
Spoštovani, 
na podlagi 26. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) in

22. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, 15/06-UPB1 in 22/08)

sklicujem

3. sejo Sveta Mestne občine Velenje, 
ki bo potekala v torek, 30. novembra 2010, ob 8. uri
v sejni dvorani Mestne občine Velenje (Titov trg 1, Velenje)

  župan Mestne občine Velenje
     Bojan KONTIČ s.r.

15. november 2010 Številka: 01032-04-0002/2006-101

glasilo št. 01
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Predlagatelj: ŽUPAN                            Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008-odl. US, 76/2008, 79/2009 in 
51/2010) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, 
št. 15/2006 - UPB1, 26/2007 in 18/2008) na ________ seji, dne ____________ 
sprejel naslednji 

SKLEP
o izvzemu dela nepremičnine v k. o. Bevče  iz 

javnega dobra (Dolinšek)
1.

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem dela nepremičnine 
parcela 531/4, neplodno, 1297 m2, k.o. 955 Bevče, v približni 
izmeri 300 m2, ki je vpisana v vl. št. 199, iz javnega dobra.

Nepremičnina postane po izvzemu iz javnega dobra last Mestne 
občine Velenje. 

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

Številka: 465-05-0135/2005-281
Datum:   

župan Mestne  občine Velenje
Bojan KONTIČ

Obrazložitev:
Nepremičnina parcela 531/4, neplodno, v izmeri 1297 m2, k.o. 
955 Bevče, je stavbno zemljišče znotraj ureditvenega območja 
naselij. Predmetna nepremičnina je vpisana v vl. št. 199, k.o. 
Bevče kot nepremičnina v splošni rabi. 

Del zemljišča parcela 531/4, k.o. 955 Bevče, ni več v funkciji 
javnega dobra, torej ni več nepremičnina, ki jo lahko skladno z 
njunim namenom ob enakih pogojih uporablja vsakdo, s čimer 
je zagotovljena splošna raba. 
Mestna občina Velenje je s solastnikoma parcel 183/12 in 183/13, 
obe k.o. 955 Bevče, ki v naravi tvorita cesto (odcep Simončič), 
sklenila menjalno pogodbo, na podlagi katere je Mestna občina 
Velenje pridobila predmetni parceli, v zamenjavo pa prodala 
nepremičnino parcela 3588/13, k.o. 964 Velenje, ki jo Mestna 
občina Velenje ne potrebuje več. Svet Mestne občine Velenje 
je s Sklepom o spremembah in dopolnitvah sklepa o načrtu 
pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem Mestne 
občine Velenje za leto 2010 (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 
12/2010) odobril prodajo dela nepremičnine parcela 531/4, k.o. 
955 Bevče, v približni izmeri 300 m2. Na podlagi tega sklepa o 
izvzemu in pridobitvijo lastninske pravice na delu predmetne 
nepremičnine, pa lahko Mestna občina Velenje tudi realizira 
prodajo dela nepremičnine parcela 531/4, k.o. 955 Bevče, in 
sicer s sklenitvijo aneksa k že sklenjeni menjalni pogodbi. 

Velenje, dne 11. november 2010                                        

Pripravila:
  Zdravka Vasiljević, univ.dipl.prav., s.r.                                      

                    

Župan:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik Mo Velenje, št. 15/2006- UPB1, 26/2007 in 18/2008) 
predlagam svetu, da ta sklep sprejme.
       

župan Mestne občine Velenje
                      Bojan KONTIČ, s.r.
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Predlagatelj: ŽUPAN                                            Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list ZS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 
in 14/10 – odl. US) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik 
MO Velenje, št. 15/06 – UPB1, 26/07 in 18/08) na svoji _____________ seji dne 
__________sprejel 

SKLEP
o izvzemu nepremičnine v k.o. Paški Kozjak iz 

javnega dobra (Višnjar) 
1. člen

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnine 
parcela 683/4, pot, v izmeri 1449 m2, k.o. Paški Kozjak, iz 
javnega dobra.

Nepremičnina postane po izvzemu iz javnega dobra last Mestne 
občine Velenje.

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

Številka: 465-05-0022/2010-288
Datum:

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

Obrazložitev:
Nepremičnina 683/4, pot, v izmeri 1449 m2, k.o. Paški Kozjak, 
dejansko leži na vmesnem območju travnikov, ki so v lasti 
fizičnih oseb.

Svet Mestne občine Velenje je s Sklepom o spremembah in 
dopolnitvah sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s 
stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2010 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 08/10) odobril menjavo 
predmetnih nepremičnin. 

Zemljišče v naravi predstavlja opuščeno javno pot, ki je v 
uporabi kot travnik ob nadomestni novozgrajeni cesti v Lokah. 
Predmetno zemljišče bo po izvzemu iz javnega dobra postalo 
last MO Velenje. MO Velenje bo predmetno zemljišče menjala 
za zemljišča v lasti fizičnih oseb, ki dejansko ležijo na območju 
novozgrajene ceste, tako da bo MO Velenje pridobila parcele 
427/3, 450/1, 451/1, 452/1, 453/1, 454/1, 456/4, 456/4, 459/3, 
vse k.o. Paški Kozjak. 
Mestna občina Velenje navedenega zemljišča ne potrebuje več, 
zato predlaga prenehanje statusa javnega dobra in menjavo 
zemljišča z fizično osebo zaradi ceste.

Datum: 10.11.2010

Pripravila:
Zdenka Gradišnik, univ. dipl.prav., s.r. 

Župan:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 15/06 – UPB1, 26/07 in 18/08) 
predlagam svetu, da ta sklep sprejme.

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.
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Predlagatelj: ŽUPAN                  Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list ZS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09 
in 14/10 – odl. US) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik 
MO Velenje, št. 15/06 – UPB1, 26/07 in 18/08) na svoji _____________ seji dne 
__________sprejel 

SKLEP
o izvzemu nepremičnin v k.o. Paški Kozjak iz 

javnega dobra (Videmšek)

1. člen
Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem nepremičnin 
parcela 683/8, pot, v izmeri 113 m2, parcela 683/9, pot, v izmeri 
136 m2,  parcela 683/11, pot, v izmeri 16 m2,  parcela 683/12, 
pot, v izmeri 28 m2, vse k.o. Paški Kozjak, iz javnega dobra.

Nepremičnine postanejo po izvzemu iz javnega dobra last 
Mestne občine Velenje.

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

Številka: 465-05-0020/2010-288
Datum: 

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

Obrazložitev:
Nepremičnine parcela 683/8, pot, v izmeri 113 m2, parcela 
683/9, pot, v izmeri 136 m2,  parcela 683/11, pot, v izmeri 16 
m2,  parcela 683/12, pot, v izmeri 28 m2, k.o. Paški Kozjak, 
dejansko ležijo na travnatem delu ob obstoječi cesti in mejijo na 
zemljišča v lasti fizičnih oseb.

Svet Mestne občine Velenje je s Sklepom o spremembah in 
dopolnitvah sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s 
stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2010 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 08/10) odobril menjavo 
predmetnih nepremičnin. 

Zemljišče v naravi predstavlja območje, ki je v uporabi kot 
travnik ob nadomestni novozgrajeni cesti v Lokah. Predmetno 
zemljišče bo po izvzemu iz javnega dobra postalo last MO 
Velenje. MO Velenje bo predmetno zemljišče menjala za 
zemljišča v lasti fizičnih oseb, ki dejansko ležijo na območju 
novozgrajene ceste, tako da bo MO Velenje pridobila parcele 
475/1, 476/1, 476/2, 477/1, 479/1, 479/2, 479/4, 480/1, 480/2, 
482/1 in 482/2, vse k.o. Paški Kozjak. 
Mestna občina Velenje navedenih zemljišč ne potrebuje več, 
zato predlaga prenehanje statusa javnega dobra in menjavo 
zemljišč z fizično osebo zaradi ceste.

Datum: 10.11.2010

Pripravila:
Zdenka Gradišnik, univ. dipl.prav., s.r.

Župan:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 15/06 – UPB1, 26/07 in 18/08) 
predlagam svetu, da ta sklep sprejme.

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.



15. november 2010 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 01/ stran 11

            3. seja Sveta Mestne občine Velenje



           15. november 2010GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJEstran 12  / Številka 01

3. seja Sveta Mestne občine Velenje



15. november 2010 GLASILO SVETA MESTNE OBČINE VELENJE Številka 01/ stran 13

            3. seja Sveta Mestne občine Velenje

Predlagatelj: ŽUPAN                                            Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 7. odstavka 11. člena Zakona o 
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07), 15. 
člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 
84/07, 94/07, 55/09 in 100/09), 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik Mo Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) dne ________ sprejel

SKLEP 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o načrtu 

pridobivanja in razpolaganja s stvarnim 
premoženjem mestne občine Velenje za leto 

2010
1. člen

V Sklepu o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim 
premoženjem mestne občine Velenje za leto 2010 (Uradni 
vestnik Mo Velenje, št. 18/08, 4/10, 6/10, 10/10 in 12/10; v 
nadaljevanju Sklep) se spremeni 2. odstavek 2. člena Sklepa 
tako, da se glasi:
»Razpolaganje s stvarnim premoženjem v lasti občine se za 
leto 2010 načrtuje v okvirni ocenjeni vrednosti 10.659.113,56 
EUR.«

2. člen
Sklep začne veljati s sprejemom in se objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

  
Številka:  460-02-0003/2006-281
Datum:  

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV:
Pravna podlaga:
Skladno s 7. odstavkom 11. člena Zakona o stvarnem 
premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07, 
v nadaljevanju ZSPDPO) sprejme svet samoupravne lokalne 
skupnosti na predlog organa pristojnega za izvajanje proračuna 
samoupravne skupnosti (župana) letni načrt pridobivanja in 
razpolaganja z nepremičnim premoženjem. V nadaljevanju isti 
odstavek navedenega člena ZSPDPO omogoča, da  lahko svet 
samoupravne skupnosti določi, da letni načrt pridobivanja in 
razpolaganja za nepremičnine samoupravne lokalne skupnosti 
pod določeno vrednostjo sprejme župan, pri čemer Statut 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/06-
UPB1, 26/07 in 18/08; v nadaljevanju: Statut) v 10. alineji 
prvega odstavka 24. člena Statuta določa, da svet sprejme letni 
načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
občine nad vrednostjo določeno z odlokom o proračunu. Odlok 
o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2010 (Uradni vestnik 
Mo Velenje, št. 19/08; v nadaljevanju: Odlok o proračunu za 
leto 2010) v 22. členu določa, da sprejme občinski svet letni 
načrt pridobivanja nepremičnega premoženja občine za 
nepremičnine v posamični vrednosti nad 100.000,00 EUR, 
župan pa letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za 
nepremičnine v posamični vrednosti do 100.000,00 EUR.

Ocena finančnih in drugih posledic:

Ocenjeni obsegi razpolaganja stvarnega premoženja so 
načrtovani v navedenih višinah:
Prihodki od prodaje zemljišč v letu 2010 se s tem letnim načrtom 
ne spreminjajo in se predvidevajo v višini 5.815.075,02 EUR.

Prihodki od prodaje stavb ali stavb z deli stavb v letu 2010 se s 
tem letnim načrtom predvidevajo v višini 4.844.038,54 EUR.

Prihodki od prodaje zemljišč s stavbami se ne predvidevajo.
Ocenjeni obseg prodaje nepremičnin se določi v planu 
proračunskih prihodkov.
Ocenjeni obsegi nakupa stvarnega premoženja so načrtovani 
v navedenih višinah:
Sredstva namenjena odkupu zemljišč, stavb ali stavb z deli 
stavb ter zemljišč s stavbami se s tem letnim načrtom ne 
spreminjajo.  

Uvrstitev nepremičnin v Prilogo 1:

V Prilogi 1 se v preglednici A: Načrt razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem občine v letu 2010 pod naslov 2010 – Stavbe 
ali stavbe z deli stavb  za zaporedno številko 100 dodajo 
zaporedne številke 101 in 102.

Nepremičnina, ki je uvrščena pod zaporedno številko 101 pod 
naslovom 2010-Stavbe ali stavbe z deli stavb v preglednici A: 
Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 
2010, predstavlja skupni prostor (64.E) v pritličju stanovanjske 
stavbe na naslovu Kidričeva 5 v Velenju. Predmetni skupni 
prostor ima v najemu Aleš Delčnjak, s.p. , ki bi želel skupni 
prostor odkupiti. Vsi etažni lastniki so že podali soglasje k prodaji 
skupnega prostora. Idealni delež Mo Velenje na predmetnem 
skupnem prostoru znaša 396/10000. Kupnina za skupni prostor 
je bila določena na podlagi cenilnega zapisnika cenilke Vlaste 
Lederer in znaša 14.908,38 EUR. Glede na to, da je solastniški 
delež Mo Velenje 396/10000, znaša delež kupnine, ki odpade 
na Mo Velenje 590,37 EUR.

Nepremičnina oz. del stavbe, ki je uvrščen pod zaporedno 
številko 102 pod naslovom 2010-Stavbe ali stavbe z deli stavb v 
preglednici A: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem 
občine v letu 2010, je stanovanje na naslovu Jenkova 17 v 
Velenju v izmeri 71,88 m2. Stanovanje ima v najemu najemnica, 
ki ga želi odkupiti. Predmetno stanovanje je ocenil sodno 
zapriseženi cenilec. 

V Velenju, dne 9.11.2010
Pripravila:

višja svetovalka
                             Zdravka VASILJEVIĆ, s.r.

                                                        

ŽUPAN
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik Mo Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08)  
predlagam svetu, da ta sklep sprejme.
       

                                
      župan Mestne občine Velenje

  Bojan KONTIČ, s.r.
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Predlagatelj: ŽUPAN                                                                                                    Faza: PREDLOG   

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list 

Grafična priloga k točki 6, priloga 1 - preglednica A: Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine v letu 2010
zaporedna št. 101
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RS št. 12/1991),  Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Velenje (Uradni 
vestnik Mestne občine Velenje št. 7/1993), Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Velenje (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje št. 1/1997, 7/1997, 4/1999, 7/2007 in 18/2009) in 24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/2006-UPB1, 26/2007 in 
18/2008) na svoji  __ seji, dne _______________ sprejel naslednji

SKLEP
o izdaji soglasja k spremembam in 

dopolnitvam Statuta Javnega zavoda Lekarne 
Velenje

1. člen
Svet Mestne občine Velenje daje soglasje k Spremembam in 
dopolnitvam Statuta Javnega zavoda Lekarne Velenje, ki jih je 
sprejel svet zavoda Lekarne Velenje na 5. seji dne 24.5.2010.

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

Številka: 110-01-08/2004-10-560
Datum: 

Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV:
1. PRAVNA PODLAGA:
Pravna podlaga za sprejem je 46. člena Zakona o zavodih 
(Uradni list RS št. 12/1991), ki v prvem odstavku določa, da 
statut oziroma pravila zavoda sprejema svet zavoda s soglasjem 
ustanovitelja, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne 
Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 7/1993), ki 
povzema to določbo Zakona o zavodih.

2. RAZLOGI IN CILJI ZA SPREJEM AKTA SO:
S sprejetjem sklepa o soglasju ustanoviteljica Javnega zavoda 
Lekarna Velenje uresničuje svojo pravico in obveznost do 
zavoda tako, kot izhaja iz določb Zakona o zavodih (Uradni list 
RS št. 12/1991),  Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne 
Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 7/1993), 
Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Lekarne Velenje (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje št. 1/1997, 7/1997, 4/1999, 7/2007 in 18/2009. 
Statut začne veljati šele po pridobitvi soglasja ustanovitelja in 
po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
Predložene spremembe in dopolnitve Statuta Javnega zavoda 
Lekarne Velenje so usklajene z določbami ustanovitvenega 
akta tako, da vsebujejo vse bistvene sestavine kot to določata 
zakon o zavodih in ustanovitveni akt tega zavoda.
Cilj sprejetja Sprememb in dopolnitev Statuta Javnega zavoda 
Lekarne Velenje je zagotoviti pogoje za zakonito delovanje in 
poslovanje zavoda.

3. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH ČLENOV:  

1. člen
Spremeni se besedilo 1. člena Statuta javnega zavoda Lekarne 
Velenje in se v novem besedilu glasi :

Svet Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje, ustanavlja javni 
zavod Lekarno Velenje, za opravljanje lekarniške dejavnosti 
za območje občin : Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in 
Občine Šmartno ob Paki.

Obrazložitev :
Obstoječe besedilo je določalo, da je bil zavod ustanovljen z 
Odlokom, ki ga je sprejela skupščina občine Velenje na seji treh 
zborov. Skupščina občine, kot organ ne obstoja več, pristojni 
organ občine Velenje, ki sprejema tudi Odloke o ustanovitvi 
javnih zavodov, je svet mestne občine Velenje. Tako je ta organ 
v novem besedilu Statuta tudi naveden kot ustanovitelj javnega 
zavoda Lekarna Velenje. 
Javni zavod Lekarna Velenje opravlja svojo dejavnost na 
področju treh občin in je zato to tudi navedeno v besedilu 
spremenjenega in dopolnjenega člena.

2. člen
V celoti se črta besedilo 2. člena Statuta javnega zavoda 
Lekarne Velenje.

Obrazložitev :
Besedilo tega člena, ki je določalo, da je ustanovitelj javnega 
zavoda Lekarne Velenje Skupščina občine Velenje, se je črtalo 
iz razloga, kot je naveden v obrazložitvi k 1. členu.

3. člen
V celoti se črta besedilo 1. odstavka 3. člena Statuta javnega 
zavoda Lekarne Velenje.

Obrazložitev :
Obstoječe besedilo je določalo, da javni zavod opravlja 
lekarniško dejavnost za območje občine Velenje. Glede na to, 
da zavod opravlja dejavnost na območju treh občin, se je to 
besedilo črtalo, ustrezno pa je bil dopolnjen 1. člen.

4. člen
V besedilu 6. člena Statuta javnega zavoda Lekarne Velenje, 
se :

- v prvem odstavku se črta besedilo » p.o. »

Obrazložitev :
Oznaka »p.o.« je pomenila polno odgovornost. Ta oznaka se s 
spremembo zakonodaje po letu 1991 ne uporablja več, zakon 
o zavodih pa določa, da zavod za svoje obveznosti odgovarja s 
sredstvi  s katerimi razpolaga, za obveznosti pa odgovarja tudi 
ustanovitelj, če z zakonom ali aktom o ustanovitvi ni drugače 
določeno.

5. člen
Spremeni se besedilo 7. člena Statuta javnega zavoda Lekarne 
Velenje in se v novem besedilu glasi :

Lekarna Velenje in organizacijske  enote poslujejo preko 
transakcijskega računa.
Obrazložitev :
V besedilu tega člena se je opredelila sprememba, da zavod 
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posluje preko transakcijskega računa in ne žiro računa, saj so 
bili le ti z ukinitvijo nekdanje SDK tudi sami ukinjeni.

6. člen
Spremenita se besedili 5. in 6. alineje 9. člena Statuta javnega 
zavoda Lekarne Velenje in se v novem besedilu glasita :
- pridobitev in uvoz materiala, blaga, opreme in storitev za 
   potrebe dejavnosti zavoda
- dobava in izvoz blaga ter storitev

Obrazložitev :
Z besedilom tega člena je bilo dopolnjeno besedilo, ki navaja, 
katere dejavnosti lahko zavod opravlja poleg lekarniške 
dejavnosti. Tako je bila dodana dejavnost uvoza blaga in 
storitev ter dobave in izvoza blaga ter storitev.

7. člen
Spremeni se besedilo 10. člena Statuta javnega zavoda 
Lekarne Velenje in se v novem besedilu glasi: 

Zavod ima naslednje organizacijske enote :

- Lekarna Center Velenje, s sedežem : Vodnikova cesta 1, 
Velenje

-  Lekarna Kersnikova Velenje, s sedežem : Kersnikova cesta 
2 d, Velenje

-  Lekarna Cankarjeva Velenje, s sedežem : Cankarjeva cesta 
2 b, Velenje

- Lekarna Trebuša Velenje, s sedežem : Celjska cesta 40, 
Velenje

- Lekarna Šoštanj, s sedežem : Trg Jožeta Lampreta 1, 
Šoštanj

-  Lekarna Šmartno ob Paki, s sedežem : Šmartno ob Paki 80, 
Šmartno ob Paki

Obrazložitev :
Glede na dejstvo, da se je v času poslovanja zavoda  povečalo 
število njegovih organizacijskih enot iz treh na 5, se je besedilo 
tega člena ustrezno dopolnilo, tako da so sedaj navedene vse 
organizacijske enote.

8. člen
Spremeni se besedilo 17. člena Statuta javnega zavoda 
Lekarne Velenje in se v novem besedilu glasi:

Lekarno vodi vodja lekarne, ki vodi in organizira delo v lekarni 
ter odgovarja za njeno poslovanje in strokovnost dela.

Obrazložitev :
V besedilu tega člena se je spremenil naziv osebe, ki vodi 
in organizira delo v lekarni, kot organizacijski enoti. Tako se 
naziv upravnik, zamenja z nazivom vodja. Ta zamenjava je bila 
potrebna z uveljavitvijo novega zakona ZSPJS-J.

9. člen
Spremeni se besedilo 3. odstavka 18. člena Statuta javnega 
zavoda Lekarne Velenje in se v novem besedilu glasi :

Za lekarno  podpisuje listine vodja lekarne, za upravo pa  
pomočnik direktorja za finance.
Obrazložitev :
V tem členu se spreminjajo nazivi oseb, katere direktor pooblasti 

za podpisovanje listin. Tako za org. enoto lekarne podpisuje 
listine vodja, za upravo pa pomočnik direktorja za finance, kar 
je usklajeno tudi z organizacijo in sistemizacijo delovnih mest.

10. člen
Spremeni se besedilo 2. stavka, 1. odstavka 20. člena Statuta 
javnega zavoda Lekarne Velenje in se v novem besedilu glasi:

Pri pripravi planov dela in razvoja, zavod upošteva možnost 
pridobivanja sredstev  za svoje delo na podlagi pogodbe z 
Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in ostalimi 
zdravstvenimi zavarovalnicami ter možnosti prodaje blaga in 
storitev na trgu.

Obrazložitev :
V tem členu je poleg dejstva, da zavod pridobiva sredstva 
na podlagi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, opredeljena še možnost pridobivanja sredstev tudi 
od ostalih, na novo ustanovljenih zdravstvenih zavarovalnic.

11. člen
V 2. točki 21. člena Statuta javnega zavoda Lekarne Velenje, 
se na koncu besedila dodajo besede » in ostalimi zdravstvenimi 
zavarovalnicami ».

Obrazložitev :
Iz enakih razlogov, kot to velja za spremembo 20. člena, je bila 
opredeljena tudi sprememba 21. člena.

12. člen
V 1. odstavku 24. člena Statuta javnega zavoda Lekarne 
Velenje, se črtata besedili 4. in 5. alineje.

Obrazložitev :
Določila Zakona o delovnih razmerjih, prav tako pa tudi 
kolektivna pogodba dejavnosti, kot organe, ki odločata o 
pravicah zaposlenih delavcev, ne določata več disciplinske 
komisije, prav tako pa tudi ne komisije za varstvo pravic. 
Odločanje o disciplinski odgovornosti je v pristojnost direktorja, 
o varstvu pravic na drugi stopnji pa odloča pristojno delovno 
sodišče.

13. člen
V besedilu 28. člena  Statuta javnega zavoda Lekarne Velenje, 
se črta besedilo 7. alineje.

Obrazložitev :
Iz enakih razlogov, kot je bilo to navedeno za spremembo 24. 
člena, je opredeljena tudi sprememba 28. člena.

14. člen
Spremeni se besedilo 31. člena Statuta javnega zavoda 
Lekarne Velenje in se v novem besedilu glasi:

Direktor zavoda se imenuje na podlagi javnega razpisa, ki se 
objavi v sredstvih javnega obveščanja. Razpis mora vsebovati 
vse podatke in vsebine, kot to zahteva zakon in Statut zavoda.

15. člen
Za besedilom 31. člena  Statuta javnega zavoda Lekarne 
Velenje, se doda nov 31. a člen, katerega besedilo se glasi :
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Imenovanje razpisne komisije, naloge le te in izvedba izbirnega 
postopka ter imenovanja direktorja

Svet zavoda imenuje 3 člansko razpisno komisijo, ki jo 
sestavljajo predsednik in 2 člana, v kateri mora biti obvezno 
zastopan predstavnik delavcev zavoda, katere naloge so :

-  oblikuje besedilo razpisa in ga posreduje v objavo
-  preveri pravočasnost in popolnost vlog prijavljenih  

kandidatov in izpolnjevanje razpisnih pogojev
-  pravočasne in popolne prijave kandidatov, ki hkrati 

izpolnjujejo vse razpisne pogoje, posreduje svetu zavoda

Svet zavoda, na podlagi prispele dokumentacije s strani 
razpisne komisije :

-     pisno pozove vse prijavljene kandidate, da predstavijo svoje 
programe dela na seji sveta

-  izmed prijavljenih kandidatov izbere enega kandidata za 
zasedbo prostega delovnega mesta direktorja in zaprosi 
ustanovitelja k izdaji soglasja za imenovanje

-  za direktorja imenuje kandidata, za katerega je pridobil 
soglasje ustanovitelja

V kolikor svet zavoda v izbirnem postopku ugotovi, da nobeden 
izmed prijavljenih kandidatov ni primeren za zasedbo prostega 
delovnega mesta direktorja in na tej podlagi izbire ne opravi, 
oz. na podlagi izbire kandidata, zanj ne pridobi soglasja 
ustanovitelja, se javni razpis ponovi. Za čas do imenovanja 
direktorja na podlagi ponovljenega razpisa, se imenuje vršilec 
dolžnosti direktorja, vendar najdlje za eno leto.

Obrazložitev :
V členih 13., 14. in 15., se določa način imenovanja direktorja 
zavoda. Pri tem se natančno določa celoten postopek 
imenovanja, bistvena novost, glede na prejšnjo ureditev pa je v 
tem, da svet zavoda imenuje razpisno komisijo, ki ima povsem 
administrativno – strokovne naloge v postopku imenovanja, 
medtem ko so vse pristojnosti za izbiro in imenovanje direktorja 
v celoti prenesene na svet zavoda.

16. člen
V 33. členu Statuta javnega zavoda Lekarne Velenje, se :

-  spremeni besedilo 7. alineje, ki se v novem besedilu glasi :
 Imenuje in razrešuje vodje lekarn  ter vodje služb, po 

postopku, kot se opredeli v posebnem organizacijskem 
predpisu.

-  v besedilu 10. alineje črta besedilo »disciplinske komisije«.
-  v besedilu 11. alineje, se beseda »ukrepa«, napiše v množini, 

torej »ukrepe«

Obrazložitev :
Sprememba besedila tega člena določa, da se vodje lekarn 
ter vodje služb, imenujejo in razrešujejo po postopku, ki se 
opredeli v organizacijskem predpisu. Dosedanja ureditev je 
bila takšna, da so ti delavci, ki pa imajo pomembne naloge in 
tudi pristojnosti, sklenili le pogodbe o zaposlitvi, kot vsi ostali 
delavci. Ocena direktorja je, da je glede na pomembnost tega 
delovnega mesta potrebno, da se postopek pred sklenitvijo 
pogodbe o zaposlitvi posebej in podrobneje uredi v posebnem 
org. predpisu, prav tako pa tudi možnosti, da se delavci razrešijo 

opravljanja teh nalog. 
Iz razlogov, navedenih za spremembo 24. in 28. člena, je bila 
opredeljena tudi sprememba 10. alineje.

17. člen
Spremeni se besedilo 35. člena Statuta javnega zavoda 
Lekarne Velenje in se v novem besedilu glasi:

Strokovni svet sestavljajo : direktor zavoda, ki je predsednik 
strokovnega sveta, vodje lekarn, predstavnik lekarne Center 
Velenje, predstavnik farmacevtskih tehnikov in pomočnik 
direktorja za finance.

Obrazložitev :
Skladno s spremembami in dopolnitvami zaradi ustanovitve 
novih organizacijskih enot, kakor tudi spremembe sistemizacije 
delovnih mest, je bila nekoliko spremenjena oz. dopolnjena 
sestava strokovnega sveta, ki sedaj ustreza potrebam zavoda.

18.  člen
V celoti se črtata besedilo 37. in 38. člena Statuta javnega 
zavoda Lekarne Velenje.

Obrazložitev :
Iz razlogov, navedenih pri spremembah 24. in 28. člena, sta bili 
črtani tudi besedili 37. in 38. člena.

19. člen
V 40. členu Statuta javnega zavoda Lekarne Velenje, se črta 
besedilo prvega odstavka.

Obrazložitev :
Veljavna zakonodaja ne določa več obveznosti priprave in 
sprejema obrambnega načrta in je bilo  zato posledično črtano 
besedilo prvega odstavka.

20. člen
V 44. členu Statuta javnega zavoda Lekarne Velenje, se črta 
besedilo četrte alineje.

Obrazložitev :
Iz enakih razlogov, kot je to opredeljeno za spremembo 40. 
člena, je bilo črtano besedilo četrte alineje.

21. člen
V 5. odstavku 50. člena Statuta javnega zavoda Lekarne 
Velenje se beseda »upravnik«, nadomesti z besedo »vodja«.

Obrazložitev :
Ta sprememba je uskladila naziv vodje organizacijske enote.

22. člen
V besedilu 2. odstavka 54. člena Statuta javnega zavoda 
Lekarne Velenje se črtajo besede  » uporaba sredstev skupne 
porabe «.

Obrazložitev :
Zavod ne formira več sredstev skupne porabe in je zato tudi 
črtana pristojnost uporabe teh sredstev.

23. člen
V celoti se črtajo besedila 56., 58. in 59. člena Statuta javnega 
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zavoda Lekarne Velenje in se namesto besedila teh členov, 
doda novo besedilo 59. člena, ki se glasi :

Z dnem, ko stopi v veljavo ta statut javnega zavoda Lekarne 
Velenje, preneha veljati statut Lekarne Velenje, sprejet 
6.10.1994, ter spremembe in dopolnitve statuta z dne 6.03.1997 
in 23.06.1999. 

Spremembe Statuta javnega zavoda Lekarne Velenje začnejo 
veljati, ko jih na svoji seji sprejme svet zavoda, nanje podajo 
soglasje svet Mestne občine Velenje in sveta občin Šoštanj in 
Šmartno ob Paki ter osmi dan po objavi na oglasnih deskah 
zavoda.

24. člen
Razen sprememb Statuta javnega zavoda Lekarne Velenje, 
ki se sprejmejo s spremembo zgoraj navedenih členov, 
ostanejo vse  ostale določbe Statuta Lekarne Velenje z dne 
6.10.1994 ter sprememb Statuta z dne 6.3.1997 in 23.06.1999, 
vse do sprejema čistopisa Statuta, v celoti nespremenjene in 
veljavne.

25. člen
Spremembe Statuta začnejo veljati, ko jih na svoji seji sprejme 
svet zavoda in nanje podajo soglasje svet Mestne občine 
Velenje ter sveta občin Šoštanj in Šmartno ob Paki.  

Obrazložitev :
Členi 23., 24. in 25., glede na predlagane spremembe Statuta 
zavoda, določajo začetek veljavnosti teh sprememb, čistopisa 
Statuta in prenehanje veljavnosti obstoječega besedila Statuta 
ter njegovih sprememb.

4. OCENA FINANČNIH POSLEDIC: 

Sprejetje predlaganega sklepa ne pomeni finančnih posledic za 
Mestno občino Velenje.

Mestna občina Velenje je pridobila Sklep o izdaji soglasja k 
spremembam in dopolnitvam Statuta Lekarne Velenje št. 032-
7/2010 z dne 22.9.2010 od Sveta občine Šoštanj in Sklep o 
izdaji soglasja k spremembam in dopolnitvam Statuta Lekarne 
Velenje št. 032-01-01/2010 z dne 8.9.2010 od Sveta občine 
Šmartno ob Paki.

Velenje, dne 10.11.2010

Pripravila:                                                                                  
Nevenka LEMPL, viš.upr.del., s.r.

                                 Svetovalka III. za zdr. in soc.
                              
       
ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MOV, št. 15/2006-UPB1, 26/2007 in 18/2008)  
predlagam Svetu, da ta sklep sprejme.     

                                                                                                   
                župan Mestne občine Velenje

Bojan KONTIČ, s.r.

Predlagatelj: ŽUPAN                                                   Faza: PREDLOG                                                          

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 3., 20. in 22. člena Zakona o zavodih 
(Uradni list RS, št. 12/1991, 45/1994 - Odl. US, 8/1996, 36/2000-ZPDZC in 
127/2006-ZJZP), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi  (Uradni list, št. 
94/2007-UPB2, 27/2008 - Odl. US, 76/2008, 79/2009 in 51/2010) ter 24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006 – UPB-1, 
26/2007 in 18/2008) na svoji ____ seji dne _______ sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o 

ustanovitvi Javnega zavoda 
Mladinski center Velenje

1. člen
V Odloku o ustanovitvi Javnega zavoda Mladinski center 
Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 14/1996, 
2/2003 in 6/2008)  se prvi odstavek 5. člena spremeni tako, 
da se med dejavnosti, ki jih opravlja Mladinski center Velenje, 
dodata dve novi dejavnosti:
- I/55.204 planinski domovi in mladinska prenočišča ter
- I/55.900 dejavnost študentskih in dijaških domov.

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

Številka: 015-02-0008/2010-550
Datum:  

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV:
1. PRAVNA PODLAGA
Pravna podlaga za sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah 
odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Velenje 
(v nadaljevanju: odlok) je Zakon o zavodih (Uradni list RS, 
št. 12/1991, 45/1994 - Odl. US, 8/1996, 36/2000-ZPDZC in 
127/2006-ZJZP), ki v 20. členu opredeljuje, da lahko zavod 
spremeni in razširi dejavnost s soglasjem ustanovitelja.

2. OCENA SEDANJEGA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
AKTA
V obstoječem Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski 
center Velenje  so v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/2007 in 17/2008) opredeljene 
šifre dejavnosti Mladinskega centra Velenje. V okviru javnega 
zavoda je pričel delovati Mladinski hotel Velenje, čigar dejavnost 
je potrebno opredeliti tudi v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda 
Mladinski center Velenje. Mladinski center Velenje je bil dne 
11.10.2010 s strani Upravne enote Velenje opozorjen, da nima 
v registru evidentirane šifre dejavnosti za opravljanje dejavnosti 
mladinskih prenočišč. Določen jim je bil rok enega meseca, da 
se ta pomanjkljivost odpravi. Spremembe in dopolnitve Odloka 
o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Velenje so bile 
obravnavane in sprejete na dopisni seji sveta javnega zavoda 
Mladinski center Velenje.

3. CILJ
Osnovni cilj sprememb in dopolnitev Odloka o ustanovitvi 
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javnega zavoda Mladinski center Velenje je dopolnitev 
dejavnosti javnega zavoda, saj je z letošnjim letom v okviru 
Mladinskega centra Velenje pričel z obratovanjem Mladinski 
hotel Velenje.

4. KRATKA VSEBINA AKTA
Spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Mladinski center Velenje opredeljujejo nove šifre dejavnosti 
javnega zavoda, saj Mladinski center Velenje opravlja nove 
dejavnosti, ki v obstoječem Odloku o ustanovitvi javnega 
zavoda Mladinski center Velenje še niso opredeljene.

5. FINANČNE POSLEDICE
Sprejem tega odloka ne bo imel finančnih posledic za proračun 
Mestne občine Velenje. 

PREDLOG ZA SPREJEM PO SKRAJŠANEM POSTOPKU:
Ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve odloka, 
v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 99. člena Poslovnika 
Sveta MO Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006 in 
22/2008) predlagamo, da se odlok obravnava po skrajšanem 
postopku.

Velenje, 8.11.2010

Pripravila:
Darja Plaznik, univ. dipl. ped. in soc. kult., s.r.

                svetovalka I za kulturo                                  
                    

ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 15/2006 – UPB-1, 26/2007 in 18/2008), 
predlagam svetu, da ta odlok sprejme.

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.

Predlagatelj: ŽUPAN                                                                                                    Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 15. in 16. člena Zakona o varnosti 
cestnega prometa (Ur. list RS, št. 56/2008-UPB5, 57/2008-ZLDUVCP, 58/2009 in 
36/2010) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, 
št. 15/2006-UPB1, 26/2007 in  18/2008) na svoji _______ seji dne __________ 
sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ureditvi cestnega prometa in varstvu 

prometnih površin posebnega pomena v 
Mestni občini Velenje

1. člen
V odloku o ureditvi cestnega prometa in varstvu prometnih  
površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 12/2010-UPB1) se  4.f. člen spremeni 
tako, da se glasi:
»(1) Abonmaji za uporabnike posameznega stanovanja, ki se 
nahaja v območju parkirišč, kjer je plačilo parkirnine obvezno 
(modre cone) so: 
- prvi abonma (za cone A, B in C), za katerega se plača letni 

pavšal v višini 8 €. 
- drugi abonma (za cone A, B in C) za katerega se plača letni  

pavšal v višini 30 €. 

Cena zamenjave posameznega abonmaja med letom znaša 4 
€. 

Najemniki pokritih garažnih mest v lasti Mestne občine Velenje 
ter njihovi sostanovalci, ki stanujejo v območju cone C, niso 
upravičeni do prvega abonmaja za parkiranje na zunanjih 
parkiriščih.

(2) Abonmaji za pravne osebe, ki so s sporazumom prenesle 
parkirišča v njihovi lasti, v območju kjer je plačilo parkirnine 
obvezno (modre cone), v upravljanje občini. 

Za abonmaje pravnih oseb se plača letni pavšal v višini 30 €. 
Cena zamenjave posameznega abonmaja med letom znaša 4 
€. 

(3) Letna karta za parkiranje v območju parkirišč, kjer je plačilo 
parkirnine obvezno (modre cone) velja do konca koledarskega 
leta, njena cena pa znaša 300 €. V primeru, da število prodanih 
letnih kart doseže zgornjo mejo razpoložljivih parkirišč, se 
prodaja letnih kart ustavi.

(4) Mesečna karta za parkiranje v območju parkirišč, kjer je 
plačilo parkirnine obvezno (modre cone) velja za tekoči mesec, 
njena cena pa znaša 50 €. V primeru, da število prodanih 
mesečnih kart doseže zgornjo mejo razpoložljivih parkirišč, se 
prodaja mesečnih kart ustavi.«

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

Številka: 015-02-0007/2010                                                        
Datum:                                                                                        
                           župan Mestne občine Velenje

Bojan KONTIČ
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Obrazložitev:
1. PRAVNA PODLAGA:
15. in 16. člen Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP – 1 
– UPB5, Uradni list RS, št. 56/2008, 57/2008  in 58/2009) in 24. 
člen Statuta Mestne občine Velenje (UPB – 1, Uradni vestnik 
MO Velenje, št. 15/2006, 26/2007 in 18/2008).

2. RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA:
Leta 2006 smo sprejeli odlok o ureditvi cestnega prometa in 
varstvu prometnih površin posebnega pomena v mestni občini 
Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006). V 4. členu 
tega odloka je bilo določeno, da župan z odredbo med drugim 
določi višino pavšala za posamezne vrste abonmajev. 
Z odredbo Št. 015-02-03/2006 je bilo tako določeno, da se za 
prvi abonma (za cono A ali B), plača letni pavšal v višini 8,35€ 
in za drugi abonma (za cono A ali B) pavšal v višini 33,40€. 
Navedena zneska sta predstavljala preračun stare cene, 
izražene v tolarjih, ki je znašala 2.000 SIT za prvi in 8.000 
SIT (štirikratna vrednost prvega abonmaja) za drugi abonma. 
V naslednjih letih je odlok doživel številne spremembe, cene 
abonmajev pa so ves čas ostale nespremenjene.
Cena letne karte v višini 350 € je glede na cene abonmajev 
nesorazmerno visoka, zato  predlagamo  znižanje cene na 300 
€.

V veljavnem odloku smo v 4.f členu določili da so uporabniki 
posameznega stanovanja v območju cone C upravičeni samo 
do enega abonmaja za parkiranje v tej coni. Takšno ureditev je 
narekovalo skupno število parkirnih mest na območju bodoče 
cone C v primerjavi s številom stanovanjskih enot. 
Na podlagi izvedene optimizacije zarisa parkirnih mest v 
območju cone C, s strani projektantske firme ELEAiC, pa smo 
ugotovili, da število parkirnih mest omogoča poleg prvega, 
izdajo tudi drugega abonmaja za parkiranje za stanovalce 
v območju bodoče cone C. Na ta način izenačujemo število 
abonmajev za uporabnike posameznih stanovanj v vseh conah 
(A, B in C).

3. OCENA SEDANJEGA STANJA:
Zneska 8,35€ in 33,40€ sta v praksi izrazito nepraktična, saj 
večina uporabnikov ob prevzemu abonmaje plača z gotovino. 
Zaradi tega je postopek daljši, kar pomeni več čakanja v 
vrstah, večja je tudi možnost napak. Zaradi tega predlagamo, 
da se zneska prilagodita na 8€, oziroma 30€. Ob tem je treba 
povedati, da se cena abonmajev nominalno ni spremenila od 
vsega začetka obratovanja modrih con, leta 2003.
Ceno letne karte smo iz 200 €, kolikor je stala v letu 2009, v letu 
2010 dvignili na 360 €, kar je glede na ceno abonmajev preveč, 
zato jo znižujemo na 300 €.

4. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC:
Predlagane spremembe in dopolnitve odloka ne pomenijo 
dodatnih finančnih obremenitev za občinski proračun.

5. PREDLOG ZA SPREJEM PO SKRAJŠANEM POSTOPKU: 
Ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve odloka, 
v skladu z  99. členom Poslovnika  Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006-UPB-1 in 22/2008) 
predlagamo, da se odlok obravnava po skrajšanem postopku.

Prikaz členov Odloka o ureditvi cestnega prometa in varstvu 
prometnih površin posebnega pomena v Mestni občini Velenje, 

ki se spreminjajo:

4. f člen
(Abonmaji)

(1) Abonmaji za uporabnike posameznega stanovanja, ki se 
nahaja v območju parkirišč, kjer je plačilo parkirnine obvezno 
(modre cone) so: 
- prvi abonma (za cono A ali B) (za cone A, B in C), za katerega 

se plača letni pavšal v višini 8,35 € 8 €;
- drugi abonma (za cono A ali B) (za cone A, B in C), za 

katerega se plača letni  pavšal v višini 33,40 € 30 €. 
-    abonma za cono C, za katerega se plača letni pavšal v višini 

8,35 € 8 €.

Cena zamenjave posameznega abonmaja med letom znaša 4 
€. 

Najemniki pokritih garažnih mest v lasti Mestne občine Velenje 
ter njihovi sostanovalci, ki stanujejo v območju cone C, niso 
upravičeni do prvega abonmaja za parkiranje na zunanjih 
parkiriščih.

(2) Abonmaji za pravne osebe, ki so s sporazumom prenesle 
parkirišča v njihovi lasti, v območju kjer je plačilo parkirnine 
obvezno (modre cone), v upravljanje občini. 

Za abonmaje pravnih oseb se plača letni pavšal v višini 33,40 
€ 30 €. Cena zamenjave posameznega abonmaja med letom 
znaša 4 €. 

(3) Letna karta za parkiranje v območju parkirišč, kjer je plačilo 
parkirnine obvezno (modre cone) velja do konca koledarskega 
leta, njena cena pa znaša 350 € 300 €. V primeru, da število 
prodanih letnih kart doseže zgornjo mejo razpoložljivih parkirišč, 
se prodaja letnih kart ustavi.

(4) Mesečna karta za parkiranje v območju parkirišč, kjer je 
plačilo parkirnine obvezno (modre cone) velja za tekoči mesec, 
njena cena pa znaša 50 €. V primeru, da število prodanih 
mesečnih kart doseže zgornjo mejo razpoložljivih parkirišč, se 
prodaja mesečnih kart ustavi.

V Velenju, 11.11.2010

Pripravil:
Rudi Vuzem, org. dela, s.r.                                                        

 Višji referent I

ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 15/2006-UPB1, 26/2007 in 18/2008) 
predlagam svetu, da ta odlok sprejme.

                                                                                                   
           župan Mestne občine Velenje                                         

                                                                    Bojan KONTIČ, s.r.
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Predlagatelj:  ŽUPAN                    Faza: OSNUTEK

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 57. in 97. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09 in 80/10-ZUPUDPP) 
ter na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na …. seji, dne ........... sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O PROSTORSKIH 
UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE 
PLANSKE CELOTE 01, Krajevna skupnost 

Vinska gora (PUP 01)
1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o Prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje planske celote 01, Krajevna 
skupnost Vinska gora, ki je bil objavljen v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje, št. 04/10-UPB2 (v nadaljevanju besedila 
kratko: odlok o PUP 01).

2. člen
(1) V 1. členu odloka o PUP 01 se na koncu člena besedilo 
»aprila 2005« črta in se nadomesti z besedilom »novembra 
2010«.

(2) V 1. členu odloka o PUP 01 se za prvim odstavkom doda 
nov drugi odstavek, ki se glasi:

»Sestavni del odloka o PUP 01 je tudi kartografska 
dokumentacija iz 2. člena, točke 8, Odloka o spremembah in 
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine 
Velenje za obdobje 1986-2000, dopolnjen 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 2009 (v nadaljnjem 
besedilu: odlok o SDPS MOV, Uradni vestnik Mestne občine 
Velenje št. 17/10 in 21/10).«

3. člen
V celoti se črta 3. člen odloka o PUP 01 in se nadomesti z 
novim 3. členom, ki se glasi:

»Meja planske celote 01, ki jo obravnava odlok o PUP 01 je 
določena v odloku o SDPS MOV. Meja je prikazana tudi na 
kartografski dokumentaciji, ki je sestavni del odloka o PUP 01 
iz prvega odstavka 1. člena tega odloka.«

4. člen
V 14. členu odloka o PUP 01 se v deveti alineji na koncu doda 
stavek, ki se glasi:

»Minimalni odmik 1,00 m od sosednje parcele, za katerega 
ni potrebno soglasje lastnika sosednje parcele, velja tudi 
za gradnjo nepokritih parkirišč ob stanovanjskih in drugih 
objektih;«

5. člen
V 19. členu odloka o PUP 01 se v osmem (8), zadnjem odstavku 
na koncu doda stavek, ki se glasi:

»Kjer geološke razmere to dopuščajo je dopustno odvajanje 

teh vod v ponikalnice.«

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

Številka: 350-03-0002/2002-300 
Datum:         
       
                          

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.

OBRAZLOŽITEV OSNUTKA ODLOKA
(1) Pobudo za spremembe in dopolnitve PUP 01 je podal Urad 
za okolje in prostor Mestne občine Velenje zaradi prilagoditve 
obstoječega odloka o PUP 01 novemu Odloku o Odloka o 
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega 
plana Občine Velenje za obdobje 1986-2000, dopolnjen 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 2009 (v 
nadaljnjem besedilu: odlok o SDPS MOV, Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje št. 17/10 in 21/10). Minimalni spremembi sta 
predvideni v 14. in 19. členu odloka zaradi uskladitve besedila 
odloka o PUP 01 z ostalimi odloki v Mestni občini Velenje.
 
(2) Predvidene spremembe in dopolnitve odloka o PUP 01 
spreminjajo namenske rabe zemljišč na območju PUP 01 zaradi 
novo sprejetega odloka o SDPS MOV. Predvidene so le manjše 
spremembe posameznih členov odloka o PUP 01.

(3) Postopek za spremembe in dopolnitve odloka o PUP 01 
se je začel s sprejetjem sklepa o začetku postopka priprave, 
ki ga je sprejel župan Mestne občine Velenje (objavljen v 
Uradnem vestniku MOV št. 18/10). Javna razgrnitev sprememb 
in dopolnitev PUP je potekala od 20.09.2010 do 20.10.2010 (30 
dni). V času javne razgrnitve je Urad za okolje in prostor MOV 
izvedel javno obravnavo osnutka prostorskega akta (13.10.2010) 
skladno s sklepom o začetku postopka priprave sprememb in 
dopolnitev odloka o PUP 01. V času javne razgrnitve je bila na 
osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP 
01 podana ena pripomba oz. predlog za dopolnitev 19. člena 
odloka o PUP 01, ki smo jo upoštevali in jo vključili v dopolnjen 
osnutek odloka o PUP 01. 
       

             Obrazložitev pripravil:
  Vodja Urada za okolje in prostor MOV
  Marko VUČINA, univ.dipl.inž.arh., s.r.

ŽUPAN
Na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) 
predlagamo Svetu MO Velenje, da ta odlok sprejme.

Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.
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            3. seja Sveta Mestne občine Velenje

Predlagatelj:  ŽUPAN                   Faza: OSNUTEK

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 57. in 97. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09 in 80/10-ZUPUDPP) 
ter na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na …. seji, dne ........... sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O PROSTORSKIH 
UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE 

PLANSKE CELOTE 02; 
Krajevni skupnosti Škale-Hrastovec in 

Konovo-del (PUP 02)
1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o Prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje planske celote 02; Krajevni 
skupnosti Škale-Hrastovec in Konovo-del (PUP 02), ki je bil 
objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, št. 06/10-
UPB1 (v nadaljevanju besedila kratko: odlok o PUP 02).

2. člen
(1) V 1. členu odloka o PUP 02 se v celoti črta drugi odstavek in 
se nadomesti z novim drugim odstavkom, ki se glasi: 

»Sestavni del odloka o PUP 02 je tudi kartografska 
dokumentacija iz 2. člena, točke 8, Odloka o spremembah in 
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine 
Velenje za obdobje 1986-2000, dopolnjen 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 2009 (v nadaljnjem 
besedilu: odlok o SDPS MOV, Uradni vestnik Mestne občine 
Velenje št. 17/10 in 21/10).«

(2) V 1. členu odloka o PUP 02 se v celoti črta tretji odstavek. 
Četrti odstavek postane tretji.

(3) V 1. členu odloka o PUP 02 se v novem tretjem odstavku 
na koncu besedilo »avgusta 2009« črta in se nadomesti z 
besedilom »oktobra 2010«. 

3. člen
V 5. členu odloka o PUP 02 se za številko projekta 350-03-
0004/2001-300/KD besedilo »avgusta 2009« črta in se 
nadomesti z besedilom »oktobra 2010«. 

4. člen
V 11. členu odloka o PUP 02 se v deveti alineji na koncu doda 
stavek, ki se glasi:

»Minimalni odmik 1,00 m od sosednje parcele, za katerega 
ni potrebno soglasje lastnika sosednje parcele, velja tudi 
za gradnjo nepokritih parkirišč ob stanovanjskih in drugih 
objektih;«

5. člen
V 39. členu odloka o PUP 02 se črta deseti (10) odstavek in se 
nadomesti z novim desetim odstavkom, ki se glasi:

»Drenažne vode, površinske žive vode in neonesnažene 

meteorne vode s streh in utrjenih površin, je potrebno ločeno 
odvajati v površinske odvodnike ali vodotoke. Kjer geološke 
razmere to dopuščajo je dopustno odvajanje teh vod v 
ponikalnice.«

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

Številka: 350-03-0004/2001-300 
Datum:         
       
   župan Mestne občine Velenje

Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV OSNUTKA ODLOKA
(1) Pobudo za spremembe in dopolnitve PUP 02 je podal Urad 
za okolje in prostor Mestne občine Velenje zaradi prilagoditve 
obstoječega odloka o PUP 02 novemu Odloku o Odloka o 
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega 
plana Občine Velenje za obdobje 1986-2000, dopolnjen 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 2009 (v 
nadaljnjem besedilu: odlok o SDPS MOV, Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje št. 17/10 in 21/10). Minimalni spremembi sta 
predvideni v 11. in 39. členu odloka zaradi uskladitve besedila 
odloka o PUP 02  z ostalimi odloki v Mestni občini Velenje.
 
(2) Predvidene spremembe in dopolnitve odloka o PUP 02 
spreminjajo namenske rabe zemljišč na območju PUP 02 zaradi 
novo sprejetega odloka o SDPS MOV. Predvidene so le manjše 
spremembe posameznih členov odloka o PUP 02.

(3) Postopek za spremembe in dopolnitve odloka o PUP 02 
se je začel s sprejetjem sklepa o začetku postopka priprave, 
ki ga je sprejel župan Mestne občine Velenje (objavljen 
v Uradnem vestniku MOV št. 18/10). Javna razgrnitev 
sprememb in dopolnitev PUP 02 je potekala od 20.09.2010 do 
20.10.2010 (30 dni). V času javne razgrnitve je Urad za okolje 
in prostor MOV izvedel javno obravnavo osnutka prostorskega 
akta (13.10.2010) skladno s sklepom o začetku postopka 
priprave sprememb in dopolnitev odloka o PUP 02. V času 
javne razgrnitve je bila na osnutek odloka o spremembah in 
dopolnitvah odloka o PUP 02 podana ena pripomba oz. predlog 
za dopolnitev 39. člena odloka o PUP 02, ki smo jo upoštevali in 
jo vključili v dopolnjen osnutek odloka o PUP 02. 

                
Obrazložitev pripravil:

Vodja Urada za okolje in prostor MOV
Marko VUČINA, univ.dipl.inž.arh., s.r.

ŽUPAN
Na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) 
predlagamo Svetu MO Velenje, da ta odlok sprejme.

Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.
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            3. seja Sveta Mestne občine Velenje

Predlagatelj:  ŽUPAN                      Faza: OSNUTEK

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 57. in 97. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09 in 80/10-ZUPUDPP) 
ter na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na …. seji, dne ........... sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O PROSTORSKIH 
UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE 

PLANSKE CELOTE 03; 
Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka 

in Bevče (PUP 03)
1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o Prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje planske celote 03; Krajevne 
skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 03), ki je bil 
objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, št. 06/10-
UPB1 (v nadaljevanju besedila kratko: odlok o PUP 03).

2. člen
(1) V 1. členu odloka o PUP 03 se na koncu prvega odstavka 
letnica »2009« črta in se nadomesti z novo letnico »2010«.

(2) V 1. členu odloka o PUP 03 se v celoti črta drugi odstavek in 
se nadomesti z novim drugim odstavkom, ki se glasi: 

»Sestavni del odloka o PUP 03 je tudi kartografska 
dokumentacija iz 2. člena, točke 8, Odloka o spremembah in 
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine 
Velenje za obdobje 1986-2000, dopolnjen 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 2009 (v nadaljnjem 
besedilu: odlok o SDPS MOV, Uradni vestnik Mestne občine 
Velenje št. 17/10 in 21/10).«

3. člen
V 9. členu odloka o PUP 03 se v deseti alineji na koncu doda 
stavek, ki se glasi:
»Minimalni odmik 1,00 m od sosednje parcele, za katerega 
ni potrebno soglasje lastnika sosednje parcele, velja tudi 
za gradnjo nepokritih parkirišč ob stanovanjskih in drugih 
objektih;«

4. člen
V 51. členu odloka o PUP 01 se v osmem (8), zadnjem odstavku 
prvega poglavja z naslovom Komunalna infrastruktura, na 
koncu doda stavek, ki se glasi:

»Kjer geološke razmere to dopuščajo je dopustno odvajanje 
teh vod v ponikalnice.«

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

Številka: 350-03-0005/2001-300 
Datum:         
       
                                      župan Mestne občine Velenje 

             Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV OSNUTKA ODLOKA
(1) Pobudo za spremembe in dopolnitve PUP 03 je podal Urad 
za okolje in prostor Mestne občine Velenje zaradi prilagoditve 
obstoječega odloka o PUP 03 novemu Odloku o Odloka o 
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega 
plana Občine Velenje za obdobje 1986-2000, dopolnjen 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 2009 (v 
nadaljnjem besedilu: odlok o SDPS MOV, Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje št. 17/10 in 21/10). Minimalni spremembi sta 
predvideni v 9. in 51. členu odloka zaradi uskladitve besedila 
odloka o PUP 03 z ostalimi odloki v Mestni občini Velenje.
 
(2) Predvidene spremembe in dopolnitve odloka o PUP 03 
spreminjajo namenske rabe zemljišč na območju PUP 03 zaradi 
no sprejetega odloka o SDPS MOV. Predvidene so le manjše 
spremembe posameznih členov odloka o PUP 03.

(3) Postopek za spremembe in dopolnitve odloka o PUP 03 
se je začel s sprejetjem sklepa o začetku postopka priprave, 
ki ga je sprejel župan Mestne občine Velenje (objavljen v 
Uradnem vestniku MOV št. 18/10). Javna razgrnitev sprememb 
in dopolnitev PUP je potekala od 20.09.2010 do 20.10.2010 (30 
dni). V času javne razgrnitve je Urad za okolje in prostor MOV 
izvedel javno obravnavo osnutka prostorskega akta (13.10.2010) 
skladno s sklepom o začetku postopka priprave sprememb in 
dopolnitev odloka o PUP 03. V času javne razgrnitve je bila na 
osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP 
03 podana ena pripomba oz. predlog za dopolnitev 19. člena 
odloka o PUP 03, ki smo jo upoštevali in jo vključili v dopolnjen 
osnutek odloka o PUP 03. 

       
             Obrazložitev pripravil:

                         Vodja Urada za okolje in prostor MOV
                           Marko VUČINA, univ.dipl.inž.arh., s.r.

ŽUPAN
Na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) 
predlagamo Svetu MO Velenje, da ta odlok sprejme.

Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.
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            3. seja Sveta Mestne občine Velenje

Predlagatelj:  ŽUPAN                 Faza: OSNUTEK

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 57. in 97. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09 in 80/10-ZUPUDPP) 
ter na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na …. seji, dne ........... sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O PROSTORSKIH 
UREDITVENIH POGOJIH ZA ODPRTI 

PROSTOR PLANSKE CELOTE 04
1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o Prostorskih 
ureditvenih pogojih za odprti prostor planske celote 04, ki je 
bil objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, št. 
10/10-UPB1 (v nadaljevanju besedila kratko: odlok o PUP).

2. člen
(1) V 1. členu odloka o PUP se na koncu prvega odstavka 
letnica »2009« črta in se nadomesti z novo letnico »2010«.

(2) V 1. členu odloka o PUP se v celoti črta drugi odstavek in se 
nadomesti z novim drugim odstavkom, ki se glasi: 

»Sestavni del odloka o PUP je tudi kartografska dokumentacija 
iz 2. člena, točke 8, Odloka o spremembah in dopolnitvah 
prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Velenje za 
obdobje 1986-2000, dopolnjen 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 2009 (v nadaljnjem besedilu: odlok 
o SDPS MOV, Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 17/10 
in 21/10).«

3. člen
V 7. členu odloka o PUP se v prvem odstavku (1), deveti alineji 
prvega odstavka (1) na koncu doda stavek, ki se glasi:

»Minimalni odmik 1,00 m od sosednje parcele, za katerega 
ni potrebno soglasje lastnika sosednje parcele, velja tudi 
za gradnjo nepokritih parkirišč ob stanovanjskih in drugih 
objektih;«

4. člen
V 8. členu odloka o PUP se črta deveti (9) odstavek in se 
nadomesti z novim devetim odstavkom, ki se glasi:

»Drenažne vode, površinske žive vode in neonesnažene 
meteorne vode s streh in utrjenih površin, je potrebno ločeno 
odvajati v površinske odvodnike ali vodotoke. Kjer geološke 
razmere to dopuščajo je dopustno odvajanje teh vod v 
ponikalnice.«

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

Številka: 350-03-0007/2001-300 
Datum:                                  
       
                                župan Mestne občine Velenje 
                   Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV OSNUTKA ODLOKA
(1) Pobudo za spremembe in dopolnitve PUP je podal Urad 
za okolje in prostor Mestne občine Velenje zaradi prilagoditve 
obstoječega odloka o PUP novemu Odloku o Odloka o 
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega 
plana Občine Velenje za obdobje 1986-2000, dopolnjen 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 
2009 (v nadaljnjem besedilu: odlok o SDPS MOV, Uradni 
vestnik Mestne občine Velenje št. 17/10 in 21/10). Minimalni 
spremembi sta predvideni v 7. in 8. členu odloka o PUP zaradi 
uskladitve besedila odloka o PUP z ostalimi odloki v Mestni 
občini Velenje.
 
(2) Predvidene spremembe in dopolnitve odloka o PUP 
spreminjajo namenske rabe zemljišč na območju PUP zaradi 
no sprejetega odloka o SDPS MOV. Predvidene so le manjše 
spremembe posameznih členov odloka o PUP .

(3) Postopek za spremembe in dopolnitve odloka o PUP se 
je začel s sprejetjem sklepa o začetku postopka priprave, 
ki ga je sprejel župan Mestne občine Velenje (objavljen v 
Uradnem vestniku MOV št. 18/10). Javna razgrnitev sprememb 
in dopolnitev PUP je potekala od 20.09.2010 do 20.10.2010 
(30 dni). V času javne razgrnitve je Urad za okolje in prostor 
MOV izvedel javno obravnavo osnutka prostorskega akta 
(13.10.2010) skladno s sklepom o začetku postopka priprave 
sprememb in dopolnitev odloka o PUP. V času javne razgrnitve 
je bila na osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka 
o PUP podana ena pripomba oz. predlog za dopolnitev 8. člena 
odloka o PUP, ki smo jo upoštevali in jo vključili v dopolnjen 
osnutek odloka o PUP.

Velenje, 10.11.2010 
       

             Obrazložitev pripravil:
Vodja Urada za okolje in prostor MOV
Marko VUČINA, univ.dipl.inž.arh., s.r.

ŽUPAN
Na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, 
Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) 
predlagamo Svetu MO Velenje, da ta odlok sprejme.

Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.
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            3. seja Sveta Mestne občine Velenje

Predlagatelj:  ŽUPAN                                       Faza: OSNUTEK
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 57. in 97. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09 in 80/10-ZUPUDPP) 
ter na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na …. seji, dne ........... sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O PROSTORSKIH 
UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE 

PLANSKE CELOTE 05; naselja Kavče, 
Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in 

Tajna (PUP 05)
1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o Prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje planske celote 05; naselja 
Kavče, Podkraj (zahodni del), Zabrdo, Podgorje in Tajna (PUP 
05), ki je bil objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine 
Velenje, št. 10/10-UPB2 (v nadaljevanju besedila kratko: odlok 
o PUP 05).

2. člen
(1) V 1. členu odloka o PUP 05 se na koncu prvega odstavka 
mesec in leto »novembra 2009« črtata in se nadomestita z 
novima »oktober 2010«.

(2) V 1. členu odloka o PUP 05 se v celoti črta drugi odstavek in 
se nadomesti z novim drugim odstavkom, ki se glasi: 

»Sestavni del odloka o PUP 05 je tudi kartografska 
dokumentacija iz 2. člena, točke 8, Odloka o spremembah in 
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine 
Velenje za obdobje 1986-2000, dopolnjen 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 2009 (v nadaljnjem 
besedilu: odlok o SDPS MOV, Uradni vestnik Mestne občine 
Velenje št. 17/10 in 21/10).«

3. člen
V 25. členu odloka o PUP 05 se v osmem (8), zadnjem odstavku 
prvega poglavja z naslovom Komunalna infrastruktura, na 
koncu doda stavek, ki se glasi:

»Kjer geološke razmere to dopuščajo je dopustno odvajanje 
teh vod v ponikalnice.«

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

Številka: 350-03-0006/2001-300 
Datum:
          
                            župan Mestne občine Velenje 

Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV OSNUTKA ODLOKA
(1) Pobudo za spremembe in dopolnitve PUP 05 je podal Urad 
za okolje in prostor Mestne občine Velenje zaradi prilagoditve 
obstoječega odloka o PUP 05 novemu Odloku o Odloka o 
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega 
plana Občine Velenje za obdobje 1986-2000, dopolnjen 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 2009 
(v nadaljnjem besedilu: odlok o SDPS MOV, Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje št. 17/10 in 21/10). 
 
(2) Predvidene spremembe in dopolnitve odloka o PUP 05 
spreminjajo namenske rabe zemljišč na območju PUP 05 zaradi 
no sprejetega odloka o SDPS MOV. Predvidene so le manjše 
spremembe posameznih členov odloka o PUP 05. Predvidena 
je le manjša sprememba in dopolnitev 25. člena odloka o PUP 
05.

(3) Postopek za spremembe in dopolnitve odloka o PUP 05 
se je začel s sprejetjem sklepa o začetku postopka priprave, 
ki ga je sprejel župan Mestne občine Velenje (objavljen v 
Uradnem vestniku MOV št. 18/10). Javna razgrnitev sprememb 
in dopolnitev PUP je potekala od 20.09.2010 do 20.10.2010 (30 
dni). V času javne razgrnitve je Urad za okolje in prostor MOV 
izvedel javno obravnavo osnutka prostorskega akta (13.10.2010) 
skladno s sklepom o začetku postopka priprave sprememb in 
dopolnitev odloka o PUP 05. V času javne razgrnitve je bila na 
osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP 
05 podana ena pripomba oz. predlog za dopolnitev 25. člena 
odloka o PUP 05, ki smo jo upoštevali in jo vključili v dopolnjen 
osnutek odloka o PUP 05.

Velenje, 10.11.2010 
       

             Obrazložitev pripravil:
 Vodja Urada za okolje in prostor MOV
 Marko VUČINA, univ.dipl.inž.arh., s.r.

ŽUPAN
Na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, 
Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) 
predlagamo Svetu MO Velenje, da ta odlok sprejme.

Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.
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Predlagatelj:  ŽUPAN                   Faza: OSNUTEK

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 57. in 97. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09 in 80/10-ZUPUDPP) 
ter na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na …. seji, dne ........... sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O PROSTORSKIH 
UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE 
PLANSKE CELOTE 06; naselje Arnače ter 
razložena naselja Ložnica, Silova in Laze 

(PUP 06)

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o Prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje planske celote 06; naselje 
Arnače ter razložena naselja Ložnica, Silova in Laze (PUP 06), 
ki je bil objavljen v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, 
št. 10/10-UPB1 (v nadaljevanju besedila kratko: odlok o PUP 
06).

2. člen
(1) V 1. členu odloka o PUP 06 se na koncu prvega odstavka 
mesec in leto »novembra 2009« črtata in se nadomestita z 
novima »oktober 2010«.

(2) V 1. členu odloka o PUP 06 se v celoti črta drugi odstavek in 
se nadomesti z novim drugim odstavkom, ki se glasi: 

»Sestavni del odloka o PUP 06 je tudi kartografska 
dokumentacija iz 2. člena, točke 8, Odloka o spremembah in 
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine 
Velenje za obdobje 1986-2000, dopolnjen 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 2009 (v nadaljnjem 
besedilu: odlok o SDPS MOV, Uradni vestnik Mestne občine 
Velenje št. 17/10 in 21/10).«

3. člen
V 21. členu odloka o PUP 06 se v četrtem (4) odstavku na 
koncu doda naslednji stavek, ki se glasi:

»Gradnja pomožnih kmetijskih objektov, ki služijo za namene 
kmetijske dejavnosti je dopustna tudi na kmetijskih zemljiščih, 
če si investitor predhodno pridobi soglasje pristojne Kmetijske 
svetovalne službe in pristojnega urada za okolje in prostor 
Mestne občine Velenje.«

4. člen
V 25. členu odloka o PUP 06 se v osmem (8) odstavku prvega 
poglavja z naslovom Komunalna infrastruktura, na koncu doda 
stavek, ki se glasi:

»Kjer geološke razmere to dopuščajo je dopustno odvajanje 
teh vod v ponikalnice.«

5. člen
Ta odlok začne veljati osmi (8) dan po objavi v Uradnem 

vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 350-03-0003/2001-300 
Datum:         
       
                                     

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.

OBRAZLOŽITEV OSNUTKA ODLOKA
 (1) Pobudo za spremembe in dopolnitve PUP 06 je podal Urad 
za okolje in prostor Mestne občine Velenje zaradi prilagoditve 
obstoječega odloka o PUP 06 novemu Odloku o Odloka o 
spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega 
plana Občine Velenje za obdobje 1986-2000, dopolnjen 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 2009 
(v nadaljnjem besedilu: odlok o SDPS MOV, Uradni vestnik 
Mestne občine Velenje št. 17/10 in 21/10). 
 
(2) Predvidene spremembe in dopolnitve odloka o PUP 06 
spreminjajo namenske rabe zemljišč na območju PUP 06 zaradi 
no sprejetega odloka o SDPS MOV. Predvideni sta le manjši 
spremembi in dopolnitvi 21. in 25. člena  odloka o PUP 06.

(3) Postopek za spremembe in dopolnitve odloka o PUP 06 
se je začel s sprejetjem sklepa o začetku postopka priprave, 
ki ga je sprejel župan Mestne občine Velenje (objavljen v 
Uradnem vestniku MOV št. 18/10). Javna razgrnitev sprememb 
in dopolnitev PUP je potekala od 20.09.2010 do 20.10.2010 (30 
dni). V času javne razgrnitve je Urad za okolje in prostor MOV 
izvedel javno obravnavo osnutka prostorskega akta (13.10.2010) 
skladno s sklepom o začetku postopka priprave sprememb in 
dopolnitev odloka o PUP 06. V času javne razgrnitve je bila na 
osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o PUP 
06 podana ena pripomba oz. predlog za dopolnitev 25. člena 
odloka o PUP 06, ki smo jo upoštevali in jo vključili v dopolnjen 
osnutek odloka o PUP 06.

Velenje, 10.11.2010 

       
Obrazložitev pripravil:

Vodja Urada za okolje in prostor MOV
 Marko VUČINA, univ.dipl.inž.arh., s.r.

ŽUPAN
Na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1, 
Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) 
predlagamo Svetu MO Velenje, da ta odlok sprejme.

Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, s.r.
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Predlagatelj:  ŽUPAN               Faza: OSNUTEK

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 57. in 97. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09 in 80/10-
ZUPUDPP) ter na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) na …. seji, dne 
........... sprejel

ODLOK
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA 
GORICO - VZHOD (RAZŠIRITEV)

1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o ZAZIDALNEM 
NAČRTU ZA GORICO - VZHOD (razširitev), ki je bil objavljen v 
Uradnem vestniku občine Velenje št. 8/91 in 6/09 (v nadaljevanju 
besedila  kratko: odlok o ZN).

2. člen
2. člen odloka o ZN se v celoti črta in se nadomesti z novim 2. 
členom, ki se glasi:

»Del območja urejanja z oznako S4/24 za katerega je izdelan 
zazidalni načrt, je v prostorskih sestavinah dolgoročnega plana 
Mestne občine Velenje (Odlok o spremembah in dopolnitvah 
prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Velenje za 
obdobje 1986 -2000, dopolnjen 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 2002, 2004 in 2009 – Odlok 
je objavljen v Uradnem listu RS št. 21/90, 34/92, za dele bivše 
občine Žalec, v Uradnem vestniku občine Velenje št. 17/88 
in v Uradnem vestniku MOV št. 7/01, 13/04, 17/10, 21/10) 
namenjeno stanovanjski gradnji.«

3. člen
3. člen odloka o ZN se v celoti črta in se nadomesti z novim 3. 
členom, ki se glasi:

»Zazidalni načrt je izdelan z namenom, da se omogoči gradnja 
osmih enodružinskih stanovanjskih hiš s pripadajočo komunalno 
infrastrukturo.«

4. člen
V 7. členu odloka o ZN se v celoti črta prva alineja in se 
nadomesti z novo prvo alinejo, ki se glasi:

»- Prvi sklop predvidene gradnje obravnava dve parceli, kjer 
sta predvidena objekta št. 1 in št. 2. Objekta stojita samostojno, 
severno in južno od predvidene ceste, ki predstavlja podaljšek 
Sončne poti. Objekta predstavljata smiselni zaključek prvega 
dela zazidave ZN Gorica – vzhod.«

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

»Pogoji za ureditev zelenih površin:
-   v celoti se naj ohrani gozd in gozdni rob na severnem delu 

ZN;
-   oporni zidovi na območju ZN se naj ozelenijo z grmovnicami 

ali popenjalkami;

-  predvidena pešpot se mora obsaditi z grmovnicami in 
avtohtonim drevjem;

-   posamezne gradbene parcele se lahko ločijo z živico.« 

6. člen
V 12. členu odloka o ZN se v drugem poglavju z naslovom 
»12.2. Kanalizacija« v celoti črta prvi stavek in se nadomesti z 
novim prvim stavkom, ki se glasi:
 
»Zasnova javne kanalizacije na obravnavanem območju je 
mešanega sistema.«

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

» Etapnost izvajanja načrta:

Etapnost izvajanja ZN ni posebej predpisana. Priporoča se v 
prvi etapi izgradnja vse komunalne infrastrukture, še posebej 
dovozne ceste, ki je podaljšek  Sončne poti. Sama zasnova 
ZN dopušča, da se objekta št. 1 in št. 2 gradita kot samostojni 
etapi izvedbe ZN. Priporoča se gradnja stanovanjskih objektov 
- dvojčkov (objekti št. 3,4,5,6,7 in 8) v eni etapi.
Izgradnja pešpoti s stopniščem ni pogoj za gradnjo posameznih 
stanovanjskih objektov in komunalne infrastrukture.«

8. člen
V celoti se črta 23. člen odloka o ZN.

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

Številka: 350-03-0003/2008-300 
Datum:   

             župan Mestne občine Velenje 
          Bojan KONTIČ
 
OBRAZLOŽITEV  
1.0. Opis načrtovanih prostorskih ureditev
Pobudo za spremembe in dopolnitve ZN je podal pooblaščenec 
podjetje Profil d.o.o. Velenje v imenu lastnikov zemljišč na 
območju veljavnega ZN (Spasoje Bulajić, Goran Tešić, Slađana 
Tešić in Biljana Kompan). Pooblaščenec v pobudi predlaga 
črtanje zadnjega odstavka 16. člena odloka o ZN. Gre za določilo, 
ki pred izgradnjo stanovanjskih objektov zahteva predhodno 
izgradnjo pešpoti od Sončne poti v Velenju do blokovne gradnje 
ob Goriški cesti v Velenju. Predlagatelj predlaga izbris tega 
določila opredeljenega v 16. členu odloka o ZN, saj je izgradnja 
pešpoti po predvidenem ZN, preko plazovitega terena nad 
večstanovanjskim objektom Goriška cesta 63, 65, vprašljiva. 
Poleg celovite presoje predloga pooblaščenca predlagane 
spremembe 16. člena odloka je Urad za okolje in prostor 
Mestne občine Velenje predlagal še nekatere druge manjše 
spremembe odloka, ki bodo prilagodile in dopolnile obstoječi 
odlok o ZN novi, veljavni prostorski zakonodaji.

2.0. Predvidene spremembe in dopolnitve ZN

Predvidene spremembe in dopolnitve ZN ne spreminjajo 
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namenske rabe zemljišč na območju ZN ampak je predvidena 
le sprememba nekaterih členov odloka zaradi etapnosti gradnje 
na območju ZN. Predvidena je tudi sprememba 2. člena odloka, 
ker je bil v septembru 2010 sprejet Odlok o spremembah in 
dopolnitvah prostorskih sestavin družbenega plana MOV 
(Uradni vestnik MOV št. 17/10 in 21/10). Ta odlok o spremembah 
in dopolnitvah ZN upošteva prej omenjeni odlok, obenem pa 
minimalno spreminja še nekatera določila veljavnega odloka o 
ZN in ga prilagaja novi prostorski zakonodaji, kar je razvidno iz 
samih določil odloka.

3.0. Postopek sprejemanja sprememb in dopolnite ZN

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev ZN je sprejel 
župan Mestne občine Velenje in je bil objavljen v Uradnem 
vestniku MOV št. 18/10. Urad za okolje in prostor MOV je 
izdelal osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka 
o ZN, ki je bil javno razgrnjen od 4.10.2010 do 3.11.2010 v 
prostorih Mestne občine Velenje in v Krajevni skupnosti Gorica. 
Javna obravnava osnutka odloka je bila izvedena 27.10.2010, 
v času javne razgrnitve. Postopek sprejemanja sprememb in 
dopolnitev ZN je potekal skladno z določili Zakona o prostorskem 
načrtovanju. V času javne razgrnitve in med javno obravnavo 
osnutka sprememb in dopolnitev odloka o ZN ni bilo pripomb 
na predlagan osnutek odloka o ZN.

Velenje, 10.11.2010

Obrazložitev pripravil: 
 Vodja Urada za okolje in prostor MOV 
 Marko VUČINA, univ.dipl.inž.arh., s.r.

ŽUPAN
Na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06-UPB1, 26/07 in 18/08) 
predlagamo Svetu MO Velenje, da ta odlok sprejme.

            župan Mestne občine Velenje
      Bojan KONTIČ, s.r
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Poročilo 
o izvedbi projekta počitniškega dela Mestne 
občine Velenje »Čisto moje Velenje 2010« 

Tudi letos je potekal vsakoletni projekt čiščenja in urejanja 
Velenja v obliki počitniškega dela mladih v mesecih junij, julij, 
avgust in september. Projekt „ČISTO MOJE VELENJE” se je 
pričel na območju MO Velenje dne 28.6.2010, po obsežnih 
pripravah. V projekt smo povabili vse krajevne skupnosti in 
mestne četrti, vse osnovne šole, vrtec in ostale zavode v MOV. 
Letos je na naš naslov prispelo 699 prošenj dijakov in študentov, 
predvsem iz naše občine. Prošnje iz ostalih občin smo zavrnili, 
v Šoštanj, pa smo poslali dopis in priložili prošnje njihovih 
občanov. Večina dijakov in študentov je bila razporejena tako, 
da smo v največji meri upoštevali njihove želje glede termina.

Pred začetkom smo se morali dogovoriti predvsem o logističnem 
vidiku projekta. Zagotovili smo dve vozili, 10 mentorjev, pripravili 
program dela ter pripravili vse zahtevane pogodbe. Posebnost 
letošnjega projekta je bil poudarek na medgeneracijskem 
sodelovanju; naši dijaki in študentje so delali tako s starostniki 
v Domu za varstvo odraslih, kot tudi z najmlajšimi v delavnicah 
Zveze prijateljev mladine. Oba segmenta sta bila izredno 
pozitivno sprejeta. Poskrbeli smo za ustrezno medijsko 
pokritost projekta s prispevki v lokalnih medijih, na RTVSLO ter 
na spletnih straneh MOV. Projekt je vodil, koordiniral ter skrbel 
za nemoten potek dela Janko Ramšak. Za administrativno 
pomoč, pripravo obvestil, seznamov, vabil in ostalega materiala 
je bil zadolžen Andrej Rupreht. 
Delo dijakov in študentov smo opredelili v programu opravil, ki 
je bil razdeljen na naslednje sklope: 
- KOMUNALNA OPREMA (klopi, javna razsvetljava, ograje 

mostov – železne, lesena ograja ob Paki, ograja na 
kotalkališču, konfini)

- JAVNA SNAGA (utrjene površine-parkirišča, pločniki, 
kolesarske steze, cone za pešce, neutrjene površine, črna 
odlagališča, ekološki otoki)

- ZELENJE (žive meje, drevnine)
- KRAJEVNE SKUPNOSTI (delo v dogovoru s KS; čiščenje, 

barvanje, urejanje okolice..)
- OSNOVNE ŠOLE (delo v dogovoru z ravnatelji, hišnik)
- VRTEC VELENJE (ureditev s tlakovci popločenih delov ter 

meje med asfaltnimi in travnimi površinami pri enotah)
- JAVNI ZAVODI (delo v dogovoru z direktorji)
- SONČNI PARK (čiščenje, urejanje zelenic in pohodnih 

površin, obrezovanje)
- POMOČ GASILCEM (delo poklicnega jedra PGD Velenje, 

delo v domovih PGD Pesje, PGD Šalek, PGD Vinska Gora, 
po prejetih programih)

- DELO V DOMU ZA VARSTVO ODRASLIH (po programu)
- DELO  V PROJEKTU MEDOBČINSKE ZVEZE 

PRIJATELJEV MLADINE (po programu)
- VAROVANJE CENTRALNEGA OTROŠKEGA IGRIŠČA 

(delo nadzora)
- DELO V PROJEKTU KAKO SE PIŠE MESTO 

(PROSTOROŽ – pomoč pri pripravi in izvedbi napisov)
- POMOČ PRI IZVEDBI TABORJENJA V RIBNEM (vodenje 

projekta, mentorstvo v skladu z dogovorom)
- POMOČ V TURISTIČNEM INFORMACIJSKI CENTRU

Obseg del je zajemalo predvsem pobiranje smeti in glaževine, 
obrezovanje živih mej in dreves, barvanje, zaščitni premazi 
jeklenih ograj, delo v okolici osnovnih šol v MOV in njihovih 
podružnic, delo v okolici enot vrtca, obrezovanje živih mej 
in okrasnega grmovja, sanacija divjih odlagališč, zlaganje 
tlakovcev, itd. Dela so potekala na naslednjih lokacijah:
- zelenice in parkirišča v centru mesta;
- parkirišča na Gorici in Šaleku;
- okolica Kardeljevega trga s pripadajočimi parkirišči;
- divja odlagališča v okolici mesta;
- avtobusna postajališča v mestu in na relaciji proti Dobrni;
- športna igrišča v mestu in v krajevnih skupnostih;
- okolice domov krajanov po KS; 
- čiščenje okolice velenjskega in šaleškega gradu;
- okolica Rdeče dvorane – skejt park;
- urejanje in čiščenje Sončnega parka, okolice Vile Mojce  ter 

okolice Kotalkališča;
- urejanje okolice Kopališke 3 (Dom obrambe in mladine);
- čiščenje parkirišča ob Trebuši; 
- fizično pletje plevela na določenih lokacijah, celotna 

Partizanska cesta;
- sprotni dogovor s predsedniki KS in MČ; posebni dogovor 

KS Šentilj, KS Paka pri Velenju
- sprotni dogovor z ravnatelji šol in direktorico vrtca;
- Dom za varstvo odraslih Velenje;
- gasilski domovi;
- delo na centralnem otroškem igrišču;
- pomoč v projektu Prostoroža po vsem mestu;
- Ribno, tabor mladih;
- Turistično informacijski center;
- vsi ekološki otoki po občini-redno;
- podhod pod Kidričevo;
- Koroška cesta – rušenje lesene ute

V skladu z dogovorom z Domom za varstvo odraslih, smo v 
vsakem terminu poskušali zagotoviti 5 mladih, z občutkom za 
starejše ljudi in z ročnimi spretnostmi. Ti so dnevno delali z 
ostarelimi v Domu. Progam del je obsegal: sprehode (sončni 
park, središče mesta…), organizirano družabništvo pred 
domom ali v primeru slabega vremena v telovadnici (branje 
časopisa, knjig, revij, pogovor, prepevanje…), izdelovanje 
mobilov za nepokretne stanovalce, dokončevanje izdelkov, 
urejanje okolice doma, sodelovanje v ustvarjalni delavnici, ter 
družabne igre (kegljanje, pikado, človek ne jezi se…). Odziv 
varovancev in vodstva doma je bil izredno lep in pozitiven. Za 
delo mladim se najlepše zahvaljujejo in upajo na ponovitev 
projekta naslednje leto. 
V dogovoru z Zvezo prijateljev mladine smo v času počitnic 
zagotovili tri mlade v vsakem terminu za izvajanje delavnic na 
otroškem igrišču za najmlajše, ki so dnevno obiskovali centralno 
otroško igrišče. Program je obsegal pripravo prostora, vodenje 
delavnic in pospravljanje. V delavnicah so se otroci igrali, risali 
in ustvarjali. Obisk je bil zelo dober, odziv otrok pa še boljši. 
V tem času so dijaki in študenti zagotavljali tudi red in mir na 
igrišču. S počitniškim delom smo pričeli 28.06.2010 in je trajalo 
do 1.10. v sedmih terminih po 10 delovnih dni.
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Razpored skupin, število udeležencev in število delovnih ur (v oklepaju mentorji): 

Pred pričetkom dela so vsi dijaki in študentje vključeni v projekt opravili usposabljanje iz varstva pri delu, ki ga je izvajalo podjetje 
Sintal, s katerim je sklenjena tudi ustrezna pogodba. Usposabljanje se je organiziralo v prostorih Mestne občine Velenje pred 
vsakim začetkom del po skupinah. Odvoz pobranih smeti in nabranega odpadnega materiala je opravljalo Podjetje za urejanje 
prostora. Zaradi novega načina dela z odpadki, smo se morali na to že prej ustrezno pripraviti. Za odvoz odpadkov iz ekoloških 
otokov smo imeli poseben dogovor. Količina zbranih in odpeljanih odpadkov:

- mešani komunalni odpadki:        3.380 kg
- mešani gradbeni odpadki:        6.810 kg
- odpadki primerni za kompostiranje (veje, trava. listje..):    35.420 kg

Skupaj je izvajalec odpeljal 45.610 kilogramov različnih odpadkov, ki so jih zbrali dijaki in študentje.
Orodje, vrečke in zaščitna sredstva, zaščitne rokavice smo sproti nabavljali po potrebi. Delo je potekalo v dopoldanskem času, 
od 7. do 15. ure, v primeru slabega vremena pa je delo odpadlo. Udeležence počitniškega dela smo razdelili v vsakem terminu v 
sedem skupin, ki so jih vodili mentorji Tina Javornik, Simona Jerenec, Maja Banovšek, Timotej Margon, Milan Damjanovič, Alenka 
Košir, Aleksandra Vasiljevič, Špela Podpečan, Nejc Lešnik in Metka Jelen. Skupine so bile številčno enakovredne, glede na število 
udeležencev v posameznem terminu. Mentorji so skupaj opravili 4224 delovnih ur vodenja skupin in nadzora izvajanja projekta.

skupina od dne do dne 
Št. udeležencev Št.

delovnih ur 

I. 28.06. 09.07. 114 (8) 8472,5 (640) 

II. 12.07. 23.07 122 (9) 8013 (600) 

III. 26.07 06.08. 82 (9) 5735 (680) 

IV. 09.08. 20.08. 106 (10) 7478 (596) 

V. 23.08. 03.09. 79 (8) 4970 (568) 

VI 06.09 17.09. 93 (8) 5046 (558) 

VII 20.09. 01.10. 62 (8) 3985 (582) 

Skupaj: 658 (60) 43699,5 (4224) 
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Stroški po�itniško delo 2010 

Vrsta stroška / izvajalec  Znesek v eur

voda (Osmica) 3.965,87

brezrokavniki (Tampotisk) 1.173,60

odvoz smeti (PUP) 12.222,37

orodje, barva (Hudovernik) 2.860,85

stroški dela  (Študentski servisi) 164.791,90

stroški dela mentorjev (pogodbe) 6,308,82

vre�ke, rokavice (Rednak) 3.362,82

igra�e, barvice, papir (Orbico) 209,53

varstvo pri delu (Sintal) 1.633,30

SKUPAJ: 196.529,10

Številka:  102-01-0001/2010-250    
Datum:    10.11.2010

Pripravila:
Andrej Rupreht, s.r.
Janko Ramšak, s.r.

                         župan Mestne občine Velenje
        Bojan KONTIČ, s.r.
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Predlog

ZAPISNIK 
2. seje Sveta Mestne občine Velenje

Seja je potekala v sejni dvorani Mestne občine Velenje, dne 9. 
11. 2010, s pričetkom ob 17. uri in zaključkom ob 18. 15.

Sejo je vodil župan Bojan KONTIČ, zapisnik je pripravila 
Brigita FUČIK.

Župan Bojan KONTIČ je otvoril sejo in ugotovil, da je od 
skupnega števila 33 članov sveta prisotnih 31 članov in je svet 
sklepčen. 

Opravičila se je članica sveta Marija Marjana KOREN.

Sledila je slovesna prisega svetnika Andreja KUZMANA, ki ni 
bil prisoten na 1. seji.

Člani sveta so za 2. sejo Sveta Mestne občine Velenje prejeli 
naslednje gradivo:

- Zapisnik 1. seje Sveta Mestne občine Velenje
- Predlog dnevnega reda s poročevalci, kazalom in 

opombami
- Predlog za razširitev dnevnega reda 2. seje Sveta Mestne 

občine Velenje
- Predlog Sklepa o potrditvi mandata članici občinskega 

sveta
- Predlog Sklepa o imenovanju Nadzornega odbora Mestne 

občine Velenje 
- Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za pripravo statuta 

občine, poslovnika sveta in  pravna vprašanja 
- Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za priznanja 
- Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za prošnje in 

pritožbe 
- Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za gospodarstvo 
- Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za področje 

gospodarskih javnih služb 
- Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za področje 

negospodarskih javnih služb 
- Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za okolje in prostor 
- Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za varstvo uporabnikov 

javnih dobrin 
- Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za varstvo pravic 

najemnikov stanovanj 
- Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za spremljanje dela 

občinskega redarstva in občinske inšpekcije
- Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo 

v cestnem prometu 
- Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja Javnega 

zavoda Rdeča dvorana Velenje 
- Predlog Ugotovitvenega Sklepa o prenehanju mandata 

članice Sveta JZ Knjižnica Velenje 
- Predlog Sklepa o ugotovitvi nezdružljivosti funkcij župana 

in člana sveta JZ Zdravstveni dom Velenje 
- Predlog Sklepa o ugotovitvi nezdružljivosti funkcij članov 

sveta 
- Poziv svetnicam in svetnikom Sveta MOV za posredovanje 

podatkov Komisiji za preprečevanje korupcije

- Zapisnik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja

Za 2. sejo je bil predlagan naslednji DNEVNI RED:

1. Potrditev zapisnika 1. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Vprašanja in pobude članov sveta
3. Predlog Sklepa o potrditvi mandata članici občinskega 

sveta  
4. Predlog Sklepa o imenovanju Nadzornega odbora Mestne 

občine Velenje 
5. Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za pripravo statuta 

občine, poslovnika sveta in pravna vprašanja 
6. Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za priznanja 
7. Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za prošnje in 

pritožbe 
8. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za gospodarstvo 
9. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za področje 

gospodarskih javnih služb 
10. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za področje 

negospodarskih javnih služb 
11. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za okolje in prostor 
12. Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za varstvo uporabnikov 

javnih dobrin 
13. Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za varstvo pravic 

najemnikov stanovanj 
14. Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za spremljanje dela 

občinskega redarstva in občinske inšpekcije
15. Predlog Sklepa o imenovanju komisije za mladinska 

vprašanja
16. Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo 

v cestnem prometu 
17. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja Javnega 

zavoda Rdeča dvorana ŠRZ Velenje
18. Predlog Sklepa o ugotovitvi nezdružljivosti funkcij župana 

in člana sveta JZ Zdravstveni dom Velenje
19. Predlog Sklepa o ugotovitvi nezdružljivosti funkcij članov 

sveta 
20. Odgovori na pobude in vprašanja

Župan Bojan KONTIČ je predlagal, da se z dnevnega reda 
umakne naslednja točka: 

- 15. točka - Predlog Sklepa o imenovanju komisije za 
mladinska vprašanja

Točka je bila umaknjena.

Župan Bojan KONTIČ je predlagal, da se dnevni red razširi 
tako, da se:

- na  18. točko uvrsti Predlog Ugotovitvenega Sklepa o 
prenehanju mandata članici Sveta JZ Knjižnica Velenje

Ostale točke se preštevilčijo.
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Prisotnih je bilo 31 članov sveta
1. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu, da se 
dnevni red razširi tako, da se: 

- na  18. točko uvrsti Predlog Ugotovitvenega Sklepa o 
prenehanju mandata članici Sveta JZ Knjižnica Velenje

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
2. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se 
je glasil: 2. seja Sveta Mestne občine Velenje bo potekala po 
naslednjem DNEVNEM REDU:
1. Potrditev zapisnika 1. seje Sveta Mestne občine Velenje
2. Vprašanja in pobude članov sveta
3. Predlog Sklepa o potrditvi mandata članici občinskega 

sveta  
4. Predlog Sklepa o imenovanju Nadzornega odbora Mestne 

občine Velenje 
5. Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za pripravo statuta 

občine, poslovnika sveta in pravna vprašanja 
6. Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za priznanja 
7. Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za prošnje in 

pritožbe 
8. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za gospodarstvo 
9. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za področje 

gospodarskih javnih služb 
10. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za področje 

negospodarskih javnih služb 
11. Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za okolje in prostor 
12. Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za varstvo uporabnikov 

javnih dobrin 
13. Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za varstvo pravic 

najemnikov stanovanj 
14. Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za spremljanje dela 

občinskega redarstva in občinske inšpekcije
15. Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo 

v cestnem prometu 
16. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja Javnega 

zavoda Rdeča dvorana ŠRZ Velenje
17. Predlog Ugotovitvenega Sklepa o prenehanju mandata 

članice Sveta JZ Knjižnica Velenje
18. Predlog Sklepa o ugotovitvi nezdružljivosti funkcij župana 

in člana sveta JZ Zdravstveni dom Velenje
19. Predlog Sklepa o ugotovitvi nezdružljivosti funkcij članov 

sveta 
20. Odgovori na pobude in vprašanja

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

 K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA
Potrditev zapisnika 1. seje Sveta Mestne 

občine Velenje

Razprave ni bilo.

Prisotnih je bilo 31 članov sveta. 
3. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu sklepa, ki se 
glasi: Potrdi se zapisnik 1. seje Sveta Mestne občine Velenje.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta. 
Predlog je bil sprejet. 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA
Vprašanja in pobude članov sveta

Zap. št. 1
Član sveta Anton DE COSTA je podal naslednja vprašanja in 
pobude:

1. Dejal je, da bi bilo potrebno, glede na to, da si občina 
prizadeva za naziv evropska prestolnica kulture, vložiti 
več truda v to, da bi bilo Velenje varno in prijazno mesto 
za kolesarje, pešce in invalide. Podal je pobudo k ureditvi 
pešpoti iz smeri Gorice na Kopališko cesto nasproti 
avtobusne postaje, da bi bila ta varna in bi ustrezala vsem 
kriterijem. Tam namreč ni zebre, ni klančine, ni steze za 
kolesarje, ki se vključujejo na desno stran. Prehod iz 
ceste pa še dodatno ogrožajo avtomobili, ki parkirajo na 
začasnem parkirišču. 

2. Postavil je vprašanje, kdaj se bo začelo z gradnjo igrišč 
med šolami Anton Aškerc, Gustav Šilih in Šolskim centrom 
Velenje. To bi bilo potrebno čim prej urediti, saj morajo zdaj 
otroci in dijaki hoditi na štadion. 

3. Dejal je, da se je preplastilo igrišče pred OŠ Gustava Šiliha, 
vendar daje pobudo, da bi bile take preplastitve v prihodnje 
iz tartana, ki so sicer res dražje, vendar so predvsem za 
otroke primernejše, saj je manj poškodb.

4. Dejal je, da so ležeči policaji na cesti ob OŠ Antona 
Aškerca odslužili svoje in je čas, da se na novo uredijo, ker 
ne ustrezajo več prometu in varnosti.

5. Postavil je vprašanje, ali še velja dogovor, da bodo spodnja 
parkirna mesta v novem trgovskem centru Mercator v 
splošni uporabi. To parkirišče je namreč odprto samo 
takrat, ko je odprta trgovina, ko se ta zapre pa se zapre 
tudi parkirišče. 

6. Dejal je, da so glede velikega travnika ob Šaleški cesti 
študentje arhitekture izvedli dva projekta, eden predvideva 
popolno zagraditev, drugi pa parkovno ureditev. Podal je 
pobudo, da bi se odprla neka širša razprava o parkovni 
rešitvi, saj  bi bila ta najbolj primerna, glede na to, da tukaj 
živi največ ljudi.

Zap. št. 2
Član sveta Ignac NOVAK je podal naslednjo pobudo:

1. Podal je pobudo, da se aktivno pristopi k realizaciji mestne 
tržnice, saj trenuten prostor ne ustreza. 
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Zap. št. 3
Član sveta Mihael LETONJE je podal naslednja vprašanja in 
pobude:

1. Dejal je, da je imela na gradu Turn neka glasbena skupina 
svoje prostore za vaje, zdaj pa je ostala brez njih, ker so 
na gradu predvidene neke druge aktivnosti. Člane skupine 
zanima, ali bi lahko dobili kakšen drug prostor po enako 
ugodni ceni.

2. Dejal je, da je bil en del Efenkove ceste že uspešno 
rekonstruiran, zanima pa ga, kdaj in kako bo Efenkova do 
konca urejena.

3. Dejal je, da je v preteklosti že predlagal, da bi se ob vstopu 
v Velenje postavila tabla, ki bi opozarjala npr. na to, da 
je bilo Velenje izbrano za najlepše mesto. Rečeno je bilo, 
da se bo ta možnost preučila in ga zanima, kako daleč 
je ta stvar. Poleg tega je bil obveščen, da je ob vstopu v 
Velenju nasproti premogovnika tabla oz. betonski steber, ki 
označuje vstop v Velenje močno zanemarjen in bi ga bilo 
potrebno urediti.

4. Dejal je, da sta v Pesju pred vrtcem in zraven Verižlja dva 
otoka za smeti, ki sta zelo hitro polna. Podal je pobudo, 
da bi se smeti pogosteje odvažale ali pa da bi se postavilo 
dodatne posode. Poleg tega je podal pobudo, da se 
naprosi delavce PUP-a, da bi po odvozu smeti pospravili 
tudi tiste smeti, ki ostanejo raztresene naokoli. Poleg tega 
pa tam že eno leto stojijo tudi betonski stebri za še eno 
odlagališče, vendar ni nič iz tega. 

5. Podal je pobudo, da bi se tudi druga polovica Verižlja 
očistila vej.

6. Županu je postavil vprašanje, kakšne spremembe 
namerava izvesti v občinski upravi in javnih zavodih.

7. Dejal je, da je župan na prejšnji seji dejal, da je prostor 
velikega pomena in je potrebno z njim ravnati gospodarno. 
Podal je pobudo, da bi izvedli neko javno raziskavo za rabo 
prostora, da bi lahko na podlagi tega izvedli neko večjo 
razpravo.

8. Postavil je vprašanje, kako je s komunalnim prispevkom. 
9. Dejal je, da lučke pri prehodih za pešce pred Upravno 

enoto Velenje in pri Lidlu ne gorijo več.
10. Dejal je, da še vedno pri Mercatorju ljudje zavijajo levo, 

poleg tega pa ga zanima tudi, če bodo postavili nazaj 
odštevalnik, ki je bil prej nameščen na teh semaforjih.

Zap. št. 4
Član sveta Stanislav VIDEMŠEK je podal naslednja vprašanja 
in pobude:

1. Na zadnji seji SPV-ja so ga prosili, da postavi naslednja 
vprašanja. 

Zanimalo ga je, kam naj se obrnejo predstavniki policije, ko 
zaznajo očitne napake v prometnem smislu, konkretno 
je to npr. zebra na Jenkovi. Na občino in na PUP je bilo 
poslano veliko dopisov, a ni bilo odgovora.

2. Postavil je vprašanje, kdo je odgovorna oseba za nadzor 
nad javno razsvetljavo. Na Partizanski cesti pri Esotech-u 
že več let namreč ne gori. Podoben problem so stebrički 
na regionalni cesti na Celjski, kjer je odpovedala vsa 
razsvetljava.

3. Postavil je vprašanje, kdo je projektiral  nevarni odsek 
zavijanja k Rdeči dvorani Velenje. Zanima ga, kdaj so 
se spremenili prostorski pogoji, ki dovoljujejo investitorju 

gradnjo brez krožišča pri Sparu, brez mostu čez Šaleško 
in brez predstavljene ureditve prometa na križišču proti 
hotelu Paka. Nevaren je tudi LCD zaslon, ki je v križišču. 
Omenil je tudi nesrečo na Cesti talcev. Dejal je, da je bila 
tam predvidena tako zgornja luč kot tudi spodnja osvetlitev 
zebre, nekdo pa se je odločil, da svetlobni bič ni potreben. 
Zanima ga, kdo je ta oseba in na podlagi česa se je tako 
odločila.

4. Dejal je, da so avtošole na parkirišču pred Rdečo dvorano 
Velenje izvajale prve ure vožnje. Zanima ga, kje lahko to 
izvajajo sedaj.

5. Dejal je, da so pri pripravi osnutka občinskega proračuna 
predvidevali razširitev dvorane v Vinski Gori. Podal je 
pobudo, da se v okviru tega uredi tudi priklop javne 
razsvetljave.

6. Predlagal je, da se pred koncem leta pripravi poročilo 
obnov lokalnih cest in javnih poti,  ki so predvidene po 
koncesiji.

7. Glede 3. razvojne osi je dejal, da bi bilo smiselno narediti 
širšo razpravo, kako v mesto umestiti celotno prometno 
ureditev, ki jo bo prinesla 3. razvojna os.

8. Dejal je, da je že pred časom podal pobudo stanovalcev 
na Kersnikovi, glede zožitve, vendar še vedno ni dobil 
odgovora.

9. Opozoril je na nevaren objekt na Janškovem selu. Dejal je, 
da so bili lastniki že obveščeni, da ga je potrebno odstranit, 
vendar tega niso naredili, to pa je potrebno rešiti, ker se 
objekt že ruši.

Zap. št. 5
Član sveta Janez PODBORNIK je postavil naslednje 
vprašanje:

1. Dejal je, da je bil dne 30. 6. sprejet pravilnik o dodeljevanju 
nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih čistilnih 
naprav. Postavil je vprašanje, zakaj razpis ni bil izveden in 
ali je sploh določena komisija za dodeljevanje sredstev.

Zap. št. 6
Član sveta Jurij TERGLAV je postavil naslednja vprašanja:
 
1. Postavil je vprašanje, kdaj bodo dobili odgovore na 

vprašanja in pobude iz 32. seje.
2. Zanima ga, kako se izvaja nadzor nad prepovedjo prehoda 

psov v Sončnem parku.
3. Postavil je vprašanje, kako je z izgradnjo optičnega  

omrežja v soseski Erjavčeva, Čopova, Cesta na jezero, 
Jerihova in Stanetova.

4. Zanima ga, kako je z urejenostjo wc-jev v novem delu 
zdravstvenega doma. Odprti so namreč samo v pritličju, 
kar je za starejše neugodno.

Zap. št. 7
Članica sveta Irma FÜRST-LAH je podala naslednji pobudi:

1. Postavila je vprašanje, kdaj bo Velenje dobilo smučišče.
2. Podala je pobudo za ureditev mestnega drsališča na 

kotalkališču v Sončnem parku.
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Zap. št. 8
Član sveta Andrej KUZMAN je podal naslednjo pobudo:

1. Dejal je, da  je MOV med občinami na tretjem mestu po 
zadolženosti. Podal je pobudo, da se v proračunu za  2011 
in 2012 posebej prikaže narava tega dolga in pa jasen plan 
za zmanjšanje le-tega.

Zap. št. 9
Član sveta Franc SEVER je podal naslednja vprašanja in 
pobude:

1. Dejal je, da v poročilu Komunalnega podjetja Velenje ni 
bilo navedenega nobenega dolga s strani Vegrada. Vendar 
pa je ta KP dolžan in ga zanima, zakaj tega v poročilu ni 
bilo.

2. Dejal je, da je v poročilu Zdravstvenega doma Velenje 
navedeno, da je Vegrad ZD dolžan 277.820,06 EUR. 
Sprašuje, ali je bil torej ZD podizvajalec Vegrada, da je 
dolžan. Želi, da se mu to obrazloži.

3. Podal je pobudo, da se skliče izredna seja glede bloka 6.
4. Dejal je, da se je kapela na Tomšičevi cesti dala v kulturno 

dediščino in daje pobudo, da se kapela zato tudi temu 
primerno vzdržuje.

5. Glede parkirišč pri Rdeči dvorani Velenje je podal pobudo, 
da se z RD dogovori, da bi lahko tisti, ki hodijo na rekreacijo 
izven delovnega časa Mercatorja parkirali na drugi strani, 
kjer ima RD zapornico.

6. Dejal je, da bi bilo prav, da se na eno izmed naslednjih sej 
uvrsti obravnava glede mestne tržnice.

7. Glede javne razsvetljave v Vinski Gori je dejal, da so bila 
vsa leta v proračunu predvidena sredstva zanjo, vendar pa 
službe niso ničesar naredile in bi bilo prav, da se pokrijejo 
stroški in se dokonča projekt, ki je potreben.

8. Podal je pobudo, da se dokonča projekt glede adaptacije 
mrliške vežice.

Zap. št. 10
Član sveta Rolando KALIGARO je podal naslednjo pobudo:

1.   Podal je pobudo, da se na cesti od Gorice proti Veleja parku 
na odseku med Cesto III. in IV. uredi nekakšen pločnik, saj 
ga sedaj tam ni in je nevarno za pešce.

K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o potrditvi mandata članici 

občinskega sveta

Predstavnik predlagatelja Bojan ŠKARJA je predstavil predlog 
sklepa.

Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
4. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
potrditvi mandata članici občinskega sveta.
 
Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

Sledila je slovesna prisega nove svetnice mag. Dragice 
POVH.

K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o imenovanju Nadzornega 

odbora Mestne občine Velenje

Predstavnik predlagatelja Bojan ŠKARJA je predstavil predlog 
sklepa.

Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
5. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
imenovanju Nadzornega odbora Mestne občine Velenje.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za 

pripravo statuta občine, poslovnika sveta in 
pravna vprašanja

Predstavnik predlagatelja Bojan ŠKARJA je predstavil predlog 
sklepa.

Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
6. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
imenovanju Komisije za pripravo statuta občine, poslovnika 
sveta in pravna vprašanja.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 6. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za 

priznanja

Predstavnik predlagatelja Bojan ŠKARJA je predstavil predlog 
sklepa.

Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
7. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
imenovanju Komisije za priznanja.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.
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K 7. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za 

prošnje in pritožbe

Predstavnik predlagatelja Bojan ŠKARJA je predstavil predlog 
sklepa.

Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
8. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
imenovanju Komisije za prošnje in pritožbe.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 8. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za 

gospodarstvo

Predstavnik predlagatelja Bojan ŠKARJA je predstavil predlog 
sklepa.

Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
9. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
imenovanju Odbora za gospodarstvo.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 9. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za 

področje gospodarskih javnih služb

Predstavnik predlagatelja Bojan ŠKARJA je predstavil predlog 
sklepa.

Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
10. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
imenovanju Odbora za področje gospodarskih javnih služb.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 10. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za 

področje negospodarskih javnih služb

Predstavnik predlagatelja Bojan ŠKARJA je predstavil predlog 
sklepa.

Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
11. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
imenovanju Odbora za področje negospodarskih javnih služb.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 11. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o imenovanju Odbora za 

okolje in prostor

Predstavnik predlagatelja Bojan ŠKARJA je predstavil predlog 
sklepa.

Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
12. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
imenovanju Odbora za okolje in prostor.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 12. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za varstvo 

uporabnikov javnih dobrin

Predstavnik predlagatelja Bojan ŠKARJA je predstavil predlog 
sklepa.

Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
13. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
imenovanju Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 13. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za varstvo 

pravic najemnikov stanovanj

Predstavnik predlagatelja Bojan ŠKARJA je predstavil predlog 
sklepa.

Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
14. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
imenovanju Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.
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K 14. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o imenovanju Komisije za 
spremljanje dela občinskega redarstva in 

občinske inšpekcije

Predstavnik predlagatelja Bojan ŠKARJA je predstavil predlog 
sklepa.

Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
15. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
imenovanju Komisije za spremljanje dela občinskega redarstva 
in občinske inšpekcije.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 15. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o imenovanju Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Predstavnik predlagatelja Bojan ŠKARJA je predstavil predlog 
sklepa.

Prisotnih je bilo 31 članov sveta.
16. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 16. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju 

direktorja Javnega zavoda Rdeča dvorana 
ŠRZ Velenje

Predstavnik predlagatelja Bojan ŠKARJA je predstavil predlog 
sklepa.

Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
17. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa 
o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda Rdeča 
dvorana ŠRZ Velenje.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 17. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Ugotovitvenega Sklepa o prenehanju 
mandata članici Sveta JZ Knjižnica Velenje

Predstavnik predlagatelja Bojan ŠKARJA je predstavil predlog 
sklepa.

Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
18. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu 
Ugotovitvenega Sklepa o prenehanju mandata članici Sveta JZ 
Knjižnica Velenje.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 18. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o ugotovitvi nezdružljivosti 

funkcij župana in člana sveta JZ Zdravstveni 
dom Velenje

Predstavnik predlagatelja Bojan ŠKARJA je predstavil predlog 
sklepa.

Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
19. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa 
o ugotovitvi nezdružljivosti funkcij župana in člana sveta JZ 
Zdravstveni dom Velenje.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.

K 19. TOČKI DNEVNEGA REDA
Predlog Sklepa o ugotovitvi nezdružljivosti 

funkcij članov sveta

Predstavnik predlagatelja Bojan ŠKARJA je predstavil predlog 
sklepa.

Prisotnih je bilo 32 članov sveta.
20. SKLEP
Predlog
Svet Mestne občine Velenje je glasoval o predlogu Sklepa o 
ugotovitvi nezdružljivosti funkcij članov sveta.

Za predlog so glasovali vsi prisotni člani sveta.
Predlog je bil sprejet.
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K 20. TOČKI DNEVNEGA REDA
Odgovori na vprašanja in pobude svetnikov 

Odgovori na vprašanja in pobude bodo podani v pisni 
obliki.

Seja je bila zaključena ob 18. 15.

Zapisnik je pripravila Brigita Fučik.

Velenje, 12.11.2010

Župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

Predlagatelj: ŽUPAN                                                     Faza: OSNUTEK

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(Uradni list RS št. 94/07-UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 79/09 in 51/10) in 24. člena 
Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 15/06-UPB-1, 26/07 in 
18/08) na svoji …….. seji dne ……… sprejel

ODLOK 
O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM 

PODROČJU OBČINSKE UPRAVE MESTNE 
OBČINE VELENJE

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom se določa organizacija in delovno področje 
občinske uprave Mestne občine Velenje (v nadaljevanju: 
občinska uprava), način vodenja občinske uprave, pristojnosti, 
pooblastila in odgovornosti ter urejajo druga vprašanja v zvezi 
z delovanjem občinske uprave.

Organizacija občinske uprave mora biti prilagojena poslanstvu 
ter nalogam lokalne skupnosti ter poslovnim procesom, ki 
potekajo v občinski upravi z namenom, da se zagotovi: 
- zakonito, strokovno, racionalno, učinkovito in usklajeno 

izvrševanje nalog občinske uprave ter organov občine,
- smotrna organizacija in vodenje dela v občinski upravi, 
- usmerjenost občinske uprave k uporabnikom njenih storitev, 
- zakonito, pravočasno, učinkovito uresničevanje pravic, 

interesov in obveznosti udeležencev v postopku ter drugih 
strank, 

- koordinirano izvajanje nalog in učinkovito izvajanje projektnih 
nalog,

- učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem upravnih in drugih 
nalog, 

- učinkovito in usklajeno sodelovanje občinske uprave z ožjimi 
deli občine,

- učinkovito sodelovanje z občinskimi upravami drugih občin, 
organi državne uprave ter drugimi organi, organizacijami in 
institucijami pri reševanju skupnih zadev. 

Moška spolna slovnična oblika uporabljena v tem odloku se 
uporablja kot nevtralna za ženske in moške.

2. člen
Občina v okviru ustave in zakonov ter podzakonskih aktov 
samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in izvršuje naloge, ki 
so nanjo prenesene z zakoni.

Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne 
in razvojne naloge, naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih 
služb iz občinske pristojnosti ter druge naloge v okviru pravic 
in dolžnosti mestne občine na delovnih področjih določenih 
z zakoni in podzakonskimi akti, s Statutom Mestne občine 
Velenje, z drugimi občinskimi akti ter s tem odlokom. 

Pri svojem delu mora ravnati nepristransko in ne sme dajati 
neupravičenih koristi oziroma prednosti posameznikom, 
pravnim osebam ali interesnim skupinam. 

3. člen
Delo občinske uprave je javno. 

Javnost dela občinske uprave se uresničuje:
- z objavljanjem splošnih aktov, 
- z uradnimi sporočili za javnost, 
- s posredovanjem informacij javnega značaja,
- z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah 

sodelovanja,
- s predstavitvijo dela občinske uprave in posameznih 

projektov na svetovnem spletu in drugih medijih,
- na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani 

z delom občinske uprave. 

Župan obvešča javnost o delu občinske uprave. Podžupani, 
direktor občinske uprave ter drugi javni uslužbenci obveščajo 
javnost o delu s svojega delovnega področja po predhodnem 
pooblastilu župana. 

4. člen
Pri poslovanju s strankami mora občinska uprava zagotoviti 
spoštovanje njihove osebnosti in osebnega dostojanstva ter 
zagotoviti, da čim hitreje in čim lažje uresničujejo svoje pravice 
in pravne koristi. 

Občinska uprava je dolžna omogočiti strankam posredovanje 
pripomb in kritik glede svojega dela ter te pripombe in kritike 
obravnavati ter nanje odgovarjati v razumnem roku. 

5. člen
Občinska uprava v okviru delovnih področij izvršuje naloge:
-  iz izvirne pristojnosti občine, 
-  z zakonom določene naloge iz državne pristojnosti, ki se 

nanašajo na razvoj mest ter 
-  na podlagi predhodnega soglasja občine tudi posamezne 

naloge iz prenesene pristojnosti države, če država za to 
zagotovi ustrezna sredstva. 

Če se občina poveže v pokrajino, lahko občinska uprava v 
okviru delovnih področij izvršuje naloge pokrajine. 

Občina ne more opravljati za drugo občino nalog, ki so po 
zakonu ali drugem predpisu naloge občinske uprave, razen 
strokovnih in tehničnih nalog. 
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Če se občine povežejo in ustanovijo skupen organ občinske 
uprave, lahko občinska uprava svoje naloge izvaja v skupnem 
organu občinske uprave.

Dvoje ali več občin lahko zaradi gospodarnejšega in 
učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb skupaj ustanovi javni 
zavod ali javno podjetje. Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic 
ter za usklajevanje odločitev v zvezi z zagotavljanjem javnih 
služb občinski sveti ustanovijo skupni organ, ki ga sestavljajo 
župani, strokovne naloge za skupni organ zagotavlja občinska 
uprava občine, v kateri je njegov sedež. 

Občina lahko, na podlagi občinskega predpisa, za izvajanje 
posameznih upravnih nalog iz izvirne pristojnosti občinske 
uprave podeli javno pooblastilo javnemu podjetju, javnemu 
zavodu, javni agenciji, javnemu skladu, drugi pravni osebi ali 
posamezniku, če se s tem omogoči učinkovitejše in smotrnejše 
opravljanje nalog občinske uprave zlasti, če se v celoti ali 
pretežno financirajo s plačili uporabnikov. Če občinski predpis 
dopušča, da za pridobitev javnega pooblastila kandidira več 
pravnih oseb ali posameznikov, se izbira opravi po javnem 
natečaju. Pri izvajanju javnega pooblastila imajo izvajalci 
pravice in dolžnosti občinske uprave. 

II. VODENJE OBČINSKE UPRAVE, NAČIN DELA, 
ODGOVORNOSTI TER POOBLASTILA 

6. člen
Župan predstavlja in zastopa občino in občinski svet ter usmerja 
in nadzira občinsko upravo. Župan je predstojnik občinske 
uprave.

Župan lahko za izvrševanje proračuna in opravljanje drugih 
nalog iz svoje pristojnosti pooblasti podžupana, direktorja 
občinske uprave ali drugega javnega uslužbenca. 

Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske 
uprave. Direktor občinske uprave je za svoje delo in delo 
občinske uprave odgovoren županu. 

7. člen
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 pa župan, če ni z zakonom 
drugače določeno. O pritožbah zoper odločbe organa skupne 
občinske uprave odloča župan občine, v katere krajevno 
pristojnost zadeva spada, če ni z zakonom drugače določeno. 
O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih stvareh 
iz prenesene pristojnosti, odloča pristojni državni organ, ki ga 
določa zakon. 

Uradne osebe, ki izpolnjujejo s predpisi določene pogoje 
lahko za vodenje ali odločanje v upravnem postopku na prvi 
stopnji pooblasti direktor občinske uprave oziroma za vodenje 
postopka na drugi stopnji župan. 

O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov organov občine 
odloča v upravnem sporu pristojno sodišče. 

8. člen
Uradna oseba, ki vodi postopek ali je pooblaščena za odločanje 
v postopku mora ves čas trajanja postopka po uradni dolžnosti 
paziti, da ne obstajajo okoliščine, ki bi povzročile dvom v 
objektivnost oziroma nepristranost uradne osebe. Uradna 
oseba mora v primeru obstoja izločitvenega razloga postopati 
skladno z zakonom.

O izločitvi uradnih oseb odloči direktor občinske uprave, ki v 
primeru izločitve o stvari tudi odloči. O izločitvi uradnih oseb 
nosilca javnega pooblastila odloči župan. O izločitvi direktorja 
občinske uprave ali župana odloča občinski svet, ki v primeru 
izločitve o stvari tudi odloči. 

9. člen
Župan oziroma po njegovem pooblastilu direktor občinske 
uprave odloča o sklenitvi delovnih razmerij v občinski upravi 
in o imenovanju javnih uslužbencev v naziv na podlagi akta, 
ki ureja sistemizacijo delovnih mest ter kadrovskega načrta 
delovnih mest občinske uprave ter izdaja za izvrševanje tega 
namena potrebne odločbe in druge akte, ki se nanašajo na 
uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega 
razmerja javnih uslužbencev občinske uprave. 

V skladu s sistemizacijo delovnih mest občinske uprave, 
ki jo določi župan, opravljajo naloge občinske uprave javni 
uslužbenci na uradniških in  na strokovno tehničnih delovnih 
mestih. 

Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občinski 
inšpektorji kor uradne osebe s posebnimi pooblastili in 
odgovornostmi, v skladu z zakonom, s katerim je urejen 
inšpekcijski nadzor. 

10. člen
Direktorja občinske uprave imenuje in razrešuje s položaja 
župan. Mandat direktorja traja 5 let in je po prenehanju mandata 
skladno z zakonom lahko ponovno imenovan. Izpolnjevati mora 
pogoje za imenovanje v naziv v skladu z zakonom, ki ureja 
položaj javnih uslužbencev. 

Direktor občinske uprave: 
- vodi in usklajuje delo občinske uprave,
- skrbi za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje 

nalog občinske uprave, 
- izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji ter 

pooblašča v skladu z zakonom javne uslužbence občinske 
uprave za opravljanje posameznih dejanj v upravnem 
postopku oziroma za odločanje v upravnem postopku na 
prvi stopnji, 

- opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje 
v projektnih skupinah, 

- opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem 
občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi in 
institucijami,

- predlaga županu sprejem določenih odločitev na predlog 
občinske uprave,

- opravlja druge naloge določene s predpisi ter po nalogu in 
pooblastilu župana. 

Direktor občinske uprave lahko na podlagi pooblastila župana:
- odloča v postopkih, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, 

obveznosti in odgovornosti v zvezi z delovnimi razmerji 
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zaposlenih v občinski upravi,
- imenuje projektne time za vodenje posameznih projektov,
- izvršuje proračun in skrbi za izvajanje notranjega nadzora.

11. člen
Za izvedbo nalog, ki zahtevajo sodelovanje več javnih 
uslužbencev iz različnih področij dela občinske uprave ter za 
izvedbo najzahtevnejših projektov, ki po svoji naravi zahtevajo 
sodelovanje strokovnih, znanstvenih in drugih organizacij 
oziroma zunanjih sodelavcev, se oblikujejo projektne time 
ali druge oblike sodelovanja (v nadaljevanju: projektni tim). 
Projektni tim se določi za čas trajanja projekta. 

Projektni tim ustanovi župan ali po njegovem pooblastilu 
direktor občinske uprave. Z aktom o ustanovitvi projektnega 
tima se določi sestavo in vodjo projektnega tima, njegove 
naloge, odgovornosti in pristojnosti, roke za izvedbo, potrebna 
sredstva in druge pogoje za delo. 

12. člen
Za izvedbo nalog, ki zahtevajo posebno obravnavo ali posebno 
strokovnost in jih javni uslužbenci občinske uprave ne morejo 
opraviti sami ali pa glede na njihovo naravo to ni smotrno, lahko 
župan pooblasti oziroma sklene pogodbo z zunanjimi izvajalci, 
ki izpolnjujejo strokovne in druge z zakonom predpisane pogoje. 
V pooblastilu oziroma pogodbi se določi sestavo, naloge, roke 
za izvedbo nalog, potrebna sredstva in drugi pogoji za delo.

13. člen
Za usklajevanje dela občinskega sveta, občinske uprave 
in drugih organov občine lahko župan sklicuje kolegij, ki ga 
sestavljajo podžupani ter direktor občinske uprave. Župan 
lahko v delo kolegija vključi tudi druge osebe. 

Kolegij obravnava načelna, strokovna, organizacijska in druga 
vprašanja, ki so skupnega pomena, obravnava in sprejema 
gradiva za seje občinskega sveta ter sprejema sklepe, mnenja 
in druge odločitve. 

Spremljanje izvajanja projektov se izvaja na projektnih kolegijih, 
kjer vodje projektov ter po potrebi drugi člani projektnih timov 
predstavljajo potek posameznega projekta. 

14. člen
Direktor občinske uprave lahko kot posvetovalno telo za 
usklajevanje dela občinske uprave sklicuje kolegij občinske 
uprave, ki zlasti:
- obravnava vprašanja organizacije dela in učinkovitosti 

poslovanja ter usklajuje delo občinske uprave,
- obravnava, usklajuje in sprejema izhodišča za pripravo 

programov dela občinske uprave,
- obravnava vprašanja z delovnega področja organov občinske 

uprave,
- obravnava delovne osnutke splošnih aktov, ki jih sprejema 

občinski svet ter predlaga spremembe in dopolnitve splošnih 
aktov,

- oblikuje in sprejema strokovna mnenja o vprašanjih, ki mu jih 
posreduje župan, direktor občinske uprave, občinski svet ali 
drugi organi občine,

- opravlja druge naloge na predlog župana ali direktorja 
občinske uprave.

Na kolegij se lahko poleg vodij po potrebi k sodelovanju povabi 

tudi druge javne uslužbence ali zunanje strokovnjake. 

15. člen
Javni uslužbenec občinske uprave opravlja naloge določene z 
zakoni in drugimi predpisi v skladu s pristojnostmi, navodili in 
pooblastili, ki jih ima. 

Javni uslužbenec mora svoje naloge opravljati v skladu z 
načelom zakonitosti, strokovnosti, zaupnosti, častnega ravnanja 
ter politično nevtralno in nepristransko, z upoštevanjem 
kodeksa, ki ureja ravnanje javnih uslužbencev. 

Javni uslužbenec mora svoje naloge opravljati strokovno, 
vestno, hitro, nepristransko ter kvalitetno in pri tem upoštevati 
le javni interes in konkretne okoliščine primera. Pri svojem delu 
ravna po pravilih stroke in se v ta namen stalno usposablja ter 
izpopolnjuje, pri čemer pogoje za strokovno izpopolnjevanje in 
usposabljanje zagotavlja delodajalec. 

Javni uslužbenec mora biti lojalen do delodajalca, spoštljiv tako 
v odnosih z občani, ki jim služi, ko v odnosih z nadrejenimi, 
sodelavci in podrejenimi. Pri opravljanju javnih nalog ne sme 
ravnati samovoljno ali v škodo katerekoli osebe, skupine, 
osebe javnega ali zasebnega prava, primerno mora upoštevati 
pravice, dolžnosti in ustrezne interese le teh.  Svojo pravico do 
odločanja po prosti presoji mora uresničevati nepristransko in 
ob upoštevanju meril, določenih v predpisih. 

Javni uslužbenec je odgovoren, da se izogiba vsakemu 
nasprotju interesov, bodisi, da je to nasprotje resnično ali 
možno. Svojega položaja ne sme izkoriščati za svoj zasebni 
interes. Javni uslužbenec ne sme opravljati funkcij in pridobitne 
dejavnosti, ki niso združljive z opravljanjem javnih nalog in s 
pravicami in obveznostmi javnega uslužbenca. Na nasprotje 
interesov in na nezdružljivost mora javni uslužbenec paziti po 
uradni dolžnosti. 

Javni uslužbenec mora gospodarno in učinkovito uporabljati 
javna sredstva, s ciljem doseganja najboljših rezultatov ob 
enakih stroških oziroma enakih rezultatih ob najnižjih stroških. 

Javni uslužbenec mora vselej ravnati tako, da ohranja in krepi 
zaupanje v javnost in poštenost, nepristranskost in učinkovitost 
opravljanja javnih nalog. S primernim upoštevanjem pravice 
do dostopa informacij je javni uslužbenec dolžan, da ustrezno 
in z vso potrebno zaupnostjo obravnava vse informacije in 
dokumente, ki jih je pridobil med zaposlitvijo. 

16. člen
Za svoje delo so javni uslužbenci odgovorni neposrednemu 
vodji, direktorju in županu.

Javni uslužbenci so pri svojem delu dolžni upoštevati veljavno 
zakonodajo in veljavne interne predpise, ki jih sprejema 
delodajalec ter izpolnjevati pogodbene in druge obveznosti iz 
delovnega razmerja.

Kršitve obveznosti iz prejšnjega odstavka pomenijo kršitve 
delovnih obveznosti. Zoper kršitelje bo uveden disciplinski 
postopek.  

Javni uslužbenci so odškodninsko odgovorni za škodo, ki jo 
pri delu ali v zvezi z delom naklepno ali iz hude malomarnosti 
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protipravno povzročijo občinski upravi ali tretji osebi. 

III. PODROČJA DELA OBČINSKE UPRAVE

17. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne, 
razvojne in druge naloge lokalne samouprave, zlasti pa:
- odloča o pravicah, obveznostih in pravnih koristih v konkretnih 

upravnih postopkih s svojega delovnega področja,
- pripravlja predloge razvojnih ter drugih programov in 

finančnih načrtov ter skrbi za njihovo izvrševanje,
- izvršuje proračun, 
- daje navodila posrednim uporabnikom občinskega proračuna 

za zagotavljanje namenske uporabe proračunskih sredstev 
ter za gospodarno ravnanje z občinskim premoženjem ter 
skrbi za njihovo izvrševanje,

- opravlja nadzor nad izvajanjem dejavnosti financiranih iz 
proračuna in sicer po namenu, obsegu ter dinamiki porabe 
ter pripravlja poročila in predloge v zvezi z izvajanjem teh 
dejavnosti,

- upravlja s premoženjem občine in upravlja nadzor nad 
upravljanjem s premoženjem občine, ki je preneseno v 
upravljanje,

- vodi zbirke informacij javnega značaja,
- opravlja strokovno in administrativno delo za potrebe 

občinskega sveta in njegovih delovnih teles ter drugih 
organov občin, 

- za organe občine pripravlja predloge splošnih in posamičnih 
aktov ter druga gradiva ter zagotavlja strokovno pomoč pri 
izvajanju nalog,

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

- izvaja nadzor nad poslovanjem institucij, ki jih je ustanovila 
oziroma soustanovila ter nadzor nad institucijami, katerih 
dejavnost financira v skladu z zakonom in ustanovitvenim 
aktom, 

- spremlja zakonodajo ter sodeluje pri pripravi predpisov, 
spremlja stanje na svojem področju ter predlaga ukrepe,

- vodi evidence, določene z zakoni ter podzakonskimi akti ter 
predpisi občine,

- sodeluje pri delu ožjih delov občine in jim nudi strokovno 
pomoč,

- pripravlja gradiva za zastopanje občine pred raznimi organi,
- sodeluje pri organizaciji prireditev v občini in pri mednarodnih 

dogodkih,
- vodi druge evidence in pripravlja poročila ter druge akte 

skladno z zakoni in podzakonskimi akti ter predpisi občine,
- sodeluje v projektnih timih ter z drugimi institucijami,
- opravlja druge naloge, ki ji jih v skladu s predpisi naloži 

župan ali direktor občinske uprave. 

Občinska uprava izvršuje predpise, ki jih sprejemata občinski 
svet in župan. Občinska uprava odgovarja županu za stanje 
na področju za katerega je bila ustanovljena, spremlja stanje 
in razvoj na posameznih področjih, pravočasno opozarja na 
pojave, ki jih ugotovi pri izvajanju zakonov in drugih predpisov 
ter posamičnih nalog, daje pobude in predloge za reševanje 
zadev na svojih področjih in opravlja druge strokovne zadeve. 

O sporih o pristojnosti med organi občinske uprave odloča 
župan.

18. člen
Občinsko upravo sestavljajo: 
1. urad za javne finance in splošne zadeve,
2. urad za razvoj in investicije,
3. urad za urejanje prostora,
4. urad za  komunalne dejavnosti ter
5. urad za družbene dejavnosti.

19. člen
Občina lahko skupaj z drugimi občinami ustanovi enega ali 
več organov skupne občinske uprave. Pri izvrševanju upravnih 
nalog nastopa organ skupne občinske uprave kot organ tiste 
občine, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. 

20. člen
Izven uradov se za izvajanje nalog notranje revizije ustanovi 
služba za notranjo revizijo, ki vrši nadzor nad finančnim 
poslovanjem in notranjo kontrolo.

Služba za notranjo revizijo lahko na podlagi dogovora izvaja 
notranje revidiranje tudi za druge proračunske uporabnike, 
katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina. V tem 
primeru deluje kot skupna služba. 

Javni uslužbenci notranje revizijske službe so za zakonitost in 
kakovost svojega dela  odgovorni neposredno županu. 

21. člen
Izven uradov se v kabinetu župana opravljajo naloge za župana, 
podžupane in direktorja občinske uprave, zlasti:
- organizacijska, administrativna in strokovna opravila,
- naloge s področja komuniciranja in odnosov z javnostmi,
- svetovanje za vodenje posameznih projektov,
- naloge protokola občine,
- načrtovanje, organiziranje in sodelovanje pri izvajanju 

prireditev občinskega pomena,
- naloge s področja mednarodnih odnosov,
- sprejem in obravnava pobud ter pritožb občank in občanov 

ter strank v posameznih postopkih,
- načrtovanje in koordiniranje sodelovanja občine z drugimi 

občinami, državnimi organi, institucijami ter gospodarskimi 
družbami,

- načrtovanje in koordiniranje sodelovanja z regijskimi 
institucijami in izvajanja nalog regionalnega razvoja,

- načrtovanje in koordiniranje dela za občinski svet ter njegova 
delovna telesa,

- naloge za pripravo in izvedbo sej občinskega sveta in 
njegovih delovnih teles,

- naloge za svetniške skupine občinskega sveta,
- sodelovanje pri izvajanju nalog na področju upravljanja s 

kadrovskimi viri,
- sodelovanje pri oblikovanju in urejanju spletnih strani občine 

ter pri pripravi drugih medijev za obveščanje javnosti,
- naloge s področja promocije občine ter načrtovanje in 

zagotavljanje izvedbe nabave promocijskega materiala 
občine.

V kabinetu se lahko določijo tudi delovna mesta za določen čas 
vezana na mandat župana. 

22. člen
Vodje uradov vodijo upravne, strokovne, razvojne in druge 
zadeve na področjih, za katere je organiziran urad in odločajo 
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v postopkih v skladu s pooblastili in pristojnostmi. Vodje 
uradov morajo sodelovati pri reševanju skupnih zadev. 
Vodje so v okviru svojega delovnega področja odgovorni za 
zakonitost poslovanja in pravilno izvajanje predpisov in nalog, 
za spremljanje in uveljavljanje določil sprememb predpisov 
oziroma nalog lokalne samouprave, za gospodarno ravnanje 
z občinskim premoženjem ter za zakonito in namensko porabo 
sredstev. Za svoje delo so odgovorni županu in direktorju 
občinske uprave. 

Za učinkovitejše izvajanje nalog s posameznih delovnih 
področij občinske uprave se s pravilnikom o notranji organizaciji 
in sistemizaciji delovnih mest lahko znotraj občinske uprave 
ustanovijo notranje organizacijske enote. 

23. člen
Urad za javne finance in splošne zadeve opravlja predvsem 
naslednje naloge: 
- koordinira pripravo in izvajanje proračuna, sprememb 

proračuna, zaključnega računa občine ter poročila o 
realizaciji proračuna,

- skrbi za izvrševanje proračuna skladno s predpisi, 
- spremlja in nadzira porabo sredstev pri proračunskih 

uporabnikih,
- obvešča župana in direktorja občinske uprave o morebitnih 

nepravilnostih ter predlaga ustrezne ukrepe,
- zagotavlja strokovno pomoč pri sprejemanju in izvrševanju 

občinskih splošnih in posamičnih aktov s področja javnih 
financ,

- vodi računovodstvo občine ter pripravlja analize ter finančna 
poročila,

- opravlja finančno računovodska opravila za neposredne in 
posredne proračunske uporabnike ter društva,

- upravlja s prostimi denarnimi sredstvi in vodi računovodstvo 
enotnega zakladniškega računa,

- pripravlja ter vodi premoženjsko bilanco občine,
- skrbi za gospodarno ravnanje z občinskim premoženjem,
- vodi evidenco finančnega premoženja in zbirke evidenc 

ostalega premoženja občine,
- opravlja finančne preglede vseh pravnih poslov občine ter 

daje strokovno soglasje,
- daje strokovno mnenje o skladnosti investicijskih programov 

s finančnimi viri,
- daje mnenje k gradivom za občinski svet, ki imajo finančne 

posledice,
- zbira in obdeluje statistične podatke ter pripravlja analize za 

potrebe občine,
- skrbi za izvajanje nalog mestne blagajne,
- skrbi za izvrševanje pravic iz delnic in deležev na kapitalu 

pravnih oseb,
- sodeluje pri oblikovanju cen za izvajanje javnih služb in 

drugih storitev občine,
- pripravlja strokovne podlage za usklajevanje in uvedbo 

davkov iz pristojnosti občine, jih spremlja in analizira,
- opravlja naloge za nadzorni odbor občine,
- opravlja naloge na področju sistema plač in izvaja obračun 

plač in drugih osebnih prejemkov,
- izvaja strokovne, administrativno tehnične in upravne naloge 

na področju upravljanja s kadrovskimi viri,
- opravlja naloge, ki se nanašajo na organizacijo dela občinske 

uprave in sistemizacijo delovnih mest,
- opravlja preglede osnutkov in predlogov splošnih aktov z 

vidika skladnosti z ustavo, zakoni in podzakonskimi predpisi 
ter z vidika pravil pravne tehnike,

- daje pravna mnenja v vseh zadevah s področja pristojnosti 
občinske uprave in opravlja pravne preglede vseh pravnih 
poslov občine ter daje strokovno soglasje za njihovo 
sklenitev,

- pripravlja predloge poravnav,
- koordinira zastopanje občine v vseh sodnih in upravnih 

postopkih in postopkih mediacije,
- vodi evidence vseh sodnih zadev, izvensodnih poravnav, 

pravnih poslov ter druge s področja pravnih in finančnih 
zadev občine,

- skrbi za izvajanje volilnih in referendumskih opravil,
- vodi register splošnih aktov občine ter register sprejetih 

odločitev občinskega sveta ter drugih organov občine,
- pripravlja interne akte ter vodi  register internih aktov 

občine,
- opravlja naloge poslovanja z dokumentarnim gradivom, 

naloge vložišča  ter naloge sprejemne in informacijske 
pisarne, 

- vzdržuje in razvija računalniško opremo ter tehnično vzdržuje 
baze podatkov,

- zagotavlja podporo za opravljanje nalog občinske uprave z 
informacijsko tehnologijo,

- načrtuje in zagotavlja izvedbo načrta nabave pisarniškega 
materiala, računalniške in druge opreme,

- zagotavlja organizacijo delovanja arhiva, interne knjižnice in 
ekonomata,

- koordinira uporabo prevoznih sredstev in druge opreme 
potrebne za delovanje občinske uprave,

- skrbi za vodenje postopkov sistema kakovosti poslovanja 
občinske uprave,

- opravlja druge upravne in strokovno tehnične naloge s 
svojega delovnega področja. 

24. člen
Urad za razvoj in investicije opravlja predvsem naslednje 
naloge: 
- pripravlja osnove in podlage za pripravo in izvajanje 

strategije razvoja občine ter programske usmeritve  razvoja 
posameznih dejavnosti,

- vodi, organizira in koordinira delo na razvojnih projektih 
občine,

- spremlja in analizira gospodarska gibanja v občini,
- sodeluje z drugimi organi in institucijami s področja razvoja, 
- skrbi za delovanje projektne pisarne in pridobivanje sredstev 

iz skladov Evropske unije,
- pripravlja strokovne podlage in koordinira delo na področju 

načrtovanja in izvajanja razvoja občine v povezavi z 
regionalnimi agencijami in drugimi institucijami na tem 
področju,

- opravlja naloge, ki se nanašajo na gospodarski razvoj občine 
in mesta,

- vodi aktivnosti za pospeševanje in ustvarjanje pogojev za 
razvoj gospodarstva in podjetništva,

- vodi aktivnosti za pospeševanje in ustvarjanje pogojev za 
razvoj turizma,

- izdeluje metodologijo načrtovanja, spremljanja, izvedbe in 
nadzora investicij,

- načrtuje in izvaja upravne in strokovno tehnične naloge 
za pravilno in pravočasno izvajanje aktivnosti s področja 
investicij,
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- zagotavlja izvajanje investicij,
- koordinira izvajanje nalog občine pri izvajanju večjih posegov 

v prostor,
- zagotavlja izvajanje investicij in opravlja naloge investicijskega 

vzdrževanja nepremičnega premoženja občine, razen tistega 
, za katerega je s posebnim predpisom določeno drugače,

- zagotavlja izvajanje rednega vzdrževanja objektov ter 
zemljišč v lasti in uporabi občine,

- izvaja postopke javnega naročanja za večja javna naročila 
občine,

- opravlja naloge svetovanja na področju javnih naročil,
- opravlja nadzor v zvezi z naročanji, ki jih izvajajo drugi uradi 

ali projektne skupine,
- skrbi za zavarovanje premoženja občine,
- zagotavlja vzdrževanje prostorov in opreme občinske 

uprave,
- koordinira izvajanje strokovnih in organizacijskih nalog ter 

zagotavlja pomoč pri oblikovanju in realizaciji programov za 
ožje dele občine,

- spremlja izvajanje nalog iz pristojnosti ožjih delov občine ter 
predlaga ukrepe,

- pripravlja predlog načrta stanovanjske politike občine,
- ureja zadeve v zvezi s socialnimi in neprofitnimi stanovanji,
- izvaja strokovne in tehnične naloge na področju varstva pred 

naravnimi in drugimi nesrečami na področju civilne zaščite in 
reševanja ter požarne varnosti,

- oblikuje sistem zaščite in reševanja ter skrbi za njegovo 
delovanje,

- pripravlja obrambni dokument občine ter skrbi za njegovo 
izvajanje,

- opravlja druge upravne in strokovno tehnične naloge s 
svojega delovnega področja. 

25. člen
Urad za urejanje prostora opravlja predvsem naslednje 
naloge:
- koordinira in pripravlja strategijo prostorskega razvoja občine 

in izvedbenih prostorskih aktov,
- skrbi za prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje,
- pripravlja analize in strokovne podlage s področja načrtovanja 

in urejanja prostora,
- sodeluje pri pripravi medobčinskih, regionalnih in državnih 

prostorskih aktov,
- pripravlja in predlaga podrobnejša merila in pogoje urejanja 

prostora,
- koordinira postopke za rabo prostora in prostorske ureditve 

ter za določanje pogojev prostorskega načrtovanja ter 
umeščanja objektov v prostor,

- organizira in vodi postopke obravnave prostorskih aktov,
- vodi predpisane zbirke prostorskih in drugih podatkov,
- vodi prostorsko informacijski sistem občine in skrbi za prikaz 

stanja prostora,
- vodi kataster gospodarske javne infrastrukture,
- spremlja stanje in pripravlja poročila na področju urejanja 

prostora,
- daje potrdila o namenski rabi prostora, informacije o 

prostorskih izvedbenih pogojih, informacije iz prikaza stanja 
prostora ter druge informacije ter potrdila s področja dela 
urada,

- skrbi za pripravo prostorskih ukrepov občine, 
- skrbi za vključevanje vidikov varstva okolja v načrtovanje in 

urejanje prostora,

- skrbi za ohranjanje naravnih vrednot lokalnega pomena, 
- sodeluje pri načrtovanju opremljanja javnih površin z urbano 

opremo,
- opravlja naloge za pridobivanje nepremičnega premoženja 

in za razpolaganje z vsem nepremičnim premoženjem,
- opravlja naloge zemljiške politike občine ter naloge v zvezi z 

opremljanjem zemljišč za gradnjo,
- skrbi za pripravo investicijskih programov in programov 

opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo,
- opravlja naloge za določitev statusa javnega dobra in 

grajenega javnega dobra,
- opravlja naloge obračuna nadomestila za uporabo stavbnega 

zemljišča in davka na premoženje oz. drugih prihodkov iz 
nepremičnega premoženja,

- odmerja komunalni prispevek,
- opravlja naloge razlastitve, omejitve ali obremenitve zemljišč 

za potrebe javne koristi,
- zagotavlja izvajanje geodetskih del potrebnih za urejanje 

nepremičnin občine,
- vodi postopke za uveljavljanje predkupne pravice občine,
- vodi in skrbi za evidenco nepremičnin v lasti občine,
- opravlja naloge in zagotavlja podatke v zvezi z ulicami in 

naselji v občini,
- opravlja naloge s področja načrtovanja prometa in mirujočega 

prometa,
- sodeluje pri  urejanje cestne infrastrukture,
- koordinira naloge ter sodeluje z državnimi organi in drugi 

institucijami pri razvoju, izgradnji in vzdrževanju komunalne 
in ceste infrastrukture ter energetike,

- opravlja naloge s področja oglaševanja in plakatiranja v 
občini,

- odmerja komunalno takso,
- opravlja strokovne, razvojne in upravne naloge s področja 

kmetijstva, gozdarstva, razvoja podeželja, lova in ribolova, 
- vzpodbuja razvoj kmetijstva, podeželja ter dopolnilnih 

dejavnosti,
- opravlja druge upravne in strokovno tehnične naloge s 

svojega delovnega področja. 

26. člen
Urad za komunalne dejavnosti opravlja naloge s področja 
izvajanja gospodarskih javnih službe ter razvoja mesta in 
občine kot celote, zlasti:
- skrbi za izvajanje oskrbe s pitno vodo,
- skrbi za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih 

voda,
- koordinira in skrbi za zbiranje in prevoz komunalnih 

odpadkov, za ločeno zbiranje odpadkov ter za osveščanje 
glede ravnanja z odpadki, 

- skrbi za odlaganje ostankov komunalnih odpadkov in 
vzdrževanje odlagališč,

- skrbi za izvajanje javne snage in čiščenja ter vzdrževanja 
javnih površin in zelenih površin,

- zagotavlja izvajanje nalog s področja pokopališke in 
pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč, 

- skrbi za zapuščene živali in za zagotovitev zavetišča,
- zagotavlja dejavnost oskrbe s toplotno energijo in zemeljskim  

plinom, 
- gospodari z javnimi komunalnimi objekti,
- skrbi za urejenost javnih tržnic, 
- skrbi za urejenost in vzdrževanje javnih sanitarij, 
- opravlja naloge s področja prometa ter plovbe po jezerih,
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- skrbi za vodotoke ter druge vodne površine iz področja 
pristojnosti občine,

- opravlja naloge na področju varnosti cestnega prometa ter 
preventive in vzgoje v cestnem prometu,

- ureja mestni promet,opravlja naloge v zvezi z avtobusnimi, 
avto – taxi prevozi, železniškim in drugimi prometom,

- skrbi za urejanje in vzdrževanje cestne infrastrukture ter 
javnih prometnih površin,

- skrbi za odvoz nepravilno parkiranih vozil ter za zapuščena 
vozila,

- zagotavlja naloge s področja javne razsvetljave,
- zagotavlja in izvaja upravljanje z javnimi parkirišči ter ureja 

javne parkirne hiše,
- skrbi za urejanje prometne signalizacije,
- sodeluje z državnimi organi in drugi institucijami pri razvoju, 

izgradnji in vzdrževanju komunalne in ceste infrastrukture ter 
energetike,

- načrtuje, predlaga standarde in normative za gospodarske 
javne službe,

- opravlja strokovni nadzor nad izvajanjem gospodarskih 
javnih služb, 

- izvaja analize ter opravlja naloge, ki so vezane na oblikovanje 
tarif in cen storitev posameznih gospodarskih javnih službe  
in na njihov razvoj, 

- zagotavlja podatke za vodenje katastra gospodarske javne 
infrastrukture,

- opravlja naloge v zvezi  z javno, posebno in podrejeno rabo 
objektov in naprav namenjenih za izvrševanje gospodarskih 
javnih služb, 

- zagotavlja naloge s področja energetike, obnovljivih virov 
energije ter učinkovite rabe energije, 

- sodeluje in koordinira delo z ožjimi deli občin, 
- odpravlja posledice naravnih in drugih nesreč,
- opravlja druge upravne in strokovno tehnične naloge s 

svojega delovnega področja. 

27. člen
Urad za družbene dejavnosti opravlja naloge s področja 
negospodarskih javnih služb ter drugih družbenih dejavnosti,  
zlasti:
- na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega 

izobraževanja, glasbenega izobraževanja ter izobraževanja 
odraslih, 

- skrbi za razvoj programov in institucij na področju šolstva v 
občini in njihovo povezovanje,

- opravlja naloge v zvezi s podeljevanjem štipendij,
- skrbi za razvoj vseh dejavnikov in programov za raziskovalno 

dejavnost,
- načrtuje, koordinira in sofinancira programe za otroke in 

mladino, 
- ureja, načrtuje ter skrbi za otroška igrišča in drugo podobno 

infrastrukturo, 
- pripravlja in uresničuje mladinsko politiko, 
- pripravlja in načrtuje politiko za starejše občane,
- opravlja naloge s področja socialnega varstva ter družine,
- skrbi za druge skupine, ki potrebujejo posebne oblike pomoči 

in sodelovanja, 
- skrbi za pospeševanje ter organiziranje dejavnosti in 

programov socialnega varstva ter varstva zdravja,
- skrbi za zavarovanja brezposelnih oseb,
- zagotavlja storitve pomoči družini na domu, 
- zagotavlja plačila oskrbnih stroškov v socialno varstvenih 

zavodih za starejše in osebe s posebnimi potrebami, ki so 
deloma ali v celoti oproščene plačil po posebnih merilih in 
plačila za družinskega pomočnika,

- zagotavlja izvajanje nalog s področja osnovne zdravstvene 
ter lekarniške dejavnosti, izdaja odločbe in podeljuje 
koncesije,

- zagotavlja mrliško pregledno službo na svojem območju,
- koordinira pripravo in skrbi za izvrševanje programov športa 

in rekreacije in skrbi za razvoj vseh dejavnikov na področju 
športa ter rekreacije,

- opravlja naloge na področju zagotavljanja športne 
infrastrukture, 

- zagotavlja sofinanciranje športnih programov in spodbujanje 
športno rekreativnih prireditev,

- opravlja naloge na področju kulture,
- skrbi za razvoj vseh dejavnikov na področju kulture,
- skrbi za varovanje kulturne dediščine,
- zagotavlja pogoje za delo društev, skupin in posameznikov, 

ki izvajajo kulturne  in športne  programe
- skrbi za dobre medsosedske odnose,
- izvaja naloge s področja razpolaganja s stvarnim 

premoženjem, 
- koordinira ter usklajuje delovanje zavodov, katerih 

ustanoviteljica je občina, s svojega področja dela, 
- opravlja naloge v zvezi z dodeljevanjem enkratne denarne 

pomoči,
- sodeluje z ožjimi deli občine pri izvajanju programov,
- opravlja druge upravne in strokovno tehnične naloge s 

svojega delovnega področja. 

28. člen
Naloge občinskega redarstva, občinske inšpekcije ter 
prekrškovnega organa se izvajajo v skupnem organu občinske 
uprave, urejenim s posebnim odlokom. 

Del nalog s področja varstva okolja se izvaja v skupnem organu 
občinske uprave, urejenim s posebnim odlokom. 

Del nalog s področja urejanja prostora se izvaja v skupnem 
organu občinske uprave, urejenim s posebnim odlokom. 

Del nalog s področja izvajanja nalog za skupni organ za 
izvrševanje ustanoviteljskih pravic ter za usklajevanje odločitev 
v zvezi z zagotavljanjem javnih služb se izvaja v skupnem 
organu, urejenim s posebnim odlokom.

29. člen
V primeru spora o pristojnosti med organi občinske uprave 
odloči župan.
                       
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

30. člen
Občinska uprava mora svojo organizacijo in delo uskladiti s 
tem odlokom najkasneje v roku 3 mesecev od uveljavitve tega 
odloka. 

Župan izda najkasneje v roku enega meseca po uveljavitvi tega 
odloka ustrezen pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest v občinski upravi, ki je podlaga za organiziranje 
manjših notranje organizacijskih enot in razporeditev delavcev 
na ustrezna delovna mesta. 
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31. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o 
organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne 
občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 12/03 in 21/05).

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

Številka: 
Datum: 

Župan Mestne občine Velenje
 Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV:
1. Pravna podlaga
Pravna podlaga je navedena v preambuli odloka. 49. člen 
Zakona o lokalni samoupravi med drugim določa, da upravne 
naloge občine izvaja občinska uprava, ki jo ustanovi občinski 
svet na predlog župana s splošnim aktom, s katerim določi 
njene naloge in notranjo organizacijo. 

2. Ocena sedanjega stanja in razlogi za sprejem odloka 

Sedanji odlok o organizaciji občinske uprave Mestne občine 
Velenje je iz leta 2003, kasneje le nekoliko dopolnjen in 
spremenjen. 

Občinska uprava je organizirana, da opravlja delo v šestih uradih 
– Uradu župana in splošnih zadev, uradu za okolje in prostor, 
uradu za gospodarstvo in finance uradu za gospodarske javne 
službe, uradu za negospodarske javne službe in uradu za 
stanovanjske zadeve. 

Kot skupni organ občinske uprave za področje občin Šaleške 
in zgornje Savinjske doline ter občin Polzela, Tabor, Prebold 
in Braslovče je organizirana medobčinska inšpekcija, redarstvo 
ter varstvo okolja in urad za okolje in prostor SAŠA regije. 
Skupni organ za izvajanje usklajevanja ustanoviteljskih 
pravic in odločitev v zvezi z zagotavljanjem javnih služb za 
občine Šoštanj, Šmartno ob Paki in MO Velenje še ni pričel z 
delovanjem. 

Na področju zdravstvenih dejavnosti je MOV ustanovitelj 
organizacij - Zdravstveni dom Velenje in Lekarna Velenje. Na 
področju športa je MOV ustanovitelj ŠRZ Rdeča dvorana. Na 
področju kulture je MOV ustanovitelj naslednjih organizacij - 
Knjižnica Velenje, Muzej Velenje, Festival Velenje, Mladinski 
center Velenje, Galerija Velenje in Ustanova Velenjska knjižna 
fundacija. Na področju vzgoje in izobraževanja je MOV 
ustanovitelj institucij - Vrtec Velenje, Andragoški zavod Ljudska 
univerza Velenje, Regijsko študijsko središče, osnovnih šol 
Antona Aškerca, Gorica, Gustava Šiliha, Livada, Mihe Pintarja 
Toleda, Šalek, Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje, 
Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje. Na področju 
gospodarstva je MOV ustanovitelj oziroma soustanovitelj 
naslednjih družb - Komunalno podjetje Velenje, d.o.o. 83,10%, 
Golte d.o.o. 4,76% , RRA Regionalna razvojna agencija Celje 
d.o.o. 0,006% , Savinjsko-Šaleška območna razvojna agencija 

d.o.o. (SAŠA ORA) 7,7%, Rosio-PUP Saubermacher d.o.o. 
73,59% in Razvojna agencija Savinjske regije (RASR) 3,226%. 
Na področju energetike (OVE in URE) je Mestne občina 
Velenje soustanovitelj Javnega zavoda Energetska agencija 
za Savinjsko, Šaleško in Koroško (KSSENA). Na področju 
podjetništva zagotavlja pogoje za delo ter sofinancira delo 
Medpodjetniškega inkubatorja. 

Občinska uprava izvaja naloge za vsa delovna telesa, ki jih je 
ustanovil Svet Mestne občine Velenje ali župan ter sodeluje z 
ožjimi deli občine, s krajevnimi skupnostmi in mestnimi četrtmi. 

Na dan 1.11.2010 je bilo v občinski upravi skupaj zaposlenih 
116 sodelavcev. Od tega za polovični delovni čas 11, za 
skrajšani delovni čas 2, za določen čas 16, preko zaposlitvenih 
programov 2, v UOP SAŠA 4 in MIRVO 17. Za primerjavo – na 
dan 31.12.2006 je bilo zaposlenih v občinski upravi MOV 115 
delavcev, 31.12.2007 - 106, 1.12.1008 – 119 in 31.12. 2009 
– 115. 

Svet Mestne občine Velenje je sprejel vizijo in strategijo razvoja 
Mestne občine Velenje. Občina bo leta 2025 skupnost z razvitim, 
okolju prijaznim gospodarstvom, katerega najprepoznavnejša 
odlika bo inovativnost visoko usposobljenih strokovnjakov. 
Podjetja bodo usmerjena predvsem na področja raziskav, 
oblikovanja in sodobnih tehnologij. Prijaznost, strpnost in visoka 
okoljska ozaveščenost prebivalcev bodo oblikovale privlačno 
bivalno klimo, kakovost življenja v Velenju pa bodo še povečale 
odlične možnosti za vseživljenjsko izobraževanje, kulturno in 
športno udejstvovanje ter dobra infrastrukturna opremljenost.

Za dosego opredeljenih ciljev mora občinska uprava mestne 
občine Velenje delovati kot sodobna občinska uprava, kot 
projektni tim, kjer vsi člani med seboj sodelujejo ter se s 
svojim strokovnim znanjem in izkušnjami dopolnjujejo. Biti 
mora fleksibilna, delovati mora hitro in se učinkovito prilagajati 
potrebam. 
Na posameznih področjih so bili doseženi dobri rezultati, čemur 
pričajo tudi ustrezne nagrade in priznanja. Slediti moramo cilju, 
da dosežemo odličnost poslovanja - kar pomeni, da presežemo 
pričakovane rezultate. 
Sedanja zgolj hierarhična organizacija, ki leta ni spreminjala 
svojega delovnega področja, ni prenesla prilagajanja 
projektnemu načinu dela. Vsak urad je videl pretežno le 
svoje naloge. Delo občinske uprave je celovito, reševanje 
posameznega problema, projekta ali naloge zahteva 
obravnavanje z različnih področij, sodelavci po posameznih 
uradih pa so le redkokdaj presegli meje svojega delovnega 
področja in sodelovali kot projektni tim. Tudi pri oblikovanih 
projektnih timih so v ospredje stopili problemi, saj vodja 
projektnega tima ni nujno vodja urada, le ta je lahko samo član 
in določeni projektni vodje niso mogli ali niso bili sposobni voditi 
dela projektno, saj jih člani niso sprejeli kot vodje. Prav tako so 
bili posamezni sodelavci nadpovprečno obremenjeni, medtem 
ko se od nekaterih ni pričakovalo doseganje zadanih rezultatov. 
Uradi niso vedno sledili skupnemu cilju, saj cilj ni bil v vseh 
uradih enako opredeljen, prav tako ne prioritete ter vrednote. 

S predlogom te prve reorganizacije se bodo področja dela 
uradov spremenila in povezala. Vse skupne podporne službe 
se bodo zagotavljale v enem uradu. Izvajanje investicij in 
velikih javnih naročil (na kar napotuje tudi zakonodaja) se 
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bo izvajalo v enem uradu, ne več po posameznih področjih. 
Sodelavci, ki bodo prevzeli vodenje večjih investicij se bodo 
dodatno izobrazili za vodenje projektov in investicij. Za vodenje 
posameznih večjih projektov se bodo oblikovali projektni timi. 
Znane in vnaprej bodo določene pristojnosti in odgovornosti 
vodje ter članov projektnega tima. Vodja projektnega tima ne 
bo (razen izjemoma) vodja urada, ki mora poleg opravljanja 
najzahtevnejših nalog s svojega delovnega področja tudi 
usklajevati delo v uradih in z drugimi uradi. Pri urejanju in 
upravljanju s prostorom bodo ob spreminjanju prostorskih 
aktov sočasno nastajali programi opremljanja zemljišč za 
gradnjo tako, da bo zagotovljena ustrezna predvidljivost cene 
opremljanja zemljišč za gradnjo. Pri umeščanju posameznih 
projektov in objektov v prostor, ne glede na investitorja se 
bo določila posamezna odgovorna oseba, ki bo koordinirala 
delo celotne občinske uprave tako, da bo nuden zadosten in 
predvsem učinkovit suport. Gospodarstvo pri umeščanju svojih 
projektov ne more čakati na izpeljavo birokratskih postopkov. 
Za stranke, bodisi posameznike ali pravne osebe, bo občinska 
uprava ne glede na notranjo delitev enovita uprava – ena 
vloga in en izhodni dokument. Glede na to se bodo predvideli 
in vodili ustrezni upravni postopki, kar bo prav tako doprineslo 
k racionalizaciji postopkov. Ideje, projekte je potrebo uskladiti 
s ciljnimi skupinami projekta. Posebno pozornost je potrebno 
nameniti usklajenemu sodelovanju z ožjimi deli občin. 
Občinska uprava je le ožja uprava lokalne skupnosti. Občina 
je za izvrševanje svojih nalog ustanovila tudi druge institucije, 
zavode in gospodarske družbe, ki predstavljajo širšo občinsko 
upravo. Potrebno je posvetiti posebno pozornost usklajenemu 
sodelovanju. Občina in občinska uprava morata biti gonilo 
razvoja na posameznem področju v sodelovanju z vsemi 
institucijami na povezanih področjih.

Na vsakem zaokroženem področju posameznega urada bo 
potrebno (v kolikor še niso izdelani) v določenem času za 
prihodnje obdobje pripraviti posamezne strategije oziroma 
programe dela. Na podlagi tega se bo lahko predvidela dinamika 
izvajanja, potrebna organizacijska struktura in potrebna 
sredstva. Cilji in kazalniki morajo biti merljivi. Posebej bo 
potrebno zagotoviti nadzor nad izvajanjem projektov, ki zajema 
tako časovni, tehnološki in finančni nadzor. Ob ugotovljenih 
odstopanjih bo potrebno ukrepati. 

Prvim predlogom za reorganizacijo bodo sledili še drugi. V 
občinski upravi je potrebno razviti visoko organizacijsko kulturo, 
ki se bo izražala tudi v neformalnem načinu delovanja občinske 
uprave ter s tem zelo vplivala na izvajanje nalog in uspešnost 
uprave. Na sprejem odločitev, v doseganju zastavljenih rokov, 
kakovosti izvedbe projektov, vodenju ljudi, stopnji centralizacije 
in stilu odločanja, motivaciji, nagradah in kaznih, formalnem in 
neformalnem organiziranju … Vendar je predpogoj za razvoj 
primerne organizacijske kulture zavedanje vseh posameznikov 
o pomembnosti posameznih ciljev in vrednot. 

3. Načela odloka ter kratka vsebina

Odlok povzema ureditev organizacije lokalne samouprave – 
občine kot to določa zakon o lokalni samoupravi. Pri opredelitvi 
organizacije dela občinske uprave povzema temeljna načela in 
določila zakona o javnih uslužbencih, kodeksa ravnanja javnih 
uslužbencev, zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, 
zakona o javnih financah, zakona o javnih naročilih in drugih 

področnih predpisov, ki urejajo naloge lokalne samouprave. 

V prvem delu so zajete splošne določbe. Organizacija občinske 
uprave mora biti prilagojena poslanstvu ter nalogam lokalne 
skupnosti ter poslovnim procesom, ki se izvajajo v občinski 
upravi po načelih strokovnosti, racionalnosti, učinkovitosti, 
koordiniranosti, usklajenosti tako, da je omogočen nadzor in 
usmerjenost k uporabnikom storitev občinske uprave. Občinska 
uprava je v službi občank in občanov. Občinska uprava 
zagotavlja javnost svojega dela ter svoje delo predstavlja 
skladno z zakonom o dostopu do informacij javnega značaja. 
Občina se lahko zaradi gospodarnejšega in učinkovitejšega 
izvajanja nalog poveže z drugimi občinami in zagotovi izvajanje 
nalog v skupnih organih ali za izvajanje nalog podeli javno 
pooblastilo. 

Drugo poglavje zajema določila o vodenju občinske uprave, 
načinu dela v občinski upravi in izven ter odgovornosti in 
pooblastila. 
Občino in občinski svet predstavlja in zastopa župan, ki je 
predstojnik občinske uprave. Neposredno pa njeno delo vodi 
direktor občinske uprave, ki je za svoje delo in delo uprave 
odgovoren županu. 
Občinska uprava odloča o upravnih stvareh, pripravlja in izvršuje 
proračun, načrtuje in vodi posamezne projekte investicijske ali 
druge narave, pripravlja splošne akte ter izvaja druge naloge 
za organe občine. 
O upravnih stvareh na prvi stopnji odloča direktor občinske 
uprave, ki lahko za vodenje in odločanje pooblasti druge uradne 
osebe, ki izpolnjujejo z zakonom predpisane pogoje. O pritožbi 
odloča župan, ki lahko za vodenje pritožbenega postopka 
pooblasti druge uradne osebe, ki izpolnjujejo z zakonom 
predpisane pogoje. Upravni postopek se vodi z zakonom o 
splošnem upravnem postopku. Za izvrševanje posameznih 
projektov lahko župan imenuje projektne time in z aktom o 
ustanovitvi opredeli njihove naloge, pooblastila in odgovornosti. 
Zaradi usklajevanja dela občinske uprave in drugih organov 
občine lahko župan sklicuje kolegij, ki ga sestavljajo podžupani 
in direktor ter druge osebe, projektne kolegije za spremljanje 
poteka projektov, direktor pa vodi kolegij uprave zaradi 
usklajevanje njenega dela. 
Javni uslužbenci morajo svoje naloge izvrševati skladno s 
predpisi, skladno z načeli kodeksa ravnanja javnih uslužbencev 
ter drugimi temeljnimi načeli opredeljenimi v posameznih 
predpisih, ki urejajo vodenje posameznih postopkov. Ravnati 
morajo strokovno, gospodarno, učinkovito, vestno, spoštljivo 
ter nepristransko ob upoštevanju meril določenih v predpisih. 
Po uradni dolžnosti se morajo izogibati vsakemu nasprotju 
interesov. Za svoje delo so odgovorni neposrednemu vodji, 
direktorju in županu ter so odškodninsko odgovorni za škodo, 
ki jo pri svojem delu ali v zvezi z delom naklepno ali iz hude 
malomarnosti povzročijo občinski upravi ali tretji osebi. 

Področja dela občinske uprave so opredeljena v tretjem poglavju. 
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne, 
razvojne in druge naloge lokalne samouprave. Opredeljene so 
splošne naloge, ki so skupne vsem notranje organizacijskim 
enotam. Občinsko upravo sestavlja pet uradov. 

Urad za javne finance in splošne zadeve izvaja podporne naloge  
na področju financ, računovodstva, priprave in izvrševanja 
proračuna, pripravlja finančne analize, opravlja naloge iz 
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področja kadrovskih zadev ter obračuna plač, pravne in druge 
splošne zadeve, vodi postopke zastopanja občine pred vsemi 
organi, opravlja naloge za občinski svet in nadzorni odbor, 
koordinira naloge upravnega poslovanja, glavne pisarne, nudi 
informacijsko podporo ter izvaja druge splošne zadeve.
Urad za razvoj in investicije opravlja naloge na področju razvoja 
mesta in občine kot celote, vodi občinske investicije, v kolikor 
za posamezne projekte ne bo imenovan projektni tim, skrbi 
za delovanje projektne pisarne in za pridobivanje sredstev iz 
razpisov EU, izvaja večja javna naročila,  vodi aktivnosti na 
področju gospodarstva, podjetništva in turizma, opravlja naloge 
investicijskega vzdrževanja občinskih objektov ter skrbi za 
druge nepremičnine, izvršuje naloge na področju stanovanjske 
politike občine, koordinira izvajanje nalog za ožje dele občin ter 
skrbi za izvajanje nalog na področju  zaščite in reševanja.
Urad za urejanja prostora pripravlja strategijo prostorskega 
razvoja in občinske  prostorske akte, skrbi za prostorsko, 
urbanistično in krajinsko načrtovanje , koordinira postopke in 
pripravlja merila za rabo prostora, vodi informacijski sistem za 
vse baze podatkov, ki jih pri svojem delu uporablja občinska 
uprava, opravlja naloge zemljiške politike občine, pripravlja 
programe opremljanja zemljišč za gradnjo, odmerja komunalni 
prispevek, skrbi za prihodke občine s področja nepremičnin 
(za NUSZ oz. davke in takse), opravlja naloge s področja 
oglaševanja in plakatiranja ter pospeševanja razvoja kmetijstva, 
gozdarstva, podeželja, lova in ribolova ter koordinira naloge 
občinske uprave in sodeluje z državnimi organi in drugimi 
organi pri razvoju, izgradnji in vzdrževanju komunalne in cestne 
infrastrukture. 
Urad za komunalne dejavnosti zagotavlja izvajanje gospodarskih 
javnih služb, naloge s področja urejanja prometa ter plovbe po 
jezerih, v zvezi z avtobusnimi in drugimi prevozi, za področje 
energetike, skrbi za strokovni nadzor nad izvajalci javnih služb, 
skrbi za infrastrukturo s svojega področja, opravlja naloge 
vezane na oblikovanje tarif in cen storitev posameznih GJS 
ter tesno sodeluje pri načrtovanju in izvajanju programov ožjih 
delov občin. 
Urad za družbene dejavnosti zagotavlja izvajanje 
negospodarskih javnih služb na področjih izobraževanja, 
športa,  kulture, zdravstva ter lekarništva, socialnega varstva, 
skrbi za področja vezana na razvoj in izvrševanje programov za 
otroke in mladostnike, za druge pomoči potrebne posameznike 
ter skupine, za starejše občane, za negovanje medsosedskih 
odnosov, za društva in klube, koordinira ter usklajuje delo javnih 
zavodov, katerih ustanoviteljica je občina.

Izven uradov je neposredno podrejeno županu organizirana 
služba za notranjo revizijo ter kabinet župana, ki opravlja 
naloge za župana, podžupane in direktorja uprave, skrbi za 
obveščanje javnosti, za protokol in občinske prireditve ter 
koordinira delo z organi občine, z drugimi občinami, institucijami 
ter gospodarskimi družbami.
Naloge občinskega redarstva, inšpekcije prekrškovnega 
organa, del nalog s področja varstva okolja, urejanja prostora 
ter usklajevanja ustanoviteljskih pravic in odločitev v zvezi z 
zagotavljanjem javnih služb so organizirane v skupnih občinskih 
organih, urejenimi s posebnimi odloki občinskega sveta.

V prehodnih in končnih določbah je navedeno, da mora občinska 
uprava svojo organizacijo uskladiti v roku treh mesecev, v roku 
enega meseca mora župan sprejeti sistemizacijo delovnih mest. 
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati sedaj veljavni 

odlok. Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v uradnem 
glasilu.

4. Ocena finančnih in drugih posledic

Na podlagi tega odloka mora župan sprejeti sistemizacijo 
delovnih mest in prerazporediti javne uslužbence Mestne občine 
Velenje na ustrezna delovna mesta. Sedanja organizacija 
občinske uprave se spremeni v tem, da se reorganizira 
občinska uprava tako, da je en urad manj. Združene so vse 
skupne službe občine v enem uradu, investicije in velika 
javna naročila v enem uradu, v področje urejanja prostora je 
vključeno tudi področje opremljanja zemljišč za gradnjo, ki je 
tesno povezano s prostorskim načrtovanjem, postopki bi se 
morali voditi sočasno, ter aktivna zemljiška politika, določanje 
občinskih davkov in taks s področja nepremičnin,  kar je bilo 
prej vse v uradu za gospodarske javne službe. V uradu za 
komunalne dejavnosti se bodo odvijale vse zadeve v zvezi 
z izvajanjem gospodarskih javnih služb, področje prometa 
vseh vrst ter energetike. Področje dela prejšnjega urada 
za negospodarske javne službe je skoraj nespremenjeno, 
bolj podrobno so opredeljene posamezne naloge z področja 
družbenih dejavnosti (skrb za otroke in mladostnike, skrb za 
starejše, …) ter naloge, ki jih izvaja na tem področju občina 
kot regijsko središče (povezovanje izobraževalnih institucij, 
…). Prerazporeditev na nova delovna mesta se bo opravila 
skladno z zakonom o javnih uslužbencih in podzakonskimi 
akti, ki so izdani. Sledili bomo vsem usmeritvam racionalizacije 
poslovanja oziroma ukrepom zaradi gospodarskega položaja. 
Sprejem odloka ne bo povzročil finančnih obremenitev. 

Velenje, 14. november 2010

Pripravila: Andreja Katič, univ. dipl.prav., s.r. 
direktorica občinske uprave

ŽUPAN:
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 15/2006 – UPB -1, 26/2007 in 
18/2008), predlagam svetu, da ta odlok sprejme. 

župan Mestne občine Velenje, 
Bojan KONTIČ, s.r.
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