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OBJAVLJAM
  - naslednje akte Mestne občine Velenje

23. september 2014 Številka: 30/2014

Ur. vestnik št. 30/14

Mestna občina Velenje - ŽUPAN 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje
(UPB - 1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06, 26/07 in 18/08)

SVET MESTNE OBČINE VELENJE

1. SKLEP o podpori za vložitev pobude oziroma zahteve za začetek postopka za 
oceno ustavnosti in zakonitosti 

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 

1. SPREMEMBO SKLEPA o določitvi volišč in njihovih območij za volitve župana 
in članov Sveta  Mestne občine Velenje in za volitve članov Svetov Krajevnih 
skupnosti in Mestnih četrti Mestne občine Velenje
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/06 - UPB1, 26/07 in 18/08), na 8 dopisni seji 
dne 18. in 19. 9.  sprejel

SKLEP
o podpori za vložitev pobude oziroma zahteve 

za začetek postopka za oceno ustavnosti in 
zakonitosti 

1. člen
Občinski svet Mestne občine Velenje podpira vložitev pobude 
oziroma zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti in 
zakonitosti četrtega in ostalih členov Pravilnika o izpitnih centrih 
za opravljanje vozniškega izpita za voznike motornih vozil 
(Uradni list RS, št, 64/14). Občinski svet pooblašča župana za 
izvajanje vseh aktivnosti, ki so potrebne za izvedbo postopka 
pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije. 

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

Številka:  340-01-00005/2014
Datum: 19. 9.2014 

       
   Bojan KONTIČ,   l. r.

župan Mestne občine Velenje

    

MESTNA OBČINA VELENJE                                
Občinska volilna komisija             
 
Občinska volilna komisija Mestne občine Velenje je na podlagi tretje točke 41. 
člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 45/08 in 83/12), 
Akta o razpisu rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov (Uradni 
list RS, št. 47/14), Akta o razpisu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti 
in mestnih četrti v Mestni občini Velenje (Uradni list RS, št. 19/14), Odloka o 
določitvi volilne enote za volitve članov sveta in župana  Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 12/97) in sklepov občinskega sveta o določitvi 
volilnih enot in števila članov svetov krajevnih skupnosti in mestnih četrti (Uradni 
vestnik Mo Velenje, št. 10/10, 20/14 in 21/14) na dopisni seji dne 22.9.2014 
sprejela

SPREMEMBO SKLEPA
o določitvi volišč in njihovih območij za volitve

župana in  članov sveta  Mestne občine 
Velenje  in za volitve  članov svetov krajevnih 

skupnosti in mestnih četrti Mestne občine 
Velenje

I. 
Sklep o določitvi volišč in njihovih območij za volitve župana in  
članov sveta  Mestne občine Velenje  in za volitve  članov svetov 
krajevnih skupnosti in mestnih četrti Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik Velenje, št. 22/14 in 28/14) se pri volišču 33  - 
za predčasno glasovanje popravi tako, da se pravilno glasi:

Volišče 33 – za predčasno glasovanje 
V sejni dvorani Mestne občine Velenje za vsa volišča od št. 1 
do št. 32 na dan 30. septembra ter 1. in 2. oktobra 2014 od 7. 
do 19. ure.

II.
V preostalem delu ostane Sklep o določitvi volišč in njihovih 
območij za volitve župana in  članov sveta  Mestne občine 
Velenje  in za volitve  članov svetov krajevnih skupnosti in 
mestnih četrti Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Velenje, 
št. 22/14 in 28/14) nespremenjen in v veljavi. 

Sklep velja z dnem objave v Uradnem vestniku Mestne občine 
Velenje.

Številka: 006-07-0001/2014-283
Datum:  22.9.2014

 Predsednica
Občinske volilne komisije

Mestne občine Velenje
                         Milena BUKVIČ-DEŽMAN,univ.dipl.prav., l. r.
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Izdajatelj: Mestna občina Velenje  /  Naklada 33 izvodov  /  Letna naročnina 59 €
Razmnoževanje DILING d.o.o Velenje  /  Skladno z določili Zakona o DDV se DDV plačuje po stopnji 22%

KAZALO 
 

Objava aktov ......................................................................................................................................................1

SVET MESTNE OBČINE VELENJE

1. SKLEP o podpori za vložitev pobude oziroma zahteve za začetek postopka za oceno 
ustavnosti in zakonitosti 

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA 

1. SPREMEMBO SKLEPA o določitvi volišč in njihovih območij za volitve župana in članov 
Sveta  Mestne občine Velenje in za volitve članov Svetov Krajevnih skupnosti in Mestnih 
četrti Mestne občine Velenje


