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OBJAVLJAM
  - naslednje akte Mestne občine Velenje

4. februar 2015 Številka: 2/2015

Ur. vestnik št. 2/15

MESTNA OBČINA VELENJE - SVET

1. Sklep o ustanovitvi javnega dobra v k. o. Velenje
2. Sklep o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo 

malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske objekte v Mestni 
občini Velenje za leto 2015

3. Pravilnik o plačah, plačilih, sejninah in drugih prejemkih občinskih 
funkcionarjev ter članov drugih organov in njihovih delovnih teles Mestne 
občine Velenje  

4. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranje dejavnosti/
programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz proračuna 
Mestne občine Velenje

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Vrtec Velenje 

6.  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju nepremičnin 
v lasti Mestne občine Velenje s služnostnimi pravicami ter oddaji v najem ali 
zakup

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spodbujanju podjetništva v 
Mestni občini Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - SVET

1. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
2. Sklep o izvzemu iz javnega dobra
3. Sklep o potrditvi Pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo 

objektov in naprav za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne 
in padavinske odpadne vode

4. Sprememba Pravilnika o sofinanciranju letnih programov športa v občini 
Šmartno ob Paki

5. Tehnični popravek Odloka o uskladitvah odlokov o prostorskih ureditvenih 
pogojih za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora Občine 
Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom Občine Šmartno ob Paki 
2009 – uskladitve 2012

6. LETNI PROGRAM športa v Občini Šmartno ob Paki za leto 2015

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI - NADZORNI ODBOR

1.  Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine 
Šmartno ob Paki 

 

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)
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/07 - UPB, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. 
US in 40/12 - ZUJF), 21. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list 
RS, št. 102/04 - UPB, 92/05 - ZJC-B, 111/05 - odl. US, 93/05 - ZVMS, 120/06 
- odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 - ZRud-1, 76/10 - ZRud-1A, 20/11 - odl. US, 
57/12, 110/13, 101/13 - ZDavNepr in 22/14 - odl. US) in 24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (UPB1-Uradni vestnik Mo Velenje, š . t . 
15/06, 26/07 in 18/08) na 5. seji, dne 3. 2. 2015 sprejel naslednji 

SKLEP
o ustanovitvi javnega dobra v k. o. Velenje  

1.
S tem sklepom se ustanovi javno dobro na zemljišču parc. št. 
3240/32, k.o. 964 Velenje

�.
Zemljišče parc. št. 3240/32, k.o. 964 Velenje, ima značaj 
javnega dobra.

�.
Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine 
Velenje.

Številka: 465-05-0132/2007
Datum: 3. 2. 2015  

župan Mestne  občine Velenje
Bojan KONTIČ, l. r.

Svet MO Velenje je na podlagi 9. člena Pravilnika o dodeljevanju nepovratnih 
finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe 
stanovanjske objekte v Mestni občini Velenje v obdobju 2010 do vključno 2017 
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 12/2010 in 3/2014), 37. in 24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 
15/2006-UPB1, 26/2007 in 18/2008) na svoji 5. seji, dne 3. 2. 2015 sprejel

SKLEP
o sprejetju višine dodeljenih nepovratnih 

finančnih sredstev za izgradnjo 
malih komunalnih čistilnih naprav za 

obstoječe stanovanjske objekte 
v Mestni občini Velenje za leto 2015

 

1. člen
Svet Mestne občine Velenje sprejme sklep, da je v letu 2015 
višina dodeljenih nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo 
malih komunalnih čistilnih naprav za obstoječe stanovanjske 
objekte v Mestni občini Velenje 1.000,00 € na obstoječi 
stanovanjski objekt.

2. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 353-06-0001/2015
Datum: 3. 2. 2015 

župan Mestne občine Velenje
  Bojan KONTIČ, l. r. 
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 34. a člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, Št. 94/07 - prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12-
ZUJF), 128. in 154. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, 
št. 40/12), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 
- prečiščeno besedilo, 8/10 Odl.US, 13/10, 16/10 Odl.US, 50/10 Odl.US, 59/10, 
85/10, 94/10-ZIU, 107/10, 35/11, H0/H-ZDIU12, 27/12 Odl.US, 40/12-ZUJF), 13. 
člena Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS - stari, št. 30/90, 
18/91, 22/91, Uradni list RS/I, št. 2/91, Uradni list RS, št. 4/93, 13/93 - ZNOIP, 
18/94 - ZRPJZ, 109/12 in 21/13), 168. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni 
list RS, št. 21/13 in 78/13 - popr.), Kolektivne pogodbe za negospodarske 
dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, St. 53/92, 13/93-ZNOIP, 34/93, 
12/94, 18/94-ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 39/95, 60/1995, 64/95, 2/96, 20/96, 
37/96, 56/96, 1/97 (2/97 popr.), 19/97, 25/97, 37/97, 40/97, 79/97, 87/97-ZPSDP, 
87/97, 3/98, 3/98, 3/98, 7/98, 9/98, 9/1998, 51/1998, 2/1999, 2/1999, 2/1999, 
39/1999-ZMPUPR, 39/99 (40/99 popr.), 59/99, 59/99, 59/99, 3/00, 3/00, 3/2000, 
3/00, 62/00, 67/00, 81/00, 116/00, 122/00, 3/01, 8/01, 23/01, 43/01, 43/01, 43/01, 
43/01, 99/01, 6/2002, 6/02, 8/02, 9/02, 19/02, 19/02, 19/02, 73/03, 115/05, 57/08, 
40/12) ter 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, UPB 
-1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08) na 5. redni 
seji dne 3. 2. 2015 sprejel  

PRAVILNIK
o plačah, plačilih, sejninah in drugih 

prejemkih občinskih funkcionarjev ter članov 
drugih organov in njihovih delovnih teles 

Mestne občine Velenje

1. Uvodne določbe
1. člen

Ta pravilnik določa višino in način določanja plač, plačil, sejnin 
in drugih prejemkov občinskih funkcionarjev, članov drugih 
organov in njihovih delovnih teles Mestne občine Velenje.

2. člen
Funkcionarji Mestne občine Velenje so: župan, podžupani in 
člani občinskega sveta.

3. člen
Za opravljanje funkcij imajo funkcionarji pravico do plače 
oziroma plačila za opravljanje funkcije skladno z zakonom. 

4. člen
Funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. Župan se 
lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno. Podžupan 
opravlja svojo funkcijo nepoklicno, razen, če se v soglasju z 
županom odloči, da bodo to funkcijo opravljali poklicno.   

2. Plača in plačilo za opravljanje funkcije župana in 
podžupana

5. člen
(1) Županu in podžupanu pripada za poklicno opravljanje 
funkcije plača, ki je določena v skladu z zakonom, ki ureja 
plače v javnem sektorju.

(2) Županu in podžupanu, ki funkcijo opravljata poklicno, 
pripada dodatek za delovno dobo.

6. člen
(1) V primeru nepoklicnega opravljanja funkcije pripada 
županu plačilo v višini 50 % plače, ki bi jo imel, če bi funkcijo 

opravljal poklicno. Odločbo o določitvi plače oziroma plačilu 
za opravljanje funkcije, izda županu Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja. 

(2) V primeru nepoklicnega opravljanja funkcije pripada 
podžupanu plačilo največ v višini 50 % plače, ki bi jo imel, 
če bi funkcijo opravljal poklicno. Višino plačila določi župan s 
sklepom, ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil. Pri 
predčasnem prenehanju mandata župana lahko podžupanu 
določi višino plačila mestni svet.

(3) Tako v primeru iz prvega kot drugega odstavka se ne 
upošteva dodatek za delovno dobo.

3. Višina in merila za določanje sejnin in plačil za opravljeno 
delo

7. člen
(1) Osnova za obračunavanje sejnin članom sveta in plačil za 
opravljeno delo članom nadzornega odbora, članov delovnih 
teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter 
drugih organov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski svet, je plača 
župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno dobo. 

(2) Plačilo za opravljeno delo članom sveta (razen podžupanu), 
predsednika in članov nadzornega odbora, predsednikov in 
članov svetov ožjih delov občine ter članov delovnih teles, 
ki niso občinski funkcionarji se izplačuje v obliki sejnine na 
podlagi sklepa o imenovanju oz. potrditve mandatov.  

3. 1. Člani občinskega sveta in delovnih teles občinskega 
sveta

8. člen
(1) Letni znesek sejnin članov občinskega sveta vključno s 
sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača 
posameznemu članu občinskega sveta ne sme presegati 7,5 
% letne plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za 
delovno dobo.

(2) V primeru, da skupni znesek sejnin, ki pripada 
posameznemu članu občinskega sveta v skladu s prejšnjim 
odstavkom, v posameznem letu preseže 7,5 % letne plače 
župana, se skupni znesek sejnin izplača največ do višine 7,5 
% letne plače župana.

(3) Članu občinskega sveta se obračuna sejnina za posamezni 
mesec glede na delo, ki ga je opravil, in sicer:
- za priprave in udeležbo na redni seji občinskega sveta v višini 
8 % plače župana; 
- za priprave, udeležbo ter vodenje delovnega telesa 
občinskega sveta v višini 2 % plače župana,
- za priprave in udeležbo na seji delovnega telesa v višini 1 % 
plače župana.

(4) Članu delovnega telesa občinskega sveta, ki ni član 
občinskega sveta, se za priprave in udeležbo na seji delovnega 
telesa obračuna sejnina v višini 1 % plače župana.

(5) Članu občinskega sveta in članu delovnega telesa se 
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sejnina izplača le v primeru, ko je bil prisoten na seji ali na 
nadaljevanju seje občinskega sveta oziroma delovnega telesa 
več kot 2/3 časa trajanja seje. 

(6) Izplačilo se opravi na osnovi evidence o prisotnosti na 
seji sveta ali delovnega telesa, ki jo vodi strokovni sodelavec 
Uprave Mestne občine Velenje (v nadaljevanju strokovni 
sodelavec). 

3. 2. Predsednik in člani nadzornega odbora

9. člen
(1) Predsednik in člani nadzornega odbora imajo za svoje delo 
pravico do plačila za opravljeno delo, ki lahko znaša največ 7,5 
% plače župana. Pri tem se ne upošteva dodatek za delovno 
dobo. 

(2) Plačilo za opravljeno delo se določi za posamezno sejo 
glede na delo, in sicer:
- za pripravo na sejo in udeležbo na seji ter vodenje nadzornega 
odbora v višini 4 % županove plače;
- za pripravo na sejo in udeležbo na seji nadzornega odbora v 
višini 2 % županove plače;

(3) Plačilo za izvedbo nadzora za posamezne člane, ki so 
skladno s sklepom nadzornega odbora izvajali nadzor, in 
sicer:
 - za enostavni nadzor 6 % županove plače;
 - za zahteven nadzor 8 % županove plače;  
 - za zelo zahteven nadzor 10 % županove plače.
 
(4) Izplačilo se opravi na osnovi evidence o prisotnosti na seji, 
ki jo vodi strokovni sodelavec.

3. 3. Predsednik in člani krajevnih skupnosti in mestnih četrti

10. člen
(1) Predsednik in člani krajevnih skupnosti (v nadaljevanju KS) 
in mestnih četrti (v nadaljevanju (MČ) imajo pravico do plačila 
nagrade za udeležbo na seji sveta KS in MČ. Iz sredstev 
proračuna se zagotovijo sredstva za izplačilo nagrad za največ 
osem sklepčnih sej letno.

(2) Nagrada se oblikuje glede na opravljeno delo za posamezno 
sejo, in sicer:
- za predsednika krajevne skupnosti v višini 1 % županove 
plače;
- za člana sveta krajevne skupnosti v višini 0,5 % županove 
plače.   

(3) Sejnina za udeležbo na seji sveta se izplača na podlagi 
zapisnika seje sveta KS in MČ, ki ga predsedniki KS in MČ 
posredujejo na Upravo Mestne občine Velenje najkasneje v 
roku 30 dni po opravljeni seji.  

4. Povračila, nadomestila in drugi prejemki

11. člen
(1) Funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih 

prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Funkcionarji imajo pravico do povračila stroškov v zvezi 
s službenimi potovanji (dnevnice, dejanski stroški prevoza, 
stroški prenočevanja), ki nastanejo pri opravljanju funkcije ali v 
zvezi z njo, v skladu z veljavni predpisi.

(3) Povračilo stroškov iz prejšnjega odstavka lahko upravičenec 
uveljavlja le na podlagi predhodno izdanega naloga za službeno 
potovanje, ki ga izda župan ali po njegovem pooblastilu direktor 
občinske uprave, za župana pa direktor občinske uprave ali 
podžupan.

(4) Delodajalcu, kjer je občinski funkcionar, ki opravlja funkcijo 
nepoklicno, v rednem delovnem razmerju in ki uveljavlja pravico 
do povračila dela plače za čas, ko je občinski funkcionar v 
rednem delovnem času opravljal občinsko funkcijo, se prizna 
povračilo največ v višini 33 %, ki mu jo izplačuje za redni 
delovni čas. 

(5) Do pet ur trajanja seje sveta ali delovnega telesa imajo 
funkcionarji pravico do nadomestila plače oziroma izgubljenega 
zaslužka za dejanske ure, ko so bili na seji, nad 5 ur pa za ves 
delavnik. V čas trajanja seje se šteje tudi 1 ura za prihod na 
sejo ter odhod s seje. 

(6) V primeru, da traja seja občinskega sveta ali delovnega 
telesa manj časa, kot je določeno v prejšnjem odstavku 
in se funkcionar ne more povrniti na svoje delovno mesto 
zaradi specifike dela, ki ga opravlja, se mu prizna pravica do 
nadomestila plače oz. izgubljenega zaslužka za ves delovnik.

(7) Seje delovnih teles se, razen v izjemnih primerih, sklicujejo 
po 1�. uri.

5. Način izplačevanja

12. člen
(1) Sredstva za izplačevanje plač, plačil za opravljanje 
funkcije, plačil za opravljeno delo ter sejnin po tem pravilniku 
se izplačujejo iz sredstev proračuna.

(2) Izplačila iz prejšnjega odstavka se opravijo mesečno za 
pretekli mesec najkasneje do 30. dne v tekočem mesecu, na 
podlagi podpisane evidence prisotnosti na posamezni seji.

(3) Drugi prejemki in povračila se izplačajo v rokih iz 
prejšnjega odstavka od predložitve popolne dokumentacije v 
računovodstvo.

6. Prehodne in končne določbe

13. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij in 
odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se 
smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom občinske 
volilne komisije, štaba za civilno zaščito in članom drugih 
komisij, odborov, svetov, ki jih ustanovi ali imenuje občinski 
svet ali župan.  
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14. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o 
plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih 
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter 
o povračilih stroškov (Ur. Vestnik MOV 4/99, 2/00, 1/03, 2/04, 
4/07, 26/07).

15. člen
Ta pravilnik začne naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 015-03-0001/2015
Datum: 3. 2. 2015

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l. r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 70. člena Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/2007, 36/2008, 
58/2009, 64/2009, 65/2009, 20/2011, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D in 24. 
člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 
15/2006-UPB1, 26/2007 in 18/2008) na svoji 5. seji dne 3. 2. 2015 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 
ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje

I.
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje (Uradni 
vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/1997, 6/1998, 7/1999, 
9/1999, 5/2000, 14/2003, 3/2008, 2/2010 in 7/2011) se prvi 
odstavek 6. člena spremeni tako, da se glasi: »Vrtec ima 
pečat okrogle oblike, premera 35 mm. V sredini pečata je grb 
Republike Slovenije, na zunanjem obodu pa je izpisano: Vrtec 
Velenje Šlandrova 11 a, Velenje.”

II.
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.     
  

Številka: 015-02-0003/2008-530
Datum: 3. 2. 2015

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l. r.



4. februar 2015 URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE Številka 2-2015 / stran 7

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 
51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12 - ZUJF), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/2007, 61/2008 
in 99/2009-ZIPRS1011 in 3/2013) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06, 26/07 
in 18/08) na 5. seji dne 3. 2. 2015 sprejel 

 

PRAVILNIK 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju 

dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih 
financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje 

 
 
 

1. člen 
2. člen Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti/programov/projektov/prireditev, ki niso predmet drugih financiranj iz 
proračuna Mestne občine Velenje (Ur. vestnik MOV, št. 1/2013; v nadaljevanju: pravilnik) se spremeni tako, da se 
glasi: 
 
»Po tem pravilniku se iz proračuna Mestne občine Velenje sofinancirajo dejavnosti/programi/projekti/prireditve 
društev, klubov in drugih organizacij ter dejavnosti/programi/projekti/prireditve pravnih in fizičnih oseb, ki niso 
predmet drugih financiranj iz proračuna Mestne občine Velenje in pomenijo prispevek k zadovoljevanju javnih 
potreb ali prepoznavnosti občine, izboljšajo kakovost življenja občanov in dostopnost do različnih dejavnosti.« 

 
 

2. člen 
V 4. členu pravilnika se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi: 

 
»Do sofinanciranja po tem pravilniku niso upravičene: 
krajevne skupnosti, mestne četrti ter pravne in fizične osebe, ki so prejele sredstva za isto 
dejavnost/program/projekt/prireditev na katerem od drugih razpisov Mestne občine Velenje (npr. na razpisu za 
področje kulture, turizma, športa, sociale, podjetništva …).« 

 
 

3. člen 
12. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi: 
»Komisija pri odločanju o oblikovanju predloga za sofinanciranje upošteva ter točkuje naslednja merila: 

 
Delež lastnih sredstev in drugih virov financiranja 0–20 točk 

Pomen dejavnosti/programov/projektov/prireditev za 
občane Mestne občine Velenje in za Mestno občino 
Velenje, prispevek 
dejavnosti/programov/projektov/prireditev k 
prepoznavnosti in ugledu občine 

0–20 točk 

Jasna opredeljenost ciljev in namena 
dejavnosti/programov/projektov/prireditev 

0–20 točk 

Kvaliteta, inovativnost in izvirnost 
dejavnosti/programov/projektov/prireditev 

0–20 točk 

Reference prijaviteljev in dosedanje sodelovanje 
prijaviteljev z Mestno občino Velenje 

0–20 točk 

 
Točke, dodeljene za posamezna merila, se seštevajo. Možnih točk je 100. Vrednost točke je 10 evrov.« 
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4.člen 

13. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi: 
»O izvedbi sofinanciranih dejavnosti/programov/projektov/prireditev morajo prijavitelji v skladu s pogodbo občinski 
upravi predložiti poročilo o izvedbi na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. 
Občinska uprava ali po njej pooblaščeni organ lahko kadarkoli v roku 3 let po izvedbi 
dejavnosti/programov/projektov/prireditev preveri namensko porabo dodeljenih proračunskih sredstev.« 
 

 
5. člen 

Ta sprememba pravilnika začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
 
 
 

Številka:  403-04-0005/2015 
Datum: 3. 2. 2015   

 
 
 
 
 

  župan Mestne občine Velenje 
  Bojan KONTIČ, l. r. 
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 
51/10, 84/10 - odl. US in 40/12 - ZUJF), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 
75/2012, 47/2013 - ZDU-1G, 50/2014, 90/2014 - ZDU-1l), Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 - UPB in 58/12), Uredbe o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Sporočila Komisije o 
elementih državne pomoči pri prodaji zemljišč in objektov s strani javnih oblasti (Uradni list C 209, 10/07/1997) ter 24. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na svoji 5. seji, dne 3. 2. 2015  sprejel 
 
 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o obremenjevanju nepremičnin v lasti Mestne občine Velenje  
s služnostnimi pravicami ter oddaji v najem ali zakup 

 
 

1. člen 
V 1. odstavku 9. člena Odloka o obremenjevanju nepremičnin v lasti Mestne občine Velenje s služnostnimi 
pravicami ter oddaji v najem ali zakup (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 20/12 in 7/13; v nadaljevanju: Odlok) se 8. 
vrstica tabele spremeni tako, da se glasi:  
  
Skladišča, provizoriji, začasni in montažni objekti 0,5 
 

2. člen 
1. odstavek 11. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi: 
»Izhodiščna vrednost za izračun mesečne najemnine (Vi) za stavbna zemljišča, je 1 EUR, na m2 stavbnega 
zemljišča.« 
 

3. člen 
1. odstavek 13. člena Odloka se spremeni tako, da se glasi: 
»V kolikor se stavbno zemljišče oddaja v najem za kmetijsko obdelavo (košenine, njive, vrtovi) in namene športnih 
igrišč, se najemnina plačuje letno na podlagi izstavljenega računa. Za izračun višine letne najemnine se 
neposredno uporablja vsakokratni veljavni Cenik zakupnin, ki ga letno objavlja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije.« 
 

4. člen 
V 3. odstavku 19. člena Odloka se tabela spremeni tako, da se glasi: 
 

Območje Nadomestilo v EUR/m2 
A. območje 9,65 
B. območje 5,20 
C. območje 2,10 

 
 

5. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
 
Številka:  460-02-0003/2006  
Datum: 3. 2. 2015    
 
 

  župan Mestne občine Velenje 
  Bojan KONTIČ, l. r. 
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi Zakona o spremljanju državnih pomoči 
(Uradni list RS št. 37/04), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list 
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 in 40/12 – ZUJF), Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/2007, 114/2007-ZIPRS0809, 
61/2008, 99/2009-ZIPRS1011 in 3/2013) ter 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na svoji 5. 
seji, dne 3. 2. 2015 sprejel naslednji 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

spodbujanju podjetništva v Mestni občini 
Velenje 

1. člen
Spremeni se 5. člen Odloka o spodbujanju podjetništva v 
Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, 
št. 9/2013) tako, da se glasi: 

Sredstva na podlagi tega odloka se dodeljujejo kot državna 
pomoč po pravilu »de minimis«. Pogoji za pomoč »de minimis« 
so naslednji: 
- pomoči se dodeljujejo v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 
1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 
in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de 
minimis« (Uradni list EU L 352/1, z dne 24. 12. 2013);

- do »de minimis« pomoči niso upravičena podjetja iz 
sektorjev:
1. ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba Sveta (ES) 
št. 104/2000; 
2. primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v 
Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti;
3. predelave in trženje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi 
I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti v primerih: 
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine 
zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev 
ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, 
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese 
na primarne proizvajalce;  

- pomoč ne bo namenjena izvozu oz. z izvozom povezane 
dejavnost v tretje države ali države članice, kot je pomoč, 
neposredno povezana z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo 
in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, 
povezanimi z izvozno dejavnostjo;

- pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov 
pred uvoženimi; 

- skupni znesek »pomoči de minimis«, dodeljen enotnemu 
podjetju ne bo presegel 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh 
proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter glede 
na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v 
primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem 
prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 
EUR);

- pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v 
podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz; 

- pomoč »de minimis« se ne sme kumuliralati z državno pomočjo 
v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za 
isti ukrep za financiranje tveganja, če bi s takšno kumulacijo 
presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči;

- pomoč »de minimis« dodeljena v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, 
dodeljeno v skladu z uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do 
zgornje meje določene, v navedeni uredbi 360/2012; 

- pomoč »de minimis« dodeljena v skladu z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1407/2013 se lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, 
dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de minimis« do 
ustrezne zgornje meje (200.000 EUR oz. 100.000 EUR v cestno 
tovornem prometu); 

- dajalec pomoči mora od prejemnika pomoči pred dodelitvijo 
sredstev pridobiti pisno izjavo o: 
a) o že prejetih vseh »de minimis« pomočeh v predhodnih 
dveh in v tekočem proračunskem letu, vključno z navedbo, pri 
katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju 
še kandidiral za »de minimis« pomoč;
b) drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene 
stroške, 
c) zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minims«, 
ne bo presežena zgornja meja »de minims« pomoči ter 
intenzivnosti pomoči po drugih predpisih,
d) seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se 
preveri skupni znesek že prejetih »de minimis« pomoči za vsa, 
z njim povezana podjetja;

- dajalec pomoči mora prejemnika pisno obvestiti, da je pomoč 
dodeljena po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo komisije 
(EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 
in 108 pogodbe o delovanju Evropske Unije pri pomoči de 
minimis (Uradni list EU L 352, 24. decembra 2013) in  o znesku 
»de minims« pomoči; 

- dajalec pomoči mora vzpostaviti evidenco o dodeljenih »de 
minimis« pomočeh po prejemnikih;

- dajalec pomoči mora hraniti evidenco o posameznih pomočeh 
»de minimis« 10 let od datuma dodelitve pomoči;

- pomoč »de minims« je dodeljena takrat, ko se zakonska 
pravica do prejema pomoči dodeli podjetju v skladu z veljavnim 
nacionalnim pravnim sistemom;    

- De minimis pomoč se lahko dodeli v obliki ugodnega posojila, 
če:
a) upravičenec pomoči ni v insolvenčnem postopku niti ne 
izpolnjuje v nacionalnem pravu določenih pogojev za uvedbo 
insolvenčnega postopka na predlog njegovih upnikov. V primeru 
večjih podjetij mora biti upravičenec v položaju, primerljivem 
kreditni oceni vsaj B- oz. višji od SB10 oz. vsaj SB09 po S.BON 
AJPES-u in
b) da je posojilo zavarovano z zavarovanjem, ki pokriva vsaj 50 
% posojila, in posojilo znaša 1 mio EUR (oz. 500.000 EUR za 
podjetja, ki opravljajo cestni tovorni promet) za obdobje 5 let ali 
500.000 EUR (oz. 250.000 EUR za podjetja, ki opravljajo cestni 
tovorni promet) za obdobje 10 let. V primeru, da je znesek nižji 
od zgornjih zneskov in/ali je dodeljeno za manj kot 5 oz. 10 
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let se bruto ekvivalent tega posojila izračuna kot odgovarjajoči 
delež ustrezne zgornje meje – 200.000 EUR (oz. 100.000 EUR 
za podjetja, ki opravljajo cestni tovorni promet),
c) da je bruto ekvivalent nepovratnih sredstev izračunan na 
podlagi referenčne obrestne mere, ki se je uporabljala v času 
dodelitve.

- De minimis pomoč se lahko dodeli v obliki kapitalskih injekcij, 
če skupni znesek injekcije javnega kapitala ne presega zgornje 
meje pomoči de minimis.

- De minimis pomoč se lahko dodeli v obliki ukrepov za 
financiranje tveganja v obliki naložb lastniškega kapitala ali 
navideznega lastniškega kapitala, če kapital za enotno podjetje 
ne presega zgornje meje pomoči de minimis.«

2. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
Upravičenci do sredstev so samostojni podjetniki posamezniki 
in mikro, mala in srednje velika enotna podjetja, ki so 
organizirana kot gospodarska družba, zavod, zadruga ali 
druga pravna oseba zasebnega prava s sedežem oziroma 
lokacijo poslovne enote na območju MOV in bodo izvajali 
naložbo ali projekt na območju MOV. Prav tako so upravičenci 
subjekti, ki nimajo sedeža v MOV, vendar bodo izvajali naložbo 
na območju MOV (velja samo za namen 1., 2. in 12. iz 9. člena 
tega odloka). 

Po tem odloku se uporablja izraz »gospodarski subjekt« za 
subjekt, organiziran kot gospodarska družba ali samostojni 
podjetnik posameznik.

Izraz »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj 
najmanj v enem naslednjih razmerij: 
- eno podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali 
družbenikov drugega podjetja, 
- eno podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino 
članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa 
drugega podjetja, 
- podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo 
podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, 
ali določbe v njuni družbeni pogodbi ali statutu, 
- eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na 
podlagi dogovora, z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega 
podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev 
ali družbenikov navedenega podjetja.

Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prve do četrte alineje 
te točke preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo 
za enotno podjetje.«

3. člen 
V 8. členu se doda nova 12. alineja, ki se glasi:   
»- so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne 
pomoči na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto 
državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s 
skupnim trgom EU.«

4. člen 
V 12. členu se pri višini sofinanciranja znesek »do 50%« 
spremeni v znesek »do 90%« upravičenih stroškov, za besedo 
»upravičen strošek: strošek nadomestila za uporabo stavbenih 

zemljišč« doda besedilo »oziroma drug ustrezen zakonsko 
veljaven davek«. 

5. člen
V 20. členu se pri višini sofinanciranja znesek »do 50%« 
spremeni v znesek »do 100%« upravičenih stroškov, za 
besedo »upravičen strošek: strošek nadomestila za uporabo 
stavbenih zemljišč« doda besedilo »oziroma drug ustrezen 
zakonsko veljaven davek.«. 

6. člen 
V 21. členu se za besedo »upravičen strošek: strošek 
nadomestila za uporabo stavbenih zemljišč« doda besedilo 
»oziroma drug ustrezen zakonsko veljaven davek.« 

 7. člen 
Spremeni se tretji odstavek 30. člena tako, da se glasi: 
»Upravičenec mora vrniti prejeta sredstva v občinski proračun, 
skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema 
nakazila, do dneva vračila:
- če je bila na podlagi nadzora ali oddanega poročila ugotovljena 
nenamenska poraba sredstev, 
- če projekta ni izvedel v celoti, 
- če ob prijavi na razpis ni dal pravih podatkov oz. zavajajoče 
izjave ter druge kršitve in nepravilnosti, 
- če nima poravnanih vseh obveznosti zaradi sklepa Komisije 
o razglasitvi pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim 
trgom.«                    

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

Številka:  015-03-0003/2013
Datum: 3. 2. 2015

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

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi - ZLS-UPB2 ( Ur.l. RS, št. 
94/2007, 27/2008 Odl.US, 76/2008, 100/2008 Odl.US, 79/2009, 14/2010 Odl.US, 
51/2010), 23. člena Zakona o graditi objektov – ZGO-1 ( Ur.l. RS, št.102/2004 
-UPB1, 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US, 120/2006 Odl.US, 
126/2007, 57/2009 Skl.US, 108/2009) in 16. člena Statuta občine Šmartno ob 
Paki ( Uradni vestnik MOV, št. 13/06, 13/2010, 20/2011, 1/2013) je Občinski svet 
občine Šmartno ob Paki na svoji 4. redni seji dne 2.2.2015 sprejel naslednji

SKLEP
O IZVZEMU IZ JAVNEGA DOBRA

1. člen
S tem sklepom se izvzame iz javnega dobra zemljišče parc. št. 
674/2 v izmeri 934 m²,  k.o. Gorenje (962), vpisano kot javno 
dobro.

2. člen
Nepremičnina parc. št. 674/2 v izmeri 934 m², k.o. Gorenje 
(962), vpisana kot javno dobro, postane last Občine Šmartno 
ob Paki.

3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje 
in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 478-0002/2015-1
Datum: 3.2.2015

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

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi - ZLS-UPB2 ( Ur.l. RS, št. 
94/2007, 27/2008 Odl.US, 76/2008, 100/2008 Odl.US, 79/2009, 14/2010 Odl.US, 
51/2010), 23. člena Zakona o graditi objektov – ZGO-1 ( Ur.l. RS, št.102/2004 
-UPB1, 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US, 120/2006 Odl.US, 
126/2007, 57/2009 Skl.US, 108/2009) in 16. člena Statuta občine Šmartno ob 
Paki ( Uradni vestnik MOV, št. 13/06, 13/2010, 20/2011, 1/2013) je Občinski svet 
občine Šmartno ob Paki na svoji 4. redni seji dne 2.2.2015 sprejel naslednji

SKLEP
O IZVZEMU IZ JAVNEGA DOBRA

1. člen
S tem sklepom se izvzame iz javnega dobra zemljišča parc. št. 
951/17 v izmeri 78 m², parc. št. 951/19 v izmeri 6 m2 in parc. št. 
951/21 v izmeri 64 m2 vse k.o. Rečica ob Paki (973), vpisane 
kot javno dobro.

2. člen
Nepremičnine parc št. 951/17 v izmeri 78 m², parc. št. 951/19 v 
izmeri 6 m2 in parc. št. 951/21 v izmeri 64 m2 vse k.o. Rečica 
ob Paki (973), vpisane kot javno dobro, postanejo last Občine 
Šmartno ob Paki.

3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje 
in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 478-0003/2015-1
Datum: 3.2.2015

          župan Občine Šmartno ob Paki
                                    Janko Kopušar, univ. dipl. ekon., l. r.
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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 4. redni seji dne 2.2.2015 sprejel naslednji

SKLEP
o potrditvi Pravilnika za projektiranje, 

tehnično izvedbo in uporabo objektov in 
naprav za izvajanje javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne in padavinske odpadne 

vode

1. člen
Občinski svet Občine Šmartno ob Paki potrdi Pravilnik za 
projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo objektov in naprav 
za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in 
padavinske odpadne vode.

2. člen
Ta sklep prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 354-0001/2015-02-02
Datum: 3.2.2015

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

Na podlagi 7. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 97/01-ZSDP, 
27/02, 110/02-ZGO-1,15/03-ZOPA), določil Resolucije o Nacionalnem programu 
športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 (Uradni list RS, št. 26/2014) 
ter 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki ( Uradni vestnik MOV, št. 13/2006, 
13/2010, 20/2011 in 1/2013) je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na svoji 4. 
redni seji, dne 2.2.2015 sprejel

Spremembo Pravilnika
o sofinanciranju letnih programov športa v 

občini Šmartno ob Paki

1. člen
Spremeni se 1. odstavek 6. člena pravilnika, tako, da se glasi:
» Občinski svet, skladno s proračunskimi zmožnostmi, z letnim 
programom športa določi vsebine in programe, ki jih bo občina 
financirala v tekočem letu.«

2. člen
Vse ostale določbe pravilnika ostanejo nespremenjene.

3. člen
Te spremembe pravilnika pričnejo veljati naslednji dan po 
objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 671-0001/2015-1
Datum: 3.2.2015
                                        

                                         župan Občine Šmartno ob Paki
                                    Janko Kopušar, univ. dipl. ekon., l. r.
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Na podlagi 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradnivestnik  MOV, št. 
13/2006, 13/2010, 20/2011, 1/2013) je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na 
svoji 4. seji, dne 2.2.2015 sprejel

Tehnični popravek
Odloka o uskladitvah odlokov o prostorskih 
ureditvenih pogojih za ureditvena območja 

naselij ter območje odprtega prostora Občine 
Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim 

planom Občine Šmartno ob Paki 2009 
– uskladitve 2012

1. člen
Vodloku o uskladitvahodlokov o prostorskih ureditvenih pogojih 
za ureditvena območja naselij ter območje odprtega prostora 
Občine Šmartno ob Paki z veljavnim prostorskim planom 
Občine Šmartno ob Paki 2009 – uskladitve 2012 (Uradni 
vestnik Mestne občine Velenje 18/2013, 4/2014 in 39/2014), 
se v 12. in 35. členu izvedejo popravki in sicer tako, da se:

v 12. členu v drugem odstavku za besedno zvezo «lokalni 
(distribucijski) elektroenergetski vodi in lokalna (dostopovna) 
komunikacijska omrežja« doda besedilo »pomožni objekti v 
javni rabi«,

ter

da se 35. člen spremeni in se sedaj glasi “V varovalnih 
koridorjih je gradnja novih objektov dovoljena v skladu  s 
projektnimi pogoji in soglasjem upravljavca daljnovoda, za 
vse druge posege pa je potrebno izdelati ustrezno projektno 
dokumentacijo oziroma elaborat križanja ter pridobiti soglasje 
upravljavca daljnovoda.«

2. člen
Popravek se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje 
in prične veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 3505-0001/2015-1
Datum: 3.2.2015

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

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/1998 in nadaljnje 
spremembe), Resolucije o nacionalnem programu športa v RS za obdobje 2014-
2023 (Uradni list RS, št. 26/2014),  Pravilnika o sofinanciranju letnih programov 
športa v Občini Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 18/2013) in 16. člena 
Statuta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV 13/2006, 13/2010, 20/2011, 
1/2013)je Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na 4. seji dne 2.2.2015 sprejel

LETNI PROGRAM
športa v Občini Šmartno ob Paki za leto 2015

1.
Letni program športa predstavlja dokument, s katerim so 
opredeljene naloge in smernice, ki prispevajo k uveljavitvi in 
razvoju športa. V njem so zajeti posamezni programi, njihov 
obseg in potrebna finančna sredstva.
Občina Šmartno ob Paki bo za izvajanje letnega programa športa 
v letu 2015 zagotavljala proračunska sredstva tistim športnim 
društvom, klubom in športnim zavodom, ki bodo na podlagi 
javnega razpisa izvajali posamezne programe športa, ki so v 
skladu z merili in kriteriji iz resolucije o nacionalnem programu 
športa v Republiki Sloveniji, s Pravilnikom o sofinanciranju letnih 
programov športa in v interesu občine. Sredstva iz občinskega 
proračuna, namenjena za sofinanciranje programov športa, na 
podlagi javnega razpisa v letu 2015 znašajo 33.700 EUR.

�.
Skladno z opredelitvijo Nacionalnega programa športa in 
sprejetega proračuna za leto 2015 se bodo v okviru letnega 
programa športa v občini Šmartno ob Paki za leto 2015 
sofinancirala naslednje vsebine ter strokovne in razvojne 
naloge v športu:

18059001       PROGRAM  ŠPORTA     33.700   EUR
18051001       Športniki posamezniki             3.000   EUR
18051002       Kolektivni športi                    28.700   EUR
18051006       Športna rekreacija                      2.000   EUR

Dodatno se na postavki 18051003 – Tekoče vzdrževanje 
športnih objektov zagotavljajo še sredstva v višini 19.200 EUR. 
Ta sredstva so namenjena za kritje stroškov glede popravil in 
tekočega vzdrževanja  tekom leta.

�.
OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH VSEBIN TER RAZVOJNIH 
IN STROKOVNIH NALOG LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 
OBČINE ŠMARTNO OB PAKI

V letu 2015 se bodo na nivoju občine izvajali naslednji programi 
športa:
1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE, USMERJENIH 
V KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT (PP 18051001)

Program vključuje načrtno skrb za mlade športnike na njihovi 
poti za doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki 
vrstnikov v mednarodnem merilu.  Pogoj je, da program 
zajema več kot 120 ur treningov, oziroma treniranje več krat 
na teden (najmanj trikrat tedensko) v obdobju najmanj desetih 
mesecev.
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2. KAKOVOSTNI ŠPORT (PP 18051002)
V program kakovostnega športa uvrščamo vse športnike in 
športne ekipe v  članskih starostnih kategorijah, ki ne izpolnjujejo 
pogojev za pridobitev statusa vrhunskega športnika, tekmujejo 
v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez do 
naslova državnega prvaka ter na mednarodnih tekmovanjih 
in so registrirani skladno s pogoji Olimpijskega komiteja 
Slovenije.

3. VRHUNSKI ŠPORT (PP 18051001)
V program vrhunskega športa se uvrščajo kategorizirani 
športniki, kategorizirani po kriterijih Olimpijskega komiteja 
Slovenije v svetovnem, mednarodnem, perspektivnem, 
mladinskem ali državnem merilu. Športniki posamezniki bodo 
za sredstva lahko kandidirali za sredstva skladno z razpisom.

4. PROGRAMI ŠPORTNE REKREACIJE (PP 18051006)
Športna rekreacija
Program predstavlja skrb za športno dejavnost odraslih 
vseh starosti s ciljem ohranjanja zdravja, dobrega počutja in 
vitalnosti, druženja tekmovalnosti ali zabave. 

4.
Letni program športa sprejme občinski svet. Sredstva za 
sofinanciranje programov športa se razdelijo na podlagi 
izvedenega javnega razpisa ter vrednotenja prispelih 
programov v skladu z merili in kriteriji, določenimi v Pravilniku 
o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Šmartno ob 
Paki (Uradni vestnik MOV, št. 18/2013).

Program, ki ga ne določa Letni program športa, se lahko 
izjemoma sprejme v sofinanciranje in občina financira projekt iz 
drugih odhodkov iz dejavnosti, če je program zelo pomemben 
za občino in njeno promocijo.

Letni program športa v občini Šmartno ob Paki za leto 2015 
prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje in je osnova za izvedbo javnega razpisa 
in razdelitev sredstev za sofinanciranje programov športa v 
občini Šmartno ob Paki.

Številka: 671-0001/2015-2
Datum: 3.2.2015                   

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

Nadzorni odbor občine Šmartno ob Paki je na podlagi 46. člena Statuta občine 
Šmartno ob Paki ( Uradni vestnik MOV, št. 13/06, 13/10,20/11, 1/13) je na svoji 
2. seji, dne 19.1.2015 sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 
POSLOVNIKA 

O DELU NADZORNEGA ODBORA
 OBČINE ŠMARTNO OB PAKI

1. člen
V 3. stavku 7. člena se besede » namestnika nadzornega 
odbora« nadomestijo z besedami » podpredsednika 
nadzornega odbora« tako, da se stavek glasi:
» Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika in 
podpredsednika nadzornega odbora.« 

2. člen
V 1. stavku 12. člena se besede »letni program nadzora« 
nadomestijo z besedami » letni program dela« tako, da se 
stavek glasi:
» Nadzorni odbor sprejme letni program dela, ki obvezno 
vsebuje letni nadzor zaključnega računa proračuna, zaključnih 
računov in finančnih načrtov ožjih delov občine, javnih zavodov 
in javnih podjetij ter občinskih skladov.«  

3. člen
1. odstavek 14. člena se spremeni tako, da se beseda »nadzor« 
nadomesti z besedo » dela «, za besedami  »osebi pravne 
osebe« pa se doda »( v nadaljevanju: nadzorovana oseba)« 
tako, da se odstavek glasi:
» Postopek nadzora se začne, ko nadzorni odbor na podlagi 
zakona, statuta občine, sklepa sveta, sklepa župana ali letnega 
programa dela sprejme sklep o začetku nadzora. Sklep mora 
biti vročen odgovorni osebi pravne osebe ( v nadaljevanju: 
nadzorovana oseba) in mora vsebovati primeren rok za 
pripravo ustreznega gradiva.«

4. člen
V 2. alineji 2. odstavka 16. člena se beseda »do« slovnično 
popravi z besedo »so«, tako, da se celotna alineja glasi:
» - Ugotovitve nadzora. V ugotovitvah nadzora je treba 
razkriti vse pomembne zadeve, ki so bile ugotovljene med 
nadzorom.«

V 3. alineji 2. odstavka 16. člena se v besedi »roka« popravi 
slovnična napaka, tako, da se celotna alineja glasi:
» - Predlog sklepov in priporočil. Vsebuje predloge sklepov in 
priporočil ter rok za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.«

5. člen
V 1. stavku 18. člena se pred besedo »ugovor« doda beseda 
»vložiti«, tako, da se stavek glasi:
»  Osnutek poročila sprejme nadzorni odbor in ga pošlje 
nadzorovani osebi, ki ima pravico v roku petnajstih dni od 
prejema osnutka poročila pri nadzornemu odboru vložiti 
ugovor.«
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6. člen
V 3. stavku 22. člena se beseda “katero” nadomesti z besedo 
“katere”, tako, da se glasi:
» V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira 
svojo zahtevo za izločitev.«

V zadnjem stavku 22. člena se izbriše vejica za besedama 
»predsednika NO«, kratica NO pa se nadomesti z »nadzorni 
odbor«, tako, da se stavek glasi:
» O izločitvi predsednika nadzornega odbora ali člana 
nadzornega odbora odloči nadzorni odbor z večino glasov 
vseh članov.«  

7. člen
V 1. stavku 23. člena se besede » namestnika predsednika 
nadzornega odbora« nadomestijo z besedami » podpredsednika 
nadzornega odbora« tako, da se stavek glasi:
» Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika in 
podpredsednika nadzornega odbora.«

8. člen
V 28. členu se besede » namestnik predsednika nadzornega 
odbora« nadomestijo z besedami » podpredsednik nadzornega 
odbora« tako, da se stavek glasi:
» Sejo nadzornega odbora vodi predsednik, v primeru njegove 
odsotnosti pa podpredsednik nadzornega odbora.«

9. člen
V 1. stavku  37. člena se beseda »sveta« nadomesti z besedo 
»odbora« tako, da stavek glasi:
» Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega 
odbora zagotavljata župan in občinska uprava.«

10. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika pričnejo veljati 
naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine 
Velenje.

Številka: 013-0001/2015-3
Datum: 23.1.2015

                                                                                              
 Predsednica nadzornega odbora:   

                                      Polona Boršnak, univ.dipl.prav., l. r.
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