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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 člana Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje

2.  Sklep o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v letu 2019

3.  Sklep o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31.12.2018

4.  Sklep o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za šolsko leto 
2019/2020

5.  Sklep o določitvi nižjega normativa v oddelku enote Cirkovce Vrtca Velenje za 
šolsko leto 2019/2020

6.  Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v Vrtcu Velenje za 
šolski leti 2019/2020 in 2020/2021

7.  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec 
Velenje

8.  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah 
v Mestni občini Velenje 

9.  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju nepremičnin v lasti 
Mestne občine Velenje s služnostnimi pravicami ter oddaji v najem in zakup

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - SVET:

1.  Sklep o soglasju k Letnemu načrtu ter določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih 
Vrtca Sonček Šmartno ob Paki za šolsko leto 2019/2020

2.  Sklep o premoženjski bilanci Občine Šmartno ob Paki na dan 31.12.2018

3.  Letni program prodaje finančnega premoženja Občine Šmartno ob Paki za leto 
2019

4.  Sklep o potrditvi 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 
2019
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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) na 
svoji 5. seji, dne 18. junija 2019 sprejel

 SKLEP
O IMENOVANJU ČLANA OBČINSKE 

VOLILNE KOMISIJE MESTNE OBČINE 
VELENJE

I.
Za člana Občinske volilne komisije Mestne občine Velenje se 
do izteka mandata komisije imenuje:

1. Branko Balič. 

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

Številka: 032-03-1/2018
Datum: 18. junij 2019

     
župan Mestne občine Velenje 

Bojan KONTIČ

po pooblastilu podžupan Peter DERMOL, l.r.

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 5. seji, dne 18. junija 2019 sprejel 

SKLEP
o podelitvi priznanj Mestne občine Velenje v 

letu 2019

I.
Mestna občina Velenje v letu 2019, ob prazniku občine, 
podeljuje naslednja priznanja: 

1. Grb Mestne občine Velenje prejmejo: CENTER ZA 
VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE VELENJE, 
TURISTIČNO DRUŠTVO VELENJE in PIHALNI ORKESTER 
PREMOGOVNIKA VELENJE.

CENTER ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 
VELENJE
Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje je 
pomembna izobraževalna institucija v našem lokalnem okolju. 
Potrebo po organiziranem učenju in vzgajanju otrok s posebnimi 
potrebami zasledimo v kroniki, ki so jo hranili na OŠ Biba Röck 
v Šoštanju. Že v šolskem letu 1933/34 so začeli s pripravami 
za tak oddelek, leto kasneje pa so ga tudi odprli. Oddelek je 
deloval do začetka vojne.
Po vojni se je družba, morda tudi zaradi okupatorjevih zločinov 
nad ljudmi in otroki s posebnimi potrebami, še globlje zavedala, 
da je nujno tem otrokom nuditi ustrezno, njim primerno vzgojo 
in izobraževanje. Z odločbo iz leta 1958 so ustanovili tedanjo 
velenjsko »pomožno šolo«. Šola se je vzporedno s potrebami 
širila in razvijala, dokler ni postala popolna osemletna šola. 
Gostovali so na obeh tedanjih velenjskih osnovnih šolah, in sicer 
na OŠ Gustava Šiliha in OŠ Mihe Pintarja Toleda. V Šoštanju je 
bil zunanji oddelek, ki so ga zaradi neustreznih prostorov ukinili 
in otroke prešolali v Velenje. Kmalu za tem so dobili nekdanjo 
rudniško vilo za šolske prostore, ki je zaradi naraščanja števila 
otrok postala premajhna. Potrebo po novogradnji so realizirali, 
zato so se oktobra 1975 učenci in vsi zaposleni preselili v novo, 
moderno zgradbo, v kateri še danes vzgajamo in izobražujemo 
otroke s posebnimi potrebami.
Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje 
je danes strokovno usposobljena ustanova, ki izobražuje in 
usposablja otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Šola 
s prilagojenim programom v Šaleški dolini obstaja že od leta 
1958, delujejo torej že dobrih 60 let. 
Izvajajo dva programa: 
- prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim 
standardom (NIS) ter 
- posebni program vzgoje in izobraževanja (PPVI). 
Vse več specialnih in socialnih pedagoginj pa se vključuje v 
mobilno specialno-pedagoško obravnavo otrok v osnovnih 
šolah v Velenju in širše. 
Delo v Centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje 
je timsko in načrtno vključuje povezovalno delo vseh strokovnih 
delavcev. Otroka in njegov razvoj spremlja tim strokovnjakov 
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od sprejema do zaključka šolanja in usposabljanja. Za 
vsakega učenca je narejen individualiziran program. Nudijo 
jim napredovanje, poudarjajo njihova močna področja, jih 
spodbujajo ter olajšajo učenje in spoznavanje na tistih področjih 
izobraževanja in usposabljanja, kjer imajo težave. Otrokom in 
mladostnikom omogočajo, da razvijajo svoje sposobnosti tako, 
kot je zanje primerno, da se v teh sposobnostih potrjujejo in 
doživljajo občutek lastnega uspeha in zadovoljstva. 

TURISTIČNO DRUŠTVO VELENJE
Zgodovina Turističnega društva Velenje sega v leto 1958, 
ko se je porodila in zaživela ideja o ustanovitvi društva, 
katerega osnovni namen je bil vzpodbujanje turističnega 
razvoja, organizacija turističnih prireditev, skrb za urejeno, 
lepo in čisto okolje, sodelovanje z drugimi turističnimi društvi 
in organizacijami ter turistično osveščanje prebivalcev s 
posebnim poudarkom na mladi generaciji.
Danes društvo šteje 83 članov. Skozi leta so naredili marsikaj 
in izpeljali številne akcije. Utrjevali so prijateljske vezi s 
sosednjimi društvi in širše ter tako postali bolj prepoznavni v 
Šaleški dolini in zunaj nje.
Zahvala za uspešno delovanje društva zagotovo gre vsem 
dosedanjim predsednikom, Božidarju Tvrdyju (58–61), Mitji 
Lapu (61–69), Gustlu Tanšku (69–84), Anici Oblak (84–86) in 
Jožetu Kandolfu (86–87), ter vsem članom, ki so bili s svojimi 
idejami, požrtvovalnostjo ter dobro voljo vedno pripravljeni za 
delo v društvu in brez katerih društvo ne bi dočakalo visokega 
jubileja. 
Turistično društvo Velenje vsa leta pomembno skrbi za ugled in 
promocijo Velenja. S svojimi aktivnostmi privabljajo obiskovalce 
in bogatijo življenja občank in občanov že več kot 60 let.

PIHALNI ORKESTER PREMOGOVNIKA VELENJE
Danes si Velenja ne znamo predstavljati brez Pihalnega 
orkestra Premogovnika Velenje – »velenjske godbe«, kot ji 
radi rečemo. Brez njih ne mine skoraj noben pomembnejši 
dogodek oz. praznovanje v naši občini.
Pihalni orkester Premogovnika Velenje v letu 2019 slavi visok 
jubilej, 100. obletnico delovanja. 
Za uradni začetek delovanja Pihalnega orkestra Premogovnika 
Velenje (takratne Rudarske godbe) štejemo leto 1919, 
upravičeno pa domnevamo, da začetki organiziranega 
godbeništva v Šaleški dolini segajo v leto 1893. Godbe so bile 
značilne za rudarske kraje in so bile nepogrešljiv spremljevalec 
rudarskega življenja v veselih in žalostnih trenutkih.
Glavni organizator in prvi kapelnik takratne godbe je bil znani 
glasbeni delavec in skladatelj Fran Korun  Koželjski. Njegova 
organizirana strokovna in umetniška pot se je strmo dvignila 
po drugi svetovni vojni. Leta 1957 je dirigentsko mesto prevzel 
Ivan Marin starejši. Po letu 1965 je dirigentsko vodstvo prevzel 
mag. Ivan Marin mlajši in orkester vodil do leta 2004. Med 
letoma 1995 in 1998 je orkester imel dva dirigenta; poleg 
mag. Marina mlajšega še prof. Marjana Stropnika. Umetniško 
vodstvo in taktirko je v letu 2004 prevzel prof. Matjaž Emeršič, 
ki je do leta 2016 tudi uspešno opravljal svoje delo. Sedaj pa 
se zgodba Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje nadaljuje 
pod dirigentsko paličico Antona Vrzelaka.
Že v zgodovini se je orkester udeleževal domačih in 
mednarodnih tekmovanj ter dosegal odlične rezultate. S svojim 
kvalitetnim delom, ki je pogoj za kakovosten program, se je 
orkester v sezoni 2004 udeležil 2. mednarodnega tekmovanja 
pihalnih orkestrov v koncertnem igranju »Slovenija 2004« in 
osvojil zlato priznanje s pohvalo. Za svoj nastop pa je prejel še 

posebno nagrado za najboljšo izvedbo obvezne skladbe.
V letu 2007 je orkester sodeloval na mednarodnem tekmovanju 
v koncertnem igranju »Slovenija 2007«. Orkester je osvojil 
zlato plaketo in dobil posebno priznanje za najboljše izvedeno 
obvezno skladbo. V letu 2008 je orkester v okviru tekmovanja 
Zveze slovenskih godb, 28. tekmovanja slovenskih godb v 3. 
in 1. težavnostni stopnji, osvojil absolutno prvo mesto in zanj 
prijel zlato plaketo s pohvalo.
Danes je Pihalni orkester Premogovnika Velenje soustvarjalec 
kulturnega in družabnega dogajanja v Velenju in širši okolici, 
nastopa tudi po Sloveniji in v tujini. Prerasel je v odličen orkester 
amaterskih in profesionalnih glasbenikov z dolgoletnimi 
izkušnjami in veliko znanja, ki poleg tradicionalne pihalne 
glasbe – koračnic – izvaja tudi moderno, klasično, jazz in 
zabavno glasbo. Na koncertnih listih najdemo tudi umetniška 
dela, ki sodijo med simfonično-pihalno glasbo.

2. Plaketo Mestne občine Velenje prejmejo: SMUČARSKI 
KLUB VELENJE, KARATE KLUB VELENJE in DRUŠTVO 
TABORNIKOV ROD JEZERSKI ZMAJ VELENJE.

SMUČARSKI KLUB VELENJE
Smučarski klub Velenje je bil ustanovljen leta 1969, torej pred 
50 leti, in danes šteje 86 članov. 
Polna štiri desetletja skrbi, da se med mlade in najmlajše 
prenaša tradicija alpskega smučanja na območju Šaleške 
in Savinjske doline. Klub je bil ustanovljen z namenom 
združevanja ljubiteljev alpskega smučanja, vaditeljev in 
sodnikov smučanja ter seveda z namenom vzgoje mladih 
športnikov v tekmovalnem duhu. Tu so se kalili mnogi dobri 
smučarji, med katere zagotovo sodijo Ana Drev, Miran Rauter 
in David De Costa.
Sprva so bile aktivnosti izpeljane na bližnjih pobočjih smučišča 
v Šaleku, z izgradnjo smučarskega centra na Golteh pa se je 
dejavnost preusmerila na Golte, kjer se nahaja tudi obnovljena 
koča smučarskega kluba.
Med najpomembnejše zgodovinske dogodke sodijo 
organizacija smuka za partizansko puško na Paškem Kozjaku, 
izvedba prvega klubskega prvenstva v veleslalomu v Mislinji, 
izvedba prvega tečaja za vaditelje smučanja v Belih Vodah, 
organizacija ženskega slaloma za evropski pokal leta 1984 ter 
moški slalom za evropski pokal v letih 1985, 1986 in 1987.
Smučarski klub Velenje je v mlajših kategorijah v tem letu 
nastopil na državnih prvenstvih, v pokalu vzhodne regije ter na 
mednarodnem tekmovanju Little Fox v Mariboru, kjer je bila v 
veleslalomu Lana Pušnik peta, Klara Zagoričnik petnajsta, Ida 
Preložnik pa se je uvrstila na 27. mesto. V skupnem seštevku 
velike nagrade SLO SKI je Lana Pušnik osvojila 2. mesto, v 
kategoriji U12 pa je zmagala na tekmovanju Race Weekend 
Kope SX 2018 Kids Tour Skicross, kjer je bila Klara Zagoričnik 
četrta in Zala Rauter šesta. Klub je tudi letos priredil srečanje 
generacij na Golteh, marca so s tekmo simbolično obeležili 49 
let delovanja.
Član SK Velenje Jure Veršec že več let tekmuje v FIS 
svetovnem Masters pokalu, kjer je v sezoni več kot 40 tekem 
po vsem svetu, večina pa jih je v Evropi. Na zaključnem finalu 
se po skupinah za skupno zmago podelijo za zmagovalca FIS 
veliki kristalni globus, za 2. in 3. mesto pa FIS mali kristalni 
globus.
Letos se je udeležil sedmih tekem. 5. in 6. aprila je bil zaključek 
FIS Masters pokala v Goestlingu v Avstriji, kjer je v svoji 
skupini B11, od 80 do 85 let, zmagal v veleslalomu in bil drugi 
v superveleslalomu, kar je bilo dovolj za 3. mesto v skupnem 
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seštevku in mali kristalni globus. Sicer pa je na posameznih 
tekmah dosegel eno 1. mesto, štiri 2. mesta in dve 3. mesti.
Letos januarja so nekateri člani Smučarskega kluba Velenje 
sodelovali tudi na Lake Placid 2019, International children’s 
winter games. Klara Zagoričnik je tam odpeljala svoj prvi 
slopestyle in osvojila 8. mesto. Najboljša med smučarkami 
v svojem letniku je bila Lana Pušnik, osvojila je skupno 10. 
mesto, med dve leti starejšimi vrstnicami. Odlični sta bili tudi Ida 
Preložnik na 16. mestu in Zala Rauter na 19. mestu, najmlajši 
smučar kluba Vid Kotnik pa je osvojil prav tako odlično 22. 
mesto.

KARATE KLUB VELENJE
Karate klub Velenje je bil (pod imenom Karate klub Gorenje 
Velenje) ustanovljen 21. novembra 1968. Ponaša se z nazivom 
najstarejšega vseskozi delujočega karate kluba v Sloveniji. V 
petdesetih letih se je v njegovih vrstah spoznavalo s karatejem 
kot tekmovalnim ali rekreativnim športom ter življenjsko filozofijo 
okoli 6.300 ljudi iz Velenja in okolice.
Karate klub Velenje je v svoji zgodovini gradil temelje 
slovenskega karateja in igral vidno vlogo v karate športu tako 
v administrativnem kot tekmovalnem smislu. Člani kluba so 
od ustanovitve dalje delovali na republiški in zvezni ravni v 
nekdanji Jugoslaviji. Klub je ob svoji 50-letnici strokovno urejen 
in v športnem smislu v odličnem stanju. Včlanjen je v Karate 
zvezo Slovenije, ki združuje 64 klubov. Z uspehi tekmovalcev v 
katah in borbah se zadnjih nekaj let uvršča med deset najboljših 
klubov v Sloveniji; leto 2017 je sklenil na tretjem mestu.
Karate klub Velenje je veliko pripomogel k razvoju tekmovalnega 
karateja in ima v svojih vrstah dvakratnega podprvaka Balkana, 
večkratne državne prvakinje in prvake, štirinajst reprezentantov, 
od tega šest kategoriziranih športnikov pri Olimpijskem komiteju 
Slovenije. Z vadbo karateja in dodatnih športov se ukvarja 10 
licenciranih trenerjev ali vaditeljev karateja in 2 pripravnika za 
vaditelja karateja. V klubu delujejo 3 sodniki.
V Karate klub Velenje je vpisanih več kot 140 aktivnih in častnih 
članov. Starostni razpon članstva je od 4 let – karate vrtec – do 
75 let – skupina veteranov, ki delujejo že od začetka delovanja 
kluba. Ta skupina je posebnost velenjskega kluba, prav tako kot 
brezplačna vadba karateja za osebe s posebnimi potrebami, 
ki jo vodijo kvalificirani vaditelji. Pri tem odlično sodelujejo s 
Centrom za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje, 
kjer so tudi vadbeni prostori kluba. Poleg tega klub nudi 
staršem vadečih otrok in ostalim odraslim vadbe, kot so osnovni 
shotokan karate, samoobramba, tai chi in qi gong za starejše.
Z uvrstitvijo karateja kot tekmovalnega športa v program 
olimpijskih iger (prvič v Tokiu leta 2020) se je močno okrepila 
motivacija karateistov za še boljše rezultate. Dolgoročni cilj 
Karate kluba Velenje je imeti udeleženca olimpijskih iger.

DRUŠTVO TABORNIKOV ROD JEZERSKI ZMAJ VELENJE
Društvo tabornikov Rod Jezerski zmaj Velenje v letošnjem letu 
praznuje 50 let delovanja. Njihova taborjenja in zimovanja so 
množična, saj ima rod trenutno okrog štiristo članov in je po 
številu članov drugi v Sloveniji. To pomeni, da se na taborjenjih 
spoznavajo in sodelujejo otroci iz različnih osnovnih šol. In 
prav skupinsko delo je njihova veščina številka ena. Redka so 
delovna mesta, kjer je človek odvisen le od sebe. Taborniki se 
tako učijo tudi prevzemati odgovornost za svoja dejanja. 
Taborniki se vse leto učijo številnih veščin. Na večdnevnih 
taborih pa je sploh zelo zanimivo. Tam namreč ne gre brez 
pomivanja posode, kuhanja, čiščenja tabornega prostora. Ko 
večina spi, je na delu nočna straža, ki se sprehodi po tabornem 
prostoru in preveri, če je kje morda kakšen nemir. Dejavnosti 

v naravi so še posebej dobrodošle v teh časih, ko otroci radi 
strmijo v telefone, tablice in druge zaslone. Medtem ko je v 
mlajših še veliko raziskovalnega duha in se radi družijo v naravi, 
se najstniki nekoliko težje odlepijo od sodobne tehnologije. 
Čeprav je vodnikom to precejšen izziv, lahko taborništvo mladim 
nenazadnje predstavijo tudi s pomočjo kakšne aplikacije. 
Namesto kompasa lahko na primer uporabijo napravo za 
določanje strani neba, ki jo imajo na telefonu. Odnos z naravo 
taborniki negujejo tudi na očiščevalnih akcijah, saj že vrsto 
let čistijo okolico velenjskih šol in točke po mestu, kjer se radi 
družijo. Zgledno skrbijo še za taborni prostor, pospravijo tudi, 
kadar imajo dejavnosti v naravi. Za seboj pospravijo ognjišča, 
papirčke po kostanjevem pikniku in podobno. V sožitju z naravo 
so tudi na vseh taborih v Ribnem, gre za jaso v bližini majhne 
vasice, nekaj kilometrov stran od Bleda. Na to jaso sta kot prva 
tabornika iz Šaleške doline leta 1967 stopila Peter Krapež in 
Dušan De Costa. In Šaleška zveza tabornikov ima ta prostor pri 
tamkajšnjih lastnikih zemljišč v najemu vse do danes. Rodovi 
iz Velenja, Šoštanja in Šmartnega ob Paki razmišljajo, da bi 
prostor odkupili. Vizija Šaleške zveze tabornikov je, da bi tam 
nastal taborniški oziroma skavtski center. Tam je že zidana 
kuhinja, urejeni so sanitarni prostori in tudi Saloon pri Črnem 
psu – prostor za druženje z vodniki. Tabor vsako leto obiščejo 
skavti iz tujine, vsakih nekaj let si obiske izmenjajo s skavti iz 
Cambridgea, v Ribnem gostijo tudi mlade iz drugih taborniških 
rodov po državi.
Z ostalimi velenjskimi mladinskimi organizacijami je Jezerski 
zmaj pomagal postaviti lokalni program mladine, krovni razvojni 
akcijski načrt. Tudi preko njega danes z osnovnimi šolami v 
taborniški hiški na Lukovi vili vzpostavljajo Učilnico v naravi. 
Dopoldne šola v naravi, popoldne in konec tedna – taborniška 
hiša. 
Taborniško društvo Rod Jezerski zmaj s svojimi aktivnostmi 
zagotovo zelo bogati življenja velenjskih otrok, mladih tabornikov 
in tabornic. Usmerja jih k tistim pravim življenjskim načelom in 
hkrati spodbuja tudi k veliki skrbi do narave in vsega živega 
okrog nas.

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: 032-10-0001/2019
Datum: 18. junij 2019

župan Mestne občine Velenje 
Bojan KONTIČ

po pooblastilu podžupan Peter DERMOL, l.r.
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

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 5. seji, dne 18. junija 2019

SKLEP
o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje 

na dan 31.12.2018

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

II.
Skupno premoženje Mestne občine Velenje na dan 31. 
december 2018 znaša po knjigovodskih izkazih 238.058.085 
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: 403-03-0004/2019
Datum: 18. junij 2019

župan Mestne občine Velenje 
Bojan KONTIČ

po pooblastilu podžupan Peter DERMOL, l.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi drugega odstavka 17. člena Zakona 
v vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09-
ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12-ZUJF, 14/15-
ZUUJFO in 55/17), 25. člena Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti 
predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18) in 24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno 
besedilo), na svoji 5. seji, dne 18. junija 2019

SKLEP
o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih 

Vrtca Velenje za šolsko leto 2019/2020

1. člen
V šolskem letu 2019/2020 pomeni določitev o fleksibilnem 
normativu povečanje števila otrok v oddelku za največ dva 
otroka, glede na število otrok v oddelku.

2. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku 
MO Velenje, fleksibilni normativ pa se začne uporabljati od 1. 
9. 2019 dalje.

Številka: 640-01-0002/2019-530
Datum: 18. junij 2019

župan Mestne občine Velenje 
Bojan KONTIČ

po pooblastilu podžupan Peter DERMOL, l.r.
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 25. člena Pravilnika o normativih za 
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17 in 
43/18) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, 
št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo), na svoji 5. seji, dne 18. junija 2019

SKLEP
o določitvi nižjega normativa v oddelku 

enote Cirkovce Vrtca Velenje za šolsko leto 
2019/2020

1. člen
V šolskem letu 2019/2020 se določi v oddelku enote Cirkovce 
Vrtca Velenje nižji normativ števila otrok, kot je zakonsko 
predvideno. V oddelek enote Cirkovce Vrtca Velenje je lahko v 
šolskem letu 2019/2020 vključenih najmanj 5 otrok. 

2. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje, nižji normativ pa velja za šolsko leto 
2019/2020.

Številka: 640-01-0002/2019-530
Datum: 18. junij 2019

župan Mestne občine Velenje 
Bojan KONTIČ

po pooblastilu podžupan Peter DERMOL, l.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 19. člena Pravilnika o normativih in 
minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 
75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/2016 in 20/17), 22. člena Pravilnika o 
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih 
pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 47/10, 47/13) in 3. člena 
Pravilnika o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih 
za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 20/17), ter 24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno 
besedilo), na svoji 5. seji, dne 18. junija 2019 sprejel

SKLEP
o uporabi manjše notranje igralne površine 

na otroka v Vrtcu Velenje za šolski leti 
2019/2020 in 2020/2021

I.
Za šolski leti 2019/2020 in 2020/2021 se določi v Vrtcu Velenje 
uporaba manjše notranje igralne površine na otroka, kot 
je zakonsko določeno v 19. členu Pravilnika o normativih in 
minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni 
list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/2016 
in 20/17), ter v 3. členu Pravilnika o spremembah Pravilnika o 
normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo 
vrtca (Uradni list RS, št. 20/17). 

II.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje, uporabljati pa se začne ob izdanem 
soglasju ministra, pristojnega za področje predšolske vzgoje, 
od 1. septembra 2019 dalje za dve šolski leti.

Številka: 640-01-0002/2019-530
Datum: 18. junij 2019

župan Mestne občine Velenje 
Bojan KONTIČ

po pooblastilu podžupan Peter DERMOL, l.r.
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

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. 16/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 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 5. seji, dne 18. junija 2019 sprejel naslednji

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 12/16 – uradno prečiščeno besedilo, 
št. 22/16 in 28/18; v nadaljevanju: odlok) se v trinajsti alineji 
drugega odstavka 2. člena spremeni naslov Enote CIRKOVCE 
v Velenju, Cirkovce, tako da se glasi:
»- Enota CIRKOVCE v Velenju, Škalske Cirkovce 11«,

Za trinajsto alinejo se doda nova štirinajsta alineja, ki se glasi:
»- Enota MLINČEK v Velenju, Vinska Gora«,

Dosedanja štirinajsta alineja postane petnajsta alineja. 

2. člen
Ta odlok začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.     
  

Številka: 015-02-0003/2008
Datum: 18. junij 2019

župan Mestne občine Velenje 
Bojan KONTIČ

po pooblastilu podžupan Peter DERMOL, l.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 21. in 61. 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, 30/18), 3. in 6. člena Zakona o gospodarskih 
javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 
- ZUKN, 57/11), 5. in 27. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 62/16) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo)  na svoji 5. seji, dne 
18. junija 2019 sprejel naslednji 

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
lokalnih gospodarskih javnih službah v 

Mestni občini Velenje

1. člen
V Odloku o lokalnih gospodarskih javnih službah v Mestni 
občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 18/08 in 1/16) se 
v 7. točki prvega odstavka 5. člena pika na koncu nadomesti z 
vejico in se dodata novi 8. in 9. točka, ki se glasita:
» 8. upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje 
pokopališč in pogrebne storitve,
   9. 24-urna dežurna služba«.

2. člen
V 6. členu se črta 1. točka

Dosedanje 2., 3., 4., 5., 6. in 7. točka postanejo 1., 2., 3., 4., 
5. in 6. točka.
 

3. člen
Peti odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi: 
» (5) Občina zagotavlja preko javnega podjetja gospodarske 
javne službe iz 1., 2. in 9. točke prvega odstavka 5. člena ter 
1. in 6. točke 6. člena. Obvezno lokalno gospodarsko javno 
službo iz 8. točke 5. člena zagotavlja občina preko javnega 
podjetja ali preko oseb javnega prava, ki jih za upravljavce 
pokopališč določi župan.«.

4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 
vestniku MO Velenje.

Številka: 015-02-0005/2016
Datum: 18. junij 2019

župan Mestne občine Velenje 
Bojan KONTIČ

po pooblastilu podžupan Peter DERMOL, l.r.
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Na podlagi 97. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), 49. člena Zakona o prekrških 
(Uradni list RS, št. 29/11 - uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 - 
odl. US, 92/14 - odl. US, 32/16, 15/17 - odl. US, 27/17 - ZPro),  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, 30/18), 6. člena Pravilnika o 
načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo 
pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04) in 24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 1/16 - uradno 
prečiščeno besedilo), je Svet Mestne občine Velenje na svoji 5. seji dne 18. junija 
2019 sprejel 

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o 

obremenjevanju nepremičnin v lasti Mestne 
občine Velenje s služnostnimi pravicami ter 

oddaji v najem ali zakup 

1. člen
Druga alineja 2. člena Odloka o obremenjevanju nepremičnin v 
lasti Mestne občine Velenje s služnostnimi pravicami ter oddaji 
v najem ali zakup (Uradni vestnik MO Velenje št. 11/16 – uradno 
prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: odlok) se spremeni tako, 
da se glasi:
»-upravljavec nepremičnega premoženja je občina ali druga 
oseba javnega prava, ki ji je občina v skladu s predpisi ali aktom 
o ustanovitvi dolžna zagotavljati nepremično premoženje kot 
pogoj za delovanje,«.

2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
Nepremično premoženje, ki ga začasno ne potrebuje noben 
upravljavec, se lahko odda v najem za čas in z odpovednim 
rokom, ki ju določata zakon in uredba, ki urejata stvarno 
premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti.«.

3. člen
V drugem odstavku 7. člena se besedilo »20,00 EUR« 
nadomesti z besedilom »50,00 EUR«.

4. člen
Tretji odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Valorizacija najemnine se lahko prvič izvede po preteku 
enega leta od sklenitve pogodbe in ko kumulativno povečanje 
indeksa rasti cen življenjskih potrebščin preseže 4% vrednosti, 
šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe. Nadaljnja 
povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje indeksa 
rasti cen življenjskih potrebščin ponovno preseže 4% vrednosti 
od zadnjega povišanja najemnin.«

5. člen
V prvem odstavku 13. člena se v prvem stavku beseda 
»košenine« nadomesti z besedo »travinje«.

6. člen
Naslov podpoglavja »III.2. Metode in postopek obremenjevanja 

s služnostnimi pravicami« se spremeni tako, da se glasi:
»III.2. Obremenjevanje s služnostnimi pravicami«

7. člen
V drugi alineji 1. odstavka 16. člena se v prvem stavku besedilo 
»(delovni in morebitni varovalni pas)« črta, v četrtem stavku pa 
se besedilo »2,50 m« nadomesti z besedilom »3,00 m«. 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
»Obremenjevanje nepremičnin v lasti občine s služnostnimi 
pravicami se izvede na način in po postopku, kot ju določata 
zakon in uredba, ki urejata stvarno premoženje države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti.«.

8. člen
V prvem odstavku 18. člena se za piko doda nov stavek, ki 
se glasi: »Brezplačno se lahko ustanovi služnostna pravica na 
nepremičnem premoženju v lasti občine pod pogoji, določenimi 
z zakonom in uredbo, ki urejata stvarno premoženje države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti.«.

Drugi in tretji odstavek se črtata.

Dosedanji četrti odstavek postane drugi odstavek.

9. člen
V prvem odstavku 21. člena se v drugem stavku beseda 
»sedmo« nadomesti z besedo »šesto«. 

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

Številka: 025-04-0002/2019-590 
Datum: 18. junij 2019                                                                
                                                                                                  
                                               

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

po pooblastilu podžupan
Peter DERMOL, l.
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

Občinski svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 2. odst. 17. člena ter 3. 
odstavka 21. 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 5. redni seji, dne 17.6.2019 sprejel 

SKLEP
o soglasju k Letnemu načrtu ter določitvi 
fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca 
Sonček Šmartno ob Paki za šolsko leto 

2019/2020

1. člen
Občina Šmartno ob Paki potrjuje predlog Letnega načrta 
Vrtca Sonček za leto 2019/2020, ki določa delovanje osmih 
oddelkov.

2. člen
V šolskem letu 2019/2020 se sprejme fleksibilni normativ, ki 
določa da lahko število otrok v posameznem oddelku presega 
predpisano število otrok oddelka, za največ dva otroka v 
oddelku.

V primeru, da mesto za fleksibilni del v posamezni skupini ali 
oddelku ne bo zasedeno, občina le tega ne bo financirala.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi, fleksibilni 
normativ pa se začne uporabljati od 01.09.2019 dalje.

Datum:17.6.2019 

                                               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 5. redni seji dne 17.6.2019 sprejel

SKLEP 
o premoženjski bilanci 

Občine Šmartno ob Paki na dan 31.12.2018

1. člen
Občinski svet Občine Šmartno ob Paki potrdi premoženjsko 
bilanco Občine Šmartno ob Paki na dan 31.12.2018.

2. člen
Skupno premoženje Občine Šmartno ob Paki znaša na dan 
31.12.2018 po knjigovodskih izkazih 12.562.367 EUR. 

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

Datum: 17.6.2019

                                                župan Občine Šmartno ob Paki
                                                 Janko Kopušar, univ.dipl.ekon., l.r.
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

 1 

Na podlagi drugega odstavka 80. č člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), in 16. člena Statuta 
Občine Šmartno ob Paki (UPB-1, Uradni vestnik MOV, št. 7/15), je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki 
na 5. redni seji, dne 17.6.2019,  sprejel 
  

LETNI PROGRAM 
PRODAJE FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE ŠMARTNO OB PAKI ZA LETO 2019 

  
1. člen 

Z letnim programom prodaje finančnega premoženja Občine Šmartno ob Paki se opredeli tisto finančno 
premoženje, za katerega je predviden prenos lastninske pravice na drugo fizično ali pravno osebo v letu 
2019. 
  

2. člen 
V letu 2019 se proda naslednje finančno premoženje Občine Šmartno ob Paki: 
 

Pravna oseba 
 

Sedanje stanje 
 

Namenjeno za razpolaganje- 
prodajo 

 
GOLTE d.o.o., zimsko letni 
turistični center 
Radegunda 19C 
3330 Mozirje 
 

Knjigovodska vrednost 
na dan 31.12.2018 
 

Delež v % 
 

Delež za prodajo v % 
 

 345,90 EUR – višina 
osnovnega vložka 
 

0,0589% 
 

0,0589% 
 

 
 

3. člen 
Letni program prodaje finančnega premoženja Občine Šmartno ob Paki za leto 2019 se objavi v Uradnem 
glasilu MOV in začne veljati naslednji dan po objavi. 
  
 
Datum: 17.6.2019 
 

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

 



19. junij 2019URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJEstran 12  / Številka 10-2019

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Na podlagi 34. člena Odloka o javnozasebnem partnerstvu na področju ravnanja 
z odpadki (Uradni vestnik MOV, št. 11/2008, 12/2008, 20/2009 in 21/2009, Uradni 
list Občine Šoštanj 7/08, 12/2008 in 6/2009) in 16. člena Statuta občine Šmartno 
ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 7/2015-UPB1) je Občinski svet Občine Šmartno 
ob Paki na svoji 5. redni seji dne 17.6.2019 sprejel naslednji

SKLEP
o potrditvi 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 2019

1. člen
Občinski svet Občine Šmartno ob Paki potrdi 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 2019, 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: 35402-0002/2019-02
Datum:17.6.2019

                                                župan Občine Šmartno ob Paki
                                                  Janko Kopušar, univ.dipl.ekon., l.r.
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Izdajatelj: Mestna občina Velenje  /  Naklada 33 izvodov  /  Letna naročnina 59 EUR
Razmnožuje Dilling, Velenje / Skladno z določili Zakona o DDV se DDV plačuje po stopnji 22%


