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Številka: 15/200626. april 2006

Ur. vestnik št.15/06

Mestna občina Velenje - ŽUPAN 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/99, 6/01, 14/03 in 21/05)

1. SKLEP o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju 
Mestne občine Velenje

2.   SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja – nepremičnina, 
parc. št. 1723/10, k.o. Velenje

3.     SKLEP o sprejetju  Lokalnega operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode za območje MO Velenje 

4.     SKLEP o sprejetju investicijskega programa za izgradnjo II. faze Regionalnega centra za 
ravnanje z odpadki Celje

5.     SKLEP o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni 
občini Velenje 

6.     SKLEP o soglasju za izplačilo povečane delovne uspešnosti v Javnem zavodu Lekarna 
Velenje 

7.     SKLEP o soglasju k izplačilu enkratne letne nagrade direktorici Lekarne Velenje 
8.     SKLEP o soglasju k izplačilu enkratne letne nagrade direktorju Zdravstvenega doma Velenje 
9.     SKLEP o imenovanju govornikov na pogrebih na območju Mestne občine Velenje
10.   ODLOK o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih površin posebnega pomena v 

Mestni občini Velenje
11.   ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 

- PUP 04 za dele mesta Velenje
12.   ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o Zazidalnem načrtu Trebuša vzhod 
13. ODLOK o programu opremljanja zemljišč za gradnjo na območju ZN Trebuša vzhod v Velenju
14.   PRAVILNIK o merilih in postopkih pri sanaciji plazov, ki ogrožajo objekte
15.   Uradno prečiščeno besedilo Statuta Mestne občine Velenje
16.   Uradno prečiščeno besedilo Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje 
17. SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAZIDALNEGA NAČRTA SELO

OBJAVLJAM
  - naslednje akte Mestne občine Velenje
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 16. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni vestnik Mestne občine Velenje št.12/2003) in 
24.člena Statuta Mestne občine Velenje ( Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/99, 6/01, 14/03 in 21/05) in 218. člena Zakona o graditvi  objektov  ( Uradni list 
RS št. 110/2002) na 29. seji dne 25. 4. 2006 sprejel

SKLEP
O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA 

ZEMLJIŠČA NA OBMOČJU MESTNE OBČINE VELENJE
1.

S tem sklepom Svet Mestne občine Velenje določa vrednost točke za izračun  nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na 
območju Mestne občine Velenje za leto 2007.

2.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o vrednosti točke za izračun  nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča 
na območju Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 19/2004)

3.
Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje in se uporablja od 01.01.2007 dalje.

Številka:   423-06-0064 /2006-670
Datum:   26. 4. 2006
 

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2-Ur.l.RS, št. 24/06), 23. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in 
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur.l.RS, št. 12/03 in 77/03) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 4/99, 6/01 
in 14/03 in 21/05) na svoji 29. seji dne 25. 4. 2006 sprejel

SKLEP
o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja – nepremičnina, parc. št. 

1723/10, k.o. Velenje
I.

Svet Mestne občine Velenje sprejme posamezni program prodaje stvarnega premoženja – nepremičnine parc. št. 1723/10, 
travnik, v izmeri 80 m2, k.o. Velenje, ki ga je oblikovala Komisija za razpolaganje, upravljanje in pridobivanje zemljišč Mestne 
občine Velenje na svoji seji dne 17.03.2006.

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

Številka: 465-05-0047/2005-670
Datum: 26. 4. 2006
 

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 38. člena Zakona o varstvu okolja 
(ZVO-1 in ZVO-1A) Ur. l. RS, št. 41/2004 in 20/2006 ter 24. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99, 6/01, 14/03 in 21/05) na svoji 29. 
seji dne 25. 4. 2006 sprejel 

SKLEP
o sprejetju  Lokalnega operativnega 

programa odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode za območje MO Velenje 

I.
Svet Mestne občine Velenje sprejme Lokalni operativni 
program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za 
območje MO Velenje.

II.
Program se bo izvajal v dveh fazah. 
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

  Lokalni program – FAZA 1 obsega: 
Id Ob_ime Na_ime Št. Rok.Opr. Rok.Opr. Naziv investicije Koli�ina Vrednost

progr. 95% 70% m´ mio. SIT
20709 VELENJE Velenje 512 2013 0 Projekt optimizac.kan.sist.Vel-Šoš 1 kom 8.0

Pridobitev podatkov po 19.�l.Praviln. 2.0
Izgradnja zadrževalnih bazenov 8 kom 277.5
Rekonstrukcija razbremenilnikov 13 kom 128.0

SKUPAJ 415.5
Sek.kan.Konovska cesta 120 5.3
Sek.kan.Šalek-Paka levi breg 1072 47.6
Sek.kan.Gorica-Zg.Šalek 1464 65.0
Sek.kan. Pokopališka cesta 494 21.9
Sek.kan. Straža 275 12.2
Skupaj novogradnje kan. 3425 152.1
Obnova obstoje�e netesne kan. 62499 3000.0

SKUPAJ 65924 3152.1
20693 VELENJE Zabrdo-Podkraj 514 2018 0 Povez.sek.cev.na centralni sistem 522 23.2

Rekonstrukcija M�N Podkraj v �rp. 1 kom 4.5
SKUPAJ 27.7

20606 VELENJE Hrastovec-Turn 514 2018 0 Izgradnja sek.kanala Turn 604 26.8
20685 VELENJE Prelska 1 514 2018 0 Izgradnja sek.kanala 1276 56.7

2016 Izgradnja MK�N Prelska 120 PE 8.0
SKUPAJ 64.7

20700 VELENJE Vinska Gora 2 514 2018 0 Izgradnja sek.kanala 2699 119.8
2016 Izgradnja MK�N Vinska gora-center 250 PE 14.0

SKUPAJ 133.8
20663 VELENJE Lipje 7 514 2018 0 Izgradnja sek.kanala 1010 44.8

2016 Izgradnja MK�N Lipje 1 200 PE 12.0
SKUPAJ 56.8

20603 VELENJE Škale 3 514 2018 0 Aglomeracija v celoti opremljena 0 0.0
20619 VELENJE Škale - Hrastovec 516 0 2018 Obnova obstoje�e netesne kan. 292 13.0
20712 VELENJE Kav�e 1 516 0 2018 Izgradnja sek.kanalov 271 12.0

2010 Obnova in pove�anje. MK�N Kav�e 450 PE 20.0
SKUPAJ 32.0

20620 VELENJE Škale 2 (Škale-jug) 517 0 2018 Izgradnja sek. kanalov 1887 83.8
20696 VELENJE Škale 1 517 0 2018 Aglomeracija v celoti opremljena 0 0.0
20613 VELENJE Plešivec 3 517 0 2018 Izgradnja sek. kanalov 1811 80.4
20705 VELENJE Laze 1 517 0 2018 Izgradnja sek. kanalov 4572 203.0

2016 Izgradnja M�N Laze 300 PE 16.0
SKUPAJ 219.0

20688 VELENJE Lipje 6 517 0 2018 Izgradnja sek. kanalov 1080 48.0
20695 VELENJE Lipje 2 517 0 2018 Izgradnja sek. kanalov 1156 51.3
20699 VELENJE Lipje 1 517 0 2018 Izgradnja sek. kanalov 1234 54.8

2016 Izgradnja MK�N Lipje 2 80 PE 6.4
SKUPAJ 61.2

20692 VELENJE Lipje 5 2018 Izgradnja sek. kanalov 2346 104.2
VELENJE Paški Kozjak-Blaži� 2010 Izgradnja sek. kanalov 795 35.3

2010 Izgradnja MK�N Paški Kozjak 1 35 PE 4.5
SKUPAJ 39.8

SKUPAJ 1. FAZA mio.SIT
 Izgradnja novega omrežja v  m´ 24688 1855.8

 Obnova obstoje�ega omrežja v  m´ 62791 3013.0
MK�N ( skupno 1435 PE ) 7 kom 76.4

Ostali objekti ( razbr, zadrž, �rp.) 24 kom 420.0

Skupaj 5365.2
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

    Datum:      26. 4. 2006
 

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

  

Lokalni program – FAZA 2 obsega: 

Id Ob_ime Na_ime  PE PE_priklj. PE_neprik %_priklj. Naziv investicije Koli�ina Vrednost
m´ mio. SIT

20710 VELENJE Paka-Trebeliško 155 90 65 58.06 Sek. Kan. Trebeliško 1212 53.8
20674 VELENJE Šentilj 141 0 141 0 Sek.kan.Šentilj 2372 105.3

MK�N Šentilj 1 160PE 10.0
20702 VELENJE Bev�e 125 0 125 0 Sek.kan.Bev�e- faza V 4034 179.1
20634 VELENJE Podgorje 118 23 95 19.49 Sek.kan. Podgorje 1294 57.5

MK�N Podgorje-Lokovica  65 % investicije200PE 7.8
20616 VELENJE Cirkovce 1 112 0 112 0 Sek.kan. Cirkovce 3753 166.6
20630 VELENJE Paški Kozjak 54 0 54 0 Sek.kan.Paški Kozjak 983 43.6

MK�N Paški Kozjak 2 60 PE 6.0
20711 VELENJE Kav�e 2 48 0 48 0 Sek.kan.Kav�e-Ložnica 2266 100.6

MK�N Ložnica 60 PE 6.0
20690 VELENJE Lipje 3 43 0 43 0 Sek.kan. Lipje 3 1019 45.2

796 113 683

 Izgradnja novega omrežja v  m´ 16933 751.8
MK�N ( 480 PE ) 4 kom 29.8

Skupaj 781.6

Skupna vrednost izvedbe obeh faz je 6,146.8 mio.SIT.

III.

Svet Mestne ob�ine Velenje pooblaš�a župana ob�ine, da vklju�i Lokalni operativni program 
odvajanja in �iš�enja komunalne odpadne vode za obmo�je MO Velenje v Na�rt razvojnih 
programov za obdobje 2006 – 2010  in da letno uvrš�a investicije programa do leta 2013. 

IV.

Svet Mestne ob�ine Velenje od župana zahteva, da ga seznanja s potekom aktivnosti in da 
Komunalno podjetje Velenje,d.o.o. enkrat letno pripravi pisno poro�ilo o napredovanju  
izvajanja programa. 

V.

Ta sklep za�ne veljati z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem vestniku Mestne ob�ine 
Velenje.

Številka: 353-06-0001/2003-200 
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 38. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1 in ZVO-1A, Ur. l. RS, št. 41/2004 in 20/2006), 15. člena Zakona o javnih naročilih, 
ZJN-1-UPB1 (Ur. l. RS, št 36/04) ter 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99, 6/01 in 14/04) na svoji 29. seji dne 25. 4. 2006 sprejel 

SKLEP

o sprejetju  investicijskega programa za izgradnjo II. faze Regionalnega centra za 
ravnanje z odpadki Celje 

I.

Svet Mestne ob�ine Velenje sprejme investicijski program za izgradnjo II. faze Regionalnega 
centra za ravnanje z odpadki Celje. 
Pregled virov financiranja 

MBO TOPLARNA INVESTICIJA SKUPAJ 

Investicijska vrednost CERO CELJE II.   SIT EURO=240
SIT  SIT EURO=240

SIT  SIT EURO=240
SIT

TEKO�E CENE SKUPAJ 2.885.863,499 12.024,431 6.195.545,128 25.814,771 9.081.408,627 37.839,203 
v tem že vloženo 65.000,000 270,833 442.228,000 1.842,617 507.228,000 2.113,450 
              
skupaj viri financiranja za obdobje 2006-2009             
Ob�ine 939.522,648 3.914,678 1.709.411,260 7.122,547 2.648.933,907 11.037,225 
Državni prora�un 332.001,322 1.383,339 713.630,438 2.973,460 1.045.631,760 4.356,799 

takse (ostanek 2008 in 2009) 82.576,217 344,068 177.495,985 739,567 260.072,202 1.083,634
drugi viri 249.425,105 1.039,271 536.134,453 2.233,894 785.559,558 3.273,165

Kohezijski sklad 1.549.339,529 6.455,581 3.330.275,431 13.876,148 4.879.614,960 20.331,729 
skupaj viri financiranja (teko�e cene) 2.820.863,499 11.753,598 5.753.317,128 23.972,155 8.574.180,627 35.725,753 

Pregled virov financiranja – ob�inski del 

MBO TOPLARNA INVESTICIJA SKUPAJ 

  SIT EURO=240
SIT  SIT EURO=240

SIT  SIT EURO=240
SIT

skupaj ob�inski prora�uni 939.522,648 3.914,678 1.709.411,260 7.122,547 2.648.933,907 11.037,225 
 v tem             

Ob�ina Celje   288.621,357 1.202,589 1.709.411,260 7.122,547 1.998.032,617 8.325,136 
Ob�ina Braslov�e 16.723,503 69,681     16.723,503 69,681 
Ob�ina Dobje  2.536,711 10,570     2.536,711 10,570 
Ob�ina Dobrna  9.489,179 39,538     9.489,179 39,538 
Ob�ina Mozirje  21.609,021 90,038     21.609,021 90,038 
Ob�ina Polzela  20.669,498 86,123     20.669,498 86,123 
Ob�ina Prebold  16.159,790 67,332     16.159,790 67,332 
Ob�ina Šentjur 61.914,542 257,977     61.914,542 257,977 
Ob�ina Štore 15.596,076 64,984     15.596,076 64,984 
Ob�inaTabor  4.509,709 18,790     4.509,709 18,790 
Ob�ina Vojnik 29.219,154 121,746     29.219,154 121,746 
Ob�ina Vransko 8.549,656 35,624     8.549,656 35,624 
Ob�ina Žalec 90.100,222 375,418     90.100,222 375,418 
Ob�ina Laško 51.110,032 212,958     51.110,032 212,958 
Ob�ina Šmartno ob Paki 9.677,083 40,321     9.677,083 40,321 
Ob�ina Šoštanj 29.876,820 124,487     29.876,820 124,487 
Mestna  ob�ina Velenje  136.042,879 566,845     136.042,879 566,845 
Ob�ina Bistrica ob Sotli 4.979,470 20,748     4.979,470 20,748 
Ob�ina Kozje 11.180,320 46,585     11.180,320 46,585 
Ob�ina Pod�etrtek 16.347,694 68,115     16.347,694 68,115 
Ob�ina Rogaška Slatina 48.855,178 203,563     48.855,178 203,563 
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

        Datum:      26. 4. 2006
 

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi določil 43. in 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo), 38. člena 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 36/02, 107/02, 3/04, 84/04, 84/05 (88/05-popr.) in 121/05), Uredbe o merilih 
za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04 in 124/04) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, 
št.4/99, 6/01, 14/03 in 21/05) na svoji  29. seji,  dne 25. 4. 2006 sprejel naslednji

SKLEP
o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu 

v Mestni občini Velenje
I.

Mestna občina Velenje daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal Center za 
socialno delo Velenje v višini 2.895,00 SIT na efektivno uro. Cena storitve se zmanjša za subvencijo Zavoda RS za zaposlovanje 
v višini 526,00 SIT in za stroške vodenja v višini 422,00 SIT. Tako znaša cena storitve, ki jo plača upravičenec ali zavezanec 
1.947,00 SIT na uro.

II.
Mestna občina Velenje bo na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu namenila dodatno subvencijo k ceni storitve, ki 
jo je dolžan plačati upravičenec ali zavezanec na podlagi lestvice, ki upravičence razvršča v plačilne razrede. V posameznem 
plačilnem razredu plačajo upravičenci ali zavezanci določen odstotek cene storitve in sicer:

Ob�ina Rogatec 12.025,890 50,108     12.025,890 50,108 
Ob�ina Šmarje pri Jelšah 33.728,863 140,537     33.728,863 140,537 

Posebej je prikazan plan in dinamika virov financiranja po ob�inah (v tolarjih in evrih). 

II.

Svet Mestne ob�ine Velenje pooblaš�a župana ob�ine, da vklju�i spremembe v veljavni Odlok 
o prora�unu MO Velenje za  2006 ter Na�rt razvojnih programov za obdobje 2006 – 2010. 

III.

Svet Mestne ob�ine Velenje od župana zahteva, da ga seznanja s potekom aktivnosti in da 
enkrat letno pripravi pisno poro�ilo o napredovanju del. 

IV.

Ta sklep za�ne veljati z dnem sprejetja in se objavi v Uradnem vestniku Mestne ob�ine
Velenje.

Številka:  414-05-0007/2003-230 
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, cene pa se pričnejo uporabljati od 
1.5.2006 dalje.

Številka: 150-01-08/2005/03-560
Datum: 26. 4. 2006

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi tretjega odstavka 18. člena Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti (UL 
RS, št. 18/94, 13/95 Odl.US:U-I-117/93-28, 36/96, 20/97-ZDPra, 39/99 - ZMPUPR, 86/99 Odl.US:U-I-134/96, 98/99-ZZdrS, 66/00 Odl. US: U-I-274/97-19), v skladu 
z določili Odloka o enotnih izhodiščih za pridobitev soglasja k povečani delovni uspešnosti v javnih zavodih (UL RS št. 2/99, 79/99 in 23/04) in na podlagi 24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99, 6/01, 14/03 in 21/05) na svoji  29. seji, dne 25. 4. 2006 sprejel 

SKLEP
o soglasju za izplačilo povečane delovne uspešnosti v Javnem zavodu Lekarna Velenje

1. člen
Svet Mestne občine Velenje daje Javnemu zavodu Lekarna Velenje soglasje za izplačilo povečane delovne uspešnosti v letu 2006 
v višini 41 % od skupne vsote sredstev za plače. 

2. člen
Ta  sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, uporablja pa se do začetka uporabe sprememb 
zakonodaje na tem področju.

Številka: 110-01-08/2004-06-560
Datum:  26. 4. 2006

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi Sklepa o merilih za priznanje enkratne 
letne nagrade za uspešno poslovanje direktorjev javnih zavodov (UL RS, št. 
78/98 in 39/99), in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, 
št. 4/99, 6/01,14/03 in 21/05) na svoji 29. seji, dne 25. 4. 2006 sprejel naslednji

SKLEP
o soglasju k izplačilu enkratne letne nagrade 

direktorici Lekarne Velenje
1. člen

Svet Mestne občine Velenje daje soglasje k izplačilu enkratne 
letne nagrade za uspešno poslovanje v letu 2005 za direktorico 
Lekarne Velenje  Sabino Grm, mag. farm. v višini ene njene 
mesečne plače. 

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

Številka: 110-01-08/2006-04-560
Datum:   26. 4. 2006

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi Sklepa o merilih za priznanje enkratne 
letne nagrade za uspešno poslovanje direktorjev javnih zavodov (UL RS, št. 
78/1998 in 39/99) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik 
MOV, št. 4/99, 6/01,14/03 in 21/05) na svoji 29. seji, dne 25. 4. 2006 sprejel 
naslednji

SKLEP
o soglasju k izplačilu enkratne letne nagrade 

direktorju Zdravstvenega doma Velenje
1. člen

Svet Mestne občine Velenje daje soglasje k izplačilu enkratne 
letne nagrade za uspešno poslovanje v letu 2005 za direktorja 
Zdravstvenega doma Velenje  Jožeta Zupančiča, dr. med., 
spec.spl.med. v višini ene njegove mesečne plače. 

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

Številka: 110-01-09/2006-05-560
Datum:   26. 4. 2006

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 34. člena Odloka o pokopališkem redu 
(Uradni vestnik MOV, št. 3/00 )in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MOV, št. 4/99, 6/01, 14/03 in 21/05)na svoji 29. seji, dne 25. 4. 2006 
sprejel naslednji

SKLEP
o imenovanju govornikov na pogrebih na 

območju Mestne občine Velenje

1. člen
Kot govorniki, ki se v imenu lokalne skupnosti poslovijo od 
umrlih na pokopališčih Mestne občine Velenje, se imenujejo:

1. ARLIČ HERMAN, Škale 39/a, Velenje
2. DEVIČ TEA, Tomšičeva 18, Velenje
3. JEVŠNIK MARKO, Laze 40, Velenje
4. KOLAR DRAGO, Laze 16/h, Velenje
5. SEME KAREL, Gregorčičeva 20, Velenje
6. TAJNŠEK TONE, Hrastovec 27/a, Velenje
7. VIDEMŠEK VLADIMIR, Bevče 11/b, Velenje
8. VEDENIK FRANC, Podkraj pri Velenju 7 c, Velenje
9. ZAPUŠEK JANEZ, Špeglova ulica 3, Velenje
10. GORŠEK RAFKO, Šalek 64/b, Velenje
11. AHAC STANISLAV, Jurčičeva 2, Velenje
12. KOTNIK FRANC, Škalske Cirkovce 27/a, Velenje

2. člen
Za pogrebni govor prejme govornik plačilo v višini 6.500,00 SIT 
neto. Višina zneska se letno revalorizira z indeksom rasti cen 
življenjskih potrebščin.

3. člen
Govorniki na pogrebih so imenovani za obdobje štirih let in so 
lahko ponovno imenovani. Spisek govornikov se pošlje vsem 
krajevnim skupnostim in mestnim četrtim.

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

Številka: 142-05-0002/2003-06-560
Datum: 26. 4. 2006

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 15. in 16. člena Zakona o varnosti 
cestnega prometa (ZVCP – 1 – UPB3, Uradni list RS, št. 25/2006) in 24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 4/99, 6/2001, 
14/2003 in 21/2005) je na 29. seji, dne 25. 4. 2006 sprejel

ODLOK 
o ureditvi cestnega prometa in varstvu 
prometnih površin posebnega pomena 

v Mestni občini Velenje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(namen odloka)

(1)  S tem odlokom se na območju  Mestne občine Velenje  
določa prometna ureditev na javnih cestah in s tem odlokom 
določenih prometnih površinah posebnega pomena (v 
nadaljevanju: prometne površine posebnega pomena). 

2. člen

(pomen izrazov)

(1)  Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji 
       pomen:

1. Dostavni čas je čas, v katerem je dovoljena dostava 
k objektom z vozili, za katere je drugače promet 
prepovedan;

2. Parkomat  je naprava za plačilo parkirnine;
3. Parkirni listek je predpisan obrazec za označitev časa 

parkiranja in dokazilo o plačani parkirnini;
4. Abonma je predpisan obrazec za označitev vozila, 

katerega lastnik je upravičen do abonmaja, namenjen 
označevanju vozil na območju, kjer je parkiranje 
omejeno;

5. Letna karta je predpisan obrazec za označitev vozila, 
s katerim se dokazuje, da je parkirnina plačana za celo 
leto;

6. Dovolilnica je predpisan obrazec za označitev vozila, s 
katerim se dokazuje, da je vozilu, kljub omejitvam po 
tem odloku dovoljeno zapeljati na določeno prometno 
površino posebnega pomena; 

7. Dovoljenje je pisna odločba izdana v upravnem 
postopku, s katero je dovoljena določena aktivnost na 
prometni površini posebnega pomena v določenem 
času;

8. Parkirišče po tem odloku  je  prometna površina 
posebnega pomena namenjena parkiranju;

9. Ploščad po tem odloku je prometna površina posebnega 
pomena nad podzemnimi objekti z omejeno nosilnostjo 
(garažami);

10. Izredni prevoz po tem odloku je prevoz z vozilom, s 
katerim je vožnja po prometni površini posebnega 
pomena sicer prepovedana, vendar ga je v posameznih 
primerih (selitev, dovoz opreme, vzdrževanje objektov, 
organizacija prireditev in podobno) nujno opraviti; 

11. Urad je urad Mestne občine Velenje, ki je pristojen za 
gospodarske javne službe;

12. Prometna površina posebnega pomena po tem 
odloku je tista prometna površina, ki je v skladu s tem 

odlokom razglašena za  prometno površino posebnega 
pomena; 

13. Druga prometna površina posebnega pomena po 
tem odloku je vrsta prometne površine posebnega 
pomena, katere prometna ureditev, omejitve in izjeme 
niso posebej določene s  tem odlokom in jih lahko, z 
upoštevanjem predpisov o javnih cestah in ureditvi 
prometa na njih ter predpisov o varnosti cestnega 
prometa, določi župan z odredbo;

14. Intervencijske poti so poti namenjene zagotavljanju  
dostopa intervencijskih vozil do objektov in  vhodov v 
objekte;

15. Zapora je fizična prepreka, s katero se onemogoči 
možnost vožnje vozilom na določeno prometno površino 
(potopni valji, zapore, zapornice in podobno);

16. Odpiranje in zapiranje zapor pomeni v primerih, da 
so zapore zaklenjene s ključavnico, odklepanje in 
odpiranje zapor, ter zapiranje in zaklepanje zapor.

(2) Vsi ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak 
pomen kot izrazi v Zakonu o varnosti cestnega prometa in 
v Zakonu o javnih cestah.

II. PRISTOJNOSTI ZA IZVRŠEVANJE TEGA ODLOKA

3. člen

(upravljavec)

(1) Z javnimi cestami upravlja Mestna občina Velenje, v skladu 
s predpisi o javnih cestah in ureditvi prometa na njih in 
predpisi o varnosti cestnega prometa.

(2) S prometnimi površinami posebnega pomena upravlja 
Mestna občina Velenje v skladu s tem odlokom.  

4. člen

(pristojnosti župana)

(1) Župan v skladu s tem odlokom z odredbo:
- razglasi prometne površine posebnega pomena;
- določi ureditev prometa, omejitve in izjeme za druge 

prometne površine posebnega pomena;
- lahko ob razglasitvi prometne površine posebnega 

pomena, poleg omejitev in izjem določenih s tem 
odlokom, določi še dodatne omejitve in izjeme za 
posamezno prometno površino posebnega pomena;

- določi obliko in vsebino dovolilnice za vožnjo v 
posameznih območjih na prometnih površinah 
posebnega pomena, kjer je vožnja sicer 
prepovedana;

- določi čas v katerem je parkiranje časovno omejeno in 
časovno omejitev parkiranja;

- določi čas plačevanja parkirnine;
- določi višino parkirnine; 
- določi obliko in vsebino abonmaja;
- določi obliko in vsebino letne karte;
- določi vrste abonmajev;
- določi višino pavšala za različne vrste abonmajev;
- določi ceno letne karte;
- določi dostavni čas;
- določi višino stroškov za odstranitev in hrambo 

nepravilno parkiranih vozil;
- določi višino stroškov za priklenitev nepravilno 
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parkiranega vozila;
- omeji poučevanje kandidatov za voznike v vožnji 

motornega vozila v času konic;
- uredi način gonjenja in vodenja živine na javnih cestah 

in prometnih površinah posebnega pomena. 
(2) Župan v skladu s tem odlokom s pravilnikom:

- določi v skladu z Zakonom o varnosti cestnega prometa 
pogoje in način odstranitve in hrambe nepravilno 
parkiranih, pokvarjenih in poškodovanih vozil ter 
pogoje in način uporabe naprave s katero se začasno 
prepreči odpeljati vozilo (lisice); 

- določi način označevanja intervencijskih poti;
- predpiše dodatne pogoje in ukrepe, ki jih je potrebno 

upoštevati pri prekopavanju in drugih delih na javnih 
cestah in prometnih površinah posebnega pomena;

- predpiše dodatne tehnične in druge ukrepe za varnost 
otrok, pešcev in kolesarjev.

5. člen

(pristojnosti urada)

(1) Za strokovno urejanje zadev po določbah tega odloka je 
odgovoren urad.

(2) Urad poleg nalog, ki jih ima, po predpisih o javnih cestah 
in ureditvi prometa na njih in predpisih o varnosti cestnega 
prometa za javne ceste, opravlja strokovno-tehnične, 
razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, 
vzdrževanje in varstvo prometnih površin posebnega 
pomena. Te obsegajo zlasti naloge, ki jih po odloku o 
občinskih cestah, urad opravlja za javne ceste. 

(3) Glede opravljanja strokovno-tehničnih, razvojnih, 
organizacijskih in upravnih naloge za graditev, vzdrževanje 
in varstvo prometnih površin posebnega pomena ter 
financiranja graditve in vzdrževanja javnih prometnih 
površin, se smiselno uporabljajo določila odloka o občinskih 
cestah.

(4) Urad poleg nalog določenih z 2. odstavkom tega člena 
izvaja naslednje operativne naloge:
- izdaja dovoljenja in soglasja določena s tem odlokom; 
- izdaja dovolilnice za vožnjo v območja v katerih je vožnja 
  sicer prepovedana;
- izdaja abonmaje in letne karte; 

        - vodi evidenco o izdanih dovoljenjih, soglasjih, dovolilnicah, 
abonmajih in letnih kartah; 

  - vodi evidence o predanih ključih oziroma napravah za 
odpiranje in zapiranje zapor;

- vodi evidenco o postavljeni prometni signalizaciji.
(5) O izdanih dovoljenjih, soglasjih, dovolilnicah, abonmajih, 

letnih kartah in spremembah prometnega režima ter 
prometne signalizacije mora urad sproti obveščati 
Medobčinski inšpektorat. Medobčinskemu inšpektoratu 
mora urad pošiljati v vednost kopijo izdanega dokumenta, 
za izdane abonmaje in letne karte pa seznam imetnikov s 
podatki o vozilih. 

(6) Urad lahko za strokovno preučevanje razmer in priprav 
ukrepov s področja urejanja prometa imenuje komisijo za 
tehnično urejanje cestnega prometa. 

(7) Urad mora v primerih, ko to narekuje varnost prometa, 
nemudoma odrediti ukrepe za zagotovitev varnega 
prometa.  

III. JAVNE CESTE

6. člen

(ureditev prometa, vzdrževanje, varstvo in nadzor javnih cest)

(1) Ureditev prometa, vzdrževanje, varstvo in nadzor javnih 
cest določajo predpisi o javnih cestah in ureditvi prometa 
na njih ter predpisi o varnosti cestnega prometa.

(2) Določbe tega odloka se na javnih cestah uporabljajo samo, 
če niso v nasprotju s predpisi iz 1. odstavka tega člena.

IV.  PROMETNE POVRŠINE POSEBNEGA POMENA

7. člen

(pojem prometnih površin posebnega pomena)

(1) Prometna površina posebnega pomena po tem odloku 
je tista prometna površina, ki je v skladu s tem odlokom 
razglašena za prometno površino posebnega pomena 
in jo lahko vsak prosto uporablja na način in ob pogojih, 
določenimi s tem odlokom in drugimi predpisi.

(2) Kot prometne površine po tem odloku se lahko razglasijo 
ceste, ulice, trgi, kolesarske steze, pločniki, površine za 
pešce, parkirne površine, rezervirane parkirne površine, 
avtobusna postajališča, urejene pešpoti (tudi v parkih), 
intervencijske poti ter druge ustrezno utrjene površine, 
namenjene prometu, katere se lahko, ne glede na njihovo 
lastništvo, prosto uporabljajo na način in pod pogoji, ki jih 
določa ta odlok, drugi predpisi lokalne skupnosti, predpisi 
o javnih cestah in ureditvi prometa na njih ter predpisi o 
varnosti cestnega prometa. 

8. člen

(vrste prometnih površin posebnega pomena in ureditev 
prometa)

(1) Prometne površine posebnega pomena po tem odloku se 
glede ureditve prometa in omejitve delijo na:
1. območja za pešce;
2. ploščadi; 
3. intervencijske poti;
4. parkirišča;
5. druge prometne površine posebnega pomena.

(2) Parkirišča se glede ureditve prometa in omejitve delijo na:
1. parkirišča, kjer ni omejitev;
2. parkirišča, kjer je parkiranje časovno omejeno;
3. parkirišča, kjer se plačuje parkirnina;
4. parkirišča rezervirana za posamezne vrste vozil.

(3) Ureditev prometa, omejitve in izjeme za posamezno 
prometno površino posebnega pomena določajo veljavni 
predpisi o javnih cestah in ureditvi prometa na njih, predpisi 
o varnosti cestnega prometa, ta odlok ter odredbe župana 
izdane na podlagi tega odloka. 

9. člen

(postopek razglasitve prometnih površin posebnega pomena)

(1) Spremembe obstoječih prometnih površin posebnega 
pomena in razglasitev novih prometnih površin posebnega 
pomena se lahko izvedejo samo v postopku določenim s 
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tem odlokom. 
(2) Predloge za razglasitev novih in predloge za spremembe 

obstoječih prometnih površin posebnega pomena lahko 
podajo: urad, mestne četrti, krajevne skupnosti, pravne 
osebe in štab civilne zaščite. 

(3) Predlogi za razglasitev novih in predlogi sprememb 
obstoječih prometnih površin posebnega pomena, ki 
so del javne ceste ali se v delu z njo prekrivajo, morajo 
biti predhodno strokovno usklajeni z upravljavcem javne 
ceste.

(4) Predlogi za razglasitev novih in predlogi sprememb 
prometnih površin posebnega pomena, na površinah, ki 
niso v lasti ali upravljanju Mestne občine Velenje morajo 
biti predhodno na predpisan način usklajeni z lastnikom 
oziroma upravljavcem površine.

V. UREDITEV PROMETA NA PROMETNIH POVRŠINAH 
POSEBNEGA POMENA

10. člen

(Območja za pešce)

(1) V območju za pešce veljajo omejitve prometa in prepovedi 
v skladu z zakonom o varnosti cestnega prometa. 

(2) Dovoz v območje za pešce se lahko tudi fizično prepreči z 
zaporami. 

(3) Zapore se lahko izvedejo samo v skladu s predpisi o 
graditvi objektov in urejanjem prostora in pod pogojem, da 
je zanje predhodno pridobljeno soglasje urada.

(4) Za odpiranje in zapiranje zapor iz 2. odstavka tega člena je 
zadolžen urad.

(5) V primerih iz prejšnjega odstavka je potrebno zagotoviti 
možnost odpiranja zapor v vsakem času: 
- gasilcem,
- reševalni službi,
- policiji,
- civilni zaščiti,

 na način določen v soglasju, ki ga izda urad.

11. člen

(izjeme v območjih za pešce)

(1) Ne glede na omejitve in prepovedi iz 10. člena tega odloka 
je promet z vozili v območjih za pešce   določenih na osnovi 
tega odloka, dovoljen za izjeme določene z zakonom o 
varnosti cestnega prometa in v naslednjih primerih:

1) v dostavnem času za preskrbovanje organizacij in 
gospodinjstev v območjih za pešce z vozili do 6 ton, za čas 
potreben za prevoz in razkladanja vozila, kjer to dovoljuje 
prometna signalizacija. Vozilo mora po končanem 
razkladanju  nemudoma odpeljati;

2) z dovolilnico urada za dovoz na dvorišča objektov in 
parkirišča znotraj območij;

3) za primere določene v 12. členu tega odloka;
4) z vozilom pošte za dostavo paketov in pošiljk pošte.
(2) Urad, na vlogo strank ugotovi ali so podani pogoji za izdajo 

dovolilnice. Če so podani pogoji za izdajo dovolilnice, 
urad:
- določi poti po katerih se lahko odvija promet z 

dovolilnicami;
- poskrbi za postavitev ustrezne prometne signalizacije; 

- odloči o stroških postavitve prometne signalizacije. 
(3) Dovolilnico za dovoz mora imeti voznik na vidnem mestu 

pod vetrobranskim steklom tako, da je možna kontrola in 
da je razviden lastnik vozila in registrska številka. 

(4) Imetnik dovolilnice se lahko, samo z vozilom za katerega 
je izdana dovolilnica, v območju vozi samo po vnaprej 
določeni poti in parkira vozilo samo na dvorišču, v garaži 
ali na parkirišču oziroma pri dostavi ob razkladanju na za 
to določenem mestu. 

12. člen

(izjeme za parkirišča na dvoriščih v območjih za pešce z 
omejenim dostopom)

(1) Lastnik ali upravljavec parkirišča na dvorišču objekta 
znotraj območja za pešce lahko v skladu s predpisi o 
graditvi objektov in urejanjem prostora in pod pogojem, 
da si predhodno pridobi soglasje urada, omeji dostop na 
dovozno pot do parkirišča z zaporo. 

(2) Mesto zapore, potek in način označitve dovozne poti v 
območju za pešce določi urad.

(3) Lastnik ali upravljavec parkirišča iz 1. odstavka tega člena 
sam določa, kdo lahko parkira na takem parkirišču in razdeli 
ključe oziroma naprave za odpiranje zapore uporabnikom, 
ki jim dovoli parkiranje.

(4) Imetnik ključa oziroma naprave za odpiranje zapore iz 3. 
odstavka tega člena, ne potrebuje dovolilnice za prevoz 
dovozne poti in parkiranje na dvorišču. Imetnik ključa, v 
območju za pešce, ne sme voziti izven določene dovozne 
poti ali ustavljati ali parkirati vozilo izven dvorišča.

(5) Nadzor nad parkiranjem na dvorišču objekta znotraj 
območja nadzira lastnik ali upravljavec sam.

(6) Lastnik oziroma upravljavec je dolžan imetnike ključa 
oziroma naprave ob izročitvi ključa oziroma naprave 
seznaniti s potekom dovozne poti in omejitvami, ki veljajo 
v območju.

13. člen

(Ploščad)

(1) Na ploščadi  je prepovedan promet z motornimi vozili in na 
ploščadi veljajo enake omejitve prometa kot v območju za 
pešce.

(2) Dovoz na ploščadi je praviloma preprečen z zaporami. Za 
odpiranje in zapiranje zapor je zadolžen urad.

(3) Vožnja po ploščadi je dovoljena samo pod pogojem, da je 
predhodno pridobljeno dovoljenje za izredni prevoz. 

(4) Če skupna masa izrednega prevoza presega nosilnost 
ploščadi, je za izdajo dovoljenja za  izredni prevoz na 
ploščad, potrebno  pridobiti  in priložiti vlogi za izdajo 
dovoljenja statično preveritev nosilnosti objektov na 
prevozni poti, izdelano v skladu s predpisi  o graditvi 
objektov.

(5) Ne glede na določbe 3. in 4. odstavka tega člena, gasilci, 
reševalna služba, policija, občinsko redarstvo in civilna 
zaščita prejmejo ključe oziroma naprave za odpiranje in 
zapiranje zapor, s katerimi je preprečen dovoz na ploščadi 
in za vožnjo po ploščadi, ne potrebujejo dovoljenja za 
izredni prevoz.

(6) Ob izročitvi ključev službi iz prejšnjega odstavka je urad 
dolžan njeno odgovorno osebo seznaniti z nosilnostjo 
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posameznih delov ploščadi in ji izročiti elaborat statične 
preveritve nosilnosti ploščadi, izdelan v skladu s predpisi 
o graditvi objektov.

(7) Ključi oziroma naprave za odpiranje in zapiranje zapor 
se predajo odgovorni osebi službe, po podpisu izjave 
odgovorne osebe, da je bila seznanjena z nosilnostjo 
posameznih delov ploščadi in ji je bil izročen elaborat 
statične preveritve nosilnosti ploščadi, izdelan v skladu s 
predpisi  o graditvi objektov. 

14. člen

(parkirišča)

(1) Z razglasitvijo posameznega parkirišča za prometno 
površino posebnega pomena se z odredbo določi vrsta 
parkirišča, ureditev prometa in omejitve na njem. 

(2) Pri razglasitvi parkirišča za prometno površino posebnega 
pomena se glede določitve ureditve prometa in omejitve 
lahko kombinirajo posamezne vrste parkirišč iz 2. odstavka 
8. člena tega odloka.

VI. PARKIRANJE

15. člen

(parkirnina)

(1) Parkirnina se plačuje na parkomatih ali z nakupom letne 
karte.

(2) Dokazilo o plačani parkirnini mora biti nameščeno na 
dobro vidnem mestu pod vetrobranskim steklom vozila, da 
je možna zunanja kontrola.

(3) Po izteku časa, za katerega je plačana parkirnina, mora v 
času, ko je parkiranje omejeno, voznik vozilo odpeljati.

16. člen

(izjeme glede trajanja in plačila parkiranja)

(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena parkiranje na 
parkiriščih rezerviranih za osebna vozila, kjer se plačuje 
parkirnina ni časovno omejeno za imetnike abonmajev, 
imetnike letnih kart in invalide.

(2) Parkirnina se ne plačuje za: 
- dostavna vozila, ki do objektov znotraj območja 

parkirišč, kjer se plačuje parkirnina, dostavljajo blago;
- servisna vozila, ki v objektih in na infrastrukturi znotraj 

območja parkirišč, kjer se plačuje parkirnina, opravljajo 
redna vzdrževalna dela ali izvajajo javno službo;

- intervencijska vozila; 
- vozila policije, občinskega redarstva, civilne zaščite, 

reševalcev in gasilcev; 
- vozila novinarjev (PRESS);
- vozila inšpektorjev pri opravljanju inšpekcijskega 

nadzora;
- vozila invalidov;
- vozila, za katera so lastnikom izdani abonmaji.

(3) Dostavna in servisna vozila iz prejšnjega odstavka tega 
člena morajo imeti oznako svoje firme na zunanji strani 
vozila, za ostala vozila iz 2. odstavka tega člena pa je 
dovolj, da imajo ustrezno dokazilo pod vetrobranskim 
steklom. 

(4) Vozila iz 2. odstavka tega člena, razen vozila za katera 
so imetnikom izdani abonmaji, lahko parkirajo v območju 
parkirišč, kjer je plačilo parkirnine obvezno, v času ko je 
plačilo parkirnine obvezno, brezplačno le toliko časa kolikor 
traja razlog za parkiranje.

17. člen

(abonmaji)

(1) Uporabniki posameznega stanovanja, ki se nahaja v 
območju parkirišč, kjer je plačilo parkirnine obvezno, so 
upravičeni do največ dveh abonmajev za osebna vozila.  

(2) Upravičenci pravice do abonmajev ne morejo odstopiti 
tretji osebi.

(3) V primerih, da pravne osebe prenesejo parkirišča, ki so 
njihova last, v območju, kjer se plačuje parkirnina, v 
upravljanje občini, se od nje pooblaščeni osebi dodelijo 
abonmaji. Število abonmajev se določi za vsak primer 
posebej s posebnim sporazumom med občino in pravno 
osebo.

(4) Upravičenci do abonmajev plačujejo pavšal za vzdrževanje 
parkirišč. 

(5) Abonma velja samo za osebno vozilo, za katerega je bil 
izdan. 

VII. UPRAVLJANJE, GRADITEV IN VZDRŽEVANJE 
PROMETNIH POVRŠIN POSEBNEGA POMENA

18. člen

(smiselna uporaba določil odloka o občinskih cestah)

(1) Glede upravljanja, graditve in vzdrževanja prometnih 
površin posebnega pomena, se smiselno uporabljajo 
določbe odloka o občinskih cestah Mestne občine Velenje, 
če ni v tem odloku drugače določeno.

VIII. VARSTVO PROMETNIH POVRŠIN POSEBNEGA 
POMENA IN UKREPI ZA VARSTVO PROMETA

19. člen

(smiselna uporaba določil odloka o občinskih cestah)

(1) Za prometne površine posebnega pomena se glede 
varstva prometnih površin posebnega pomena, ukrepov za 
varstvo prometa, izdaje soglasij in izdaje dovoljenj smiselno 
uporabljajo določbe odloka o občinskih cestah Mestne 
občine Velenje, če ni v tem odloku drugače določeno.

20. člen

(odgovornost za stanje javnih prometnih površin posebnega 
pomena)

(1) Prometne površine posebnega pomena se morajo redno 
vzdrževati in obnavljati tako, da ob upoštevanju njihovega 
namena in gospodarnosti vzdrževanja omogočajo varno in 
nemoteno uporabo in varno odvijanje prometa. Pri tem se 
smiselno uporabljajo veljavni predpisi o javnih cestah in 
ureditvi prometa na njih ter predpisi o varnosti cestnega 
prometa.

(2) Za izvajanje rednega vzdrževanja javnih prometnih 
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površin posebnega pomena kot javne službe je odgovoren 
izvajalec javne službe. 

(3) Za organiziranje vzdrževanja in obnavljanja javnih 
prometnih površin posebnega pomena je zadolžen urad.

(4) Z globo 100.000,00 SIT se kaznuje vzdrževalec, ki ravna 
v nasprotju z določili tega člena, odgovorna oseba pa z 
globo v višini 30.000,00 SIT.

21. člen

 (obveznost pridobitve soglasja)

(1) Soglasje urada je predhodno potrebno pridobiti za:
- gradnjo in rekonstrukcijo gradbenih objektov ter 

postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav 
na prometni površini posebnega pomena in v njenem 
varovalnem pasu;

- napeljevanje oziroma postavljanje nadzemnih in 
podzemnih vodov in naprav v območju prometne 
površine posebnega pomena in njenem varovalnem 
pasu;

- opravljanje del  na zemljiščih ali objektih ob prometnih 
površinah posebnega pomena, ki bi lahko ovirala ali 
ogrožala promet, poškodovala prometno površino 
posebnega pomena ali povečala stroške njenega 
vzdrževanja;

- gradnjo in rekonstrukcijo priključkov na prometne 
površine posebnega pomena, dovoznih cest in 
pristopov do objektov ali zemljišč; 

- graditev žičniških naprav na ali ob prometnih površinah 
posebnega pomena;

- izkoriščanja kamnolomov, peskokopov in glinokopov 
ob prometnih površinah posebnega pomena;

- opravljanje del zunaj varovalnega pasu prometne 
površine posebnega pomena, ki bi lahko povzročila 
spremembo vodostaja oziroma višine podzemnih 
voda;

- uporabo prometnih površin posebnega pomena za 
druge namene.

(2) Z globo 20.000,00 SIT se kaznuje posameznik, ki ravna v 
nasprotju z določili 1. odstavka tega člena.

(3) Z globo 100.000,00 SIT se kaznuje pravna oseba ali 
samostojni podjetnik, ki ravna v nasprotju  z določili 1. 
odstavka tega člena, odgovorna oseba pa z globo v višini 
30.000,00 SIT.

22. člen

(obveznost pridobitve dovoljenja)

(1) Dovoljenje urada je predhodno potrebno pridobiti za:
- prekopavanje, podkopavanje in druga dela na 

prometnih površinah posebnega pomena;
- dela na prometni površini posebnega pomena ali ob 

njej, ki vplivajo na promet na njej in jo je zaradi tega 
treba delno ali popolno zapreti za promet;

- športne ali druge prireditve na prometnih površinah 
posebnega pomena;

- izredni prevoz na prometnih površinah posebnega 
pomena.

(2) V primeru, da je za izvedbo določene aktivnosti na 
prometni površini posebnega pomena, za katero je po tem 
odloku potrebno soglasje ali dovoljenje urada (organizacijo 

prireditve, izvajanje del, gradnjo ali rekonstrukcijo objektov, 
uporabo površin za druge namene in za druge podobne 
aktivnosti), potrebno pridobiti več soglasij ali dovoljenj po 
tem odloku, se o vseh potrebnih soglasjih in dovoljenjih 
odloči z enim upravnim aktom, če stranka zanje zaprosi z 
eno vlogo.  

(3) Z globo 20.000,00 SIT se kaznuje posameznik, ki ravna v 
nasprotju z določili 1. odstavka tega člena.

(4) Z globo 100.000,00 SIT se kaznuje pravna oseba ali 
samostojni podjetnik, ki ravna v nasprotju  z določili 1. 
odstavka tega člena, odgovorna oseba pa z globo v višini 
30.000,00 SIT.

23. člen 

(varovalni pas ob prometnih površinah posebnega pomena)

(1) Varovalni pas se meri od zunanjega roba prometne 
površine posebnega pomena in je na vsako stran prometne 
površine posebnega pomena širok  6 m.

24. člen 

(prepovedi ogrožanja prometne površine posebnega pomena 
in prometa na njej)

(1) Prepovedano je začasno ali trajno zasesti prometno 
površino posebnega pomena ali njen del, izvajati ali 
opustiti kakršna koli dela na prometni površini posebnega 
pomena in zemljišču ali objektih ob njej, ki bi utegnila 
poškodovati prometno površino posebnega pomena ali 
objekte na njej, ter ovirati ali ogrožati promet na prometni 
površini posebnega pomena. Vse stroške zavarovanja in 
odstranitve ovire na  prometni površini posebnega pomena 
in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih je 
povzročil.

(2) Prepovedano je predvsem:
1. odvajati na prometno površino vodo posebnega 

pomena odplake in druge tekočine;
2. puščati na prometni površini posebnega pomena sneg 

ali led, ki pade ali zdrsne nanjo; 
3. ovirati odtekanje vode s prometne površine posebnega 

pomena;
4. z mazili ali drugimi snovmi pomastiti prometno površino 

posebnega pomena;
5. postavljati na prometno površino posebnega pomena 

kakršne koli predmete (stojala, transparente, plakate 
in druge oblike obveščanja oziroma oglaševanja, 
in podobno) ali jih metati nanjo (sneg, odpadke in 
podobno), razsipati po prometni površini posebnega 
pomena sipek material, nanašati blato ali kako drugače 
onesnaževati prometno površino posebnega pomena; 

6. ob prometni površini posebnega pomena nameščati ali 
odlagati les, opeko, zemljo, drug material ali predmete, 
če bi to škodovalo prometni površini posebnega 
pomena, njeni urejenosti ali zmanjševalo varnost 
prometa na njej; 

7. nameščati na prometni površini posebnega pomena 
ali ob njej luči ali druge svetlobne naprave, ki bi lahko 
zmanjševale varnost prometa;

8. spuščati po brežinah javne prometne površine 
kamenje, les in drug material ali predmete;

9. nameščati na prometno površino posebnega 
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pomena kakršnekoli predmete z namenom oviranja 
ali onemogočanja nemotenega in varnega odvijanja 
prometa;

10. poškodovati, odstranjevati, prestavljati ali kakorkoli 
spreminjati prometno signalizacijo;

11. uporabljati za pristop na prometno površino posebnega 
pomena kraj zunaj priključka nanjo;

12. puščati na prometno površino posebnega pomena  ali 
metati nanjo kakršne koli predmete ali sneg, razsipati po 
cesti sipek material ali jo kako drugače onesnaževati;

13. puščati na prometno površino posebnega pomena 
živali brez nadzorstva;

14. voditi po prometni površini posebnega pomena konje 
ali druge živali, ki so tako podkovane, da jo lahko 
poškodujejo;

15. namerno zažigati ob prometni površini posebnega 
pomena strnišča, odpadne in druge gorljive snovi;

16. orati v razdalji 4 m od prometne površine posebnega 
pomena v smeri proti njej ali v širini 1 m od nje 
vzporedno z njo;

17. obračati na prometni površini posebnega pomena 
živali, traktorje, pluge ter drugo kmetijsko orodje in 
stroje;

18. voziti po prometnih površinah posebnega pomena 
vozila s takšnimi naležnimi ploskvami ali gosenicami, ki 
povzročajo  poškodbe vozišča ali pohodne površine;

19. vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete, 
kot tudi pluge, brane in drugo kmetijsko orodje ter 
druge dele tovora.

(3) Izvajalec rednega vzdrževanja prometne površine 
posebnega pomena je dolžan s prometne površine 
posebnega pomena takoj odstraniti vse ovire ali druge 
posledice prepovedanih ravnanj, ki bi utegnile škodovati 
prometni površini posebnega pomena ali ogrožati, ovirati 
ali zmanjševati varnost prometa na njej. Če to ni mogoče, 
mora oviro ali nevarno mesto na prometni površini 
posebnega pomena zavarovati s predpisano prometno 
signalizacijo. Vse stroške odstranitve ovir ali drugih 
posledic prepovedanih ravnanj ali zavarovanja ovir ali 
nevarnih mest na prometnih površinah posebnega pomena 
mora poravnati povzročitelj ovire ali nevarnega mesta na 
prometni površini posebnega pomena. Če povzročitelj ni 
znan, gredo stroški v breme rednega vzdrževanja prometne 
površine posebnega pomena. 

(4) Z globo 20.000,00 SIT se kaznuje posameznik, ki ravna v 
nasprotju z določili tega člena.

(5) Z globo 100.000,00 SIT se kaznuje pravna oseba ali 
samostojni podjetnik, ki ravna v nasprotju  z določili tega 
člena, odgovorna oseba pa z globo v višini 30.000,00 SIT.

25. člen 

(prometna signalizacija na prometnih površinah posebnega 
pomena)

(1) Prometno signalizacijo na prometnih površinah posebnega 
pomena določa urad.

(2) Tam, kjer je dostava blaga dovoljena in časovno omejena, 
se dostavni čas uredi s prometno signalizacijo. S prometno 
signalizacijo se uredijo tudi izjeme glede vožnje v območjih 
za pešce in dovoljena skupna teža dostavnih vozil.

(3) Prometno signalizacijo na prometnih površinah posebnega 
pomena postavlja izvajalec rednega vzdrževanja.

(4) Na prometnih površinah posebnega pomena se smejo 
postavljati table in napisi (turistična, reklamna in druga 
obvestilna signalizacija) samo z dovoljenjem urada, če to 
dopuščajo predpisi o cestah in predpisi o varnosti cestnega 
prometa. Stroški postavitve, vzdrževanja in odstranitve 
bremenijo zainteresirane pravne ali fizične osebe.

(5) Z globo 20.000,00 SIT se kaznuje posameznik, ki ravna v 
nasprotju z določili  4. odstavka tega člena.

(6) Z globo 100.000,00 SIT se kaznuje pravna oseba ali 
samostojni podjetnik, ki ravna v nasprotju  z določili 1. 
odstavka tega člena, odgovorna oseba pa z globo v višini 
30.000,00 SIT.

26. člen

(uporaba  prometnih površin posebnega pomena za druge 
namene)

(1) Na prometnih površinah posebnega pomena se lahko 
kioski, prodajne stojnice, gostinski vrtovi, telefonske 
govorilnice, ulični avtomati, panoji in podobno postavljajo 
samo v skladu s predpisi o graditvi objektov in urejanjem 
prostora, če je poleg izpolnjenih pogojev po predpisih o 
graditvi objektov in urejanjem prostora in sklenjene pogodbe 
z lastnikom prometne površine posebnega pomena zanje 
predhodno pridobljeno soglasje urada.

(2) V soglasju se poleg ostalih pogojev določijo tudi pogoji 
dovoza, postavitve in odstranitve ter odvoza iz prometnih 
površin posebnega pomena.

(3) Z globo 20.000,00 SIT se kaznuje posameznik, ki ravna v 
nasprotju z določili 1. odstavka tega člena.

(4) Z globo 100.000,00 SIT se kaznuje pravna oseba ali 
samostojni podjetnik, ki ravna v nasprotju  z določili 1. 
odstavka tega člena, odgovorna oseba pa z globo v višini 
30.000,00 SIT.

27. člen

(odločitev o soglasjih in dovoljenjih in pritožbeni organ)

(1) O soglasjih in dovoljenjih iz 10., 12., 21., 22. in 26. člena 
tega odloka, ki jih po določbah tega odloka izdaja urad, se 
odloči z odločbo v upravnem postopku razen, če je za dela 
potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. V tem primeru se 
izda soglasje v skladu s predpisi o graditvi objektov.

(2) Zoper dovoljenja in soglasja, ki niso izdana v postopku 
pridobitve dovoljenja za poseg v prostor in katera po 
določbah tega odloka izdaja urad, je dovoljena pritožba na 
župana.

IX. ODSTRANJEVANJE NEPRAVILNO PARKIRANIH, 
POKVARJENIH IN POŠKODOVANIH VOZIL OB 
INTERVENCIJAH

28. člen

(prestavitev nepravilno parkiranih vozil ob intervencijah)

(1) V primeru intervencije lahko izvajalec intervencije prestavi 
vozilo s prometne površine, kjer ovira intervencijo in bi 
zaradi tega bilo ogroženo zdravje ljudi, življenje ljudi ali 
bi lahko nastala večja škoda, na primerno mesto v bližini. 
Za prestavitev vozila lahko uporabi naprave za prestavitev 
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vozil (gojak), ki jih podstavi pod kolesa vozila in z njimi 
toliko dvigne vozilo, da ga lahko prepelje.

X. NADZOR

29. člen

(nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja organ 
občinske uprave, ki je pristojen za nadzor.

(2) Za vodenje postopka in izdajo plačilnih nalogov v prekrških 
zoper določbe tega odloka so pristojne pooblaščene 
uradne osebe, ki imajo najmanj peto stopnjo izobrazbe 
in opravljen preizkus znanja po Zakonu o prekrških, za 
vodenje postopka in izdajo odločb o prekršku zoper določbe 
tega odloka pa so pristojne pooblaščene uradne osebe, 
ki imajo najmanj sedmo stopnjo izobrazbe in opravljen 
preizkus znanja po Zakonu o prekrških.

30. člen

(naloge nadzorstva)

(1) Pri izvajanju nadzora se uporabljajo določila predpisov o 
varnosti cestnega prometa ter predpisov o javnih cestah in 
ureditvi prometa na njih.

(2) Občinski redar ali pristojni inšpektor ima pri opravljanju 
nadzorstva na prometnih površinah posebnega pomena po 
tem odloku, poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po drugih 
predpisih, še naslednje pravice in dolžnosti:
1. nadzorovati izvajanje ukrepov za varstvo prometnih 

površin posebnega pomena in prometa na njih;
2. ustaviti vsa dela na prometni površini posebnega 

pomena in njenem varovalnem pasu, ki se opravljajo 
brez izdanega dovoljenja ali soglasja ali v nasprotju z 
njim;

3. odrediti odpravo pomanjkljivosti in nepravilnosti na 
prometni površini posebnega pomena, ki ogrožajo 
varnost prometa ali normalno rabo prometne površine 
posebnega pomena;

4. v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost ljudi ali 
prometa na prometni površini posebnega pomena ali bi 
lahko nastala škoda na njej, odrediti začasne ukrepe, 
da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda.

(3) Če občinski redar ali pristojni inšpektor ugotovi, da se 
uporablja prometna površina posebnega pomena v 
nasprotju s tem odlokom, brez dovoljena ali v nasprotju z 
dovoljenjem urada, prepove tako uporabo in odredi kršitelju 
odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.

(4) V kolikor v odrejenem roku kršitelj ne odpravi ugotovljenih 
pomanjkljivosti, jih na njegove stroške na podlagi odredbe 
občinskega redarja ali pristojnega inšpektorja odpravi 
izvajalec rednega vzdrževanja. 

XI. PREHODNE IN KONČNE  DOLOČBE

31. člen
(1) Abonmaji in letne karte izdane pred uveljavitvijo tega 

odloka se uporabljajo do datuma poteka veljavnosti.
(2) Dovolilnice, izdane pred uveljavitvijo tega odloka, se lahko 

uporabljajo največ tri mesece od dneva začetka uporabe 
tega odloka. 

(3) Imetniki dovolilnic, izdanih pred uveljavitvijo tega odloka  
lahko v obdobju treh mesecev od dneva začetka uporabe 
zamenjajo stare dovolilnice za nove brezplačno, v kolikor 
izpolnjujejo pogoje po tem odloku. Po poteku tega roka 
dovolilnic ni mogoče več zamenjati. Imetnik dovolilnice 
lahko po poteku treh mesecev poda vlogo za izdajo nove 
dovolilnice. 

32. člen
(1) Urad je dolžan v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka 

uskladiti obstoječo prometno signalizacijo na prometnih 
površinah posebnega pomena s tem odlokom.  

(2) Urad je dolžan v roku treh mesecev po uveljavitvi tega 
odloka zagotoviti organiziranje vzdrževanja javnih 
prometnih površin v skladu z 20. členom tega odloka.

(3) Urad je dolžan v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega 
odloka pridobiti elaborat statične preveritve nosilnosti 
ploščadi iz 10. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa 
v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 2/2001, 
2/2003 in 20/2004), izdelan v skladu s predpisi o graditvi 
objektov, seznaniti odgovorne osebe služb, ki razpolagajo 
s ključi zapor iz 5. odstavka 13 člena tega odloka, z 
nosilnostjo posameznih delov ploščadi ter jim izročiti en 
izvod elaborata. 

33. člen
(1) Odredbe o razglasitvi prometnih površin, za katere je 

bila prometna ureditev določena s 7., 10., 13., 14. in 15., 
členi Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini 
Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 2/02, 2/03 in 20/04), in 
odločbo urada za gospodarske javne službe št.:344-07-
0178/2005-650 z dne 30.9.2005 označene intervencijske 
poti, za prometne površine posebnega pomena po tem 
odloku, mora župan izdati do 01. 12. 2006.

(2) Do 01. 10. 2006  mora župan izdati odredbe o:
- obliki in vsebini dovolilnice za vožnjo v posameznih 

območjih na prometnih površinah posebnega pomena, 
kjer je vožnja sicer prepovedana;

- določitvi časa v katerem je parkiranje časovno omejeno 
in časovno omejitev parkiranja;

- določitvi časa plačevanja parkirnine;
- določitvi višine parkirnine; 
- določitvi oblike in vsebine abonmaja;
- določitvi oblike in vsebine letne karte;
- določitvi vrste abonmajev;
- določitvi višine pavšala za različne vrste abonmajev;
- določitvi cene letne karte;
- določitvi dostavnega čas.

34. člen 
(1) Z dnem uporabe tega odloka preneha veljati Odlok o 

ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Velenje (Uradni 
vestnik MOV, št. 2/2001, 2/2003 in 20/2004).

35. člen
(1) Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem 

vestniku Mestne občine Velenje, uporabljati pa se začne s 
01. 01. 2007.

Številka: 015-02-0003/2006-682
Datum:   26. 4. 2006

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03) ter 24. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/99, 6/01, 14/03 in 
21/05) na 29. seji, dne 25. 4. 2006 sprejel

ODLOK
 o spremembah in dopolnitvah odloka o 

prostorskih ureditvenih pogojih planske celote 
- PUP 04 za dele mesta Velenje 

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o prostorskih 
ureditvenih pogojih planske celote 04 – PUP 04 za dele mesta 
Velenje (Uradni vestnik občine Velenje št. 12/93 in Uradni 
vestnik Mestne občine Velenje št. 9/96, 10/97, 2/98, 6/99, 11/01, 
6/02 in 9/05); v nadaljevanju kratko: odlok o PUP 04.

2. člen
V 1. členu odloka o PUP 04 se za četrto alinejo doda nova 
alineja, ki se glasi:

»- list št. 2c
    Prikaz obravnavanega območja (Šalek III, Selo)  
               M-1:2500«

3. člen
V 3. členu odloka o PUP 04 se za 31. alinejo pod naslovom  »S 
4/17: stanovanjska soseska Šalek II v Velenju« doda nova  32. 
alineja, ki se glasi:

» S4/19: stanovanjska soseska Šalek III v Velenju;«

4. člen
V 6. členu se v celoti črtata šesti in sedmi odstavek odloka 
o PUP 04 in se nadomesti z novim šestim odstavkom, ki se 
glasi:

Pogoji in merila lociranja novogradenj, dozidav, nadzidav 
obstoječih objektov in gradnjo enostavnih objektov v 
območjih brez izrazite gradbene črte okoliških objektov so 
naslednji:

- odmik  objekta mora biti od najbližje točke sosednje 
parcele najmanj 4,00 m;

- odmik  objekta  mora biti minimalno 8,00 m od  
sosednjega objekta, razen v primeru gradnje 
enostavnega objekta in ko ob večji bližini ne nastopajo 
motilne posledice za bivalno okolje na sosednji parceli. 
V tem primeru si mora investitor pridobiti soglasje 
lastnika sosednjega zemljišča;

- dopusten je odmik objekta od najbližje točke sosednje 
parcele tudi manjši od 4,00 m, vendar ne manj kot 
1,50 m, če se s tem strinja  lastnik sosednje parcele. 
V tem primeru si mora investitor novogradnje pridobiti 
soglasje lastnika sosednje parcele;

-      izjemoma  je dopusten odmik novogradnje od najbližje 
točke sosednje parcele tudi od 0.00 m do 1,50 m, pod 
pogojem, da si investitor novogradnje pridobi dokazilo 
o pravici graditi (lastninska, stvarna ali obligacijska 
pravica) od lastnika sosednje parcele. V tem izjemnem 
primeru si mora investitor pridobiti tudi soglasje Urada 
za okolje in prostor Mestne občine Velenje; 

- odmik objekta od javne ceste oziroma poti ne sme biti 
manjši kot 5,00 m od zunanjega roba hodnika za pešce 
oziroma vsaj 6,00 m od roba cestišča, v kolikor to ni 
predvideno za rekonstrukcijo ali razširitev. Pri tem 
je potrebno upoštevati elemente cest, hodnikov za 
pešce in kolesarskih stez ki jih predpisujejo zakonski 
predpisi. Dopustni so tudi manjši odmiki, vendar le 
pod pogojem, da si investitor predvidene gradnje 
predhodno na podlagi lokacijskega preizkusa pridobi 
soglasje pristojnega upravljavca ceste oziroma javne 
poti;

- odmiki objekta od objektov gospodarske javne 
infrastrukture in varovanih območij so opredeljeni 
v Pravilniku o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in 
enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih 
objektov brez gradbenega dovoljenja in vrstah del, ki 
so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni 
list RS št. 114/04 in 130/04) – v nadaljnjem besedilu 
Pravilnik A, ki ga je potrebno v celoti upoštevati.

- površina dozidave objekta praviloma ne sme presegati 
80% tlorisne zazidane površine obstoječega objekta. 
Zagotovljeni morajo biti odmiki od sosednjih objektov 
in objektov iz prejšnjih alinej tega člena odloka. Bivalni 
pogoji sosednjih objektov se ne smejo poslabšati;

-   odmik  cestnega priključka na javno občinsko cesto 
od meje sosednjega zemljišča, če je njegova širina do 
3,00 m, njegova dolžina pa do 30,00  m in je pridobljeno 
soglasje upravljavca takšne ceste, je lahko minimalno 
1,00 m (brez soglasja lastnika sosednje parcele). Odmik 
je lahko tudi manjši, pod pogojem da si investitor 
cestnega priključka pridobi soglasje lastnika sosednje 
parcele;

- gradnja ograj je dopustna skladno z merili in pogoji 
iz Pravilnika A. Dopustna je postavitev ograj tudi na 
parcelno mejo, vendar le ob medsebojnem soglasju 
lastnikov sosednjih parcel.«

5. člen
15. člen odloka o PUP 04 se v celoti črta in se nadomesti z 
novim 15. členom, ki se glasi:

»(1) Vse novogradnje in objekte, ki bodo adaptirani, 
prizidani ali nadzidani, je obvezno priključiti na obstoječo 
javno infrastrukturo (kanalizacija, javno cestno omrežje in 
vodovod). Priključitev na ostalo komunalno infrastrukturo, 
ki je zgrajena na območju PUP 04, je priporočljiva in je 
pogojena z pogoji upravljavcev posamezne komunalne 
infrastrukture.

(2) Priključitev  na obstoječi sistem  daljinskega toplovodnega 
ogrevanja je obvezna znotraj stavbnih zemljišč na območju 
PUP 04. Dopustne so izjeme, ko je zaradi geografskih ali 
drugih tehničnih pogojev taka priključitev neracionalna in 
ekonomsko neupravičena. V takih primerih se za ogrevanje 
objekta in sanitarne vode lahko uporabijo ostali alternativni 
viri, ki dodatno ne onesnažujejo okolja (električna 
energija, toplotne črpalke, plin, sončna energija, itd.). V 
primeru uporabe drugih alternativnih virov ni dopustna 
uporaba naprav za ogrevanje na kurilno olje, trda goriva 
in druge vire, ki prekomerno onesnažujejo okolje (zrak, 
tla, vode, podtalnico, hrup, itd.). V primerih teh izjem, si 
mora investitor predhodno pridobiti mnenje upravljavca 
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daljinskega toplovodnega ogrevanja in soglasje Urada za 
javne gospodarske službe Mestne občine Velenje in Urada 
za okolje in prostor  Mestne občine Velenje.

(3)  Za komunalno opremljenost stavbnega zemljišča skrbi 
investitor ob upoštevanju pogojev in mnenj upravljavcev 
komunalne infrastrukture.« 

6. člen
V  16. členu odloka o PUP 04 o se v celoti črtajo 1., 2., in 3. 
odstavek odloka o PUP 04, ki se nadomestijo z novim 1., 2., in 
3., odstavkom , ki se glasijo:

»1. Pri vseh novogradnjah je potrebno zagotoviti priključek 
na javno cestno omrežje. Pri vseh rekonstrukcijah, 
dozidavah in nadzidavah obstoječih objektov je potrebno 
predhodno preveriti, če so obstoječi priključki na javno 
cestno infrastrukturo ustrezno izvedeni in zagotovljeni. Vsi 
novi hišni cestni priključki morajo biti izvedeni praviloma 
pravokotno na javno cestno omrežje in pregledni, če to 
omogočajo lokacijski pogoji. Za priključitev na javno 
cestno infrastrukturo si mora investitor pridobiti pogoje za 
načrtovanje in pozitivno mnenje upravljavca javne cestne 
infrastrukture.

2. Oskrba s pitno vodo je možna v okviru razpoložljivih 
količin  zajetih vodnih virov. Priključki na primarno ali 
sekundarno omrežje so možni v odvisnosti od priključnih 
moči predvidenih  objektov in prevodnosti obstoječih 
cevovodov. V kolikor teh pogojem ni zadoščeno, je 
potrebno zagotoviti povečanje profilov primarnih oziroma 
sekundarnih cevovodov. Pogoje za priključitev na 
javno vodovodno omrežje določa upravljavec javnega 
vodovodnega sistema preko pogojev za načrtovanje in 
mnenj na projektno dokumentacijo.

3. Vse novogradnje in ostali novi objekti ( rekonstrukcije, 
dozidave in nadzidave obstoječih objektov) se morajo 
preko ustreznega predhodno zgrajenega sekundarnega 
kanalizacijskega sistema priključiti na javni sistem 
odvajanja odpadnih vod (kanalizacijski sistem) ob 
pridobitvi pogojev za načrtovanje in mnenja upravljavca 
kanalizacijskega sistema.«

7. člen
V celoti se črta 18/d. člen in se nadomesti z novim 18/d. členom, 
ki se glasi:

»Gradbene parcele se določijo skladno z določili iz Zakona 
o graditvi objektov in skladno s Pravilnikom o projektni 
in tehnični dokumentaciji. Pred pridobitvijo gradbenega 
dovoljenja si mora za določitev gradbene parcele investitor 
pridobiti soglasje Urada za okolje in prostor Mestne občine 
Velenje.«

8. člen
Za 61. členom odloka o PUP 04 se vstavi nov 62. člen, ki se 
glasi:

»Območje urejanja S 4/19 brez posameznih morfoloških 
enot:

Območje urejanja je namenjeno stanovanjski blokovni 

gradnji, s pripadajočimi površinami, objekti, parkirišči, 
garažami in pripadajočo komunalno infrastrukturo. Dopustna 
je dopolnilna gradnja trgovskih, poslovnih, gostinskih, 
servisnih ali obrtnih objektov na prostih površinah, ki pa 
ne smejo poslabšati bivalnih pogojev na obravnavanem 
območju urejanja. Postavitev dodatnih garažnih boksov 
na obstoječih parkiriščih ni dopustna zaradi pomanjkanja 
parkirnih mest na celotnem območju urejanja. Dopustna je 
gradnja garažnih objektov ( maksimalna etažnost K+P+1) 
na mestih obstoječih parkirišč.

Dopustna je sprememba namembnosti obstoječih delov 
stanovanjskih blokov za namene poslovnih, trgovskih, 
servisnih, gostinskih in klubskih dejavnosti, ki pa ne smejo 
poslabšati bivalnih pogojev na obravnavanem območju 
urejanja.«

Ostali členi odloka o PUP 04 se preštevilčijo.

9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku 
mestne občine Velenje.

Številka :  012-0005/99-300 
Datum:     26. 4. 2006
       

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03) ter 24. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/99, 6/01,14/03 in 
21/05) na 29. seji, dne 25. 4. 2006 sprejel
                                                                                                   

                                    ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ODLOKA O  ZAZIDALNEM NAČRTU  

TREBUŠA VZHOD
1. člen

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka 
o Zazidalnem načrtu Trebuša vzhod (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje št. 20/04 - v nadaljevanju besedila: odlok o 
ZN).

2. člen
V 2. členu odloka o ZN se v prvem odstavku številka projektne 
dokumentacije 14/2003-PA/LN zamenja z novo številko 
projektne dokumentacije, ki se glasi : »06-2004 – PA/LN«

V 2. členu odloka o ZN se v poglavju VIII. GRAFIČNI DEL na 
koncu poglavja doda nova vrstica, ki se glasi :

»15. Načrt gradbenih parcel   1:1000«

3. člen
V 10. členu odloka o ZN se na koncu dodata dva nova odstavka, 
nov četrti in nov peti odstavek, ki se glasi:
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»Dopustna je fazna gradnja posameznih delov predvidenih 
objektov in naprav. Faznost gradnje predvidenih objektov in 
naprav je skladna s faznostjo, ki je opredeljena v Programu 
opremljanja zemljišč za gradnjo na območju ZN Trebuša 
vzhod v Velenju (Odlok objavljen v Uradnem vestniku MO 
Velenje št.15/2006).

Objekt bencinskega servisa s pripadajočimi objekti in 
napravami na skrajnem zahodnem delu obravnavanega 
območja ZN, se lahko gradi kot samostojna enota, 
neodvisno glede na faznost gradnje ostalih objektov.«

4. člen
V 12. členu odloka o ZN se doda nov drugi odstavek, ki se 
glasi:

»Pri predvideni novi parcelaciji in določitvi gradbenih 
parcel se upošteva faznost gradnje, ki je razvidna iz grafične 
priloge št. 15 z naslovom Načrt gradbenih parcel.«

5. člen
V celoti se črta 16. člen odloka o ZN in se nadomesti z novim 
16. členom, ki se glasi:

»Predvideni objekti na območju ZN se lahko priključijo na 
obstoječi sistem daljinskega ogrevanja, ki je zgrajen na 
območju zahodno od obstoječega območja ZN, skladno z 
pogoji upravljavca daljinskega ogrevanja v Mestni občini 
Velenje.«

6. člen
V 17. členu odloka o ZN se na koncu doda nov odstavek, ki se 
glasi:

»Predvidene objekte na območju ZN se lahko priključi na 
načrtovano lokalno distribucijsko omrežje zemeljskega 
plina skladno s pogoji sistemskega operaterja 
distribucijskega omrežja (Komunalno podjetje Velenje 
d.o.o., Koroška cesta 37/b, 3320 Velenje), ki se skladno s 
Splošnimi pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina 
iz prenosnega omrežja (Uradni list RS, št. 89/05) lahko 
priključi na obstoječe prenosno omrežje.«

7. člen
Za 25. členom odloka o ZN se doda nov 25.a člen, ki se glasi:

»Hidrološke ureditve se lahko izvajajo tudi v posameznih 
zaključenih etapah, skladno s predvidenimi fazami gradnje 
grajene strukture ureditvenega območja, vendar le tako, 
da ne bo negativnih vplivov na vodni režim in stanje 
voda. V sklopu potrebnih del protipoplavnih ukrepov, 
celovito načrtovanih na območju ZN, je tako v 1. fazi, v 
skladu s projektom ureditev, izvesti prestavitev struge 
potoka Trebušnice, ureditev odvodnjavanja zalednih in 
padavinskih voda, nato izgradnja zadrževalnega bazena 
in premostitveni objekt. V končni fazi je izvesti suhi 
zadrževalnik visokih voda Trebušnice«

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

Številka: 350-03-0001/2004-300
Datum:     26. 4. 2006
       

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 110/2002 in št. 8/2003), Uredbe o vsebini programa opremljanja 
zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/2004) in 24. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/99, 6/2001, 14/2003 
in 21/2005) na 29. seji dne 25. 4. 2006 sprejel

ODLOK
O PROGRAMU OPREMLJANJA 

ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO NA OBMOČJU 
ZN TREBUŠA VZHOD V VELENJU

1. SPLOŠNO

1. člen
Osnova za izdelavo odloka je Program opremljanja zemljišč 
za gradnjo na območju ZN Trebuša vzhod, izdelovalec Biro 
Žveplan d.o.o. Celje, številka dokumentacije PO – 01/06, marec 
2006.
Program opremljanja (v nadaljevanju Program) je akt, ki ga 
Občina sprejme v obliki odloka, s katerim določa in usklajuje 
dejavnosti v zvezi z opremljanjem zemljišč za gradnjo s 
komunalno infrastrukturo na območju ZN Trebuša vzhod.

2. člen
Program je izdelan v skladu z Uredbo o vsebini programa 
opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/2004).

3. člen
S Programom se uskladi gradnja objektov in omrežij komunalne 
infrastrukture, podrobneje se določijo faznost in terminski plan 
gradnje komunalne infrastrukture, tehnične karakteristike in 
finančna konstrukcija opremljanja. Določijo se podlage za 
izračun komunalnega prispevka.

4. člen
Investitor Programa je Elektro Turnšek d.o.o., Mariborska 86, 
3000 Celje.
Program se bo izvajal v sodelovanju med investitorjem in Mo 
Velenje.
Program bo podlaga za izdelavo urbanistične pogodbe.

2. OSNOVE ZA IZDELAVO PROGRAMA OPREMLJANJA

Osnove za izdelavo Programa so:

5. člen
2.1 Veljavni planski akti 
Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
dolgoročnega plana Občine Velenje za obdobje 1986 – 2000, 
dopolnjen v letu 1988 in 1990 ter družbenega plana Občine 
Velenje za obdobje 1986-1990 in sprememb in dopolnitev 
planskih aktov dela Občine Žalec za območje Mestne občine 
Velenje – dopolnjen 2003 - Odlok o prostorskih sestavinah 
plana Mestne občine Velenje, Uradni vestnik Mestne občine 
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Velenje št. 13/2004.

6. člen
2.2 Veljavni prostorski izvedbeni akti 
Odlok o zazidalnem načrtu Trebuša – vzhod (Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje št. 20/2004), Odlok o spremembah 
in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Trebuša – vzhod 
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 15/2006), 

7. člen
2.3 Projektna dokumentacija 
1. Zazidalni načrt Trebuša – vzhod, izdelovalec Studio 

Perspektiva, Reiter Uroš, udia., s.p.; Lenartova 32, 2392 
Mežica, št, projekta 14/2003 – PA/LN, maj 2004.

2. Hidrologija – protipoplavni ukrepi območja: Hidravlično 
hidrološki projekt – PGD, št. projekta 43/05; Hidrosvet 
d.o.o, Lava 7, Celje, junij 2005, ki vsebuje: 
• načrt suhega zadrževalnika na potoku Trebušnica - 

pregrada, št. proj. 43/05-A;
• načrt odvoda meteornih voda z območja TOS Trebuša 

– vzhod z zadrževalnim bazenom, št. proj. 43/05-B;
• načrt preureditve odvoda mešanih odplak iz območja 

Šalek – razbremenilnik, št. proj. 43/05-C in 
• načrt ureditve potoka Trebušnice, št. 43/05-D.

3. Krožišče: Drugi gradbeni načrti (krožišče) – krožno križišče 
na cesti G1-4/1261 Velenje – Črnova; IP – za PGD, št. 
projekta 5463/06; BRP d.o.o., Velenje, februar 2006.

4. Povezovalna cesta 1 in 2: Drugi gradbeni načrti (cesta) – IP, 
št. projekta 05017/IP; Biro Žveplan d.o.o. Celje, november 
2005.

5. Zunanja ureditev objekta 1. faza: Drugi gradbeni načrti 
(zunanja ureditev s prestavitvijo vodovoda in novogradnjo 
plinovoda) – PGD, št. projekta 05017; Biro Žveplan d.o.o. 
Celje, februar 2006.

6. Kabliranje daljnovoda 20 kV Andraž in izgradnja 
transformatorske postaje: Načrt električnih inštalacij 
in električne opreme – PGD, št. projekta 571/05 - VN; 
Elektroenergetika Franc Juvan s.p. Ljubno, oktober 2005.

3. ZAKONSKE PODLAGE ZA IZDELAVO PROGRAMA 

8. člen
1. Zakon o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02, 

47/04)
2. Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list RS, št. 

110/02, 8/03)
3. Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Ur.l.RS; št.41/04)
4. Uredba o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo 

(Uradni list RS, št. 117/2004)
5. Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka 

(Uradni list RS, št. 117/2004)
6. Odlok o komunalnem prispevku Občine Velenje ( Uradni 

vestnik Mestne občine Velenje, št. 20/2004).

4. OBSTOJEČA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

9. člen
Na obravnavanem območju je že zgrajena obstoječa prometna, 
komunalna in energetska infrastruktura, na katero se bodo 
priključili objekti obravnavanega območja (cestno omrežje, 
javni vodovod, javna kanalizacija, VN prosto zračno elektro 
omrežje, telefon in plinsko omrežje). Obstoječa infrastruktura je 
razvidna opisov v tekstualnem delu Programa in iz grafičnega 

dela Programa, v risbah 02, 02.1 in 02.2. 
Obstoječa komunalna infrastruktura je podrobno opisana v 
Odloku o zazidalnem načrtu Trebuša vzhod v 7. Poglavju 
»Prometno in komunalno urejanje prostora«.

5. PRIKAZ NOVE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

10. člen
Na obravnavanem območju urejanja bo zgrajena naslednja 
infrastruktura:
1. prometne ureditve 

• krožno križišče, 
• povezovalne ceste, 
• hodniki za pešce, 
• kolesarske steze, 
• parkirišča;

2. kanalizacija: (prestavitev obstoječe ter fekalna in 
meteorna),

3. vodovod, s prestavitvijo obstoječega vodovoda
4. elektroenergetskego omrežje,
5. javna razsvetljava,
6. plinovodno omrežje,
7. telekomunikacijsko omrežje in CATV,
8. hidrotehnični objekti oziroma ureditve po hidrološko 

hidravličnem projektu (preprečitev negativnih vplivov na 
vodni režim in stanje voda),

9. ureditev parkov in pešpoti.
Vsa predvidena komunalna in prometna infrastruktura je 
opisana v Programu opremljanja v poglavju 1.3 in prikazana v 
grafičnem delu, risba 04.
Opisana je tudi ostala infrastruktura (energetska, 
telekomunakacijska in hidrotehnična), ki ni lokalna gospodarska 
javna infrastruktura.

6. OPIS KOMUNALNEGA OPREMLJANJA

11. člen
6.1 Prometna infrastruktura
Program obsega izgradnjo: 

• novega krožnega križišča na glavni cesti za napajanje 
kompleksa; 

• povezovalni cesti 2 in 1 z novim križiščem na glavni 
cesti do predvidene zazidave Lipa za ZN Lipa. 

12. člen
Krožišče
Kompleks predvidene grajene strukture se bo napajal preko 
novega krožišča na glavni cesti. Izvoz za obravnavano območje 
se na južni strani naveže na povezovalni cesti 1 in 2. Površina 
krožišča, hodnika za pešce ter kolesarske steze ob njem znaša 
3613 m2, površina zelenice v sredini krožišča je 530 m2. 
Krožišče bo opremljeno z javno razsvetljavo, predvideni sta 
dve novi avtobusni postajališči. 

13. člen
Povezalna cesta 1
Vzhodno od predvidenega krožišča je predvidena cesta 1, 
ki predstavlja povezavo med krožiščem in novimi objekti na 
vzhodni strani območja z navezavo na glavno cesto z novim 
križiščem. Širina vozišča je 6 m, z enostranskimi hodniki za 
pešce in kolesarsko stezo širine 2,5 m ob opornem zidu z 
obojestransko zelenico in drevoredom. Površina vozišča, 
hodnika za pešce ter kolesarske steze znaša 3570 m2, površina 
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zelenice 1680 m2.

14. člen
Povezalna cesta 2
Zahodno od predvidenega krožišča je predvidena cesta 2, 
ki predstavlja povezavo med krožiščem in novimi objekti na 
zahodni strani območja z navezavo na cesto z LN Trebuša 
zahod (meja je pregrada suhega zadrževalnika). Širina vozišča 
je 6 m, z enostranskimi hodniki za pešce in kolesarsko stezo 
širine 2,5 m ob opornem zidu, ter obojestransko zelenico in 
drevoredom. 

15. člen
Parkirne površine
Vse parkirne površine bodo organizirane na nivoju kletne etaže 
po celotni tlorisni površini grajene strukture. V kolikor se izkaže 
potreba po večjem številu parkirnih mest se parkiranje uredi še 
v posameznih etažah. 

16. člen
6.2 Kanalizacija
Novopredvideno kanalizacijsko omrežje bo zgrajeno v 
ločenem sistemu in ima značaj interne infrastrukture. Potek 
kanalizacijskega omrežja je razviden iz situacije kanalizacije 
(grafična priloga, št. 02.2).
Javna kanalizacija severno od objektov A/3, B/3, D/3 se prestavi 
skladno z navodili upravljavca; dimenzija prestavljenega 
javnega kanala ostane enaka obstoječi – ABC DN 400. Kanal 
bo potekal delno v povezovalni cesti 2 (gravitacijsko) – v dolžini 
300,00 m.
Obstoječi razbremenilnik se nadomesti z novim, armirano 
betonske konstrukcije s potrebno strojno opremo in 
postajališčem za tovorno vozilo (praznenje razbremenilnika). 
Prestavljena javna kanalizacija in razbremenilnik se po izgradnji 
preneseta v last občine in v upravljanje Komunalnemu podjetju 
Velenje. 

17. člen
Meteorna kanalizacija
Meteorne vode iz celotnega območja se bodo odvajale 
skupno do odprtega zadrževalnika meteornih vod. Meteorna 
kanalizacija je dimenzionirana na Q100, izvedena v dolžini cca. 
1125 m, profila DN 1000 iz AB cevi.

18. člen
6.3 Vodovodno omrežje 
Vodopreskrba območja se bo zagotavljala iz obstoječega 
javnega vodovodnega omrežja in naprav. Predvidena je 
prestavitev obstoječega vodovoda na zahodni strani novega 
objekta v dolžini cca. 330 m.
Prestavljeni javni vodovod se po izgradnji prenese v last občine 
in v upravljanje Komunalnemu podjetju Velenje. 

V II. fazi se izvede cevovod Duktil DN 150 na vzhodni strani ZN, 
dolžine cca. 340 m. 
Potek vodovodnega omrežja je razviden iz grafične priloge 
Programa, risba št. 02.1.

19. člen
6.4 Elektroenergetsko omrežje in javna razsvetljava
Po pogojih upravljalca je potrebno kabliranje obstoječega VN 
voda. Izvede se visokonapetostna elektroenergetska kabelska 
kanalizacija s predpisanimi PE jaški. 

Trasa kabliranja poteka od obstoječe trafo postaje TP Trebuša 
do obstoječe trafo postaje TP Petrol, z odcepom proti Gorici. 
Na predvidenem območju bo potrebno zgraditi še dve novi TP 
za napajanje bodočih objektov. 

Nizkonapetostno omrežje se izvede iz novih trafo postaj v 
nizkonapetostni elektroenergetski kabelski kanalizaciji. 

Javna razsvetljava je predvidena ob povezovalnih cestah 1 
in 2. Vsa napeljava se izvede v tleh s kabli ob opornem zidu. 
Prižigališče bo v samostojni prostostoječi omarici ob novi 
transformatorski postaji. Kandelabri bodo višine 4.50 m.

20. člen
6.5 Plinovod
Na obravnavanem območju je predvidena izgradnja 
plinovodnega omrežja, ki bo navezano na obstoječe plinovodno 
omrežje. Služilo bo za ogrevanje, gospodinjsko porabo in 
pripravo tople vode. 
Potrebno je zgraditi cca. 750 m plinovodnega omrežja od 
obstoječe MRP postaje, dimenzije DN 100.

21. člen
6.6 Telekomunikacijsko omrežje in kabelsko razdelilni 
sistem /CATV/
Predvidena je izgradnja kabelskega telefonskega omrežja v 
kabelski kanalizaciji. CATV omrežje bo potekalo v isti kabelski 
kanalizaciji kot telekomunikacijsko omrežje. V ta namen se 
položi dve PEHD cevi Fi50 z jaški iz bet. cevi fi 80 cm.

22. člen
6.7 Hidrotehnični objekti in ureditve
Po hidrološkem projektu so predvideni: 

• suhi zadrževalnik visokih voda Trebušnice s pregrado 
(pregradni nasip, talni izpust, oprema pregrade – 
zapornica) zahodno od BS, 

• odprt zadrževalnik meteornih voda, 
• regulacija vodotoka Trebušnica (prestavitev vodotoka 

ob meji ZN Lipa – križišče in ob objektih prve faze 
izgradnje), 

• preureditev obstoječih jarkov meteornih voda, 
• premostitveni objekti obstoječih odvodnikov in 

Gradnja hidrotehničnih objektov je predvidena v treh (3) fazah.

23. člen
6.8. Parkovna ureditev – pešpoti
Predvidena je izgradnja parka s pešpotmi v območju suhega 
zadrževalnika pred predvideno pregrado.

7. OBRAČUNSKO OBMOČJE 

24. člen
Obračunsko območje po Programu je območje, določeno po 
sprejetem ZN Trebuša vzhod (ureditveno območje). Obračunsko 
območje je eno.
Območje leži znotraj ureditvenega območja M4/6B mesta 
Velenje in je identično meji Zazidalnega načrta Trebuša 
– vzhod (4.čl. odloka o zazidalnem načrtu Trebuša vzhod). 
Meja ureditvenega območja poteka na severni strani po parc. 
št. 3588/1 (glavna cesta Velenje-Arja vas), na vzhodni strani 
poteka meja območja urejanja po parc. št. 3364, na južni strani  
po parc. št. 3364, 3365, 3366, 3600/1, 3391, 3402, 3404/1 in na 
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zahodu po robu parc. št. 3253/12, 3600/1 (vodotok Trebušnica) 
in 3241/3. Vse parcele so v k.o. Velenje.

25. člen
Načrt gradbenih parcel je prikazan v Odloku o spremembah 
in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Trebuša – vzhod 
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 15/2006), v grafični 
prilogi št. 15.
V Programu so določene tudi površine gradbenih parcel, 
prikazane so v preglednici št. 3. in v grafičnem delu, risba št. 
05. 
Skupna površina gradbenih parcel znaša 40.805 m2, od tega 
17.896 m2 na območju I. faze gradnje in 22.909 m2 na območju 
II. faze gradnje.
Dokončen izračun površin gradbenih parcel bo narejen na 
podlagi parcelacijskega načrta, po izgradnji objektov ter izvedbi 
zunanje ureditve, oziroma po izdelavi delilnega načrta.

8. FAZNOST GRADNJE IN TERMINSKI PLAN GRADNJE

8.1 Faznost gradnje

26. člen
Izgradnja komunalne infrastrukture za območje opremljanja je 
razdeljena na štiri (4)  faze gradnje.

27. člen
I.  faza gradnje
Gradnja bo potekala najprej v območju A/3, B/3, C/3, D/3 in B.S. 
(zahodni del območja po ZN), zato se bo to območje najprej 
komunalno opremljalo. Izvedeni bodo komunalni in energetski 
vodi, prometna infrastruktura in hidrološki objekti 1.faze, kot 
sledi:

• krožišče z javno razsvetljavo in avtobusnima 
postajališčema; 

• povezovalna cesta 2 do bencinskega servisa s 
kolesarsko stezo in pločnikom, 

• prestavitev javne kanalizacije z izgradnjo 
razbremenilnika;

• fekalna in meteorna kanalizacija; 
• vodovod (s prestavitvijo javnega vodovoda); 
• visokonapetostni VN ter nizkonapetostni NN elektro 

razvod s trafo postajo, javna razsvetljava;
• plinovod; 
• telekomunikacijski razvod s kabelsko razdelilno 

napeljavo in
• hidrološki objekti 1. Faze (prestavitev struge Trebušnice, 

preureditev obstoječih jarkov, izgradnja odprtega 
meteornega zadrževalnika).

8. člen
II. faza gradnje

Gradnja bo potekala v območju E/1, F/1,G/1, H/1, I/2 in J/2 
(vzhodni del območja po ZN). Pri tem se bodo izvedli komunalni 
vodi, energetski vodi, prometna infrastruktura in hidrotehnični 
objekti 2.faze:

• povezovalna cesta 1 s kolesarsko stezo in pločnikom, 
• nadaljevanje fekalne in meteorne kanalizacije, 
• priključki vodovoda in plinovoda, 
• VN ter NN elektro razvod z drugo trafo postajo in javna 

razsvetljava,
• telekomunikacijski razvod s kabelsko napeljavo – CATV 

in 
• hidrotehnični objekti 2. Faze (prestavitev struge 

Trebušnice, preureditev obstoječih jarkov, premostitveni 
objekt).

29. člen
III.  faza gradnje

Obsega izgradnjo suhega zadrževalnika visokih voda, zahodno 
od bencinskega servisa (hidrotehnični objekt 3. Faze). 

30. člen
IV.  faza gradnje

Obsega izgradnjo povezovalne cesta 2 od BS do suhega 
zasrževalnika ter parkovno ureditev s pešpotmi.

8.2 Terminski plan:

31. člen
Terminski plan izgradnje komunalnih naprav je razporejen na 
časovno obdobje od leta 2006 do leta 2011. 

32. člen
I. faza gradnje: izvedena v letih 2006 in 2007

• dokončanje PGD projektov – konec marca 2006;
• pridobitev vseh soglasij in gradbenega dovoljenja – 

konec junija 2006
• priprava PZI in PZR projektne dokumentacije – junij 

2006
• zbiranje ponudb in izvajalca za izgradnjo komunalne 

infrastrukture – april, maj, junij 2006;
• gradnja komunalne infrastrukture – od julija 2006 do 

marca 2007
• priprava dokumentacije PID, PVO in izjav o zanesljivosti 

objekta – marec 2007
• pridobitev uporabnega dovoljenja objekta – april 2007
• prevzem objekta – april 2007

33. člen
II. faza gradnje: izvedena v letu 2007 in 2008 

• dokončanje preostalih PGD projektov – januar 2007;
• pridobitev vseh soglasij in gradbenega dovoljenja – maj 

2007
• priprava PZI in PZR projektne dokumentacije – april 

2007
• zbiranje ponudb in izvajalca za izgradnjo komunalne 

infrastrukture – april 2007;
• gradnja komunalne infrastrukture – od junija 2007 do 

januarja 2008
• priprava dokumentacije PID, PVO in izjav o zanesljivosti 

objekta – januar 2008
• pridobitev uporabnega dovoljenja objekta – marec 

2008
• prevzem objekta – april 2008

34. člen
III. faza gradnje: izvedena v letih 2009 in 2010

• dokončanje PGD projektov – maj 2009;
• pridobitev vseh soglasij in gradbenega dovoljenja – 
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september 2009
• priprava PZI in PZR projektne dokumentacije – avgust 

2009
• zbiranje ponudb in izvajalca za izgradnjo komunalne 

infrastrukture – september 2009;
• gradnja suhega zadrževalnika– od oktobra 2009 do 

junija 2010
• priprava dokumentacije PID, PVO in izjav o zanesljivosti 

objekta – julij, avgust 2010
• pridobitev uporabnega dovoljenja objekta – september 

2010
• prevzem objekta – oktober 2010

35. člen
IV faza gradnje: izvedena po letu 2010 

• dokončanje PGD projektov – marec 2011;
• pridobitev vseh soglasij in gradbenega dovoljenja – april 

2011
• priprava PZI in PZR projektne dokumentacije – april 

2011
• zbiranje ponudb in izvajalca za izgradnjo komunalne 

infrastrukture – maj 2011;
• gradnja komunalne infrastrukture – od junija 2011 do 

septembra 2011
• priprava dokumentacije PID, PVO in izjav o zanesljivosti 

objekta – oktober 2011
• pridobitev uporabnega dovoljenja objekta – november 

2011
• prevzem objekta – december 2011

36. člen
Dinamika gradnje je odvisna predvsem od zainteresiranih 
investitorjev za gradnjo.

9. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE 
INFRASTRUKTURE

37. člen
Stroški izgradnje komunalne infrastrukture so pridobjeni iz 
projektne dokumentacije iz 7. člena tega odloka.
Za objekte, za katere projektna dokumentacija ni izdelana, so 
stroški ocenjeni na enoto mere. 

38. člen
Investitor infrastrukture za objekte, ki se bodo gradili v I., II. In 
III. fazi gradnje je Elektro Turnšek d.o.o. Celje. 
Investitor infrastrukture, ki se bo gradila v IV. Fazi gradnje je 
Mo Velenje. 
Skupni stroški investicij so prikazani v preglednicah 5 in 6 po 
posameznem investitorju.
Vsi stroški so brez DDV. Stroški ne vključujejo stroškov nakupa 
zemljišč.
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39. �len
Preglednica 5: Skupni stroški investicije (investitor Elektro Turnšek d.o.o.)  

SKUPNI STROŠKI INVESTICIJE - INVESTITOR

šifra stroška aktivnost stroški (brez DDV)
1 2 3

200

220 urbana dokumentacija - zazidalni na�rt 63.500.000,00
230 program opremljanja 2.450.000,00
240 projektna dokumentacija IP,PGD in PZI 45.472.050,00

 - ocenjeno 5 %

200 SKUPAJ PRIPRAVA STAVBNEGA ZEM. 111.422.050,00

300

310 KOMUNALNE NAPRAVE
311 ceste in zunanje ureditve 57.840.000,00

3111 krožiš�e 98.876.000,00
312 hidrološki objekti 347.100.000,00
313 kanalizacijsko omrežje 127.350.000,00

3131 razbremenilnik 20.000.000,00
314 vodovodno omrežje 30.150.000,00
319 elektroenergetsko omrežje 119.125.000,00
321 plinovodno omrežje 26.100.000,00
322 telefonsko in televizijsko omrežje 38.500.000,00
323 javna razsvetljava 26.000.000,00
328 drugo - plo�niki in kolesarske steze 18.400.000,00
329 parkovna ureditev s pešpotmi 0,00

300 SKUPAJ OPREMLJANJE SZ 909.441.000,00

1.020.863.050,00

VSE CENE BREZ DDV!

PRIPRAVA STAVBNEGA ZEMLJIŠ�A - DOKUMENTACIJA

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

SKUPAJ 200 + 300 
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10. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA 

10.1 Povprečni stroški za posamezno lokalno infrastrukturo

41. člen
Za izračun komunalnega prispevka se upoštevajo povprečni stroški za posamezno lokalno infrastrukturo, določeni v 7.čl. Odloka 
o komunalnem prispevku (Ur. Vestnik MOV št. 20/2004) in znašajo na dan 1.1.2006:

• vodovodno omrežje   1.097,59 SIT/m2
• kanalizacijsko omrežje   1.365,66 SIT/m2
• cestno omrežje    2.536,87 SIT/m2

40. �len
Preglednica 6: Skupni stroški investicije (investitor MOV)  

SKUPNI STROŠKI INVESTICIJE - OB�INA

šifra stroška aktivnost stroški (brez DDV)
1 2 3

200

220 urbana dokumentacija - zazidalni na�rt 0,00
230 program opremljanja 0,00
240 projektna dokumentacija IP,PGD in PZI 2.942.500,00

 - ocenjeno 5 %

200 SKUPAJ PRIPRAVA STAVBNEGA ZEM. 2.942.500,00

300

310 KOMUNALNE NAPRAVE
311 ceste in zunanje ureditve (od BS do pregrade) 17.600.000,00
312 hidrološki objekti 0,00
313 kanalizacijsko omrežje 0,00
314 vodovodno omrežje 0,00
319 elektroenergetsko omrežje 0,00
321 plinovodno omrežje 0,00
322 telefonsko in televizijsko omrežje 0,00
323 javna razsvetljava 0,00
328 drugo - plo�niki in kolesarske steze 0,00
329 parkovna ureditev s pešpotmi 41.250.000,00

300 SKUPAJ OPREMLJANJE SZ 58.850.000,00

61.792.500,00

VSE CENE BREZ DDV!

PRIPRAVA STAVBNEGA ZEMLJIŠ�A - DOKUMENTACIJA

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

SKUPAJ 200 + 300 
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10.2 Razmerje med merilom parcele in merilom neto 
tlorisne površine 
(Dpi in Dti)

42. člen
S Programom je določeno razmerje med merilom gradbene 
parcele (Dpi ) in merilom neto tlorisne površine NTP (Dti) 
predvidenih objektov pri izračunu komunalnega prispevka: 
Dpi = 0,5; Dti = 0,5

10.3 Faktor dejavnosti (Kdejavnosti)

43. člen
S Programom je določen faktor dejavnosti Kdejavnosti = 1,2

10.4 Znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj 
investitorja

44. člen
S Programom je določeno, da bo investitor /zavezanec za 
plačilo komunalnega prispevka/ sam zgradil:
1. Krožno križišče /krožišče/, ki je javna cestna 

infrastruktura. V tem primeru se zavezancu pri odmeri 
komunalnega prispevka za cestno infrastrukturo vlaganja 
v izgradnjo krožišča priznajo in upoštevajo ter odštejejo 
od komunalnega prispevka, vendar največ do višine, ki se 
za takšno vrsto komunalne infrastrukture v posameznem 
obračunskem območju lahko odmeri. 

2. Razbremenilni objekt /razbremenilnik/ na javni 
kanalizaciji, ki je lokalna komunalna infrastruktura. V tem 
primeru se zavezancu pri odmeri komunalnega prispevka 
za kanalizacijsko infrastrukturo vlaganja v izgradnjo 
razbremenilnika priznajo in upoštevajo ter odštejejo od 
komunalnega prispevka, vendar največ do višine, ki se 
za takšno vrsto komunalne infrastrukture v posameznem 
obračunskem območju lahko odmeri. 

Pogoj za znižanje komunalnega prispevka je izvajanje gradnje 
krožišča in razbremenilnika skladno s pravili javnega naročanja 
po Zakonu o javnih naročilih.

10.5 Indeksiranje stroškov opremljanja

45. člen
Vrednost Cpi in Cti za posamezno infrastrukturo velja od 
01.01.2006 dalje in se revalorizira enkrat (1X) letno s povprečnim 
letnim indeksom cen za posamezno leto, ki ga objavlja 
Združenje za gradbeništvo v okviru GZS, pod »Gradbena dela 
– ostala nizka gradnja.« 

11. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

11.1 Komunalni prispevek za gradnjo posamezne vrste 
komunalne infrastrukture

46. člen
Območje je opremljeno z vodovodno, kanalizacijsko in cestno 
lokalno infrastrukturo.
Komunalni prispevek za gradnjo posamezne vrste komunalne 
infrastrukture na obravnavanem območju se izračuna na 
naslednji način:

KPi   =  (Aparcela  ·  Cpi1  ·  Dpi) +  (Kdejavnost · Atlorisna 
·  Cti1 ·  Dti)

kjer je:
- KPi  komunalni prispevek za določeno vrsto infrastrukture;
- KP komunalni prispevek;
- Aparcela         površina gradbene parcele objekta (m2)
- Atlorisna    neto tlorisna površina predvidenega objekta 

(m2); 
- Dpi  delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka in 

znaša 0,5; 
- Dti delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu 

komunalnega prispevka in znaša 0,5; 
- Kdejavnosti   1,2 
- Cpi indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra 

(m2) gradbene parcele s posamezno vrsto komunalne 
infrastrukture na obračunskem območju;

- Cti  indeksirani stroški opremljanja kvadratnega metra 
(m2) neto tlorisne površine s posamezno vrsto komunalne 
infrastrukture na obračunskem območju.

11.2 Celotni komunalni prispevek 

47. člen
Celotni komunalni prispevek (KP) je vsota komunalnih 
prispevkov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture
KP = ∑ Kpi

12. KONČNE DOLOČBE 

48. člen
Program opremljanja iz 1. Člena tega odloka je na vpogled na 
Uradu za gospodarske javne službe.

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

Številka: 130-01-0007/2005-284
Datum:   26.04.2006

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 in 56/02), 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi  (ZLS-UPB1, Ur. l. RS, št. 100/05) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Ur. vestnik Mestne občine Velenje, št. 4/99, 6/01, 14/03 in 21/05) na 29. 
seji dne 25. 4. 2006  sprejel 

PRAVILNIK
o merilih in postopkih pri sanaciji plazov, ki ogrožajo objekte

1. člen
Ta pravilnik določa merila in postopke, s katerimi Mestna občina Velenje pomaga fizični ali pravni osebi (lastniku ali najemniku 
nepremičnine; v nadaljevanju: vlagatelju) pri sanaciji plazu, ki ogroža stanovanjske objekte, gospodarska poslopja, delavnice, 
oziroma ostalih nepremičnin (v nadaljevanju: objekte) in so locirani na območju Mestne občine Velenje.

2. člen
Vsak plaz predlagan za sanacijo, mora biti prijavljen in evidentiran na Mestni občini Velenje.
Evidenco o plazovih vodi Urad za gospodarske javne službe Mestne občine Velenje, na podlagi prijav.

3. člen
Vlagatelj zaprosi za pomoč pri sanaciji plazu na osnovi vloge za pomoč pri sanaciji plazu. Obravnavajo se samo vloge za 
nepremičnine, ki ležijo na območju Mestne občine Velenje in imajo vlagatelji stalno bivališče oziroma sedež podjetja na območju 
Mestne občine Velenje.
Vloga se lahko poda samo enkrat za posamezen plaz.

Prispele vloge bo obravnavala komisija, ki jo imenuje župan Mestne občine Velenje. Vloge morajo biti vložene na Mestno občino 
Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. 
Za pomoč pri sanaciji se lahko prijavijo tudi vlagatelji, pri katerih se je plaz sprožil pred sprejetjem tega pravilnika in je njihov primer 
evidentiran pri Mestni občini Velenje.
Komisija bo obravnavala vse podane vloge.
Pri obravnavi vlog bo upoštevala:
- podatke o plazu iz evidence Mestne občine Velenje
- podatke pridobljene na osnovi ogleda terena in okolice plazu
- podatke pridobljene na osnovi pogovora z vlagateljem
- morebitna strokovna mnenja (geologa, statika, arhitekta ipd.)

Na osnovi tega bo komisija podala predlog rešitve vloge.

4. člen
Vloga mora vsebovati naslednje podatke:
- ime in priimek vlagatelja/naziv podjetja (za pravne osebe),
- naslov vlagatelja,
- EMŠO vlagatelja,
- davčno številko vlagatelja,
- podatke o plazu (najbližja hišna številka, katastrska občina, številka parcele),
- kratek opis zadeve,
- fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (osebna izkaznica, potni list) - za fizične osebe,
- izpis iz registra pravnih oseb (star največ 3 mesece) – za pravne osebe.

Vlagatelji morajo, na zahtevo komisije, dostaviti potrdila oziroma dokazila da je: 
- objekt iz prvega člena tega pravilnika grajen po pravilih o graditvi objektov (Zakonu o graditvi objektov ZGO-1 ipd.), ki so veljali 

v času gradnje, 
- bil objekt zgrajen pred letom 1967, ko je začel veljati prvi Zakon o graditvi objektov (pisna izjava),
- objekt iz prvega člena tega pravilnika grajen po projektu (načrtu) za izvedbo (PZI) tega objekta
- objekt iz prvega člena tega pravilnika splošno zavarovan pri zavarovalnici ipd.

Komisija bo vlagatelju odgovorila z obvestilom, v roku 30 dni od prejetja vloge.

5. člen
Komisija vlogo zavrne:
- v kolikor vlagatelj ne dostavi vseh zahtevanih potrdil oziroma dokazil,
- v kolikor se izkaže, da je plaz posledica namernega nepravilnega ravnanja vlagatelja,
- v kolikor je mnenja, da plaz ne ogroža objekta.

Če se vlagatelj ne strinja z oceno komisije, mora z geološko – geomehanskim poročilom dokazati nasprotno.
V kolikor geološko – geomehansko poročilo ovrže oceno komisije, lahko vlagatelj zahteva povrnitev stroškov za pridobitev 
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geološko – geomehanskega poročila v deležu, ki je naveden v 6. členu tega pravilnika.

6. člen
Mestna občina Velenje pomaga vlagatelju pri sanaciji plazov na sledeči način:

a. pri pridobivanju projektne dokumentacije (geološko poročilo, PGD, PZI ipd.):

b. pri izvedbi sanacije plazu:

c. pri izvedbi strokovnega in finančnega nadzora za sanacijo plazu:

Višina stroškov sanacije plazu se določi na podlagi ocenjene vrednosti v projektu za izvedbo (PZI) sanacije plazu. 
Dejanski znesek sofinanciranja se določi na osnovi zneska v ponudbi najugodnejšega ponudnika.

V primeru, ko vrednost sanacije presega 10 milijonov SIT, o višini pomoči, na podlagi predloga komisije, odloča Svet Mestne 
občine Velenje.

V primeru, ko vlagatelj vloge za finančno pomoč razpolaga s posebno odločbo o socialni ogroženosti, se zgoraj navedena višina 
finančne pomoči lahko poveča največ za 50%.

V primeru, da plaz ogroža tako stanovanjsko hišo kot gospodarsko poslopje in ostalo iz 1. člena tega pravilnika, se upošteva 
lestvica za stanovanjske hiše.

7. člen
Komisija pripravi poseben predlog:

1. v primeru, da gre za plaz večjega obsega, ki ogroža:
a. minimalno dve stanovanjski hiši ali
b. minimalno tri gospodarske in ostale objekte iz 1. člena tega pravilnika ali
c. skupaj minimalno tri objekte (vsi objekti iz 1. člena tega pravilnika).

2. za sofinanciranje sanacij plazov, pri katerih je Mestna občina Velenje že (so)financirala izdelavo projektne dokumentacije ali   
    izvedbe sanacije pred sprejetjem tega pravilnika.

8. člen
Mestna občina Velenje bo pomagala sanirati samo tiste plazove, za katere bo pridobljen projekt za izvedbo (PZI).
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Za vsak plaz se odpre posebna proračunska (pod)postavka. 
Postopek izbire izvajalca vodi Mestna občina Velenje po načelih Zakona o javnih naročilih (ZJN-1, Ur.l. RS, št. 36/04).
Po izbiri izvajalca in pred začetkom del (izdelava geološkega poročila, izdelava PGD, izdelava PZI, izvedba sanacije), se podpiše 
tripartitna pogodba med vlagateljem, Mestno občino Velenje in izvajalcem. 
V pogodbi iz prejšnjega odstavka se vlagatelj zaveže, da bo:
- pridobil vsa soglasja in dovoljenja za sanacijo plazu;
- poravnal vse finančne obveznosti iz pogodbe v roku 60 dni od dneva prejema potrjene situacije.

9. člen
Sredstva za pomoč pri sanaciji plazu se črpajo iz proračunske rezerve, programov pomoči v primeru naravnih nesreč.

10. člen
Sredstva iz tega pravilnika se delijo na osnovi prioritetne lestvice v okviru finančnih zmožnosti proračuna Mestne občine Velenje 
za tekoče leto. 

Prioritetna lestvica:

Prioritetno lestvico pripravi komisija in se ažurira po potrebi ali najmanj enkrat letno.

11. člen
Sredstva, dodeljena za sanacijo plazov po tem pravilniku, morajo biti porabljena v skladu z namenom.

12. člen
Nadzor nad porabo sredstev, ter nad namenskostjo porabe sredstev izvaja Urad za gospodarske javne službe Mestne občine 
Velenje, ki enkrat letno izdela poročilo za preteklo leto in ga posreduje Svetu Mestne občine Velenje.

13. člen
Ta pravilnik velja z dnem, ko ga sprejme Svet Mestne občine Velenje in se uporablja naslednji dan od objave v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje.

Številka: 224-01-0006/200-600
Datum: 26. 4. 2006

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne 
občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 6/99 in 9/2006) na svoji 29. seji, 
dne 25. 4. 2006 sprejel 

STATUT
MESTNE OBČINE VELENJE

(uradno prečiščeno besedilo)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Mestna občina Velenje je samoupravna lokalna skupnost, 
ustanovljena z zakonom na območju naslednjih naselij:

ARNAČE;
BEVČE;
ČRNOVA;
HRASTOVEC;
JANŠKOVO SELO;
KAVČE;
LAZE;
LIPJE;
LOPATNIK PRI VELENJU;
LOPATNIK;
LOŽNICA;
PAKA PRI VELENJU;
PAŠKI KOZJAK;
PESJE;
PIREŠICA;
PLEŠIVEC;
PODGORJE;
PODKRAJ PRI VELENJU;
PRELSKA;
SILOVA;
ŠENBRIC;
ŠKALE;
ŠKALSKE CIRKOVCE;
ŠMARTINSKE CIRKOVCE;
VELENJE;
VINSKA GORA.

Sedež Mestne občine Velenje je v Velenju, Titov trg št. 1, 3320 
Velenje.

Mestna občina Velenje je pravna oseba javnega prava s 
pravico: posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami 
premoženja.
Mestno občino Velenje predstavlja in zastopa župan.

Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z zakonom, 
po postopku, ki ga določa zakon.  Območja in imena naselij v 
občini se v skladu z zakonom spremenijo s statutom.

2. člen
Na območju Mestne občine Velenje so ustanovljeni ožji deli 
občine. Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status 
ožjih delov občine so določeni s tem statutom, odlokom občine 
ter njihovimi akti.

Meje ožjih delov občine se vodijo v registru, ki ga vodi pristojna 
geodetska služba. Geografske karte ožjih delov občine so 

sestavni del tega statuta.

Imena in območja ožjih delov občine so:
1.  Krajevna skupnost Bevče

Krajevna skupnost Bevče obsega območje  Bevče, s popisnim 
okolišem: 0178.

2.  Krajevna skupnost Cirkovce

Krajevna skupnost Cirkovce obsega naselji Škalske Cirkovce in 
Šmartinske Cirkovce, s popisnima okolišema: 0161 in 0180.

3.  Krajevna skupnost Gorica

Krajevna skupnost Gorica obsega  del naselja Velenje, s 
popisnimi okoliši: 0033, 0034, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 
0040, 0041, 0042, 0043, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 
0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, in 0188.

4.  Krajevna skupnost Konovo

Krajevna skupnost Konovo obsega naselje Šenbric in del 
naselja Velenje, s popisnimi okoliši: 0069, 0070, 0071, 0072, 
0073, 0074, 0075, 0162, 0163, 0164 in 0192.

5.  Krajevna skupnost Paka pri Velenju

Krajevna skupnost Paka pri Velenju obsega območja naselij 
Paka pri Velenju, Lopatnik pri Velenju in Paški Kozjak, s 
popisnimi okoliši: 0157, 0158, 0159 in 0160.

6.  Krajevna skupnost Pesje

Krajevna skupnost Pesje obsega naselje Podgorje in del 
naselja Velenje, s popisnimi okoliši: 0105, 0106, 0107, 0108, 
0109, 0110, 0111 in 0173.

7.  Krajevna skupnost Plešivec

Krajevna skupnost Plešivec obsega naselje Plešivec, s 
popisnimi okoliši 0181, 0182 in 0183.

8.  Krajevna skupnost Podkraj

Krajevna skupnost Podkraj obsega naselje Podkraj, s popisnimi 
okoliši 0174, 0175, 0176, 0184, 0194, 0195, 0247, 0278, 0279, 
0280, 0303.

9.  Krajevna skupnost Kavče

Krajevna skupnost Kavče obsega naselje Kavče, s popisnimi 
okoliši 0136, 0137, 0138.

10.  Krajevna skupnost Staro Velenje

Krajevna skupnost Staro Velenje obsega  del naselja  Velenje, 
s popisnimi okoliši: 0103, 0104, 0134, 0135, 0185, 0186, 0187 
in 0196.
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11.  Krajevna skupnost Stara vas

Krajevna skupnost Stara vas obsega del naselja Velenje, 
s popisnimi okoliši: 0100, 0101, 0102, 0112, 0113, 0189 in 
0191.

12.  Krajevna skupnost Šalek

Krajevna skupnost Šalek obsega del naselja Velenje, s 
popisnimi okoliši: 0044, 0057, 0058, 0059, 0060, 0061, 0062, 
0063, 0064, 0065, 0066, 0067 in 0132.

13.  Krajevna skupnost Šentilj

Krajevna skupnost Šentilj obsega naselja Arnače, Laze, 
Ložnica in Silova, s popisnimi okoliši: 0139, 0140, 0141, 0142, 
0143 in 0177.

14.  Krajevna skupnost Škale – Hrastovec

Krajevna skupnost Škale - Hrastovec obsega naselji Hrastovec 
in Škale ter del naselja Velenje, s popisnimi okoliši: 0114, 0115, 
0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0190 in 
0193.

15.  Krajevna skupnost Šmartno

Krajevna skupnost Šmartno obsega del naselja  Velenje, s 
popisnimi okoliši: 0007, 0068, 0076, 0116, 0117, 0118, 0119 
in 0133.

16.  Krajevna skupnost Vinska Gora

Krajevna skupnost Vinska Gora obsega naselja Črnova, 
Janškovo Selo, Lipje, Lopatnik, Pirešica, Prelska in Vinska 
Gora, s popisnimi okoliši: 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 
0150, 0151, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156, in 0179.

17.  Mestna četrt Velenje – Desni breg

Mestna četrt Velenje - desni breg obsega del naselja Velenje, 
s popisnimi okoliši: 0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0008, 
0009, 0023, 0024, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 
0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 
0094, 0095, 0096, 0097, 0098 in 0099.

18. Mestna četrt Velenje – Levi breg zahod

Mestna četrt Velenje - levi breg - zahod obsega del naselja 
Velenje, s popisnimi okoliši: 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 
0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0025, 0026, 
0027, 0028, 0029, 0030, 0031 in 0032.

19. Mestna četrt Velenje – Levi breg vzhod

Mestna četrt Velenje - levi breg  - vzhod obsega del naselja 
Velenje, s popisnimi okoliši: 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 
0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130 in 0131.

3. člen
Mestna občina Velenje (v nadaljnjem besedilu: občina) v 

okviru ustave in zakona samostojno ureja in opravlja zadeve 
lokalnega pomena, ki  zadevajo prebivalce občine in naloge iz 
državne pristojnosti, ki so ji po njenem predhodnem soglasju 
prenesene z zakonom.

4. člen
Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališče, so 
občani.
Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih občine, 
ki jih volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice na 
svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem, ter v drugih organih 
v skladu s tem statutom.

Občani sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih zadev tudi na 
zborih občanov, z referendumom in ljudsko iniciativo.

Na osnovi odločitve organov občine se lahko v posamezne 
oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki imajo v občini začasno 
prebivališče, in osebe, ki so lastniki zemljišč in drugih 
nepremičnin na  območju občine.

5. člen
Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s sosednjimi 
in drugimi občinami, širšimi lokalnimi skupnostmi in državo.

Občina samostojno odloča o povezovanju v širše lokalne 
samoupravne skupnosti, na način in po postopku, predpisanem 
v zakonu.

Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prostovoljnosti 
in solidarnosti in lahko v ta namen z njimi združuje sredstva, 
oblikuje skupne organe in organizacije ter službe za opravljanje 
skupnih zadev.

6. člen
Občina Velenje ima svoj grb, zastavo,  praznik,  himno in 
župansko ogrlico. 

Grb ima obliko ščita. V ospredju ščita je obzidje – poenostavljeni  
in v celoto povezani deli Velenjskega gradu. V sredini je silhueta 
moderne zgradbe. Obzidje je zelene barve, silhueta stolpnice 
je jekleno modre, ozadje na grbu pa je rumene barve. 

Zastava je razdeljena na 3 enake dele, katerih spodnja tretjina 
je zelene barve, zgornji dve tretjini pa rumene barve. Razmerje 
stranic zastave je 2:1, višina grba je 2/3 višine zastave in je 
sredinsko postavljen na 2/3 od spodnjega (levega) in 1/3 od 
zadnjega (desnega) roba zastave. Grb na zastavi je obrobljen 
s črto črne barve, po vertikali se linija zelenega polja zastave 
ujema z linijo obzidja v gradu.

Praznik občine je 20. september.

Himna občine bo določena z odlokom.

V protokolarne namene uporablja župan župansko ogrlico, ki jo 
sestavlja 24 ploščic (1,5 x 4 cm), povezanih s členki, pritrjenimi 
na obesek (6,5 x 9 cm), v katerega, je vdelan stekleni grb 
občine. Na ploščicah so vgravirana imena predsednikov 
skupščine občine Velenje in županov.
Natančnejša oblika, vsebina in način uporabe simbolov občine 
se določi z odlokom.
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7. člen
Občina Velenje ima žig, ki je okrogle oblike. Žig  ima v zunanjem 
krogu na zgornji polovici napis: Mestna občina Velenje, v 
notranjem krogu pa naziv organa občine: Občinski svet; Župan, 
Nadzorni odbor; Občinska uprava, Volilna komisija. V sredini 
žiga je grb občine. Velikost, uporabo in hrambo žiga občine 
določi župan s svojim aktom.

8. člen
Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zaslužnim 
občanom, organizacijam in drugim občinska priznanja in 
nagrade, v skladu s posebnim odlokom.

II.  NALOGE OBČINE

9. člen
Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena 
(izvirne naloge), določene s tem statutom in zakoni, zlasti pa:

1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena tako, 
da:
- sprejema statut in druge splošne akte občine;
- sprejema proračun in zaključni račun občine;
- načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske 

akte;
- predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti.

2. Upravlja občinsko premoženje tako, da: 
- ureja način in pogoje upravljanja z občinskim 

premoženjem;
- pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja;
- sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin 

in premičnin;
- sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje 

vrednost svojega premoženja.

3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine tako, da:
- spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini;
- sprejema prostorske akte, ki omogočajo in 

pospešujejo razvoj gospodarstva v občini;
- oblikuje davčno politiko, ki pospešuje gospodarski 

razvoj;
- sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov 

in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri 
razreševanju gospodarskih problemov;

- z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje 
razvoj gospodarskih panog oz. gospodarskih 
subjektov.

4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje 
najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:
- v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih 

objektov;
- sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski 

program občine;
- spremlja in analizira stanje na stanovanjskem 

področju občine;
- spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v 

občini ter se vključuje v stanovanjski trg;
- gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja 

objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj;
- v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje 

kreditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj;

- sodeluje z gospodarskimi družbami, zavodi in 
drugimi institucijami pri razreševanju stanovanjske 
problematike občanov.

5.    Skrbi za lokalne javne službe tako, da:
- ustanavlja lokalne javne službe;
- sprejme splošne akte, ki urejajo način ustanovitve in 

delovanje lokalnih javnih služb;
- zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih 

služb;
- nadzira delovanje lokalnih javnih služb;
- gradi in vzdržuje vodovodne, energetske in druge 

komunalne objekte in naprave;
- zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi 

zemljišči.

6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno izobraževalno, 
zdravstveno in lekarniško dejavnost tako, da:
- ustanavlja javne zavode in zagotavlja pogoje za 

njihovo delovanje;
- v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja 

sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru 
finančnih možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih 
programov;

- sodeluje z vzgojno izobraževalnimi zavodi  in 
zdravstvenim  zavodom;

- z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno izobraževalno 
dejavnost in zdravstveno varstvo občanov;

- ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je 
pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenje 
njenih prebivalcev.

7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega 
varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno 
ogrožene, invalide in ostarele tako, da:
- spremlja stanje na tem področju;
- pristojnim organom in institucijam predlaga določene 

ukrepe na tem področju;
- sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi 

in drugimi pristojnimi organi in institucijami.

8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost 
ter razvoj športa in rekreacije tako, da:
- omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za 

kulturno dediščino na svojem območju;
- zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično 

dejavnost;
- z dotacijami spodbuja te dejavnosti;
- sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti 

občine.

9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred 
hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja 
druge dejavnosti varstva okolja tako, da:
- izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi 

predpisi s področja varstva okolja;
- spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih 

pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja 
varstvo okolja;

- sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje  in 
zagotavlja varstvo okolja;

- sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih 
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obvešča o ugotovljenih nepravilnostih;
- z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.

10.  Upravlja, gradi in vzdržuje:
- lokalne javne ceste in druge javne poti;
- površine za pešce in kolesarje;
- igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča;
- javne  parkirne prostore, parke, trge in druge javne 

površine ter ureja promet v občini.

11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru 
elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z merili 
in normativi:
- organizira reševalno pomoč v požarih;
- organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč pri 

reševanju za primere elementarnih in drugih 
nesreč,;

- zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in 
izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi 
nesrečami;

- zagotavlja sredstva za  odpravo posledic elementarnih 
in drugih naravnih nesreč;

- sodeluje z občinskim poveljstvom službe in štabom 
za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo;

- opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni 
varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi 
nesrečami.

12. Zagotavlja nepretrgano opravljanje nalog iz svoje 
pristojnosti v vojnem stanju tako, da:
- izdeluje obrambne dokumente;
- sprejema potrebne ukrepe in akte;
- opravlja določene naloge iz civilne zaščite, če je za 

to zadolžena;
- predlaga upravnemu organu, pristojnemu za 

obrambne zadeve, razporeditev občinskih delavcev 
potrebnih za delo v vojni.

13. Ureja javni red v občini tako, da:
- sprejema ustrezne splošne akte,;
- določa prekrške in denarne kazi za prekrške, s 

katerimi se kršijo predpisi občine;
- ureja lokalni promet in določa prometno ureditev;
- organizira občinsko redarstvo;
- izvaja nadzorstvo nad javnimi prireditvami;
- opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem 

občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja 
zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače 
določeno;

- opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.

14. Poleg lokalnih zadev javnega pomena občina na podlagi 
in v skladu z zakoni, ki urejajo posamezna področja, kot 
svoje naloge opravlja še z zakonom določene naloge iz 
državne pristojnosti. 

10. člen
V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja tudi 
naloge, ki se nanašajo na:

- inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih 
predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz 
svoje pristojnosti;

- ugotavljanje javnega interesa v primeru razlastitve za 
potrebe občine;

- ugotavljanje javnega interesa za uresničevanje 
predkupnih pravic občine v skladu z zakonom;

- določanje  namembnosti urbanega prostora;
- gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje 

pogojev za njihovo uporabo;
- evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja;
- zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih 

spomenikov v sodelovanju s pristojnimi institucijami;
- mrliško ogledno službo;
- ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

11. člen
Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične naloge 
za svoje potrebe ter za te potrebe pridobiva statistične in 
evidenčne podatke od pooblaščenih organov za zbiranje 
statističnih in evidenčnih podatkov.

Za potrebe iz prvega odstavka tega člena pridobiva občina od 
upravljavcev zbirk podatke o fizičnih osebah, ki imajo v občini 
stalno ali začasno prebivališče, in o fizičnih osebah, ki imajo 
v občini nepremičnine, ter podatke o pravnih osebah, ki imajo 
sedež in premoženje oziroma del premoženja v občini.

III. ORGANI OBČINE

1.  SKUPNE DOLOČBE

12. člen
Organi občine so:

- občinski svet;
- župan;
- nadzorni odbor občine.

13. člen
Občina ima tudi:

- občinsko volilno komisijo;
- svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin;
- svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu;
- odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada;
- štab civilne zaščite;
- svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj.

Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in naloge 
določa zakon.

Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma članov 
občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in tem 
statutom.

14. člen
Člani občinskega sveta, župan in podžupani so občinski 
funkcionarji.

15. člen
Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom, statutom 
in splošnimi akti občine izvaja upravne naloge iz občinske 
pristojnosti, odloča o upravnih stvareh na prvi stopnji, 
opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva 
oziroma drugih služb nadzora ter strokovna, organizacijska in 
administrativna opravila za občinske organe.
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Organe občinske uprave ustanovi občinski svet z odlokom, 
s katerim določi tudi njihovo notranjo organizacijo in delovno 
področje.

16. člen
Če ni v zakonu ali tem statutu drugače določeno, lahko organi 
občine, ki delajo na sejah, sprejemajo odločitve, če je na seji 
navzoča večina članov organa občine. Odločitev je sprejeta, 
če za njo glasuje večina navzočih članov.

17. člen
Delo organov občine je javno.

Javnost dela se lahko omeji ali prepove, če to terja zagotovitev 
varstva podatkov, ki v skladu z zakonom, ki ureja informacije 
javnega značaja,  niso informacije javnega značaja.

18. člen
Splošni akti občine začnejo veljati 15. dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje, razen, če v aktu ni določen 
drug rok.

19. člen
Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov, razloge 
in postopke izključitve javnosti s sej organov občine, pravice 
javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, dokumentov 
in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, 
drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge 
javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma 
državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakon, ta statut 
in poslovnik občinskega sveta.

Če zakon ni določil, lahko svet, s sklepom s seje občinskega 
sveta, javnost izloči le, če to terjajo posebni razlogi.

20. člen
Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpogleda 
v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov občine o 
njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih, če izkažejo 
pravni interes.

21. člen
Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki jih 
mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo 
naloge občine na posameznih področjih javne uprave, določi 
župan oziroma občinski svet na podlagi zakona, s sklepom o 
ustanovitvi in imenovanju članov posameznega organa.

2. OBČINSKI SVET

22. člen
Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v 
okviru pravic in dolžnosti občine.

Občinski svet šteje 33 članov.

Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov 
občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih 
članov občinskega sveta ter traja do prve seje novoizvoljenega 
občinskega sveta.

Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih 
več kot polovica mandatov članov občinskega sveta. Prvo 
sejo občinskega sveta skliče župan najkasneje v 20. dneh po 

izvolitvi.
Ob prenehanju mandata člana občinskega sveta, ki je bil 
imenovan kot predstavnik občinskega sveta v neko delovno 
telo, mu preneha mandat.

23. člen
Volitve občinskega sveta se opravijo na podlagi splošne in 
enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem v 
skladu z zakonom.

O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega sveta v skladu 
z zakonom odloči občinski svet z odlokom.

24. člen
Občinski svet sprejema statut občine, odloke in druge splošne 
akte ter poslovnik občinskega sveta.
V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:

- sprejema prostorske plane in druge plane razvoja 
občine;

- sprejema občinski proračun in zaključni račun;
- ustanavlja organe občinske uprave ter določi njihovo 

organizacijo in delovno področje;
- v sodelovanju z  občinskimi sveti drugih občin 

ustanavlja skupne organe občinske uprave ter 
skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic 
v javnih zavodih in javnih podjetjih;

- daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti 
na občino in odloča o na občino prenesenih zadevah 
iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah 
ne odloča drug občinski organ;

- nadzoruje delo župana, podžupanov in občinske 
uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta;

- potrjuje mandate članov občinskega sveta ter 
ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega 
funkcionarja;

- imenuje člane nadzornega odbora in na predlog 
nadzornega odbora opravi predčasno razrešitev 
člana nadzornega odbora;

- imenuje in razrešuje člane komisij in odborov 
občinskega sveta;

- na predlog župana imenuje in razrešuje podžupane, 
določi podžupana, ki bo v primeru predčasnega 
prenehanja funkcije opravljal funkcijo župana ter 
odloča o poklicnem opravljanju funkcije podžupana;

- odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, 
kolikor s statutom  občine ali z odlokom za odločanje 
o tem ni pooblaščen župan;

- odloča o najemu posojila in dajanju poroštva;
- razpisuje referendum;
- s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino 

plače ali dela plače občinskih funkcionarjev ter 
kriterije in merila za  nagrade in  nadomestila članom 
organov in delovnih teles, ki jih  imenuje občinski 
svet;

- določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja 
lokalnih javnih služb;

- ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge 
pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom;

- imenuje in razrešuje člane komisije po zakonu o 
nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno 
dejavnostjo, člane sveta občine za varstvo 
uporabnikov javnih dobrin ter člane drugih organov 
občine ustanovljenih na podlagi zakona;
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- določi organizacijo in način izvajanja varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, 
katerega sestavni del je tudi program varstva pred 
požari;

- sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt 
varstva pred požari;

- določi organizacijo občinskega sveta ter način 
njegovega delovanja v vojni;

- sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja 
kot javna služba;

- daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote 
in imenuje predstavnike občine v sosvet načelnika 
upravne enote;

- daje pobudo za sklice zbora občanov;
- imenuje in razrešuje predstavnike ustanovitelja v 

svete javnih zavodov;
- odloča o drugih zadevah, ki jih določa ta zakon in ta 

statut.

25. člen
Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo župana, 
člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom  v občinski upravi 
ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.

Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana, opravlja 
funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana hkrati.

Funkcija člana občinskega sveta tudi ni združljiva s funkcijo 
načelnika upravne enote in vodje notranje organizacijske 
enote v upravni enoti, na območju katere je občina, kot tudi ne 
z delom v državni upravi na delovnih mestih, na katerih delavci 
izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorom nad zakonitostjo 
oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov 
občine.

26. člen
Občinski svet predstavlja, sklicuje in vodi njegove seje župan. 
Župan lahko za  vodenje sej občinskega sveta pooblasti 
podžupana ali drugega člana občinskega sveta.

Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, pooblaščeni 
podžupan oziroma član občinskega sveta ne more voditi že 
sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa tudi to ni mogoče, jo 
vodi najstarejši član občinskega sveta.

Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami 
tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede na 
potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih sklicati 
najmanj štirikrat letno.

Župan, pooblaščeni podžupan oziroma član občinskega sveta 
mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva najmanj 
četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora biti najpozneje 
v petnajstih dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva 
za sklic seje.  Če  seja občinskega sveta ni sklicana v roku 
sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani 
občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Zahtevi za sklic seje 
občinskega sveta mora biti priložen predlog dnevnega reda. 
Župan, pooblaščeni podžupan oziroma član občinskega sveta 
mora dati na dnevni red predlagane točke, predlagan dnevi red 

pa lahko dopolni še z novimi točkami.

27. člen
Strokovno in administrativno delo za potrebe občinskega sveta 
ter pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega sveta ter 
njegovih komisij in odborov upravlja občinska uprava.

28. člen
Občinski svet dela in odloča na sejah.  

Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.

Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinskemu svetu 
v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen 
proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za 
katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme 
občinski svet na predlog župana. 

Župan mora predloge komisij in odborov občinskega sveta 
ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega odstavka 
dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je določeno v 
poslovniku občinskega sveta.

O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na začetku 
seje.

Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena točka za 
vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih postavljajo člani 
sveta.

Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo županu, 
članom občinskega sveta, predsedniku nadzornega odbora 
občine in direktorju občinske uprave. O sklicu seje občinskega 
sveta se obvesti javna občila.

Predsednik nadzornega odbora občine, predsedniki komisij 
in odborov občinskega sveta ter direktor občinske uprave so 
se dolžni udeležiti seje občinskega sveta in odgovarjati na 
vprašanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo 
vprašanja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področja 
dela.  

29. člen
Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina 
njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve z večino 
opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa 
drugačno večino.

Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem. Tajno 
se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zakonom, ali če 
tako sklene občinski svet.

Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih organov 
ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se določijo s 
poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino 
navzočih članov.

Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občinska 
uprava.

Župan in direktor občinske uprave o izvrševanju odločitev 
občinskega sveta poročata občinskemu svetu najmanj enkrat 
letno.
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30. člen
Članu občinskega sveta predčasno preneha mandat:

- če izgubi volilno pravico;
- če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije;
- če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno 

kazen zapora, daljšo od šest mesecev;
- če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha 

opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo člana 
občinskega sveta;

- če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki 
ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta;

- če odstopi;
- če državni zbor razpusti občinski svet zaradi razlogov 

določenih z zakonom.

Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega sveta iz prve, 
druge in tretje alinee prvega odstavka tega člena se ugotovijo 
na podlagi pravnomočne sodne odločbe. Član občinskega 
sveta je dolžan občinski svet obvestiti o svoji odločitvi v zvezi 
z četrto in peto alineo prvega odstavka tega člena. Odstop 
člana občinskega sveta mora biti podan v pisni obliki. Članu 
občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko občinski svet 
na podlagi poročila komisije za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje 
mandata.

Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na prvi seji po 
nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.

Za izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana 
občinskega sveta se upoštevajo določbe zakona.

2.1. ODBORI IN KOMISIJE OBČINSKEGA SVETA

31. člen
Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in odborov 
kot svoja stalna ali občasna delovna telesa. Organizacijo in 
delovno področje stalnih delovnih teles občinskega sveta 
določa poslovnik občinskega sveta. S sklepom o ustanovitvi 
občasnega delovnega telesa in imenovanju članov določi 
občinski svet tudi njegove naloge.

Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
- komisija za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja;
- komisija za pripravo statuta občine, poslovnika sveta 

in pravna vprašanja;
- komisija za priznanja;
- komisija za prošnje in pritožbe;
- odbor za gospodarstvo;
- odbor za področje gospodarskih javnih služb;
- odbor za področje negospodarskih javnih služb;
- odbor za okolje in prostor.

Odbori in komisije štejejo 7 članov, če z aktom o imenovanju ni 
drugače določeno.

Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s 
katerim določi naloge delovnega telesa in število članov ter 
opravi imenovanje.

32. člen
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima 7 

članov, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih članov.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja 
zlasti naslednje naloge:

- občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna 
telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih 
imenuje občinski svet;

- občinskemu svetu ali županu daje pobude oz. 
predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki 
so v pristojnosti občinskega sveta;

- pripravlja predlog odločitev občinskega sveta v zvezi 
s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev 
ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in 
predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih 
funkcionarjev;

- obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi občinski 
svet;

- daje mnenje občine kot lokalne skupnosti k 
imenovanju ravnateljev zavodov in drugih institucij, 
če so za imenovanje pristojni sveti zavodov in drugih 
institucij ali ministrstva.

33. člen
Člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed svojih 
članov in največ polovico članov izmed drugih občanov. 
Predlog kandidatov za predsednika in člane pripravi Komisija 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Predsednik delovnega telesa in njegov namestnik morata biti 
člana občinskega sveta.

Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s 
članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski 
upravi.

34. člen
Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega 
delovnega področja v skladu s poslovnikom občinskega sveta 
obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo 
občinskemu svetu mnenja in predloge.

Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo 
občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove 
pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna 
in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine 
določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

35. člen
Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega člana 
delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo v celoti na 
predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta. Predlog 
novih kandidatov za člane delovnih teles občinskega sveta 
pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
do prve naslednje seje občinskega sveta.

3.  ŽUPAN

36. člen
Župana volijo državljani, ki imajo v občini stalno prebivališče, 
na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve župana se opravijo v 
skladu z zakonom.

Mandatna doba župana traja štiri leta.
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Potek štirih let od nastopa mandata župana je skrajni rok, 
v katerem mora nastopiti mandat novoizvoljeni župan. 
Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko  občinski svet na svoji 
prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na podlagi potrdila 
občinske volilne komisije o izvolitvi župana odloči o morebitnih 
pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kandidatur za 
župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo. 

Župan opravlja funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči, da 
bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi je župan dolžan 
obvestiti občinski svet na prvi naslednji seji.

37. člen
Župan predstavlja in zastopa občino.
Poleg tega župan predvsem:

- predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun 
občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge 
akte iz pristojnosti občinskega sveta;

- izvršuje občinski proračun;
- skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih 

odločitev občinskega sveta;
- odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja 

ter o pridobitvi nepremičnega premoženja občine;
- skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih 

aktov občine;
- predlaga ustanovitev organov občinske uprave, 

določitev njihovega delovnega področja in notranje 
organizacije, določi sistemizacijo delovnih mest v 
občinski upravi;

- odloča o imenovanju javnih uslužbencev v nazive ter 
o sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski 
upravi;

- imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave, 
predstojnike organov občinske uprave in organov 
skupne občinske uprave;

- usmerja in nadzoruje  delo občinske uprave in 
organov skupne občinske uprave;

- organizira sistem notranjih kontrol in notranjih 
revizij,

- nadzira poslovanje skladov mestne občine, 
gospodarskih družb in javnih zavodov,

- v pravnih osebah, v katerih ima mestna občina 
najmanj 15 odstotni delež v kapitalu, lahko zahteva 
revizijo poslovanja na stroške revidirane osebe.

- opravlja druge zadeve, ki jih določa ta zakon in ta 
statut.

Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino prenesenih 
zadevah iz državne pristojnosti.

38. člen
Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če meni, da 
je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu svetu, da 
o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora 
navesti razloge za zadržanje. 
Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, 
župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno 
njegove skladnosti z ustavo in zakonom.

Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če meni, 
da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali drugim 
splošnim aktom občine,  in predlaga občinskemu svetu, da 
o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora 

navesti razloge za zadržanje. 
Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta župan 
opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odločitve. 
Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko 
župan začne postopek pri upravnem sodišču.

Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki je 
z zakonom prenesena v opravljanje občini, župan opozori 
pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost 
take odločitve.

39. člen
Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju 
zaščite in reševanja, predvsem pa:

- skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi 
in drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih 
ukrepov ter za odpravljanje posledic naravnih in 
drugih nesreč;

- imenuje poveljnika in štab civilne zaščite občine ter 
poverjenike za civilno zaščito,

- sprejme načrt zaščite in reševanja;
- vodi zaščito, reševanje in pomoč;
- določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma 

naloge zaščite, reševanja in pomoči  ter organizacije, 
ki morajo izdelati načrte zaščite in reševanja;

- ugotovi in razglasi stopnjo požarne ogroženosti v 
naravnem okolju na območju občine;

- sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se 
občinski svet ne more sestati;

- predlaga upravnemu organu, pristojnemu za 
obrambne zadeve, razporeditev občinskih delavcev, 
potrebnih v vojni;

- v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo 
ogroženih in prizadetih prebivalcev;

- predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov 
na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter 
materialno dolžnost.

40. člen
V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu 
ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se občinski svet 
ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne 
nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu svetu 
takoj, ko se ta lahko sestane.

41. člen
Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina najmanj 
enega in največ tri podžupane. Podžupane izmed članov 
občinskega sveta imenuje in razrešuje župan. V primeru 
predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo 
župana do razpisa nadomestnih volitev podžupan, ki ga 
določi župan razen, če je razrešen. Če župan ne določi, kateri 
podžupan bo začasno opravljal funkcijo župana oziroma, če je 
razrešen, odloči občinski svet, kateri izmed članov občinskega 
sveta bo opravljal to funkcijo. Podžupan, ki opravlja funkcijo 
župana, nima pravice glasovati za odločitve občinskega 
sveta.

Podžupani pomagajo županu pri njegovem delu ter opravljajo 
posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere jih župan 
pooblasti.

Podžupan, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši 
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podžupan, nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti 
ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan 
tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere 
ga župan pooblasti.

V soglasju z županom se lahko tudi podžupani odločijo, da 
bodo funkcijo opravljali poklicno. O poklicnem opravljanju 
funkcije podžupana odloči občinski svet na predlog župana.

42. člen
Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot tudi noben izmed 
podžupanov ne more opravljati svoje funkcije, nadomešča 
župana član občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne 
določi, pa najstarejši član občinskega sveta.

V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta tekoče 
naloge iz pristojnosti župana.

43. člen
Če je tako določeno v zakonu ali drugem predpisu, lahko tudi 
župan imenuje komisije in druge strokovne organe občine.

Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa kot 
strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posameznih 
zadev iz svoje pristojnosti.

44. člen
Županu in podžupanu preneha mandat:

- če izgubi volilno pravico;
- če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije;
- če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno 

kazen zapora, daljšo kot šest mesecev;
- če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki 

ni združljiva s funkcijo župana ali podžupana;
- če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha 

opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo župana 
ali podžupana;

- če odstopi;
- če je po odločitvi Državnega zbora razrešen, zaradi 

razlogov določenih z zakonom.

Razlogi za prenehanje mandata  iz prve, druge in tretje 
alinee prvega odstavka tega člena se ugotovijo na podlagi 
pravnomočne sodne odločbe. Župan oziroma podžupan je 
dolžan občinski svet obvestiti o svoji odločitvi v zvezi z četrto, 
peto in šesto alineo prvega odstavka tega člena. Odločitev 
oziroma odstopna izjava župana oziroma podžupana mora 
biti v pisni obliki posredovana komisiji za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja občinskega sveta. Komisija je dolžna 
v roku 8 dni po prejemu pisne izjave posredovati predlog 
ugotovitvenega sklepa občinskemu svetu.

Županu oziroma podžupanu preneha mandat z dnem, ko 
občinski svet na podlagi pisne izjave oziroma predloga komisije 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so 
nastali razlogi za prenehanje mandata.

Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep na seji, na kateri 
je dana pisna izjava ali najkasneje na prvi seji po nastanku 
razlogov iz prvega odstavka tega člena.

Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedniku 
občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat več kot 

šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpiše občinska 
volilna komisija nadomestne volitve.
Podžupanu s prenehanjem mandata zaradi razlogov iz prve do 
vključno pete alinee prvega odstavka tega člena preneha tudi 
mandat člana občinskega sveta. Odstop se šteje za razrešitev, 
če podžupan ne izjavi, da odstopa tudi kot član občinskega 
sveta. Za izvolitev  oziroma potrditev mandata nadomestnega 
člana občinskega sveta se upoštevajo določbe zakona.

Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan razreši 
in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu predčasno 
prenehal mandat. Prenehanje mandata podžupana zaradi 
razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na njegov 
mandat člana občinskega sveta.

Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve po drugem 
odstavku tega člena ne vpliva na mandat člana občinskega 
sveta.

4.   NADZORNI ODBOR

45. člen
Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe 
v občini.

Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje 
pristojnosti:

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem 
občine;

- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev 
občinskega proračuna;

- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov 
proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost 
in pravilnost poslovanja  občinskih organov, občinske  uprave, 
mestnih četrti in krajevnih skupnosti javnih zavodov, javnih 
podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev 
občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi 
sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in 
gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

46. člen
Nadzorni odbor ima 7 članov. Člane nadzornega odbora 
imenuje občinski svet izmed občanov, najkasneje v 45. dneh 
po svoji prvi redni seji. Člani nadzornega odbora morajo 
imeti najmanj VI. stopnjo izobrazbe. Občinski svet imenuje 
tudi predsednika nadzornega odbora. Kandidate za člane in 
predsednika nadzornega odbora občine predlaga občinskemu 
svetu komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, 
župan, podžupani, člani svetov ožjih delov občine, direktor 
občinske uprave, delavci občinske uprave, člani poslovodstev 
organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.

Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve 
oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega sveta, 
ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev 
člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi 
za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta. 
Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora. 
Občinski svet mora razrešiti člana nadzornega odbora v roku 
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30 (trideset) dni po dnevu, ko nastopijo razlogi za razrešitev, 
v nadaljnjem roku 30 (trideset) dni po dnevu razrešitve člana, 
pa mora občinski svet imenovati novega člana nadzornega 
odbora.

47. člen
Prvo sejo nadzornega odbora občine po imenovanju skliče 
župan. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji navzočih 
večina članov.

Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi njegove 
seje.

Nadzorni odbor sprejema svoja poročila, priporočila in predloge 
na seji, na kateri je navzočih večina članov nadzornega odbora, 
z večino glasov navzočih članov.

48. člen
Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki obvezno 
vsebuje letni nadzor zaključnega računa proračuna, zaključnih 
računov finančnih načrtov ožjih delov občine, javnih zavodov in 
javnih podjetij ter občinskih skladov. V program lahko nadzorni 
odbor vključi tudi druge nadzore. S programom seznani 
nadzorni odbor občinski svet in župana.

Poleg zadev iz letnega programa dela mora nadzorni odbor 
obvezno obravnavati zadeve, ki jih s sklepom zahteva občinski 
svet ali župan.

49 člen
Ugotovitve, ocene in mnenja ter predloge poročil nadzornega 
odbora pripravi član nadzornega odbora, ki ga je na pobudo 
posameznega člana in na predlog predsednika, za posamezno 
zadevo v skladu z letnim programom nadzora, s sklepom o 
izvedbi nadzora zadolžil nadzorni odbor. Sklep o izvedbi 
nadzora mora vsebovati opredelitev vsebine nadzora, časa 
in kraja nadzora in  navedbo nadzorovane pravne osebe z 
odgovornimi osebami.

V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe 
dolžni članu nadzornega odbora, ki opravlja nadzor, predložiti 
vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, 
odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. Član nadzornega 
odbora, ki opravlja nadzor, ima pravico zahtevati vse podatke, 
ki so mu potrebni za izvedbo naloge, ki mu je zaupana. Občinski 
organi so zahtevane podatke dolžni dati.

Po opravljenem pregledu pripravi član nadzornega odbora 
predlog poročila, ki mora vsebovati obvezne sestavine, ki jih 
določi minister, pristojen za finance, v soglasju z ministrom, 
pristojnim za lokalno samoupravo. Predlog poročila sprejme 
nadzorni odbor in ga pošlje nadzorovani osebi, ki ima pravico 
v roku petnajst dni od prejema predloga poročila vložiti pri 
nadzornem odboru ugovor. Nadzorni odbor mora o ugovoru  
odločiti v petnajstih dneh. Dokončno poročilo pošlje nadzorni 
odbor nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po 
potrebi pa tudi računskemu sodišču.

Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali 
nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v 
poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v petnajstih 
dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in 
računsko sodišče. 

V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen 
sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba storila 
prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve 
posredovati pristojnemu organu pregona.

Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila 
in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan in 
organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni 
obravnavati dokončna poročila nadzornega odbora in v skladu 
s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge 
nadzornega odbora.

50. člen
Predsednik nadzornega odbora izloči člana nadzornega odbora 
iz posamezne zadeve v primeru, če so podane okoliščine, ki 
vzbujajo dvom o njegovi nepristranosti.

Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi lahko 
zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev mora 
vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti 
okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi 
odloči predsednik nadzornega odbora.

O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nadzorni 
odbor.

51. člen
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor o svojih 
ugotovitvah obvesti javnost, ko je njegovo poročilo dokončno. 
Ob obveščanju javnosti mora spoštovati pravice strank.

Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbora dolžni 
varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti nadzorovanih, 
ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti 
občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih 
sredstev ter spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebnostno 
integriteto fizičnih in pravnih oseb.

52. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega 
odbora zagotavljata župan in občinska uprava.

Posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko opravi 
izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje 
občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan.

Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v 
občinskem proračunu, na podlagi izdelanega letnega programa 
nadzora.

53. člen
Podrobnejšo organizacijo svojega dela uredi nadzorni odbor s 
poslovnikom.

5.   CIVILNA ZAŠČITA

53. a člen
Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki izvajata 
operativno strokovno vodenje civilne zaščite in drugih sil za 
zaščito, reševanje in pomoč, v skladu s sprejetimi načrti.

Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje delo 
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odgovorni županu.

IV.   OBČINSKA UPRAVA

1.  OBČINSKA UPRAVA

54. člen
Notranjo organizacijo in delovno področje občinske uprave 
določi občinski svet na predlog župana z odlokom.

Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan.

55. člen
Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da z drugo 
občino ali z drugimi občinami ustanovijo enega ali več organov 
skupne občinske uprave. 

Organizacija in delo organa skupne občinske uprave se določi 
z odlokom o ustanovitvi, ki ga  na skupen predlog županov 
sprejmejo občinski sveti občin. 

56. člen
Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posameznikov 
in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v upravnih stvareh 
v upravnem postopku.

Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne 
pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.

O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji 
občinska uprava, na drugi stopnji župan, če ni za posamezne 
primere z zakonom drugače določeno. Zoper tako odločitev je 
možen upravni spor. 

O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske uprave 
odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost zadeva 
spada, če zakon ne določa drugače.

57. člen
Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja direktor 
občinske uprave, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki 
izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, 
za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje 
celotnega postopka in za odločanje v upravnih stvareh.

Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih stvareh 
iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom drugače 
določeno.

58. člen
Direktor občinske uprave skrbi in je odgovoren za dosledno 
izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih 
predpisov o upravnem postopku in zagotavlja vodenje evidence 
o upravnih stvareh v skladu z uredbo Vlade.

59. člen
O upravnih stvareh iz občinske izvirne pristojnosti lahko odloča 
samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje teh 
zadev in ima višjo ali visoko strokovno izobrazbo in opravljen 
preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem 
postopku v skladu s posebnim zakonom. Ob teh pogojih 
lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh odloča tudi 
uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izobrazbo.

60. člen
O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti 
občinske uprave odloča župan.  Zoper odločitev župana je 
dopusten upravni spor.

O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne 
pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča 
državni organ, določen z zakonom.

61. člen
O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali zaposlenega 
v občinski upravi odloča direktor občinske uprave, ki v primeru 
izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi odloči, če je 
predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih stvareh.

O izločitvi direktorja občinske uprave ali župana odloča občinski 
svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.

2.   OBČINSKO PRAVOBRANILSTVO

62. člen
Župan lahko za zastopanje pooblasti ali odvetnika ali delavca 
občinske uprave oziroma osebo, ki jo je mogoče določiti 
za pooblaščenca zastopnika v skladu z zakoni, ki  urejajo 
posamezna področja.

63. člen
Občina ima lahko občinsko pravobranilstvo, ki pred sodišči in 
drugimi državnimi organi zastopa občino, občinske organe in 
ožje dele občine.

Po pooblastilu lahko občinsko pravobranilstvo  zastopa tudi 
druge pravne osebe, ki so jih ustanovile občine.

Občinsko pravobranilstvo se ustanovi z odlokom, v katerem 
občinski svet določi njegovo delovno področje oziroma 
pooblastila. Za občinsko pravobranilstvo se smiselno 
uporabljajo določbe zakona, ki ureja državno pravobranilstvo.

Občina lahko skupaj s še eno ali več občinami ustanovi skupni 
organ občinskega pravobranilstva.

V.   OŽJI DELI OBČINE

64. člen
Zaradi zadovoljevanja posebni skupnih potreb občanov na 
območju posameznih naselij so v občini kot ožji deli občine 
ustanovljene krajevne skupnosti in mestne četrti.

1.   SPLOŠNO

65. člen
Krajevne skupnosti in mestne četrti so deli občine v teritorialnem, 
funkcionalnem, organizacijskem, premoženjsko-finančnem in 
pravnem smislu.

Pobudo za ustanovitev ožjega dela  občine, za njegovo ukinitev 
ali spremembo  njegovega območja lahko da zbor občanov 
ožjega dela občine ali 10 odstotkov volivcev s tega območja po 
postopku in na način, ki je določen s tem statutom za ljudsko 
iniciativo. 
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66. člen
Ožji del občine ustanovi, ukine ali spremeni njihovo območje 
občinski svet s statutom po poprej na referendumu ugotovljeni 
volji  prebivalcev o imenu in območju skupnosti.

67. člen
Ožji deli občine sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini 
in sicer:

- dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih 
programov občine na področju javne infrastrukture 
na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju 
komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo 
na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad 
opravljenimi deli;

- sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo 
in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju 
soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja 
gospodarskih javnih služb;

- dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč 
komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi 
sanaciji;

- dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja 
(ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih 
poti ipd.) in pri tem sodelujejo;

- dajejo pobude za dodatno prometno ureditev 
(prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, 
omejevanje hitrosti ipd.);

- predlagajo programe javnih del;
- sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah 

prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki 
obravnavajo območje njihove skupnosti;

- oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, 
planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo 
pristojnemu organu občine;

- dajejo mnenja glede spremembe namembnosti 
kmetijskega prostora v druge namene, posegov v 
kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri 
katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov;

- seznanjajo pristojni organ občine s problemi in 
potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja 
prostora in varstva okolja;

- sodelujejo pri organizacijah kulturnih, športnih in 
drugih prireditev;

- spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem 
obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi 
prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s 
področja zaščite in reševanja;

- dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in 
upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim 
dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog.

2.   KRAJEVNE SKUPNOSTI

68. člen
Krajevne skupnosti so:
BEVČE, CIRKOVCE, GORICA, KONOVO, PESJE, PAKA 
PRI VELENJU, PLEŠIVEC, PODKRAJ, KAVČE, STARO 
VELENJE, STARA VAS, ŠALEK, ŠENTILJ, ŠKALE, ŠMARTNO 
IN VINSKA GORA.

69. člen
Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz pristojnosti občine, 
ki se pretežno nanašajo na prebivalce krajevne skupnosti. 

Krajevne skupnosti praviloma:
- skrbijo za urejanje pokopališč in organizirajo 

pogrebno službo na krajevno običajen način, če z 
odlokom občine ni drugače določeno;

- skrbijo za vzdrževanje, pluženje in odvoz snega na 
nekategoriziranih javnih cestah in poteh;

- skrbijo za vaške vodovode;
- upravljajo z lastnim premoženjem ali s premoženjem 

občine, ki jim je dano v uporabo ali upravljanje;
- sodelujejo pri izdelavi načrta zaščite in reševanja na 

podlagi predpisov in potreb občine;
- pripravljajo in izvajajo projekte v okviru celostnega 

razvoja podeželja in obnove vasi na svojem 
območju;

- pospešujejo kulturne, športne in druge društvene 
dejavnosti na svojem območju ter organizirajo, 
kulturne, športne in druge prireditve oziroma nudijo 
pomoč pri takih prireditvah, kadar je organizator 
občina.

Podrobneje se naloge opredelijo z odlokom.

70. člen
Krajevne skupnosti so pravne osebe javnega prava v okviru 
nalog, ki jih opravljajo samostojno, v skladu s tem statutom. 
Krajevne skupnosti ne morejo biti delodajalci. Nepremičnine 
lahko krajevne skupnosti odtujijo samo s soglasjem občinskega 
sveta.

Krajevne skupnosti nastopajo v pravnem prometu v svojem 
imenu in za svoj račun. Pravni posli, ki jih sklene krajevna 
skupnost, so veljavni le ob soglasju župana, razen, če je z 
veljavnim odlokom o proračunu za posamezne posle drugače 
določeno.

71. člen
Krajevne skupnosti odgovarjajo za svoje obveznosti z vsem 
svojim premoženjem in sredstvi, s katerimi razpolagajo. Občina 
odgovarja za obveznosti krajevnih skupnosti subsidiarno.

3.    MESTNE ČETRTI

72. člen
Mestne četrti so:

- MESTNA ČETRT VELENJE - DESNI BREG;
- MESTNA ČETRT VELENJE – LEVI BREG – 

VZHOD;
- MESTNA ČETRT VELENJE - LEVI BREG – 

ZAHOD.

73. člen
Mestne četrti v okviru nalog in s proračunom občine določenih 
sredstev za izvajanje teh nalog in izvajanja svojih odločitev 
nastopajo v imenu in za račun občine ter v okviru sredstev, ki 
jih same pridobijo.

74. člen
Mestne četrti nimajo statusa osebe pravne  javnega prava.

4.   ORGANI OŽJIH DELOV OBČINE

75. člen
Organ  ožjega dela občine je svet, ki ga izvolijo krajani s 
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stalnim prebivališčem na območju skupnosti. Način izvolitve 
članov sveta določa zakon. 

Volitve v svet  ožjega dela  občine razpiše župan. Redne volitve 
se opravijo sočasno z volitvami župana in članov občinskega 
sveta. 

Število članov sveta določi občinski svet z odlokom, s katerim 
določi volilne enote za volitve v svet posameznega ožjega dela 
občine.

Določbe zakona in tega statuta, ki urejajo predčasno prenehanje 
mandat članu občinskega sveta se smiselno uporabljajo tudi 
za prenehanje mandata člana sveta ožjega dela občine.

76. člen
Prvo sejo ožjega dela občine skliče dotedanji predsednik 
najkasneje dvajset dni po izvolitvi članov sveta ožjega dela 
občine. Svet je konstituiran, ko so potrjeni mandati več kot 
polovici njegovih članov. Svet ima predsednika, ki ga izmed 
sebe izvolijo člani sveta.
Predsednik sveta predstavlja skupnost, sklicuje in vodi seje 
sveta ter predstavlja svet.

Svet na predlog predsednika izvoli podpredsednika. 
Podpredsednik sveta nadomešča predsednika in opravlja 
naloge, ki mu jih določi predsednik.

Svet dela ter sprejema svoje odločitve na seji, na kateri je 
navzočih večina članov, z večino glasov navzočih članov.

Župan ima pravico biti navzoč na seji sveta in razpravljati, 
vendar pa nima pravice glasovati.

Predsednik sveta skliče svet ožjega dela občine najmanj 
štirikrat na leto oziroma večkrat v primeru, da je  to potrebno. 
Predsednik mora sklicati svet, če to zahteva najmanj ena 
četrtina članov sveta ožjega dela občine ali župan. 

Svet krajevne skupnosti sprejme statut ali pravila, svet mestne 
četrti pa pravila, smiselno pa se uporablja poslovnik občinskega 
sveta.

Statut ali pravila iz prejšnjega odstavka tega člena potrdi 
Komisija za pripravo statuta občine, poslovnika sveta in pravna 
vprašanja. 

77. člen
Zaradi obravnave določenih skupnih vprašanj in nalog ter 
za obravnavo zadev iz občinske pristojnosti lahko župan 
oblikuje svet predsednikov svetov ožjih delov občine kot svoj 
posvetovalni organ.

78. člen
Za delovanje organov krajevne skupnosti in izvajanje 
prenesenih nalog se lahko zagotavljajo sredstva:

- iz proračuna;
- s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb;
- s plačili za storitve;
- s prihodki od premoženja in dejavnosti krajevnih 

skupnosti.

Prihodki in odhodki krajevne skupnosti morajo biti zajeti v 

njenem finančnem načrtu in zaključnem računu. Finančni 
načrt in zaključni račun pripravi krajevna skupnost v 
sodelovanju z občinsko upravo in je sestavni del gradiva, ki 
ga obravnava svet občine ob sprejemanju proračuna občine 
in določanju nadaljnjega financiranja krajevne skupnosti 
oziroma o sprejemanju zaključnega računa proračuna občine. 
Premoženje krajevne skupnosti mora biti zajeto v premoženjski 
bilanci občine.

Krajevna skupnost se ne sme zadolževati.

79. člen
Mestna  četrt nastopa v pravnem prometu v okviru nalog, 
določenih s tem statutom in odlokom v imenu in za račun 
občine v okviru sredstev, določenih v proračunu.

Podpisnik dokumentov in zastopnik občine je v okviru nalog 
in proračunsko določenih sredstev za izvajanje teh nalog 
predsednik sveta mestne četrti. Mestna četrt nima lastnega 
premoženja.

Za delovanje  mestne četrti in izvrševanje prenesenih nalog se 
lahko zagotavljajo sredstva:

- iz proračuna;
- s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb;
- s sredstvi, pridobljenimi z upravljanjem s premoženjem 

občine, ki je mestni četrti preneseno v upravljanje.

Sredstva za poslovanje mestne četrti se vodijo na podpartiji 
žiro računa občine.

80. člen
Občinski svet lahko na predlog župana, nadzornega odbora 
občine, četrtine članov sveta  ožjega dela občine ali zbora 
občanov  ožjega dela občine razpusti svet  ožjega dela občine 
in razpiše predčasne volitve:

- če se po najmanj trikratnemu sklicu ne sestane;
- če ne izvršuje nalog, ki so mu v skladu s tem statutom 

zaupane oziroma jih izvršuje v nasprotju z zakonom, 
predpisi in splošnimi akti občine.

81. člen
Vse kar s tem statutom, za delovanje ožjih delov občine ni 
določeno, se določi v odloku o krajevnih skupnostih in mestnih 
četrtih.

VI.   NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV PRI 
       ODLOČANJU V OBČINI

82. člen
Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju v 
občini so: zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa. 

1.   ZBOR OBČANOV

83. člen
Občani na zboru občanov:

- obravnavajo pobude in predloge za spremembo 
območja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo 
pobude v zvezi s tem in oblikujejo mnenja;

- obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in 
povezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne 
lokalne skupnosti;
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- obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali 
ukinitev ožjih delov občine oziroma za spremembo 
njihovih območij;

- predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o 
spremembah območij naselij, imen naselij ter imen 
ulic;

- opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z 
zakonom;

- dajejo predloge občinskim organom v zvezi z 
pripravo programov razvoja občine, gospodarjenja s 
prostorom ter varovanja življenjskega okolja;

- oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor, 
kot so gradnja avtocest, energetskih objektov, 
odlagališč odpadkov in nevarnih stvari;

- obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odločajo 
o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s 
tem statutom ali odlokom občine ter o zadevah, za 
katere tako sklene občinski svet ali župan.

Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora občanov 
so občinski organi, v katerih pristojnost posamezna zadeva 
spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih nalog upoštevati. 
Če pristojni občinski organ meni, da predlogov, pobud, stališč, 
mnenj in odločitev zbora občanov ni mogoče upoštevati, je 
občanom dolžan na primeren način in v primernem roku svoje 
mnenje predstaviti in utemeljiti.

84. člen
Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za enega ali več 
ožjih delov občine, za posamezno naselje ali zaselek. 

Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na pobudo 
občinskega sveta ali ožjega dela občine.

Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na zahtevo 
najmanj 5 odstotkov volivcev v občini, zbor občanov v ožjem 
delu občine pa na zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v tej 
skupnosti.
Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebovati pisno 
obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava. Zahtevi je 
treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli. Seznam 
mora vsebovati ime in priimek volivca, datum rojstva in naslov 
stalnega prebivališča ter njihove podpise. Župan lahko zahtevo 
s sklepom zavrne, če ugotovi, da zahteve ni podprlo zadostno 
število volivcev. Slep z obrazložitvijo se vroči pobudniku 
zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu na seznamu. Župan 
skliče zbor občanov najkasneje v tridesetih dneh po prejemu 
pravilno vložene zahteve.

85. člen
Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za katerega se 
sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter predlog 
dnevnega reda.

Sklic zbora volivcev je treba objaviti na krajevno običajen 
način.

86. člen
Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni podžupan. 
Župan lahko zboru občanov predlaga imenovanje predsedstva 
zbora, ki naj zbor vodi.

Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, predloge, 

pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje najmanj 
deset odstotkov volivcev z območja občine, za katero je zbor 
sklican. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo glasuje 
najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru.

Delavec občinske uprave, ki ga določi direktor občinske 
uprave, ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko volivcev je 
glasovalo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o odločitvah 
zbora. Z zapisnikom zbora občanov direktor občinske uprave 
seznani občinski svet in župana ter ga na krajevno običajen 
način objavi.

2.   REFERENDUM O SPLOŠNEM AKTU OBČINE

87. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki so 
vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski svet, 
razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o splošnih 
aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski 
davki in druge dajatve. 

Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega odstavka 
razpiše referendum na predlog župana  ali člana občinskega 
sveta. 

Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva 
najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če tako določa zakon 
ali statut občine.

88. člen
Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali član 
občinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu 
splošnega akta občine.

Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta 
občine je treba občinski svet pisno seznaniti s pobudo volivcem 
za vložitev zahteve za razpis referenduma. 

Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana pobuda 
volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma, župan 
zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu ali pobudi 
oziroma do odločitve na referendumu.

89. člen
Referendum se opravi kot naknadni referendum, na katerem 
občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine ali 
njegove posamezne določbe.

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe na 
referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z objavo 
izida referenduma. 

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe 
zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upoštevanju 
volje volivcev ne spremeni. 

Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil splošni akt 
občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove posamezne 
določbe, zavezuje občinski svet, ki je splošni akt, o katerem 
je bil izveden referendum, sprejel, do konca njegovega 
mandata.
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90. člen
Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma 
o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih določbah 
mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis referenduma. 
Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje, ki naj bo 
predmet referenduma, in obrazložitev. 

Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma 
lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali svet ožjega 
dela občine. Pobuda mora biti podprta s podpisi najmanj stotih 
volivcev v občini. Podporo pobudi dajo volivci na seznamu, ki 
vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in priimek, datum 
rojstva, naslov stalnega prebivališča.

Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis 
referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo predloži 
županu.

Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni  oblikovana v skladu 
s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z zakonom in 
s statutom občine, o tem v osmih dneh po prejemu pobude 
obvesti pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno neskladnost 
odpravi v osmih dneh. Če pobudnik tega ne stori, se šteje, 
da pobuda ni bila vložena. Župan o tem nemudoma obvesti 
pobudnika in občinski svet.

Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz 
predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preizkusi 
upravno sodišče.

91. člen
Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z osebnim 
podpisovanjem. 

Župan določi obrazec za podporo z osebnim podpisovanjem, 
ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis referenduma, in 
rok za zbiranje podpisov.
Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim organom, 
pristojnim za vodenje evidence volilne pravice.
Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena, če jo je 
v določenem roku podprlo s svojim podpisom zadostno število 
volivcev.

92. člen
Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po 
sprejemu odločitve o predlogu župana ali občinskega svetnika 
za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh od vložitve 
zahteve volivcev za razpis referenduma v skladu s četrtim 
odstavkom prejšnjega člena.

Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje 
petinštirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela prost 
dan.

Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet 
vrsto referenduma, splošni akt, o katerem se bo odločalo 
oziroma njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedilo 
referendumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na 
referendumu tako, da se bo obkrožilo »ZA« oziroma »PROTI«, 
dan razpisa  in dan glasovanja.

Če občinski svet meni, da je vsebina vložene zahteve za 
razpis referenduma v nasprotju z ustavo ali zakonom, lahko 

zahteva, da o tem odloči ustavno sodišče. Zahtevo lahko 
občinski svet vloži od dne vložitve zahteve in najkasneje do 
izteka roka za razpis referenduma. Ustavno sodišče odloči o 
zahtevi občinskega sveta v 15. dneh.

Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s tem 
statutom določen za objavo splošnih aktov občine.

Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi občinska volilna 
komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.

93. člen
Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki imajo 
pravico voliti člane občinskega sveta.

Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje večina 
volivcev, ki so glasovali.

94. člen
Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo 
lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu volilnega 
odbora odloča občinska volilna komisija. 

Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanjih izvedbe 
referenduma veljajo določbe zakona, ki urejajo referendum in 
ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, v kolikor ni s tem statutom v 
skladu z zakonom o lokalni samoupravi posamezno vprašanje 
drugače urejeno.

Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje občinska 
volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na način, ki je 
v statutu občine določen za objavo splošnih aktov občine.

3.   SVETOVALNI REFERENDUM

95. člen
Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih vprašanjih 
iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referendum. 

Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za njen 
del. 

Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami tega 
statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine.

Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne zavezuje 
občinskih organov.

4.    DRUGI REFERENDUMI

96. člen
Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispevkih in 
tudi o drugih vprašanjih, če  tako določa zakon. 

Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z 
določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja 
referendum, ni drugače določeno. 

Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je zanjo 
glasovala večina volivcev, ki so glasovali v občini oz. v delu 
občine, za katerega se bo uvedel samoprispevek
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5. LJUDSKA INICIATIVA

97. člen
Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva izdajo ali 
razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pristojnosti 
občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov.

Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnjega 
odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo 
določbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen referendum 
o splošnem aktu občine. 

Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta občine 
ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski svet 
obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej pa 
odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno vložene 
zahteve.

Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih organov, 
morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu od dne 
pravilno vložene zahteve.

98. člen
Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v 
občini na zborih občanov in referendumih ter njihovo izvedbo 
se zagotovijo v občinskem proračunu.

VII.   OBČINSKE JAVNE SLUŽBE

99. člen
Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama določi, 
in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom.

Opravljanje javnih služb zagotavlja občina:
- neposredno v okviru občinske uprave;
- z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij;
- z dajanjem koncesij;
- z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb 

zasebnega prava.

100. člen
Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina 
negospodarske javne službe za izvajanje naslednjih 
dejavnosti:

- osnovnošolsko izobraževanje;
- predšolska vzgoja in varstvo otrok;
- osnovno zdravstvo in lekarna;
- osebna pomoč družini in
- knjižničarstvo.

Občina lahko ustanovi javne službe tudi na drugih področjih, 
zlasti na področju glasbene vzgoje, izobraževanja odraslih, 
kulture, športa in drugih dejavnosti s katerimi se zagotavljajo 
javne potrebe.

101. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitejšega 
zagotavljanja javnih služb ustanovi javno službo skupaj z 
drugimi občinami.

102. člen
Na področju gospodarskih dejavnosti zagotavlja občina 
gospodarske javne za izvajanje naslednjih dejavnosti:

- oskrba s pitno vodo;
- odvajanje in čiščenje odpadlih in padavinskih voda;
- ravnanje s komunalnimi odpadki;
- odlaganje ostankov komunalnih odpadkov in 

vzdrževanje odlagališč;
- javna snaga in čiščenja javnih površin;
- urejanje in vzdrževanje javnih prometnih površin;
- urejanje in vzdrževanje javnih zelenih površin;
- gospodarjenje s stavbnimi zemljišči;
- oskrba s toplotno energijo;
- oskrba z zemeljskim plinom;
- urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna 

dejavnost;
- odvoz nepravilno parkiranih vozil;
- urejanje in vzdrževanje javnih kopališč in športno 

rekreacijskih objektov;
- nameščanje in vzdrževanje objektov za plakatiranje;
- javna razsvetljava;
- javni potniški cestni promet;
- zagotovitev zavetišča za namestitev zapuščenih 

živali.

103. člen
Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi druge 
dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene pristojnosti 
ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje gospodarskih, 
socialnih ali ekoloških funkcij občine.

104. člen
Občinske javne službe ustanavlja občina z odlokom ob 
upoštevanju pogojev določenih z zakonom.

105. člen
Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitega 
zagotavljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb ustanovi 
gospodarsko javno službo v okviru zaokroženih oskrbovalnih 
sistemov skupaj z drugimi občinami.

106. člen
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih službah, ki so 
ustanovljene za območje dveh ali več občin, lahko občinski 
sveti občin ustanoviteljic ustanovijo skupni organ, ki ga 
sestavljajo župani občin ustanoviteljic.

V aktu o ustanovitvi skupnega organa se določijo njegove 
naloge, organizacija dela in način sprejemanja odločitev, način 
financiranja in delitve stroškov za delo skupnega organa.

107. člen
Občina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih služb, ki so po 
zakonu obvezne.

VIII.   PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE

108. člen
Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične stvari 
v lasti občine, denarna sredstva in pravice.

Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober gospodar.

Odločitev o odtujitvi nepremičnega premoženja občine sprejme 
občinski svet. O pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja 
ter za pridobitev nepremičnega premoženja je pristojen 
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župan.

Pred sklenitvijo pogodbe o pridobitvi nepremičnega premoženja 
mora župan preveriti, ali so v proračunu zagotovljena finančna 
sredstva. Odprodaja ali zamenjava nepremičnin in premičnin v 
lasti občine se izvede v po postopku in na način, ki ga določa 
zakon. Če z zakonom to ni urejeno, se odprodaja in zamenjava 
nepremičnin in premičnin izvedeta v skladu s predpisi, ki veljajo 
za odprodajo in zamenjavo državnega premoženja.

109. člen
Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, taks, 
pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.

110. člen
Prihodki in odhodki za posamezne namene financiranja javne 
porabe so zajeti v proračunu občine.

Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in načrt 
razvojnih programov.

Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov 
in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun 
financiranja.

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih 
uporabnikov.

Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma 
plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki so 
opredeljeni z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, 
s posebnimi zakoni ali drugimi predpisi.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki 
obsegajo:
1. davčne prihodke, ki zajemajo tudi prispevke;
2. nedavčne prihodke;
3. kapitalske prihodke;
4. prejete donacije in
5. transferne prihodke.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo odhodki, ki 
obsegajo:
1. tekoče odhodke;
2. tekoče transfere;
3. investicijske odhodke in
4. investicijske transfere.

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta 
sredstva od vrnjenih posojil, od prodaje kapitalskih vlog in vsa 
sredstva danih posojil ter za nakup kapitalskih naložb.

V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in 
zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov 
odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, 
presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in 
naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. 
V računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane 
spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v 
proračunskem letu.

111. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so 
določeni s proračunom. V imenu občine se smejo prevzemati 

obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena 
za posamezne namene. 

Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi 
z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo 
sredstev.

112. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je 
odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje 
proračuna občine lahko župan pooblasti posamezne delavce 
občinske uprave ali podžupana.

113. člen
Proračun občine je odlok občine, v katerem so predvideni 
prihodki in drugi prejemki in odhodki in drugi izdatki občine za 
eno leto.

Spremembe in dopolnitve proračuna se sprejemajo z 
odlokom.

Neposredni uporabnik občinskega proračuna je občinski organ 
in ožji deli občine.

Posredni uporabnik občinskega proračuna je občinski sklad, 
javni zavod, katerega ustanovitelj je občina, in drugi uporabnik, 
če se financira iz občinskega proračuna.

114. člen
Proračun občine sprejme občinski svet na predlog župana  z 
odlokom.

V odloku o proračunu občine se določi tudi obseg zadolževanja 
in poroštev občine ter druga vprašanja v zvezi z izvrševanjem 
proračuna ter posebna pooblastila župana pri izvrševanju 
proračuna za posamezno leto.

115. člen
Proračun občine mora biti sprejet pred pričetkom leta, na 
katerega se nanaša.

Če proračun ni sprejet pred pričetkom leta, na katerega se 
nanaša, se financiranje nadaljuje na podlagi proračuna za 
preteklo leto. 

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva 
do višine sorazmerno porabljenih sredstev v enakem obdobju 
v proračunu za preteklo leto.

O izvajanju proračuna občine za začasno financiranje lokalnih 
zadev javnega pomena obvesti proračunske porabnike župan 
s sklepom.

116. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih 
obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna 
ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan 
zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s 
tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih 
obveznosti, ki dospejo v plačilo, ali prerazporedi proračunska 
sredstva.

O odločitvi iz prejšnjega odstavka župan obvesti občinski 
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svet.

Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan  predlagati 
spremembe in dopolnitve proračuna.

117. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok občine, 
na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, 
določi župan obseg izdatkov in odpre nov konto za ta namen.

118. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma 
pristojnost uporabnika občinskega proračuna, se sorazmerno 
poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje uporabnika. 
O povečanju ali zmanjšanju sredstev odloča župan.

Če se uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne 
prevzame drug uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo 
v proračunsko rezervo ali se prerazporedijo med druge 
uporabnike.

119. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna 
izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za 
začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine ali 
najame posojilo največ 5 odstotkov sprejetega proračuna, ki 
mora biti odplačano do konca proračunskega leta.

O uporabi sredstev rezerve in o najetju posojila iz tega člena 
odloča župan, ki mora o tem obvestiti občinski svet na prvi 
naslednji seji.

120. člen
Občina oblikuje svoje rezerve, v katere izloča del skupno 
doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, ki 
se določi vsako leto s proračunom v višini 0,5 odstotkov 
prihodkov.
Izločanje rezerve se praviloma izvrši vsak mesec, vendar 
najpozneje do 31. decembra tekočega leta.

Izločanje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo rezerve 
občine 2 odstotka letno doseženih prihodkov  iz bilance 
prihodkov in odhodkov za zadnje leto.

121. člen
Rezerva se uporablja:

- za pokrivanje stroškov ukrepov ter pomoč prizadetim 
pri odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč; 
kot so: suša, potres, požar, poplave in druge naravne 
oziroma ekološke nesreče v skladu z zakonom, 
epidemije, živalske kužne bolezni in rastlinski 
škodljivci;

- za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki 
pritekajo ne enakomerno;

- za kritje proračunskega primanjkljaja.

Sredstva za namene iz prve in tretje točke prejšnjega odstavka 
se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja, sredstva iz 
druge točke morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta.
O uporabi sredstev iz prvega in drugega odstavka tega člena 
odloča župan.

122. člen
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna 
izvrševanje proračuna ne more uravnotežiti, se lahko za 
začasno kritje odhodkov najame posojilo največ v višini 5 
odstotkov sprejetega proračuna.

123. člen
V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko 
rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.

V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno 
doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, ki je določena 
z vsakoletnim proračunom, vendar največ do višine 1,5% 
prejemkov proračuna.  

Izločanje rezerve se praviloma izvrši vsak mesec, vendar 
najpozneje do 31. decembra tekočega leta.

124. člen
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje 
izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, 
poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, 
toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, 
živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo 
naravne sile in ekološke nesreče.

O uporabi sredstev proračunske rezerve odloča župan.

125. člen
Po preteku leta, za katerega je bil sprejet proračun, sprejme 
občinski svet zaključni račun proračuna za preteklo leto.

V zaključnem računu proračuna so prikazani predvideni in 
realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugih 
izdatki  občine za preteklo leto. Pri sestavi zaključnega računa 
se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. 
Zaključni račun zajema tudi obrazložitev zaključnega računa, 
katere sestavni del so podatki iz bilance stanja ter pojasnilo 
odstopanj.

126. člen
Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih del izvaja 
župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.

IX.   SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKT OBČINE

1.   SPLOŠNI AKTI OBČINE

127. člen
Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega sveta, 
odloki, odredbe, pravilniki in navodila. 

Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostorske in 
druge načrte razvoja občine, občinski proračun in zaključni 
račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.

Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet sklep, 
ki je lahko splošni ali posamični akt.

Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja poslovnik 
občinskega sveta.
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128.  člen
Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme občinski svet 
z dvotretjinsko večino glasov vseh članov občinskega sveta.

Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpisan za 
sprejem odloka.

129. člen
S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko 
večino navzočih članov, se uredi organizacija in način dela 
občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti članov 
občinskega sveta.

130.  člen
Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz svoje 
pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in določa način 
njihovega dela ter ustanavlja javne službe.

Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, 
kadar je tako določeno z zakonom.

131. člen
Z odredbo uredi občina  določene razmere, ki imajo splošen 
pomen ali odreja način ravnanja v takih razmerah.

132. člen
S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta ali 
odloka v procesu njihovega izvrševanja.

133. člen
Pravilnik kot druge splošne akte sprejema občinski svet razen, 
če za to ni v odloku pooblaščen župan.

Pravilnik o delovanju občinske uprave in druge internega 
pomena sprejema župan ali po pooblastilu direktor občinske 
uprave.

134. člen
Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela organov 
občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali odloka.

135. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v 
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje in pričnejo veljati 
petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.

V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere tako 
določi občinski  svet.

2.   POSAMIČNI AKTI OBČINE

136. člen
Posamični akti občine so odločbe in sklepi.

S posamičnimi akti - sklepom ali odločbo - odloča občina o 
upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne 
pristojnosti.

137. člen
O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi občinske 
uprave v upravnem postopku, odloča na drugi stopnji župan, 
če ni za posamezne primere z zakonom drugače določeno.
O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih stvareh 
iz prenesene državne pristojnosti odloča državni organ, ki ga 

določi zakon.

O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih organov 
odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.

X.   RAZMERJA OBČINE V RAZMERJU DO DRŽAVE IN 
      DRUGIH LOKALNIH  SKUPNOSTI

138. člen
Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo 
ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se 
posega v ustavni položaj in v pravice občine, oziroma če se 
s predpisi pokrajine brez pooblastila oziroma soglasja občine 
posega v njene pravice.

139. člen
Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim sodiščem 
spor o pristojnosti, če državni zbor ali vlada s svojimi predpisi 
urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v pristojnosti občine. 
Enako lahko postopa, če pokrajina ali druga občina posega v 
njeno pristojnost.

140. člen
Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija konkretne 
upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi izvršujejo 
oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi če osebe 
javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi akti 
uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.

141. člen
Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot stranka 
ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh postopkih 
oziroma če so z že izdanimi akti prizadete pravice in koristi 
občine, določene z ustavo in zakoni.

142. člen
Delovna telesa so dolžna za potrebe občinskega sveta 
oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpisov, ki se tičejo 
koristi občine in pokrajine. Na tej podlagi oblikuje občinski svet 
svoje mnenje, ki ga pošlje državnemu zboru.

143. člen
Svet lahko z dvotretjinsko večino navzočih sklene, da se 
občina poveže v skupnost ali zvezo dveh ali več občin, če je 
to koristno za urejanje in opravljanje zadev širšega pomena, 
pomembnih za občino. Če zahteva večina navzočih članov 
sveta, se lahko o takem povezovanju izvede razprava med 
občani in ugotovi njihova volja.

XI.   NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA UPRAVE

144. člen
Vsako ministrstvo na svojem področju nadzoruje zakonitost 
splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne pristojnosti 
izdajajo župan, občinski svet in pooblaščeni delavci občinske 
uprave.

V zadevah, ki jih na organe občine prenese država, opravljajo 
pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primernostjo in 
strokovnostjo njihovega dela.

Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko pristojno 
ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje nalog 
iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog na teh 
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delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravljanje nalog 
iz državne pristojnosti.  

Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad zakonitostjo 
dela organov občin zagotoviti ustrezno sodelovanje, 
medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom občin.

XII.   PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

145. člen
To je uradno prečiščeno besedilo Statuta Mestne občine 
Velenje, ki vsebuje: 
1.   Statut Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, 

št. 4/99),
2.   Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Velenje 

(Uradni vestnik MO Velenje, št. 6/2001),
3.   Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Velenje 

(Uradni vestnik MO Velenje, št. 14/2003),
4.   Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Velenje 

(Uradni vestnik MO Velenje, št. 21/2005),

146. člen
Ta Statut Mestne občine Velenje začne veljati petnajsti dan po 
objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 015-03 – 0001/2002 – 100 
Datum:   26. 4. 2006

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne 
občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 6/99 in 9/2006) na svoji 29. seji, 
dne 25. 4. 2006 sprejel 

P O S L O V N I K
SVETA MESTNE OBČINE 

VELENJE
(uradno prečiščeno besedilo)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta poslovnik ureja organizacijo in način dela Sveta Mestne 
občine Velenje (v nadaljevanju: svet) ter način uresničevanja 
pravic in dolžnosti članov sveta. 

2. člen
Določbe tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi za 
delovanje delovnih teles sveta in njihovih članov ter svetov  
krajevnih skupnosti in mestnih četrti in njihovih članov. Način 
dela delovnih teles se lahko v skladu s tem poslovnikom ureja 
tudi v aktih o ustanovitvi, lahko pa tudi s poslovniki ali pravili.

3. člen
Svet in njegova delovna telesa poslujejo v slovenskem jeziku. 
Na seji sveta lahko vabljeni tuji državljani uporabljajo tudi drug 
jezik, kadar tako odloči predsedujoči. Besedila v teh jezikih se 
predhodno ali simultano prevedejo v slovenski jezik.

4. člen
Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno.

Javnost dela se lahko omeji ali izključi, če to zahtevajo razlogi 
varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo 
podatke, ki so v skladu z  zakonom, drugim predpisom ali 
splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno 
pravne osebe zaupne narave, oziroma državna, vojaška ali 
uradna tajnost.

Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve javnosti 
dela sveta in njegovih delovnih teles določa ta poslovnik.

5. člen
Svet dela na rednih in izrednih sejah.

Redno sejo sveta skliče župan najmanj štirikrat na leto.

Svet ima redne seje praviloma vsak mesec. 

Svet praviloma ne zaseda med 1. julijem in 31. avgustom.

6. člen
Svet predstavlja župan, delovno telo sveta pa predsednik 
delovnega telesa.

7. člen
Svet uporablja žig občine, ki je določen s statutom občine.

Svet uporablja žig na vabilih za seje, na splošnih aktih ali 
drugih odločitvah ter na dopisih.
Žig sveta  uporabljajo v okviru svojih nalog tudi delovna telesa 
sveta.

Za hrambo in uporabo žiga skrbi župan.

II. KONSTITUIRANJE SVETA

8. člen
Svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot 
polovica mandatov članov sveta.

Prvo sejo novoizvoljenega sveta skliče župan 20 dni po 
izvolitvi članov, vendar ne kasneje kot poteče njegov mandat. 
Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo skliče predsednik 
volilne komisije. Zaradi priprave na prvo sejo skliče župan 
nosilce kandidatnih list, s katerih so bili izvoljeni svetniki in 
novoizvoljenega župana.

9. člen
Za prvo sejo sveta se mora poslati članom sveta tudi statut 
občine in poslovnik sveta.

10. člen
Prvo sejo novoizvoljenega sveta vodi najstarejši član 
občinskega sveta oziroma član, ki ga na predlog najstarejšega 
člana določi občinski svet.
Na prvi seji svet izmed navzočih članov najprej imenuje 
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tričlansko komisijo za potrditev mandatov članov občinskega 
sveta in ugotovitev izvolitve župana. Člane komisije lahko 
predlaga vsak član občinskega sveta. Svet glasuje o predlogih 
po vrstnem redu, kot so bili vloženi, dokler niso imenovani trije 
člani komisije. O preostalih predlogih svet ne odloča.

Komisija na podlagi poročila volilne komisije in potrdil o 
izvolitvi pregleda, kateri kandidati so bili izvoljeni za člane 
občinskega sveta, predlaga občinskemu svetu odločitve o 
morebitnih pritožbah kandidatov za člane občinskega sveta ali 
predstavnikov kandidatnih list in predlaga potrditev mandatov 
članov občinskega sveta.

Komisija na podlagi poročila volilne komisije in potrdila o izvolitvi 
župana predlaga občinskemu svetu tudi odločitve o morebitnih 
pritožbah drugih kandidatov za župana ali predstavnikov 
kandidatur.

11. člen
Mandate članov občinskega sveta potrdi svet na predlog 
komisije potem, ko dobi njeno poročilo o pregledu potrdil 
o izvolitvi ter vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb 
kandidatov, predstavnikov kandidatur oziroma kandidatnih 
list.

Svet odloči skupaj o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o 
vsakem spornem mandatu pa odloča posebej.

Član občinskega sveta, katerega mandat je sporen, ne sme 
glasovati o potrditvi svojega mandata. Šteje se, da je svet z 
odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o pritožbi kandidata 
ali predstavnika kandidature oziroma kandidatne liste.

Svet na podlagi poročila volilne komisije in potrdila o izvolitvi 
župana na podlagi poročila komisije posebej odloči o morebitnih 
pritožbah kandidatov za župana, predstavnikov kandidatur 
oziroma kandidatnih list.

12. člen
Ko se svet konstituira in ugotovi izvolitev župana, nastopijo 
mandat novoizvoljeni člani sveta in novi župan, ki  prevzame 
tudi nadaljnje vodenje seje sveta. Mandat dotedanjim članom 
sveta in županu pa preneha.

S prenehanjem mandata članov sveta preneha članstvo v 
nadzornem odboru občine ter stalnih in občasnih delovnih 
telesih sveta.

13. člen
Ko je svet konstituiran, imenuje najprej izmed svojih članov 
komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja kot 
svoje stalno delovno telo. Komisija mora do prve naslednje 
seje sveta pregledati članstvo predstavnikov občine v občinskih 
organih in delovnih telesih ter organih javnih zavodov, javnih 
podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica 
je občina ter pripraviti poročilo in morebitne predloge za 
imenovanje novih članov.

13. a člen
Občinski svet potrdi mandat člana občinskega sveta, ki 
nadomesti člana občinskega sveta, ki mu predčasno preneha 
mandat, na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja. 

Član občinskega sveta, katerega mandat se potrjuje, sme 
glasovati o potrditvi svojega mandata.

III.   PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV SVETA

1. Splošne določbe

14. člen
Pravice in dolžnosti članov sveta so določene z zakonom, 
statutom občine in tem poslovnikom.

Člani sveta imajo pravico in dolžnost udeleževati se sej in 
sodelovati pri delu sveta in njegovih delovnih teles, katerih  
člani so. Člani sveta se lahko udeležijo tudi sej drugih delovnih 
teles in imajo pravico sodelovati pri njihovem delu, vendar brez 
pravice glasovanja.

Član sveta ima pravico:
- predlagati svetu v sprejem odloke in druge akte, 

razen proračuna, zaključnega računa in drugih 
aktov, za katere je v zakonu ali v statutu določeno, 
da jih sprejme svet na predlog župana, ter obravnavo 
vprašanj iz njegove pristojnosti;

- glasovati o predlogih splošnih aktov občine, drugih 
aktov in odločitev sveta na podlagi dopolnil (v 
nadaljevanju amandmajev) teh predlogov;

- sodelovati pri oblikovanju dnevnih redov sej sveta;
- predlagati kandidate za člane občinskih organov, 

delovnih teles sveta in organov javnih zavodov, 
javnih podjetij in skladov, katerih ustanoviteljica ali 
soustanoviteljica je občina, oziroma v katerih ima 
občina v skladu z zakonom svoje predstavnike.

Član sveta ima dolžnost varovati podatke zaupne narave, ki 
so kot osebni podatki, državne, uradne ali poslovne tajnosti 
opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z notranjimi 
akti in akti organizacij uporabnikov proračunskih sredstev, za 
katere zve pri svojem delu.

Član sveta ima pravico do povračila stroškov v zvezi z 
opravljanjem funkcije v skladu z zakonom in posebnim aktom 
sveta in do dela plače za nepoklicno opravljanja funkcije 
občinskega funkcionarja.

15. člen
Član sveta ne more biti klican na odgovornost zaradi mnenja, 
izjave ali glasu, ki ga je dal v zvezi z opravljanjem svoje 
funkcije.

Član sveta nima imunitete ter je za svoja dejanja, ki niso 
povezana s pravicami in dolžnostmi člana sveta,  odškodninsko 
in kazensko odgovoren.

16. člen
Člani sveta, izvoljeni z istoimenske liste ali dveh ali več 
kandidatnih list, oblikujejo svetniške skupine, katere imajo le 
pravice, ki gredo posameznemu  članu sveta.

Član sveta nima pravice dajati izjav ali razlag v imenu sveta 
ali svetniške skupine, razen če je za svetniško skupino 
pooblaščen.
Občinski svet lahko odloči, da imajo svetniške skupine pravico 
do povračila materialnih stroškov v zvezi z delom z javnostjo.
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2.   Vprašanja in pobude članov sveta 

17. člen
Član sveta ima pravico zahtevati od župana, drugih občinskih 
organov in občinske  uprave obvestila in pojasnila, ki so mu 
potrebna v zvezi z delom v svetu in njegovih delovnih telesih.

Občinski organi iz prejšnjega odstavka so dolžni odgovoriti na 
vprašanja članov sveta in jim posredovati zahtevana pojasnila. 
Če  član sveta to posebej zahteva, mu je treba odgovoriti  
oziroma posredovati pojasnila tudi v pisni obliki.

Član sveta ima pravico županu ali direktorju občinske uprave 
postaviti vprašanje ter jima lahko da pobudo za ureditev 
določenih vprašanj ali za sprejem določenih ukrepov iz njune 
pristojnosti.

18. člen
Član sveta zastavlja vprašanja in daje pobude v pisni obliki ali 
ustno.

Na vsaki redni seji sveta mora biti predvidena posebna točka 
dnevnega reda za vprašanja in pobude članov.

Vprašanja oziroma pobude morajo biti kratke in postavljene 
tako, da je njihova vsebina jasno razvidna in na koga je 
naslovljena. V nasprotnem primeru predsedujoči člana sveta 
pozove, da vprašanje oziroma pobudo ustrezno dopolni.

Ustno dana pobuda ne sme trajati več kot tri minute, vse 
dane pobude posameznega člana sveta pa ne več kot  deset  
minut.

Pisno postavljeno vprašanje mora biti takoj posredovano 
tistemu, na katerega je naslovljeno.

Pri obravnavi vprašanj in pobud  morata biti na seji obvezno 
prisotna župan in direktor občinske uprave. Če sta župan 
ali direktor občinske uprave zadržana, določita, kdo ju bo 
nadomeščal in odgovarjal na vprašanja in pobude.

Na seji se odgovarja na vsa vprašanja in pobude, ki so bila 
oddana do začetka seje ter na ustna vprašanja dana ob 
obravnavi vprašanj in pobud članov sveta. Če zahteva odgovor 
na vprašanje podrobnejši pregled dokumentacije oziroma 
proučitev, lahko župan ali direktor občinske uprave oziroma 
njun namestnik odgovori na naslednji seji.

Župan ali direktor občinske uprave oziroma njun namestnik 
lahko na posamezna vprašanja ali pobude odgovorita pisno, 
pisno morata odgovoriti tudi na vprašanja in pobude, za katere 
tako zahteva vlagatelj.  Pisni odgovor mora biti posredovan 
vsem članom sveta s sklicem, najkasneje pa na prvi naslednji 
redni seji.

19. člen
Če član sveta ni zadovoljen z odgovorom na svoje vprašanje 
oziroma pobudo, lahko zahteva dodatno pojasnilo. Če tudi po 
tem ni zadovoljen, lahko predlaga svetu, da se o zadevi opravi 
razprava, o čemer odloči svet z glasovanjem.
Če svet odloči, da bo o zadevi  razpravljal, mora župan uvrstiti 
to vprašanje na dnevni red prve naslednje redne seje.

3.  Odgovornost in ukrepi zaradi neupravičene odsotnosti  
      s sej sveta in delovnih teles

20. člen
Član sveta se je dolžan udeleževati sej sveta in delovnih teles, 
katerih član je.

Če ne more priti na sejo sveta ali delovnega telesa, katerega 
član je, mora o tem in o razlogih za  to obvestiti župana oziroma 
predsednika delovnega telesa najpozneje do začetka seje. Če 
zaradi višje sile ali drugih razlogov ne more obvestiti župana 
oziroma predsednika delovnega telesa o svoji odsotnosti  do 
začetka seje, mora to opraviti takoj, ko je mogoče.

Članu sveta, ki se ne udeleži redne seje sveta ali na seji ni 
prisoten večino časa, ne pripada del plače za nepoklicno 
opravljanje funkcije za mesec, v katerem je bila ta seja.

Če se član delovnega telesa iz neopravičenih razlogov 
ne udeleži treh sej delovnega telesa v koledarskem letu, 
lahko predsednik delovnega telesa predlaga svetu njegovo 
razrešitev.

IV.   DELOVNO PODROČJE SVETA

21. člen
Svet Mestne občine Velenje je najvišji organ odločanja o vseh 
zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Svet opravlja 
zadeve iz svoje pristojnosti, ki jo določa na podlagi ustave in 
zakona statut občine.

V.   SEJE SVETA

1.   Sklicevanje sej, predsedovanje in udeležba na seji

22. člen
Svet dela in odloča na sejah.

Seje sveta sklicuje župan. 

Župan sklicuje seje sveta po potrebi, po sklepu sveta in na 
predlog drugih predlagateljev, določenih s statutom občine, 
mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno.

23. člen
Vabilo za  redno sejo sveta s predlogom dnevnega reda se 
pošlje članom najkasneje 14 dni pred dnem, določenim za 
sejo. Skupaj z vabilom se pošlje tudi gradivo, ki je podlaga za 
uvrstitev zadev na dnevni red.

Vabilo in gradivo se pošlje po pošti v fizični obliki na papirju 
ali na disketi, zgoščenki oziroma drugem podobnem nosilcu 
podatkov ali pa po elektronski pošti, kar s pisno izjavo naroči 
prejemnik.

Vabilo na sejo sveta se pošlje županu, predsedniku nadzornega 
odbora občine in direktorju občinske uprave.

24. člen
Izredna seja sveta se skliče za obravnavanje in odločanje o 
nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje.
Izredno sejo sveta lahko skliče župan na  predlog delovnega 
telesa sveta ali na zahtevo 1/4 članov sveta ali na lastno 
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pobudo.

V predlogu oziroma zahtevi za sklic izredne seje morajo biti 
navedeni razlogi za njen sklic. Predlogu oziroma zahtevi mora 
biti priloženo gradivo o zadevah, o katerih naj svet odloča. Če 
seja sveta ni sklicana v  roku sedem dni od predložitve pisnega 
obrazloženega predloga oziroma zahteve za sklic s priloženim 
ustreznim gradivom, jo lahko skliče tisti upravičeni predlagatelj, 
ki je sklic zahteval.

Vabilo za izredno sejo sveta z gradivom mora biti vročeno 
članom sveta najkasneje tri dni pred sejo.

Če  razmere terjajo drugače, se lahko izredna seja sveta skliče 
v skrajnem roku, ki je potreben, da so s sklicem seznanjeni 
vsi člani sveta in se seje lahko udeležijo. V tem primeru se 
lahko dnevni red seje predlaga  na sami  seji, na sami seji 
pa se lahko predloži članom sveta tudi gradivo za sejo. Svet 
pred sprejemom dnevnega reda tako sklicane izredne seje 
ugotovi utemeljenost razlogov za sklic. Če svet ugotovi, da ni 
bilo razlogov, se seja ne opravi, skliče pa se nova izredna ali 
redna seja v skladu s tem poslovnikom.

24. a člen
Dopisna seja občinskega sveta se lahko opravi, kadar gre za 
posamezno nujno zadevo manjšega pomena in ni pogojev za 
sklic redne seje. Vzroke za izvedbo dopisne seje in gradiva 
obravnavajo vodje svetniških skupin. O obravnavi vzrokov za 
sklic seje ter gradiv se po posvetu z vodji svetniških skupin 
naredi uradni zaznamek.

Dopisna seja se opravi na podlagi vročenega vabila, v katerem 
je obrazložen vzrok za izvedbo dopisne seje, opredeljen 
rokovnik za izvedbo glasovanja ter priloženo gradivo s predlogi 
sklepov, ki naj se sprejmejo. 
 
Gradivo se posreduje po pošti v fizični obliki na papirju ali pa 
po elektronski pošti.

Dopisna seja je sklepčna, če je bilo vabilo z gradivom poslano 
vsem članom sveta, od katerih jih je vročitev potrdilo več kot 
polovica. Šteje se, da so vročitev potrdili člani, ki so glasovali.

Glasovanje se izvede z osebnim telefonskim glasovanjem ali 
na podlagi dogovora s članom občinskega sveta po elektronski 
pošti.

Predlog sklepa, ki je predložen na dopisno sejo, je sprejet, 
če je zanj glasovala večina članov občinskega sveta, ki so 
glasovali.

O dopisni seji se vodi zapisnik, ki mora poleg sestavin, določenih 
s tem poslovnikom, vsebovati še gradivo in predloge sklepov, o 
katerih se je glasovalo, uradne zaznamke obravnave vzrokov 
za sklic seje in gradiva z vodji svetniških skupin ter potrdila o 
vročitvi vabil članom sveta oziroma ugotovitev, koliko članov 
sveta je glasovalo.

25. člen
Na seje sveta se vabijo poročevalci za posamezne točke 
dnevnega reda, ki jih določi župan oziroma direktor občinske 
uprave.

Vabilo se pošlje tudi vsem, katerih navzočnost je glede na 
dnevni red seje  potrebna.

26. člen
Predlog dnevnega reda seje sveta pripravi župan.

Predlog dnevnega reda lahko predlagajo tudi vsi, ki imajo 
pravico zahtevati sklic seje sveta.

V predlog dnevnega reda seje sveta se lahko uvrstijo le točke, 
za katere obravnavo so izpolnjeni pogoji, ki so določeni s tem 
poslovnikom.

Na dnevni red se prednostno uvrstijo odloki, ki so pripravljeni 
za drugo obravnavo.

O sprejemu dnevnega reda odloča svet na začetku seje.

Svet ne more odločiti, da se v dnevni red seje uvrstijo zadeve, 
če članom ni bilo predloženo gradivo, oziroma  na zadeve ni 
dal svojega mnenja ali ni zavzel stališča župan, kadar ta ni bil 
predlagatelj, razen v primerih, ki jih določa ta poslovnik.

27. člen
Sejo sveta vodi župan. Župan lahko za vodenje sej sveta 
pooblasti podžupana ali drugega člana sveta (v nadaljnjem 
besedilu: predsedujoči).

Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan ali predsedujoči  ne 
more voditi že sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa tudi to ni 
mogoče, jo vodi najstarejši član sveta.
Izredno sejo občinskega sveta, ki jo skličejo člani sveta, ker 
župan ni opravil sklica v skladu z zakonom in tem poslovnikom, 
vodi član sveta, ki ga pooblastijo člani sveta, ki so sklic seje 
zahtevali. Pooblastilo za vodenje izredne seje obsega navedbo, 
za katero izredno sejo gre, ime in priimek člana občinskega 
sveta, ki bo sejo vodil, ime in priimek članov, ki so sklic seje 
zahtevali in ki pooblaščajo člana za vodenje izredne seje, 
njihovi lastnoročni podpisi ter podpisano soglasje člana, ki bo 
sejo vodil.

28. člen
Seje sveta so javne.

Javnost seje se zagotavlja z navzočnostjo občanov in 
predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah sveta.
 

Predstavnike sredstev javnega obveščanja v občini in občane 
se o seji obvesti z objavljenim vabilom, ki mu je priloženo 
gradivo za sejo. Objava se opravi vsaj tri dni pred sejo na 
uradni spletni strani občine. Sredstvom javnega obveščanja se 
pošlje še obvestilo po elektronski pošti.

Občan, ki se želi udeležiti seje, ima pravico vpogleda v gradiva, 
ki so predložena članom sveta za to sejo.

Predsedujoči mora poskrbeti, da ima javnost v prostoru, v 
katerem seja sveta poteka, primeren prostor, da lahko spremlja 
delo sveta ter pri tem dela ne moti. Če občan, ki spremlja sejo, 
ali predstavnik sredstva javnega obveščanja moti delo sveta, 
ga predsedujoči najprej opozori, če tudi po opozorilu ne neha 
motiti dela sveta, pa ga odstrani iz prostora.
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Župan predlaga svetu, da s sklepom zapre sejo za javnost v 
celoti ali ob obravnavi posamezne točke dnevnega reda, če 
to terja zagotovitev varstva podatkov, ki v skladu z zakonom, 
ki ureja informacije javnega značaja, niso informacije javnega 
značaja.

Kadar svet sklene, da bo izključil javnost oziroma točko 
dnevnega reda obravnaval brez navzočnosti javnosti, odloči, 
kdo je lahko poleg  župana, predsedujočega in članov sveta 
navzoč na seji.

2.   Potek seje

29. člen 
Ko predsedujoči začne sejo, obvesti svet, kdo izmed članov 
sveta  mu je sporočil, da je zadržan in se seje ne more 
udeležiti.

Predsedujoči nato ugotovi, ali je svet sklepčen. Predsedujoči 
obvesti svet tudi o tem, kdo je povabljen na sejo.

Na začetku seje lahko predsedujoči poda pojasnila v zvezi z 
delom na seji in drugimi vprašanji.

30. člen
Svet na začetku seje določi dnevni red.

Pri določanju dnevnega reda svet najprej odloča o predlogih, 
da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda, nato 
o predlogih, da se dnevni red razširi in nato o morebitnih 
predlogih za skrajšani postopek, združitev obravnav ali hitri 
postopek.

Zadeve, za katere tako predlaga župan, se brez razprave in 
glasovanja umaknejo z dnevnega reda.

Predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko sprejmejo le, 
če so razlogi nastali po sklicu seje in če je bilo članom sveta 
izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni 
red. O predlogih za razširitev dnevnega reda svet razpravlja 
in glasuje.

Po sprejetih posameznih odločitvah za umik oziroma za 
razširitev dnevnega reda da predsedujoči na glasovanje 
predlog dnevnega reda v celoti.

31. člen
Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po sprejetem 
dnevnem redu. Med sejo lahko svet spremeni vrstni red 
obravnave posameznih točk dnevnega reda.

32. člen
Praviloma je prva točka dnevnega reda vsake seje sveta 
odobritev predloga skrajšanega zapisnika prejšnje seje.
 
Član sveta lahko da pripombe k zapisniku prejšnje seje in 
zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni in dopolni. O 
utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev zapisnika 
prejšnje seje odloči  župan ob podpisu čistopisa zapisnika.

Zapisnik lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso bile podane 
pripombe, lahko pa se odobri s pripombami.

32. a člen
Pri sprejemanju aktov na eni obravnavi imajo delovna telesa 
in nato vodje svetniških skupin pravico do razprave, ki se 
mora nanašati na predlog akta, po vrstnem redu, kakor so se 
priglasili. 

Na drugi obravnavi – predloga akta imajo člani sveta po vrstnem 
redu, kakor so se priglasili pravico do obrazložitve glasu.

Pri obravnavi posameznega amandmaja na predlog akta imajo 
delovna telesa, nato vodje svetniških skupin in potem člani 
sveta po vrstnem redu, kakor so se priglasili razpravo, ki se 
mora nanašati na vsebino obravnavanega amandmaja.

33. člen
Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda lahko poda 
župan ali oseba, ki jo določi župan oziroma predlagatelj, kadar 
to ni župan, dopolnilno obrazložitev. Dopolnilna obrazložitev 
sme trajati največ petnajst minut, če ni s tem poslovnikom 
drugače določeno. Kadar svet tako sklene, je predlagatelj 
dolžan podati dopolnilno obrazložitev.

Če župan ni predlagatelj, poda župan ali od njega pooblaščeni 
podžupan oziroma direktor občinske uprave mnenje k 
obravnavani zadevi. Potem dobi besedo predsednik delovnega 
telesa sveta, ki je zadevo obravnavalo. Nato predsedujoči da 
besedo vodjem svetniških skupin sveta, po vrstnem redu, 
kot se k besedi prijavijo. Obrazložitev županovega mnenja in 
poročanje predsednika delovnega telesa ter vodje  svetniške 
skupine lahko trajajo največ po  pet minut.
Nato dobijo besedo člani sveta po vrstnem redu, kakor so se 
priglasili k razpravi. Razprava posameznega člana sveta lahko 
traja največ pet minut. Svet lahko sklene, da posamezen član 
iz utemeljenih razlogov sme razpravljati dalj časa, vendar ne 
več kot petnajst minut.

V času razprave je upravičen izreči do dve repliki. Replika 
mora biti konkretna, nanašati se mora na predhodno razpravo 
o obravnavani zadevi, sicer jo lahko predsedujoči prepove. 
Replika sme trajati največ tri minute.

Ko je vrstni red priglašenih razpravljavcev izčrpan, predsedujoči 
vpraša, ali želi še kdo razpravljati. 

Dodatna razprava lahko traja  največ po tri minute.

34. člen
Razpravljavec sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem 
redu in o katerem teče razprava, h kateri je predsedujoči 
pozval.

Če se razpravljavec ne drži dnevnega reda ali prekorači čas 
za razpravo, ga predsedujoči opomni. Če se tudi po drugem 
opominu ne drži dnevnega reda oziroma nadaljuje z  razpravo, 
mu predsedujoči lahko vzame besedo. Zoper odvzem besede 
lahko razpravljavec ugovarja. O ugovoru odloči svet brez 
razprave.

35. člen
Članu sveta, ki želi govoriti o kršitvi poslovnika ali o kršitvi 
dnevnega reda, da predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva.

Nato poda predsedujoči pojasnilo glede kršitve poslovnika ali 



26. april 2006 URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE Številka 15-2006 / stran 55

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

dnevnega reda. Če  član sveta  ni zadovoljen s pojasnilom, 
odloči svet o tem vprašanju brez razprave.

Če član  sveta zahteva besedo, da bi opozoril na napako 
ali popravil navedbo,  ki po njegovem mnenju ni točna in je 
povzročila nesporazum ali potrebo po osebnem pojasnilu, mu 
da predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva. Pri tem se mora 
član sveta omejiti na pojasnilo in njegov govor ne sme trajati 
več kot tri minute.

36. člen
 Ko predsedujoči ugotovi, da ni več priglašenih k razpravi, 
sklene razpravo o posamezni točki dnevnega reda. Če je 
na podlagi razprave treba pripraviti predloge za odločitev ali 
stališča, se razprava o taki točki dnevnega reda prekine in  
nadaljuje po predložitvi teh predlogov.

Predsedujoči lahko med sejo prekine delo sveta tudi, če je 
to potrebno zaradi odmora, priprave predlogov po zaključeni 
razpravi, potrebe po posvetovanjih, pridobitve dodatnih 
strokovnih mnenj. V primeru prekinitve predsedujoči določi, 
kdaj se bo seja nadaljevala.

37. člen
Določbe o vodenju in poteku seje, dolžini razprave, vzdrževanju 
reda itd. se smiselno uporabljajo tudi za vse druge (župana, 
podžupane, direktorja občinske uprave, itd.), ki sodelujejo na 
seji sveta.

38. člen
Predlagatelj lahko predlaga umik svojega predloga do začetka 
glasovanja. O umiku svet glasuje.

39. člen
Če je predlog z glasovanjem sprejet ali zavrnjen, ga ni 
dopustno ponovno obravnavati na isti seji sveta, razen če svet 
z dvotretjinsko večino glasov prisotnih članov sveta ne odloči 
drugače.

40. člen
Med razpravo o kateremkoli vprašanju sme član sveta postaviti 
proceduralno vprašanje, o katerem mora predsedujoči takoj 
odločiti v skladu s tem poslovnikom. Proceduralna vprašanja 
so vsa vprašanja glede veljavnega postopka na seji sveta in 
se nanašajo na poslovnik in statut.

Vsako nasprotovanje proceduralni odločitvi, ki ni določena 
s tem poslovnikom, mora predsednik predložiti v glasovanje 
svetu, ki odločitev lahko zavrne z večino glasov prisotnih 
članov sveta.

Če je v razpravi podanih več proceduralnih  predlogov, se o 
njih odloči po naslednjem  vrstnem redu:

- predlog za sklenitev razprave o določeni točki 
dnevnega reda;

- predlog za preložitev razprave o določeni točki 
dnevnega reda;

- predlog za prekinitev seje sveta;
- predlog za preložitev seje sveta.

41. člen
Predsedujoči prekine delo sveta, če ugotovi, da seja ni več 
sklepčna, če so potrebna posvetovanja v delovnem telesu 

in v drugih primerih, ko tako sklene svet. Če je delo sveta 
prekinjeno zato, ker seja ni več sklepčna, sklepčnosti pa ni niti 
v nadaljevanju seje, predsedujoči sejo konča.

42. člen
Seje sveta se sklicujejo po okvirnem programu dela sveta in 
dogovora  župana z vodji  svetniških skupin.
Predsedujoči odredi odmor praviloma po treh urah 
neprekinjenega dela v trajanju najmanj petnajst minut.
 
Odmor lahko predsedujoči odredi tudi na obrazložen predlog 
posameznega člana sveta ali svetniške skupine, župana ali 
predlagatelja, če je to potrebno zaradi priprave amandmajev, 
mnenj, stališč, dodatnih obrazložitev ali odgovorov oziroma 
pridobitve zahtevanih podatkov. Odmor lahko traja največ 
trideset minut, odredi pa se ga lahko pred oziroma v okviru 
posamezne točke največ dvakrat.

Če kdo od upravičencev predlaga dodatni odmor po izčrpanju 
možnosti iz prejšnjega odstavka, svet odloči, ali se lahko odredi 
odmor ali pa se  točka dnevnega reda prekine in nadaljuje 
drugič.

43. člen
Če svet o zadevi, ki jo je obravnaval, ni končal razprave, ali če 
ni pogojev za odločanje, ali če svet o zadevi ne želi odločiti na 
isti seji, se razprava oziroma odločanje o zadevi preloži na eno 
izmed naslednjih sej. Enako lahko svet odloči, če časovno ni 
uspel obravnavati vseh točk dnevnega reda.
Ko so vse točke dnevnega reda izčrpane, svet konča sejo.

3.   Vzdrževanje reda na seji

44. člen
Za red na seji skrbi predsedujoči. Na seji sveta ne sme nihče 
govoriti, dokler mu predsedujoči ne da besede.

Predsedujoči skrbi, da govornika nihče ne moti med govorom. 
Govornika lahko opomni na red ali mu seže v besedo le 
predsedujoči.

45. člen
Za kršitev reda na seji sveta sme predsedujoči izreči naslednje 
ukrepe:

- opomin;
- odvzem besede;
- odstranitev z dela seje ali s seje.

46. člen
Opomin se lahko izreče članu občinskega sveta, če govori, 
čeprav ni dobil besede, če sega govorniku v besedo ali če na 
kak drug način krši red na seji.

Odvzem besede se lahko izreče govorniku, če s svojim 
govorom na seji krši red in določbe tega poslovnika in je bil na 
tej seji že dvakrat opominjan, naj spoštuje red in določbe tega 
poslovnika.

47. člen
Odstranitev z dela seje ali s seje se lahko izreče članu sveta 
oziroma govorniku, če kljub opominu ali odvzemu besede krši 
red na seji, tako da onemogoča delo sveta.



26. april 2006URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJEstran 56  / Številka 15-2006

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Član sveta oziroma govornik, ki mu je izrečen ukrep odstranitve 
z dela seje ali s seje, mora takoj zapustiti prostor, v katerem 
je seja.

48. člen
Predsedujoči lahko odredi, da se odstrani s seje in iz poslopja, 
v katerem je seja, vsak drug udeleženec, ki krši red na seji 
oziroma s svojim ravnanjem onemogoča nemoten potek seje.

Če je red hudo kršen, lahko predsedujoči odredi, da se 
odstranijo vsi poslušalci.

49. člen
Če predsedujoči z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda na seji 
sveta, jo  prekine.

4.   Odločanje

50. člen
Svet veljavno odloča – je sklepčen, če je na seji navzočih več 
kot polovica vseh članov sveta.

Navzočnost se ugotavlja na začetku seje, pred vsakim 
glasovanjem in na začetku nadaljevanja seje po odmoru 
oziroma prekinitvi, ali če to proceduralno zahteva član sveta.

51. člen
Za sklepčnost je odločilna dejanska navzočnost članov sveta v 
prostoru, kjer je seja.

Kadar je za sprejem potrebna dvotretjinska večina, svet 
veljavno odloča, če je na seji navzočih najmanj dve tretjini 
članov sveta.

52. člen
Praviloma se navzočnost članov sveta na seji ugotavlja tako, 
da predsedujoči prešteje prisotne člane sveta in razglasi  
navzočnost, število prisotnih, ki šteje za sklepčnost in za 
ugotovitev izida glasovanja.

53. člen
Navzočnost članov sveta pred glasovanjem se na zahtevo 
člana sveta ugotovi tudi tako, da predsedujoči pozove, da člani 
sveta z dvigom rok ali kartončkov potrdijo svojo navzočnost 
na seji.

Po vsakokratnem ugotavljanju navzočnosti predsedujoči 
ugotovitev takoj razglasi.

54. člen
Svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih 
članov, razen če zakon določa drugačno večino.

55. člen
Svet praviloma odloča z javnim glasovanjem.

S tajnim glasovanjem lahko svet odloča, če tako sklene pred 
odločanjem o posamezni zadevi oziroma vprašanju. Predlog 
za tajno glasovanje lahko da župan  ali vsak član sveta.

56. člen
Glasovanje se opravi po končani razpravi o predlogu, o 
katerem se odloča.
 

Član sveta ima pravico obrazložiti svoj glas, razen če ta 
poslovnik ne določa drugače. Obrazložitev  glasu se v okviru 
posameznega glasovanja dovoli le enkrat in sme trajati največ 
dve minuti.

Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi in 
objavi izid glasovanja.

57. člen
Člani sveta glasujejo tako, da se opredelijo »ZA« ali »PROTI« 
sprejemu predlagane odločitve.

58. člen
Javno glasovanje se opravi z dvigom rok oziroma kartončkom 
ali s poimenskim izjavljanjem.

59. člen
Poimensko glasujejo člani sveta, če svet tako odloči na predlog 
predsedujočega ali na predlog posameznega člana sveta.

Člane se pozove k poimenskemu glasovanju po abecednem 
redu prve črke njihovih priimkov. Član glasuje tako, da glasno 
izjavi »ZA«, »PROTI« ali »NE GLASUJEM«. Odločitev je 
sprejeta, če se je  »za« odločila večina članov sveta, ki so se 
»za« oziroma »proti« opredelili.

60. člen
Tajno se glasuje z glasovnicami.
Tajno glasovanje vodi in ugotavlja izide tričlanska komisija, 
ki jo vodi predsedujoči. Dva člana določi svet na predlog 
predsedujočega. Administrativno-tehnična opravila v zvezi 
s tajnim glasovanjem opravlja direktor občinske uprave ali 
delavec občinske uprave, ki ga določi direktor občinske 
uprave.

Za glasovanje se natisne toliko enakih glasovnic, kot je članov 
sveta. 

Glasovnice morajo biti overjene z žigom, ki ga uporablja svet.

Pred začetkom glasovanja določi predsedujoči čas 
glasovanja.

Komisija vroči glasovnice članom sveta in sproti označi, 
kateri član je prejel glasovnico. Glasuje se na prostoru, ki je 
določen za glasovanje in na katerem je zagotovljena tajnost 
glasovanja.

Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča, in praviloma 
opredelitev “ZA” in “PROTI”. “ZA” je na dnu glasovnice za 
besedilom predloga na desni strani, “PROTI” pa na levi.  Glasuje 
se tako, da se obkroži besedo “ZA” ali besedo “PROTI”.

Glasovnica mora vsebovati navodilo za glasovanje.

Glasovnica za imenovanje vsebuje zaporedne številke, imena 
in priimke kandidatov, če jih je več, po abecednem redu prvih 
črk njihovih priimkov. Glasuje se tako, da se obkroži zaporedno 
številko pred priimkom in imenom kandidata, za katerega se želi 
glasovati in največ toliko zaporednih številk, kolikor kandidatov 
je v skladu z navodilom na glasovnici treba imenovati.
Ko član sveta izpolni glasovnico, jo da v glasovalno skrinjico.
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61. člen
Ko je glasovanje končano, komisija ugotovi izid glasovanja. 

Ugotovitev izida glasovanja obsega:
- število razdeljenih glasovnic;
- število oddanih glasovnic;
- število neveljavnih glasovnic;
- število veljavnih glasovnic;
- število glasov “ZA” in število glasov “PROTI”, oziroma 

pri glasovanju o kandidatih število glasov, ki jih je 
dobil posamezen  kandidat;

- ugotovitev, da je predlog izglasovan s predpisano 
večino ali da predlog ni izglasovan, pri glasovanju o 
kandidatih pa,  kateri kandidat je imenovan.

O ugotovitvi rezultatov glasovanja se sestavi zapisnik, ki ga 
podpišejo vsi, ki so vodili glasovanje.

Predsedujoči takoj po ugotovitvi rezultatov objavi izid 
glasovanja na seji sveta.

62. člen
Če član sveta utemeljeno ugovarja poteku glasovanja ali 
ugotovitvi izida glasovanja, se lahko glasovanje ponovi. Član, 
ki  se je opredelil, da ne bo glasoval, nima pravice predlagati, 
da se glasovanje ponovi.

O ponovitvi glasovanja odloči svet brez razprave na predlog 
člana, ki ugovarja poteku ali ugotovitvi izida glasovanja, ali na 
predlog predsedujočega.
5.   Zapisnik seje sveta

63. člen
O delu na seji sveta se pripravi skrajšani zapisnik in vodijo se 
magnetofonski in avdio – video zapisi.

Zapisnik obsega glavne podatke o delu na seji, zlasti pa 
podatke o udeležbi na seji, o predlogih, o izidih glasovanja o 
posameznih predlogih in o sklepih, ki so bili sprejeti. Zapisniku 
je treba predložiti original ali kopijo gradiva, ki je bilo predloženo 
oziroma obravnavano na seji.

Za zapisnik seje sveta skrbi direktor občinske uprave.

Na vsaki redni seji sveta se obravnavajo in potrdijo zapisniki 
prejšnje redne in vseh vmesnih izrednih sej sveta ter dopisnih 
sej sveta. Vsak član sveta ima pravico podati pripombe na 
zapisnik. O utemeljenosti pripomb odloči svet. Če so pripombe 
sprejete, se zapišejo v zapisnik ustrezne spremembe.

Sprejeti zapisnik podpišeta predsedujoči sveta, ki je sejo vodil, 
in direktor občinske uprave oziroma pooblaščeni delavec 
občinske uprave, ki je  pisal zapisnik.

Po sprejemu se zapisnik objavi na uradnih spletnih straneh 
občine.

Zapisnik nejavne seje oziroma tisti del zapisnika, ki je bil voden 
na nejavnem delu seje sveta, se ne prilaga v gradivo za redno 
sejo sveta. Člane sveta z njim pred potrjevanjem zapisnika 
seznani predsedujoči.

64. člen
Potek seje sveta se snema na magnetofonski trak ali avdio 
– video zapis, ki se hrani še eno leto po koncu mandata članov 
sveta, ki so sestavljali svet, katerega seja je bila snemana.

Magnetogram seje ali avdio – video zapis se objavi na uradni 
spletni strani občine. Hrani skupaj z zapisnikom in drugim 
gradivom s seje

Član sveta lahko zahteva, da se del posnetka seje dobesedno 
prepiše. Zahtevo, v kateri navede del seje, za katerega zahteva 
prepis, razlog in utemeljitev, vloži pisno pri županu.

65. člen
Ravnanje z gradivom sveta, ki je zaupne narave, določi svet 
na podlagi zakona s posebnim aktom.
 
Izvirniki odlokov, splošnih in drugih aktov sveta, zapisniki sej  
ter vse gradivo sveta in njegovih delovnih teles se hrani v 
arhivu občinske uprave.

O arhiviranju in rokih hranjenja dokumentarnega gradiva izda 
natančnejša navodila župan v skladu s predpisi, ki urejajo 
pisarniško poslovanje in dokumentacijsko gradivo.

66. člen
Član sveta ima pravico vpogleda v vse spise in gradivo,  ki 
se hrani v arhivu, ali je pri pristojnih organih občinske uprave, 
če je to potrebno zaradi izvrševanja njegove funkcije. Vpogled 
odredi direktor občinske uprave, na podlagi pisne zahteve člana 
sveta. Original zahteve, odredba oziroma sklep o zavrnitvi se 
hrani pri gradivu, ki je bilo vpogledano.

V primeru dokumentarnega gradiva zaupne narave, odloči o 
vpogledu župan, v skladu z zakonom in aktom sveta.

6.   Strokovna in administrativno tehnična opravila za 
svet

67. člen
Strokovno in administrativno delo za svet in za delovna telesa 
sveta zagotavlja direktor občinske uprave z zaposlenimi v 
občinski upravi.

Direktor občinske uprave  določi delavca v občinski upravi, ki 
pomaga pri pripravi in vodenju sej ter opravlja druga opravila, 
potrebna za nemoteno delo sveta in njegovih delovnih teles.

Za zapisnik sveta in delovnih teles sveta skrbi direktor občinske 
uprave. Direktor občinske uprave lahko za  pisanje zapisnikov 
pooblasti delavce občinske uprave.

7.   Delovna telesa sveta

68. člen
Svet ima  komisijo za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, ki jo imenuje izmed svojih članov.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima 7 
članov, če z aktom o ustanovitvi ni drugače določeno.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja 
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zlasti naslednje naloge:
- svetu predlaga kandidate za delovna telesa sveta in 

druge organe, ki jih  imenuje svet;
- svetu ali županu daje pobude oz. predloge v zvezi 

s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v pristojnosti 
sveta;

- pripravlja predloge odločitev  sveta v zvezi s plačami 
ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter 
izvršuje odločitve sveta, zakone in predpise, ki urejajo 
plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev;

- obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi svet;
- daje mnenja občine kot lokalne skupnosti k 

imenovanju ravnateljev zavodov in drugih institucij, 
če so za imenovanje pristojni sveti zavodov in druge 
institucije ali ministrstva.

Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje 
svet na prvi seji po volitvah.

69. člen
Svet ustanovi stalne ali občasne komisije in odbore kot svoja 
delovna telesa. Komisije in odbori sveta v okviru svojega 
delovnega področja, v skladu s  tem poslovnikom in aktom o 
ustanovitvi, obravnavajo zadeve iz pristojnosti sveta in dajejo 
svetu mnenja in predloge.
 
Komisije in odbori sveta lahko predlagajo svetu v sprejem 
odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna 
in zaključnega računa proračuna  ter drugih aktov, za katere je 
v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme svet na 
predlog župana.

Obravnavo je praviloma delovno telo sveta dolžno opraviti 
najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja 
sveta. Svoje mnenje, stališče in predlog mora pisno predložiti 
županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih 
k predlaganim splošnim aktom mora delovno telo predložiti 
najkasneje do začetka obravnave osnutka splošnega akta.

70. člen
Stalna delovna telesa sveta, ustanovljena s statutom občine, 
so:

- komisija za pripravo statuta občine,  poslovnika sveta 
in pravna vprašanja;

- komisija za priznanja;
- komisija za prošnje in pritožbe;
- odbor za gospodarstvo;
- odbor za področje gospodarskih javnih služb;
- odbor za področje negospodarskih javnih služb;
- odbor za okolje in prostor.

71. člen
Komisija za pripravo statuta občine, poslovnika sveta in pravna 
vprašanja ima 7 članov.

Komisija obravnava akte, ki jih svet sprejema v obliki predpisov. 
Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede 
skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo,  zakoni in 
statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi 
veljavnimi akti občine. Komisija sprejema sklepe o pravni 
skladnosti statutov oziroma pravil krajevnih skupnosti, mestnih 
četrti in aktov drugih institucij, če je to v pristojnosti sveta.
Komisija lahko predlaga svetu v sprejem statut občine, 

poslovnik občinskega sveta ter njune spremembe in dopolnitve 
ter obvezno razlago določb splošnih aktov občine.

Med dvema sejama sveta ali v času seje, če to zahteva 
predsedujoči sveta, statutarno - pravna komisija razlaga 
poslovnik sveta.

72. člen
Komisija za priznanja ima 7 članov.

Komisija opravlja naloge, ki ji jih določa Odlok o priznanjih 
Mestne občine Velenje. Komisija predvsem zbira in obravnava 
pobude za podelitev priznanj v občini in predlaga odločitve 
svetu, daje mnenja k predlogom za podelitev državnih in 
drugih priznanj, če je zato  zaprošen svet, skrbi, da je javnost 
obveščena o času zbiranja pobud za letna priznanja občine ter 
spremlja politiko podeljevanj priznanj občine in lahko oblikuje 
tudi lastne pobude in predloge za podelitev priznanj občine ter 
jih posreduje v sprejem svetu.

73. člen
Komisija za prošnje in pritožbe šteje 7 članov.

Komisija obravnava prošnje in pritožbe, ki jih občani vložijo 
na naslov komisije ali sveta občine glede dela občinske 
uprave ali župana, spremlja pritožbe zoper določbe odlokov in 
drugih odločitev sveta, ugotavlja utemeljenost in odgovornim 
predlaga rešitve ter sodeluje z ustrezno komisijo Državnega 
zbora Republike Slovenije.

74. člen
Odbor za gospodarstvo ima 7 članov.
Odbor obravnava predloge aktov in drugih odločitev iz 
pristojnosti občine na področjih gospodarstva (malega 
gospodarstva in obrti, kmetijstva, gostinstva in turizma), ki so 
svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in 
svetu poda stališče s predlogom odločitve.

Odbor za gospodarstvo lahko predlaga svetu v sprejem odloke 
in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju.

75. člen
Odbor za področje gospodarskih javnih služb ima 7 članov. 
Odbor obravnava predloge aktov in drugih odločitev iz 
pristojnosti občine na področju gospodarskih javnih služb, ki 
so svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in 
svetu poda stališče s predlogom.

Odbor lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz 
njegove pristojnosti na področju gospodarskih javnih služb in 
komunalnih dejavnosti.

76. člen
Odbor za področje negospodarskih javnih služb ima 7 članov.

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz 
pristojnosti občine na področju negospodarskih javnih služb 
in družbenih dejavnosti, ki so svetu predlagani v sprejem, 
oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom 
odločitve.

Odbor lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz 
njegove pristojnosti na področju negospodarskih javnih služb 
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in družbenih dejavnosti.

77. člen
Odbor za okolje in prostor ima 9 članov.

Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz 
pristojnosti občine na področjih planiranja, varstva okolja, 
urejanja in gospodarjenja s prostorom in nepremičnim 
premoženjem občine, ki so svetu predlagani v sprejem, 
oblikuje o njih svoje mnenje in svetu poda stališče s predlogom 
odločitve.

Odbor lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz 
njegove pristojnosti na svojem področju dela.

78. člen
Svet lahko s sklepom o ustanovitvi stalnih delovnih teles sveta, 
oziroma o  njihovi sestavi, delovne naloge iz tega poslovnika 
spremeni ali  dopolni, če se je za spremembe in dopolnitve 
nalog odločilo dve tretjini navzočih članov sveta.

79. člen
Občasna delovna telesa ustanovi svet s sklepom, s katerim 
določi naloge delovnega telesa in število članov  ter opravi 
imenovanje.

80. člen
Člane delovnih teles sveta imenuje svet izmed svojih članov in  
največ polovico članov izmed drugih občanov, če ta poslovnik 
ne določa drugače, na predlog komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja.

Predsednika delovnega telesa sveta imenuje svet izmed svojih 
članov.

Prvo sejo skliče predsednik.

Članstvo v komisiji ali odboru sveta ni združljivo s članstvom v 
nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi. 

81. člen
Svet lahko razreši predsednika, posameznega člana delovnega 
telesa sveta ali  delovno telo v celoti, na predlog najmanj četrtine 
članov sveta. Predlog novih kandidatov za člane delovnega 
telesa pripravi komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja do prve naslednje seje sveta.

82. člen
Svet in župan lahko ustanovita skupna delovna telesa. V aktu 
o ustanovitvi skupnega delovnega telesa se določi njihova 
sestava in naloge.

83. člen
Predsednik delovnega telesa predstavlja delovno telo, organizira 
in vodi delo delovnega telesa, sklicuje njegove seje in zastopa 
njegova mnenja, stališča in predloge na sejah sveta.

Seje delovnih teles se skličejo za obravnavo dodeljenih zadev 
po sklepu sveta,  na podlagi dnevnega reda redne seje sveta 
ali na zahtevo župana.

Gradivo za sejo delovnega telesa mora biti poslano članom 
delovnega telesa najmanj tri dni pred sejo delovnega telesa, 
razen v izjemnih in utemeljenih primerih.

Delovno telo dela na sejah. Delovno telo lahko veljavno 
sprejema svoje odločitve, če je na seji navzoča večina njegovih 
članov. Delovno telo sprejema svoje odločitve - mnenja, stališča 
in predloge z večino glasov navzočih članov.

Glasovanje v delovnem telesu je javno.
Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo določila tega 
poslovnika, ki se nanašajo na delo sveta.

84. člen
Na sejo delovnega telesa so vabljeni župan, podžupani, direktor 
občinske uprave, predstojniki uradov in strokovni delavci, ki so 
sodelovali pri pripravi predlogov aktov in drugih odločitev sveta, 
ki jih določi predlagatelj, lahko pa tudi predstavniki organov 
in organizacij, zavodov, podjetij in skladov, katerih delo je 
neposredno povezano z obravnavano problematiko.

85. člen
Stalna in občasna delovna telesa sveta morajo ob polovici in na 
koncu svojega mandata podati svetu poročilo o svojem delu.

8. Obravnava dela nadzornega odbora

85. a člen
Svet se seznani z letnim programom nadzora, ki ga občinskemu 
svetu posreduje nadzorni odbor.
Svet je dolžan obravnavati dokončno poročilo posameznega 
nadzora nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi 
upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora.
Ob obravnavi dokončnega poročila svet obravnava tudi mnenje 
nadzorovane pravne osebe.

VI.   AKTI SVETA

1.   Splošne določbe

86. člen
Svet sprejema statut občine. V skladu z zakonom in statutom 
občine sprejema tudi naslednje akte:

- poslovnik o delu sveta;
- proračun občine in zaključni račun proračuna;
- planske in razvojne akte občine ter prostorske 

izvedbene akte;
- odloke;
- odredbe;
- pravilnike;
- navodila;
- sklepe.

Svet sprejema tudi stališča, priporočila, poročila, obvezne 
razlage določb statuta občine in drugih splošnih aktov ter daje 
mnenja in soglasja v skladu z zakonom ali statutom občine.

Vsebina splošnih aktov občine je določena z zakonom in 
statutom občine.

87. člen
Župan predlaga svetu v sprejem proračun občine in zaključni 
račun proračuna, odloke ter druge splošne akte, za katere je v 
zakonu ali tem statutu določeno, da jih predlaga župan.

Delovna telesa sveta ter vsak član sveta lahko predlagajo svetu 
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v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen 
proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za 
katere je v zakonu ali statutu občine določeno, da jih sprejme 
svet na predlog župana.

88. člen
Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva od sveta 
izdajo ali razveljavitev splošnega akta.

89. člen
Akte, ki jih sprejema svet, podpisuje župan.
Izvirnike aktov sveta se pečati in shrani v arhivu občinske 
uprave.

2.   Postopek za sprejem odloka

90. člen
Predlog za sprejem odloka mora vsebovati naslov odloka, 
uvod, besedilo členov in obrazložitev.

Uvod obsega razloge za sprejetje odloka, oceno stanja, cilje in 
načela odloka ter oceno finančnih in drugih posledic, ki jih bo 
imelo sprejetje odloka.

Če je predlagatelj odloka delovno telo sveta ali član sveta, 
pošlje predlog za sprejem odloka županu ali podžupanu 
oziroma članu sveta, ki je pooblaščen za vodenje sej sveta (v 
nadaljnjem besedilu: predsedujoči).

91. člen
Predlagatelj določi svojega predstavnika, ki bo sodeloval v 
obravnavah predloga za sprejem odloka na sejah sveta.

Župan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga za sprejem 
odloka na sejah sveta, tudi kadar on ni predlagatelj.

92. člen
Predlog odloka se pošlje članom sveta in županu, kadar ni on 
predlagatelj odloka, najmanj 14 dni pred dnem, določenim za 
sejo sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka.

Svet razpravlja o odloku praviloma na dveh obravnavah, o 
osnutku in o  predlogu odloka.

93. člen
V prvi obravnavi osnutka odloka se razpravlja o razlogih, ki 
zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih in načelih ter temeljnih 
rešitvah odloka.

Če svet meni, da odlok ni potreben, ga s sklepom zavrne.

Po končani prvi obravnavi lahko predlagatelj predlaga umik 
predloga odloka. O predlogu umika odloči občinski svet s 
sklepom.

Če na predlog odloka v prvi obravnavi ni bilo bistvenih vsebinskih 
pripomb in bi besedilo predloga odloka v drugi obravnavi 
bilo enako besedilu predloga odloka v prvi obravnavi, lahko 
občinski svet na predlog predlagatelja sprejme predlog odloka 
na isti seji, tako da se prva in druga obravnava predloga odloka 
združita.

Pred začetkom druge obravnave mora predlagatelj pripraviti 
novo besedilo predloga odloka, pri čemer na primeren način 
upošteva stališča in predloge iz prve obravnave oziroma jih 

utemeljeno zavrne.

94. člen
V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo njegove 
spremembe in dopolnitve člani sveta, stalna delovna telesa, 
predlagatelj in župan z amandmaji.

Župan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam predlagatelj 
odloka.

Amandma mora biti predložen članom sveta v pisni obliki z 
obrazložitvijo najmanj tri dni pred dnem, določenim za sejo 
sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka, h kateremu je 
predlagan amandma, ali na sami seji do začetka obravnave 
predloga odloka, na kateri lahko predlaga amandma najmanj 
ena četrtina vseh članov sveta, stalno delovno telo, predlagatelj 
odloka ali župan.

Župan lahko pove mnenje k amandmaju tudi, kadar on ni 
predlagatelj odloka.

Predlagatelj amandmaja ima pravico na seji do konca obravnave 
spremeniti ali dopolniti amandma oziroma ga umakniti.

95. člen
Amandma, člen odloka, in odlok v celoti so sprejeti, če se zanje 
opredeli večina članov občinskega sveta, ki glasujejo.
O vsakem amandmaju se glasuje posebej. 

Postopek vložitve amandmaja k predlogu odloka se uporablja 
tudi za vložitev amandmajev k drugim aktom, ki se sprejemajo 
na eni obravnavi, razen če ta poslovnik ne določa drugače.

96. člen
Statut občine in poslovnik Sveta Mestne občine Velenje se 
sprejemata po enakem postopku, kot velja za sprejemanje 
odloka. O predlogih drugih splošnih aktov, če zakon ne določa 
drugače, odloča svet na eni obravnavi.

97. člen
Svet mora do prenehanja mandata svojih članov praviloma 
zaključiti vse postopke o predlaganih splošnih aktih občine.

V primeru, da postopki niso zaključeni, svet v novi sestavi  na 
predlog župana odloči, o katerih predlogih za sprejem občinskih 
splošnih aktov bo postopek nadaljeval, katere začel obravnavati 
znova ter katerih ne bo obravnaval.

Svet o tem odloči z okvirnim programom dela.

3.   Hitri postopek za sprejem odlokov

98. člen
Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine ali  naravne nesreče, 
lahko svet sprejme odlok po hitrem postopku. Po hitrem 
postopku sprejema svet tudi obvezne razlage določb splošnih 
aktov občine.

Pri hitrem postopku se združita prva in druga obravnava odloka 
na isti seji.

Pri hitrem postopku je mogoče predlagati amandmaje na sami 
seji, vse do konca obravnave odloka.

Amandma lahko predlaga tudi župan, kadar ni predlagatelj 
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odloka.

O uporabi hitrega postopka odloči svet na začetku seje pri 
določanju dnevnega reda. Hitri postopek lahko predlaga vsak 
predlagatelj odloka.

Če svet ne sprejme predloga za sprejetje odloka po hitrem 
postopku, se uporabljajo določbe statuta, ki veljajo za prvo 
obravnavo osnutka odloka.

Pri  hitrem  postopku  ne veljajo roki, ki  so določeni  za  
posamezna opravila v rednem postopku sprejemanja odloka.

4.   Skrajšani postopek za sprejem odlokov

99. člen
Svet lahko na pisno obrazložen predlog predlagatelja odloči, da 
bo na isti seji opravil obe obravnavi odlokov ali drugih aktov, ki 
se sprejemajo po dvofaznem postopku, če gre za:

- manj zahtevne spremembe in dopolnitve odlokov;
- prenehanje veljavnosti posameznih odlokov ali 

njihovih posameznih določb v skladu z zakonom;
- uskladitve odlokov z zakoni, državnim proračunom, 

drugimi predpisi državnega zbora in ministrstev ali 
odloki občinskega sveta;

- spremembe in dopolnitve odlokov v zvezi z odločbami 
ustavnega sodišča ali drugih pristojnih organov.

V skrajšanem postopku se amandmaji vlagajo samo k členom 
sprememb in dopolnitev odloka. 

Amandmaji se lahko vlagajo na sami seji, vse do konca 
obravnave odloka.

Po končani prvi obravnavi lahko vsak član sveta predlaga, da 
svet spremeni svojo odločitev iz prvega odstavka tega člena 
in da se druga obravnava opravi po rednem postopku. O tem 
odloči svet takoj po vložitvi predloga.

100. člen
Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v 
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje in pričnejo veljati 
petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.

V Uradnem vestniku Mestne občine Velenje se objavljajo tudi 
drugi akti, za katere tako določi svet.

101. člen
Redakcijske popravke in očitne pomote objavljenih aktov sveta 
objavlja direktor občinske uprave.

5.   Postopek za sprejem proračuna

102. člen
S proračunom občine se razporedijo vsi prihodki in izdatki za 
posamezne namene financiranja javne porabe občine.
Proračun občine se sprejme za proračunsko leto, ki se začne in 
konča hkrati s proračunskim letom za državni proračun.

103. člen
Predlog proračuna občine mora župan predložiti občinskemu 
svetu najkasneje v 30 dneh po predložitvi državnega proračuna 
državnemu zboru. V letu rednih lokalnih volitev predloži župan 
predlog proračuna najkasneje v 60 dneh po izvolitvi občinskega 
sveta.

Župan  predstavi skupaj  z osnutkom proračuna občine tudi 
izhodišča za sestavo proračuna.

Proračun se sprejema po postopku, določenim za sprejem 
odloka. Proračuna ni mogoče sprejeti po skrajšanem ali hitrem 
postopku.

104. člen
Če je proračun uravnovešen, svet glasuje o njem v celoti.

105. člen
Če župan ugotovi, da proračun ni uravnovešen, določi rok, 
v katerem se pripravi predlog za uravnovešenje, in sicer do 
naslednje seje, oziroma trajanje odmora, v katerem strokovna 
služba pripravi predlog.

Ko je tak predlog uravnovešenega proračuna dan na dnevni 
red, ga župan obrazloži.
Svet glasuje o predlogu uravnovešenja, in če je predlog sprejet, 
glasuje svet o proračunu v celoti.

106. člen
Če proračun ni sprejet, določi svet rok, v katerem mora župan 
predložiti nov predlog proračuna. Nov predlog proračuna občine 
svet obravnava in o njem odloča, po določbah tega poslovnika, 
ki veljajo za hitri postopek za sprejem odloka.

107. člen
Župan lahko med letom predlaga spremembe in dopolnitve 
proračuna občine.
Spremembe in dopolnitve proračuna občine sprejema svet 
po določbah tega poslovnika, ki veljajo za sprejem odloka po 
skrajšanem postopku. Predlagatelj amandmaja k spremembam 
in dopolnitvam proračuna občine, ki mora biti predložen v 
pisni obliki in mora biti obrazložen, mora upoštevati pravilo o 
ravnovesju med proračunskimi prihodki in izdatki.

6.   Postopek za sprejem obvezne razlage 

108. člen
Vsak, ki ima pravico predlagati odlok lahko poda zahtevo za 
obvezno razlago določb občinskih splošnih aktov.

Zahteva mora vsebovati naslov splošnega akta, označitev 
določbe s številko člena ter razloge za obvezno razlago.

Zahtevo za obvezno razlago najprej obravnava komisija za 
pripravo statuta, poslovnika sveta in pravna vprašanja, ki lahko 
zahteva mnenje drugih delovnih teles sveta, predlagatelja 
splošnega akta, župana in občinske uprave. Če komisija 
ugotovi, da je zahteva utemeljena, pripravi predlog obvezne 
razlage in ga predloži svetu v postopek.

Svet sprejema obvezno razlago po postopku, ki je s tem 
poslovnikom določen za sprejem odloka po skrajšanem 
postopku.

7.   Postopek za sprejem prečiščenega besedila

109. člen
Če bi bil kak občinski splošni akt zaradi številnih vsebinskih 
sprememb in dopolnitev bistveno spremenjen in nepregleden, 
lahko predlagatelj občinskemu svetu predloži  uradno prečiščeno 
besedila akta.
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Uradno prečiščeno besedilo potrdi občinski svet brez 
razprave.

Uradno prečiščeno besedilo se objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje in v elektronski obliki na spletnih 
straneh.

VII.    VOLITVE IN IMENOVANJA

1.   Splošne določbe

110. člen
Imenovanje funkcionarjev oziroma članov organov, ki jih po 
zakonu ali statutu občine imenuje svet, se opravijo po določilih 
tega poslovnika.

Če svet odloči, da se glasuje tajno, se glasovanje izvede po 
določbah tega poslovnika, ki veljajo za tajno glasovanje.

111. člen
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se glasuje tako, 
da se na glasovnici obkroži zaporedna številka pred imenom 
kandidata, za katerega se želi glasovati.

Če se glasuje za ali proti   listi kandidatov, se glasuje tako, da 
se na glasovnici obkroži beseda “ZA” ali “PROTI”.
Kandidat je imenovan, če je glasovala večina članov sveta in je 
zanj glasovala večina tistih članov, ki so glasovali.

112. člen
Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, pa nihče od 
predlaganih kandidatov pri glasovanju ne dobi potrebne večine, 
se opravi novo glasovanje. Pri drugem glasovanju se glasuje o 
tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju dobila največ 
glasov. Če pri prvem glasovanju več kandidatov dobi enako 
najvišje oziroma enako drugo najvišje število glasov, se izbira 
kandidatov za ponovno glasovanje med kandidati z enakim 
številom glasov določi z žrebom.

Če se glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, se kandidati 
na glasovnici navedejo po abecednem vrstnem redu prve črke 
njihovih priimkov.

Na glasovnici pri drugem glasovanju sta kandidata navedena 
po vrstnem redu glede na število glasov, dobljenih pri prvem 
glasovanju.

113. člen
Če kandidat ne dobi potrebne večine, oziroma če tudi pri 
drugem glasovanju noben kandidat ne dobi potrebne večine, 
se ponovi kandidacijski postopek in postopek glasovanja na 
podlagi novega predloga kandidatur.

2.   Imenovanje članov delovnih teles sveta

114. člen
Člane delovnih teles sveta imenuje svet na podlagi liste 
kandidatov za člane, ki jo določi komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja.

Če kandidatna lista ni dobila potrebne večine glasov, se na isti 
seji izvede posamično imenovanje članov. Če na ta način niso 
imenovani vsi člani, se postopek kadrovanja za manjkajoče 
člane ponovi in glasuje na naslednji seji sveta, vendar samo 

glede manjkajočih članov delovnega telesa.

3.   Imenovanje člana občinskega sveta za začasno 
      opravljanje funkcije župana

115. člen
V primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja 
funkcijo župana do razpisa nadomestnih volitev podžupan. 
Če ima občina več podžupanov pa tisti podžupan, ki ga določi 
župan razen, če je razrešen.

Če župan ne določi, kateri podžupan bo začasno opravljal 
funkcijo župana oziroma, če je razrešen, odloči občinski svet, 
kateri izmed članov občinskega sveta bo opravljal to funkcijo.

4.   Postopek za razrešitev

116. člen
Svet razrešuje funkcionarje in člane organov, ki jih  imenuje, po 
enakem postopku, kot je določen za imenovanje.

Postopek za razrešitev se začne na predlog predlagateljev, 
določenih s statutom občine in tem poslovnikom. Če je komisija 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pristojna za 
predlaganje kandidatov za določene funkcije, je pristojna tudi 
predlagati njihovo razrešitev.

Če je župan pristojen za predlaganje kandidatov za  imenovanje, 
je pristojen predlagati tudi njihovo razrešitev.

Odločitev o razrešitvi se sprejme z enako večino, kot je določeno 
za njihovo imenovanje.

5.   Odstop članov sveta, članov delovnih teles in drugih  
      organov ter funkcionarjev občine

117. člen
Člani sveta in občinski funkcionarji  imajo pravico odstopiti. 
Občinskim funkcionarjem na podlagi odstopa v skladu z 
zakonom in statutom občine predčasno preneha mandat.
Pravico odstopiti imajo tudi člani delovnih teles, drugih organov 
in člani nadzornega odbora ter drugi imenovani, tudi če niso 
občinski funkcionarji. Izjava o odstopu mora biti dana v pisni 
obliki komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Svet ugotovi prenehanje članstva zaradi odstopa na predlog 
komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Komisija 
je hkrati s predlogom za ugotovitev prenehanja članstva dolžna 
predlagati svetu novega kandidata.

VIII.   RAZMERJA MED ŽUPANOM IN SVETOM

118. člen
Župan predstavlja svet, ga sklicuje in vodi njegove seje. 

Župan in svet ter njegova delovna telesa sodelujejo pri 
uresničevanju in opravljanju nalog občine. Pri tem predvsem 
usklajujejo programe dela in njihovo izvrševanje, skrbijo za 
medsebojno obveščanje in poročanje o uresničevanju svojih 
nalog in nastali problematiki ter si prizadevajo za sporazumno 
razreševanje nastalih problemov.

Kadar svet obravnava odloke in druge akte, ki jih predlaga 
župan, določi župan za vsako zadevo, ki je na dnevnem redu, 
poročevalca izmed delavcev občinske uprave, lahko pa tudi 
izmed strokovnjakov, ki so pri pripravi odlokov ali drugih aktov 
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sodelovali.

119. člen
Župan skrbi za izvajanje odločitev sveta. Najmanj enkrat letno 
poroča župan, ali po njegovem pooblastilu podžupan  ali direktor 
občinske uprave, o opravljenih nalogah med obema sejama in 
o izvrševanju sklepov sveta.

V poročilu o izvršitvi sklepov sveta je potrebno posebej 
obrazložiti tiste sklepe, ki niso izvršeni in navesti razloge za 
neizvršitev sklepa.

Če sklepa sveta župan ne more izvršiti, mora svetu predlagati 
nov sklep, ki ga bo možno izvršiti.

Župan skrbi za objavo odlokov in drugih splošnih aktov sveta.

Župan skrbi za zakonitost dela sveta, zato je dolžan svet sproti 
opozarjati na posledice nezakonitih odločitev in ukrepati v 
skladu z zakonom in statutom občine.

IX.   JAVNOST DELA

120. člen
Delo sveta in njegovih delovnih teles je javno.

Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu 
občinskih organov, s posredovanjem posebnih pisnih sporočil 
občanom in sredstvom javnega obveščanja o sprejetih 
odločitvah, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev 
javnega obveščanja na sejah organov občine ter na druge 
načine, ki jih določa statut in ta poslovnik.

Župan in direktor občinske uprave obveščata občane in sredstva 
javnega obveščanja o delu sveta, delovnih teles sveta, župana 
in občinske uprave. 

Svet lahko sklene, da se o seji izda uradno obvestilo za 
javnost.

121. člen
Župan skrbi za obveščanje javnosti in sodelovanje s predstavniki 
javnih občil ter za zagotovitev pogojev za njihovo delo na sejah 
sveta.

Predstavnikom javnih občil je na voljo informativno in 
dokumentacijsko gradivo, predlogi aktov sveta, obvestila in 
poročila o delu sveta, zapisniki sej in druge informacije o delu 
občinskih organov.

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in delovnih 
teles, ki so zaupne narave.

Za ravnanje z gradivi zaupne narave se upoštevajo zakonski  in 
drugi predpisi, ki urejajo to področje.

X.   DELO SVETA V IZREDNEM STANJU

122. člen
V izrednem stanju oziroma izrednih razmerah, ko je delovanje 
sveta ovirano, so dopustna odstopanja od postopkov in načina 
delovanja sveta, ki jih določa statut in ta poslovnik.

Odstopanja se lahko nanašajo predvsem na roke sklicevanja 
sej, predložitve predlogov oziroma drugih gradiv in rokov za 

obravnavanje predlogov splošnih aktov občine. Če je potrebno, 
je mogoče tudi odstopanje glede javnosti dela sveta. O 
odstopanjih odloči oziroma jih potrdi svet, ko se sestane.

XI.   SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TER RAZLAGA  
        POSLOVNIKA

123. člen
Za sprejem sprememb in dopolnitev poslovnika se uporabljajo 
določbe tega poslovnika, ki veljajo za sprejem odlokov.

Spremembe in dopolnitve poslovnika sprejme svet z 
dvotretjinsko večino glasov navzočih članov.

124. člen
Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe poslovnika, 
razlaga med sejo sveta poslovnik predsedujoči.

Če se predsedujoči  ne  more  odločiti, prekine obravnavo točke 
dnevnega reda in naloži komisiji za pripravo statuta, poslovnika 
sveta in pravna vprašanja, da najkasneje do naslednje seje 
pripravi razlago posamezne določbe tega poslovnika.

Vsak član občinskega sveta lahko zahteva, da o razlagi 
poslovnika, ki ga je dala komisija za pripravo statuta, poslovnika 
sveta in pravna vprašanja, odloči svet.

XII.   KONČNE DOLOČBE

125. člen
To je uradno prečiščeno besedilo Poslovnika sveta Mestne 
občine Velenje, ki vsebuje: 
1. Poslovnik sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO 
Velenje, št. 6/99),
2. Spremembe in dopolnitve Poslovnika sveta Mestne občine 
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 9/2006),

126. člen
Ta Poslovnik sveta Mestne občine Velenje začne veljati petnajsti 
dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 015-03-0001/2002-150
Datum:   26. 4. 2006
  

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje, (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje št. 4/99, 6/01 in 14/03) in  31. in 34. člena Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS  št. 110/02, 8/03 in 58/03) izdajam

SKLEP
O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA 

ODLOKA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAZIDALNEGA NAČRTA 

SELO
I.

Javno se razgrne osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ZAZIDALNEM NAČRTU SELO (Odlok objavljen v  
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje št. 1/03 in 2/05) - v 
nadaljevanju odlok o ZN Selo.

II.
Javna razgrnitev bo izvedena v avli Mestne občine Velenje in 
v prostorih Krajevne skupnosti Konovo. Javna razgrnitev bo 
trajala 15 dni. Javna razgrnitev se začne osmi dan od objave 
tega sklepa v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

III.
V času javne razgrnitve  bo Urad za okolje in prostor Mestne 
občine Velenje, skupaj s Krajevno skupnostjo Konovo, 
organiziral javno razpravo osnutka odloka o spremembah in 
dopolnitvah odloka o ZN Selo. Kraj in datum javne razprave 
bo določen naknadno. O tem bodo občani obveščeni preko 
medijev javnega obveščanja in na krajevno običajen način.

IV.
Namen javne razgrnitve je seznaniti občane z vsebino 
predlaganega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah 
odloka o ZN Selo in pridobiti k njemu pripombe, mnenja ali 
dodatne predloge.
Pisne pripombe, mnenja in predloge lahko podajo občani na 
kraju razgrnitve ali pa jih pošljejo Uradu za okolje in prostor 
Mestne občine Velenje, Titov trg 1, v Velenju.

Številka:  350-03-0006/2002-300
Datum:    26.04.2006 
                   

  
  Župan Mestne občine Velenje

 Srečko MEH, s.r.
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