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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Na podlagi 31. člena Zakona o lokalni samoupravi ( Uradni list RS, št. 94/2007-
UPB2 in nadaljnje spremembe), Zakona o društvih ( Uradni list RS, št. 64/2011-
UPB2) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki ( Uradni vestnik MOV, št. 
13/2006, 13/2010, 20/2011, 1/2013) je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na 
svoji 21. redni seji dne 22.04.2013 sprejel

PRAVILNIK
o sofinanciranju dejavnosti in programov 

društev v Občini Šmartno ob Paki
I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila za 
pridobivanje proračunskih sredstev Občine Šmartno ob Paki, 
namenjenih za sofinanciranje dejavnosti in programov društev, 
ki aktivno prispevajo k družbenemu življenju na območju občine 
in delujejo v javnem interesu Občine Šmartno ob Paki.
Sofinanciranje izvajanja rednih dejavnosti in programov na 
področjih kmetijstva in športa se ureja s posebnimi pravilniki, 
zato navedene dejavnosti niso predmet tega pravilnika. 
Prav tako ni predmet sofinanciranja po tem pravilniku redna 
dejavnost prostovoljnih gasilskih društev, ki se sofinancira po 
posebni pogodbi.

II. UPRAVIČENCI

2. člen
Upravičenci do sofinanciranja dejavnosti in programov so 
društva in organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da imajo sedež in področje delovanja v Občini Šmartno ob 

Paki oziroma imajo sedež izven občine, imajo pa včlanjene 
tudi člane, ki so občani Občine Šmartno ob Paki, njihove 
dejavnosti pa so po presoji Odbora za negospodarske 
javne službe tudi v javnem interesu Občine Šmartno ob 
Paki;

- imajo urejeno evidenco članstva;
- so registrirani po zakonu o društvih najmanj leto dni;
- da se je društvo v preteklih letih izkazalo z uspešnim 

vodenjem svoje dejavnosti;
- da opravlja neprofitno dejavnost;
- da so registrirani za opravljanje dejavnosti iz 1. člena;
- redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter načrt 

aktivnosti za naslednje leto;
- druga merila, navedena v javnem razpisu.

3. člen
Občina bo v okviru proračunskih možnosti ter na osnovi 
javnega razpisa sofinancirala dejavnosti in programe društev 
in organizacij. 

III. POSTOPEK IZVEDBE JAVNEGA RAZPISA

4. člen
Postopek za sofinanciranje se prične na podlagi javnega 
razpisa, ki ga objavi župan Občine Šmartno ob Paki.
Razpis se objavi na spletnih straneh občine Šmartno ob Paki in 
oglasni deski v roku 30 dni po sprejemu proračuna za tekoče 
leto.
Javni razpis pripravi občinska uprava, vodi pa ga Odbor za 
negospodarske javne službe (nadaljevanju: Odbor).

5. člen
Javni razpis vsebuje:

- podatke o naročniku;
- predmet javnega razpisa;
- okvirno višino razpoložljivih sredstev za sofinanciranje in 

proračunsko postavko, iz katere se bodo sredstva črpala; 
- pogoje in merila sofinanciranja;
- rok in način prijave;
- postopek obravnavanja vlog.

6. člen
O sofinanciranju dejavnosti in programov posameznega društva 
ali organizacije obravnava Odbor na podlagi določenih meril. 
Merila so priloga tega pravilnika.
Odbor pripravi predlog  sofinanciranja posameznih prijavljenih 
programov in dejavnosti in ga pošlje občinskemu svetu v 
potrditev.  

7. člen
Na podlagi potrditve predloga sofinanciranja s strani Občinskega 
sveta se vsem prijavljenim pošljejo sklepi o sprejeti odločitvi 
sofinanciranja. Sklep izda tajnik občinske uprave. 
Zoper sklep je možen ugovor v roku 8 dni od prejema sklepa. O 
ugovoru odloči župan.

8. člen
Sofinanciranje, s sklepom dodeljenih sredstev, se izvede na 
podlagi pogodbe, ki jo skleneta izvajalec programov in Občina 
Šmartno ob Paki. 
Pogodba vsebuje naslednjo vsebino:
- navedba pogodbenih strank;
- navedba višine sofinanciranja;
- obseg, realizacijo in navedbo programov, prijavljenih na 

javni razpis;
- nadzor nad porabo sredstev;
- rok, v katerem je dolžan vrniti podpisano pogodbo;
- vsebino, obliko in rok oddaje letnega poročila.

IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV

9. člen
Na zahtevo sofinancerja je prejemnik sredstev dolžan predložiti 
dokazila o namenski porabi sredstev.
V primeru, da Odbor ugotovi, da sredstva niso bila porabljena 
za namen, za katerega so bila dodeljena oziroma so bili ob 
prijavi navedeni neresnični podatki, je prejemnik sredstev 
dolžan sredstva vrniti v občinski proračun.

10. člen
Župan sme izjemoma, iz sredstev splošne proračunske 
rezervacije, dodeliti sredstva za sofinanciranje za posamezen 
program ali projekt, tudi brez javnega razpisa, če gre za program 
ali projekt, za katerega se ugotovi posebna pomembnost in ga 
ni bilo mogoče vnaprej načrtovati. Sofinanciranje se uredi s 
pogodbo. 

V. KONČNE DOLOČBE

11. člen
Pravilnik prične veljati naslednji  dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 032-0002/2013-5
Datum: 23.04.2013
 

Župan Občine Šmartno ob Paki
 Janko Kopušar, univ.dipl.ekon.,l.r.
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MERILA:  

1. IZRAČUN VREDNOSTI TOČKE ZA KULTURNA IN TURISTIČNA DRUŠTVA 
 

                                                          60% višine sredstev javnega razpisa 
            VREDNOST TOČKE = ------------------------------------------------------ 
                                                         skupno število točk vseh predlagateljev 
 
 

2. IZRAČUN VREDNOSTI TOČKE ZA OSTALA DRUŠTVA 
 
                                                          40% višine sredstev javnega razpisa 
            VREDNOST TOČKE = ------------------------------------------------------ 
                                                         skupno število točk vseh predlagateljev 
 
 
Merila št. točk 
  
1.1  izvajalec programa oziroma dejavnosti ima sedež v 
 Občini Šmartno ob Paki 
 
1.2 sedež izvajalca programa oziroma dejavnosti je izven Občine 
Šmartno ob Paki, vendar ima včlanjene tudi občane Občine Šmartno 
ob Paki 

5 točk 
 
 
 
1 točka 

 
2. število let obstoja (točke se dodelijo društvom, ki obstajajo več kot 
eno leto) 
- od 1 do 10 let 
- od 11 do 20 let 
- nad 21 let 

 
 
 
1 točka 
2  točki 
 3 točke 
 

 
3. število članov, ki jih ima društvo oziroma organizacija in so občani 

Občine Šmartno ob Paki (za društva s sedežem izven občine, se 
upošteva število občanov Občine Šmartno ob Paki): 

 

a.  do 10 članov 1 točka 
b. od 11 do 20 članov 2 točki 
c. od 21 do 40 članov 3 točke 
d. nad 41 članov 4 točke 

 
4. izvedba prireditve ali projekta v kraju ( za vsako prireditev mora 

biti naveden datum; točke se dodelijo za vsako posamezno 
prireditev ali projekt)  

 

a. internega pomena  0,1 točke 
b. občinskega pomena 2 točki 
c. regijskega ali državnega pomena 3 točke 

5. posebej spodbujana dejavnost izvajalca programa in projekta  
a. izvedena predstava v preteklem letu 5  točk 
b. izveden nastop v preteklem letu 2 točki 
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Na podlagi 7. člena Odloka o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2012 ( 
Uradni vestnik MOV, št. 01/2012) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki 
( Uradni vestnik MOV, št. 13/2006, 13/2010, 20/2011, 1/2013) je Občinski svet 
Občine Šmartno ob Paki  na svoji 21. redni seji dne 22.04.2013 sprejel

SKLEP
o spremembi Načrta razvojnih programov 

2013-2016
1. člen

V Načrtu razvojnih programov 2013 – 2016 se na PPR 
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 
projekt
»OB125-13-0002 Izgradnja pločnikov v vrednosti 20.000 EUR
spremeni tako, da se glasi
»OB125-13-0002 Prehodi za pešce na državnih cestah v 
vrednosti 81.728 EUR.«

2. člen
Navedena vrednost se razporedi iz naslednjih PPR:

»OB125-12-0001 Rekonstrukcija ceste LC410160 odsek 161 
Florjan – Skorno - Šoštanj v vrednosti 77.000 EUR«
se spremeni tako, da se glasi
» OB125-12-0001 Rekonstrukcija ceste LC410160 odsek 161 
Florjan – Skorno - Šoštanj v vrednosti 49.222 EUR«.

»OB125-13-0003 Izgradnja mostu  v Rečici v vrednosti 40.000 
EUR«
se spremeni tako, da se glasi
»OB125-13-0003 Izgradnja mostu  v Rečici v vrednosti 6.051 
EUR«.

»OB125-11-0006 Cestna razsvetljava v vrednosti 6.500 EUR«
spremeni tako, da se glasi
»OB125-11-0006 Cestna razsvetljava v vrednosti 0 EUR«.

3. člen
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje. 

Številka: 410-0002/2013
Datum: 23.04.2013

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

Svet občine Šmartno ob Paki je na podlagi 34. člena Odloka o Javno zasebnem 
partnerstvu  na področju ravnanja z odpadki (Uradni vestnik MOV, št. 11/2008, 
12/2008 in 20/2009, Uradni list Občine Šoštanj, 7/2008, 12/2008 in 6/2009) ter na 
podlagi 16. člena Statuta občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, 13/06, 
13/2010, 20/2011, 1/2013) na svoji 21. redni seji, dne 22.04.2013 sprejel

SKLEP
o potrditvi Poslovnega načrta lokalne GJS 
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov 
in koncesije gradnje področnega centra za 

ravnanje z odpadki  v Mestni občini Velenje, 
Občini Šoštanj in Občini Šmartno ob Paki za 

leto 2013
I.

Potrdi se Poslovni načrt lokalne GJS zbiranja in prevoza 
komunalnih odpadkov in koncesije gradnje področnega centra 
za ravnanje z odpadki  v Mestni občini Velenje, Občini Šoštanj 
in Občini Šmartno ob Paki za leto 2013, ki ga je pripravil PUP 
Saubermacher, Podjetje za ravnanje z odpadki d.o.o. Velenje, 
v mesecu aprilu in  je priloga temu sklepu. 

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

Številka: 35402-0001/2013
Datum: 23.04.2013

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

Na podlagi 8. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki ( Uradni vestnik MOV, št. 
3/2013) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki  (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, št. 13/06, 13/10, 20/11, 1/2013) je Občinski svet Občine Šmartno 
ob Paki na svoji 21.  redni seji, dne 22.04.2013 sprejel

SKLEP
o imenovanju članov Sveta javnega zavoda 

Mladinski center Šmartno ob Paki
1. člen

V Svet javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki 
se kot predstavniki ustanoviteljice Občine Šmartno ob Paki 
imenujejo:
- PETER PODGORŠEK
- MARJANCA ROGEL PERŠIČ
- KLEMEN SLEMENŠEK 
- JOŽEF STAKNE
- VESNA ŽERJAV

2. člen
Mandat člana Sveta zavoda traja pet let.

3. člen
S sprejemom tega sklepa preneha veljati  Sklep o imenovanju 
članov Sveta javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob 
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Paki ( Uradni vestnik MOV, št. 1/2013 z dne 5.2.2013).

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

Številka: 032-0002/2013-4
Datum: 23.04.2013
                                                       

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

Na podlagi 16. člena Statuta občine Šmartno ob Paki ( Uradni vestnik MOV, št. 
13/2006, 13/2010, 20/2011, 1/2013) je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na 
svoji 21. redni seji dne 22.04.2013 sprejel naslednji

SKLEP
O PODAJI SOGLASJA K SPREMEMBAM 
IN DOPOLNITVAM STATUTA JAVNEGA 

ZAVODA MLADINSKI CENTER 
ŠMARTNO OB PAKI

1. člen
Občinski svet Občine Šmartno ob Paki podaja soglasje k 
Spremembam in dopolnitvam Statuta javnega zavoda Mladinski 
center Šmartno ob Paki, ki jih je Svet javnega zavoda Mladinski 
center  sprejel na svoji 14. redni seji dne 8.4.2013.

2. člen
Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

 Številka: 032-0002/2013-3
Datum: 23.04.2013

    Župan Občine Šmartno ob Paki:
Janko Kopušar, univ.dipl.ekon., l.r.
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URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE
 

Izdajatelj: Mestna občina Velenje  /  Naklada 110 izvodov  /  Letna naročnina 32 €
Razmnoževanje DILING d.o.o Velenje  /  Skladno z določili Zakona o DDV se DDV plačuje po stopnji 20%
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