
Številka: XX/2005X. mesec 2005

30. september 2019 Številka: 13/2019

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 občine: 

ŠMARTNO OB PAKI - SVET:
1. Sklep o imenovanju predstavnika v Svet zavoda Zdravstveni dom Velenje
2. Sklep o imenovanju članov Občinske volilne komisije Občine Šmartno ob Paki
3. Sklep o podelitvi priznanj Občine Šmarno ob Paki v letu 2019
4. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Šmartno ob Paki
 

13/2019
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki  (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, št. 7/2015) je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na svoji 6. 
redni seji, dne 23.9.2019 sprejel

SKLEP
o imenovanju predstavnika v Svet zavoda 

Zdravstvenega doma Velenje

1. člen
V Svet zavoda Zdravstvenega doma se kot predstavnik Občine 
Šmartno ob Paki imenuje:
- Leon Ločičnik.

2. člen
Mandat člana Sveta zavoda Zdravstvenega doma Velenje traja 
štiri leta.

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

Številka: 014-0024/2019
Datum: 23.9.2019

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

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV, Ur.l. RS, št. 72/2005-ZLS-M 
z vsemi nadaljnjimi spremembami) in 16. člena Statuta občine Šmartno ob Paki 
(UPB1, Uradni vestnik MOV, št. 7/2015) je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki 
na svoji 6. redni seji, dne 23.9.2019 sprejel

SKLEP
o imenovanju članov Občinske volilne 

komisije Občine Šmartno ob Paki 

1. člen
V Občinsko volilno komisijo Občine Šmartno ob Paki  se 
imenujejo:
- Andreja Mešter- predsednica 
- Klavdija Žohar - namestnica predsednice
- Albin Herlah – član
- Jože Dermol - namestnik člana
- Mateja Potočnik–članica 
- Drago Kovač – namestnik člana
- Tomaž Srebotnik- član
- Vesna Žerjav- namestnica člana

2. člen
Sedež Občinske volilne komisije občine Šmartno ob Paki je v 
prostorih Občine Šmartno ob Paki.

3. člen
Mandat Občinske volilne komisije traja štiri leta in prične teči z 
dnem 27.10.2019.

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

Številka: 040-0001/2019 
Datum: 23.9.2019

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

Na osnovi Odloka o priznanjih in nagradah občine Šmartno ob Paki (Uradni 
vestnik MO Velenje št. 09/2013) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 7/15- UPB1) je Občinski svet Občine Šmartno ob 
Paki na 6. redni seji dne 23.9.2019 sprejel naslednji 

SKLEP
o podelitvi priznanj Občine Šmartno ob Paki 

v letu 2019

I.
GRB Občine Šmartno ob Paki prejme
- AMD-DLT Šmartno ob Paki 
ob 70 letnici za dolgoletno delo in ohranjanje tehnične 
zgodovine kraja

PLAKETO Občine Šmartno ob Paki prejmejo
- Dobravc Miran
za vidni prispevek pri razvoju in delovanju občine na različnih 
področjih 

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

Številka : 012-0002/2019-3
Datum: 23.9.2019

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

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (ZLS, Uradni list RS št. 94/07-UPB2, 
27/08 Odl.US, 76/08, 100/08 Odl.US, 79/09, 14/10 Odl.US, 51/10, 84/10) je 
Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na 6. redni seji dne 23.9.2019 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
STATUTA OBČINE ŠMARTNO OB PAKI

1. člen
V  5. členu se v tretjem odstavku črta besedilo: »združuje 
sredstva, «.

2. člen
V 11.členu se v drugem odstavku črta besedilo » oziroma 
drugih služb nadzora«.  

3. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi: »Organi občine lahko 
na sejah sprejemajo odločitve, če je na seji navzoča večina 
članov organa občine.«

4. člen
V 13. členu se v tretjem odstavku črta besedilo »ali občinskem 
glasilu ŠoP-u«.  
Peti odstavek se črta.
Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.

5. člen
V 16. členu se v drugem odstavku spremeni tretja alineja tako, 
da se glasi: » ustanavlja notranje organizacijske enote občinske 
uprave ter določi njihovo organizacijo in delovno področje,«.
V peti alineji se črta besedilo »daje soglasje k prenosu nalog iz 
državne pristojnosti na občino in «.
Besedilo enajste alineje se spremeni tako, da se sedaj glasi: 
»skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti občinski svet sprejme letni 
načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine,«.
V štirinajsti alineji se črta besedilo »ter v soglasju z ministri, 
pristojnimi za posamezna področja, določa plačne razrede 
za določitev plač ravnateljic oziroma ravnateljev ali direktoric 
oziroma direktorjev javnih zavodov, agencij in javnih skladov«

6. člen
V 17. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi: 
»Nezdružljivost funkcije člana občinskega sveta z ostalimi 
javnimi funkcijami določa Zakon o lokalni samoupravi«.

7. člen
V 20. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi: 
»Za vsako sejo občinskega sveta se vabilo pošlje županu, 
podžupanu, članom občinskega sveta in tajniku občinske 
uprave. Vabilo se pošlje predsedniku nadzornega odbora 
takrat, ko je na dnevnem redu obravnava zadeve, ki jo je v 
obravnavo predlagal nadzorni odbor. O sklicu seje občinskega 
sveta se obvesti javnost.«
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

8. člen
V 25. členu se v prvem odstavku pika v četrti alineji nadomesti 
z vejico ter se doda peta alineja, ki se glasi »Komisija za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanje.«.

9. člen
V 38. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi: 
»Podžupanu preneha funkcija podžupana, če ga župan razreši. 
Če je županu predčasno prenehal mandat, lahko novo izvoljeni 
župan razreši podžupana. Prenehanje funkcije podžupana ne 
vpliva na podžupanov mandat člana občinskega sveta.«

10. člen
V 40. členu se spremeni prvi odstavek tako, da se besedilo 
»sedem (7)« spremeni v »pet (5)«.

11. člen
V 42. členu se črta drugi odstavek. 

Dosedanji tretji do peti odstavek, postanejo drugi do četrti 
odstavek.

Dosedanji šesti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni 
tako, da se glasi: »Predsednik nadzornega odbora ali od njega 
pooblaščeni član se udeležuje seje občinskega sveta takrat, ko 
je na dnevnem redu obravnavanje zadeve, ki jo je v obravnavo 
predlagal nadzorni odbor.«.

12. člen 
V 43. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
»Nadzorni odbor lahko opravlja neposredni nadzor pri občinskih 
organih in občinski upravi.«. 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: »Nadzorni odbor 
pred pričetkom nadzora o nadzoru obvesti župana, kadar je 
nadzirana oseba občinska uprava, v drugih primerih obvesti 
odgovorno osebo uporabnika proračuna.«.

13. člen
V 44. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi : »Član 
nadzornega odbora mora biti pozoren na vsako dejansko ali 
možno nasprotje interesov in mora storiti vse, da se mu izogne. 
V takšnem primeru se je član nadzornega odbora dolžan izločiti 
iz nadzora in odločanja. V kolikor se član ne izloči sam in so 
podane okoliščine, ki vzbujajo dvom v njegovo nepristranskost, 
lahko nadzorni odbor izloči člana.«.

14. člen
V 46. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
»Nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi osnutek poročila 
o nadzoru v osmih dneh po sprejemu. Nadzorovana oseba, 
v roku petnajst dni od prejema osnutka poročila, odgovori na 
posamezne navedbe (odzivno poročilo).«.

V drugem odstavku se beseda »ugovoru« nadomesti z besedno 
zvezo »odzivnem poročilu«.

15. člen 
V 49. členu se črtata drugi in tretji odstavek. 

16. člen
V 51.členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: »Delo 
nadzornega odbora je javno, kar se zagotavlja z objavo letnega 
načrta, poročila dela ter dokončnih poročil o nadzorih. Navedeno 
se objavi na spletni strani občine.«. 

17. člen
V 52. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi: 
»Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi 
izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje 
občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.«.

18. člen
V 60. členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi: »Člane 
vaških odborov imenujejo in razrešujejo na svojih zborih volivci 
posameznih vaških skupnosti.«.

V četrtem odstavku se besedilo »od 5 do 7« nadomesti z 
besedo »pet«.

19. člen 
V 64. členu se v drugem odstavku črta besedilo »ter 
samoprispevkov«.

20. člen 
V 74. členu se v drugem odstavku besedilo zadnje alineje, 
ki se glasi »z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb 
zasebnega prava« nadomesti z besedilom »na drug način, 
določen v skladu z Zakonom o ukrepih za uravnoteženje javnih 
financ občin«. 

21. člen
V 81. členu se v  tretjem odstavku število »10« nadomesti s 
številom »5«.

22. člen
V 88. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi : »Volivci 
dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma s podpisovanjem 
na seznamu ali z osebnim podpisovanjem.«

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi : »O načinu 
dajanja podpore odloči župan z aktom, s katerim določi obrazec 
seznama ali obrazec za podporo z osebnim podpisovanjem in 
rok za zbiranje podpisov.«

23. člen 
110. člen se spremeni tako, da se glasi: »Splošni akti občine so 
statut, poslovnik občinskega sveta, odloki in pravilniki.

24. člen 
V 115. členu se v drugem odstavku besedilo »V uradnem 
glasilu« nadomesti z besedilom »V Uradnem vestniku Mestne 
občine Velenje«.
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

25. člen
V 116. členu se v prvem odstavku pred piko doda besedilo »in 
sklepi«.

26. člen
V Statutu se besedna zveza »tajnik občine« v vseh sklonih 
nadomesti z besedno zvezo »tajnik občinske uprave« v 
ustreznem sklonu.

27. člen
Spremembe in dopolnitve statuta pričnejo veljati 8 dan po 
objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
Določbe glede imenovanja članov vaških odborov in števila 
članov nadzornega odbora pričnejo veljati z naslednjimi 
volitvami občinskega sveta. 

Številka: 007-0001/2019
Datum: 23.9.2019

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


