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Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 33/07) in 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MO 
Velenje št. 15/06), je župan Mestne občine Velenje dne 13.05.2008 sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 

Zazidalnega načrta Selo

1. člen
(splošno)

S tem sklepom župan Mestne občine Velenje določa postopek 
priprave sprememb in dopolnitev odloka o Zazidalnem načrtu 
Selo  (odlok objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine 
Velenje št. 01/03, 2/05, 22/06 in 22/07)  - v nadaljevanju ZN.

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta)

(1) Pobudo za spremembe in dopolnitve odloka o ZN je podala 
investitor gradnje večstanovanjskega kompleksa na območju 
Sela v Velenju podjetje Cigrad d.o.o., Ravne pri Šoštanju.  Pri 
izdelavi projekta za gradbeno dovoljenje (PGD) za predvidene 
večstanovanjske objekte z oznako 01/A, 01/B, 02/A, 02/B, 
03/A, 03/B in 04/A na območju ZN, se je pokazalo, da so z 
odlokom predpisane tlorisne dimenzije nekoliko drugačne, kot 
je bilo predpisano z odlokom. Pri projektiranju se je namreč 
pokazalo, da nosilni raster zgornjih etaž narekuje zasnova 
predvidenih podzemnih garaž, ki morajo biti zaradi sorazmerno 
utesnjenega prostora, čim bolj racionalno zasnovane, zaradi 
zagotovitve potrebnega števila parkirnih mest za predvidena 
stanovanja. Zato se je nosilni raster moral prilagoditi osnovni 
nosilni konstrukciji garaž v kletni etaži, kar narekuje nekoliko 
večjo širino predvidenih večstanovanjskih blokov, kot to 
predvideva obstoječi odlok. Zato so predlagane manjše 
spremembe in dopolnitve odloka o ZN, ki se bodo prilagodile 
na že izdelan PGD projekt, z namenom da bo investitor čim 
prej lahko pridobil gradbeno dovoljenje za gradnjo predvidenih 
stanovanjskih blokov. Pri spremembah in dopolnitvah se ne 
spreminja predpisana etažnost predvidenih objektov, prav 
tako tudi ne celotna urbanistična zasnova kompleksa. Pri 
predlaganih spremembah in dopolnitvah odloka o ZN se ne 
spreminjajo odmiki od sosednjih parcel in na novo zasnovanih 
prometnic, spreminjajo se le posamezne tlorisne dimenzije 
predvidenih objektov znotraj obravnavanega kompleksa, v 
interesu izboljšanja racionalne izrabe razpoložljivega prostora 
na obravnavani lokaciji znotraj ZN  

(2) Predvidene spremembe in dopolnitve odloka o ZN  ne 
spreminjajo namenske  rabe zemljišč na območju ZN, prav 
tako tudi ne meje območja ZN. Spreminjajo se le določila 
odloka o ZN glede tlorisnih dimenzij predvidenih objektov (le 
širina) in nekatera predpisana oblikovna načela oblikovanja 
predvidenih objektov, zaradi bolj racionalne gradnje in s tem 
manjše cene stanovanj, ki bodo ponujena občanom za nakup. 
S spremembami in dopolnitvami odloka o ZN, bodo bolj jasno 
opisani nekateri arhitekturni elementi predvidenih objektov in 
njihove okolice, zaradi jasnosti določil odloka in posledično 
pridobitve gradbenega dovoljenja za gradnjo predvidenih 
objektov .

3. člen
(območje prostorskega akta)

Območje (meja) veljavnega ZN  se s predlaganimi spremembami 
in dopolnitvami odloka o ZN ne spreminja. 

4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)

Strokovne podlage  pri spremembah in dopolnitvah odloka o ZN 
niso predvidene, saj gre le za manjše spremembe tekstualnega  
dela odloka o ZN.

5. člen
(roki in postopek za pripravo sprememb in dopolnitev ZN )

(1) Za potek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev 
ZN  bo upoštevan postopek priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta, določenega z  Zakonom o prostorskem  
načrtovanju (ZPNačrt).

Začetek priprave  sprememb in dopolnitev ZN
    
(2) Postopek priprave sprememb in dopolnitev ZN  se prične s 
sklepom, ki ga sprejme župan in ga objavi v Uradnem vestniku 
MOV  in na svetovnem spletu ter ga pošlje Ministrstvu za okolje 
in prostor Republike Slovenije.

Osnutek  sprememb in dopolnitev ZN
    
(3) Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah ZN, izdela 
pooblaščena projektantska organizacija za prostorsko 
načrtovanje (v nadaljevanju izdelovalec) ali UOP MOV.
    
(4) UOP MOV pošlje osnutek  sprememb in dopolnitev ZN 
nosilcem urejanja prostora, ter jih pozove, da v roku 30 dni od 
prejema poziva dajo smernice. 
    
(5) Nosilci urejanja prostora v roku 30 dni podajo smernice za 
načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti. Nosilci 
urejanja prostora pošljejo smernice UOP MOV. Če nosilci 
urejanja prostora v roku iz prejšnjega odstavka ne podajo 
smernic, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec 
upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene 
prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.

Dopolnjen osnutek  sprememb in dopolnitev ZN
    
(6) Ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora 
izdelovalec dopolni osnutek  sprememb in dopolnitev ZN. 

Sodelovanje javnosti
   
(7) UOP MOV mora v postopku priprave sprememb in dopolnitev 
ZN  omogočiti javnosti seznanitev z njegovim dopolnjenim 
osnutkom  v okviru javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni in 
v tem času zagotoviti tudi njegovo javno obravnavo. Javnost 
je obveščena z javnim naznanilom na svetovnem spletu in na 
krajevno običajen način.
    
(8) UOP MOV obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi 
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev ZN  najmanj 7 
(sedem) dni pred začetkom javne razgrnitve.
(9) V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe 
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in predloge na dopolnjen osnutek  sprememb in dopolnitev 
ZN.
    
(10) UOP MOV prouči pripombe in predloge javnosti na 
dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev ZN ter do 
njih zavzame stališče. Lastnice ali lastnike zemljišč na 
obravnavanem območju sprememb in dopolnitev sprememb 
in dopolnitev ZN, UOP MOV pisno seznani s svojimi stališči 
glede pripomb in predlogov, ki so jih izrazili v okviru javne 
razgrnitve.

Predlog  sprememb in dopolnitev ZN
    
(11) Izdelovalec pripravi predlog sprememb in dopolnitev ZN 
na podlagi stališč do pripomb ter predlogov javnosti in ga 
posreduje nosilcem urejanja prostora, da v  30 dneh podajo 
mnenje, ali predlog sprememb in dopolnitev ZN  upošteva 
njihove smernice.
   
(12) UOP MOV predloži županu usklajen predlog sprememb 
in dopolnitev ZN. Župan predloži usklajen predlog v sprejem 
Svetu MOV, če je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, 
da so v predlogu sprememb in dopolnitev ZN smernice 
upoštevane.
Sprejem  sprememb in dopolnitev ZN
    
(13) Spremembe in dopolnitev ZN sprejme Svet MOV z odlokom 
in ga objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

6. člen
 (nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)

    
(1) Nosilci javnih pooblastil, ki dajejo smernice in mnenja, so:
Mestna občina Velenje, Urad za javne gospodarske službe.
   
(2) Ministrstva in nosilci urejanja prostora, drugi nosilci uradnih 
pooblastil in drugi udeleženci na lokalnem nivoju podajo 
izhodišča, če to pogojujejo potrebe ugotovljene v postopku 
priprave sprememb in dopolnitev ZN.
    
 (3) Navedeni nosilci urejanja prostora podajo smernice k 
osnutku sprememb in dopolnitev ZN ter mnenja k predlogu 
sprememb in dopolnitev ZN. Če se v postopku priprave 
sprememb in dopolnitev ZN  ugotovi, da je potrebno pridobiti 
mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se slednje 
naknadno vključi v postopek.

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in 

dopolnitev ZN )

Izdelavo  sprememb in dopolnitev ZN  financira  Mestna občina 
Velenje iz proračuna za leto 2009 .

8. člen
 (začetek veljavnosti sklepa)

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje 
in v svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave.

Številka:   350-03-0006/2002-300
Datum:     03.04. 2009

        
Župan Mestne občine Velenje

Srečko MEH, s.r. 

Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 33/07) in 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik MO 
Velenje št. 15/06), je župan Mestne občine Velenje dne 13.05.2008 sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 

območje urejanja S4/9,  Za gradom v Velenju
1. člen

(splošno)

(1) S tem sklepom župan Mestne občine Velenje določa 
postopek priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje urejanja S4/9, Za gradom v 
Velenju  (odlok objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine 
Velenje št. 2/01)  - v nadaljevanju PUP.

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta)

(1) Pobudo za spremembe in dopolnitve PUP so podali nekateri 
prebivalci območja urejanja S4/9a, Za gradom v Velenju. Želijo 
dozidave ali rekonstruirane objekte ogrevati na nove alternativne 
vire , ki po veljavnem odloku niso dopustni. Celotno območje je 
toplovodno ogrevano in omogoča priključitev vseh morebitnih 
dozidav in dopolnilne gradnje na obravnavanem območju na to 
toplovodno omrežje. Je pa priključitev na obstoječe toplovodno 
omrežje, ki je ekološko nesporno, sorazmerno drago, zato 
bodoči graditelji iščejo rešitve v novih alternativnih (obnovljivih) 
virih, ki jih priporoča tudi obstoječa zakonodaja. Zato Urad za 
okolje in prostor MOV predlaga manjšo spremembo določil 
odloka o PUP, da je možno nove objekte (novogradnje, 
dozidave, nadzidave in poslovne objekte) ogrevati tudi na 
alternativne vire (elektrika, toplotne črpalke, sončno energija), ki 
dodatno ne onesnažujejo bivalnega okolja (zrak,tla, vode,hrup, 
svetlobno onesnaževanje, itd). Da bi se omogočilo ogrevanje 
in oskrbovanje predvidenih novogradenj na obravnavanem 
območju je predvidena minimalna sprememba veljavnega 
odloka o PUP, kar priporoča tudi nova prostorska zakonodaja, 
kateri se bo ta odlok o PUP v celoti prilagodil. 

 (2) Predvidene spremembe in dopolnitve odloka o PUP  ne 
spreminjajo namenske  rabe zemljišč na območju PUP, prav 
tako tudi ne meje območja PUP, spreminjajo se le določila 
glede možnosti ogrevanja predvidenih objektov .

(3) Manjše spremembe odloka so predvidene pri pogojih za 
postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov, saj se odlok 
prilagaja novi prostorski zakonodaji v Republiki Sloveniji.

3. člen
(območje prostorskega akta)

(1) Območje (meja) veljavnega PUP  se s predlaganimi 
spremembami in dopolnitvami ne spreminja. Spreminjajo se 
le določila glede možnosti ogrevanja predvidenih objektov 
(dozidave, nadzidave, novogradnje, rekonstrukcije obstoječih 
objektov, spremembe namembnosti obstoječih objektov 
ali njihovih delov, itd.) in nekatere manjše spremembe in 
dopolnitve posameznih členov odloka o PUP, ki pomenijo le 
prilagoditev obstoječega odloka novi prostorski zakonodaji.
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 4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)

(1) Strokovne podlage  v obliki spremembe in dopolnitev 
odloka o PUP bo pripravil na javnem razpisu izbran pooblaščen 
izvajalec. Strokovne podlage niso obvezne.
5. člen
(roki in postopek za pripravo sprememb in dopolnitev PUP )

(1) Za potek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev 
PUP  bo upoštevan postopek priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta, določenega z  Zakonom o prostorskem  
načrtovanju (ZPNačrt).

Začetek priprave  sprememb in dopolnitev PUP
    
(2) Postopek priprave sprememb in dopolnitev PUP  se prične 
s sklepom, ki ga sprejme župan in ga objavi v Vestniku MOV  
in na svetovnem spletu ter ga pošlje Ministrstvu za okolje in 
prostor Republike Slovenije.

Osnutek  sprememb in dopolnitev PUP
    
(3) Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah PUP, 
izdela pooblaščena projektantska organizacija za prostorsko 
načrtovanje (v nadaljevanju izdelovalec) ali UOP MOV.
    
(4) UOP MOV pošlje osnutek  sprememb in dopolnitev PUP 
nosilcem urejanja prostora, ter jih pozove, da v roku 30 dni od 
prejema poziva dajo smernice. 
    
(5) Nosilci urejanja prostora v roku 30 dni podajo smernice za 
načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti. Nosilci 
urejanja prostora pošljejo smernice UOP MOV. Če nosilci 
urejanja prostora v roku iz prejšnjega odstavka ne podajo 
smernic, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec 
upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene 
prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.

Dopolnjen osnutek  sprememb in dopolnitev PUP
    
(6) Ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora 
izdelovalec dopolni osnutek  sprememb in dopolnitev PUP. Za 
posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantne 
rešitve. Variantne rešitve se ovrednoti in medsebojno primerja 
s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega 
vidika.

Sodelovanje javnosti
   
(7) UOP MOV mora v postopku priprave sprememb in dopolnitev 
PUP  omogočiti javnosti seznanitev z njegovim dopolnjenim 
osnutkom  v okviru javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni in 
v tem času zagotoviti tudi njegovo javno obravnavo. Javnost 
je obveščena z javnim naznanilom na svetovnem spletu in na 
krajevno običajen način.
    
(8) UOP MOV obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni 
obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev PUP  
najmanj 7 (sedem) dni pred začetkom javne razgrnitve.

(9) V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati 
pripombe in predloge na dopolnjen osnutek  sprememb in 
dopolnitev PUP.

(10) UOP MOV prouči pripombe in predloge javnosti na 
dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev PUP ter do 
njih zavzame stališče. Lastnice ali lastnike zemljišč na 
obravnavanem območju sprememb in dopolnitev sprememb 
in dopolnitev PUP, UOP MOV pisno seznani s svojimi stališči 
glede pripomb in predlogov, ki so jih izrazili v okviru javne 
razgrnitve.

Predlog  sprememb in dopolnitev PUP
    
(11) Izdelovalec pripravi predlog sprememb in dopolnitev PUP 
na podlagi stališč do pripomb ter predlogov javnosti in ga 
posreduje nosilcem urejanja prostora, da v  30 dneh podajo 
mnenje, ali predlog sprememb in dopolnitev PUP  upošteva 
njihove smernice.
   
(12) UOP MOV predloži županu usklajen predlog sprememb 
in dopolnitev PUP. Župan predloži usklajen predlog v sprejem 
Svetu MOV, če je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, 
da so v predlogu sprememb in dopolnitev PUP smernice 
upoštevane.

Sprejem  sprememb in dopolnitev PUP 
    
(13) Spremembe in dopolnitev PUP sprejme Svet MOV z 
odlokom in ga objavi v Uradnem vestniku Mestne občine 
Velenje.

6. člen
 (nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)

(1) Nosilci javnih pooblastil, ki dajejo smernice in mnenja, so:
Mestna občina Velenje, Urad za javne gospodarske službe.
   
(2) Ministrstva in nosilci urejanja prostora, drugi nosilci uradnih 
pooblastil in drugi udeleženci na lokalnem nivoju podajo 
izhodišča, če to pogojujejo potrebe ugotovljene v postopku 
priprave sprememb in dopolnitev PUP.
    
(3) Navedeni nosilci urejanja prostora podajo smernice k 
osnutku sprememb in dopolnitev PUP ter mnenja k predlogu 
sprememb in dopolnitev PUP. Če se v postopku priprave 
sprememb in dopolnitev PUP  ugotovi, da je potrebno pridobiti 
mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se slednje 
naknadno vključi v postopek.

7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in 

dopolnitev PUP )

(1) Izdelavo  sprememb in dopolnitev PUP  financira  Mestna 
občina Velenje iz proračuna za leto 2009 .

8. člen
 (začetek veljavnosti sklepa)

(1) Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine 
Velenje in v svetovnem spletu ter začne veljati z dnem 
objave.

Številka:   012-0003/2000-300
Datum:     03.04. 2009

         
 Župan Mestne občine Velenje

    Srečko MEH, s.r. 
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Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 
št. 33/2007) in 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik 
MO Velenje št. 15/2006, 26/2007 in 18/2008), je župan Mestne občine Velenje 
dne 17.11.2008 sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 
odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 

Gorico v Velenju
1.člen 

(splošno)

(1) S tem sklepom župan Mestne občine Velenje določa 
postopek priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za Gorico v Velenju - odlok je objavljen v 
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje št. 4/99, 1/02, 20/05 
in 26/06) - v nadaljevanju PUP.

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta)

(1) Pobudo za spremembe in dopolnitve PUP je podal investitor 
in lastnik zemljišč v območju urejanja C4/7, ki želi obstoječi 
trgovsko poslovni objekt v centralnem predelu Krajevne 
skupnosti Gorica (morfološka enota 5) porušiti in na isti lokaciji 
zgraditi trietažno podzemno garažo, trgovsko poslovni in 
servisni objekt s pripadajočimi zunanjimi parkirišči in zunanjo 
ureditvijo ter nekaj večstanovanjskih blokovnih objektov, ki 
bodo skupaj z trgovsko poslovnim in servisnim objektom 
in predvideno podzemno garažo tvorili usklajeno celoto. V 
sklopu izgradnje novega trgovsko poslovnega servisnega 
in stanovanjskega  centra  je zasnovana nova nadomestna 
cesta do Osnovne šole Gorica v Velenju (od Goriške ceste 
do OŠ Gorica). Nadomestno cesto je potrebno zgraditi zaradi 
izgradnje novih objektov centra Gorice in garažne hiše nekoliko 
bolj vzhodno od obstoječe dovozne ceste. Zahodno od novega 
centra je predvidena tudi nova povezovalna cesta, ki bo 
potekala od Gorišče ceste proti Celjski cesti. Zaradi izgradnje 
predvidenih objektov in javne komunalne  infrastrukture za 
potrebe novega centra soseske je potrebno delno spremeniti in 
dopolniti obstoječi odlok o PUP in ga prilagoditi novi prostorski 
zakonodaji 

(2) Predvidene spremembe in dopolnitve odloka o PUP ne 
spreminjajo namenske rabe zemljišč na območju PUP, ampak 
je predvidena le manjša sprememba določil odloka o PUP 
predvsem 38. člena odloka o PUP, kjer bo bolj podrobno 
opisana predvidena gradnja na centralnem območju PUP 
(območje urejanja C4/7).

3. člen
(območje prostorskega akta)

(1) Območje obravnave, meja veljavnega PUP se s predlaganimi 
spremembami in dopolnitvami PUP prestavi na vzhodni strani 
(ob meji morfološke enote C4/7) za cca 20 m proti vzhodu 
zaradi izgradnje nove dovozne ceste do Osnovne šole Gorica. 
Nova meja PUP bo usklajena s spremembami in dopolnitvami 
sosednjega Zazidalnega načrta Lipa-zahod. Drugih sprememb 
meje PUP ni predvidenih.

4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)

(1) Strokovne podlage za spremembe in dopolnitve odloka o 
PUP niso predvidene.

5. člen
(roki in postopek za pripravo sprememb in dopolnitev PUP)

(1) Za potek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev PUP   
bo upoštevan postopek priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta, določenega z Zakonom o prostorskem 
načrtovanju (ZPNačrt).

Začetek priprave sprememb in dopolnitev PUP

(2) Postopek priprave sprememb in dopolnitev PUP  se prične s 
sklepom, ki ga sprejme župan in ga objavi v Uradnem vestniku 
MOV in na svetovnem spletu ter ga pošlje Ministrstvu za okolje 
in prostor Republike Slovenije.
 
Osnutek sprememb in dopolnitev PUP

(3) Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah PUP, 
izdela pooblaščena projektantska organizacija za prostorsko 
načrtovanje (v nadaljevanju izdelovalec) ali Urad za okolje in 
prostor Mestne občine Velenje (v nadaljevanju: UOP MOV).

(4) UOP MOV pošlje osnutek sprememb in dopolnitev PUP 
nosilcem urejanja prostora, ter jih pozove, da v roku 30 dni od 
prejema poziva dajo smernice.

(5) Nosilci urejanja prostora v roku 30 dni podajo smernice za 
načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti. Nosilci 
urejanja prostora pošljejo smernice UOP MOV. Če nosilci 
urejanja prostora v roku iz prejšnjega odstavka ne podajo 
smernic, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora pripravljavec 
upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene 
prostorske ureditve določajo veljavni predpisi.

Dopolnjen osnutek sprememb  in  dopolnitev PUP

(6) Ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora 
izdelovalec dopolni osnutek sprememb in dopolnitev PUP.
Za posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantne 
rešitve. Variantne rešitve se ovrednoti in medsebojno primerja 
s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega 
vidika.

Sodelovanje javnosti

(7) UOP MOV mora v postopku priprave sprememb in dopolnitev 
PUP omogočiti javnosti seznanitev z njegovim dopolnjenim 
osnutkom v okviru javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni in 
v tem času zagotoviti tudi njegovo javno obravnavo. Javnost 
je obveščena z javnim naznanilom na svetovnem spletu in na 
krajevno običajen način.

(8) UOP MOV obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni 
obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev PUP 
najmanj 7 (sedem) dni pred začetkom javne razgrnitve.

(9) V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati 
pripombe in predloge na dopolnjen osnutek sprememb in 
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dopolnitev PUP.

(10) UOP MOV prouči pripombe in predloge javnosti na dopolnjen 
osnutek sprememb in dopolnitev PUP ter do njih zavzame 
stališče.  Lastnice ali lastnike zemljišč na obravnavanem 
območju sprememb in dopolnitev sprememb in dopolnitev PUP 
UOP MOV pisno seznani  s svojimi stališči glede pripomb in 
predlogov, ki so jih izrazili v okviru javne razgrnitve.

Predlog sprememb in dopolnitev PUP

(11) Izdelovalec pripravi predlog sprememb in dopolnitev PUP 
na podlagi stališč do pripomb ter predlogov javnosti in ga 
posreduje nosilcem urejanja prostora, da v 30 dneh podajo 
mnenje, ali predlog sprememb in dopolnitev PUP upošteva 
njihove smernice.

(12) UOP MOV predloži županu usklajen predlog sprememb in 
dopolnitev PUP. Župan ga predlaga Svetu MOV v sprejem, če je 
iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da so v predlogu 
sprememb in dopolnitev PUP smernice upoštevane.

Sprejem sprememb in dopolnitev PUP

(13) Spremembe in dopolnitve PUP  sprejme občinski svet 
MOV z odlokom in ga objavi v Uradnem vestniku Mestne 
občine Velenje,
                                         
      6. člen

(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)

(1) Nosilci javnih pooblastil, ki dajejo smernice in mnenja, so:
Mestna občina Velenje,  Urad za javne gospodarske službe 
(prometna ureditev).

(2) Druga ministrstva in nosilci urejanja prostora, drugi nosilci 
uradnih pooblastil in drugi udeleženci na lokalnem nivoju podajo 
izhodišča, če to pogojujejo potrebe ugotovljene v postopku 
priprave sprememb in dopolnitev PUP.

(3) Navedeni nosilci urejanja prostora podajo smernice k osnutku 
sprememb in dopolnitev PUP ter mnenja k predlogu sprememb 
in dopolnitev PUP. Če se v postopku priprave sprememb in 
dopolnitev PUP  ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja tudi 
drugih nosilcev urejanja prostora, se slednje naknadno vključi 
v postopek.

7 člen
{obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in 

dopolnitev PUP)

(1)  Izdelavo sprememb in dopolnitev PUP financira Mestna 
občina Velenje iz proračuna za leto 2009.

                                           8. člen
                         (začetek veljavnosti sklepa)
(1)   Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine 
Velenje in v svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave.
Stevilka:  012-0013/98-300  

Datum: 03.04.2009
                                                                                                   

         Župan Mestne občine Velenje 
Srečko MEH, s.r.

Na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje, (UPB-1-Uradni vestnik Mo 
Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) ter 60. in 98. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS  št. 33/07) izdajam

SKLEP
O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA 

SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O 
ZAZIDALNEM NAČRTU LIPA – ZAHOD 

I.
Javno se razgrne OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV 
ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU LIPA - ZAHOD (odlok 
objavljen v Uradnem vestniku  Mestne občine Velenje št. 2/03 
– v nadaljevanju  Odlok o ZN). 

II.
Javna razgrnitev Odloka o ZN bo izvedena v avli Mestne občine 
Velenje v prostorih Krajevne skupnosti Gorica v Velenju.
 
Javna razgrnitev se začne z dnem objave tega sklepa v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje in z javnim naznanilom na 
svetovnem spletu. Javna razgrnitev bo trajala 30 dni. 

III.
V času javne razgrnitve bo Urad za okolje in prostor Mestne 
občine Velenje skupaj s Krajevno skupnostjo Gorica Velenje 
organiziral javno obravnavo o osnutku sprememb in dopolnitev 
Odloka o ZN. Kraj in datum javne obravnave bo določen 
naknadno. O tem bodo občani obveščeni preko medijev 
javnega obveščanja in na krajevno običajen način.

IV.
Namen javne razgrnitve je seznaniti občane in zainteresirano 
javnost z vsebino predlaganega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o ZN in pridobiti k osnutku pripombe, mnenja 
in dodatne predloge.

Pisne pripombe, mnenja in predloge lahko podajo občani in 
zainteresirani na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo Uradu za 
okolje in prostor Mestne občine Velenje, Titov trg 1, v Velenju.

Številka: 350-03-0008/2002-300 
Datum:   03.04.2009

      Župan Mestne občine Velenje 
Srečko MEH, s.r.
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Na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje, (UPB-1-Uradni vestnik Mo 
Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) ter 60. in 98. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS  št. 33/07) izdajam

SKLEP
O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA 

SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O 
PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH 

ZA GORICO V VELENJU
I.

Javno se razgrne OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV 
ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH (odlok 
objavljen v Uradnem vestniku  Mestne občine Velenje št. 4/99, 
1/02, 20/05, 26/06 – v nadaljevanju  Odlok o PUP). 

II.
Javna razgrnitev Odloka o PUP bo izvedena v avli Mestne 
občine Velenje v prostorih Krajevne skupnosti Gorica v 
Velenju.
 
Javna razgrnitev se začne osmi dan od objave tega sklepa 
v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje in z javnim 
naznanilom v svetovnem spletu. Javna razgrnitev bo trajala 
30 dni. 

III.
V času javne razgrnitve bo Urad za okolje in prostor Mestne 
občine Velenje skupaj s Krajevno skupnostjo Gorica Velenje 
organiziral javno obravnavo o osnutku sprememb in dopolnitev 
Odloka o PUP. Kraj in datum javne obravnave bo določen 
naknadno. O tem bodo občani obveščeni preko medijev 
javnega obveščanja in na krajevno običajen način.

IV.
Namen javne razgrnitve je seznaniti občane in zainteresirano 
javnost z vsebino predlaganega osnutka sprememb in 
dopolnitev Odloka o PUP in pridobiti k osnutku pripombe, 
mnenja in dodatne predloge.

Pisne pripombe, mnenja in predloge lahko podajo občani in 
zainteresirani na kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo Uradu za 
okolje in prostor Mestne občine Velenje, Titov trg 1, v Velenju.

Številka: 012-0013/98-300 
Datum:  25.03.2009

           Župan Mestne občine Velenje
           Srečko MEH, s.r.

Župan Mestne občine Velenje na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski 
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07-ZPolS-D in 105/08 - odločba US: U-I-
295/07-8) ter Odloka o oglaševanju na javnih površinah v Mestni občini Velenje 
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 5/05) izdaja naslednjo

ODREDBO
o načinu in pogojih lepljenja in nameščanja 

plakatov v Mestni občini Velenje v času 
volilne kampanje za volitve poslancev iz 

Republike Slovenije 
v Evropski parlament 2009

1. člen
S to odredbo se podrobneje ureja način in pogoji lepljenja 
in nameščanja plakatov z volilno propagandnimi sporočili (v 
nadaljnjem besedilu plakati) v času volilne kampanje za volitve 
poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki 
bodo v nedeljo, 7. junija 2009.

2. člen
Lepljenje in nameščanje plakatov je dovoljeno na brezplačnih 
oglaševalnih mestih iz te odredbe.

Prelepljenje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev 
volilne kampanje je prepovedano.

V času volilnega molka je prepovedano lepiti oziroma 
nameščati plakate.

Volilna kampanja se lahko začne najprej 30 dni pred dnem 
glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur pred dnem 
glasovanja.

3. člen
Mestna občina Velenje zagotavlja vsem organizatorjem volilne 
kampanje brezplačno lepljenje in nameščanje plakatov na 
stalnih oglaševalnih mestih, ki so navedena v prilogi 1 te 
odredbe.

Plakat je lahko največje velikosti 100 cm x 70 cm.

Na teh oglaševalnih mestih bo plakate nameščal samo 
upravljavec teh oglaševalnih mest – AMICUS d.o.o., Planina 
3, Kranj.

V skladu z načelom enakopravnosti organizatorjev volilne 
kampanje bodo brezplačna stalna oglaševalna mesta, 
navedena v prilogi 1, razdeljena na oštevilčeno mrežo polj, 
lokacija plakatov za posameznega organizatorja volilne 
kampanje pa se določi z javnim žrebom, ki bo v sejni dvorani 
Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, v petek, dne 24. 
aprila 2009, ob 10. uri.

Organizatorjem volilne kampanje, katerim bodo z žrebom 
dodeljene lokacije plakatov, lokacij ni dovoljeno medsebojno 
zamenjevati.

V kolikor organizator volilne kampanje ne izrabi, z 
žrebom dodeljenega oglaševalnega mesta, le-to ostane 
neizkoriščeno.
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Organizatorji volilne kampanje so dolžni do vključno srede, dne 
22. aprila 2009, v glavno pisarno Mestne občine Velenje, Titov 
trg 1, 3320 Velenje, pisno sporočiti namero za sodelovanje v 
volilni kampanji za volitve poslancev iz Republike Slovenije v 
Evropski parlament v letu 2009. V nameri je potrebno navesti 
ime, priimek ter kontakt odgovorne osebe organizatorja volilne 
kampanje, ki bo oglaševanje izvajala.

4. člen
V času volilne kampanje Mestna občina Velenje zagotavlja 
tudi oglaševalna mesta, ki so navedena v prilogi 2 te odredbe. 
Ta oglaševalna mesta so označena na karti – brezplačna 
oglaševalna mesta za volitve poslancev iz Republike Slovenije 
v Evropski parlament v letu 2009, ki je na vpogled v Uradu 
za okolje in prostor MO Velenje. Na teh oglaševalnih mestih 
lahko organizatorji volilne kampanje sami brezplačno in brez 
plačila komunalne takse postavijo svoje panoje oziroma lahko 
brezplačno oglašujejo.

Pano je lahko največje velikosti 150 cm x 100 cm. 

Organizatorji volilne kampanje izvajajo oglaševanje v celoti za 
svoj račun. 

5. člen
Lepljenje in nameščanje plakatov zunaj v 3. in 4. členu te 
odredbe določenih oglaševalnih mestih je dovoljeno samo s 
soglasjem lastnika oziroma upravljavca reklamnih tabel, stavb, 
drugih objektov ali zemljišč, za kar se neposredno uporabljajo 
določbe Zakona o volilni in referendumski kampanji.

Za postavitev transparentov, za katere so zaradi njihove lokacije 
ali tehničnih zahtev, potrebna dodatna soglasja ali dovoljenje, 
mora podati soglasje ali dovoljenje tudi za to pristojni organ.

6. člen
Plakate, ki bodo nameščeni v nasprotju z določili te odredbe, 
bo odstranila pooblaščena oseba Medobčinskega inšpektorata 
na stroške organizatorja.

7. člen
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v petnajstih 
dneh po dnevu volitev odstraniti vse svoje plakate in druga 
volilno propagandna sporočila iz oglaševalnih mest, v 
nasprotnem primeru bo odstranitev odredila pooblaščena 
uradna oseba Medobčinskega inšpektorata na stroške 
organizatorja volilne kampanje in izrekla globo v skladu s 33. 
členom Zakona o volilni in referendumski kampanji.

8. člen
Ta odredba začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 006-05-0001/2009
Datum:  3. april 2009

 Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Priloga 1: 
STALNA OGLAŠEVALNA MESTA, 

s katerimi upravlja koncesionar AMICUS, d. o. o., 
Poslovna enota Velenje, Ljubljanska cesta 49, Velenje 

zap.št. ŠIFRA OPIS LOKACIJE LOKACIJA ŠT. 
PLAKATNIH
MEST

1 VE80103 Cankarjeva c. -  pri Nami - 
tržnica 

1
2
3
4

4

2 VE82502 Cankarjeva c. – podhod 1 
2
3
4

4

3 VE82504 Cankarjeva c. – podhod 1 
2
3
4

4

4 VE80302 Rudarska c. – pri stavbi Ere 1 
2
3
4

4

5 VE80802 Rudarska c. – pri hotelu 
Paka

1
2
3
4

4

6 VE82903 Stantetova ulica – pri 
frizerstvu Las 

1
2
3
4

4

7 VE81902 Stantetova ulica – Era non 
stop

1
2
3
4

4

8 VE81801 Trg mladosti – ZD – ŠC 
Velenje

1
2
3
4

4

9 VE82803 Kidri�eva c. – krožni 
promet 

1
2
3
4

4

10 VE81702 Tomši�eva c. – pri bifeju 
Šumi 

1
2
3

4
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4
11 VE82102 Goriška c. – Šaleška c.,  AP 1 

2
3
4

4

12 VE80902 Šaleška c. – pri Spar centru 1 
2
3
4

4

13 VE81101 Šaleška c. – glavna AP 1 
2
3
4

4

14 VE81302 Šaleška c. – pri Era 
Standard

1
2
3
4

4

15 VE82302 Cesta Talcev – ob železnici 1 
2
3
4

4

16 VE81601 Titov trg – pri ob�ini 1 
2
3
4

4

17 VE83301 Cankarjeva c. - tržnica 1 
2
3
4

4

18 VE83202 Efenkova c. – pri marketu 
Era

1
2
3
4

4

19 VE83103 Kidri�eva c. – nasproti 
Name 

1
2
3
4

4

Opomba:
Skupno število plakatnih mest: 76 
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Priloga 2: 

Brezpla�na oglaševalska mesta za volitve poslancev iz RS v EP, na katerih lahko 
organizatorji sami brezpla�no postavijo svoje reklamne panoje 

ŠT_BOM LOKACIJA PARCELA NAZIV_K_O
1. Krožiš�e Kidri�eve ceste -Ceste talcev / JV vogal, na razširjenem plo�niku  1827/7  Velenje  
2. Križiš�e Koroška cesta -Cesta Simona Blatnika / SV vogal  793/2  Velenje  
3. Križiš�e Ceste talcev in Tomši�eve ceste / zelenica v SV vogalu  1818  Velenje  
4. Križiš�e Tomši�eva-Kersnikova/SZ vogal 1863/21  Velenje  
5. Križiš�e Šaleška cesta-oskrbna cesta med Rde�o dvorana in mestnim igriš�em/zelenica v Z vogalu 3236/3  Velenje  
6. Križiš�e Šaleška -Kidri�eva / JV vogal pod Herbersteinom  2488  Velenje  
7. Zelenica med Delavsko univerzo in stanovanjskim blokom / sredina V roba  2529/1  Velenje  
8. Križiš�e Cankarjeva cesta -Promenada / Zelenica proti stolpnici  2528  Velenje  
9. Šaleška cesta / uvoz na Kardeljevo ploš�ad (KP) n NACE / zelenica proti KP  2467/1  Velenje  
10. Šaleška cesta / peš izhod iz Stantetove / vzhodna zelenica  2427/7  Velenje  
11. Šaleška cesta / med AC Praprotnik in Kardeljevo ploš�adjo / proti Kardeljevi ploš�adi 2427/12  Velenje  
12. Vzhodni uvoz na Kardeljevo ploš�ad / J vogal  2431/14  Velenje  
13. Vhod na OŠ Livada s strani Poslovnega centra / vogal proti Paki  2449/9  Velenje  
14. Efenkova cesta/Uvoz v Poslovni center/V vogal  2166/2  Velenje  
15. Križiš�e Efenkova -Cesta XIV divizije / J vogal  2166/2  Velenje  
16. Južni del Šaleka 2 ob Paki / vogal sti�iš�a peš poti ob Paki in parkiriš�a 2176/1  Velenje  
17. Krožiš�e Kidri�eve ceste -ceste A. Aškerca / Zelenica v S delu krožiš�a  629/2  Velenje  
18. Križiš�e Kidri�eva cesta -Koroška cesta -J vogal  630/1  Velenje  
19. Peš vhod na Kardeljevo ploš�ad s strani PTT / vogal zelenice proti stolpnici Kardeljev trg 1  2461/1  Velenje  
20. Križiš�e Šaleška -Goriška cesta / JZ vogal  2419/4  Velenje  
21. Križiš�e Šaleška -Goriška cesta / JV vogal  2420/1  Velenje  
22. Križiš�e Šaleška-Foitova-Celjska / Z vogal  3161  Velenje  
23. Križiš�e ceste F. Foita-Cesta talcev/SV vogal 2675  Velenje  
24. Križiš�e ceste Simona Blatnika in Ceste talcev / zelenica v SZ vogalu  1780  Velenje  
25. Križiš�e Kidri�eva cesta -Stritarjeva cesta / SV vogal  1929/1  Velenje  
26. Kidri�eva cesta / zelenica ob avtobusnem postajališ�u nasproti Doma za varstvo odraslih  1921/3  Velenje  
27. Križiš�e Kidri�eva -Tomši�eva / SZ vogal  1903/4  Velenje  
28. Zelenica s kipom JB Tita/SZ vhod na Titov trg 2531/6  Velenje  
29. Zelenica s kipom JB Tita/JZ vhod na Titov trg 2531/6  Velenje  
30. Pri podružni�ni OŠ Cirkovce  78/3  Hrastovec  
31. Pri podružni�ni OŠ Cirkovce 78/2 Hrastovec  
32. Podkraj-Toplotna podpostaja PRI"Županu" 667/2  Podkraj  
33. Cesta Velenje-Polzela, odcep Kav�e 251  Kav�e
34. Zelenica med domom KS Šentilj in šolo  579/2  Laze  
35. Cesta Vinska Gora-Prelska/zelenica ob Domu krajanov Vinske Gore 482/1  Vinska Gora  
36. Cesta Plešivec Graška gora / Zelenica za kapelico v Plešivcu  1094/1  Plešivec  
37. CestaVelenje-Škale-TrikotnazelenicapredŠkalskimklancemnasprotiAvtob.postajališ�a 1270/2 Škale  
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OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

Svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 2. in 6.  člena Uredbe o oblikovanju 
cen komunalnih storitev (Uradni list RS št. 41/08), 3. in 5. člena Pravilnika o 
oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
(Uradni list RS, št. 79/2008) in 16. člena Statuta občine Šmartno ob Paki (Uradni 
vestnik MOV, št. 13/06) na svoji 18. seji dne 30.03.2009 sprejel

SKLEP
O IZDAJI SOGLASJA K PREDLAGANI 

LASTNI CENI PREDELAVE BIOLOŠKIH 
ODPADKOV IN POVPREČNI CENI 

OBDELAVE MEŠANIH KOMUNALNIH 
ODPADKOV IN ODLAGANJA 

PREOSTANKA ODPADKOV NA 
REGIJSKEM CENTRU ZA RAVNANJE Z 

ODPADKI V CELJU

I.
Svet Občine Šmartno ob Paki daje soglasje k predlaganima 
cenama za nove storitve v okviru regijskega centra za ravnanje 
z odpadki Celje:
-   Lastni ceni predelave bioloških podatkov   
    0,08009 €/kg
-  Povprečni ceni obdelave mešanih komunalnih odpadkov in 
    odlaganja preostanka odpadkov    
    0,09678 €/kg

II.

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem vestniku 
MOV. 

Številka: 35400-03/2009
Datum: 30.03.2009

                                                                                                  
  Župan Občine Šmartno ob Paki

Alojz Podgoršek, s.r.
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Svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmartno 
ob Paki (Uradni vestnik MOV št. 13-2006) in 13. člena Poslovnika Sveta Občine 
Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV št. 4/2007) na svoji seji dne 30.3. 2009 
sprejel

 SKLEP
o potrditvi mandata članu občinskega sveta

I.
Svet občine Šmartno ob Paki potrdi mandat članu sveta g. 
Stanislavu  Točaju, roj. 27. 10. 1950, stan. Šmartno ob Paki, 
Mali Vrh 6.

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

Številka: 032-3- 5/2009
Datum:  30. 3. 2009

                                                Župan Občine Šmartno ob Paki
Alojz Podgoršek, s.r.
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Mladinski center opravlja naslednje dejavnosti: 

- C/18.130  priprava za tiski in objavo 
- C/18.200  razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 
- G/47.810  trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah 
- G/47.990  druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 
- I/55.204  planinski domovi in mladinska preno�iš�a
- I/55.209  druge nastanitve za krajši �as
- I/55.300  dejavnost avtokampov, taborov 
- I/56.104  za�asni gostinski obrati 
- I/56.210  priložnostna priprava in dostava jedi 
- I/56.300  strežba  pija�
- J/58.110  izdajanje  knjig 
- J/58.130  izdajanje �asopisov
- J/58.190  drugo založništvo 
- J/59.110  produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj 
- J/59.120  post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, televizijskih oddaj 
- J/59.130  distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj 
- J/59.140  kinematografska dejavnost 
- J/59.200  snemanje in izdajanje zvo�nih zapisov in muzikalij 
- J/60.100    radijska dejavnost 
- J/60.200  televizijska dejavnost 
- J/61.200  brezži�ne telekomunikacijske dejavnosti 
- J/63.910  dejavnosti tiskovnih agencij 
- L/68.200  oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremi�nin
- M/70.210  dejavnost stikov z javnostjo 
- M/73.110  dejavnost oglaševalskih agencij 
- M/73.120  posredovanje oglaševalskega prostora 
- M/74.100  oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo 
- M/74.200  fotografska dejavnost 
- N/77.220  dajanje videokaset in ploš� v najem 
- N/77.390  dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in dakup 

Svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št.12/91,17/91- I,55/92,13/93,66/93,45/94-Odl.US, 31/00,36/00 in 127/06) in 16. 
člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 13-2006) na svoji seji dne 30. 3. 2009 sprejel 

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA 
MLADINSKI CENTER ŠMARTNO OB PAKI; KULTURA ŠPORT IN IZOBRAŽEVANJE

1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center (Uradni vestnik MOV št. 568/96) in v Odloku o spremembah in dopolnitvah 
odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center (Uradni vestnik MOV št. 45/98); se 6. člen spremeni tako, da se glasi:
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- N/79.110  dejavnost potovalnih agencij 
- N/79.900  rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti 
- N/81.100  vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost 
- N/82.190  fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posami�ne pisarniške 

dejavnosti
- N/82.300  organizacija razstav, sejmov, sre�anj
- P/85.520  izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na podro�ju kulture in 

umetnosti  
- P/85.590  drugje nerazvrš�eno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
- P/85.600  pomožne dejavnosti za izobraževanje 
- Q/88.910  dnevno varstvo otrok 
- Q/88.991  dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij 
- R/90.010  umetniško uprizarjanje 
- R/90.030  umetniško ustvarjanje 
- R/90/040  obratovanje objektov za kulturne prireditve 
- R/91.020  dejavnost muzejev 
- R/93.110  obratovanje športnih objektov 
- R/93.210  dejavnost zabaviš�nih parkov 
- R/99.299  druge nerazvrš�ene dejavnosti za prosti �as
- S/94.999  dejavnost drugje nerazvrš�enih �lanskih organizacij 

2. �len

Ta odlok za�ne veljati in se uporablja osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne ob�ine
Velenje.

Župan ob�ine Šmartno ob Paki 
Alojz PODGORŠEK,s.r. 
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Na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, 
št. 41/07 in 105/08) in 30. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki ( Uradni vestnik 
MOV št. 13/2006) izdaja župan Občine Šmartno ob Paki 

ODREDBO
O POGOJIH ZA PRIDOBITEV PRAVICE 
UPORABE PLAKATNIH MEST ZA ČAS 

VOLILNE KAMPANJE ZA VOLITVE 
POSLANCEV V EVROPSKI -

PARLAMENT V OBČINI ŠMARTNO OB 
PAKI
1. člen 

S to odredbo se podrobneje ureja način in pogoji plaketiranja 
in nameščanja plakatov za času volilne kampanje ob volitvah 
poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament v Občini 
Šmartno ob Paki. 

2. člen
Volilno kampanjo lahko organizirajo sami kandidati, predlagatelji 
kandidatov oziroma politične stranke ali drugi organizatorji 
volilne kampanje. Organizator volilne kampanje je odgovoren 
za zakonitost volilne kampanje.

3. člen
Za čas volilne kampanje je na območju Občine Šmartno ob Paki 
dovoljeno brezplačno nameščanje plakatov na vseh  javnih 
plakatnih mestih v lasti občine.
Vsak organizator volilne kampanje lahko namesti po en plakat 
v velikosti A2 na vsako plakatno mesto.
Plakate namešča vsak organizator sam.
Plakatna mesta so dostopna pod enakimi pogoji vsem 
organizatorjem volilne  kampanje v občini Šmartno ob Paki 
 Pri nameščanju plakatov je treba spoštovati določila zakona o 
volilni in referendumski kampanji.

4. člen
Plakatiranje zunaj javnih plakatnih mest je dovoljeno samo s 
soglasjem lastnika oziroma upravljavca objekta, na katerem 
se bo izvedlo plakatiranje, pod pogoji iz zakona o volilni in 
referendumski kampanji.
Prelepljenje ali uničevanje plakatov  drugih organizatorjev 
volilne kampanje je prepovedano. 
V času volilnega molka je prepovedano lepiti oziroma nameščati 
nove plakate.

5. člen
Plakate, ki bodo nameščeni v nasprotju z določili teh pogojev, 
bo odstranila pooblaščena oseba Občine Šmartno ob Paki na 
stroške organizatorja.

6. člen
Organizatorji volilne kampanje morajo najkasneje v 15 dneh 
po dnevu glasovanja odstraniti vse svoje plakate in druga 
propagandna sporočila s plakatnih mest. Nespoštovanje tega 
določila pomeni prekršek, ki se kaznuje na podlagi določil 
Zakona o volilni in referendumski  kampanji. Plakate in druga 
propagandna sporočila, ki ne bodo odstranjeni v predpisanem 
roku, bo na stroške organizatorjev odstranila pooblaščena 
oseba Občine Šmartno ob Paki.

7. člen
Za vsa vprašanja, ki niso urejena s to odredbo, vključno s 
sankcioniranjem kršitev te odredbe, se smiselno uporabljajo 
določbe zakona o volilni in referendumski  kampanji.

8. člen
Ta odredba začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku 
MOV.

Št: 001 –1/2009 
Datum: 24. 3. 2009

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

Svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 100/2005) in 16. člena  
Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 
13/2006) na 24. seji  dne  02.10.2006 sprejel naslednji 

SKLEP
o izvzemu nepremičnine v k.o. Gorenje iz 

javnega dobra
I.

Svet Občine Šmartno ob Paki dovoljuje izvzem nepremičnine 
parc. št. 687/2, pot v izmeri 100 m2, vpisana v vložek št. 226, 
k.o. Gorenje, iz javnega dobra. Nepremičnina postane po 
izvzemu iz javnega dobra last Občine Šmartno ob Paki.

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

Št.: 414-01-05/2006
Datum: 02.10.2006  

 
Župan Občine Šmartno ob Paki

Alojz Podgoršek, s.r.
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