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Ur. vestnik št.07/07

Mestna občina Velenje - ŽUPAN 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(UPB-1-Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št.15/2006)

1.     ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o Ureditvenem načrtu začasne  
deponije komunalnih odpadkov Velenje

2.    ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Regijsko višje in visokošolsko središče

3.    ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Lekarne Velenje 

4.    SKLEP o soglasju za izplačilo povečane delovne uspešnosti v javnem zavodu  
Lekarna Velenje 

5.    SKLEP o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorici Lekarne 
Velenje 

6.    ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o organiziranju in izvajanju javne 
službe pomoč družini na domu v Mestni občini Velenje

7.    SKLEP o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na 
domu v Mestni občini Velenje 

8.    SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje nepremičnin parc. št. 
2502/8 ter deli parc. št. 2502/7, 2506, 2502/1, 2502/3, 2503/1 in 2502/4, vse k.o. 
Velenje

9.    SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Podkraj iz javnega dobra 
10.  SKLEP  o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja – del 

nepremičnine parc. št. 949/3, k.o. Podkraj 
11.  SKLEP o izvzemu nepremičnine v k.o. Hrastovec  iz javnega dobra
12.  SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja-  

nepremičnine parc.št. 828/14,  k.o. Hrastovec 
13.  SKLEP o izvzemu nepremičnin v k. o. Plešivec iz javnega dobra 
14.  SKLEP o sprejemu posameznega programa menjave stvarnega premoženja 

– nepremičnine parc. št. 1089/6, 1093/4, 1093/6, 1093/10, 1093/11 za parc. št. 456/1, 
457/1, 461/4, 461/5, 462/3, 464/3, 465/2, 467/6, 472/1, 473/4, 473/6, 475/4, vse k. o. 
Plešivec 

15.  SKLEP o izvzemu nepremičnin v k.o. Paka iz javnega dobra 
16.  SKLEP o sprejema posameznega programa prodaje stvarnega premoženja – del 

nepremičnine parc. št. 562/3, k.o. Paka 
17. SKLEP o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na 

območju Mestne občine Velenje
18.  SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja- del 

nepremičnine parc.št. 3127/1,  k.o. Velenje 
19.  SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja- del 
       nepremičnine parc.št. 1372/1 in 1373/4,  k.o. Velenje 
  

OBJAVLJAM
  - naslednje akte Mestne občine Velenje
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OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

20. SKLEP o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmartno ob Paki 
21. ODLOK o ustanovitvi skupnega organa Svet ustanoviteljev Komunalnega podjetja Velenje d. o. o.
22. PRAVILNIK o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov  občinskega sveta ter članov drugih občinskih 
      organov ter o povračilih stroškov
23. PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ NA PODROČJU NEPROFITNIH
      DEJAVNOSTI
24. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ŠMARTNO OB PAKI ZA LETO 2007
25. JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM
26. Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2007, ki jih bo občina sofinancirala iz 
      občinskega proračuna
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03) ter 24. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (UPB–1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06) na 5.. 
seji, dne 17. 4. 2007 sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU 
ZAČASNE DEPONIJE KOMUNALNIH 

ODPADKOV VELENJE

1. člen
(predmet odloka)

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve 
Ureditvenega načrta začasne deponije komunalnih odpadkov v  
Velenju (Uradni vestnik MO Velenje, št. 11/89 in Uradni vestnik 
MO Velenje, št. 7/98 IN 10/05) – v nadaljevanju besedila kratko 
UN.

Spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta je izdelala 
družba INGEKO Murska Sobota d.o.o., Lendavska ulica 5a, 
9000 Murska Sobota, številka projekta: 04/06-UOP, november 
2006.   

2. člen
V 1. členu odloka o UN se v na koncu doda nov odstavek, ki 
se glasi:

»Sestavni del odloka o UN je tudi projekt z naslovom 
Spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta  začasne 
deponije komunalnih odpadkov (št. projekta 04/06-UOP, 
ki ga je izdelala družba INGEKO Murska Sobota d.o.o., 
novembra 2006)- v nadaljevanju  kratko SD UN.«

3. člen
V 2. členu odloka o UN se v na koncu doda nov odstavek, ki 
se glasi:

»Območje sprememb in dopolnitev UN je namenjeno 
izgradnji centra za ravnanje z odpadki s pripadajočimi 
objekti, napravami, cestno infrastrukturo in drugo 
komunalno infrastrukturo, prestavitev obstoječih 
steklenjakov PUP Velenje, možnost postavitve plastenjakov 
in steklenjakov za potrebe prestavljene vrtnarije in ureditev 
območja za kinološko dejavnost s pripadajočimi objekti 
in infrastrukturo. Območje obravnave je na skrajnem 
vzhodnem delu UN namenjeno prestavitvi mehaničnih 
delavnic, garaž, poslovnega objekta ter ostalih pripadajočih 
objektov in naprav, izgradnji dovozov in potrebnih parkirišč 
za podjetje PUP Velenje –Vzdrževanje.
Območje obravnave UN je na skrajnem JV delu namenjeno 
celoviti sanaciji oziroma rekultivaciji območja začasne 
deponije komunalnih odpadkov, po prenehanju odlaganja 
na tej lokaciji.«

4. člen
V celoti se črta 4. člen odloka o UN, in se nadomesti z novim 4. 
členom, ki se glasi:

»4. člen
(meja območja UN)

Meja območja UN je razvidna iz grafičnih prilog projekta iz 
prvega odstavka 1. člena odloka o UN in projekta iz tretjega 

odstavka 1. člena tega odloka.«

5. člen
V celoti se črta 5. člen odloka o UN in se nadomesti z novim 5. 
členom, ki se glasi:

»5. člen
(območje UN)

Območje UN je razvidno iz grafičnih prilog iz projektov iz 
1. člena tega odloka. Območje SD UN zajemajo naslednja 
zemljišča, ki se nahajajo v katastrski občini Velenje in 
katastrski občini Škale:
 
•  K.O. Velenje

288/3, 294/1, 295/1, 530/1.

•  K.O. Škale

875/1, 875/2, 875/4, 875/6, 868/1, 868/9, 876/2, 895/2, 896/2, 
896/5, 935, 936, 937/1, 937/2, 937/3, 937/4, 938/1, 938/3, 
942/1, 942/5, 942/10, 942/14, 942/15, 945/4, 945/5, 945/6, 
945/7, 945/9, 945/16, 945/17.«

6. člen
V 6. členu odloka o UN se v črta prvi odstavek.

7. člen
V celoti se črta 7. člen odloka o UN, in se nadomesti z novim 7. 
členom, ki se glasi:

»7. člen
(namembnost območja UN)

»Ureditveno območje UN je razdeljeno na več območij in 
sicer:

- Ureditveno območje začasne deponije komunalnih 
odpadkov (zajema območja C, D1, D2 in E): območje 
je razvidno iz grafičnih prilog projekta iz prvega 
odstavka 1. člena tega odloka (območje urejanja D4/1). 
Po zaprtju začasne deponije komunalnih odpadkov je 
nujna sanacija in rekultivacija tega območja, skladno z 
usmeritvami tega odloka;

- Območje A je namenjeno servisni, garažni , upravni in 
poslovni dejavnosti s spremljajočimi objekti, napravami 
in komunalno infrastrukturo;

- Območje B (tampon, zelena cona), je namenjeno za 
razširitev dejavnosti iz cone A ali cone C, glede na 
potrebe po širitvi dejavnosti iz obeh con;

- Območje C je namenjeno izgradnji centra za ravnanje 
z odpadki (objekti, naprave, cestna in komunalna 
infrastruktura za zbiranje, sortiranje, stiskanje, 
embaliranje ter ostalo ravnanje s komunalnimi 
odpadki);

- Območje D1 je po sanaciji začasne deponije komunalnih 
odpadkov, ali dela te deponije, predvideno za gradnjo 
vrtnarije, vrtnega prodajnega centra, s spremljajočimi 
objekti, napravami, dovozi, parkirišči in komunalno 
infrastrukturo;

- Območje D2 je namenjeno začasnemu odlaganju 
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komunalnih odpadkov, s spremljajočimi objekti 
in napravami za ravnanje z odpadki. Po končanju 
odlaganja je območje namenjeno sanaciji in rekultivaciji 
deponijskega prostora. Predvidena je pogozditev ali 
druga namenska raba območja, v sklopu sanacije in 
rekultivacije območja;

- Območje E je namenjeno kinološki dejavnosti. 

Ureditveno območje deponije začasne deponije komunalnih 
odpadkov:

Deponija je namenjena odlaganju komunalnih odpadkov, 
nenevarnih odpadkov in inertnih odpadkov do 31.12.2008. 
Odlaganje elektrofilterskega pepela na deponijo ni 
dovoljeno.
Zahodni del ureditvenega območja je namenjen dovozu, 
sprejemu in odpravi vozil (manipulativni prostor). 
Urejena je spremljajoča infrastruktura, odvodnjavanje 
površinskih, zalednih in izcednih vod. Deponija bo grajena 
po fazah. Območje deponije se mora sproti rekultivirati v 
travnik ali gozd. Po končanem deponiranju in rekultivaciji  
ter obratovalni dobi po zapiranju, ki bo določena v
dovoljenju za odlaganje, se obstoječe površine namenijo 
ekstenzivnemu kmetijstvu, gozdarstvu in rekreaciji, 
odvisno od potreb mesta. Po rekultivaciji je možno te 
površine nameniti tudi drugim dejavnostim, ki ne smejo 
dodatno onesnaževati okolja, vendar le na podlagi soglasja 
Mestne občine Velenje.

Območje A:

Območje je namenjeno za prestavitev obstoječih objektov 
podjetja PUP Velenje – Vzdrževanje, iz sedanje lokacije 
ob Koroški cesti na območje v sklopu SD UN. Iz grafičnih 
prilog projekta SD UN je razvidna razmestitev in velikost 
predvidenih objektov in urbanistične ureditve celotnega 
kompleksa, ki se lahko glede na potrebe investitoraja 
tudi spremeni, vendar le ob predhodnem soglasju Mestne 
občine Velenje.

Območje B:

Območje je namenjeno kot rezervna površina (tamponska 
cona) za možnost širitve dejavnosti iz cone A in cone C 
na to območje, glede na potrebe po razširitvi ena ali 
druge dejavnosti. Posegi na to območje so dopustni  
le ob predhodni izdelavi posebnih strokovnih podlag 
(lokacijskega preizkusa), v katerih bodo opredeljeni vsi 
urbanistični, arhitekturni in krajinski pogoji in merila za 
gradnjo na tem območju. Na tak projekt si mora investitor 
pridobiti soglasje pristojne službe za okolje in prostor 
Mestne občine Velenje.
Območje C:

Območje je namenjeno za izgradnjo centra za ravnanje 
z odpadki , z vsemi  potrebnimi objekti in napravami ter 
komunalno infrastrukturo. Iz grafičnih prilog projekta SD 
UN je razvidna razmestitev in velikost predvidenih objektov 
in urbanistične ureditve celotnega kompleksa, ki se lahko 
glede na potrebe investitoraja tudi spremeni, vendar le ob 
predhodnem soglasju Mestne občine Velenje.

Območje D1:

Območje je namenjeno za prestavitev obstoječih objektov 
(steklenjakov, plastenjakov, poslovnik prostorov in 
nadstrešnic) podjetja PUP Velenje – Vrtnarija, iz sedanje 
lokacije v ob Koroški cesti na območje v sklopu SD UN. 
Iz grafičnih prilog projekta SD UN je razvidna razmestitev 
in velikost predvidenih objektov in urbanistične ureditve 
celotnega kompleksa, ki se lahko glede na potrebe 
investitoraja tudi spremeni, vendar le ob predhodnem 
soglasju Mestne občine Velenje.

Območje D2:

Območje je po končanju odlaganja komunalnih odpadkov 
namenjeno za sanacijo in rekultivacijo področja. V sklopu 
sanacije in rekultivacije območja je predvidena pogozditev 
območja. Glede na potrebe Mestne občine Velenje in glede 
na prostorske možnosti območje, je mogoče v sklopu 
rekultivacije nameniti območje tudi za druge dejavnosti, ki 
pa ne smejo dodatno onesnaževati okolje. Tovrstni posegi v 
prostor na to območje so dopustni  le ob predhodni izdelavi 
posebnih strokovnih podlag (lokacijskega preizkusa), v 
katerih morajo biti opredeljeni vsi urbanistični, arhitekturni 
in krajinski pogoji in merila za gradnjo na tem območju, 
skladni z veljavno zakonodajo. Na tak projekt si mora 
investitor pridobiti soglasje pristojne službe za okolje in 
prostor  Mestne občine Velenje.

Območje E:

Območje je namenjeni ureditvi zemljišča za poligon, 
spremljaječe objekte, cestno in komunalno infrastrukturo  
za potrebe kinološke dejavnosti. Iz grafičnih prilog SD 
UN je razvidna okvirna razmestitev predvidenih objektov. 
Dopustne so  spremembe dimenzij predvidenih objektov 
ali sprememba namembnosti tega območja na podlagi 
posebnih strokovnih podlag (lokacijskega preizkusa) za 
katere si mora investitor pridobiti soglasje pristojne službe 
za okolje in prostor Mestne občine Velenje. 

8. člen
V celoti se črta 8. člen odloka o UN, in se nadomesti z novim 8. 
členom, ki se glasi:

»8. člen
(urbanistično in arhitekturno oblikovanje)

a) Sanacija in razširitev obstoječe deponije komunalnih 
odpadkov

Ureditev deponije predstavlja sanacijo in razširitev 
obstoječe deponije do kote 405,00 m in podaljšanje 
deponije proti JV za približno 120 m:
- Nadvišanje je predvideno povprečno 10 m, 
- razpoložljiva prostornina deponije je približno 600.000 

kubičnih metrov, 
- letna količina odpadkov cca 130.000 kubičnih metrov,
- v stisnjenem stanju povprečno letno cca 50.000 kubičnih 

metrov.

Deponija se začne na koti približno 385,00 m in se postopno 
dviguje proti jugu s 7 in 5 m terasama do kote 405,00 m. 
Pri deponiranju odpadkov je obvezno upoštevati gabarite 
posameznih teras in sicer:
- višinske kote,
- širino terase, 
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- naklon,
- obliko terase

Nasipavanje odpadkov je predvideno postopno, po etažah 
in fazah. Zaradi faznega širjenja deponije je predvidena 
postopna priprava terena (utrditev tal, odstranitev zarasti, 
humusa) in sprotna rekultivacija. 

b) Objekti in naprave obstoječe deponije komunalnih 
odpadkov

Za dovoz na deponijo je predvidena izvedba cestnega 
priključka ceste Velenje - Škale do manipulativnega 
prostora.

Manipulativni prostor obsega naslednje objekte:
- garažni boks,
- pralna ploščad za vozila in kontejnerje,
- parkirišče za komunalna in osebna vozila,
- kontejner z vratarnico in skladiščem,
- vhodna rampa,
- tipski kontejner s sanitarijami in skupnimi prostori, 
- ograjen skladiščni prostor,
- zbirni center (z nadstrešnico) vključno s kontejnerjem,
- plato  in objekt za začasno zbiranje in skladiščenje 

nevarnih odpadkov;
- video nadzor in proti vlomna zaščita,
- tehtnica,
- začasni prostor za odlaganje kosovnih odpadkov in 

lesa,
- ploščad za začasno odlaganje odpadkov,

Objekti so montažni, tipski in enotne barve. Deponija bo 
ograjena po fazah, manipulativni prostor je znotraj ograje. 
Dopustna je postavitev dodatnih montažnih ali začasnih 
objektov in naprav, skladno s potrebami upravljalca 
deponije.

c) Prestavitev daljnovodov

Izven območja deponije je potrebno prestaviti prostozračni 
20 kV daljnovod, ki poteka čez manipulativni prostor in 110 
kV daljnovod na JV predelu deponije.

d) Objektu v sklopu SD UN

Gradnja oziroma postavitev novih objektov in naprav na 
območjih urejanja A, C, D1 in E je dopustna skladno z 
lokacijo predvidenih objektov , ki je razvidna iz grafičnih 
prilog SD UN. 
Dopustno je spremeniti tlorisne dimenzije in višinske 
gabarite predvidenih objektov, glede na potrebe 
predvidenih dejavnosti, vendar le ob predhodni pridobitvi 
soglasja pristojne službe za okolje in prostor Mestne 
občine Velenje.

Gradbene linije predvidenih objektov morajo biti 
vzporedne z internimi prometnicami znotraj posameznega 
kompleksa.
Strehe predvidenih objektov so lahko ravne, enokapnice, 
dvokapnice, kombiniranega tipa ali ločne, skladno 
s namembnostjo posameznega območja urejanja. 
Oblikovanje streh naj sledi tehnološkim procesom in 
namembnosti na vsakem posameznem območju obdelave. 

Zasnova predvidenih objektov naj bo čim bolj enotna, 
z enakimi ali podobnimi tipi streh in čim bolj enotno 
obdelavo fasad, ki se mora čim bolj vklaplati v obstoječe 
okolje. Ni dopustna uporaba intenzivnih barv, ki izstopajo 
iz naravnega okolja.

Pri gradnji javnih objektov je potrebno upoštevati 
predpisane možnosti dostopov v objekte za invalidne osebe 
in osebe z omejitvami gibanja. Parkirišča, ki so skladno z 
zakonskimi predpisi rezervirana za invalide morajo imeti 
neposreden dostop do pločnika (poglobljeni robniki).

Horizontalni gabariti in vertikalni gabariti predvidenih 
objektov so razvidni iz grafičnih prilog SD UN iz 1. člena 
tega odloka. Vertikalni gabariti so definirani z etažnostjo 
objektov. Tolerance tlorisnih gabaritov so plus ali minus 
3.00 m. Dopustne so tudi večje spremembe teh gabaritov 
in dozidave ter nadzidave predvidenih objektov, zaradi 
dodatnih potreb na posameznem območju, vendar le 
na podlagi posebnih strokovnih podlag (lokacijskega 
preizkusa), za katere si mora investitor pridobiti soglasje 
pristojne službe za okolje in prostor Mestne občine 
Velenje.”

9. člen
V celoti se črta 9. člen odloka o UN, in se nadomesti z novim 8. 
členom, ki se glasi:

»9. člen
(krajinsko oblikovanje območja)

a) Krajinska ureditev obstoječe deponije komunalnih 
odpadkov

Razširjena deponija zavzema severni del doline in ne 
posega v južni kvalitetnejši krajinski prostor. Oblikovana 
je tako, da se prilagaja terenu. Dviguje se postopoma 
preko teras (etaž), vrh deponije je raven in se naslanja 
na pobočja. Krajinske ureditev se morajo prilagoditi 
naslednjim načelom urejanja:

- funkcionalna zasnova deponija, to je pričetek 
nasipavanja na njenem severnem delu in nadaljevanje 
proti jugu, omogoča najprej rekultivacijo severnega, 
vizualno najbolj izpostavljenega dela,

- nujna je postopna priprava terena in nasipavanje,
- obvezna je ureditev in zravnanje obstoječe deponije, 

krčenje zarasti 5 m od roba deponije, 
- obvezna je odstranitev humusa 0,50 m, deponiranje na 

robu deponije in sprotna uporaba za prekrivanje zasutih 
delov deponije,

- obvezna je ureditev drenaže, kanalov in obrobnih 
jarkov,

- obvezna je ograditev deponije po fazah odlaganja,
- obvezno je nasipavanje po etažah, 
- nujna je pridobitev prekrivnega materiala, delno na 

lokciji odlagališča,
-    obvezno je sprotno prekrivanje etaž.

Nujna je sprotna rekultivacija  obstoječega prostora 
deponije, po končanemu odlaganju na posameznemu delu 
deponije. Posegi obsegajo rekultivacijo bokov deponije in 
vsake zaključne faze s končnim prekritjem in zatravitvijo 
(zasaditev dreves in grmovnic). Predvidene rastlinske vrste 
za saditev bodo izbrane glede na avtohtonost in pogoje 
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oziroma potrebe (utrjevanje tal, zaraščanje, uspevanje 
na slabih tleh, nadomestitev posekane vegetacije, 
sooblikovanje naravne podobe doline).

Zelene površine novih območij  predvidenih v SD UN se 
bodo uredile v skladu s celotnim konceptom zasaditve 
območja in posebnim načrtom zasaditve, talne opreme in 
urbane opreme, za katerega si mora investitor predhodno 
pridobiti soglasje pristojne službe za okolje in prostor 
Mestne občine Velenje.”

10. člen
V celoti se črta 11. člen odloka o UN, in se nadomesti z novim 
11. členom, ki se glasi:

»11. člen
(prometna in komunalna infrastruktura)

a) PROMETNA INFRASTRUKTURA

Dimenzije predvidenih komunikacij za javni, mirujoči in 
peš promet so podane v grafičnih prilogah SD UN.

Vsi objekti z javno funkcijo ali dejavnostjo, ki so vezani 
na zaposlene in obiskovalce, morajo imeti pripadajoča 
parkirišča. Le-ta se določijo ob vsaki novogradnji, 
spremembi namembnosti ali spremembi rabe objekta 
ali naprave, glede na potrebe, ob upoštevanju veljavnih 
zakonskih normativov.

Obvezna je rekonstrukcija obeh dovozov oziroma 
priključkov (križišč) do obravnavanega območja SD UN, 
na državno cesto Velenje – Škale, kot je to razvidno iz 
grafičnih prilog iz 1. člena tega odloka. Rekonstrukciji 
morata biti izvedeni skladno z veljavnimi predpisi 
za izgradnjo cestnega omrežja. Predvidena je tudi 
rekonstrukcija obstoječega odseka državne ceste Velenje 
– Škale, zaradi izboljšanja varnosti v prometu ob prenovi 
oziroma rekonstrukciji obeh križišč na območju UN.

b) KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

Pri načrtovanju in izvedbi komunalne in energetske 
infrastrukture je potrebno izdelati Program opremljanja 
zemljišč s komunalno infrastrukturo. Pri izdelavi tega 
projekta je potrebno upoštevati smernice in mnenja 
pristojnih služb v postopku sprejemanja SD UN.

Priključki predvidenih objektov se izvedejo na komunalne 
vode v neposredni bližini predvidenih objektov. Lahko 
se izvedejo tudi skupni priključki za več objektov, če to 
dopuščajo tehnične rešitve.

Novi komunalni vodi se izvedejo načeloma v cestnih 
koridorjih, podzemno, z upoštevanjem predpisanih 
odmikov in potrebne zaščite vodov.

Vodovodno in hidrantno omrežje:

Predvideni objekti se bodo priključili na obstoječi sistem 
mestnega vodovodnega omrežja, ki se bo dopolnil in 
prilagodil novim ureditvam, v skladu z določili upravljavca 
sistema. 
Hidrantno omrežje se bo dogradilo in dopolnilo v skladu s 
pogoji upravljavca.

Kanalizacijski sistem:

Odvajanje fekalnih in padavinskih odpadnih voda 
predvidenih objektov in površin se bo uredilo s priklopi 
na obstoječe mešano kanalizacijsko omrežje, ki se v 
nadaljevanju priključuje na centralno čistilno napravo 
Šaleške doline.
Pri izgradnji kanalizacije je potrebno upoštevati minimalne 
predpisane odmike med vodovodom in kanalizacijo (0.50 
m vertikalno in 3.00 m horizontalno). V kolikor odmikov 
ni možno doseči, je potrebno vodovod dodatno zaščititi. 
Celotna kanalizacija se bo izvedla kot vodotesna.

Vse posege v sistem kanalizacije in nove priključke je 
potrebno izvesti po določilih upravljavca. 

Pri odvajanju padavinskih voda je obvezno upoštevati :

1.  Padavinske odpadne vode, ki odtekajo z urejenih 
površin in so tako onesnažene, da se v skladu z Uredbo 
o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih 
cest, ne smejo odvajati v okolje, se morajo zajeti v 
zadrževalniku padavinskih odpadnih vod, obdelati 
v lovilcih olj ali očistiti v čistilni napravi padavinskih 
odpadni vod.

2. Lovilec olj je naprava za obdelavo odpadne vode za 
izločanje lahkih tekočin, katere velikost, vgradnja, 
obratovanje in vzdrževanje je v skladu s standardom 
SIST EN 858-2 in je kot gradbeni proizvod načrtovana, 
preizkušena in označena v skladu s predpisi, ki urejajo 
gradbene proizvode.

Električno omrežje:

Pri izgradnji predvidenih objektov je potrebno prilagoditi 
obstoječe elektroenergetsko omrežje, v skladu s 
pogoji, ki so podani v smernicah in mnenju upravljavca 
elektroenergetskega omrežja. 
Na obravnavanem območju je predvidena dopolnitev in 
dograditev javne razsvetljave.
Vse posege in priključke na elektroenergetsko omrežje je 
potrebno izvesti v skladu s pogoji upravljavca električnega 
omrežja. 

Telekomunikacijsko in informacijsko omrežje:

Telekomunikacijsko (TK) in drugo informacijsko omrežje 
je potrebno v skladu s predvidenimi objekti prilagoditi 
in dograditi. Vsi posegi morajo biti izvedeni na podlagi 
posebnih projektov, ki jih morajo investitorji izdelati v fazi 
izdelave projektne dokumentacije PGD in PZI.« 

Ogrevanje:

Za posamezne objekte ali povezane skupine objektov je 
predvideno izgradnja lastnih kotlovnic, ki kot kurilni medij 
uporabljajo plin ali drugi medij, ki zagotavlja, da stopnja 
emisij v ozračje ne bo presegala mejnih vrednosti iz 
veljavnih predpisov in standardov. Dopustna je uporabe 
vseh kurilnih naprav, ki dodatno ne onesnažujejo okolje. 
Ni dopustno ogrevanje na trda goriva, premog ali kurilno 
olje.
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Odplinjevanje:

Nekontrolirano odplinjevanje deponije bo preprečeno z 
vertikalnimi odplinjevalnimi jaški, razporejenimi v mreži 
približno 50 x 50 metrov. Jaški bodo grajeni postopno 
(skladno s faznostjo deponiranja). Vsak jašek bo priključen 
na plamenico za varno izgorevanje plina iz deponije.”

11. člen
V celoti se črta 12. člen odloka o UN, in se nadomesti z novim 
12. členom, ki se glasi:

»12. člen
(varovanje okolja)

a) Zbiranje odpadkov:

Zbiranje odpadkov se bo uredilo za vsako območje 
posebej, znotraj predvidenih gradbenih parcel. Obvezno 
je ločeno zbiranje odpadkov.

b) Varstvo pred hrupom:

Na obravnavanem območju UN se izvaja III. stopnja varstva 
pred hrupom, kar pomeni da predvidene in obstoječe 
dejavnosti ne smejo povzročati hrupa, ki bi presegal mejne 
dnevne vrednosti (60 dbA) in nočne mejne vrednosti (50 
dbA) ravni hrupa.

c) Požarna varnost:

Pri gradnji in posegih v obravnavani prostor je potrebno 
upoštevati predpise s področja požarnega varstva, 
predvsem glede odmikov, načina gradnje in uporabe 
ognjevarnih materialov za gradnjo in zagotavljanja 
evakuacijskih poti.
Prav tako je potrebno upoštevati predpise in navodila o 
oblikovanju dovozov in dostopov za interventna vozila in 
tehniko. Oskrbo z vodo se bo omogočila preko obstoječega 
in predvidenega hidrantnega omrežja.

Odmiki med objekti morajo zagotavljati prosto 
komunikacijo v primeru rušitve ali požara.«

12. člen
V celoti se črta 13. člen odloka o UN, in se nadomesti z novim 
13. členom, ki se glasi:

»13. člen
(faznost)

Izvajanje predvidenih prostorskih in gradbenih posegov 
po posameznih območjih urejanja bo potekalo fazno in 
postopoma, v skladu z zmožnostmi in interesi investitorjev. 
Faznost izgradnje ni posebej določena.

Pri izvedbi predvidenih objektov je potrebo istočasno 
urediti tudi vse pripadajoče zunanje površine, kot so 
dovozi, dostopi, zelenice in parkirišča.

Prav tako je potrebno do funkcionalnega dokončanja 
predvidenih objektov izvesti vse predvidene spremljevalne 
objekte in infrastrukturo (v skladu s pridobljenimi 
smernicami in mnenji  pristojnih organov in organizacij).«

13. člen
V celoti se črta 14. člen odloka o UN, in se nadomesti z novim 
14. členom, ki se glasi:

»14. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

Poleg zahtev iz drugih določb odloka morajo investitorji 
predvidenih objektov in izvajalci prostorskih posegov 
upoštevati naslednja načela

• v najkrajšem možnem času morajo odpraviti vse 
morebitne škodljive posledice, ki nastanejo zaradi 
gradnje objekta;

• plodno zemljo je potrebno uporabiti za ureditev 
zelenic;

• promet je potrebno v času gradnje organizirati tako, da 
ne bo prihajalo do večjih prometnih zastojev;

• zagotoviti je potrebno zavarovanje gradbišč, skladno s 
predpisi;

• v času gradnje je potrebno upoštevati in izvajati 
potrebne ukrepe proti onesnaženju površinskih in 
podtalnih voda in okolja nasploh.«

14. člen
Za 14. členom odloka o UN se vrine nov 15. člen odloka, ki se 
glasi:

»15. člen
Odstopanja od določil odloka in od maksimalnih 
horizontalnih in vertikalnih gabaritov ter legi objektov, 
z ozirom na parcelne meje, so možna pod pogojem, da 
ni ogrožena požarna, zdravstvena in ekološka varnost 
objektov in ljudi. V takih primerih je obvezno preveriti 
usklajenost predvidene gradnje in določil predmetnega 
odloka skozi postopek izdaje projektnih pogojev in 
soglasij pristojnih služb k obravnavani gradnji.
Enako se obravnavajo tudi drugi posegi v prostor, ki niso 
posebej navedeni v tekstualnem in grafičnem delu UN

V primeru odstopanja od sprejetega odloka o UN glede 
prostorskih ureditev obravnavanega območja UN, je 
obvezno pridobiti soglasje pristojne službe za okolje in 
prostor Mestne občine Velenje.

Pri izdelavi projektno tehnične dokumentacije je potrebno 
upoštevati vse smernice in mnenja, ki so sestavni  del SD 
UN.«

Vsi ostali členi odloka o UN se ustrezno preštevilčijo.

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

Številka: 352-019/89
Datum:   18. 4. 2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi Zakona o zavodih (Ur. list RS, 
št.12/1991;  55/1992; 13/1993; 66/1993; 66/1993; 45/1994; 45/I/1994; 8/1996; 
31/2000; 36/2000 in 127/2006) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB 
1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06) na svoji 5. seji sveta, dne 17. 4. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda Regijsko višje in 
visokošolsko središče

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Regijsko višje in 
visokošolsko središče (Uradni list RS, št. 6/02) se 10. člen 
spremeni tako, da se glasi:

»Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda na podlagi 
javnega razpisa ter ob soglasju ustanoviteljev. Za direktorja je 
lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih 
z zakonom, izpolnjuje naslednje pogoje:
- je državljan Republike Slovenije,
- ima univerzitetno izobrazbo,
- aktivno obvlada najmanj en svetovni jezik,
- ima najmanj 5 let delovnih izkušenj in ima strokovne, 

vodstvene in organizacijske sposobnosti,
- predloži vizijo razvoja zavoda za mandatno obdobje.
Direktor je imenovan za 5 let in je po poteku mandata lahko 
ponovno imenovan.«

2. člen
Ta sprememba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije.

Številka: 025-04-0005/2002
Datum: 18. 4. 2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r. 

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 9. člena Zakona o lekarniški dejavnosti 
(ZLD-UPB1- Uradni list RS, št. 36/2004) in 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (UPB-1- Uradni vestnik MOV, št. 15/2006) na svoji 5. seji, dne 17. 4. 
2007 sprejel naslednji

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Velenje
1. člen

6. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Velenje 
(Uradni vestnik MOV, št. 7/93, 1/97 in 4/99) se spremeni tako, 
da se glasi:

Zavod ima naslednje organizacijske enote:
- Lekarna Center Velenje, s sedežem: Vodnikova 1, 

Velenje
- Lekarna Kersnikova Velenje, s sedežem: Kersnikova 2 d, 

Velenje

- Lekarna Cankarjeva Velenje, s sedežem: Cankarjeva 2 b, 
Velenje

- Lekarna Šoštanj, s sedežem: Lampretov trg 1, Šoštanj
- Lekarna Šmartno ob Paki, s sedežem: Šmartno ob Paki 

80, Šmartno ob Paki

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

Številka: 145-02-0001/2006-07-560
Datum: 18. 4. 2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r. 

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi tretjega odstavka 18. člena Zakona o 
razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti 
(UL RS, št. 18/94, 13/95 Odl.US, 36/96, 20/97, 39/99, 86/99 Odl.US, 98/99 in 
56/02), v skladu z določili Odloka o enotnih izhodiščih za pridobitev soglasja k 
povečani delovni uspešnosti v javnih zavodih (UL RS, št. 2/99, 23/04 in 14/06) in 
na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB1, Uradni vestnik MOV, 
št. 15/06) na svoji 5. seji, dne 17. 4. 2007 sprejel 

SKLEP
o soglasju za izplačilo povečane delovne 

uspešnosti v javnem zavodu Lekarna Velenje
1. člen

Svet Mestne občine Velenje daje Javnemu zavodu Lekarna 
Velenje soglasje za izplačilo povečane delovne uspešnosti v 
letu 2007 v višini 41 % od skupne vsote sredstev za plače. 

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

Številka: 110-01-08/2004-07-560
Datum:   18. 4. 2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (UL RS, št. 56/02, 53/05, 14/06, 27/06 Skl. US, 68/06, 121/06 in 1/07), Uredbe o 
plačah direktorjev v javnem sektorju (UL RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06 in 128/06), Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev 
s področja zdravja (UL RS, št. 28/06) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB1, Uradni vestnik MOV, št. 15/06) na svoji  5. seji, dne 17. 4. 2007 sprejel 
naslednji

SKLEP
o soglasju k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorici Lekarne Velenje

1. člen
Svet Mestne občine Velenje daje soglasje k izplačilu dela plače  za delovno uspešnost direktorici Lekarne Velenje  Sabini Grm, 
mag. farm. za leto 2006 v višini 40 % dveh osnovnih mesečnih plač direktorice. 

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

Številka: 110-01-08/2004-07-560
Datum:   18. 4. 2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 42., 43., 100., 100.a, 100.b in 100.c člena Zakona o socialnem varstvu (UPB2 - UL RS,  št. 3/07), 6. člena Pravilnika 
o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (UL RS, št. 52/95, 2/98, 61/98, 19/99, 28/99, 127/03, 125/04, 120/05-Odl US), Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (UL RS, št. 87/06, 127/06 in 8/07) Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (UL RS, 
št. 110/04 in 124/04) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1- Uradni vestnik MOV, št. 15/2006) na svoji 5. seji, dne 17. 4. 2007 sprejel naslednji

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o organiziranju in izvajanju javne službe pomoč družini 

na domu v Mestni občini Velenje
1.člen

14. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o organiziranju in izvajanju javne službe pomoč družini na domu v Mestni 
občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 6/04) se spremeni tako, da se glasi:

Mestna občina Velenje nameni dodatno subvencijo k ceni storitve, ki jo je dolžan plačati upravičenec ali zavezanec na podlagi 
lestvice, ki upravičence razvršča v plačilne razrede. V posameznem plačilnem razredu plačajo upravičenci ali zavezanci določen 
odstotek cene storitve in sicer:
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2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v  Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 

Številka: 1150-01-0001/2003-07-560
Datum:  18. 4. 2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi določil 43., 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (UPB2- Uradni list RS, št. 3/07), 37. člena Pravilnika o metodologiji 
za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06 in 8/07) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB1, Uradni vestnik MOV, št. 
15/06) na svoji 5. seji,  dne 17. 4. 2007 sprejel naslednji

SKLEP
o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni občini 

Velenje
I.

Mestna občina Velenje daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal Center za 
socialno delo Velenje v višini 12,60 EUR na efektivno uro. Cena storitve se zmanjša za stroške vodenja in zakonsko določeno 50 
% subvencijo občine v višini 7,21 EUR ter za subvencijo Zavoda RS za zaposlovanje v višini 2,20 EUR. Tako znaša cena storitve, 
ki jo plača upravičenec ali zavezanec 3,19 EUR na uro.

II.
Mestna občina Velenje bo namenila dodatno subvencijo k ceni storitve, ki jo je dolžan plačati upravičenec ali zavezanec na 
podlagi lestvice, ki upravičence razvršča v plačilne razrede. V posameznem plačilnem razredu plačajo upravičenci ali zavezanci 
določen odstotek cene storitve in sicer:

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, cene pa se pričnejo uporabljati od 
1.5.2007 dalje.

Številka: 150-01-08/2003-07-560
Datum: 18. 4. 2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06-odl. US), 23. člena Uredbe o 
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in 
občin (Uradni list RS, št. 12/2003 in 77/2003) in 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (UPB-1-Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06) na svoji 5. seji dne 17. 4. 
2007 sprejel

SKLEP
o sprejemu posameznega programa prodaje 

stvarnega premoženja – nepremičnin, parc. št. 
2502/8 ter deli parc. št. 2502/7, 2506, 2502/1, 

2502/3, 2503/1 in 2502/4, vse k.o. Velenje
I.

Svet Mestne občine Velenje sprejme posamezni program 
prodaje stvarnega premoženja – nepremičnin parc. št. 2502/8 
-  igrišče  v izmeri 1225 m2, zelenica v izmeri 375 m2 ter 
delov nepremičnin parc. št. 2502/7 – igrišče v izmeri 2050 m2, 
zelenica v izmeri 990 m2, parc. št. 2506 – zelenica v izmeri 
771 m2, neplodno v izmeri 86 m2, parc. št. 2502/1 – zelenica 
v izmeri 9985 m2, pot v izmeri 3034 m2, funkcionalni objekt 
v izmeri 21 m2, parc. št. 2502/3 – zelenica 1495 m2, parc. 
št. 2503/1 – zelenica v izmeri 628 m2 in parc. št. 2502/4 – 
dvorišče v izmeri 1957 m2, zelenica v izmeri 203 m2, poslovna 
stavba 33 m2, vse k.o. Velenje, v približni izmeri 7.700 m2, 
ki ga je oblikovala Komisija za razpolaganje, upravljanje in 
pridobivanje zemljišč Mestne občine Velenje na svoji seji dne 
28.03.2007.

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

Številka: 465-05-0001/2005-280
Datum:   18. 4. 2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS-UPB1-Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odl.US), 23. člena Uredbe o 
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in 
občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) in 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (UPB1-Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06) na svoji 5. seji dne 17. 4. 
2007 sprejel

SKLEP
o izvzemu dela nepremičnine v k.o. Podkraj  

iz javnega dobra
1.

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem dela nepremičnine 
parc.št. 949/3, pot, v  približni izmeri 100 m2, k.o. Podkraj iz 
javnega dobra.
Nepremičnina postane po izvzemu iz javnega dobra last 
Mestne občine Velenje. 

2.
Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine 

Velenje.

Številka: 344-05-0002/2006-670
Datum:   18. 4. 2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS-UPB1-Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odl.US), 23. člena Uredbe o 
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in 
občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) in 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (UPB1-Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06) na svoji 5. seji dne17. 4. 
2007 sprejel

SKLEP
o sprejemu posameznega programa prodaje 
stvarnega premoženja - del nepremičnine 

parc.št. 949/3,  k.o. Podkraj 
I.

Svet Mestne občine Velenje sprejme posamezni program 
prodaje stvarnega premoženja –  del nepremičnine parc. št. 
949/3,  k.o. Podkraj, ki ga je oblikovala Komisija za razpolaganje, 
upravljanje in pridobivanje zemljišč Mestne občine Velenje na 
svoji seji dne 23.08.2006.

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

Številka: 344-05-0002/2006-670
Datum:   18. 4. 2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS-UPB1-Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odl.US), 23. člena Uredbe o 
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in 
občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) in 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (UPB1-Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06) na svoji 5. seji dne 17. 4. 
2007 sprejel

SKLEP
o izvzemu nepremičnine v k.o. Hrastovec  iz 

javnega dobra
1.

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine 
parc.št. 828/14, pot, v  izmeri 161 m2, k.o. Hrastovec iz javnega 
dobra.
Nepremičnina postane po izvzemu iz javnega dobra last 
Mestne občine Velenje. 

2.
Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine 



18. april 2007URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJEstran 12  / Številka 07-2007

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Velenje.

Številka: 465-05-0133/2005-282 
Datum:   18. 4. 2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS-UPB1-Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06-odl.US), 23. člena Uredbe o 
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in 
občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) in 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (UPB1-Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06) na svoji 5. seji dne 17. 4. 
2007 sprejel

SKLEP
o sprejemu posameznega programa prodaje 

stvarnega premoženja-  nepremičnine parc.št. 
828/14,  k.o. Hrastovec 

I.
Svet Mestne občine Velenje sprejme posamezni program 
prodaje stvarnega premoženja –   nepremičnine parc. št. 828/14,  
k.o. Hrastovec, ki ga je oblikovala Komisija za razpolaganje, 
upravljanje in pridobivanje zemljišč Mestne občine Velenje na 
svoji seji dne 20.01.2006.

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

Številka: 464-05-0133/2005-282
Datum:   18. 4. 2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06-Odl.US), 23. člena Uredbe o 
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in 
občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) in 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (UPB1-Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/06) na 5. seji, dne 17. 4. 2007 
sprejel naslednji 

SKLEP
o izvzemu nepremičnin v k. o. Plešivec iz 

javnega dobra
1.

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnin 
parc. št.  1089/6, pašnik, v izmeri 789 m2,
1093/4, pot, v izmeri 377 m2,  1093/6, pot, v izmeri 39 m2, 
1093/10, pot, v izmeri 287 m2, 1093/11, pot, v izmeri 1076 m2, 
ki so vpisane v vl. št. 239, k.o. Plešivec, iz javnega dobra.
Nepremičnine postanejo po izvzemu iz javnega dobra last 
Mestne občine Velenje. 

2.
Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine 
Velenje.

Številka: 465-05-0003/2007-285
Datum:   18. 4. 2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS-UPB1-Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06-Odl. US ), 23. člena Uredbe o 
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in 
občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) in 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (UPB1-Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/06) na svoji 5. seji dne 17. 4. 
2007 sprejel

SKLEP
o sprejemu posameznega programa menjave 
stvarnega premoženja - nepremičnine parc. 
št. 1093/4, 1093/6, 1089/6, 1093/10, 1093/11 
za parc. št. 456/1, 457/1, 461/4, 461/5, 462/3, 

464/3, 465/2, 467/6, 472/1, 473/4, 473/6, 
475/4, vse k. o. Plešivec

I.
Svet Mestne občine Velenje sprejme posamezni program 
menjave stvarnega premoženja –  nepremičnine parc. št. 
1093/4, 1093/6, 1089/6, 1093/10, 1093/11 za parc. št. 456/1, 
457/1, 461/4, 461/5, 462/3, 464/3, 465/2, 467/6, 472/1, 473/4, 
473/6, 475/4, vse k. o. Plešivec, ki ga je oblikovala Komisija 
za razpolaganje, upravljanje in pridobivanje zemljišč Mestne 
občine Velenje na svoji seji dne 28.03.2007.

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

Številka: 465-05-0003/2007-285
Datum:   18. 4. 2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06-Odl.US), 23. člena Uredbe o 
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in 
občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) in 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (UPB1-Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/06) na 5. seji, dne 17. 4. 2007 
sprejel naslednji 

SKLEP
o izvzemu nepremičnin v k. o. Paka 

iz javnega dobra
1.

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem dela nepremičnine 
parc. št.  562/3, pot, v približni izmeri 250 m2, ki je vpisana v vl. 
št. 344, k.o. Paka, iz javnega dobra.
Nepremičnina postane po izvzemu iz javnega dobra last 
Mestne občine Velenje. 

2.
Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine 
Velenje.

Številka: 465-05-0063/2006-281
Datum:   18. 4. 2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS-UPB1-Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06-Odl. US ), 23. člena Uredbe o 
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in 
občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) in 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (UPB1-Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/06) na svoji 5. seji dne 17. 4. 
2007 sprejel

SKLEP
o sprejemu posameznega programa prodaje 
stvarnega premoženja – del nepremičnine 

parc. št. 562/3, k. o. Paka 
I.

Svet Mestne občine Velenje sprejme posamezni program 
prodaje stvarnega premoženja –  dela nepremičnine parc. št. 
562/3, k. o. Paka, ki ga je oblikovala Komisija za razpolaganje, 
upravljanje in pridobivanje zemljišč Mestne občine Velenje na 
svoji seji dne 28.03.2007.

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

Številka: 465-05-0063/2006-281
Datum:   18. 4. 2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS št. 110/2002), Odloka  o nadomestilu 
za uporabo stavbnega zemljišča (UPB – 1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 15/2006) in 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (UPB – 1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/2006) na 5. seji dne  17. 4. 2007 sprejel

SKLEP
O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA 

ZEMLJIŠČA NA OBMOČJU MESTNE OBČINE VELENJE
1.

S tem sklepom Svet Mestne občine Velenje določa vrednost točke za izračun  nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na 
območju Mestne občine Velenje za leto 2008.

Vrednost točke znaša:

2.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o vrednosti točke za izračun  nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
na območju Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/2006)

3.
Sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, uporablja pa se od 01. 01. 2008 dalje.

Številka: 423-06 – 0092/2007
Datum: 18. 4. 2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r. 

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1-Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06 – odl.US), 23. člena Uredbe o 
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB1-
Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06) na svoji 5. seji dne 17. 4. 2007 sprejel

SKLEP
o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja- del nepremičnine parc.št. 

3127/1,  k.o. Velenje 
I.

Svet Mestne občine Velenje sprejme posamezni program prodaje stvarnega premoženja –  del nepremičnine parc. št. 3127/1,  
k.o. Velenje, ki ga je oblikovala Komisija za razpolaganje, upravljanje in pridobivanje zemljišč Mestne občine Velenje na svoji seji 
dne 08.11.2006.

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

Številka: 464-04-0031/2005-282
Datum:   18. 4. 2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r. 
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1-Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06-odl.US), 23. člena Uredbe o pridobivanju, 
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB1-Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 15/06) na svoji 5. seji dne 17. 4. 2007 sprejel

SKLEP
o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja- del nepremičnine parc.št. 

1372/1 in 1373/4,  k.o. Velenje 
I.

Svet Mestne občine Velenje sprejme posamezni program prodaje stvarnega premoženja –  del nepremičnine parc. št. 1372/1, in 
1373/4, k.o. Velenje, ki ga je oblikovala Komisija za razpolaganje, upravljanje in pridobivanje zemljišč Mestne občine Velenje na 
svoji seji dne 20.12.2006.

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

Številka: 465-05-0072/2006-673
Datum:   18. 4. 2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

Svet  Občine Šmartno ob Paki  je na podlagi določil 43., 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (UPB2- Uradni list RS, št. 3/07), 37. člena Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06 in 8/07) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki  ( Uradni vestnik 
MOV, št. 13/06) na svoji 5. seji,  dne 2.4. 2007  sprejel naslednji

SKLEP
o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v 

Občini Šmartno ob Paki 
I.

Občina Šmartno ob Paki daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal Center za 
socialno delo Velenje v višini 12,60 EUR na efektivno uro. Cena storitve se zmanjša za stroške vodenja in zakonsko določeno 50 
% subvencijo občine v višini 7,21 EUR ter za subvencijo Zavoda RS za zaposlovanje v višini 2,20 EUR. Tako znaša cena storitve, 
ki jo plača upravičenec ali zavezanec 3,19 EUR na uro.

II.
Občina Šmartno ob Paki  bo na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu namenila  dodatno subvencijo k ceni storitve, ki 
jo je dolžan plačati upravičenec ali zavezanec na podlagi lestvice, ki upravičence razvršča v plačilne razrede. V posameznem 
plačilnem razredu plačajo upravičenci ali zavezanci določen odstotek cene storitve in sicer:

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, cene pa se pričnejo uporabljati od 
1.5.2007 dalje.

Številka: 150-1/2007
Datum:   2. 4. 2007

Župan Občine Šmartno ob Paki 
Alojz Podgoršek, s.r.
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1-Uradni list RS, 
št. 100/05 in 21/06-odl. US) so 
Svet Mestne občine Velenje na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (UPB -1- Uradni vestnik MOV št. 15/06) na svoji tretji seji dne 06. 03. 
2007,
Svet Občine Šoštanj na podlagi 16. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list 
Občine Šoštanj, št. 10/00 na svoji_____seji dne_____in 
Svet Občine Šmartno ob Paki na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmartno ob 
Paki (Uradni vestnik MOV, št. 13/2006) na svoji 5. seji, dne 02.04.2007 sprejeli 

ODLOK
o ustanovitvi skupnega organa 

Svet ustanoviteljev Komunalnega podjetja 
Velenje d. o. o.

1. člen

(ustanoviteljske pravice)
S tem odlokom se ustanavlja skupni organ občin ustanoviteljic 
javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje d. o. o. (v 
nadaljevanju: javno podjetje) Mestne občine Velenje, Občine 
Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki (v nadaljevanju: občine 
ustanoviteljice) za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in za 
usklajevanje odločitev občin ustanoviteljic glede zagotavljanja 
javnih služb na njihovem območju.

S tem odlokom je določena sestava sveta ustanoviteljev, njegov 
sedež, njegove naloge, organizacija dela in način sprejemanja 
odločitev, financiranje ter delitev stroškov za delovanje sveta 
ustanoviteljev med občinami.

2. člen

(sestava in sedež)
Skupni organ Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine 
Šmartno ob Paki se imenuje Svet ustanoviteljev Komunalnega 
podjetja Velenje d. o. o. (v nadaljevanju: svet ustanoviteljev). 
Svet ustanoviteljev sestavljajo vsakokratni župani občin 
ustanoviteljic, ki jim mandat v svetu ustanoviteljev preneha z 
iztekom funkcije župana.

Župani izmed sebe izvolijo predsednika sveta ustanoviteljev (v 
nadaljevanju: predsednik), ki tudi predstavlja svet ustanoviteljev, 
sklicuje in vodi seje, podpisuje njegove odločitve ter skrbi za 
izvrševanje in koordiniranje njihovega izvajanja.

Sedež sveta ustanoviteljev je v Velenju, Koroška cesta 37 b.

3. člen

(naloge in pristojnosti)
Svet ustanoviteljev opravlja svoje naloge v imenu in za račun 
občin ustanoviteljic.

Svet ustanoviteljev ima naslednje naloge in pristojnosti:
- določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter 

zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
- daje soglasje k odločitvam organov javnega podjetja o 

poslovni politiki, dolgoročnih programih dela, srednjeročnih 
in letnih poslovnih načrtih podjetja, 

- sprejema poslovna poročila in zaključne račune javnega 
podjetja,

- sprejema letno poročilo javnega podjetja, 
- odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin, 

- odloča o dolgoročnem zadolževanju in dajanju poroštev 
javnega podjetja, 

- imenuje in razrešuje vršilca direktorja in  direktorja po 
predhodnem mnenju nadzornega sveta po postopku 
določenim v statutu,

- sprejme merila za določanje plače direktorja javnega 
podjetja ter za določitev plačil predstavnikov ustanovitelja 
javnega podjetja,

- daje soglasje k aktu o organizaciji javnega podjetja,
- lahko zahteva sklic skupščine in nadzornega sveta,
- daje soglasje v primeru odtujitve nepremičnega 

premoženja, 
- sprejema sklep o začasnem financiranju osnovnih 

dejavnosti, 
- v drugih primerih, ko tako določa zakon ali drug predpis.

Svet ustanoviteljev pred sprejetjem odločitev na občinskih 
svetih usklajuje odločitve na skupni seji pristojnih odborov 
oziroma komisij vseh treh ustanoviteljic v zvezi z izvajanjem 
javnih služb, s sprejemom predpisov in drugih odločitev, v 
zvezi s statusnimi spremembami ali prenehanjem družbe in v 
drugih primerih, ko tako določa zakon ali drug predpis tako, 
da doseže soglasje članov svetov glede vsebine posameznih 
predpisov oziroma odločitev.
Svet ustanoviteljev usklajena besedila predpisov in drugih 
odločitev posreduje v sprejem pristojnim organom občin.

Do usklajenih predpisov na občinskih svetih svet ustanoviteljev 
z začasnimi sklepi določa ukrepe, ki omogočajo zakonito 
poslovanje javnega podjetja. 

4. člen

(organizacija dela)
Svet ustanoviteljev se sestaja in odloča na sejah, ki jih sklicuje 
in vodi predsednik. Seja se lahko skliče tudi korespondenčno.

Pobudo za sklic seje lahko dajo župani ustanoviteljic, občinski 
sveti ustanoviteljic, nadzorni svet javnega podjetja in direktor 
javnega podjetja. Pobuda za sklic seje mora vsebovati 
razloge za sklic seje in ustrezno gradivo. Pobuda se pošlje 
predsedniku, ki o pobudi obvesti ostala dva župana najkasneje 
v treh (3) dneh po prejemu pobude. Predsednik mora v osmih 
(8) dneh od prejema pobude odločiti, ali bo sklical sejo in o 
svoji odločitvi obvestiti ostala dva župana. V primeru, da seje 
ne skliče, mora navesti razloge. 

Vabilo za sejo s predlogom dnevnega reda in gradivom 
mora biti poslano najkasneje pet (5) dni pred sejo. Na sejo 
se obvezno vabijo vsi župani, lahko pa se povabi tudi druge 
pobudnike za sklic seje in po potrebi tudi druge strokovnjake 
za posamezna področja. 

O poteku seje se piše zapisnik, ki mora vsebovati vse sklepe, 
ki jih sprejme svet ustanoviteljev. Prepis zapisnika mora biti 
pripravljen v roku treh (3) dni po seji in se ga pošlje v podpis 
predsedniku.

Strokovne in administrativno-tehnične naloge, potrebne za 
nemoteno izvajanje nalog organa, zagotavlja občinska uprava 
Mestne občine Velenje oziroma od nje pooblaščena služba.
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5. člen

(način sprejemanja odločitev)
Vsak župan ima pri sprejemanju odločitev glede na poslovne 
deleže v javnem podjetju sprejete z Odlokom o preoblikovanju 
javnega podjetja Komunalno podjetje Velenje, izvajanje 
komunalnih dejavnosti, p.o. naslednji odstotek glasov:
- župan Mestne občine Velenje 83,10%,
- župan Občine Šoštanj 14,30% in 
- župan Občine Šmartno ob Paki 2,60%.

Svet ustanoviteljev veljavno odloča - je sklepčen, če sta na seji 
prisotna najmanj dva župana, ki imata skupaj večino glasov.

Svet ustanoviteljev odloča o zadevah iz svoje pristojnosti 
z večino glasov, razen o sprejemu letnih  poslovnih poročil  
in zaključnih računov javnega podjetja, o čemer odloča 
soglasno.

Svet ustanoviteljev praviloma sprejema svoje odločitve v obliki 
sklepov, ki jih podpisuje predsednik.

6. člen

(financiranje in delitev stroškov)
Sredstva za delovanje sveta ustanoviteljev zagotavljajo občine 
ustanoviteljice v skladu s poslovnimi deleži ustanoviteljic 
in zajemajo stroške, ki nastajajo v zvezi z delovanjem tega 
organa.

Sredstva za delovanje vnaprej zagotavlja Mestna občina 
Velenje. Mestna občina Velenje dvakrat letno, in sicer do 30.03. 
in do 30.09. tekočega leta, izstavlja račune za nastale stroške 
v zvezi z delovanjem sveta ustanoviteljev Občini Šoštanj in 
Občini Šmartno ob Paki. Obe občini sta izstavljene račune 
dolžne plačati v zakonsko določenem roku.

7. člen

(poročanje)
Svet ustanoviteljev o svojem delu najmanj enkrat letno oziroma 
na posebno zahtevo poroča občinskim svetom, poročevalec 
pa je vsak župan na svojem občinskem svetu.

8. člen

(uskladitev aktov)
Ustanoviteljice so dolžne svoje predpise v določbah, ki se 
nanašajo na poslovanje javnega podjetja in izvajanje njegove 
dejavnosti uskladiti najkasneje v roku 8 mesecev od uveljavitve 
tega odloka.
Javno podjetje mora svoje obstoječe akte uskladiti s tem 
odlokom najkasneje v roku 8 mesecev od uveljavitve tega 
odloka.

9. člen

(konstituiranje)
Svet ustanoviteljev se konstituira najkasneje v enem (1) 
mesecu od uveljavitve tega odloka.

10. člen

(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati tretji dan po objavi v zadnjem od uradnih 
glasil občin ustanoviteljic.

Številka: 013-01/2007 
Datum: 12.04.2007

     
Župan Občine Šmartno ob Paki

Alojz Podgoršek, s.r.
                                                                                                 

Na podlagi 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi - ZLS (Uradni list RS, št. 
100/05  - UPB in 21/06),  Odloka o plačah funkcionarjev ( Uradni list RS št. 
14/06) in 1/07)  16. člena Statuta Občine  Šmartno ob Paki  (Uradni  vestnik 
Mestne občine Velenje , št. 13/06) je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na 
svoji 5. redni seji  dne  2.4.  2007  sprejel

PRAVILNIK
o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev 

in nagradah članov  občinskega sveta ter 
članov drugih občinskih organov ter o 

povračilih stroškov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Za ureditev plač in plačil občinskih funkcionarjev se smiselno 
uporabljajo določbe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, 
določbe Odloka o plačah funkcionarjev in določbe Zakona o 
lokalni samoupravi.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji 
pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma plačila 
za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom nadzornega odbora in volilne komisije pripadajo 
nagrade za njihovo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega 
pravilnika smiselno določbam zakonov iz prvega odstavka 
tega člena.

2. člen
Občinski funkcionarji so: člani občinskega sveta, župan in 
podžupan.
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Župan opravlja funkcijo nepoklicno, lahko pa se  odloči, da bo 
svojo funkcijo
 opravljal poklicno, o svoji odločitvi mora pisno obvestiti 
občinski svet.
Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko 
poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z županom tako 
odloči, o odločitvi pa pisno obvesti občinski svet.

3. člen
Z Odlokom o plačah funkcionarjev je funkcija župana Občine  
Šmartno ob Paki, ki sodi v šesto skupino občin s številom 
prebivalcev od 2001 do 5000, uvrščena v 49. plačni razred.
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Županu pripada dodatek za delovno dobo ter dodatki v skladu 
z zakonom.
Županu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije 50 % plače 
oblikovane na podlagi zakona.

4. člen
Z Odlokom o plačah funkcionarjev je lahko  funkcija podžupana 
Občine Šmartno ob Paki, ki sodi v šesto skupino občin s 
številom prebivalcev od 2001 do 5000, uvrščena med 34 in 41 
plačni razred. 
Plačani razred podžupana določi župan ob upoštevanju 
obsega podžupanovih pooblastil.
Podžupanu pripada za nepoklicno opravljanje funkcije do  50 
% plače oblikovane na podlagi zakona.

II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA DELA PLAČE

5. člen
Osnovna plača župana je določena z uvrstitvijo funkcije v 
plačni razred funkcij v lokalnih skupnosti (plačna podskupina 
A5)  skladno s Prilogo 1 in Prilogo 2 Zakona o sistemu plač v 
javnem sektorju. 

Župan mesečno določi višino plače nepoklicnega podžupana, 
glede na obseg pooblastil in dejansko opravljeno delo.
Podžupanu, ki v primeru predčasnega prenehanja funkcije 
župana opravljal funkcijo župana, pripada v času, ko opravlja 
funkcijo župana,  plača, ki bi jo dobil župan.
V primeru nezmožnosti opravljanja funkcije župana, ki traja 
več kot tri mesece, pripada podžupanu po tretjem mesecu 
odsotnosti za nadomeščanje župana plača, ki bi jo dobil 
župan. 

6. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je 
sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta :

                                                                     EUR (neto)
_________________________________________________
- udeležba na seji občinskega sveta             60 
_________________________________________________
    
Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem 
delu članov 

III. NAGRADE

7. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo  pravico 
do nagrade, ki se oblikuje glede na opravljeno delo in sicer v 
naslednjih zneskih:
                                                                                           
      EUR (neto)
_________________________________________________
- sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji NO     30                       
_________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                          
  
_________________________________________________
 – udeležba  na sejah občinskega sveta                60                   
_________________________________________________

Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se 
izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju za mandatno 
obdobje v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi 
občinska uprava.

8. člen
Predsednik, tajnik in člani občinske volilne komisije imajo 
za opravljanje dela v zvezi z izvedbo lokalnih referendumov 
in volitev   pravico do nagrade, v skladu z določili  Zakona 
o lokalnih volitvah in merili, ki jih določi Republiška volilna 
komisija za posamezne volitve oziroma referendum. 
 
Nagrade članom volilne komisije se oblikujejo v skladu z merili, 
ki jih določi s sklepom volilna komisija in izplačujejo na podlagi 
sklepa o imenovanju.

IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI

9. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in 
drugih prejemkov v skladu s  predpisi, ki urejajo te pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov prevoza 
na službeni poti, ki nastanejo  pri  opravljanju  funkcije ali v 
zvezi z njo. Stroški prevoza se povrnejo v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno 
potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov 
prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški 
prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v 
skladu s predpisi.

10. člen
Pravice iz 9. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar 
na podlagi naloga za službeno potovanje. 
Nalog za službeno potovanje izda župan. V kolikor gre za 
službeno potovanje župana, izda nalog podžupan  ali direktor 
občinske uprave. 

V. NAČIN IZPLAČEVANJA

11. člen
Sredstva za izplačevanje plač, nagrad in povračil stroškov, 
ki jih imajo občinski funkcionarji, se zagotovijo iz sredstev 
proračuna.

12. člen
Plače in nagrade se izplačajo mesečno za pretekli mesec 
najkasneje do 15. v mesecu.

13. člen
Določbe  tega pravilnika, ki se nanašajo na člane nadzornega 
odbora se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom 
štaba za civilno zaščito.  
Poveljniku občinskega štaba za CZ  se izplača  enkratna letna 
nagrada za njegovo delo v višini ene povprečne neto mesečne 
plače zaposlenega v Republiki Sloveniji za preteklo leto. O 
dodelitvi nagrade odloča župan praviloma na začetku leta na 
podlagi poročila o delu za preteklo leto. 

14 . člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Odlok o 
nadomestilih plač ozoroma izgubljenega zaslužka in povračilu 
stroškov ter plače funkcionarjem občine  Šmartno ob Paki  
(Uradni vestnik  MOV, št. 11/1995)
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15. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku  Mestne občine Velenje.

Šifra: 032-0007/2007
Datum: 2.4. 2007

                                                                                           
ŽUPAN OBČINE Šmartno ob Paki:

Alojz  Podgoršek, s.r.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) in 7. člena 
Statuta Občine Šmartno ob Paki na (Uradni vestnik MOV št. 13/2006) je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na  5. seji, dne 2. 4. 2007 sprejel naslednji

PRAVILNIK 
O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ NA PODROČJU 

NEPROFITNIH DEJAVNOSTI

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila za vrednotenje, razdelitev in nadzor nad uporabo sredstev namenjenih 
za sofinanciranje programov tistih društev in organizacij v Občini Šmartno ob Paki, ki niso registrirana kot športna in izvajajo 
programe v občini oziroma za občane Občine Šmartno ob Paki.

2. člen

(predmet sofinanciranja)

Praviloma se sofinancirajo:
- dejavnosti registriranih društev in organizacij ter njihovih sekcij, ki imajo pomen za občane Občine Šmartno ob Paki,
- neprofitni programi na področju varstva naravne dediščine, ohranjanja tradicije in kulture, organiziranja aktivnosti v prostem 

času, vzgoje in izobraževanja otrok in mladine ter informiranja; izoblikovani na podlagi specifičnih potreb občanov,
- stroški redne dejavnosti izvajalcev programov in projektov (stroški dela, telekomunikacij, komunalnih storitev, stroški 

najemnin),

II. POGOJI IN POSTOPKI

3. člen
Izvajalci programov morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- da imajo sedež v Občini Šmartno ob Paki ali da izvajajo programe, namenjene občanom Občine Šmartno ob Paki,
- da so registrirani za izvajanje programov, s katerimi kandidirajo za sofinanciranje,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje predlaganih programov,
- da redno izvajajo svojo dejavnost,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakonodaja.

4. člen
Finančna sredstva se upravičencem dodelijo na podlagi javnega razpisa ali javnega  poziva, ki se objavi na krajevno primeren 
način po sprejetju občinskega proračuna, s katerim se določi višina razpoložljivih sredstev. 

5. člen
Javni razpis ali javni poziv vsebuje:
- ime, naziv in sedež naročnika javnega razpisa,
- predmet razpisa,
- pogoje in kriterije, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
- okvirno višino  sredstev,
- informacijo o  dokumentaciji, ki jo je potrebno predložiti,
- rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu,
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- navedbo pristojnih za dajanje informacij.

6. člen
Postopek javnega razpisa vodi  Odbora za negospodarske službe in občinska uprava.

7. člen
Odbor na podlagi meril, določenih v tem pravilniku, in glede na razpoložljivo višino proračunskih sredstev pripravi predlog 
sofinanciranja posameznih prijavljenih programov.
Predlog pregleda in dokončno potrdi občienski svet.
Izvajalec, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila javnega razpisa ter da mu razpisana sredstva niso bila dodeljena v skladu z merili, 
lahko vloži zahtevek za preveritev utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev v roku 8 dni od prejema sklepa. O zahtevku dokončno 
odloča občinaki svet.
Financiranje na razpisu izbranih programov se izvede na podlagi pogodbe, sklenjene med Občino Šmartno ob Paki in izvajalcem 
programov, v kateri se opredeli višina sredstev, obseg in realizacija programov in nalog ter način nadzora nad porabo sredstev.

8. člen
Izjemoma lahko župan iz sredstev rezerve sklene pogodbo o sofinanciranju posameznega programa oziroma projekta brez 
javnega razpisa, če se ugotovi posebna pomembnost programa oziroma projekta, ki ga ni bilo mogoče vnaprej načrtovati.

IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV

9. člen
Izvajalci programov in projektov morajo oddati najkasneje do 31. januarja  letno poročilo o izvedbi programov in predložiti plan dela 
za tekoče leto V primeru, da odbor na osnovi oddanega poročila ali izvedbenega nadzora ugotovi neizpolnjevanje pogodbenih 
obveznosti, se izvajalcu teh programov ustrezno zmanjšajo ali ukinejo sredstva, zagotovljena v pogodbi. V primeru ugotovitve 
nepravilnosti na osnovi letnega poročila se neupravičeno pridobljena sredstva poračunajo v naslednjem proračunskem obdobju. 
V primeru, da izvajalec programa zaradi prenehanja delovanja, zmanjšanja obsega dela ali podobno ne porabi vseh odobrenih 
sredstev, župan s sklepom prerazdeli ta sredstva drugim izvajalcem.

IV. MERILA

10. člen
Merila in kriteriji, na podlagi katerih komisija oceni prijave na javni razpis in pripravi predlog dodelitve proračunskih sredstev 
izbranim izvajalcem programov, so določena v točkah. Vrednost točke se izračunava za vsako proračunsko leto posebej in je 
odvisna od višine sredstev, ki so v proračunu določena za izvajanje različnih dejavnosti.

11. člen
Pri vrednotenju dejavnosti izvajalcev se upoštevajo naslednja merila:
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12. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku MOV.

Štev: 030- 1/2007
Šmartno ob Paki, dne 2.4. 2007

                                                                             Župan Občine Šmartno ob Paki
                                                                        Alojz Podgoršek, s.r.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 100/2005), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list 
RS, št. 79/99, 124/2000, 79/01 in 30/02) in 16. člena statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 13/2006) je Svet Občine Šmartno ob 
Paki na  5. seji, dne 02.04.2007 sprejel

ODLOK 
O PRORAČUNU OBČINE ŠMARTNO OB PAKI ZA LETO 2007

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Šmartno ob Paki za leto 2007 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg 
zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov (varianta: podkontov).

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
                v eurih
 A.BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto     Proračun leta 2007
____________________________________________________________________________________________________
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      2.557.368
TEKOČI PRIHODKI (70+71)       1.873.029 
 70 DAVČNI PRIHODKI       1.641.249
  700 Davki na dohodek in dobiček     1. 397.630
  703 Davki na premoženje      157.565
  704 Domači davki na blago in storitve    86.054
  706 Drugi davki       0
 71 NEDAVČNI PRIHODKI       231.780
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja   24.074
  711 Takse in pristojbine      5.283
  712 Denarne kazni      726
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev    0
  714 Drugi nedavčni prihodki     201.697
 72 KAPITALSKI PRIHODKI      467.267
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev    113.052
  721 Prihodki od prodaje zalog     0
  722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih 
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         dolgoročnih sredstev      352.129
 73 PREJETE DONACIJE       9.820
  730 Prejete donacije iz domačih virov    9.820
  731 Prejete donacije iz tujine     0
 74 TRANSFERNI PRIHODKI      136.312
  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij  136.312
 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE    70.940
  786 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij    70.940
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      2.393.693 
 40 TEKOČI ODHODKI       617.630
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    99.107  
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost   17.526
  402 Izdatki za blago in storitve     466.229
  403 Plačila domačih obresti     15.436
  409 Rezerve       19.332
 41 TEKOČI TRANSFERI       703.190
  410 Subvencije       12.519
  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom   352.662
  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam   74.601
  413 Drugi tekoči domači transferi     263.408
  414 Tekoči transferi v tujino     0
 42 INVESTICIJSKI ODHODKI       906.070
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev    906.070
 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI      166.803
  431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam,
         ki niso proračunski uporabniki     104.323    
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom     62.480 
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)      163.675
______________________________________________________________________________________________________

 B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
_____________________________________________________________________________________________________ 
  Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto     Proračun leta 2007
______________________________________________________________________________________________________
IV. PREJETA VRAČILA      
  DANIH POSOJIL IN 
  PRODAJA KAPITALSKIH 
  DELEŽEV (750+751+752)      0
 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     0
  750 Prejeta vračila danih posojil     0
  751 Prodaja kapitalskih deležev     0
  752 Kupnine iz naslova privatizacije     0
V.  DANA POSOJILA 
  IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
  DELEŽEV (440+441+442+443)     0
 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
      DELEŽEV        0
  440 Dana posojila      0
  441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb    0
  442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije   0
  443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki   imajo premoženje 
  v svoji lasti       0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
  IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
  (IV.-V.)        0
______________________________________________________________________________________________________
 C.RAČUN FINANCIRANJA
_____________________________________________________________________________________________________ 
 Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto     Proračun leta 2007
______________________________________________________________________________________________________
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VII. ZADOLŽEVANJE (500)       0
 50 ZADOLŽEVANJE       0
  500 Domače zadolževanje      0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)       42.565
 55 ODPLAČILA DOLGA       42.565
  550 Odplačila domačega dolga     42.565

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE ) SREDSTEV NA RAČUNIH
  (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)      121.110

X. NETO ZADOLŽEVANJE
  (VII.-VIII.)       -42.565     

XI. NETO FINANCIRANJE        
     (VI.+VII.-VIII.-IX.)           -163.675
_____________________________________________________________________________________________________
  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
  9009 Splošni sklad za drugo      12.051

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: 
področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih 
proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim 
kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov  in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita 
na spletni strani Občine Šmartno ob Paki.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-konta.

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji 
prihodki:
1. prihodki okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in okoljske dajatve za onesnaževanje okolja 
zaradi odvajanja odpadnih voda ter prispevki za razširjeno reprodukcijo vodovoda in kanalizacije,
2. prihodki od prodaje občinskih nepremičnin in se uporabijo za nakup novih nepremičnin.

5. člen

(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi 
v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika. 

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o 
veljavnem proračunu za leto 2007 in njegovi realizaciji.

6. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih 
programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke 
in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
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1. v letu 2008 40 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 30 % navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za 
tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na 
podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti 
za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih 
uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v  finančnem načrtu neposrednega uporabnika in 
načrtu razvojnih programov.

7. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost 
se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo 
v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen

(proračunski skladi)
Proračunski sklad je poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.

Proračunska rezerva se v letu 2007 oblikuje v višini 16.620 eurov.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega 
odstavka 49. člena ZJF do višine 16.620 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

9. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 250 eurov odpiše oziroma delno odpiše 
plačilo dolga.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih 
terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2007 lahko zadolži do višine 5 % zadnjega 
sprejetega proračuna.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Šmartno ob 
Paki, v letu 2007 ne sme preseči skupne višine 5% realiziranih prihodkov v letu v katerem se daje poroštvo. Izdana poroštva se 
štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.

11. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima 
občina odločujoč vpliv na upravljanje)

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 
2007 zadolžijo le pod pogoji in s soglasjem Sveta Občine Šmartno ob Paki.

Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2007 zadolžijo le pod pogoji in s soglasjem 
Sveta Občine Šmartno ob Paki.
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6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen

(začasno financiranje v letu 2008)
V obdobju začasnega financiranja Občine Šmartno ob Paki v letu 2008, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok 
in sklep o določitvi začasnega financiranja.

13. člen

(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 410-01/2007  
Datum: 02.04.2007
      

Župan Občine Šmartno ob Paki
Alojz Podgoršek, s.r.

PRILOGA: 
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur. list RS, št. 69/03 in 18/04 - ZVKSES), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 
14/04, 34/04, 62/06),  Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur.list RS, št. 24/06 uradno prečiščeno besedilo),  Zakona o socialnem varstvu (Ur. list RS, št. 36/04 
– uradno prečiščeno besedilo),  16. člena Statuta  občine  Šmartno ob Paki  (Uradni vestnik MOV, št. 13/06 ) in določb Pogodbe o soinvestiranju pri zagotavljanju 
neprofitnih najemnih stanovanj,  z dne 26.8. 2004,  sklenjene med Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom, Ljubljana in Občino Šmartno ob 
Paki ter sklepa Sveta občine Šmartno o Paki, sprejetega na 5. seji, dne 02.04.2007 
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana
in
Občina Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 72, 3327 Šmartno ob Paki
objavljata  

JAVNI RAZPIS 
ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

1. PREDMET RAZPISA 
1.1.
Občina Šmartno ob Paki  v svojem imenu in s soglasjem ter po pooblastilu Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, 
javnega sklada (v nadaljevanju: razpisnik) razpisuje oddajo v najem okvirno 16 neprofitnih najemnih stanovanj, ki bodo uspelim 
upravičencem oddana v najem predvidoma 31.07.2007.
 
Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi:
- lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o 

dodeljevanju neprofitnih stanovanj (Ur. list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, v nadaljevanju: pravilnik) niso zavezanci za plačilo 
lastne udeležbe;

- lista B za stanovanja predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na določila 9. člena pravilnika  zavezanci za plačilo 
lastne udeležbe in varščine.

Od razpisanega števila 16 stanovanj bo predvidoma:
- 10 stanovanj namenjenih za oddajo v najem prosilcem, ki glede na socialne razmere po 9. členu pravilnika niso zavezanci za 

plačilo lastne udeležbe in varščine in se bodo uvrščali na listo A in 
- 6 stanovanj namenjenih za oddajo v najem prosilcem, ki presegajo mejo dohodka, določeno v 9. členu pravilnika, in so 

zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine ter se bodo uvrščali na listo B. 

Med stanovanji, ki so predmet razpisa in so navedena v predhodnem odstavku sta 2 stanovanja namenjena za oddajo v najem 
invalidnim osebam, ki so trajno vezane na uporabo invalidskega vozička. Ti prosilci se bodo uvrščali na ločene liste v okviru liste 
A (oproščeni plačila lastne udeležbe in varščine) oziroma liste B (zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine), odvisno od 
dohodka gospodinjstva. 
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Vsa stanovanja so predvidena na lokaciji Šmartno ob Paki, stanovanjski blok B2.

Lastnika stanovanj sta Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana in Občina Šmartno ob 
Paki, Šmartno ob Paki 72, 3327 Šmartno ob Paki. Najemniki bodo najemne pogodbe sklepali z lastnikom neprofitnega stanovanja, 
oddanega v najem.
     
1.2.
Najemnina za dodeljena neprofitna stanovanja bo določena na podlagi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih 
stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Ur. list RS, št. 131/03, 142/04) oziroma na podlagi 
predpisa, ki bo veljal v času oddaje stanovanja v najem.

Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavljajo pravico do znižane neprofitne najemnine v skladu z uredbo, citirano v prejšnjem 
odstavku oziroma predpisom, veljavnim v času trajanja najemnega razmerja.

Za povprečno veliko dvosobno stanovanje v izmeri 55,00 m2, točkovano s 320 točkami, znaša najemnina v mesecu januarju 
2007, izračunana na podlagi navedenih veljavnih predpisov, 180 EUR.

Najemodajalec neprofitnega stanovanja ima pravico vsakih pet let od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju 
pogojev za pridobitev neprofitnega stanovanja. Če najemnik ni več upravičen do neprofitnega stanovanja, se najemna pogodba 
lahko spremeni v najemno pogodbo za tržno stanovanje po merilih in postopku določenim s pravilnikom.

1.3.
Pri dodelitvi neprofitnih stanovanj bodo upoštevani naslednji površinski normativi:

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in gornjega razreda povečajo za 6 m2.

Občina lahko odda v najem tudi manjše stanovanje, če se upravičenec s tem strinja ali če to želi.  

2. RAZPISNI POGOJI

2.1.
Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so popolno poslovno sposobni državljani Republike Slovenije in državljani 
članic Evropske unije, ob upoštevanju vzajemnosti, ki imajo stalno prebivališče na območju  Občine  Šmartno ob Paki.

Upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi:
- ženske in ženske z otroki, žrtve družinskega nasilja z začasnim bivanjem v materinskih domovih in zatočiščih-varnih hišah, 

zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, ki imajo v občini Šmartno ob Paki začasno bivališče;
- invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, lahko ne glede na kraj stalnega 

prebivališča, zaprosijo za pridobitev neprofitnega stanovanja tudi v občini Šmartno ob Paki, če imajo na območju občine 
Šmartno o Paki večje možnosti za zaposlitev ali ker jim je zagotovljena pomoč druge osebe in zdravstvene storitve;

- najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju – prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne 
pogoje  do dodelitve neprofitnega stanovanja po pravilniku.

2.2.
Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če dohodki njihovih gospodinjstev v letu 2006 ne presegajo v točki 
2.3. za listo B določenih odstotkov od povprečne neto plače v državi, ki je v letu 2006 znašala 773,42 EUR. 

Glede na višino dohodka gospodinjstva, kot je razvidno v točki 2.3, prosilci kandidirajo za stanovanja po listi A – brez lastne 
udeležbe ali listi B – z lastno udeležbo.

2.3.
Prosilci za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem se ločijo na tiste, ki so glede na višino dohodka gospodinjstva oproščeni 
plačila lastne udeležbe – lista A in na prosilce, ki so dolžni plačati lastno udeležbo  – lista B.
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Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja lestvica nadaljuje na listi A s prištevanjem po 20 odstotnih točk, na listi B 
pa s prištevanjem 25 odstotnih točk.

2.4.

2.4.1.

Vsi upravičenci za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati še naslednje splošne 
pogoje:
- da mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v letu 2006 ne presegajo gornje meje določene v točki 2.3. tega razpisa;
- da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas  z neprofitno 

najemnino ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, razen če je stanovanje ali stanovanjska stavba 
po zakonu oddana v najem za nedoločen čas, z neprofitno najemnino;

- da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40 % vrednosti primernega 
stanovanja. Vrednost 40 % primernega stanovanja je razvidna iz preglednice v točki 2.4.3.

2.4.2.
Do dodelitve neprofitnega stanovanja so upravičeni tudi najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju – 
prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja po 
pravilniku.

2.4.3.
Glede na število članov gospodinjstva vrednost drugega premoženja (vse drugo premično ali nepremično premoženje v državi 
in tujini razen premoženja po 3. alinei 3. člena pravilnika) v lasti prosilca ali drugih družinskih članov ne sme presegati naslednjih 
zneskov: 

Kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja se upošteva stanovanje točkovano s 320 točkami po vrednosti točke 
2,63 EUR in površinski normativi, predvideni za stanovanja s plačilom lastne udeležbe. 

Glede lastništva premoženja prosilca in ostalih članov gospodinjstva, ki z njim stalno prebivajo, se v premoženje ne všteva 
vrednost poslovnih prostorov in opreme do celotne vrednosti primernega stanovanja, kolikor gre za dejavnost, s katero se prosilec 
preživlja.

Kolikor gre za prosilca invalida oziroma družino z invalidnim članom, se ob predložitvi ustreznih dokazil do celotnih dohodkov 
gospodinjstva odšteje znesek, ki ga invalid troši za nakup določenih pripomočkov, ki jih potrebuje zaradi invalidnosti.

Kolikor gre za žrtev nasilja v družini, ki zaradi nasilja v družini ne more koristiti pravice do solastniškega deleža na stanovanju 
ali stanovanjskih hiši, se obseg stanovanjskega premoženja posebej evidentira in upošteva pri odločitvi občine o času najema in 
višini najemnine. 

2.5.
Na razpisu ne morejo sodelovati:
- tisti, ki jim je bilo v času do uveljavitve stanovanjskega zakona v letu 1991 že dodeljeno družbeno stanovanje in so po sklepu 
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sodišča stanovanjsko pravico izgubili;
- tisti, ki jim je bila najemna pogodba, sklenjena po letu 1991, po sklepu sodišča odpovedana iz krivdnih razlogov.

2.6.
Občina določa v skladu s 4. členom pravilnika poleg splošnih pogojev še dodaten pogoj stalnosti bivanja v Občini Šmartno ob 
Paki, ki ga morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do točkovanja dobe bivanja in sicer: 
 
stalno bivanje v Občini  Šmartno ob Paki:
nad 5 do 10 let………..  20 točk,
nad 10 do 15 let………  40 točk,
nad 15 do 20 let………  90 točk,
nad 20 let……………..110 točk.  

Upošteva se število let dopolnjenih pred objavo razpisa. V primeru prekinitve bivanja se leta seštevajo.

3. KRITERIJI IN MERILA ZA OCENJEVANJE STANOVANJSKIH IN SOCIALNIH RAZMER PROSILCEV

3.1.
Prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem bo sestavljena na podlagi kriterijev, ki jih določa Pravilnik 
o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem.

Poleg kriterijev iz prejšnjega odstavka, se v skladu s 6. členom pravilnika upoštevajo še naslednje prednostne kategorije prosilcev 
pri dodelitvi neprofitnega stanovanja: prednost imajo mlade družine in mladi, družine z večjim številom otrok, invalidi in družine 
z invalidnim članom, družine z manjšim številom zaposlenih, državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali pa so 
podnajemniki, žrtve nasilja v družini, kar je izraženo s številom točk v preglednici pod točko 3.3.1.

3.2.
Poleg prednostnih kategorij prosilcev, opredeljenih v prejšnji točki, se v skladu s 6. členom pravilnika upoštevajo še naslednje 
prednostne kategorije prosilcev:
- lastna udeležba, ki jo lahko plačajo prosilci z višjim dohodkom gospodinjstva oziroma dohodkom, ki presega mejo dohodka, 

določeno v 9. členu pravilnika, glede na to, da imajo prosilci višje dohodke in lahko sami prispevajo k rešitvi stanovanjskega 
vprašanja;

- prosilci z doseženo višjo, visoko ali univerzitetno stopnjo izobrazbe ter magisterijem ali doktoratom, s čimer se omogoči 
uveljavljanje prednosti občanom, ki vlagajo v lastno izobrazbo;

- prosilci, ki so sodelovali na prejšnjih razpisih in se vsaj enkrat uvrstili na prednostno listo, vendar niso pridobili pravice do 
dodelitve stanovanja v najem glede na število razpisanih stanovanj; 

- prosilci, ki so najemniki najnujnejših bivalnih prostorov oziroma bivalnih enot v lasti občine, pod pogojem, da imajo poravnane 
vse obveznosti za uporabo bivalne enote.

3.3.

3.3.1.
Prednostne kategorije opredeljene v točki 3.1. in 3.2. se za posamezno listo prosilcev A oziroma B točkujejo z naslednjo višino 
točk:
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4.     LASTNA UDELEŽBA

Lastna udeležba so vračljiva denarna sredstva najemnika, 
namenjena za pridobivanje neprofitnih stanovanj v lasti 
najemodajalcev. Višina lastne udeležbe lahko znaša največ 
10% vrednosti neprofitnega stanovanja , pri čemer se vrednost 
določa na podlagi in skladno z določili Pravilnika o merilih za 
ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb, brez 
vpliva lokacije.

Pogoje v zvezi z morebitnim plačilom in vračilom lastne 
udeležbe uredita uspeli prosilec in lastnik stanovanja s posebno 
pogodbo.

Varščina so denarna sredstva, ki so ob morebitni izselitvi 
najemnika iz stanovanja potrebna za vzpostavitev stanovanja 
v stanje ob vselitvi, ob upoštevanju običajne rabe stanovanja. 
Višina varščine znaša tri mesečne najemnine za stanovanje, 
ki se dodeljuje v najem. Varščina se vrne ali poračuna ob 
prenehanju najemnega razmerja.

Lastno udeležbo in varščino so zavezani plačati upravičenci, 
katerih dohodek presega mejo določeno v 9. členu pravilnika 
(upravičenci po listi B), pred oddajo stanovanja v najem. 
Podrobnejši pogoji v zvezi s plačilom in vračilom varščine se 
opredelijo v odločbi in najemni pogodbi.     

5.   ZAMENJAVE  NEPROFITNIH STANOVANJ

Občina bo v okviru svojih možnosti omogočala menjave 
najemnih stanovanj in pri tem upoštevala spremenjene potrebe 
najemnikov neprofitnih stanovanj po primerni stanovanjski 
površini, lokaciji stanovanja, legi (nadstropje) in višini najemnine 
in drugih stroškov za uporabo stanovanja. Za upravičence do 
zamenjave stanovanj bo sestavljen poseben seznam A in B z 
enako opredelitvijo, kot pri dodelitvah.

6.   RAZPISNI POSTOPEK

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih 
stanovanj v najem, dvignejo obrazec vloge, s katerim se 
prijavijo na razpis od 18.04.2007  do vključno  10.05.2007  v 
upravi  občine Šmartno ob Paki , vsak delovni dan od 8.00 do 
15.00 ure, ob sredah  od 8.00 do 17.00 ure in ob petkih  od 
8.00 do 13.00 ure.

Odvisno od dohodka gospodinjstva vložijo prosilci vloge na 
obrazcu A ali B.

Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati upravno takso v višini 
50 točk za vlogo in 200 točk za izdajo odločbe po tarifni številki 
1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 
114/05 uradno prečiščeno besedilo), kar znaša 17,73 EUR. 
Upravna taksa v znesku 17,73 EUR  se plača v  upravi  Občine 
Šmartno ob Paki ali s plačilnim nalogom na račun številka: 
01325–0100018609, katerega fotokopijo se nalepi na vlogo.

Taksni zavezanci v slabih premoženjskih razmerah lahko 
zahtevajo oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo zahtevane 
kriterije po 25. členu Zakona o upravnih taksah, s tem da 
status dokažejo s pravnomočno odločbo Centra za socialno 
delo ali drugimi dokazili.      

Vloge s prilogami in dokazilom o plačani upravni taksi se bodo 
sprejemale v upravi  občine Šmartno ob Paki   od  18. 4. 2007   
do vključno  10. 5. 2007, in sicer vsak delovni dan od 8.00 do 
15.00 ure, ob sredah od 8.00 do 17.00 ure ter ob petkih od 
8.00 do 13.00 ure.

Prosilci  pa lahko svoje vloge pošljejo tudi po pošti s priporočeno 
pošiljko do vključno 10.05.2007, v zaprti kuverti na naslov 
Občina Šmartno ob Paki , Šmartno ob Paki št. 72, 3327 
Šmartno ob Paki, s pripisom  »Prijava na razpis za dodelitev 
neprofitnih stanovanj v najem - NE ODPIRAJ« .

Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo, bo pozvan, da vlogo 
v določenem roku dopolni. Vloge prosilcev, ki v roku ne bodo 
dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku razpisnega roka, 
bodo s sklepom zavržene.

K vlogi za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem morajo 
prosilci priložiti naslednje listine navedene pod tč. 1., 2., 3. in 
5, druge listine pa, če na njihovi podlagi uveljavljajo dodatne 
točke:

1. izpolnjen obrazec vloge za dodelitev neprofitnih stanovanj 
v najem; 

2. izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih družinskih 
članov (s podpisi vseh družinskih članov oziroma njihovih 
zakonitih zastopnikov) s potrdilom Davčne uprave 
ter izjavo, s katero prosilec in drugi polnoletni člani 
gospodinjstva dovoljujejo vpogled v svoje osebne podatke 
pri drugih upravljavcih zbirk podatkov; 

3. odločbo o odmeri dohodnine za leto 2005 in potrdilo o 
skupnem neto dohodku gospodinjstva v letu 2006 (osebni 
dohodek, pokojnina, dohodek iz dela prek Študentskega 
servisa, invalidnina, itd.) z navedbo dobe zaposlitve. Kot 
dohodek se ne šteje preživnina za otroka, dodatek za 
pomoč in postrežbo in drugi prejemki za nego in pomoč, 
otroški dodatek, dodatek za nego otroka, štipendije, 
dohodki od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v 
institucionalno varstvo, sredstva za odpravo posledic 
elementarne nesreče itd;  

4. potrdilo o nezaposlenosti prosilca, njegovega zakonskega 
ali izvenzakonskega partnerja oziroma drugega 
družinskega člana (izda Zavod RS za zaposlovanje); 

5. veljavno dokazilo o stanovanjskem statusu: najemna 
ali podnajemna pogodba oziroma izjava prosilca, zakaj 
pogodba ni sklenjena; 

6. dokazilo o plačani najemnini oziroma podnajemnini; 
7. dokazilo o poravnanih obveznostih na najemnini in 

obratovalnih stroških, če je prosilec najemnik bivalne 
enote; 

8. dokazilo o kvaliteti bivanja – stanovanje ovrednoteno z 
največ 110 točkami (točkovalni zapisnik ali opis kvalitete 
stanovanja: leto izgradnje, vlažno, kletno, dotrajane 
instalacije ipd.) in eventualna utesnjenost z opisom 
posameznih prostorov in navedbo površin; 

9. kopijo poročnega lista;
10. dokazilo o skupnem gospodinjstvu partnerjev najmanj 

eno leto pred objavo tega razpisa ali dokazilo, da imata 
partnerja skupnega otroka – v primeru izvenzakonske 
skupnosti;

11. kopijo izpiska iz rojstne matične knjige za vsakega 
otroka; 
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12. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so starejši od 18 let; 
13. zdravniško potrdilo o nosečnosti; 
14. odločbo socialne službe o ločenem življenju roditeljev 

in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih 
razmer (rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu, če so 
razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere); 

15. dokazilo o statusu roditelja, ki sam preživlja otroka 
(samohranilec) – potrdilo, da je preživnina neizterljiva 
oziroma odločbo o prejemanju preživnine iz preživninskega 
sklada; 

16. potrdilo o strokovni izobrazbi prosilca (fotokopija diplome, 
spričevala, drugo; listine izdane v tujini morajo biti 
nostrificirane); 

17. potrdilo ustrezne institucije, če je prosilec ali njegov ožji 
družinski član, ki bo z njim stalno prebival, gibalno ovirana 
oseba, trajno vezana na uporabo invalidskega vozička ali 
trajno pomoč druge osebe; 

18. dokazilo o invalidnosti I. kategorije in invalidnosti zaradi 
okvare čuta - slepota, gluhost (odločba Centra za socialno 
delo, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
Zavoda za zaposlovanje, Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje RS); 

19. izvid osebnega zdravnika, s katerim se dokazuje trajna 
obolenja prosilca ali družinskih članov, pogojena s slabimi 
stanovanjskimi razmerami; 

20. odločba o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše 
polnoletne osebe glede na zmerno, težjo ali težko duševno 
ali težko telesno motnjo ali izvid in mnenje specialistične 
pediatrične službe; 

21. strokovno mnenje centra za socialno delo ter vladnih in 
nevladnih organizacij (materinski domovi, zatočišča - 
varne hiše, zavetišča, centri za pomoč žrtvam kaznivih 
dejanj), ki nudijo žrtvam nasilja v družini psihosocialno 
pomoč ob nasilju; 

22. dokazilo o sodelovanju na prejšnjih razpisih (sklep). 

Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša 
od 30 dni od objave razpisa.

Potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču in 
številu članov gospodinjstva bo pridobil občina neposredno od 
pristojnega državnega organa.

Občina k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku razpisnega 
roka udeležencem razpisa ne vrača. 

7.  SPLOŠNE DOLOČBE

Strokovna služba občine bo preverjala pravočasnost prispelih 
vlog in njihovo popolnost ter  sedanje stanovanjske razmere 
prosilcev.

Komisija, ki jo imenuje župan, bo proučila utemeljenost 
pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih 
za oblikovanje prednostne liste za oddajo neprofitnih stanovanj 
in dokumentiranih poizvedb, ki jih opravijo pri pristojnih organih 
in organizacijah ter posameznikih.

Komisije si lahko stanovanjske razmere prosilcev tudi 
ogledajo. V primeru ogleda se ta opravi nenapovedano in le 
pri tistih udeležencih, ki bodo na podlagi predložene listinske 

dokumentacije zbrali največje število točk glede na število 
razpisanih stanovanj.

Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci razpisa 
uvrščeni na prednostno listo in sicer po številu zbranih točk. 
Če eden ali več prosilcev doseže enako število točk glede na 
oceno stanovanjskih in socialnih razmer, imajo prednost prosilci 
z daljšo dobo bivanja v  Občini Šmartno ob Paki , prosilci, ki so 
bili uvrščeni na prednostno listo prejšnjega razpisa, družina z 
večjim številom otrok. Seznam upravičencev, ki se bodo uvrstili 
na prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem 
bo javno objavljen na enak način kot razpis v roku 6 mesecev 
po zaključku razpisa. Seznam upravičencev po posameznih 
kategorijah prosilcev, ki niso zavezanci za plačilo lastne 
udeležbe (lista A) bo objavljen ločeno od seznama ostalih 
upravičencev (lista B). 

Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi oziroma 
neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev. Če se posamezni 
udeleženec razpisa ne strinja z odločitvijo, se lahko v roku 15 
dni po prejemu odločitve pritoži. Pritožbo naslovi na občino. O 
pritožbi odloči v roku 60 dni župan Občine Šmartno ob Paki. 
Odločitev župana o pritožbi je dokončna.

Po rešitvi pritožb bo javno objavljen seznam upravičencev, 
ki jim bodo zagotovljena stanovanja. Upravičenec, ki 
neupravičeno zavrne dodeljeno primerno stanovanje ali ki se 
na ponovni poziv k sklenitvi najemne pogodbe ne odzove, se 
črta iz seznama upravičencev.
 
Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo občina ponovno preverila, 
če udeleženec razpisa še izpolnjuje merila za upravičenost do 
dodelitve neprofitnega stanovanja v najem. V primeru bistvenih 
sprememb, ki vplivajo na upravičenost, se lahko postopek 
obnovi in prosilca črta iz seznama upravičencev.

Vse informacije lahko dobite osebno na sedežu Občine 
Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki št. 72,  v času od:
- ponedeljek  12.00 – 15.00,
- sreda           12.00 – 17.00,
- petek           10.00 – 13.00

ter na  telefonski številki: 03 898 49 50.

Številka: 352-5/2007 
Datum:   12.04.2007
      

Župan Občine Šmartno ob Paki
Alojz Podgoršek, s.r.
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Občina Šmartno ob Paki objavlja na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. list RS št. 22/98) in 6. člena Pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov v občini 
Šmartno ob Paki (Ur. vestnik MOV št. 7/2001) 

Javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2007, ki jih bo občina 

sofinancirala iz občinskega proračuna.
1. Predmet razpisa
Predmet  javnega razpisa so programi javnega interesa za naslednje vsebine :

Proračunska 
postavka: 
1805 ŠPORT  IN  PROSTOČASNE  DEJAVNOSTI   127.144  EUR
18059001  Programi športa       50.155     “
     18051001   Vzgoja mladih športnikov        4.590    “
     18051002   Športne dejavnosti       15.440    “
     18051003   Tekoče vzdrževanje športnih objektov     28.375    “
      
18051005    Delovanje športne zveze        1.750   “ 
  
2. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo:  športna društva in klubi, in njihova združenja, zavodi, gospodarske družbe in  druge organizacije, 
ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti  na področju  športa in zavodi s področja vzgoje in 
izobraževanja, ter individualnmo rangirani športniki iz Občine Šmartno ob Paki, ki aktivno tekmujejo v športni panogi za katero v 
Občini Šmartno ob Paki ni registriranega društva ali kluba   (v nadaljevanju: izvajalci).

Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo izvajalci pod naslednjimi pogoji:
- da imajo sedež oziroma stalno bivališče v občini Šmartno ob Paki,
- da so registrirani za izvajanje športnih dejavnosti najmanj eno leto,
- da imajo za določene športne programe zagotovljeno redno in programsko urejeno vadbo,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih 

aktivnosti,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih. 
- da občini redno dostavljajo programe dejavnosti s področja športa, podatke o članstvu in plačani članarini, poročila o realizaciji 

programov in doseženih rezultatih ter druge zahtevane podatke.  

3. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
- izpolnjen obrazec “Prijava na javni razpis za leto 2007”,
- opis  programov oz. planov dela za leto 2007, ki morajo biti finančno ovrednoteni, navedeni pa morajo biti tudi predvideni viri 

financiranja, 
- poročilo o realizaciji programov za leto 2006 in doseženih tekmovalnih rezultatih.

4. Rok in način prijave
Prijave na javni razpis morajo izvajalci poslati s priporočeno pošiljko (s pripisom: javni razpis - šport 2007) ali oddati osebno na 
naslov: Občina Šmartno ob Paki, 3327 Šmartno ob Paki, do vključno 1. 5. 2007.

5. V roku prispele prijave bo pregledal in ovrednotil  Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti Občine 
Šmartno ob Paki. Predlog pa v skladu z  razpoložljivimi sredstvi občinskega proračuna za leto 2007,  potrdi Svet občine Šmartno 
ob Paki .

Z izbranimi izvajalci letnih programov športa, ki bodo predložili vso zahtevano dokumentacijo, bomo podpisali pogodbe o dodeljeni 
višini sredstev ter dinamiki koriščenja .

6. Podrobne informacije in prijavno dokumentacijo dobite osebno na sedežu občine, Šmartno ob Paki 72,  tel.št.: 898-49-50.

Številka: 67100- 5/ 2007
Datum:   5. 4. 2007 

Župan Občine Šmartno ob Paki
Alojz Podgoršek, s.r.
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