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Številka: 05/201114. marec 2011

Ur. vestnik št.05/11

Mestna občina Velenje - ŽUPAN 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08)

OBJAVLJAM
  - naslednje akte Mestne občine Velenje

 

1.    ODREDBA o načinu in pogojih lepljenja ter nameščanja plakatov v Mestni občini Velenje v času 
referendumske kampanje za referendum o Zakonu o malem delu

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

2.    ODREDBA  o pogojih za pridobitev pravice uporabe plakatnih mest za čas referendumske  kampanje za 
referendum o Zakonu o malem delu v Občini  Šmartno ob Paki  

3.  PRAVILNIK o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov občinskega sveta ter članov 
drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

4.  JAVNI RAZPIS za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa za leto 2011, ki jih bo občina 
sofinancirala iz občinskega proračuna

5. ODLOK o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2011



       14. marec 2011URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJEstran 2  / Številka 05-2011

Uradni vestnik Mestne občine Velenje



14. marec 2011 URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE Številka 05-2011 / stran 3

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Župan Mestne občine Velenje na podlagi 8. člena Zakona o volilni in referendumski 
kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 103/07-ZPolS-D, 105/08 – odl. US in 11/11) 
ter Odloka o oglaševanju v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine 
Velenje, št. 12/10) izdaja 

ODREDBO
o načinu in pogojih lepljenja ter nameščanja 

plakatov v Mestni občini Velenje v času 
referendumske  kampanje za referendum o 

Zakonu o malem delu

1. člen
S to odredbo se podrobneje ureja način in pogoji lepljenja 

ter nameščanja plakatov z volilno propagandnimi sporočili (v 

nadaljnjem besedilu plakati) v času referendumske kampanje 

za referendum  o Zakonu o malem delu, ki bo v nedeljo, 10. 

aprila 2011.

2. člen
Lepljenje in nameščanje plakatov je dovoljeno na brezplačnih 

oglaševalnih mestih iz te odredbe.

Prelepljenje ali uničevanje plakatov drugih organizatorjev 

referendumske kampanje je prepovedano.

V času volilnega molka je prepovedano lepiti oziroma nameščati 
plakate.

Referendumske kampanja se mora končati najkasneje 24 ur 

pred dnem glasovanja.

3. člen
Mestna občina Velenje zagotavlja vsem organizatorjem 

referendumske 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 

referendumske kampanje bodo brezplačna stalna oglaševalna 

mesta, navedena v prilogi 1, razdeljena na oštevilčeno 

mrežo polj, lokacija plakatov za posameznega organizatorja 

referendumske kampanje pa se določi z javnim žrebom, ki bo 

v sejni sobi št. 5 – PRO, ki se nahaja v 2. nadstropju Mestne 

občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, v torek, dne 22. 03. 2011, 
ob 8.30. uri.
Organizatorjem referendumske kampanje, katerim bodo 

z žrebom dodeljene lokacije plakatov, lokacij ni dovoljeno 

medsebojno zamenjevati.
V kolikor organizator referendumske kampanje ne izrabi, 
z žrebom dodeljenega oglaševalnega mesta, le-to ostane 

neizkoriščeno.

Organizatorji referendumske kampanje so dolžni do vključno 

ponedeljka, dne 21. marca 2011, v glavno pisarno Mestne 

občine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, pisno sporočiti namero 

za sodelovanje v referendumski  kampanji za referendum o 

Zakonu o malem delu. V nameri je potrebno navesti ime, priimek 

ter kontakt odgovorne osebe organizatorja referendumske 

kampanje, ki bo oglaševanje izvajala.

4. člen
V času referendumske 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 referendum o Zakonu o malem 

delu, ki je na vpogled v Uradu za okolje in prostor MO Velenje. 

Na teh oglaševalnih mestih lahko organizatorji referendumske 

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 
referendumske 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 referendumske 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 referendumske kampanje in izrekla globo v skladu 

s 33. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji.

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

Mestne občine Velenje.

Številka: 352-01-0011/2011-281

Datum: 9. marec 2011

            župan Mestne občine Velenje
 Bojan KONTIČ, 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 b, Velenje 

zap.št. ŠIFRA OPIS LOKAC IJE LOKAC IJA  ŠT. 
PLAKAT NIH  
MEST 

1 VE80203 Cankarjeva c.-pri Nami -trafika 1 
2 
3 
4 

4 

2 VE82501 Cankarjeva c. - podhod 1 
2 
3 
4 

4 

3 VE80503 Rudarska c. – upravna enota 1 
2 
3 
4 

4 

4 VE80604 Rudarska c. – Šaleška c., prehod 1 
2 
3 
4 

4 

5 VE81903 Stantetova ul. – Era non stop 1 
2 
3 
4 

4 

6 VE82801 Kidri�eva c. - krožni promet 1 
2 
3 
4 

4 

7 VE82704 KIDRI�EVA C. - parkiriš�e 
Špar- pošta 

1 
2 
3 
4 

4 

8 VE82001 Goriška c. - Šaleška c., AP 1 
2 
3 
4 

4 

9 VE82103 Šaleška c. – Goriška c., AP  1 
2 
3 
4 

4 

10 VE82201 Prešernova ul. – AH Fori 1 
2 
3 
4 

4 

11 VE82401 Mestni stadion - parkiriš�e 1 
2 
3 
4 

4 

12 VE81602 Titov trg – pri ob�ini 1 
2 
3 
4 

4 

13 VE83101 Kidri�eva cesta – nasproti Name 1 
2 
3 
4 

4 

Opomba: 
Skupno število plakatnih mest: 52 
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Pri loga 2: 

Brezpla�na oglaševalska mesta za referendumsko kampanjo za referendum o Zakonu o malem delu

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 -Kidri�eva / JV vogal pod Herbersteinom  2488  Velenje  
6. Zelenica med Delavsko univerzo in stanovanjskim blokom / sredina V roba  2529/1  Velenje  
7. Križiš�e Cankarjeva cesta -Promenada / Zelenica proti stolpnici  2528  Velenje  
8. Šaleška cesta / uvoz na Kardeljevo ploš�ad (KP) n NACE / zelenica proti KP  2467/1  Velenje  
9. Šaleška cesta / peš izhod iz Stantetove / vzhodna zelenica  2427/7  Velenje  
10. Šaleška cesta / med AC Praprotnik in Kardeljevo ploš�adjo / proti Kardeljevi ploš�adi  2427/12  Velenje  
11. Vzhodni uvoz na Kardeljevo ploš�ad / J vogal  2431/14  Velenje  
12. Vhod na OŠ Livada s strani Poslovnega centra / vogal proti Paki  2449/9  Velenje  
13. Efenkova cesta/Uvoz v Poslovni center/V vogal  2166/2  Velenje  
14. Križiš�e Efenkova -Cesta XIV divizije / J vogal  2166/2  Velenje  
15. Južni del Šaleka 2 ob Paki / vogal sti�iš�a peš poti ob Paki in parkiriš�a  2176/1  Velenje  
16. Krožiš�e Kidri�eve ceste -ceste A. Aškerca / Zelenica v S delu krožiš�a  629/2  Velenje  
17. Križiš�e Kidri�eva cesta -Koroška cesta -J vogal  630/1  Velenje  
18. Peš vhod na Kardeljevo ploš�ad s strani PTT / vogal zelenice proti stolpnici Kardeljev trg 1  2461/1  Velenje  
19. Križiš�e Šaleška -Goriška cesta / JZ vogal  2419/4  Velenje  
20. Križiš�e Šaleška -Goriška cesta / JV vogal  2420/1  Velenje  
21. Križiš�e Šaleška-Foitova-Celjska / Z vogal  3161  Velenje  
22. Križiš�e ceste F. Foita-Cesta talcev/SV vogal 2675  Velenje  
23. Križiš�e ceste Simona Blatnika in Ceste talcev / zelenica v SZ vogalu  1780  Velenje  
24. Križiš�e Kidri�eva cesta -Stritarjeva cesta / SV vogal  1929/1  Velenje  
25. Kidri�eva cesta / zelenica ob avtobusnem postajališ�u nasproti Doma za varstvo odraslih  1921/3  Velenje  
26. Križiš�e Kidri�eva -Tomši�eva / SZ vogal  1903/4  Velenje  
27. Zelenica s kipom JB Tita/SZ vhod na Titov trg 2531/6  Velenje  
28. Zelenica s kipom JB Tita/JZ vhod na Titov trg 2531/6  Velenje  
29. Pri podružni�ni OŠ Cirkovce  78/3  Hrastovec  
30. Pri podružni�ni OŠ Cirkovce 78/2 Hrastovec  
31. Podkraj-Toplotna podpostaja PRI"Županu" 667/2  Podkraj  
32. Cesta Velenje-Polzela, odcep Kav�e 251  Kav�e  
33. Cesta Vinska Gora-Prelska/zelenica ob Domu krajanov Vinske Gore 482/1  Vinska Gora  
34. Cesta Plešivec Graška gora / Zelenica za kapelico v Plešivcu  1094/1  Plešivec  
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Na podlagi 8. člena Zakona  o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, 
št. 41/07 in 105/08 – odločba US ter 103/07 – ZpolS-D)) in  30. člena Statuta 
Občine Šmartno ob Paki ( Uradni vestnik MOV št. 13/2010)  izdaja župan  Občine 
Šmartno ob Paki 

ODREDBO
  o pogojih za pridobitev pravice uporabe 

plakatnih mest za čas referendumske  
kampanje za referendum o Zakonu o malem 

delu v Občini  Šmartno ob Paki       

1. člen 

S to odredbo se podrobneje ureja način in pogoji plaketiranja 

in nameščanja plakatov za času referendumske  kampanje za 

referendum o Zakonu o malem delu v Občini Šmartno ob Paki.  

2. člen

Referendumsko   kampanjo lahko organizirajo  politične stranke 

ali drugi organizatorji referendumske  kampanje. Organizator 

referendumske kampanje je odgovoren za zakonitost 

referendumske kampanje.

3. člen

Za čas referendumske kampanje je na območju Občine 

Šmartno ob Paki dovoljeno brezplačno nameščanje plakatov 

na vseh  javnih plakatnih mestih v lasti občine.

Vsak organizator referendumske  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 referendumske   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  

referendumske  kampanje je prepovedano.  

V času  referendumskega  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  referendumske  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 16. 3. 2011.

Št: 001 –1/2011 

Datum: 3. 3. 2011

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

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalnih samoupravi ( Ur.l. RS, št. 94/07-UPB2, 
27/08 Odl.US, 76/08, 100/08 Odl.US, 79/09, 14/10 Odl.US, 51/10, 84/10 Odl.
US), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju ( Ur.l. RS, št. 108/09-UPB13, 8/10 
Odl.US, 13/10, 16/10 Odl.US, 50/10 Odl.US, 59/10, 85/10, 107/10)  in 16. člena 
Statuta občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 13/06, 13/10) je Občinski 
svet občine Šmartno ob Paki na svoji 4. redni seji dne 28.02.2011 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 plač občinskih funkcionarjev se smiselno 

uporabljajo določbe Zakona o sistemu plač in določbe Zakona 

o lokalni samoupravi.

Za opravljanj občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji 
pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma plačila 

za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.

Članom nadzornega odbora, članom stalnih odborov ter komisij 
in občinski volilni komisiji 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.



14. marec 2011 URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE Številka 05-2011 / stran 7

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. V soglasju 

z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo 

opravljal poklicno, o odločitvi pa pisno obvesti občinski svet.

3. člen
V skladu z  Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju 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.

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
V skladu z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju 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.

Plačni 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 PLAČE IN PLAČIL

5. člen
Osnovna plača župana je določena z uvrstitvijo funkcije v 

plačni razred funkcij v lokalni skupnosti ( plačna podskupina 

A5) skladno s Prilogo 1 in Prilogo 2 Zakona o sistemu plač v 

javnem sektorju.

Župan mesečno določi višino plačila za opravljanje funkcije 

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 v naslednjem 

znesku:
- udeležba na seji občinskega sveta 72,00 EUR ( neto )

Za korespondenčno sejo in nadaljevanje prekinjene seje, 
ki traja manj kot 3 ure, slavnostno ali žalno sejo, sejnina ne 

pripada.

Županu in podžupanu na podlagi zakona sejnina ne pripada.

Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem 

delu članov.

7. člen
Letni znesek sejnin, ki se izplačajo upravičencem po tem 

pravilniku ne sme presegati 15% letne plače župana.

Upravičenci iz 2. člena tega pravilnika imajo pravico, da se 

s podpisom posebne izjave odrečejo deloma ali v celoti, za 

celotno obdobje opravljanja funkcije, ali za določeno časovno 

obdobje izplačevanju sejnine ali drugih izplačil, kot jih določa 

pravilnik.

III. NAGRADE

8. člen
Nagrada za opravljanje funkcije predsednika in člana stalnih 

odborov in komisij je sejnina za udeležbo na seji stalnega 

odbora ali komisije, ki jih imenuje občinski svet kot svoja 

delovna telesa, v naslednjih zneskih:

- udeležba predsednika na seji odbora ali komisije  20,00 EUR 

( neto)

- udeležba člana na seji odbora ali komisije 15,00 EUR ( neto)

Nagrade predsednika in članov stalnih odborov in komisij 
se izplačujejo na podlagi sklepa o imenovanju za mandatno 

obdobje v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi 
občinska uprava.

9. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico 

do nagrade, ki se oblikuje glede na opravljeno delo in sicer v 

naslednjih zneskih:

- sejnina, ki se izplača predsedniku za udeležbo na seji NO  

35,00 EUR ( neto )

- sejnina, ki se izplača članu za udeležbo na seji NO 30,00 

EUR ( neto)

- sejnina, ki se izplača za udeležbo na sejah občinskega sveta 

72,00 EUR ( neto)

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.

Za opravljen izredni nadzor, ki za nadzorni odbor opravi na 

zahtevo občinskega sveta, se izplača nagrada v višini 150,00 

EUR neto. Celotni znesek, naveden v prejšnjem stavku, se 

porazdeli med člane, ki so opravljali izredni nadzor na podlagi 
evidence opravljenega dela in predloženega poročila o 

opravljenem izrednem nadzoru.

10. 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 ( Ur. l. RS, št. 94/07-UPB3, 45/08) 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.
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IV. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI

11. 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 vrnejo na podlagi predloženega računa v 

skladu s predpisi.

12. člen

Pravice iz 11. 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

13. člen

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

proračuna.

14. člen

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

15. člen

Določbe 10., 11., 12. in 13. člena tega pravilnika se smiselno 

uporabljajo tudi za člane nadzornega odbora in člane štaba za 

civilno zaščito.

Poveljniku občinskega štaba za civilno zaščito 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.

16. člen

Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati dosedanji Pravilnik 

o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov 

občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o 

povračilih stroškov ( Uradni vestnik MOV, št. 07/07).

17. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 

vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 007-1/2011

Datum: 01.03.2011

                                                                                           

 Župan občine Šmartno ob Paki:
   Alojz PODGORŠEK, s.r.

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 2011, ki jih bo 

občina sofinancirala iz občinskega proračuna

1. Predmet razpisa

Predmet  javnega razpisa so programi javnega interesa za 

naslednje vsebine :

Proračunska postavka: 
18059001 PROGRAM  ŠPORTA                           51.800  EUR

      

18051001   Vzgoja mladih športnikov                         5.000    “
18051002   Športne dejavnosti                            28.700    “
18051003   Tekoče vzdrževanje športnih objektov    18.100    “
              

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 2011,
-  opis  programov oz. planov dela za leto 2011  morajo 

biti finančno ovrednoteni, navedeni pa morajo biti tudi 
predvideni viri financiranja, 

-  poročilo o realizaciji programov za leto 2010 in doseženih 

tekmovalnih rezultatih.
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4. Rok in način prijave

Prijave na javni razpis morajo izvajalci poslati s priporočeno pošiljko (s pripisom: javni razpis - šport 2011) ali oddati osebno na 

naslov: Občina Šmartno ob Paki, 3327 Šmartno ob Paki, do vključno 15. 4. 2011.

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 2011,  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: 671- 1/ 2011

Datum:  7. 3. 2011                                                                         

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

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi ( ZLS, Ur.l. RS, št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl.US, 76/08, 100/08 Odl.US, 79/09, 14/10 Odl.US, 51/10, 84/10 Odl.US), 
29. člena Zakona o javnih financah ( ZJF, Ur.l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-
ZUKN, 107/10) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 13/06, 13/10) je Svet Občine Šmartno ob Paki na svoji 4. seji, dne 28. februarja 
2011 sprejel

ODLOK
o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2011

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Šmartno ob Paki za leto 2011 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:
   

   

   

     

                
A. BILANCA PRIH ODKOV IN ODHODKOV                               v EUR    

________________________________________________________________________________________________________________
             Konto – opis                                                        Prora�un leta 2011
________________________________________________________________________________________________________________ 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    3.529.200 
TEKO�I PRIHODKI (70+71)     2.574.700  

 70 DAV�NI PRIHODKI      2.089.700 
  700 Davki na dohodek in dobi�ek        1.807.800 
  703 Davki na premoženje            190.500 
  704 Doma�i davki na blago in storitve            91.400 
  706 Drugi davki                        0 
 71 NEDAV�NI PRIHODKI         485.000 
  710 Udeležba na dobi�ku in dohodki od premoženja         133.250 
  711 Takse in pristojbine                        1.000 
  712 Globe in druge denarne kazni               1.500 
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev                     0 
  714 Drugi nedav�ni prihodki           349.250 
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       72 KAPITALSKI PRIHODKI        171.450 
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev                 450 
  721 Prihodki od prodaje zalog                                   0 
  722 Prihodki od prodaje zemljiš� in neopredm.dolg.sredstev                        171.000 
                
 73 PREJETE DONACIJE                   0 
  730 Prejete donacije iz doma�ih virov                    0 
  731 Prejete donacije iz tujine                     0 
 74 TRANSFERNI PRIHODKI       783.850 
  740 Transferni prihodki iz drugih javnofinan�nih institucij       202.530 
                      741 Prejeta sredstva iz državnega prora�. iz sredstev prora�. EU      580.520 
  

II . SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                   3.710.061  

 40 TEKO�I ODHODKI                   992.345 
  400 Pla�e in drugi izdatki zaposlenim         166.000  
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost          28.890 
  402 Izdatki za blago in storitve          726.055
  403 Pla�ila doma�ih obresti            24.400 
  409 Rezerve              47.000 
 41 TEKO�I TRANSFERI                1.143.960 
  410 Subvencije              13.500  
  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom        572.260 
  412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam         95.700 
  413 Drugi teko�i doma�i transferi          462.500 
  414 Teko�i transferi v tujino                        0 
 42 INVESTICIJSKI ODHODKI                1.521.456 
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev      1.521.456 
 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI                    52.300 
  431 Invest. transferi prav. in fiz. osebam,ki niso prora�.upor.                           3.800 
  432 Investicijski transferi prora�unskim uporabnikom                               48.500  
  

III . PRORA�UNSKI PRESEŽEK (I.-II .)                      -180.861 
III /1. PRIMARNI PRIMANJKLJAJ (I.-7102)-(II.-403-404)                    -156.561  

III /2. TEKO�I PRIMANJKLJAJ (70+71)-(40+41)                      438.395
___________________________________________________________________________ 

B. RA�UN FINAN�NIH TERJATEV IN NALOŽ B 
________________________________________________________________________________________________________________ 

               Konto – opis                                                   Prora�un leta 2011                        
  
______________________________________________________________________________________________________________ 

IV. PREJETA VRA�ILA  DANIH POSOJIL IN     
  PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                                          0 
  

V.  DANA POSOJILA  IN POVE�ANJE 
           KAPITALSKIH DELEŽEV                                                              0 

   
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA  IN

  SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV                                    0 

C. RA�UN FINANCI RANJA 
________________________________________________________________________________________________________________ 
                 Konto – opis                                                       Prora�un leta 2011
________________________________________________________________________________________________________________ 

VII . ZADOLŽEVANJE (500+501)                        275.000            
 50 ZADOLŽEVANJE                   275.000 
  500 Doma�e zadolževanje           275.000 

VIII . ODPLA�ILA  DOLGA (550+551)                        107.700 
 55 ODPLA�ILA  DOLGA                   107.700 
  550 Odpla�ila doma�ega dolga                        107.700 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RA�UNU 
  (I.+IV.+VII.-II .-V.-VIII .)                            -13.561

X. NETO ZADOLŽEVANJE 
  (VII. -VIII. )                    167.300 
        

XI. NETO FINANCIRANJE       
(VI.+VII.-VIII .-IX.)                       180.861 

____________________________________________________________________________________________________________

  XII . STANJE SRED.  NA  RA�. NA DAN  31. 12. PRET. LETA                 13.561
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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 

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 2011 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:
1. v letu 2012 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 2011 oblikuje v višini 40.000 

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 40.000 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 2011 lahko zadolži do 

višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna.
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Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov 

in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Šmartno ob 

Paki, v letu 2011 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 2011 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 2011 zadolžijo le pod pogoji in s 

soglasjem Sveta občine Šmartno ob Paki.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen

(začasno financiranje v letu 2012)

V obdobju začasnega financiranja Občine Šmartno ob Paki v 

letu 2012, 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: 410-1/2011

Datum: 1. 3. 2011      

 

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

PRILOGA: 
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje



URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE

Izdajatelj: Mestna občina Velenje  /  Naklada 120 izvodov  /  Letna naročnina 32 €
Razmnoževanje DILING d.o.o Velenje  /  Skladno z določili Zakona o DDV se DDV plačuje po stopnji 8,5%
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občinskega proračuna ........................................................................................................................................................... 8

5. ODLOK o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2011 .................................................................................................. 9

 


