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Ur. vestnik št.11/09

Mestna občina Velenje - ŽUPAN 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(UPB-1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08)

1. SKLEP o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi sosveta za izboljšanje 
varnosti občanov

2. SKLEP o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

3.  SKLEP o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo

 

OBJAVLJAM
  - naslednje akte Mestne občine Velenje
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Župan Mestne občine Velenje je na podlagi 21. člena Zakona o policiji (ZPOL 
– UPB6, Uradni list RS, št. 107/06 in 14/2007) ter 37. in  43. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (UPB1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006, 2007 in 18/2008) 
sprejel

SKLEP 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o 

ustanovitvi Sosveta za izboljšanje varnosti 
občanov 

1.člen
V sklepu o ustanovitvi Sosveta za izboljšanje varnosti občanov 
(Uradni vestnik MO Velenje št. 4/2002) se 4. člen spremeni 
tako, da se glasi:

Sosvet sestavljajo:

-  Bojan Kontič, podžupan Mestne občine Velenje, kot 
predsednik Sosveta za varnost občanov,

-  Srečko Meh, župan Mestne občine Velenje,
-  Andreja Katič, direktorica občinske uprave Mestne občine 

Velenje,
-  Anton Brodnik, vodja Urada za gospodarske javne službe 

Mestne občine Velenje,
-  Janez Vranc, Urad za gospodarske javne službe Mestne 

občine Velenje ali njegov namestnik Robi Sovinek,
-  Sonja Glažar, vodja Medobčinskega inšpektorata ali njen 

pooblaščenec,
-  Fidel Krupič, načelnik Upravne enote Velenje ali njegov 

pooblaščenec,
-  Aleš Lipuš, komandir Policijske postaje Velenje ali njegov 

pooblaščenec,
-  Zlatka Srdoč Majer, direktorica Centra za socialno delo 

Velenje ali njen pooblaščenec,
-  Jože Zupančič, direktor Zdravstvenega doma Velenje ali 

njegov pooblaščenec,
-  Ivan Kotnik, direktor Centra srednjih šol Velenje ali njegov 

pooblaščenec,
-  Milena Pečovnik, direktorica Visoke šole za varstvo okolja 

Velenje ali njen pooblaščenec,
-  Jože Drobež, poveljnik Gasilske zveze Velenje ali njegov 

pooblaščenec,
-  Stanislav Lešnik, predsednik aktiva ravnateljev osnovnih 

šol Velenje ali njegov pooblaščenec,
-  Katarina Praznik, predsednica Svet za preventivo in vzgojo 

v cestnem prometu ali njen pooblaščenec,
-  Marko Pritržnik, direktor Mladinskega centra Velenje ali 

njegov pooblaščenec,
-  Vilma Kutnjak, predsednica Medobčinske LAS Velenje ali 

njen pooblaščenec.

Mandat članov traja štiri leta. Člane po preteku mandata 
imenuje župan.

V delovanje sosveta se lahko vključujejo tudi drugi organi, 
organizacije in društva, ki lahko neposredno ali posredno 
vplivajo na varnost občanov.

2. člen
Ta sklep začne veljati dan z dnem podpisa in se objavi v 
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 080-07 -0001/2009-690
Datum: 7. 5. 2009

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Na podlagi 73. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 
124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO), 
65. člena Odloka o javno-zasebnem partnerstvu na področju ravnanja z odpadki 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 11/2008 in 12/2008, Uradni list Občine Šoštanj, št. 
7/2008 in 12/2008 – popravek), 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-
1, Uradni vestnik MO Velenje 15/2006, 26/2007 in 18/2008), 16. člena Statuta 
Občine Šoštanj (UPB-2, Uradni list Občine Šoštanj  14/2008) in 16. člena Statuta 
Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MO Velenje 13/2006), so Svet Mestne 
občine Velenje na 1. korespondenčni seji dne 14. in 15. 5. 2009, Svet Občine 
Šoštanj na ______ korespondenčni seji dne _______ in  Svet Občine Šmartno ob 
Paki na ______ korespondenčni seji dne _______ sprejeli naslednji 

SKLEP
o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo 

      1. 
Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj in Občina Šmartno ob 
Paki ugotavljajo obstoj občinskega interesa za izgradnjo javne 
infrastrukture gospodarskih javnih služb. V ta namen ustanavljajo 
družbo z omejeno odgovornostjo Ravnanje z odpadki PUP-
Saubermacher v simbiozi z okoljem,d.o.o.,  s skrajšano firmo 
ROSIO-PUP-Saubermacher, d.o.o. z osnovnim kapitalom 
7.500,00 EUR in s strani izbranega prijavitelja ponujeni 49,00% 
poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe porazdelijo tako, da 
vplača Mestna občina Velenje osnovni vložek v višini 2655,00 
EUR in prevzame poslovni delež v višini 35,40%, Občina 
Šoštanj vplača osnovni vložek v višini 690,00 EUR in prevzame 
poslovni delež v višini 9,20%, Občina Šmartno ob Paki vplača 
osnovni vložek v višini 255,00 EUR in prevzame poslovni delež 
v višini 3,40% in Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. vplača 
osnovni vložek v višini 75,00 EUR in prevzame poslovni delež v 
višini 1%, preostali 51,00% poslovni delež v osnovnem kapitalu 
družbe pa pridobi na podlagi vplačanega osnovnega vložka 
izbrani prijavitelj PUP - Saubermacher d.o.o.

   2. 
Mestna občina Velenje sklene, da se osnovni kapital vplača v 
obliki denarnega vložka. Z vplačilom v obliki denarnega vložka 
postane Mestna občina Velenje ustanovitelj in družbenik v 
družbi z omejeno odgovornostjo ter s tem prevzame vsa 
upravljavska in kapitalska upravičenja, ki iz tega pravnega 
položaja izhajajo. 

Občina Šoštanj sklene, da se osnovni kapital vplača v obliki 
denarnega vložka. Z vplačilom v obliki denarnega vložka 
postane Občina Šoštanj ustanovitelj in družbenik v družbi z 
omejeno odgovornostjo ter s tem prevzame vsa upravljavska in 
kapitalska upravičenja, ki iz tega pravnega položaja izhajajo. 

Občina Šmartno ob Paki sklene, da se osnovni kapital vplača v 
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obliki denarnega vložka. Z vplačilom v obliki denarnega vložka 
postane Občina Šmartno ob Paki ustanovitelj in družbenik 
v družbi z omejeno odgovornostjo ter s tem prevzame vsa 
upravljavska in kapitalska upravičenja, ki iz tega pravnega 
položaja izhajajo. 

        3. 

Občinski svet Mestne občine Velenje župana kot zakonitega 
zastopnika Mestne občine Velenje pooblašča, da podpiše 
notarski zapis Pogodbe o ustanovitvi družbe Ravnanje z 
odpadki PUP-Saubermacher v simbiozi z okoljem, d.o.o. ter v 
imenu Mestne občine Velenje opravi vsa dejanja, potrebna v 
postopku ustanavljanja družbe.

Občinski svet Občine Šoštanj župana kot zakonitega zastopnika 
Občine Šoštanj pooblašča, da podpiše notarski zapis Pogodbe 
o ustanovitvi družbe Ravnanje z odpadki PUP-Saubermacher 
v simbiozi z okoljem, d.o.o. ter v imenu Občine Šoštanj opravi 
vsa dejanja, potrebna v postopku ustanavljanja družbe.

Občinski svet Občine Šmartno ob Paki župana kot zakonitega 
zastopnika Občine Šmartno ob Paki pooblašča, da podpiše 
notarski zapis Pogodbe o ustanovitvi družbe Ravnanje z 
odpadki PUP-Saubermacher v simbiozi z okoljem, d.o.o. ter v 
imenu Občine Šmartno ob Paki opravi vsa dejanja, potrebna v 
postopku ustanavljanja družbe.

     4. 

Ta sklep se objavi v uradnih glasilih občin, ko ga v enakem 
besedilu sprejmejo občinski sveti Mestne občine Velenje, 
Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki in začne veljati dan 
po objavi v zadnjem od uradnih glasil občine.

Številka: 414-05-0001/2007-230
Velenje,  18. 5. 2009

                                          
           Župan Mestne občine Velenje

Srečko MEH, s.r.

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

Na podlagi 73. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 
124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO), 
65. člena Odloka o javno-zasebnem partnerstvu na področju ravnanja z odpadki 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 11/2008 in 12/2008, Uradni list Občine Šoštanj, 
št. 7/2008 in 12/2008 – popravek), 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(UPB-1, Uradni vestnik MO Velenje 15/2006, 26/2007 in 18/2008), 16. člena 
Statuta Občine Šoštanj (UPB-2, Uradni list Občine Šoštanj  14/2008) in 16. 
člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MO Velenje 13/2006), so 
Svet Mestne občine Velenje na ______ korespondenčni seji dne _______, Svet 
Občine Šoštanj na ______ korespondenčni seji dne _______ in  Svet Občine 
Šmartno ob Paki na 1. korespondenčni seji dne 15. 5. 2009 sprejeli naslednji 

SKLEP
o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo 
      1. 
Mestna občina Velenje, Občina Šoštanj in Občina Šmartno 
ob Paki ugotavljajo obstoj občinskega interesa za izgradnjo 
javne infrastrukture gospodarskih javnih služb. V ta namen 
ustanavljajo družbo z omejeno odgovornostjo Ravnanje z 
odpadki PUP-Saubermacher v simbiozi z okoljem,d.o.o.,  s 
skrajšano firmo ROSIO-PUP-Saubermacher, d.o.o. z osnovnim 
kapitalom 7.500,00 EUR in s strani izbranega prijavitelja 
ponujeni 49,00% poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe 
porazdelijo tako, da vplača Mestna občina Velenje osnovni 
vložek v višini 2655,00 EUR in prevzame poslovni delež v 
višini 35,40%, Občina Šoštanj vplača osnovni vložek v višini 
690,00 EUR in prevzame poslovni delež v višini 9,20%, 
Občina Šmartno ob Paki vplača osnovni vložek v višini 255,00 
EUR in prevzame poslovni delež v višini 3,40% in Komunalno 
podjetje Velenje, d.o.o. vplača osnovni vložek v višini 75,00 
EUR in prevzame poslovni delež v višini 1%, preostali 51,00% 
poslovni delež v osnovnem kapitalu družbe pa pridobi na 
podlagi vplačanega osnovnega vložka izbrani prijavitelj PUP 
- Saubermacher d.o.o.

   2. 
Mestna občina Velenje sklene, da se osnovni kapital vplača v 
obliki denarnega vložka. Z vplačilom v obliki denarnega vložka 
postane Mestna občina Velenje ustanovitelj in družbenik 
v družbi z omejeno odgovornostjo ter s tem prevzame vsa 
upravljavska in kapitalska upravičenja, ki iz tega pravnega 
položaja izhajajo. 

Občina Šoštanj sklene, da se osnovni kapital vplača v obliki 
denarnega vložka. Z vplačilom v obliki denarnega vložka 
postane Občina Šoštanj ustanovitelj in družbenik v družbi z 
omejeno odgovornostjo ter s tem prevzame vsa upravljavska in 
kapitalska upravičenja, ki iz tega pravnega položaja izhajajo. 
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Občina Šmartno ob Paki sklene, da se osnovni kapital vplača v 
obliki denarnega vložka. Z vplačilom v obliki denarnega vložka 
postane Občina Šmartno ob Paki ustanovitelj in družbenik 
v družbi z omejeno odgovornostjo ter s tem prevzame vsa 
upravljavska in kapitalska upravičenja, ki iz tega pravnega 
položaja izhajajo. 

        3. 

Občinski svet Mestne občine Velenje župana kot zakonitega 
zastopnika Mestne občine Velenje pooblašča, da podpiše 
notarski zapis Pogodbe o ustanovitvi družbe Ravnanje z 
odpadki PUP-Saubermacher v simbiozi z okoljem, d.o.o. ter v 
imenu Mestne občine Velenje opravi vsa dejanja, potrebna v 
postopku ustanavljanja družbe.

Občinski svet Občine Šoštanj župana kot zakonitega zastopnika 
Občine Šoštanj pooblašča, da podpiše notarski zapis Pogodbe 
o ustanovitvi družbe Ravnanje z odpadki PUP-Saubermacher 
v simbiozi z okoljem, d.o.o. ter v imenu Občine Šoštanj opravi 
vsa dejanja, potrebna v postopku ustanavljanja družbe.

Občinski svet Občine Šmartno ob Paki župana kot zakonitega 
zastopnika Občine Šmartno ob Paki pooblašča, da podpiše 
notarski zapis Pogodbe o ustanovitvi družbe Ravnanje z 
odpadki PUP-Saubermacher v simbiozi z okoljem, d.o.o. ter v 
imenu Občine Šmartno ob Paki opravi vsa dejanja, potrebna v 
postopku ustanavljanja družbe.

     4. 

Ta sklep se objavi v uradnih glasilih občin, ko ga v enakem 
besedilu sprejmejo občinski sveti Mestne občine Velenje, 
Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki in začne veljati dan 
po objavi v zadnjem od uradnih glasil občine.

Številka: 414-05-0001/2007-230
Velenje,  18. 5. 2009

                                          
         Župan občine Šmartno ob Paki

Alojz PODGORŠEK, s.r.
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