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Na podlagi 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 
33/2007, 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 80/10-ZUPUDPP in 57/2012) 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 28. 11. 2012 sprejel

SKLEP
o začetku priprave sprememb in dopolnitev 
Odloka o zazidalnem načrtu Staro Velenje

1. člen
(splošno)

S tem sklepom župan Mestne občine Velenje določa postopek 
priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu 
Staro Velenje - odlok je objavljen v Uradnem vestniku Občine 
Velenje, št. 2/88, 8/92, 1/93 in v Uradnem vestniku Mestne 
občine Velenje št. 5/95, 4/01, 26/06, 17/12 (v nadaljevanju 
kratko: Odlok o ZN).

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

(1) Predlog za spremembe in dopolnitve Odloka o ZN je podal 
Urad za urejanje prostora Mestne občine Velenje. Zadnje in 
celovite spremembe in dopolnitev Odloka o ZN Staro Velenje 
so bile sprejete na 15. seji Sveta MOV dne 2. 10. 2012 (Uradni 
vestnik MOV št. 17/12). Nove spremembe in dopolnitve Odloka 
o ZN so predlagane zaradi spremembe 14. člena Odloka o ZN, 
ki so namenjene spremembi in dopolnitvi poglavja z naslovom 
S22, ki določa urbanistične in arhitekturne pogoje za posege 
na objektu št. 22 (Ljubljanska cesta 2 v Velenju). Pri pridobitvi 
gradbenega dovoljenja za odstranitev močno dotrajanega 
objekta, so nastale težave zaradi tega, ker je bil pogoj, ki je 
bil določen pri odstranitvi tega objekta, »nadomestna gradnja« 
novega objekta. To določilo naj bi v novih spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ZN ostalo, ne bo pa časovno pogojeno. 
Da bi bila določila gradnje »nadomestnega objekta« oziroma 
novega objekta na lokaciji odstranjenega objekta bolj podrobno 
opredeljena, so predvidene spremembe in dopolnitve Odloka o 
ZN (poglavje S22, 14. člena Odloka o ZN).
Glede na to da gre za spremembe in dopolnitve samo nekaterih 
določil zgoraj omenjenega 14. člena Odloka o ZN in samo za 
dodatno, bolj podrobno opisane pogoje glede urbanistične in 
arhitekturne ureditve obravnavanega objekta Ljubljanska cesta 
2 v Velenju ter novega objekta na tej lokaciji, je predlagan 
skrajšan postopek sprejemanja Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ZN, kot ga določa obstoječa prostorska 
zakonodaja Republike Slovenije.

(2) Predvidene spremembe in dopolnitve Odloka o ZN ne 
spreminjajo namenske rabe zemljišč posameznih parcel na 
območju ZN. 

3. člen
(območje prostorskega akta)

Območje obravnave in meja ZN se s predlaganimi spremembami 
in dopolnitvami Odloka o ZN ne bo spremenila.

4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)

Strokovne podlage za spremembe in dopolnitve Odloka o ZN 
niso predvidene.

5. člen
(roki in postopek za pripravo sprememb in dopolnitev Odloka 

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

6. člen
(začetek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ZN)

Postopek priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ZN  se 
prične s sklepom, ki ga sprejme župan in se objavi v Uradnem 
vestniku MOV in na svetovnem spletu ter se pošlje Ministrstvu 
za infrastrukturo in prostor Republike Slovenije.

7. člen
(osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o ZN)

(1) Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ZN, 
izdela pooblaščena projektantska organizacija za prostorsko 
načrtovanje (v nadaljevanju izdelovalec) ali Urad za urejanje 
prostora Mestne občine Velenje (v nadaljevanju: UUP MOV).
(2) UUP MOV pošlje osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o 
ZN nosilcem urejanja prostora, ter jih pozove, da v roku 30 dni 
od prejema poziva dajo smernice.
(3) Nosilci urejanja prostora v roku 30 dni podajo smernice za 
načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti. Nosilci 
urejanja prostora pošljejo smernice UUP 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.

8. člen
(dopolnjen osnutek sprememb  in  dopolnitev Odloka o ZN)

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

9. člen
 (sodelovanje javnosti)

(1) UUP MOV mora v postopku priprave sprememb in 
dopolnitev Odloka o ZN omogočiti javnosti seznanitev z 
njegovim dopolnjenim osnutkom v okviru javne razgrnitve, ki 
traja najmanj 15 dni in v tem času zagotoviti tudi njegovo javno 
obravnavo. Javnost bo obveščena z javnim naznanilom na 
svetovnem spletu in na krajevno običajen način.
(2) UUP MOV obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi 
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev
Odloka o ZN najmanj 7 (sedem) dni pred začetkom javne 
razgrnitve.
(3) V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe 
in predloge na dopolnjen osnutek sprememb in
dopolnitev Odloka o ZN.
(4) UUP MOV prouči pripombe in predloge javnosti na 
dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o ZN ter do 
njih zavzame stališče.

10. člen
(predlog sprememb in dopolnitev Odloka o ZN)

(1) Izdelovalec pripravi predlog sprememb in dopolnitev Odloka 
o 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 Odloka o ZN 
upošteva njihove smernice.
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(2) UUP MOV predloži županu usklajen predlog sprememb 
in dopolnitev Odloka o ZN. Župan ga predlaga Svetu MOV v 
sprejem, če je iz mnenj nosilcev urejanja prostora razvidno, da 
so v predlogu sprememb in dopolnitev Odloka o ZN smernice 
upoštevane.

11. člen
(sprejem sprememb in dopolnitev Odloka o ZN)

Spremembe in dopolnitve Odloka o ZN  sprejme občinski 
svet MOV z odlokom in ga objavi v Uradnem vestniku Mestne 
občine Velenje.

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

Zaradi minimalnih sprememb 14. člena Odloka o ZN ni 
predvideno zbiranje dodatnih smernic in mnenj nosilcev 
urejanja prostora.

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

dopolnitev Odloka o ZN)
Izdelavo sprememb in dopolnitev Odloka o ZN bo financirala 
Mestna občina Velenje iz proračuna za leto 2012.

14. člen
(začetek veljavnosti sklepa)

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

Številka:  350-03-0004/2012-300  
Datum:     28. 11. 2012

 Župan Mestne občine Velenje                                                  
                                           Bojan KONTIČ, l.r.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Sveta Mestne občine 
Velenje je na podlagi pete alinee 32. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-
1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06, 26/2007 in 18/2008) ter v skladu z 
določili Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list. 
RS, št. 16/07-UPB in spremembe; v nadaljevanju ZOFVI) na 19. seji dne 26. 11. 
2012 sprejela naslednje 

MNENJE
o kandidatih za prosto delovno mesto 

ravnatelja/ravnateljice Osnove šole Mihe 
Pintarja Toleda Velenje 

I.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja daje 
pozitivno mnenje vsem šestim kandidatom, ki so se prijavili 
na razpis za prosto delovno mesto ravnatelja/ravnateljice 
Osnovne šole Mihe Pintarja Toleda.

II.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja daje to 
mnenje po pooblastilu Sveta Mestne občine Velenje.

Številka: 032-03-01/2010-160
Datum: 26. 11. 2012
       
  Predsednik komisije

Bojan ŠKARJA, l.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, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP 
in 57/12) izdajam

SKLEP
O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA 

SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA 
O ZAZIDALNEM NAČRTU STARO 

VELENJE
I.

Javno se razgrne OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV 
ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU STARO VELENJE (Odlok 
je objavljen v Uradnem vestniku Občine Velenje , št. 2/88, 8/92, 
1/93 in v Uradnem vestniku MO Velenje št. 5/95, 4/01, 26/06 
ter 17/12  – v nadaljevanju:  Odlok o ZN). 

II.
Javna razgrnitev Odloka o ZN bo izvedena v avli Mestne občine 
Velenje in v prostorih Krajevne skupnosti Staro Velenje.

Javna razgrnitev se začne z dnem objave tega sklepa 
v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje in z javnim 
naznanilom v svetovnem spletu. Javna razgrnitev bo trajala 
15 dni. 

III.
V času javne razgrnitve bo Urad za urejanje prostora Mestne 
občine Velenje skupaj s Krajevno skupnostjo Staro Velenje 
organiziral javno obravnavo o osnutku sprememb in dopolnitev 
Odloka o PUP. Kraj in datum javne obravnave bo določen 
naknadno. O tem bodo občani in zainteresirana javnost 
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 urejanje prostora Mestne občine Velenje, Titov trg 1, v 
Velenju.

Številka: 350-03-0004/2012-300 
Datum:  28. 11. 2012

          Župan Mestne občine Velenje                                         
                                                                    Bojan KONTIČ, l.r.
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  OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

Občinski svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 16. člena Statuta občine 
Šmartno ob Paki ( Uradni vestnik MOV, št. 13/2006,13/2010, 20/2011) in 10. člena 
Občinski svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 16. člena Statuta občine 
Šmartno ob Paki ( Uradni vestnik MOV, št. 13/2006,13/2010, 20/2011) in 10. člena 
Občinski svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 16. člena Statuta občine 

Poslovnika Občinskega sveta občine Šmartno ob Paki ( Uradni vestnik MOV, št. 
Šmartno ob Paki ( Uradni vestnik MOV, št. 13/2006,13/2010, 20/2011) in 10. člena 
Poslovnika Občinskega sveta občine Šmartno ob Paki ( Uradni vestnik MOV, št. 
Šmartno ob Paki ( Uradni vestnik MOV, št. 13/2006,13/2010, 20/2011) in 10. člena 

4/2007, 12/2011)  na svoji 17 . redni seji sveta, dne 26.11.2012 sprejel

SKLEP
o ugotovitvi izvolitve župana

1. člen
Za župana občine Šmartno ob Paki, na nadomestnih volitvah 
11. novembra 2012, je bil izvoljen JANKO KOPUŠAR.

2. člen
Za podpis tega sklepa občinski svet pooblasti župana Občine 
Šmartno ob Paki.

3. člen
Sklep velja takoj po sprejemu in se objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 032-11/2012-3
Datum: 27.11.2012

  Župan občine Šmartno ob Paki
Janko Kopušar, univ.dipl.ekon., l.r.

Občinski svet Občine Šmartno ob Paki je na podlagi 37 a. in 37 b. člena Zakona o 
lokalni samoupravi ( Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008-Odl.US, 76/2008, 
79/2009 in 51/2010) ter 16. člena Statuta občine Šmartno ob Paki ( Uradni vestnik 
lokalni samoupravi ( Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008-Odl.US, 76/2008, 
79/2009 in 51/2010) ter 16. člena Statuta občine Šmartno ob Paki ( Uradni vestnik 
lokalni samoupravi ( Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008-Odl.US, 76/2008, 

MOV, št. 13/2006, 13/2010, 20/2011)  na svoji 17. redni  seji, dne 26.11.2012 
sprejel

SKLEP
o ugotovitvi nezdružljivosti funkcij člana 

občinskega sveta in župana ter prenehanju 
mandata člana sveta

1. člen

Zaradi nezdružljivosti funkcij župana in člana občinskega sveta 
preneha mandat članu sveta  Janku Kopušar-ju.

2. člen
Občinska volilna komisija naj na podlagi tega sklepa izvede 
postopek za potrditev mandata naslednjemu kandidatu na listi 

Liste za napredek občine.

3. člen
Za podpis tega sklepa občinski svet  pooblasti župana Občine 
Šmartno ob Paki.

4. člen
Sklep velja takoj po sprejemu in se objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 032-11/2012-4
Datum: 27.11.2012

  Župan občine Šmartno ob Paki
Janko Kopušar, univ.dipl.ekon., l.r.

Župan občine Šmartno ob Paki je na podlagi 33 a. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008-Odl.US, 76/2008, 
79/2009, 51/2010, 84/2010 in 40/2012) ter 34. člena Statuta Občine Šmartno 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008-Odl.US, 76/2008, 
79/2009, 51/2010, 84/2010 in 40/2012) ter 34. člena Statuta Občine Šmartno 
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008-Odl.US, 76/2008, 

ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 13/2006, 13/2010 in 20/2011) dne 28.11.2012 
sprejel

SKLEP
o imenovanju podžupana Občine Šmartno ob 

Paki
1. člen

Za podžupana Občine Šmartno ob Paki, ki bo nepoklicno 
opravljal svojo funkcijo ter bo v primeru predčasnega 
prenehanja mandata župana opravljal funkcijo župana v 
času od sprejema sklepa o predčasnem prenehanju mandata 
župana in razpisa nadomestnih volitev do izvolitve novega 
župana in, ki nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti 
ali zadržanosti, se imenuje Janko Avberšek.

2. člen
 Sklep začne veljati s sprejemom in se objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 039-03/2012
Datum: 28.11.2012

  Župan občine Šmartno ob Paki
Janko Kopušar, univ.dipl.ekon., l.r.
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Razmnoževanje DILING d.o.o Velenje  /  Skladno z določili Zakona o DDV se DDV plačuje po stopnji 20%
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