bo 
koncedentu pod pogoji, opredeljenimi s tem Odlokom in s 
koncesijsko pogodbo, na njegovo zahtevo prodal koncesijo in 
izvedene ukrepe in opremo. 

V kolikor koncedent enostransko ugotovi, da bi bilo koncesijo 
možno bolj učinkovito opravljati na drug način, lahko uveljavi 
takojšnji odkup koncesije.

Odkup je lahko sporazumen ali prisilen. Z odkupom koncesije 
preneha koncesijsko razmerje tako, da koncesionar preneha 
opravljati koncesijo, koncedent pa prevzame objekt z opremo 
in napravami, ki so predmet koncesije. 

V primeru sporazumnega odkupa pogodbeni stranki s 
sporazumom dogovorita vse okoliščine, najmanj pa obseg 
odkupa koncesije ter vrednost odkupa koncesije.

Prisilen odkup koncesije je oblastno enostransko ravnanje, s 
katerim koncedent z upravno odločbo koncesionarju naloži 
prodajo koncesije in izvedenih ukrepov in opreme. Za izdajo 
upravne odločbe se uporabijo določbe zakona, ki ureja splošni 
upravni postopek. 

Odkup koncesije je mogoč le, v kolikor predhodno Svet MOV 
sprejme odločitev o odkupu, ki mora hkrati tudi razveljaviti 
ta Odlok in sprejeti nov(e) predpis(e) o bolj učinkovitem in 
gospodarnem načinu izvajanja koncesije. Odkup koncesije 
se izvede na podlagi upravne odločbe in uveljavi v razumnem 
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roku, ki pa ne sme trajati več kot tri mesece od sklepa Sveta 
MOV.

Z odkupom koncesije preneha koncesijsko razmerje z dnem 
dokončnosti odločbe, v kateri se določita najmanj obseg 
odkupa koncesije ter vrednost odkupa koncesije. Z dnem 
dokončnosti odločbe koncesionar preneha opravljati naloge 
iz tega Odloka, ki so predmet koncesije, koncedent pa v 
dogovorjenem obsegu prevzame objekt, naprave in opremo, 
ki jo je koncesionar vzpostavil ali drugače pridobil za namen 
izvajanja nalog tega Odloka in koncesijske pogodbe.

Za prisilen odkup koncesije se glede vprašanj, ki niso urejena s 
tem Odlokom ali s koncesijsko pogodbo, smiselno uporabljajo 
določbe predpisov, ki urejajo razlastitev. Ob prisilnem odkupu 
je koncedent dolžan plačati koncesionarju odškodnino, ki se 
določi skladno s predpisi, ki urejajo razlastitve.

30. člen
(razdrtje koncesijske pogodbe)

Če ena stranka ne izpolni svojih obveznosti iz tega Odloka in iz 
koncesijske pogodbe ter ni določeno kaj drugega, lahko druga 
stranka zahteva izpolnitev obveznosti ali pa pod pogoji, ki 
veljajo za razdrtje obligacijskega razmerja zaradi neizpolnitve, 
odstopi od  koncesijske pogodbe z navadno izjavo, če 
koncesijska pogodba ni razvezana že po samem zakonu.

Koncesijska pogodba lahko z (enostranskim) razdrtjem 
oziroma odstopom koncedenta preneha predvsem:
- če koncesionar storitev ne izvede/izvaja redno, strokovno, 
pravočasno ter zato povzroča motnje v izvajanju nalog iz 
tega Odloka in koncesijske pogodbe ali koncedentu povzroča 
škodo;
- zaradi ponavljajočih se in dokumentiranih kršitev predpisov 
ali koncesijske pogodbe s strani koncesionarja;
- če koncesionar ta Odlok, druge predpise ali koncesijsko 
pogodbo krši tako, da nastaja ali bi lahko nastala večja škoda 
koncedentu ali tretjim osebam;
- če koncesionar kljub pisnemu opozorilu koncedenta ne 
izpolnjuje prevzetih obveznosti na način, določen s tem 
Odlokom in koncesijsko pogodbo;
- v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.

Enostransko razdrtje koncesijske pogodbe ni dopustno 
v primeru, če je do okoliščin, ki bi takšno prenehanje 
utemeljevale, prišlo zaradi višje sile ali drugih nepredvidljivih in 
nepremagljivih okoliščin.

Ob razdrtju koncesijske pogodbe je koncesionar dolžan prenesti 
v last koncedenta objekt, koncedent pa je koncesionarju dolžan 
plačati preostalo vrednost objekta izračunano po metodologiji, 
določeni v koncesijski pogodbi in v roku, določenem v koncesijski 
pogodbi, zmanjšano za nastalo škodo koncedenta.

S koncesijsko pogodbo se lahko podrobneje opredeli način 
in pogoje, pod katerimi je dopustno enostransko razdrtje 
koncesijske pogodbe s strani koncedenta.

S koncesijsko pogodbo se določijo višina pogodbene kazni 
(penali) in pogoji za unovčenje finančnega zavarovanja 
za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v 

primeru, da je krivda za razdrtje koncesijske pogodbe na strani 
koncesionarja.

Za razdrtje koncesijske pogodbe po tem členu se uporabljajo 
določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja glede odstopa 
od koncesijske pogodbe zaradi neizpolnitve.

31. člen
(prenos koncesije)

Koncesionar ne sme brez predhodnega pisnega soglasja 
koncedenta prenesti koncesije na tretjo osebo.

Prenos koncesije je brez soglasja koncedenta dopusten le v 
primeru, ko novi koncesionar, ki izpolnjuje prvotno določene 
pogoje za ugotavljanje sposobnosti, v celoti ali delno nasledi 
prvotnega koncesionarja po prestrukturiranju podjetja, vključno 
s prevzemom, združitvijo, pripojitvijo ali insolventnostjo, 
če to ne vključuje drugih bistvenih sprememb koncesijske 
pogodbe iz tretjega odstavka 18. člena tega Odloka. O 
statusnih spremembah ter pomembnejših spremembah v 
strukturi članstva, vodenja ali nadzora je koncesionar dolžan 
koncedenta obvestiti.

32. člen
(prenehanje koncesionarja)

Koncesijsko razmerje preneha tudi s prenehanjem 
koncesionarja (npr. stečaj).

Koncesijsko razmerje ne preneha, če so izpolnjeni pogoji za 
obvezen prenos koncesije na tretjo osebo (vstopna pravica 
tretjih) ali v primeru prenosa koncesije na koncesionarjeve 
univerzalne pravne naslednike (pripojitev, spojitev, prenos 
premoženja, preoblikovanje …).

V primeru univerzalnega pravnega naslednika koncesionarja 
se koncesijsko razmerje prenese na njegovega pravnega 
naslednika skladno z določili koncesijske pogodbe. 

33. člen
(izločitvena pravica)

V primeru stečaja oziroma drugega načina prenehanja 
koncesionarja (likvidacija, izbris, insolvenčni postopki) ima 
koncedent na podlagi 81. člena ZJZP izločitveno pravico, da 
za objekt, naprave in opremo, ki so predmet koncesijskega 
razmerja, ob plačilu ustreznega dela vrednosti izločenega 
premoženja v stečajno oziroma likvidacijsko maso, na teh 
uveljavlja izločitveno pravico in tako postane lastnik zgrajenega 
vrtca, ki je predmet te koncesijske pogodbe.

Koncedent mora v postopku zaradi insolventnosti uveljavljati 
izločitveno pravico ter tako uveljavljati lastninsko pravico 
in izročitev vse potrebne dokumentacije (npr. projektne 
dokumentacije, gradbenega dovoljenja, uporabnega 
dovoljenja). Vrednost izločenega premoženja se določi skladno 
z metodologijo za izračun vrednosti koncesije v primerih 
predčasnega prenehanja koncesijskega razmerja.
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IX. VIŠJA SILA IN SPREMENJENE OKOLIŠČINE 
34. člen

(višja sila in nepredvidljive okoliščine)
Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine so izredne, 
nepremagljive in nepredvidljive okoliščine, ki nastopijo po 
sklenitvi koncesijske pogodbe in so zunaj volje pogodbenih 
strank (v celoti tuje pogodbenim strankam). Za višjo silo se 
štejejo zlasti potresi, poplave ter druge elementarne nesreče, 
stavke, vojna ali ukrepi oblasti, pri katerih izvajanje nalog iz 
tega Odloka in koncesijske pogodbe ni možno na način, ki ga 
predpisujeta ta Odlok in koncesijska pogodba.

Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti nadaljevati z 
opravljanjem nalog iz tega Odloka in koncesijske pogodbe tudi 
ob nepredvidljivih okoliščinah, skladno z navodili koncedenta, 
ki je pri navodilih dolžan upoštevati okoliščine višje sile oziroma 
druge nepredvidljive okoliščine. O nastopu nepredvidljivih 
okoliščin ali okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata stranki v 
roku največ treh delovnih dni obvestiti in dogovoriti o izvajanju 
nalog iz tega Odloka in koncesijske pogodbe v takšnih 
okoliščinah. 

V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesionar pravico 
zahtevati od koncedenta povračilo stroškov, ki so nastali zaradi 
opravljanja koncesionirane dejavnosti v okoliščinah višje sile 
in drugih nepredvidljivih okoliščinah. Nadomestilo ne sme 
presegati nujnih in potrebnih stroškov oziroma zmanjšanih 
prihodkov, ki koncesionarju nastanejo zaradi višje sile ali 
nepredvidljivih okoliščin. Koncesionar je dolžan storiti vse, kar 
je v njegovi moči, da so povečani stroški in zmanjšani prihodki 
čim manjši.

35. člen
(spremenjene okoliščine)

Če nastanejo po sklenitvi koncesijske pogodbe okoliščine, ki 
bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti ene stranke in 
to v takšni meri, da bi bilo kljub posebni javnopravni naravi 
koncesijske pogodbe nepravično pogodbena tveganja prevaliti 
pretežno ali izključno zgolj na enega pogodbenega partnerja, 
ima stranka, ki zaradi spremenjenih okoliščin ne more uresničiti 
namena koncesijske pogodbe, pravico zahtevati spremembo 
koncesijske pogodbe na način, da se ustrezni pogodbeni pogoji 
pravično spremenijo.

Spremenjene okoliščine iz prejšnjega odstavka niso razlog za 
zahtevo po razvezi koncesijske pogodbe in za enostransko 
prenehanje koncesijske pogodbe. Kljub spremenjenim 
okoliščinam je koncesionar dolžan izpolnjevati obveznosti iz 
tega Odloka in koncesijske pogodbe.

Če so zaradi nastanka spremenjenih okoliščin koncesionarju 
naložene nove obveznosti ali zmanjšane pravice ali naloženi 
dodatni stroški, ima koncesionar pravico zahtevati od 
koncedenta denarno ali drugo nadomestilo. Nadomestilo ne 
sme presegati nujnih in potrebnih stroškov oziroma zmanjšanih 
prihodkov, ki koncesionarju nastanejo zaradi spremenjenih 
okoliščin. Koncesionar je dolžan storiti vse, kar je v njegovi 
moči, da so povečani stroški in zmanjšani dohodki čim manjši.

36. člen
(uporaba prava)

Za vsa razmerja in spore, ki izhajajo iz sklenjenega koncesijskega 
razmerja na podlagi tega Odloka, se uporabi izključno pravo 

Republike Slovenije.

Za reševanje sporov, povezanih s sklenitvijo, izpolnitvijo ali 
prenehanjem koncesijske pogodbe, ali v zvezi izvajanjem 
koncesije, je pristojno stvarno pristojno sodišče po sedežu 
koncedenta.

X. KONČNA DOLOČBA 
37. člen

(začetek veljavnosti Odloka)
Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 351-03-0001/2016
Datum: 19. 6. 2018

                                                    župan Mestne občine Velenje 
                                                            Bojan KONTIČ, l.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – 
ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, 1/2016 – uradno prečiščeno besedilo) 
na svoji 29. seji, dne 19. junija 2018 sprejel

ODLOK
o štipendiranju v Mestni občini Velenje

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1.člen

(vsebina odloka)
Ta odlok določa štipendije za dijake in študente, ki jih dodeljuje 
Mestna občina Velenje (v nadaljevanju: MOV), vir financiranja, 
upravičence do štipendij, pogoje za dodelitev štipendije, 
postopek in kriterije za dodeljevanje štipendij ter pravice in 
obveznosti štipenditorja in štipendista.

2. člen
(namen štipendiranja)

Štipendije so namenjene spodbujanju izobraževanja in 
doseganju višje ravni izobrazbe štipendistov ali štipendistk 
(v nadaljevanju: štipendist), spodbujanju doseganja izjemnih 
dosežkov in izobraževanja za deficitarne poklice.

Štipendije so letne in se izplačujejo študentom od 1. oktobra 
tekočega leta do 30. septembra naslednjega leta. Dijakom 
se izplačujejo od 1. septembra tekočega leta do 31. avgusta 
naslednjega leta. 

Štipendisti, ki prejemajo štipendijo na osnovi tega odloka se 
v naslednjem šolskem oz. študijskem letu lahko ponovno 
prijavijo na javni razpis.

3.člen
(vrste štipendij)

MOV dodeljuje celoletne štipendije za:
- dijake, ki se izobražujejo na področju deficitarnih poklicev,
- študente na dodiplomskem ali podiplomskem študiju na 
razvojno prednostnih poklicnih usmeritvah v MOV,
- izrazito nadarjenim študentom na dodiplomskem ali 
podiplomskem študiju (specializacije, magisterij, doktorat),
- študente, ki s svojim aktivnim delovanjem v MOV dvigujejo 
kvaliteto življenja ter sodelujejo z mladinskimi organizacijami, 
javnimi zavodi, društvi ali zvezami društev.

4. člen
(štipendije dijakom za deficitarne poklice)

MOV dodeljuje štipendije dijakom za deficitarne poklice z 
namenom zagotavljanja ustreznega kadra na trgu dela glede 
na povpraševanje delodajalcev ter spodbujanja vpisa na vrste 
in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj 
in izboljšujejo zaposljivost na tistih področjih izobraževanja, 
za katere ni dovolj zanimanja. Nabor deficitarnih poklicev 
na območju MOV enkrat letno opredeli Savinjsko šaleška 
gospodarska zbornica.

5. člen
(štipendije za razvojno prednostne poklice)

MOV dodeljuje štipendije študentom na dodiplomskem 
in podiplomskem študiju, ki se izobražujejo za razvojno 
prednostne poklice na območju MOV. Nabor prednostnih 
poklicev na območju MOV enkrat letno opredeli Savinjsko 
šaleška gospodarska zbornica.

6. člen
(štipendije izrazito nadarjenim študentom)

MOV dodeljuje štipendije izrazito nadarjenim študentom 
dodiplomskega ali podiplomskega študija, ki dosegajo 
povprečno oceno opravljenih izpitov v času študija najmanj 8 
in redno opravljajo študijske obveznosti.

7. člen
(štipendije za aktivno delovanje v MOV)

MOV dodeljuje štipendije študentom, ki s svojim aktivnim 
delovanjem v MOV dvigujejo kvaliteto življenja ter sodelujejo z 
mladinskimi organizacijami, javnimi zavodi, društvi ali zvezami 
društev.

8. člen
(viri financiranja)

Sredstva za štipendije se zagotavljajo v proračunu MOV v 
skladu s proračunskimi zmožnostmi.

II. UPRAVIČENCI DO ŠTIPENDIJE
9. člen

(upravičenci do štipendije)
Štipendije se lahko dodelijo osebam s statusom dijaka in 
osebam s statusom študenta, ki izpolnjujejo pogoje, določene 
v tem odloku.

III. POGOJI ZA DODELITEV ŠTIPENDIJE
10. člen

(pogoji za dijake)
Štipendija za deficitarne poklice se lahko dodeli dijakom, ki:
- imajo stalno prebivališče v Mestni občini Velenje in so 
državljani Republike Slovenije,
- so vpisani v prvi letnik programov na področjih deficitarnih 
poklicev, ki jih vsako leto opredeli Savinjsko šaleška 
gospodarska zbornica, 
- niso v delovnem razmerju in niso vpisani v evidenco 
brezposelnih oseb pri pristojnem organu,
- hkrati ne prejemajo kadrovske štipendije in štipendije za 
deficitarne poklice odobrene s strani Javnega sklada Republike 
Slovenije za razvoj kadrov in štipendije,
- se ne vpisujejo ponovno v prvi letnik.

Štipendist mora zgoraj navedene točke izpolnjevati celoten 
čas upravičenosti do štipendije.

11. člen
(pogoji za študente)

Štipendija se lahko dodeli študentom, ki:
- imajo stalno prebivališče v Mestni občini Velenje in so 
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državljani Republike Slovenije,
- dosegajo povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8, 
z izjemo študentov, ki se prijavljajo na javni razpis za štipendije 
za aktivno delovanje v MOV,
- niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb na 
Zavodu RS za zaposlovanje, nimajo status samozaposlene 
osebe, ki opravlja registrirano dejavnost, niso lastniki oziroma 
solastniki gospodarske družbe,
- so v preteklem študijskem letu uspešno zaključili vsaj prvi 
letnik študijskega programa, v katerega so bili vpisani,
- hkrati ne prejemajo druge štipendije (npr. Zoisove štipendije, 
kadrovske štipendije, ...), razen državne štipendije.

Štipendist mora zgoraj navedene točke izpolnjevati celoten čas 
upravičenosti do štipendije.

IV. POSTOPEK IN KRITERIJI ZA DODELJEVANJE 
ŠTIPENDIJ 

12. člen
(komisija za štipendiranje)

Postopek dodeljevanja štipendij vodi petčlanska Komisija za 
štipendiranje, ki jo s sklepom imenuje župan, od katerih mora biti 
en predstavnik predlagan s strani lokalnega študentskega kluba 
ali lokalnega mladinskega sveta. Strokovna in administrativna 
opravila za Komisijo za štipendiranje opravlja pristojni urad 
MOV.

13. člen
(naloge komisije)

Komisija za štipendiranje:
- obravnava vprašanja s področja štipendij dijakom ter 
študentom,
- pripravlja aktivnosti, povezane z informiranjem zainteresirane 
javnosti glede izvajanja sprejete štipendijske politike v MOV,
- predlaga županu pogoje in merila razpisa za dodelitev 
štipendij,
- obravnava prispele vloge na razpis ter podaja županu predloge 
o dodelitvi štipendij,
- izvaja nadzor nad izvajanjem sklenjenih pogodb o štipendiranju 
ter nad izvajanjem drugih postopkov skladno s tem odlokom
- pripravi vsebino javnega razpisa za štipendiranje dijakov 
- pripravi vsebino javnega razpisa za štipendiranje študentov
- pripravi predlog morebitnih sprememb tega odloka,
- določi podrobne kriterije za vrednotenje učnega uspeha in 
predloženih dokazil,
- opravlja druge naloge, določene s tem odlokom.

14. člen
(javni razpis za dodeljevanje štipendij dijakom)

Javni razpis za dodeljevanje štipendij dijakom za deficitarne 
poklice opredeljuje:
- šolsko leto, za katerega se razpisujejo štipendije za deficitarne 
poklice,
- višino sredstev v proračunu MOV za namene štipendiranja,
- rok za prijavo na razpis,
- zahtevane priloge k vlogi,
- pogoje za dodelitev štipendije,

- nabor deficitarnih poklicev, za katere se dodeljujejo 
štipendije,
- merila.

Javni razpis za dodelitev štipendij se objavi vsako leto, v kolikor 
so za ta namen zagotovljena sredstva v proračunu MOV. 

Vloge za dodelitev štipendije, ki jih kandidati oddajo po izteku 
razpisnega roka, se zavržejo.

15. člen
(javni razpis za dodeljevanje štipendij študentom)

Javni razpis za dodeljevanje štipendij študentom opredeljuje:
- študijsko leto, za katerega se razpisujejo štipendije,
- višino sredstev v proračunu MOV za štipendiranje,
- rok za prijavo na razpis,
- zahtevane priloge k vlogi,
- pogoje za dodelitev štipendije,
- nabor prednostnih poklicev,
- merila.

Javni razpis za dodelitev štipendij se objavi vsako leto, v kolikor 
so za ta namen zagotovljena sredstva v proračunu MOV. 

Vloge za dodelitev štipendije, ki jih kandidati oddajo po izteku 
razpisnega roka, se zavržejo.

16. člen
(vloga za štipendijo)

Vlogo za podelitev štipendije kandidat odda na obrazcu, ki je 
objavljen skupaj z javnim razpisom na spletni strani MOV.

17. člen
(vloga za štipendijo dijakom)

Vloga za štipendijo dijakom za deficitarne poklice obsega:
- fotokopijo spričevala zaključnega razreda osnovne šole,
- potrdilo o vpisu,
- potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
- potrdilo o stalnem prebivališču v Mestni občini Velenje,
- izjavo dijaka, da lahko Komisija za štipendiranje pridobi 
dodatne podatke za odločanje v uradnih institucijah.
18. člen
(vloga za štipendijo študentom)
Vloga za štipendijo študentom obsega:
- kratek življenjepis,
- dokazilo o vpisu,
- dokazilo o študijskem uspehu,
- potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
- potrdilo o stalnem prebivališču v Mestni občini Velenje,
- izjavo študenta, da lahko Komisija za štipendiranje pridobi 
dodatne podatke za odločanje v uradnih institucijah.
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19. člen
(nepopolna vloga)

Komisija za štipendiranje v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno 
pozove tiste vlagatelje vlog, katerih vloge niso popolne, da jih 
dopolnijo. Rok za dopolnitev ne sme biti daljši od 15 dni. 

Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka 
ne dopolni, se zavržejo.

20. člen
(druga potrdila)

Upoštevajo se potrdila, dokazila in priporočila, ki so pridobljena 
v zadnjem šolskem oz. študijskem letu.
Študent mora svoje aktivno delovanje dokazati s pisnim 
potrdilom in opisom delovanja, ki sta podpisana s strani 
odgovorne osebe in opremljena z žigom organizacije.

21. člen
(odločba)

Kandidatom, ki so predložili pravočasno in popolno vlogo, se 
izda odločba. Zoper izdano odločbo je dovoljena pritožba. 
Pritožbo vloži prejemnik najkasneje v 15 dneh od dneva 
vročitve. Pritožba se vloži pri organu, ki je izdal odločbo. O 
pritožbi odloči župan v roku 30 dni od njene vročitve.

22. člen
(obseg sredstev)

V letnem razpisu za dodeljevanje štipendij dijakom in v 
letnem razpisu za dodeljevanje štipendij študentom Komisija 
za štipendiranje upošteva obseg sredstev v proračunu MOV. 
Višina štipendije je odvisna od števila prosilcev v posameznem 
študijskem oziroma šolskem letu.

23. člen
(višina štipendije)

Višino štipendij komisija določi na osnovi prejetih vlog za vsako 
študijsko oziroma šolsko leto posebej. 

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ŠTIPENDITORJA IN 
ŠTIPENDISTA 

24. člen
(medsebojna razmerja)

Medsebojna razmerja med Mestno občino Velenje kot 
štipenditorjem in štipendistom se določijo s pogodbo. 

25. člen
(vsebina pogodbe)

Pogodba o štipendiranju mora vsebovati: pogodbeni stranki, 
višino štipendije, namen, za katerega so sredstva dodeljena, 
transakcijski račun štipendista, čas prejemanja štipendije, 
podrobno opredelitev pravic in obveznosti štipendista ter 
štipenditorja. 

26. člen
(izguba pravice do štipendije)

Štipendist izgubi pravico do štipendije pred potekom roka 
določenega v pogodbi o štipendiranju in mora vrniti prejeti 

znesek štipendije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, 
če: 
- ne izpolnjuje več pogojev za dodelitev štipendije po tem 
odloku,
- po svoji volji in krivdi prekine izobraževanje, 
- spremeni smer študija oziroma srednješolskega izobraževanja, 
brez soglasja štipenditorja,
- navaja neresnične podatke, 
- se pred dokončanjem študija oziroma srednješolskega 
izobraževanja zaposli, začne opravljati registrirano dejavnost 
ali postane lastnik oz. solastnik gospodarske družbe,
- dijak, ki prejema štipendijo za deficitarne poklice, sklene 
pogodbo z drugim štipenditorjem (kadrovske štipendije ali 
štipendije za deficitarne poklice odobrene s strani Javnega 
sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije), 
razen v primeru, če sklene pogodbo za dodelitev državne 
štipendije,
- študent, ki prejema štipendijo po tem odloku, sklene pogodbo 
z drugim štipenditorjem (Zoisove štipendije, kadrovske 
štipendije, ...), razen, če sklene pogodbo za dodelitev državne 
štipendije.

Štipendist je dolžan vsako zgoraj navedeno spremembo, 
ki vpliva na prejemanje štipendije, sporočiti štipenditorju 
najkasneje v roku 15 dni od nastanka razloga. 

Štipendist izgubi pravico do štipendije z izdajo odločbe. 
Štipendist ima pravico do pritožbe v roku 15 dni od vročitve 
odločbe. Pritožba ne zadrži izvršitve. Pritožba se vloži pri 
organu, ki je odločbo izdal. O pritožbi odloči župan v roku 30 
dni od njene vročitve.

27. člen
(oprostitev vračila štipendije)

Štipendista, ki prekine izobraževanje zaradi objektivnih 
razlogov (težki socialno-ekonomski pogoji, dalj časa trajajoča 
bolezen, invalidnost ali druge dokazljive okoliščine), ki vplivajo 
na izobraževanje, se na njegovo prošnjo lahko delno ali v celoti 
oprosti vračila štipendije. 

Prošnjo o delni ali celotni oprostitvi vračila štipendije obravnava 
Komisija za štipendiranje, ki poda predlog  v odločitev 
županu.

28. člen
(sodelovanje s štipendisti)

Štipenditor bo skladno s svojimi zmožnostmi in na podlagi 
predhodnega dogovora omogočal štipendistom sodelovanje 
v projektih, prostovoljnem delu in drugih dejavnostih, ki lahko 
pripomorejo k pridobivanju dodatnih znanj štipendista. 

29. člen
(posebni pogoji)

Štipendist je dolžan v roku 30 dni po zaključku študijskega 
oziroma šolskega leta štipenditorju dostaviti dokazila o 
uspešnem zaključku letnika. Če štipendist v roku ne dostavi 
dokazila o uspešno zaključenem letniku, mora vrniti štipendijo 
skupaj z zamudnimi zakonitimi obrestmi.
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VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen

(drugi postopki)
Druge postopke v zvezi s tem odlokom oziroma postopkom 
dodeljevanja občinskih štipendij se smiselno izvaja po določbah 
Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05, 106/05, 
30/06, 86/06, 32/07, 63/07, 115/07, 31/08, 35/09, 58/10, 101/10 
in 81/13) ter ob upoštevanju določb Statuta Mestne občine 
Velenje in Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list 
RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13).

31. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Pravilnik 
o štipendiranju v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik  MO 
Velenje, št. 11-2016, z dne 24. 5. 2016) in Odlok o ustanovitvi 
proračunskega štipendijskega sklada (Uradni vestnik MO 
Velenje, št. 06/2009, z dne 11. 3. 2009).

32. člen
(ureditev dosedanjih razmerij)

Štipendistom, ki so pridobili štipendijo za študente MOV 
za določen izobraževalni program na podlagi Pravilnika o 
štipendiranju v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik  MO 
Velenje, št. 11-2016, z dne 24. 5. 2016), se ta štipendija 
izplačuje po tem pravilniku in v skladu s sklenjeno pogodbo o 
štipendiranju. 
 

33. člen
(začetek veljavnosti odloka)

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

Številka: 641-03-0002/2018
Datum: 19. 6. 2018

                                                    župan Mestne občine Velenje 
                                                            Bojan KONTIČ, l.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC in 127/06-ZJZP), 40., 41. in 42. člena Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/2007-
UPB, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 
- ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 2/15 - odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 
- ZVaj) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine 
Velenje, 1/2016 – uradno prečiščeno besedilo) na svoji 29. seji, dne 19. junija 
2018 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih 
zavodov osnovnih šol v Mestni občini Velenje

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov 
osnovnih šol v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, št. 8/97, 6/98, 9/99, 4/01, 20/04, 1/08 in 2/10) 
se prvi člen spremeni tako, da se glasi:

»S tem odlokom Mestna občina Velenje, s sedežem v Velenju, 
Titov trg 1 (v nadaljevanju ustanovitelj), ustanavlja na področju 
osnovnega šolstva javne zavode osnovne šole (v nadaljevanju: 
osnovne šole).

Osnovne šole so:
1. Osnovna šola Antona Aškerca, Velenje;
2. Osnovna šola Gorica, Velenje;
3. Osnovna šola Gustava Šiliha, Velenje;
4. Osnovna šola Livada, Velenje;
5. Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda, Velenje;
6. Osnovna šola Šalek, Velenje.«.

2. člen
Prva točka drugega poglavja »1. Ime, sedež in pravni status 
javnega zavoda« se spremeni tako, da se glasi:
»1. Ime, sedež in pravni status osnovnih šol.«.

3. člen
Prvi stavek 2. člena spremeni tako, da se glasi: 
»Osnovne šole so javni zavodi in poslujejo pod imeni:.«;
spremeni se tudi prva alineja četrte točke 2. člena tako, da se 
glasi:

»-Podružnična šola Cirkovce, Škalske Cirkovce 11, Velenje.«.

 4. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Osnovna šola ima in uporablja pečat okrogle oblike s premerom 
35 mm in pečat s premerom 20 mm.
Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa je izpisano 
ime in sedež osnovne šole: 
1. Osnovna šola Antona Aškerca Velenje, Jenkova cesta 2, 
Velenje
2. Osnovna šola Gorica Velenje, Goriška cesta 48, Velenje
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3. Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje, Vodnikova cesta 3, 
Velenje
4. Osnovna šola Livada Velenje, Efenkova cesta 60, Velenje
5. Osnovna šola Mihe Pintarja Toleda Velenje, Kidričeva cesta 
21, Velenje
6. Osnovna šola Šalek Velenje, Šalek 87, Velenje.

Osnovna šola uporablja večji pečat predvsem v pravnem 
prometu za žigosanje aktov in dopisov, manjšega pa za 
finančno in knjigovodsko dokumentacijo.«.

 5. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:  
»Dejavnosti osnovnih šol po Uredbi o standardni klasifikaciji 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/2007 in 17/2008) so:

49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
56.290 Druga oskrba z jedmi
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih                
nepremičnin
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge 
posamične pisarniške dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov in srečanj
85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
93.110 Obratovanje športnih objektov
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

V okviru te dejavnosti osnovna šola opravlja vzgojno-
izobraževalno dejavnost, to je organizirano in sistematično 
posredovanje znanja ter občih civilizacijskih in kulturnih vrednot, 
ki se opravlja kot javna služba na ravni obveznega osnovnega 
izobraževanja in katere izvajanje je v javnem interesu.«.

6. člen
Prvi stavek drugega odstavka 15. člena se spremeni tako, da 
se glasi:
»Svet osnovne šole šteje enajst članov in sicer:.«.;

spremeni se tudi prvi stavek tretjega odstavka 15. člena tako, 
da se glasi:
»Za predstavnike delavcev osnovne šole se voli:.«.

                                          7. člen
16. člen se spremeni tako, da se za tretjo alinejo doda alineja: 
»- sprejme letno poročilo o samoevalvaciji osnovne šole;«

in za sedmo alinejo se doda alineja: 
»- obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska 
inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, 
skupnost učencev.«.

 8. člen
Prvi stavek a) poglavja 17. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 

»Svet osnovne šole razpiše volitve predstavnikov delavcev 
v svet osnovne šole s sklepom največ devetdeset in najmanj 
šestdeset dni pred iztekom mandatne dobe.«.

                9. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Pravico predlagati kandidate za člane sveta osnovne šole 
imajo trije delavci z aktivno volilno pravico in reprezentativni 
sindikat.

Predlogi kandidatov za svet osnovne šole, ki se predložijo volilni 
komisiji najkasneje enaindvajseti dan po dnevu razpisa volitev, 
morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi 
pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.

Kandidati za predstavnike delavcev v svetu osnovne šole 
morajo imeti pasivno volilno pravico.«;
 
 10. člen
Prvi stavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pedagoški vodja in poslovodni organ osnovne šole je 
ravnatelj.«;

pred zadnjo alinejo drugega odstavka 23. člena se dodajo tri 
alineje, ki se glasijo:
»-    spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
- je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s 
samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samo-evalvaciji 
osnovne šole,
- zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov.«.

 11. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»V osnovni šoli se lahko imenuje pomočnik ravnatelja, ki 
pomaga ravnatelju pri opravljanju poslovodnih in pedagoških 
nalog.

Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, za katere ga pisno 
pooblasti ravnatelj, in ga nadomešča v njegovi odsotnosti. 

Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje 
pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma 
ravnateljskega izpita.

Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj po 
postopku in pod pogoji določenimi z zakonom.«.

           12. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Podružnico šole vodi vodja podružnice. Imenuje in razrešuje 
ga ravnatelj izmed delavcev podružnične šole. 

Vodja podružnice opravlja naloge, določene z aktom o 
ustanovitvi oziroma naloge, za katere ga pisno pooblasti 
ravnatelj.«.
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 13. člen
27. člen se spremeni tako, da se po prvi alineji doda alineja:
» – programski učiteljski zbor.«.

 14. člen
V 28. členu se peta alineja spremeni tako, da se glasi: 
»- daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja;«

za peto alinejo se doda alineja:    
  
»- daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje 
o predlogih ravnatelja.«. 

 15. člen
Za 28. členom se vstavi nov 28. a člen, ki se glasi: 
»28. a člen
Programski učiteljski zbor sestavljajo vsi učitelji, ki poučujejo 
v izobraževalnem programu, in drugi strokovni delavci, ki 
sodelujejo pri izvajanju tega izobraževalnega programa. 

Programski učiteljski zbor vodi strokovni delavec, ki ga določi 
ravnatelj.

Programski učiteljski zbor opravlja naloge v zvezi z načrtom in 
izvedbo ocenjevanja znanja ter druge naloge, ki jih na podlagi 
podzakonskih aktov o ocenjevanju znanja določi zavod.«.

 16. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Za organizacijo uresničevanja interesa staršev se v osnovni 
šoli oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za 
delovanje sveta staršev zagotavlja osnovna šola.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek 
po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem 
sestanku oddelka. 

Prvi sklic staršev opravi ravnatelj. 

Svet staršev: 
- predlaga nadstandardne programe;
- daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih 
storitvah;
- sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja šole, 
vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o 
letnem delovnem načrtu;
- daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja; 
- razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni 
problematiki;
- obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim 
delom;
- voli predstavnike staršev v svet zavoda in druge organe šole;
- lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti 
glede vključevanja v lokalno okolje;
- v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje 
delovne skupine;

- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in predpisi.«.

 17. člen 
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V osnovni šoli deluje svetovalna služba, ki svetuje otrokom, 
učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom zavoda 
pri načrtovanju in sprejemanju in evalvaciji razvoja osnovne 
šole ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in poklicno 
svetuje.

Svetovalna služba sodeluje pri pripravi in izvedbi individualiziranih 
programov za otroke s posebnimi potrebami.

Delo svetovalne službe opravljajo svetovalni delavci, ki so 
psihologi, pedagogi, socialni delavci, socialni pedagogi in 
defektologi.

Pri opravljanju poklicnega svetovanja se svetovalna služba 
povezuje z Republiškim zavodom za zaposlovanje.«.

    18. člen
V 37. členu se črta drugi odstavek. 

 19. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Osnovna šola pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, 
sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, sredstev iz prodaje 
storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz 
drugih virov.   

Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno s 
predpisi. Presežek prihodkov nad odhodki sme osnovna šola 
uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti osnovne šole.

Svet osnovne šole sprejme letno poročilo za preteklo leto in 
na podlagi bilance stanja na dan 31. 12. ugotovi izkazano 
stanje presežka (presežek preteklih let in presežek zadnjega 
leta) ter na tej podlagi predlaga ustanoviteljici v sprejem sklep 
o razporeditvi presežka. O razporeditvi presežka prihodkov nad 
odhodki odloča ustanoviteljica na predlog sveta osnovne šole. 

Ustanoviteljica krije primanjkljaj sredstev za opravljanje 
dejavnosti osnovne šole, ki jih je dolžna zagotavljati v skladu z 
veljavno zakonodajo.«.

 20. člen
V 39. členu se v tretjem odstavku, drugi stavek spremeni tako, 
da se glasi: 
 »Svet staršev imenuje upravni odbor.«.

 21. člen
Prvi odstavek 43. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Ravnatelju osnovne šole preneha mandat z iztekom dobe, za 
katero je bil imenovan. Pred iztekom mandata se opravi razpis 
prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenem 
z zakonom.«.
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 22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.    
   

Številka: 015-02-0004/2016
Datum: 19. 6. 2018

                                                    župan Mestne občine Velenje 
                                                            Bojan KONTIČ, l.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 3. in 29. člena Zakona o zavodih 
(Uradni list RS - stari, št. 12/1991, Uradni list RS/I, št. 17/1991 - ZUDE, Uradni 
list RS, št. 55/1992 - ZVDK, 13/1993, 66/1993, 66/1993, 45/1994 - odl. US, 
8/1996, 31/2000 - ZP-L, 36/2000 - ZPDZC, 127/2006 – ZJZP), 29. člena Zakona 
o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 
23/08, 58/08 - ZZdrS-E, 15/08 - ZPacP, 77/08 - (ZDZdr), 40/12 - ZUJF, 14/13 in 
88/16 - ZdZPZD), 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, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1 in 30/18) 
in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/2016 - 
uradno prečiščeno besedilo), na svoji 29. seji, dne 19. junija 2018 sprejel

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda 
Zdravstveni dom Velenje

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 3/16 - uradno prečiščeno 
besedilo in 26/2017; v nadaljevanju: odlok) se 1. člen spremeni 
tako, da se glasi:
  »1. člen
S tem odlokom Svet Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 
Velenje ustanavlja Javni zavod za opravljanje osnovne 
(splošne in zobozdravstvene) in specialistične (zdravstvene 
in zobozdravstvene) dejavnosti na območju: Mestne občine 
Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki.«.

2. člen
2. člen se spremeni, tako da se glasi: 
     »2. člen
Ime zavoda je:
Zdravstveni dom Velenje, Vodnikova 1, Velenje.

Skrajšano ime zavoda je:
ZD Velenje.

Sedež zavoda je: 
Vodnikova 1, Velenje, 3320 Velenje.

Zavod opravlja naslednje dejavnosti:
H 53.200 - druga poštna in kurirska dejavnost;
L 68.320  - upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi;
M 72.110 - raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih 
področjih naravoslovja in tehnologije; 
N 81.210 - splošno čiščenje stavb;
N 81.220 - drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in 
opreme;
N 82.190 - fotokopiranje, priprava dokumentov in druge 
posamične pisarniške dejavnosti;
Q 86.210 - splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost;
Q 86.220 ˗ specialistična zunajbolnišnična zdravstvena 
dejavnost;
Q 86.230 - zobozdravstvena dejavnost;
Q 86.909 - druge zdravstvene dejavnosti;
S 96.010 - dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic.
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Zavod opravlja svoje dejavnosti na območju Mestne 
občine Velenje, Občine Šoštanj, Občine Šmartno ob Paki v 
organizacijskih in delovnih enotah, ki se določijo s posebnim 
notranjim aktom.«.

3. člen
Zadnji stavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet ima predsednika in namestnika predsednika, ki ju izmed 
sebe izvolijo člani sveta.«.

4. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Direktor

5. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor. Direktor organizira in 
vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod, 
vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za zakonitost in 
strokovnost dela zavoda.

Direktor ima pristojnosti, ki jih določa zakon.

Direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda na podlagi javnega 
razpisa s soglasjem ustanovitelja. Direktor mora imeti najmanj 
izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih druge stopnje 
zdravstvene, pravne, ekonomske ali druge družboslovne smeri 
ali raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi 
zdravstvene, pravne, ekonomske ali druge družboslovne smeri 
in najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na 
vodstvenih delovnih mestih. 

Mandat direktorja traja 4 leta in je po preteku te dobe lahko 
ponovno imenovan.«.

5. člen
Za 5. členom se doda nov 5.a člen, ki se glasi:

»Strokovni vodja

5.a   člen
Če je za direktorja izbran kandidat, ki nima najmanj izobrazbe, 
pridobljene po študijskih programih druge stopnje zdravstvene 
smeri ali raven izobrazbe, ki v skladu z zakonom ustreza 
visoki izobrazbi ustrezne zdravstvene smeri, vodi strokovno 
delo zavoda strokovni vodja, ki mora imeti najmanj izobrazbo, 
pridobljeno po študijskih programih druge stopnje zdravstvene 
smeri; opravljen specialistični izpit iz splošne-družinske 
medicine ali specialistični izpit iz druge medicinske dejavnosti, 
ki jo izvaja zavod; najmanj pet let delovnih izkušenj ter 
izpolnjevati druge z zakonom določene pogoje.

Strokovnega vodjo imenuje in razrešuje svet zavoda na 
predlog direktorja izmed zaposlenih v zavodu. Odgovornosti, 
pravice, trajanja mandata in druge obveznosti strokovnega 
vodje se določijo s statutom zavoda v skladu z zakonom in s 
tem odlokom.«.

6. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Strokovni svet 

         6.    člen
V zavodu se kot kolegijski strokovni organ oblikuje strokovni 
svet. Naloge, sestava in način oblikovanja strokovnega sveta 
določa statut. Način dela strokovnega sveta določa poslovnik 
o delu strokovnega sveta.«.

7. člen
Črta se 7. člen.

8. člen
V 9. členu se črta besedilo »pristojnega upravnega organa«.  

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

Številka: 025-04-0001/2018-590 
Datum: 19. 6. 2018

                                                   župan Mestne občine Velenje 
                                                            Bojan KONTIČ, l.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC in 127/06-ZJZP), 40., 41. in 42. člena Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/2007-
UPB, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 
- ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 2/15 - odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 
- ZVaj) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine 
Velenje, 1/2016 – uradno prečiščeno besedilo) na svoji 29. seji, dne 19. junija 
2018 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda CVIU-Center za vzgojo, izobraževanje 

in usposabljanje Velenje

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda CVIU-Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje 
Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 6/97, 6/01, 
10/05, 1/08, 2/10 in 23/11) se spremeni ime odloka tako, da se 
glasi:

»Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje.«.

 2. člen
Prvi člen se spremeni tako, da se glasi:
»S tem odlokom Mestna občina Velenje, s sedežem v Velenju, 
Titov trg 1, (v nadaljevanju: ustanovitelj), ustanavlja na področju 
osnovnega šolstva javni vzgojno-izobraževalni zavod Center za 
vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje (v nadaljevanju: 
zavod).«.

  3. člen 
2. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Ime zavoda je:
Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje

Sedež zavoda: Kidričeva 19, Velenje

Skrajšano ime zavoda je CVIU Velenje«.

4. člen 
V 5. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

»Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike s premerom 35 
mm in pečat s premerom 20 mm.
Sredi pečata je grb Republike Slovenije, na obodu pa je 
izpisano ime in sedež zavoda: Center za vzgojo, izobraževanje 
in usposabljanje Velenje, Kidričeva cesta 19, Velenje.«.

                             5. člen 
Drugi in tretji odstavek 9. člena se črtata. 

6. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:  

»Dejavnost zavoda je: 
18.120 Drugo tiskanje
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in 
tržnic
49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
56.290 Druga oskrba z jedmi
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih 
nepremičnin
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
85.200 Osnovnošolsko izobraževanje 
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
88.910 Dnevno varstvo otrok
90.030 Umetniško ustvarjanje
91.011 Dejavnost knjižnic 
93.110 Obratovanje športnih objektov
93.190 Druge športne dejavnosti.«.

7. člen
 Za tretjo alinejo 16. člena se doda alineja, ki se glasi:
 »-     sprejme letno poročilo o samoevalvaciji zavoda; «
pred zadnjo alinejo se doda alineja:
»- obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska 
inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, 
skupnost učencev;«.

8. člen
Pred zadnjo alinejo drugega odstavka 23. člena se dodajo štiri 
alineje, ki se glasijo:
»- spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev,
- zastopa in predstavlja zavod in je odgovoren za zakonitost 
dela;
- je odgovoren za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti s 
samoevalvacijo in pripravo letnega poročila o samo-evalvaciji 
zavoda,
- zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov.«.

9. člen
25. člen se spremeni tako, da se za prvo alinejo doda alineja: 
»-  programski učiteljski zbor.«.

10. člen
Pred predzadnjo alinejo drugega odstavka 26. člena se doda 
alineja, ki se glasi:
»-  daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje 
o predlogih ravnatelja.«.

11. člen
Za 26. členom se vstavi nov,  26. a člen, ki se glasi:
»26. a člen
Programski učiteljski zbor sestavljajo vsi učitelji, ki poučujejo 
v izobraževalnem programu, in drugi strokovni delavci, ki 
sodelujejo pri izvajanju tega izobraževalnega programa. 
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Programski učiteljski zbor vodi strokovni delavec, ki ga določi 
ravnatelj.

Programski učiteljski zbor opravlja naloge v zvezi z načrtom in 
izvedbo ocenjevanja znanja ter druge naloge, ki jih na podlagi 
podzakonskih aktov o ocenjevanju znanja določi zavod.«.

12. člen
V 30. členu se za šesto alinejo petega odstavka dodajo tri 
alineje, ki se glasijo:
»- daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za 
ravnatelja;
- lahko sprejme svoj program dela sodelovanja z zavodom, 
zlasti glede vključevanja v lokalno okolje;
- v dogovoru z vodstvom zavoda lahko ustanavlja oziroma 
oblikuje delovne skupine.«.

13. člen
Za drugim odstavkom 31. člena se doda novi odstavek, ki se 
glasi:  
»Svetovalna služba sodeluje pri pripravi in izvedbi 
individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami. 
Delo svetovalne službe opravljajo svetovalni delavci, ki so 
psihologi, pedagogi, socialni delavci, socialni pedagogi in 
defektologi.«.
    

  14. člen
V 35. členu se črta drugi odstavek. 
  

15. člen
36. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev 
ustanovitelja, prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev 
in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih 
virov.

Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno s 
predpisi. Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti 
le za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda.

Svet zavoda sprejme letno poročilo za preteklo leto in na 
podlagi bilance stanja na dan 31. 12. ugotovi izkazano stanje 
presežka (presežek preteklih let in presežek zadnjega leta) 
ter na tej podlagi predlaga ustanoviteljici v sprejem sklep o 
razporeditvi presežka. O razporeditvi presežka prihodkov nad 
odhodki odloča ustanoviteljica na predlog sveta zavoda. 

Ustanoviteljica krije primanjkljaj sredstev za opravljanje 
dejavnosti zavoda, ki jih je dolžna zagotavljati v skladu z 
veljavno zakonodajo.«.

16. člen
V 37. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:  
 »Za delovanje sklada odbor lahko sprejme pravila.«.

17. člen
Prvi odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za 
katero je bil imenovan. Pred iztekom mandata se opravi razpis 
prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenem 
z zakonom.«.

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

Številka: 015-02-0004/2016
Datum: 19. 6. 2018

                                                    župan Mestne občine Velenje 
                                                            Bojan KONTIČ, l.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list 
RS, št. 12/91, 8/96, 36/00-ZPDZC in 127/06-ZJZP), 40., 41. in 42. člena Zakona 
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/2007-
UPB, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 
- ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 2/15 - odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 
- ZVaj) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine 
Velenje, 1/2016 – uradno prečiščeno besedilo) na svoji 29. seji, dne 19. junija 
2018 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Glasbena šola Fran Korun Koželjski 

Velenje

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 
zavoda Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje (Uradni 
vestnik Mestne občine Velenje, št. 6/97, 22/06, 3/08 in 2/10) se 
10. člen spremeni tako, da se glasi:

»Zavod opravlja naslednje dejavnosti v skladu s Standardno 
klasifikacijo dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/2007 in 17/2008):
56.102 Dejavnost restavracij in druga strežba jedi
56.300 Strežba pijač
�8.110 Izdajanje knjig
58.120 Izdajaje imenikov in adresarjev
58.130 Izdajanje časopisov
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih 
nepremičnin
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju 
družboslovja in humanistike
77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem ali 
zakup
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge 
posamične pisarniške dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.100 Predšolska vzgoja
85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
85.310 Srednješolsko splošno izobraževanje
85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
85.410 Posrednješolsko neterciarno izobraževanje
85.421 Višješolsko izobraževanje
85.422 Visokošolsko izobraževanje
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na 
področju kulture in umetnosti
85.590 Drugje razvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in 
usposabljanje
90.010 Umetniško uprizarjanje
90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.030 Umetniško ustvarjanje
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.011 Dejavnost knjižnic 

93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

Dejavnost zavoda se lahko spremeni ali razširi le s soglasjem 
ustanovitelja.«. 

2. člen
Spremeni se prvi stavek v tretjem odstavku 28. člena, tako, da 
se glasi:
»Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev 
zagotavlja zavod.«.

                            3. člen 
Spremeni se besedilo 29. člena, tako, da se 29. člen glasi: 
»Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo zavoda.

Sredstva za izvajanje programov vzgoje in izobraževanja se 
zagotavljajo na podlagi standardov in normativov, ki so določeni 
v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. 

Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v 
upravljanje, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično 
premoženje ali ga obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni 
brez soglasja ustanovitelja.«.
         

4. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:  
»Zavod lahko pridobiva sredstva za delo tudi iz prispevkov 
staršev učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz 
donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov.

Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno s 
predpisi. Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti 
le za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda.
Svet zavoda sprejme letno poročilo za preteklo leto in na 
podlagi bilance stanja na dan 31.12. ugotovi izkazano stanje 
presežka (presežek preteklih let in presežek zadnjega leta) 
ter na tej podlagi predlaga ustanoviteljici v sprejem sklep o 
razporeditvi presežka. O razporeditvi presežka prihodkov nad 
odhodki odloča ustanoviteljica na predlog sveta zavoda.
Ustanoviteljica krije primanjkljaj sredstev za opravljanje 
dejavnosti zavoda, ki jih je dolžna zagotavljati v skladu z 
veljavno zakonodajo.«.

5. člen
Prvi odstavek 35. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za 
katero je bil imenovan. Pred iztekom mandata se opravi razpis 
prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenem 
z zakonom.«.

6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.    
   
Številka: 015-02-0004/2016
Datum: 19. 6. 2018

                                                    župan Mestne občine Velenje 
                                                            Bojan KONTIČ, l.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 6. člena Zakona o pravilih cestnega 
prometa (Ur. list RS, št. 82/13 - uradno prečiščeno besedilo, 68/16, 69/17 - popr., 
54/17 in 3/18 - odl. US) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št.1/16 uradno prečiščeno besedilo) na svoji 29. seji, dne 
19. junija 2018 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ureditvi cestnega prometa in varstvu
prometnih površin posebnega pomena v 

mestni občini Velenje

1. člen
V Odloku o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih  
površin posebnega pomena v mestni občini Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 12/10 – uradno prečiščeno besedilo, 
27/10; 7/11, 23/11, 13/13, 17/13, 20/14, 37/14, 4/15, 11/15, 
3/16 in 12/16; v nadaljevanju: odlok)  se drugi, tretji in sedmi 
odstavek 4. g člena spremenijo tako, da se glasijo:

»(2) Parkirne karte za garažne hiše so:
- osnovna letna karta, katere cena znaša 250 €; 
- osnovna mesečna karta, katere cena znaša 25 €;
- posebna (zlata) letna karta, katere cena znaša 350 €; 
- posebna (zlata) mesečna karta, katere cena znaša 35 €;
- letna parkirna karta za motorna kolesa, katere cena znaša 
125 €;
- polletna parkirna karta za motorna kolesa, katere cena znaša 
80 €;
- mesečna parkirna karta za motorna kolesa, katere cena 
znaša 15 €.
(3) Cena letnih kart med letom, razen letne parkirne karte 
za motorna kolesa, se določi na dan nakupa. Če je nakup 
opravljen do 15. dne v mesecu, se številu preostalih mesecev 
do konca koledarskega leta prišteje tekoči mesec. Če je nakup 
opravljen od 16. dne v mesecu naprej, se tekoči mesec ne 
obračuna.
(7) Parkirna karta za motorna kolesa velja samo v garažni hiši 
Gorica. Polletna karta za motorna kolesa velja šest mesecev 
od dneva nakupa.«

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

Številka: 015-02-0001/2016                                                       
Datum: 19. 6. 2018

                                                   župan Mestne občine Velenje 
                                                            Bojan KONTIČ, l.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi drugega odstavka 132. člena Zakona 
o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 1/16-UPB) na svoji 29. seji, 
dne 19. junija 2018 sprejel

ODLOK
O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE 

PREVERITVE
V MESTNI OBČINI VELENJE

1. člen
Ta odlok določa višino stroškov lokacijske preveritve, ki jih 
Mestna občina Velenje zaračuna investitorju oziroma pobudniku, 
razen če je investitor oziroma pobudnik Mestna občina Velenje, 
kot nadomestilo stroškov, ki nastanejo v postopku lokacijske 
preveritve na podlagi pobude investitorja gradnje na posamični 
poselitvi, investitorja, ki želi odstopiti od prostorskih izvedbenih 
pogojev ali izvesti dopolnilne prostorske ureditve ali posege v 
prostor, ali pobudnika začasne rabe prostora.

2. člen
Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
- za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični 
poselitvi 1000 eurov (po sprejetju OPN Mestne občine 
Velenje),
- za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 
2000 eurov,
- za omogočanje začasne rabe prostora 1500 eurov.

3. člen
Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske preveritve 
nastane takrat, ko zavezanec prejme sklep o plačilu. Sklep 
se izda na podlagi vložene pobude in elaborata za lokacijsko 
preveritev.

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

Številka: 015-02-0001/2018
Datum: 19. 6. 2018
                 
                                                   župan Mestne občine Velenje 
                                                            Bojan KONTIČ, l.r.
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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,106/10-popravek, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 
35/13-Skl.US:U-I-43/13-8, 76/14-odl.US in 14/15 - ZUUJFO) ter na podlagi 24. 
člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 
1/2016 – UPB) na svoji 29. seji, dne 19. junija 2018 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O
ZAZIDALNEM NAČRTU TREBUŠA 

– VZHOD

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o zazidalnem 
načrtu Trebuša – vzhod (odlok je objavljen v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje, št. 20/04 in 15/06;  v nadaljevanju 
kratko: Odlok o ZN).

2. člen
V 13. členu Odloka o ZN se četrti odstavek črta in se nadomesti 
z novimi osmimi odstavki, ki se glasijo:
»Na celotnem območju ZN je dopustna gradnja občinskih, 
regijskih in državnih kolesarskih povezav z vsemi potrebnimi 
premostitvenimi objekti in drugo kolesarsko infrastrukturo.

Pri izdelavi projektne dokumentacije in izvedbi kolesarskega 
omrežja se mora upoštevati veljavna zakonodaja, predpisi 
in tehnične specifikacije, ki se nanašajo na gradnjo, varstvo, 
upravljanje in vzdrževanje javnih cest.

Pri izdelavi projektne dokumentacije za predvideno kolesarsko 
omrežje mora biti upoštevan idejni projekt IDP za kolesarsko 
povezavo R3 (Velenje - Šoštanj – Šmartno ob Paki – Mozirje), 
št. projekta 331150112; izdelovalec Elea Ic, d. o. o., Dunajska 
21, Ljubljana, maj 2017.

Načrtovane prostorske ureditve cestnega in kolesarskega 
omrežja morajo zagotavljati:
- varno odvijanje prometa vseh udeležencev v prometu in 
skladnost državnih cest z drugimi posegi v prostor in z okoljem, 
skozi državne ceste potekajo,
- opremljenost s prometno signalizacijo, ki udeležence v 
prometu pravočasno opozarja na spremenljive razmere za 
varno odvijanje prometa,
- načrtovanje, usklajeno z najnovejšimi znanji tehnike 
projektiranja in graditve cest ter z ekonomskimi načeli in merili 
za presojo upravičenosti njihove graditve,
- da s predlaganim posegom v varovalnem pasu državne 
ceste ne bodo prizadeti interesi varovanja državne ceste 
oziroma prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega 
razvoja prometa ter varovanje njenega videza oziroma redno 
vzdrževanje državne ceste.

Izgradnja občinskih, regijskih ali državnih kolesarskih povezav 
ne sme negativno vplivati na območje državne ceste in prometa 
na njih.

Pri eventualnih posegih v cestni svet in parcele državne ceste 
so dolžni investitorji z Direkcijo RS za infrastrukturo skleniti 
pogodbo o medsebojnem razmerju oziroma stvarno služnost.

Investitor si mora za posamezne posege in objekte v varovalnem 
pasu glavne ceste pridobiti soglasje na osnovi PGD, PZI 
projekta pred pričetkom izvajanja del.

3. člen
14. člen Odloka o ZN se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Kanalizacijsko omrežje
Na obravnavanem območju poteka zahodno od objekta 
»Velenjka« sekundarna kanalizacija iz betonskih cevi DN 400 
– 500 mm (zgrajena leta 1980). V območju povoznih površin 
je potrebno kanalizacijo obnoviti. Na skrajnem vzhodnem robu 
zazidalnega načrta, kjer je predvidena priključitev na glavno 
cesto Velenje – Arja vas, je zgrajeno črpališče za komunalne 
odpadne vode.

Pri načrtovanju in gradnji kanalizacije je potrebno upoštevati 
veljavno zakonodajo s področja odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode ter pravilnike, ki 
določajo in narekujejo pravilno izvedbo in uporabo naprav in 
objektov javne kanalizacije (uredba o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne vode, uredba o emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo). 

Padavinske vode je potrebno voditi v ponikanje, v odvodnik ali 
jih priključiti na meteorno kanalizacijo preko ustrezno grajenih 
zadrževalnikov. Upoštevati je potrebno predpisane vertikalne in 
horizontalne odmike trajno grajenih objektov od objektov javne 
kanalizacije v skladu z aktualnim Pravilnikom za projektiranje, 
tehnično izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode (KP Velenje). Upoštevati je potrebno tudi 
možnost dostopa oziroma dovoza z vozili do javne kanalizacije 
in objektov na njej za potrebe vzdrževalnih in obnovitvenih 
posegov.«

4. člen
15. člen Odloka o ZN se spremeni in dopolni tako, da se glasi:

»Vodovodno omrežje
Na obravnavanem območju ZN poteka zahodno od objekta 
»Velenjka« primarni vodovod PE DN 160 (zgrajen leta 1980). V 
območju povoznih površin je potrebno vodovod obnoviti.

Pri izdelavi nadaljnjih faz projektne dokumentacije je potrebno 
upoštevati:
-  v primeru požarne vode morajo biti cevi premera DN 100 
mm,
-  odmik od trajno grajenih objektov, ki za primarne in sekundarne 
vode znaša minimalno 3 m ter za priključne vode minimalno 1 
m,
-  v kolikor predpisanih odmikov ni mogoče doseči, je potrebno 
vodovodni cevovod prestaviti ali položiti v vodotesno zaščitno 
cev, najmanj 0,50 m od zunanjih robov objekta (tlorisne 
površine),
-  odmik zasaditve od primarnega in sekundarnega vodovoda 
je minimalno 2 m,



20. junij 2018URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJEstran 36  / Številka 10-2018

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

- za premere cevi DN 80 mm in več, je potrebno pod povoznimi 
in utrjenimi površinami vgraditi cevi iz duktilne litine, manjše 
cevi pa v PE 100 RC,
-  podrobnejši pogoji bodo podani v kasnejši fazi projektiranja, 
ko bo znana tudi priključna moč posameznih objektov.

Pri opremljanju območij s pitno vodo je potrebno upoštevati 
še veljavno zakonodajo in podzakonske predpise s področja 
graditve objektov ter projektiranja vodovodnih objektov in 
naprav.«

5. člen
16. člen Odloka o ZN se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Plinovod 
Predvideni objekti na obravnavanem območju ZN se lahko 
priključijo na obstoječe plinovodno omrežje skladno s pogoji 
upravljavca plinovoda. Pri izdelavi projektne dokumentacije, 
gradnji in priključitvi na distribucijski sistem plinovoda je 
potrebno upoštevani veljavno zakonodajo: Energetski zakon, 
odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega 
omrežja zemeljskega plina in distribuciji toplote v mestni občini 
velenje, Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem 
toplote za geografsko območje Mo Velenje in Občino Šoštanj, 
Tehnične zahteve za graditev, obratovanje in vzdrževanje 
naprav daljinskega ogrevanja v Mo Velenje in Občini Šoštanj 
(KP Velenje) ter ostalo veljavno zakonodajo. 

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

Številka: 350-03-0002/2018-300
Datum: 19. 6. 2018
  

                                                   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,106/10-popravek, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 
35/13-Skl.US:U-I-43/13-8, 76/14-odl.US in 14/15 - ZUUJFO) ter na podlagi 24. 
člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 
1/2016 – UPB) na svoji 29. seji, dne 19. junija 2018 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O
ZAZIDALNEM NAČRTU TREBUŠE 

– VARIANTA II

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o zazidalnem 
načrtu Trebuše – varianta II (odlok je objavljen v Uradnem 
vestniku Občine Velenje, št. 8/89, 2/90 in v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje, št. 2/96, 13/06, 12/10;  v nadaljevanju 
kratko: Odlok o ZN).

2. člen
V 6. členu Odloka o ZN se zadnja alineja spremeni in dopolni 
tako, da se glasi:
»- gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov je dopustna na 
celotnem območju ZN skladno z zakonskimi in podzakonskimi 
predpisi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje.« 

3. člen
(1) V 8. členu Odloka o ZN se v prvem poglavju z naslovom 
8. 1. Promet, ceste, za tretjim odstavkom doda osem novih 
odstavkov, ki se glasijo:
»Na celotnem območju ZN je dopustna gradnja občinskih, 
regijskih in državnih kolesarskih povezav z vsemi potrebnimi 
premostitvenimi objekti in drugo kolesarsko infrastrukturo.

Pri izdelavi projektne dokumentacije in izvedbi kolesarskega 
omrežja se mora upoštevati veljavna zakonodaja, predpisi 
in tehnične specifikacije, ki se nanašajo na gradnjo, varstvo, 
upravljanje in vzdrževanje javnih cest.

Pri izdelavi projektne dokumentacije za predvideno kolesarsko 
omrežje mora biti upoštevan idejni projekt IDP za kolesarsko 
povezavo R3 (Velenje - Šoštanj – Šmartno ob Paki – Mozirje), 
št. projekta 331150112; izdelovalec Elea Ic, d. o. o., Dunajska 
21, Ljubljana, maj 2017.

Načrtovane prostorske ureditve cestnega in kolesarskega 
omrežja morajo zagotavljati:
- varno odvijanje prometa vseh udeležencev v prometu in 
skladnost državnih cest z drugimi posegi v prostor in z okoljem, 
skozi državne ceste potekajo,
- opremljenost s prometno signalizacijo, ki udeležence v 
prometu pravočasno opozarja na spremenljive razmere za 
varno odvijanje prometa,
- načrtovanje, usklajeno z najnovejšimi znanji tehnike 
projektiranja in graditve cest ter z ekonomskimi načeli in merili 
za presojo upravičenosti njihove graditve,
- da s predlaganim posegom v varovalnem pasu državne 
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ceste ne bodo prizadeti interesi varovanja državne ceste 
oziroma prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega 
razvoja prometa ter varovanje njenega videza oziroma redno 
vzdrževanje državne ceste.

Izgradnja občinskih, regijskih ali državnih kolesarskih povezav 
ne sme negativno vplivati na območje državne ceste in prometa 
na njih.

Pri eventualnih posegih v cestni svet in parcele državne ceste 
so dolžni investitorji z Direkcijo RS za infrastrukturo skleniti 
pogodbo o medsebojnem razmerju oziroma stvarno služnost.

Investitor si mora za posamezne posege in objekte v 
varovalnem pasu glavne ceste pridobiti soglasje na osnovi 
PGD, PZI projekta pred pričetkom izvajanja del.

(2) V 8. členu Odloka o ZN se drugo poglavje z naslovom  8. 2. 
Kanalizacija spremeni in dopolni tako, da se glasi:
» 8. 2. Kanalizacijsko omrežje
Na obravnavanem območju poteka zahodno od objekta 
»Velenjka« sekundarna kanalizacija iz betonskih cevi DN 400 
– 500 mm (zgrajena leta 1980). V območju povoznih površin je 
potrebno kanalizacijo obnoviti. 

Pri načrtovanju in gradnji kanalizacije je potrebno upoštevati 
veljavno zakonodajo s področja odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode ter pravilnike, ki 
določajo in narekujejo pravilno izvedbo in uporabo naprav in 
objektov javne kanalizacije (uredba o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne vode, uredba o emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo). 

Padavinske vode je potrebno voditi v ponikanje, v odvodnik ali 
jih priključiti na meteorno kanalizacijo preko ustrezno grajenih 
zadrževalnikov. Upoštevati je potrebno predpisane vertikalne in 
horizontalne odmike trajno grajenih objektov od objektov javne 
kanalizacije v skladu z aktualnim Pravilnikom za projektiranje, 
tehnično izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode (KP Velenje). Upoštevati je potrebno tudi 
možnost dostopa oziroma dovoza z vozili do javne kanalizacije 
in objektov na njej za potrebe vzdrževalnih in obnovitvenih 
posegov.«

(3) V 8. členu Odloka o ZN se tretje poglavje z naslovom 8. 3. 
Vodovod spremeni in dopolni tako, da se glasi:
» 8. 3. Vodovodno omrežje
Na obravnavanem območju ZN poteka zahodno od objekta 
»Velenjka« primarni vodovod PE DN 160 (zgrajen leta 1980). 
V območju povoznih površin je potrebno vodovod obnoviti.

Pri izdelavi nadaljnjih faz projektne dokumentacije je potrebno 
upoštevati:
- v primeru požarne vode morajo biti cevi premera DN 100 
mm,
-  odmik od trajno grajenih objektov, ki za primarne in 
sekundarne vode znaša minimalno 3 m ter za priključne vode 
minimalno 1 m,
-   v kolikor predpisanih odmikov ni mogoče doseči, je potrebno 
vodovodni cevovod prestaviti ali položiti v vodotesno zaščitno 

cev, najmanj 0,50 m od zunanjih robov objekta (tlorisne 
površine),
- odmik zasaditve od primarnega in sekundarnega vodovoda 
je minimalno 2 m,
-  za premere cevi DN 80 mm in več, je potrebno pod povoznimi 
in utrjenimi površinami vgraditi cevi iz duktilne litine, manjše 
cevi pa v PE 100 RC,
- podrobnejši pogoji bodo podani v kasnejši fazi projektiranja, 
ko bo znana tudi priključna moč posameznih objektov.

Pri opremljanju območij s pitno vodo je potrebno upoštevati 
še veljavno zakonodajo in podzakonske predpise s področja 
graditve objektov ter projektiranja vodovodnih objektov in 
naprav.«

4. člen
(1) V 10. členu  Odloka o ZN se črta šesta alineja.

(2) V 10. členu Odloka o ZN se spremeni in dopolni zadnja 
alineja tako, da se glasi:
»- nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od meje sosednjih 
parcel, na katere mejijo, odmaknjeni najmanj 1,00 m. Odmik 
je lahko tudi manjši ob pisnem soglasju lastnika sosednje 
parcele. 

(3) V 10. členu Odloka o ZN se na koncu dodata dve novi 
alineji, ki se glasita:
»- če ni z gradbeno linijo ali ulično gradbeno linijo obstoječih 
stavb določen manjši odmik, morajo biti nezahtevni in enostavni 
objekti odmaknjeni od javne ceste in drugih javnih površin 
najmanj 1,50 m. Če so odmiki manjši od 1,50 m, mora s tem 
soglašati pristojen organ Mestne občine Velenje, za državne 
ceste pa izvajalec gospodarske javne službe za vzdrževanje 
državnih cest.
- ograje, škarpe ali podporni zidovi morajo biti od meje sosednje 
parcele oddaljeni najmanj 0,50 m, če se z gradnjo ne posega 
na sosednjo parcelo. Odmik je lahko tudi manjši ob pisnem 
soglasju lastnika sosednje parcele.«

5. člen
18. člen Odloka o ZN se spremeni tako, da se glasi:
»Gradbeno dovoljenje je potrebno pridobiti za tiste posege 
v prostor, ki jih kot takšne opredeljuje področna veljavna 
zakonodaja.« 

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

Številka: 350-03-0001/2018-300
Datum: 19. 6. 2018

                           
                                                   župan Mestne občine Velenje 
                                                            Bojan KONTIČ, l.r.
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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,106/10-popravek, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 
35/13-Skl.US:U-I-43/13-8, 76/14-odl.US in 14/15 - ZUUJFO) ter na podlagi 24. 
člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 
1/2016 – UPB) na svoji 29. seji, dne 19. junija 2018 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O
UREDITVENEM NAČRTU GRAJSKI HRIB 

– OBMOČJE SKAKALNIC V VELENJU

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ureditvenem 
načrtu Grajski hrib – območje skakalnic v Velenju (odlok je 
objavljen v Uradnem vestniku Občine Velenje, št. 9/88 in v 
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, št. 22/07, 7/13; v 
nadaljevanju kratko: Odlok o UN).

2. člen
V 36. členu Odloka o UN se na koncu doda osem novih 
odstavkov, ki se glasijo:
»Na območju UN je dopustna gradnja občinskih, regijskih 
in državnih kolesarskih povezav z vsemi potrebnimi 
premostitvenimi objekti in drugo kolesarsko infrastrukturo.

Pri izdelavi projektne dokumentacije in izvedbi kolesarskega 
omrežja se mora upoštevati veljavna zakonodaja, predpisi 
in tehnične specifikacije, ki se nanašajo na gradnjo, varstvo, 
upravljanje in vzdrževanje javnih cest.

Pri izdelavi projektne dokumentacije za predvideno kolesarsko 
omrežje mora biti upoštevan idejni projekt IDP za kolesarsko 
povezavo R3 (Velenje - Šoštanj – Šmartno ob Paki – Mozirje), 
št. projekta 331150112; izdelovalec Elea Ic, d. o. o., Dunajska 
21, Ljubljana, maj 2017.

Načrtovane prostorske ureditve cestnega in kolesarskega 
omrežja morajo zagotavljati:
- varno odvijanje prometa vseh udeležencev v prometu in 
skladnost državnih cest z drugimi posegi v prostor in z okoljem, 
skozi državne ceste potekajo,
- opremljenost s prometno signalizacijo, ki udeležence v 
prometu pravočasno opozarja na spremenljive razmere za 
varno odvijanje prometa,
- načrtovanje, usklajeno z najnovejšimi znanji tehnike 
projektiranja in graditve cest ter z ekonomskimi načeli in merili 
za presojo upravičenosti njihove graditve,
- da s predlaganim posegom v varovalnem pasu državne 
ceste ne bodo prizadeti interesi varovanja državne ceste 
oziroma prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega 
razvoja prometa ter varovanje njenega videza oziroma redno 
vzdrževanje državne ceste.

Izgradnja občinskih, regijskih ali državnih kolesarskih povezav 
ne sme negativno vplivati na območje državne ceste in prometa 
na njih.

Pri eventualnih posegih v cestni svet in parcele državne ceste 
so dolžni investitorji z Direkcijo RS za infrastrukturo skleniti 
pogodbo o medsebojnem razmerju oziroma stvarno služnost.

Investitor si mora za posamezne posege in objekte v 
varovalnem pasu glavne ceste pridobiti soglasje na osnovi 
PGD, PZI projekta pred pričetkom izvajanja del.

3. člen
38. člen Odloka o ZN se spremeni in dopolni tako, da se 
glasi:
»Vodovodno omrežje
V primeru novozgrajenih povoznih površin nad obstoječim 
vodovodom, je potrebno vodovod obnoviti.

Pri izdelavi nadaljnjih faz projektne dokumentacije je potrebno 
upoštevati:
- v primeru požarne vode morajo biti cevi premera DN 100 
mm,
- odmik od trajno grajenih objektov, ki za primarne in sekundarne 
vode znaša minimalno 3 m ter za priključne vode minimalno 1 
m,
- v kolikor predpisanih odmikov ni mogoče doseči, je potrebno 
vodovodni cevovod prestaviti ali položiti v vodotesno zaščitno 
cev, najmanj 0,50 m od zunanjih robov objekta (tlorisne 
površine),
- odmik zasaditve od primarnega in sekundarnega vodovoda 
je minimalno 2 m,
- za premere cevi DN 80 mm in več, je potrebno pod povoznimi 
in utrjenimi površinami vgraditi cevi iz duktilne litine, manjše 
cevi pa v PE 100 RC,
- podrobnejši pogoji bodo podani v kasnejši fazi projektiranja, 
ko bo znana tudi priključna moč posameznih objektov.

Pri opremljanju območij s pitno vodo je potrebno upoštevati 
še veljavno zakonodajo in podzakonske predpise s področja 
graditve objektov ter projektiranja vodovodnih objektov in 
naprav.«

4. člen
39. člen Odloka o ZN se spremeni in dopolni tako, da se 
glasi:
»Kanalizacijsko omrežje
V primeru novozgrajenih povoznih površin nad obstoječo 
betonsko kanalizacijo, je potrebno kanalizacijo obnoviti.

Pri načrtovanju in gradnji kanalizacije je potrebno upoštevati 
veljavno zakonodajo s področja odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode ter pravilnike, ki 
določajo in narekujejo pravilno izvedbo in uporabo naprav in 
objektov javne kanalizacije (Uredba o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne vode, uredba o emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo). 

Padavinske vode je potrebno voditi v ponikanje, v odvodnik ali 
jih priključiti na meteorno kanalizacijo preko ustrezno grajenih 
zadrževalnikov. Upoštevati je potrebno predpisane vertikalne in 
horizontalne odmike trajno grajenih objektov od objektov javne 
kanalizacije v skladu z aktualnim Pravilnikom za projektiranje, 
tehnično izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje 
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javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode (KP Velenje). Upoštevati je potrebno tudi 
možnost dostopa oziroma dovoza z vozili do javne kanalizacije 
in objektov na njej za potrebe vzdrževalnih in obnovitvenih 
posegov.«

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

Številka: 350-03-0003/2018-300
Datum: 19. 6. 2018

                                                    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,106/10-popravek, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 
35/13-Skl.US:U-I-43/13-8, 76/14-odl.US in 14/15 - ZUUJFO) ter na podlagi 24. 
člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 
1/2016 – UPB) na svoji 29. seji, dne 19. junija 2018 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O
UREDITVENEM NAČRTU ZA 

OBMOČJE SANACIJE UGREZNIN S 
PEPELOM, ŽLINDRO IN PRODUKTI 

RAZŽVEPLJANJA
 

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ureditvenem 
načrtu za območje sanacije ugreznin s pepelom, žlindro in 
produkti razžvepljanja (odlok je objavljen v Uradnem vestniku 
Občine Velenje, št. 7/93 in v Uradnem vestniku Mestne občine 
Velenje, št. 7/96, 9/04, 24/07; v nadaljevanju kratko: Odlok o 
UN).

2. člen
Za 11. členom Odloka o UN se doda nov 11.a člen, ki se glasi: 
»Na območjih z oznako 1 (južni del) in 3a je na zemljiščih v 
lasti Mestne občine Velenje dopustna postavitev montažnih, 
skladiščnih objektov, šotorov in podobnih objektov ter izgradnja 
dodatnih parkirišč.«

3. člen
V 16. členu Odloka o UN se na koncu doda osem novih 
odstavkov, ki se glasijo:
»Na območju UN je dopustna gradnja občinskih, regijskih 
in državnih kolesarskih povezav z vsemi potrebnimi 
premostitvenimi objekti in drugo kolesarsko infrastrukturo.

Pri izdelavi projektne dokumentacije in izvedbi kolesarskega 
omrežja se mora upoštevati veljavna zakonodaja, predpisi 
in tehnične specifikacije, ki se nanašajo na gradnjo, varstvo, 
upravljanje in vzdrževanje javnih cest.

Pri izdelavi projektne dokumentacije za predvideno kolesarsko 
omrežje mora biti upoštevan idejni projekt IDP za kolesarsko 
povezavo R3 (Velenje - Šoštanj – Šmartno ob Paki – Mozirje), 
št. projekta 331150112; izdelovalec Elea Ic, d. o. o., Dunajska 
21, Ljubljana, maj 2017.

Načrtovane prostorske ureditve cestnega in kolesarskega 
omrežja morajo zagotavljati:
- varno odvijanje prometa vseh udeležencev v prometu in 
skladnost državnih cest z drugimi posegi v prostor in z okoljem, 
skozi državne ceste potekajo,
- opremljenost s prometno signalizacijo, ki udeležence v 
prometu pravočasno opozarja na spremenljive razmere za 
varno odvijanje prometa,
- načrtovanje, usklajeno z najnovejšimi znanji tehnike 
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projektiranja in graditve cest ter z ekonomskimi načeli in merili 
za presojo upravičenosti njihove graditve,
- da s predlaganim posegom v varovalnem pasu državne 
ceste ne bodo prizadeti interesi varovanja državne ceste 
oziroma prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega 
razvoja prometa ter varovanje njenega videza oziroma redno 
vzdrževanje državne ceste.

Izgradnja občinskih, regijskih ali državnih kolesarskih povezav 
ne sme negativno vplivati na območje državne ceste in prometa 
na njih.«

4. člen
17. člen Odloka o UN se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Vodovodno omrežje
Vodooskrba s pitno in sanitarno vodo bo zagotovljena iz 
obstoječega glavnega vodovodnega sistema, ki poteka ob robu 
pridobivalnega prostora Premogovnika Velenje.
V primeru novozgrajenih povoznih površin nad obstoječim 
vodovodom, je potrebno vodovod obnoviti.

Pri izdelavi nadaljnjih faz projektne dokumentacije je potrebno 
upoštevati:
- v primeru požarne vode morajo biti cevi premera DN 100 
mm,
-  odmik od trajno grajenih objektov, ki za primarne in sekundarne 
vode znaša minimalno 3 m ter za priključne vode minimalno 1 
m,
-  v kolikor predpisanih odmikov ni mogoče doseči, je potrebno 
vodovodni cevovod prestaviti ali položiti v vodotesno zaščitno 
cev, najmanj 0,50 m od zunanjih robov objekta (tlorisne 
površine),
- odmik zasaditve od primarnega in sekundarnega vodovoda je 
minimalno 2 m,
-  za premere cevi DN 80 mm in več, je potrebno pod povoznimi 
in utrjenimi površinami vgraditi cevi iz duktilne litine, manjše 
cevi pa v PE 100 RC,
-  podrobnejši pogoji bodo podani v kasnejši fazi projektiranja, 
ko bo znana tudi priključna moč posameznih objektov.

Pri opremljanju območij s pitno vodo je potrebno upoštevati 
še veljavno zakonodajo in podzakonske predpise s področja 
graditve objektov ter projektiranja vodovodnih objektov in 
naprav.«

5. člen
18. člen Odloka o UN se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»Kanalizacijsko omrežje
V primeru novozgrajenih povoznih površin nad obstoječo 
betonsko kanalizacijo, je potrebno kanalizacijo obnoviti.

Pri načrtovanju in gradnji kanalizacije je potrebno upoštevati 
veljavno zakonodajo s področja odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode ter pravilnike, ki 
določajo in narekujejo pravilno izvedbo in uporabo naprav in 
objektov javne kanalizacije (Uredba o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne vode, uredba o emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo). 

Padavinske vode je potrebno voditi v ponikanje, v odvodnik ali 
jih priključiti na meteorno kanalizacijo preko ustrezno grajenih 
zadrževalnikov. Upoštevati je potrebno predpisane vertikalne in 
horizontalne odmike trajno grajenih objektov od objektov javne 
kanalizacije v skladu z aktualnim Pravilnikom za projektiranje, 
tehnično izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode (KP Velenje). Upoštevati je potrebno tudi 
možnost dostopa oziroma dovoza z vozili do javne kanalizacije 
in objektov na njej za potrebe vzdrževalnih in obnovitvenih 
posegov.«

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

Številka: 350-03-0004/2018-300
Datum: 19. 6. 2018

                                                    župan Mestne občine Velenje 
                                                            Bojan KONTIČ, l.r.
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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,106/10-popravek, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 
35/13-Skl.US:U-I-43/13-8, 76/14-odl.US in 14/15 - ZUUJFO) ter na podlagi 24. 
člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 
1/2016 – UPB) na svoji 29. seji, dne 19. junija 2018 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O 
PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH 

ZA GORICO V VELENJU 

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o prostorskih 
ureditvenih pogojih za Gorico v Velenju (odlok je objavljen 
v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, št. 4/99, 1/02, 
20/05, 26/06, 12/09 in 6/12;  v nadaljevanju kratko: Odlok o 
ZN  PUP).

2. člen
V 9. členu Odloka o PUP se peti odstavek spremeni in dopolni 
tako, da se glasi:
»(5) Pri prenovi obstoječih fasad in pri fasadah novih objektov 
se morajo uporabljati pastelni barvni odtenki, kar velja za vse 
objekte na območju PUP. Pri prenovi fasad večstanovanjskih 
objektov si morejo za barvni odtenek prenovljene fasade 
investitorji pridobiti soglasje Mestne občine Velenje.«

3. člen
(1) Prvi odstavek 15. člena Odloka o PUP se spremeni in 
dopolni tako, da se glasi:
»(1) Priključki na primarno in sekundarno vodovodno omrežje 
so možni v odvisnosti od priključnih moči predvidenih objektov 
in prevodnosti obstoječih cevovodov. V kolikor tem pogojem 
ni zadoščeno je potrebno povečati profil primarnih oziroma 
sekundarnih cevovodov.
Pri izdelavi nadaljnjih faz projektne dokumentacije je potrebno 
upoštevati:
- v primeru požarne vode morajo biti cevi premera DN 100 
mm,
- odmik od trajno grajenih objektov, ki za primarne in sekundarne 
vode znaša minimalno 3 m ter za priključne vode minimalno 1 
m,
-  v kolikor predpisanih odmikov ni mogoče doseči, je potrebno 
vodovodni cevovod prestaviti ali položiti v vodotesno zaščitno 
cev, najmanj 0,50 m od zunanjih robov objekta (tlorisne 
površine),
-  odmik zasaditve od primarnega in sekundarnega vodovoda 
je minimalno 2 m,
- za premere cevi DN 80 mm in več, je potrebno pod povoznimi 
in utrjenimi površinami vgraditi cevi iz duktilne litine, manjše 
cevi pa v PE 100 RC,
-  podrobnejši pogoji bodo podani v kasnejši fazi projektiranja, 
ko bo znana tudi priključna moč posameznih objektov.
Pri opremljanju območij s pitno vodo je potrebno upoštevati 
še veljavno zakonodajo in podzakonske predpise s področja 
graditve objektov ter projektiranja vodovodnih objektov in 
naprav.«

(2) Drugi odstavek 15. člena Odloka o PUP se spremeni in 
dopolni tako, da se glasi:
»(2) Vse novogradnje se morajo preko ustreznega, predhodno 
zgrajenega sekundarnega kanalizacijskega sistema, priključiti 
na obstoječi kanalizacijski sistem. 
Pri načrtovanju in gradnji kanalizacije je potrebno upoštevati 
veljavno zakonodajo s področja odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavinske odpadne vode ter pravilnike, ki 
določajo in narekujejo pravilno izvedbo in uporabo naprav in 
objektov javne kanalizacije (uredba o odvajanju in čiščenju 
komunalne odpadne vode, uredba o emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo). 
Padavinske vode je potrebno voditi v ponikanje, v odvodnik ali 
jih priključiti na meteorno kanalizacijo preko ustrezno grajenih 
zadrževalnikov. Upoštevati je potrebno predpisane vertikalne in 
horizontalne odmike trajno grajenih objektov od objektov javne 
kanalizacije v skladu z aktualnim Pravilnikom za projektiranje, 
tehnično izvedbo in uporabo objektov in naprav za izvajanje 
javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske 
odpadne vode (KP Velenje). Upoštevati je potrebno tudi 
možnost dostopa oziroma dovoza z vozili do javne kanalizacije 
in objektov na njej za potrebe vzdrževalnih in obnovitvenih 
posegov.«

4. člen
V 32. členu Odloka o PUP se prvi odstavek spremeni in dopolni 
tako, da se glasi:
»(1) Morfološka enota 2B je pretežno območje večstanovanjske 
blokovne gradnje. Dovoljeno je preoblikovanje stropno-strešnih 
konstrukcij, preoblikovanje zunanje ureditve obstoječih 
objektov, dozidave dvigal k večstanovanjskim objektom, 
gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov ter gradnja 
dodatnih parkirišč, ob predhodnem soglasju mestne občine 
Velenje.
Na parceli št. 3327/22, k. o. Velenje je dopustna gradnja 
enodružinskega stanovanjskega objekta, ob predhodni 
pridobitvi geološkega poročila o dopustnosti gradnje na 
obravnavani parceli  in soglasjem Mestne občine Velenje.«

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

Številka: 350-08-0002/2017-300
Datum: 19. 6. 2018

                                                   župan Mestne občine Velenje 
                                                            Bojan KONTIČ, l.r.
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OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

Občinski svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 2. odst. 17. člena Zakona 
v vrtcih (100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 
62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) in 16. 
člena Statuta Občine Šmartno ob Paki  (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, 
št. 7/2015), na svoji 26. redni seji, dne 11.6.2018 sprejel 

SKLEP
o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih 

Vrtca Sonček 
Šmartno ob Paki za šolsko leto 2018/2019

1. člen
V šolskem letu 2018/2019 se sprejme fleksibilni normativ 
povečanja števila otrok v oddelku za največ dva otroka, glede 
na število otrok v oddelku.
V primeru, da mesto za fleksibilni del  v posamezni  skupini ali 
oddelku ne bo  zaseden, občina  le tega ne bo financirala.

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi, fleksibilni normativ 
pa se začne uporabljati od 01.09.2018 dalje.

Številka: 602-0004/2018-2
Datum: 11.6.2018

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

Na podlagi 93. člena Zakon o javnih financah ( Uradni list RS, št. 11/11-UPB, 
110/12-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13-ZIPRS1415-A, 14/15-
ZIPRS1415-D, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18 ) ter 16. člena Statuta Občine 
Šmartno ob Paki ( UPB-1, Uradni vestnik MOV, št. 7/2015) je Občinski svet 
Občine Šmartno ob Paki na svoji 26. redni seji dne 11.6.2018 sprejel

SKLEP 
o premoženjski bilanci 

Občine Šmartno ob Paki na dan 31.12.2017

1. člen
Občinski svet Občine Šmartno ob Paki potrdi premoženjsko 
bilanco Občine Šmartno ob Paki na dan 31.12.2017.

2. člen
Skupno premoženje Občine Šmartno ob Paki znaša na dan 
31.12.2017 po knjigovodskih izkazih 12.510.331 EUR. 

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

Številka: 4106-0001/2018 
Datum: 11.6.2018

     Župan Občine Šmartno ob Paki:
    Janko Kopušar, univ.dipl.ekon., l.r.
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Na podlagi 16. člena Statuta občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 
7/2015-UPB1) je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na svoji 26. redni seji dne 
11.6.2018 sprejel naslednji

SKLEP
o sprejemu Poslovnega načrta lokalne 

gospodarske javne službe zbiranja in prevoza 
komunalnih odpadkov in koncesije gradnje 
področnega centra za ravnanje z odpadki 
v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in 

Občini Šmartno ob Paki za leto 2018

1. člen
Občinski svet Občine Šmartno ob Paki sprejme Poslovni 
načrt lokalne gospodarske javne službe zbiranja in prevoza 
komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra 
za ravnanje z odpadki v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj in 
Občini Šmartno ob Paki za leto 2018, ki ga je pripravilo podjetje 
PUP Saubermacher d.o.o..

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

Številka: 35402-0001/2018
Datum: 11.6.2018

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