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Mestna občina Velenje na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno 
besedilo, 23/07 - popr., 41/07 - popr., 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-
A, 40/11 - ZSVarPre-A, 57/12, 39/16, 15/17 - DZ, 29/17, 52/16 - ZPPreb-1 in 54/17), 8. člena Zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG, 91/07, 
71/08 - skl. US, 76/08, 62/10 - ZUPJS, 87/11, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 21/13 - ZUTD-A, 63/13 - ZIUPTDSV, 91/13, 
99/13 - ZUPJS-C, 99/13 - ZSVarPre-C, 111/13 - ZMEPIZ-1, 95/14 - ZIUPTDSV-A, 95/14 - ZUJF-C, 47/15 - ZZSDT, 90/15 
- ZIJZ-1, 90/15 - ZIUPTD, 61/17 - ZUPŠ, 64/17 - ZZDej-K in 75/17 - ZIUPTD-A), Zakona o humanitarnih organizacijah 
(Uradni list RS, št. 98/03 in 61/06 - ZDru-1), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno 
besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO in 76/16 - odl. US), 2. in 8. 
člena Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov (Uradni list RS, 70/16), Pravilnika o postopkih za 
izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 
3/13 in 81/16), Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (Uradni list RS, št. 39/13), 
Resolucije o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016 – 2025 (Uradni list RS, št. 25/2016), Odloka o proračunu 
MOV za leto 2018 (Uradni vestnik MO Velenje, št. 28/17), Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni 
občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 3/16 - uradno prečiščeno besedilo), Strategije razvoja socialnega varstva v 
Mestni občini Velenje za obdobje od 2014 do 2020 (Uradni vestnik MO Velenje, št. 16/14), Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 - uradno prečiščeno besedilo) in sklepa župana, št. 403-04-0004/2018-590 z dne 15. 
1. 2018 objavlja 
 
 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE SOCIALNIH IN ZDRAVSTVENIH PROGRAMOV IN/ALI 
PROJEKTOV V MESTNI OBČINI VELENJE V LETU 2018 

 
 
1. PREDMET JAVNEGA RAZPISA  
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v Mestni 
občini Velenje (v nadaljevanju: MOV) za leto 2018: 

 
SKLOP A in SKLOP A1:    
- programi in/ali projekti preprečevanja nasilja, programi in/ali projekti za pomoč žrtvam nasilja in 

programi in/ali projekti za delo s povzročitelji nasilja; 
- programi in/ali projekti, ki delujejo s ciljem preprečevanja zasvojenosti (prepovedane droge, 

alkoholizem, motnje hranjenja, igre na srečo in druge oblike zasvojenosti); 
- programi in/ali projekti, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem 

zdravju in drugi programi in/ali projekti s področja varovanja duševnega zdravja; 
- programi in/ali projekti za izboljšanje življenja osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju; 
- programi in/ali projekti medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi in/ali projekti, 

ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starostnikov, vključno s programi in/ali 
projekti pomoči in podpore za dementne osebe in njihove svojce; 

- programi in/ali projekti, namenjeni otrokom in mladostnikom ter staršem pri razreševanju osebnostnih 
problemov (psihosocialna pomoč); 

- programi in/ali projekti, namenjeni otrokom in mladostnikom, ki so prikrajšani za primerno družinsko 
življenje, in mladostnikom s težavami v odraščanju; 

- programi in/ali projekti za podporo bivanja invalidov in drugi specializirani programi in/ali projekti za 
organizacijo in spodbujanje neodvisnega življenja invalidov; 

- drugi programi in/ali projekti, ki so namenjeni odpravljanju socialnih stisk ljudi (spodbujanje razvoja 
prostovoljstva, pomoč prosilcem za mednarodno zaščito, beguncem, ekonomskim migrantom in 
njihovim družinskim članom, bivšim zapornikom, osebam v postopku deložacije, podpora umirajočim in 
njihovim svojcem ter žalujočim, žrtvam zlorab in trgovine z ljudmi, žrtvam prometnih nesreč, socialno 
vključevanje Romov ipd.); 

-  programi in/ali projekti, ki delujejo s ciljem pospeševanja razvoja zdravja, izboljšanja kakovosti življenja 
ali delujejo s ciljem promocije zdravja; 

- programi in/ali projekti svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom in 
uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev. 
 

 
SKLOP B:       
- programi in/ali projekti za nudenje materialne pomoči in odpravljanje socialnih stisk ljudi v MOV.  
 
Prednostno bodo sofinancirani programi in/ali projekti, katerih cilj bo usmerjen v karitativno in socialno 
poslanstvo: nudenje materialne pomoči in zmanjševanje revščine in socialne izključenosti v MOV. 
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Na razpis se lahko prijavijo humanitarne organizacije, ki imajo sedež v MOV in so vpisane v razvid 
humanitarnih organizacij v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03 in 
61/06 - ZDru-1), ki ga vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, in njihovi 
sestavni deli, ki izpolnjujejo pogoje iz točke 2, sklop B. 

 
2. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI PRIJAVITELJI 
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva in 
humanitarnih dejavnosti (v nadaljevanju: organizacije) in sicer: 
- organizacije, ki rešujejo socialne stiske in težave prebivalcev, ustanovljene v skladu z zakonom, 
- organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom 

ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih občanov, 
- invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi 

posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene 
na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov,  

- druge prostovoljne in neprofitne organizacije, ki imajo v svojih programih in/ali projektih elemente skrbi 
za zdravje in reševanje socialnih stisk občanov Mestne občine Velenje ter izpolnjujejo naslednje pogoje: 

 
SKLOP A in SKLOP A1: 
- da so registrirani in imajo dejavnost socialnega varstva ali zdravstvenega varstva opredeljeno v 

ustanovitvenih aktih; 
- da predlagan program in/ali projekt izvajajo v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem in 

zdravstvenem varstvu; 
- da aktivno delujejo najmanj 1 leto (od dneva objave razpisa); 
- da imajo sedež v MOV (SKLOP A, sredstva v višini 15.000 €), pogoj: število vseh evidentiranih članov z 

območja Mestne občine Velenje;   
- da izvajajo programe in/ali projekte, v katerega so aktivno vključeni občani MOV in nimajo sedeža v 

MOV (SKLOP A1, sredstva v višini 9.000 €), pogoj: število vseh evidentiranih članov z območja Mestne 
občine Velenje; 

- da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo določa Zakon o društvih (Uradni list 
RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo; za društva); 

- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev 
prijavljenega programa in/ali projekta; 

- da cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobivanje dobička; 
- da je prijavljen program in/ali projekt neprofitne oziroma nekomercialne narave; 
- da prijavijo program in/ali projekt, ki je predmet razpisa; 
- da se v primeru, če ima prijavitelj v MOV enoto, ter da se vsebinski del in finančna konstrukcija programa 

in/ali projekta nanašata izključno na to enoto; 
- da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, 

delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih 
virov. 

 
Prijavitelj se lahko z istim programom in/ali projektom za leto 2018 prijavi samo na enega izmed javnih 
razpisov MOV. Sredstva se torej lahko dodelijo le tistim prijaviteljem, ki za iste programe in/ali projekte niso 
prejeli sredstev že na drugih javnih razpisih MOV v letu 2018.  
Prijavitelji, ki so prejemniki sredstev iz občinskega proračuna na podlagi pogodb o neposrednem financiranju 
za iste programe in/ali projekte iz proračuna MOV, in tisti prijavitelji, katerih ustanoviteljica je MOV, se ne 
bodo uvrstili v nadaljnje postopke javnega razpisa. Zainteresirani prijavitelji lahko oddajo vlogo za izvedbo 
samo enega programa in/ali projekta.  

 
SKLOP B: 
- svojo dejavnost izvajajo na območju MOV in so registrirane v MOV najmanj 3 leta (od dneva objave 

razpisa); 
- cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobivanje dobička; 
- prijavijo program in/ali projekt, ki je predmet razpisa; 
- program in/ali projekt izvajajo na območju in v interesu MOV; 
- imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno delovanje na področju, ki je predmet tega razpisa; 
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev 

prijavljenega programa in/ali projekta; 
- imajo izdelano realno financiranje programa in/ali projekta; 
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- izvajajo svojo dejavnost pomoči potrebnim, ne glede na to, ali so njeni člani ali ne; 
- da prijavitelj in njegova odgovorna oseba ni bil in ni v kazenskem postopku; 
- so vpisani v razvid prostovoljskih organizacij v skladu z Zakonom o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 

10/11, 16/11-popr. in 82/15; v nadaljevanju: zakon o prostovoljstvu); 
- na področju humanitarne dejavnosti delujejo najmanj 3 leta (od dneva objave razpisa). 

 
Prijavitelji, ki se bodo prijavili na razpis, morajo izkazati kontinuirano delovanje na področju nudenja 
humanitarne dejavnosti ter imeti ustrezne izkušnje in reference že izvedenih programov in/ali projektov. 
Navedeno prijavitelj izkazuje z vsaj enim programom in/ali projektom z omenjenega področja, financiranim iz 
slovenskih ali mednarodnih javnih sredstev v letu 2017. 
Prijavitelj se lahko z istim programom in/ali projektom za leto 2018 prijavi samo na enega izmed javnih 
razpisov MOV. Sredstva se torej lahko dodelijo le tistim prijaviteljem, ki za iste programe in/ali projekte niso 
prejeli sredstev že na drugih javnih razpisih MOV v letu 2018. Prijavitelji, ki so prejemniki sredstev iz 
občinskega proračuna na podlagi pogodb o neposrednem financiranju za iste programe in/ali projekte iz 
proračuna MOV in tisti  prijavitelji, katerih ustanoviteljica je MOV, se ne bodo uvrstili v nadaljnje postopke 
javnega razpisa.  
Zainteresirani prijavitelji lahko oddajo vlogo za izvedbo samo enega programa in/ali projekta.  

 
3.  RAZPISNI ROK  
Javni razpis se prične 9. marca 2018 in se zaključi 9. aprila 2018. 

 
4. VODENJE POSTOPKA JAVNEGA RAZPISA 

  Postopek javnega razpisa bo vodila komisija, imenovana s sklepom župana, št. 403-04-0004/2018-590 z dne 
15. 1. 2018 (v nadaljevanju: komisija). 

 
5.  MERILA ZA IZBOR  
Vloge prijaviteljev bodo ocenjene v skladu z merili, ki so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji 
tega javnega razpisa. Merila, postavljena za ocenjevanje vlog, ne morejo biti predmet pritožbe. 

 
6. VIŠINA SREDSTEV 
Za izvedbo javnega razpisa v letu 2018 so v proračunu zagotovljena sredstva v višini 30.000 EUR, in sicer 
za programe in/ali projekte: 

  - SKLOP A          15.000 EUR 
  - SKLOP A1          9.000 EUR 
  - SKLOP B            6.000 EUR  
 
Višina sredstev, namenjena sofinanciranju posamezne vloge, ki bo odgovarjal razpisnim pogojem, bo 
odvisna od ocene vloge glede na postavljene kriterije. 
 
7. ROK IZVEDBE 
Dodeljena sredstva za leto 2018 morajo biti porabljena do 31. decembra 2018 v skladu s predpisi, ki 
določajo izvrševanje proračuna, razen v primerih, ko MOV na osnovi predhodnega zaprosila soglaša s 
kasnejšo porabo sredstev.  

 
8. VSEBINA VLOGE 
Vloga na javni razpis mora biti izdelana izključno v skladu z navodili za pripravo vloge in na obrazcu 
vloge za leto 2018, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Tako izdelana vloga bo obravnavan kot 
popolna. Prijavitelji, katerih vloge bodo nepopolne, bodo pozvani k dopolnitvi vlog.  
Če bi prijavitelj želel umakniti, spremeniti ali dopolniti že oddano vlogo, lahko to stori samo na način, ki 
je opredeljen v navodilih prijaviteljem za pripravo vlog. 

 
9. ROK  ZA ODDAJO IN NAČIN ODDAJE 
Prijavitelji lahko svoje vloge oddajo najkasneje do 9. aprila 2018 do 24. ure, in sicer po pošti ali 
neposredno v Sprejemni pisarni MOV, v delovnem času (v ponedeljek in torek od 8. ure do 15. ure, v sredo 
od 8. ure do 17. ure in v petek od 8. ure do 13. ure).  
 
10. DATUM ODPIRANJA  
Javno odpiranje vlog bo 11. aprila 2018 ob 15. uri v prostorih Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, v 
sejni sobi št. 405 (IV. nadstropje). 
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11. ODLOČANJE V POSTOPKU RAZPISA IN OBVEŠČANJE O IZIDU JAVNEGA   
RAZPISA 
Na podlagi predloga komisije o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah s sklepom odloči direktor 
občinske uprave MOV, o pritožbi zoper ta sklep pa odloči župan MOV. 

 
12. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO 
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji zahtevajo na Uradu za družbene dejavnosti MOV, Titov trg 1, 3320 
Velenje, v sobi št. 406, pri Ines Gričar Ločnikar, in sicer vsak delovni dan (v ponedeljek in torek od 8. ure do 
15. ure, v sredo od 8. ure do 17. ure in v petek od 8. ure do 13. ure), po elektronski pošti po predhodnem 
zaprosilu, poslanem na elektronski naslov: ines.gricar-locnikar@velenje.si. Lahko pa jo pridobijo tudi na 
spletni strani MOV na naslovu: http://www.velenje.si (Za občane – Javne objave in razpisi) od 9. marca 2018 
do izteka razpisnega roka, to je do 9. aprila 2018. 

 
13. DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z JAVNIM RAZPISOM 
Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije smejo prijavitelji zahtevati ustno ali v pisni obliki od 9. marca 2018 
dalje, do 5 dni pred potekom roka za predložitev vlog. Dodatna vprašanja prijavitelji naslovijo na Urad za 
družbene dejavnosti MOV, Titov trg 1, 3320 Velenje, na naslov: ines.gricar-locnikar@velenje.si ali pokličejo 
na telefonsko številko 03/896-1741 (Ines Gričar Ločnikar). Odgovori na pisna vprašanja bodo objavljeni na 
spletni strani MOV http://www.velenje.si  (Za občane – Javne objave in razpisi). 
 
 
 

 
                                                                                                   župan Mestne občine Velenje 
          Bojan KONTIČ, l.r. 
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Predlagatelj: ŽUPAN 
 
Na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 
108/09, 80/10-ZUPUDPP, 106/10-popravek, 43/11- ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 
Skl.US:U-I-43/13-8, 76/14-odl.US in 14/15-ZUUJFO) in 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje št. 1/2016 - UPB), je župan Mestne občine Velenje dne 19. 10. 2017 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 ter v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje št. 5/95, 4/01, 26/06, 17/12, 
23/12 in 18/15 – v nadaljevanju kratko: Odlok o ZN. 
 

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

(1) Pobudo za spremembe in dopolnitve obstoječega Odloka o ZN je podala Mestna občina Velenje 
zaradi dopustnosti manjših odstopanj trase nove povezovalne ceste, ki poteka preko glavnega trga 
starega mestnega jedra Starega Velenje, saj se bo trasa nove dvosmerne cestne povezave 
prilagodila lastništvu posameznih parcel na glavnem trgu. Nekoliko spremenjena trasa nove 
dvopasovne ceste delno posega v lokacijo predvidenih objektov z oznako N14, N15, N16, N27 in 
N28, ki jih je potrebno prilagoditi novi trasi ceste. V ta namen je potrebno delno spremeniti in 
dopolniti veljavni Odlok o ZN, vključno z grafičnimi prilogami veljavnega ZN, da bo omogočena 
gradnja nove dvosmerne povezovalne ceste brez morebitnih težav z lastništvom parcel na trasi 
predvidene ceste. 
(2) Predvidene spremembe in dopolnitve Odloka o ZN delno spreminjajo namensko rabo zemljišč  
na obravnavanem območju ZN.  
 

3. člen  
                                                                     (območje prostorskega akta)       

Območje obravnave oz. meja veljavnega ZN, se s predlaganimi spremembami in dopolnitvami 
Odloka o ZN ne spreminja. 
 

4. člen  
(način pridobitve strokovnih podlag) 

Izdelava posebnih strokovnih podlag, ki bodo določale predvideno rabo prostora ni predvidena, saj 
so predvidene le manjše spremembe in dopolnitve tekstualnega in grafičnega  dela Odloka o ZN. 
 

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 veljavnim Zakonom o 
prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-1).  
 
 
 
 
 
 
 



                       13. marec 2018URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJEstran 8  / Številka 3-2018

Uradni vestnik Mestne občine Velenje
 

S tem sklepom se določijo naslednji okvirni roki priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ZN: 
 
Faze Rok 
Priprava in objava sklepa v Uradnem vestniku 
MOV 

marec  2018 

Izdelava osnutka odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o ZN 

60 dni 

Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora 30 dni 
Izdelava dopolnjenega osnutka odloka 30 dni 
Naznanilo javne razgrnitve in javne obravnave   7 dni pred pričetkom javne razgrnitve 
Javna razgrnitev in javna obravnava z 
evidentiranjem vseh pisnih pripomb 

30 dni 

Preučitev pripomb in predlogov iz javne 
razgrnitve in javne obravnave 

  7 dni 

Priprava stališč do pripomb in predlogov iz 
javne razgrnitve in javne obravnave 

  7 dni po zaključku javne obravnave 

Izdelava predloga odloka 30 dni 
Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora 30 dni 
Izdelava usklajenega predloga odloka   7 dni 
Sprejem in objava odloka v Uradnem vestniku 
MOV 

oktober  2018 

 
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 ga objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje in na svetovnem spletu. 
 

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

(1) Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ZN bo izdelal izvajalec, ki bo izbran kot 
najugodnejši ponudnik v postopku evidentiranja izbora, izvedenega na podlagi Pravilnika o naročilih 
manjših vrednosti. 
 
(2) Izvajalec 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 izvajalcu in Uradu za urejanje 
prostora Mestne občine Velenje (UUP MOV). Če nosilci urejanja prostora v roku iz prejšnjega 
odstavka ne podajo smernic, se šteje, da jih nimajo, pri čemer pa mora izvajalec 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 izvajalec dopolni osnutek sprememb in 
dopolnitev Odloka o ZN. 
 

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 30 dni in v 
tem času zagotoviti tudi njegovo javno obravnavo. Javnost je obveščena z javnim naznanilom na 
svetovnem spletu in na krajevno običajen način.  
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(2) UUP MOV obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb 
in dopolnitev Odloka o ZN najmanj 7 dni pred začetkom javne obravnave.  
 
(3) V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek 
sprememb in dopolnitev Odloka o ZN.  
 
(4) Izvajalec prouči pripombe in predloge na dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Odloka o 
ZN ter jih posreduje UUP MOV, da do njih zavzame stališče. 
 

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

(1) Izvajalec 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 o 
upoštevanju njihovih smernic v predlogu sprememb in dopolnitev Odloka o ZN.  
 
(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, ki se ga objavi v 
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje ter na svetovnem spletu. 
 

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

Nosilci urejanja prostora, ki dajo smernice in mnenje na spremembe in dopolnitve Odloka o ZN je: 
- Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Celje, Glavni trg 1, 3000 Celje; 
- Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje; 
- Mestna občina Velenje, Urad za komunalne dejavnosti, Titov trg 1, 3320 Velenje. 

 
13. člen  

(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ZN) 
Za izdelavo sprememb in dopolnitev Odloka o ZN bodo uporabljena sredstva iz proračuna Mestne 
občine Velenje za leto 2018. 

 
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: 350-03-0005/2017-300 
Datum: 14. 3. 2018 
 

                                                                                                  župan Mestne občine Velenje  
Bojan KONTIČ, l.r. 
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Na podlagi 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center 
Šmartno ob Paki ( Uradni vestnik MOV, št. 29/2014) in 16. člena Statuta Občine 
Šmartno ob Paki  (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 7/2015) je Občinski 
svet Občine Šmartno ob Paki na svoji 24.  redni seji, dne 5.3.2018 sprejel

SKLEP
o imenovanju predstavnikov ustanoviteljice v 

Svet zavoda Mladinski center 
Šmartno ob Paki za mandat 2018-2023

1. člen
V Svet javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki se 
kot predstavniki ustanoviteljice Občine Šmartno ob Paki za 
mandat 2018-2023 imenujejo:
• Konrad Steblovnik 
• Marjanca Rogel Peršič 
• Rajko Pirnat 
• Jožef Stakne 
• Zoja Lešnik 

2. člen
Mandat člana Sveta zavoda traja pet let in prične teči z dnem 
konstituiranja Sveta zavoda.

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

Številka: 039-0002/2018
Datum: 5.3.2018

                                               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. 
94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/2009, 14/10, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – 
ZUUJFO in 76/16 – odl. US ), 23. člena Zakona o graditi objektov – ZGO-1 ( 
Ur.l. RS, št. 102/04 -UPB1, 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07, 57/09 , 108/09, 
61/10, 20/11, 57/12, 101/13, 110/13 in 19/15) in 16. člena Statuta občine Šmartno 
ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 7/2015-UPB) je Občinski svet Občine Šmartno 
ob Paki na svoji 24. redni seji dne 5.3.2018 sprejel naslednji

SKLEP
O IZVZEMU IZ JAVNEGA DOBRA

1. člen
S tem sklepom se izvzame iz javnega dobra nepremičnini parc. 
št. 951/32 in 951/33 obe k.o. 973-Rečica ob Paki, vpisani kot 
javno dobro.

2. člen
Nepremičnini parc. št. 951/32 in 951/33 obe k.o. 973-Rečica ob 
Paki, vpisani kot javno dobro, postaneta 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: 478-0011/2018
Datum: 5.3.2018

                                          Župan Občine Šmartno ob Paki:        
                                        Janko Kopušar, univ.dipl.ekon.,l.r
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Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi - ZLS-UPB2 ( Ur.l. RS, št. 
94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/2009, 14/10, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – 
ZUUJFO in 76/16 – odl. US ), 23. člena Zakona o graditi objektov – ZGO-1 ( 
Ur.l. RS, št. 102/04 -UPB1, 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07, 57/09 , 108/09, 
61/10, 20/11, 57/12, 101/13, 110/13 in 19/15) in 16. člena Statuta občine Šmartno 
ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 7/2015-UPB) je Občinski svet Občine Šmartno 
ob Paki na svoji 24. redni seji dne 5.3.2018 sprejel naslednji

SKLEP
O IZVZEMU IZ JAVNEGA DOBRA

1. člen
S tem sklepom se izvzame iz javnega dobra nepremičnina parc. 
št. 960/9 k.o. 973-Rečica ob Paki, vpisana kot javno dobro.

2. člen
Nepremičnina parc. št. 960/9 k.o. 973-Rečica ob Paki, 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: 478-0012/2018
Datum: 5.3.2018

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

Na podlagi 41. člena Stanovanjskega zakona ( uradni list RS, št. 69/2003) in 16. 
člena Statuta občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 7/2015-UPB) je 
Občinski svet Občine Šmartno ob Paki na svoji 24. redni seji dne 5.3.2018 sprejel 
naslednji

SKLEP
O IZVEDBI INVESTICIJSKIH DEL NA 

OBJEKTU 
ŠMARTNO OB PAKI 137 – BARONIJA

1. člen
Občinski svet potrdi, da se zaradi izvedbe financiranja 
bodoče planirane investicije: sanacija strehe in hidroizolacije 
na  večstanovanjski stavbi Šmartno ob Paki 137, Šmartno ob 
Paki poviša mesečni prispevek v rezervni sklad  predvidoma 
za faktor 1� (1� x) in ostane povišan do zagotovitve zadostne 
višine finančnih sredstev za pokritje izvedbe investicije. 

2. člen
Občinski svet potrdi, da se na večstanovanjskem objektu 
Šmartno ob Paki 137 – Baronija, ki je v lasti Občine Šmartno 
ob Paki  izvedejo investicijska dela sanacije strehe in 
hidroizolacije.

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

Številka: 352-0004/2018
Datum: 5.3.2018

                                             Župan Občine Šmartno ob Paki:       
                                         Janko Kopušar, univ.dipl.ekon.,l.r.
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Na podlagi 7. člena Odloka o proračunu Občine Šmartno ob Paki za leto 2018 ( Uradni vestnik MOV, 
št. 28/2017) in 16. člena Statuta Občine Šmartno ob Paki ( Uradni vestnik MOV, št. 7/2015-UPB1) je 
Občinski svet Občine Šmartno ob Paki  na svoji 24. redni seji dne 5.3.2018 sprejel 
 

SKLEP 
o spremembah Načrta razvojnih programov 2018-2021 

 
1. člen 

V Načrt razvojnih programov 2018 – 2021  pa se uvrstita naslednja projekta: 
 
»  OB125-18-0001 »Državne kolesarske poti«  
 

Skupna vrednost projekta 2018 2019 2020 2021 

PV- transfer iz državnega proračuna 
(nepovratna) 

0 0 0 0 

PV- lastna proračunska sredstva 5.000 0 0 0 
SKUPAJ 5.000 0 0 0 

 
 
»  OB125-18-0002 »LAS - knjižnica«  
 

Skupna vrednost projekta 2018 2019 2020 2021 

PV- transfer iz državnega proračuna 
(nepovratna) 

10.000 0 0 0 

PV- lastna proračunska sredstva 5.000 0 0 0 
SKUPAJ 15.000 0 0 0 

 
2. člen 

 
Sklep prične veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.  
 
Številka: 410-0001/2018 
Datum: 5.3.2018  
 
 
                                                                                        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 33 izvodov  /  Letna naročnina 59 €
Razmnoževanje DILING d.o.o Velenje  /  Skladno z določili Zakona o DDV se DDV plačuje po stopnji 22%
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