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Mestna občina Velenje - �UPAN 
 

Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje  
(Uradni vestnik Mestne Občine Velenje, �t. 4/99 in 6/01) 
 

OBJAVLJAM  
naslednje akte Mestne občine Velenje 

 
  
1. Sklep o zamenjavi nepremičnin v k.o. Velenje (Medved)  
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o priznanjih Mestne občine 

Velenje  
3. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemlji�ča  
4. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne 

občine Velenje  
5. Sklep o imenovanju članov v svet zavoda osnovna �ola Livada Velenje 
6. Sklep o imenovanju članov v svet zavoda �portno rekreacijski zavod 

Rdeča dvorana Velenje 
7. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah 

odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 
06,ki vključuje  ureditveno območje naselja �entilj in ureditvena obmo-
čja  razlo�enih naselij Lo�nica, Silova in Laze 

8. Popravek 

 

 
 
 
 
�tevilka: 032-01-0003/2003-200             �upan Mestne občine Velenje 
Datum:  3. 11. 2003                                 Srečko MEH, s.r 
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  51. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS �t. 72/93, 
6/94-odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl. 
US, 63/95-obvezna razlaga, 73/95-odl.US, 9/96-odl. US, 
44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98-odl. US, 74/98, 
12/99-odl. US, 59/99-odl.US, 70/00, 100/00-sklep US, 
87/01, 16/02-sklep US in 51/02) in  24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, �t. 
4/99 in 6/01) na 9. seji, dne 28. 10. 2003 sprejel naslednji  

SKLEP 
o zamenjavi nepremičnin v 

k.o.Velenje 

1. 

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje zamen-
javo nepremičnine parc.�t. 489/11, gozd,  v 
izmeri 53 m2, ki je vpisana v vl.�t.352, k.o. 
Velenje, katere lastnika sta Milan in Darja 
Medved, Kersnikova 25, Velenje, za nepremi-
čnine parc.�t. 502/4, pot, v izmeri 84m2 in del 
parc.�t. 488/4, pot, v pribli�ni izmeri 120 m2, 
ki sta obe vpisani v vl.�t. 363, k.o. Velenje, 
katerih lastnica je Mestna občina Velenje. 

2. 

Sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje. 
 
 
�tevilka: 465-05-0052/2003-282 
Datum:  3. 11. 2003  
 

�upan Mestne  občine Velenje 
Srečko MEH, s.r.                                                                                   

 
 

 

 

 

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Sta-
tuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, 
�t. 4/99 in 6/01) na svoji seji dne 28. 10. 2003 sprejel 

ODLOK  
O SPREMEMBAH IN DOPOLNIT-

VAH ODLOKA O PRIZNANJIH 
MESTNE OBČINE VELENJE 

1. člen 

Črta se 3. člen Odloka o priznanjih Mestne 
občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, 
�t. 2/97), ostali členi se pre�tevilčijo. 

2. člen 

Drugi odstavek sedanjega 5. člena se spremeni 
tako, da se glasi: 
»Priznanje se podeljuje le izjemoma, največ 
enkrat na �tiriletno mandatno obdobje občin-
skega sveta.« 

3. člen 

Črta se zadnji stavek sedanjega 6. člena. 

4. člen 

Črta se zadnji odstavek sedanjega 7. člena. 

5. člen 

V sedanjem 10. členu se doda četrti odstavek, 
ki se glasi: 
»Vsak pobudnik lahko poda samo en predlog 
za podelitev priznanj.« 

6. člen 

V sedanjem 11. členu se doda nov drugi odsta-
vek, ki se glasi: 
»Komisija za priznanja lahko v soglasju s pre-
dlagateljem pripravi predlog za podelitev dru-
gega priznanja, kot je bila dana pobuda za 
podelitev priznanja.« 

7. člen 

Drugi stavek prvega odstavka v sedanjem 13. 
členu se spremeni tako, da se glasi:  
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»Priznanja podeli �upan Mestne občine Velen-
je.« 

8. člen 

Črta se besedilo sedanjega 14. člena, ki se gla-
si: » Sveta Mestne občine Velenje« 

9. člen 

Črta se drugi stavek sedanjega 15. člena, ki se 
glasi: »Evidenco vodi sekretar Sveta Mestne 
občine Velenje.« 

10. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi 
v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
�tevilka: 015-02-32/2003-150 
Datum: 3. 11. 2003 
 

�upan Mestne občine Velenje 
Srečko Meh, s.r.  

 
 
 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 218. člena 
Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, �t. 110/02), 
58., 59., 60., 61. in 62. člena Zakona o stavbnih zemlji�-
čih (Uradni list SRS, �t. 18/84, 32/85 in 33/89, Uradni 
list RS, �t. 24/92, 29/95 in 44/97), 22. člen Zakona o 
financiranju občin (Uradni list RS, �t. 80/94, 45/97-odl. 
US, 56/98, 1/99, 59/99-odl. US, 61/99-odl. US, 79/99 in 
89/99), ter 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MOV, �t. 4/99 in 6/01), na svoji 9. seji  
dne 28. 10. 2003 sprejel 

O D L O K 
O NADOMESTILU ZA UPORABO 

STAVBNEGA ZEMLJI�ČA 

 
I. SPLO�NE DOLOČBE 

1.člen 

V Mestni občini Velenje se za uporabo stav-
bnega zemlji�ča na območjih, ki jih določa ta 
odlok, plačuje nadomestilo za uporabo stav-

bnega zemlji�ča (v nadaljnjem besedilu: nado-
mestilo). 

2. člen 

Za stavbno zemlji�če po 1. členu tega odloka 
se �tejejo zazidana in nezazidana stavbna zem-
lji�ča. 

3. člen 

Kot zazidano stavbno zemlji�če se po tem 
odloku �teje zemlji�če, na katerih so gradbene 
parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi 
in�enirskimi objekti, ki niso objekti gospodar-
ske javne infrastrukture in tista zemlji�ča, na 
katerih se je na podlagi dokončnega gradbene-
ga dovoljenja začelo z gradnjo stavb in grad-
benih in�enirskih objektov, ki niso objekti 
gospodarske javne infrastrukture. Če določena 
stavba gradbene parcele �e nima določene, se 
do njene določitve �teje tisti del povr�ine zem-
lji�ke parcele, na kateri stoji tak�na stavba 
(fundus), pomno�ena s faktorjem 1,5, preostali 
del povr�ine tak�ne zemlji�ke parcele pa se 
�teje za nezazidano stavbno zemlji�če. 
 
Za nezazidano stavbno zemlji�če se po tem 
odloku �teje zemlji�če, za katera je z izvedbe-
nim prostorskim aktom določeno, da je na njih 
dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih 
stavb, ki niso namenjena za potrebe zdravstva, 
socialnega in otro�kega varstva, �olstva, kultu-
re, znanosti, �porta in javne uprave in da je na 
njih dopustna gradnja gradbenih in�enirskih 
objektov, ki niso objekti gospodarske javne 
infrastrukture in tudi niso namenjeni za potre-
be zdravstva, socialnega in otro�kega varstva, 
�olstva, kulture, znanosti, �porta in javne upra-
ve. 

4. člen 

Nadomestilo se plačuje od: 
1. stanovanjske povr�ine stanovanj; 
2. počitni�kih objektov; 
3. poslovnih povr�in; 
4. nezazidanega stavbnega zemlji�ča. 
 
Stanovanjska povr�ina stanovanj in počitni�kih 
objektov je čista tlorisna povr�ina sob, pred-
sob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalni-
ce, shrambe, kleti, pralnice, kotlarnice, kurilni-
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ce, delavnice za prosti čas, nadstre�nice, dru-
gih zaprtih prostorov stanovanja ter čista tlori-
sna povr�ina gara�. Za odmero stanovanjske 
povr�ine v stanovanjskih blokih se upo�teva 
povr�ina, ki je določena v najemni oz. kupni 
pogodbi stanovanja. 
 
Poslovna povr�ina je čista tlorisna povr�ina 
poslovnega prostora (pisarne, hodniki, sani-
tarije, umivalnice, garderobe, gara�e in drugi 
zaprti poslovni prostori) in vseh prostorov, ki 
so funkcionalno povezani s poslovnim prosto-
rom (parkiri�ča, pokrita in nepokrita skladi�ča, 
odprte �portno rekreativne povr�ine namenjene 
pridobitni dejavnosti, povr�ine namenjene 
začasnim in trajnim odlagali�čem odpadkov, 
premoga, pepela in �lindre, razstavno prodajne 
povr�ine, tr�nice, delavnice na prostem in 
podobno). 
 
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stav-
bnega zemlji�ča se plačuje od povr�ine nezazi-
danega stavbnega zemlji�ča, ki je po prostor-
skem izvedbenem aktu določena za gradnjo 
oziroma za katero je pristojni organ izdal grad-
beno dovoljenje. 

5. člen 

Nadomestilo je dol�an plačati neposredni upo-
rabnik stavbnega zemlji�ča oziroma stavbe ali 
dela stavbe (lastnik oziroma imetnik pravice 
razpolaganja, kot npr. najemnik stanovanja 
oziroma poslovnega prostora, imetnik stano-
vanjske pravice in podobno). 
 
Za pobiranje, izterjavo, nadziranje plačevanja 
in evidentiranje plačevanja nadomestila je pri-
stojno Ministrstvo za finance, Davčna uprava 
RS, Davčni urad Velenje - izpostava Velenje 
(v nadaljevanju: Davčni urad). 
 
Davčni urad začne postopek za odmero nado-
mestila na podlagi podatkov Urada za gospo-
darske javne slu�be Mestne občine Velenje (v 
nadaljnjem besedilu: urad). 
 
Urad pridobiva podatke na podlagi prijave 
neposrednega uporabnika stavbnega zemlji�ča 
ter za gradbene zadeve od pristojnega uprav-
nega organa. Če urad izve za obstoj stavbnega 
zemlji�ča, za katerega ni prijel prijave, prične 

postopek po uradni dol�nosti. 
Zavezanec iz prvega odstavka tega člena mora 
prijaviti uradu zazidano ali nezazidano stav-
bno zemlji�če in vse spremembe v 30 dneh po 
tem, ko postane neposredni uporabnik.  
 
Zavezancem za plačilo, ki podatkov uradu ne 
sporočijo, lahko ta odmeri nadomestilo v vi�i-
ni: 
- v stanovanjskem bloku za stanovanjsko 

povr�ino v velikosti 150 m2 povr�ine; 
- za počitni�ke hi�ice v velikosti 200 m2 povr-

�ine; 
- za individualne hi�e v velikosti 300 m2 povr-

�ine; 
- za poslovne povr�ine 500 m2 povr�ine oziro-

ma, če urad oceni, da se poslovna dejavnost 
opravlja na več kot 500 m2 povr�ine, pa 
zavezanec podatkov ne sporoči, lahko odme-
ri nadomestilo po povr�ini celotne parcele, 
ki jo uporablja zavezanec. 

 
Če nastane sprememba med letom, se ta upo�-
teva pri odmeri v naslednjem letu. 
 
II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE 
NADOMESTILO 

6. člen 

Območja kjer se plačuje nadomestila so: 
 
- območje A, ki obsega mestno sredi�če 

Velenja; 
- območje B, ki obsega ostale predele obmo-
čja mesta Velenje ter 

- območje C, ki obsega ostale katastrske 
občine Mestne občine Velenje. 

7. člen 

Območja iz prej�njega člena tega odloka so 
vrisana na grafični karti �t.1 »OBMOČJA MO 
VELENJE, NA KATERIH SE PLAČUJE 
NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNE-
GA ZEMLJI�ČA«. Na grafični karti �t. 2 pa 
so vrisana območja z prikazom komunalne 
opremljenosti »OBMOČJA S STOPNJAMI 
OPREMLJENOSTI STAVBNEGA ZEMLJI�-
ČA S KOMUNALNIMI OBJEKTI IN NAP-
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RAVAMI INDIVIDUALNE IN SKUPNE 
RABE«. 
Grafične karte so sestavni del odloka in se 
vsako leto dopolnjujejo, glede izbolj�ave opre-
mljenosti zemlji�ča na posameznem območju. 
 
III. MERILA ZA DOLOČITEV VI�INE 
NADOMESTILA 

8. člen 

Za določitev vi�ine nadomestila se upo�tevajo 
naslednja merila: 
1. opremljenost stavbnega zemlji�ča s komu-

nalnimi in drugimi objekti in napravami in 
dejanske mo�nosti - omogočenosti priklju-
čitve na te objekta in naprave; 

2. lega in namembnost ter smotrna uporaba 
stavbnega zemlji�ča; 

3. izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem 
dohodka v gospodarskih dejavnostih; 

4. pogoji za oprostitev plačila nadomestila. 

9. člen 

Opremljenost stavbnega zemlji�ča s komunal-
nimi in drugimi objekti in napravami individu-
alne in skupne rabe in dejanske mo�nosti prik-
ljučka na te objekte in naprave se ovrednoti z 
naslednjimi točkami: 
1. makadamska cesta      10 
2. asfaltna cesta s hodniki za pe�ce    25 
3. asfaltna cesta      20 
4. kolesarska steza      10 
5. urejeni javni parkirni prostori    10 
6. urejene zelene in rekreacijske povr�ine 5 
7. povr�insko odvodnjavanje       5 
8. kanalizacija      10 
9. vodovod       10 
10. toplovodno ali plinsko ogrevanje    15 
11. električno omre�je      10 
12. telefonsko omre�je      15 
13. javna razsvetljava               15 
14. KRS      15 
15. cestna kanalizacija     10 
 
 

 
a) opremljenost stavbnega zemlji�ča s 
komunalnimi objekti  in napravami indivi-
dualne rabe: 
I.   stopnja (maksimalna)  75 točk 
II.  stopnja (visoka)   60 točk 
III. stopnja (srednja)   50 točk 
IV. stopnja (zadovoljiva)  35 točk 
V.  stopnja (minimalna)  20 točk 
 
I.stopnja (maksimalna) 
Zemlji�če ima: 
- toplovodno ali plinsko ogrevanje 
- vodovod 
- kanalizacijo 
- električno omre�je 
- telefonsko omre�je 
- KRS 
 
II.stopnja (visoka) 
Zemlji�če ima: 
- vodovod 
- kanalizacijo 
- električno omre�je 
- telefonsko omre�je 
- KRS 
 
III.stopnja (srednja) 
Zemlji�če ima: 
- vodovod 
- električno omre�je 
- telefonsko omre�je 
- KRS 
 
IV.stopnja (zadovoljiva) 
Zemlji�če ima: 
- vodovod 
- električno omre�je 
- telefonsko omre�je 
 
V.stopnja (minimalna) 
Zemlji�če ima: 
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- vodovod 
- električno omre�je 
 
b) opremljenost stavbnega zemlji�ča s 
komunalnimi objekti  in napravami skupne 
rabe: 
I.    stopnja (maksimalna)  75 točk 
II.  stopnja (visoka)   70 točk 
III. stopnja (srednja)   60 točk 
IV. stopnja (zadovoljiva)  35 točk 
V.  stopnja (minimalna)  15 točk 
 
I.stopnja (maksimalna) 
Zemlji�če ima: 
- asfaltno cesto s hodniki za pe�ce 
- kolesarsko stezo 
- cestno kanalizacijo 
- javno razsvetljavo 
- urejene zelene in rekreacijske povr�ine 
- urejene javne parkirne prostore 
 
II.stopnja (visoka) 
Zemlji�če ima: 
- asfaltno cesto s hodniki za pe�ce 
- kolesarsko stezo 
- cestno kanalizacijo 
- javno razsvetljavo 
- urejene javne parkirne prostore 
 
III.stopnja (srednja) 
Zemlji�če ima: 
- asfaltno cesto s hodniki za pe�ce 
- kolesarsko stezo 
- cestno kanalizacijo 
- javno razsvetljavo 
 
IV.stopnja (zadovoljiva) 
Zemlji�če ima: 
- asfaltno cesto  
- cestno kanalizacijo 
- povr�insko odvodnjavanje 
 

V.stopnja (minimalna) 
Zemlji�če ima: 
- makadamsko cesto  
- povr�insko odvodnjavanje 
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10. člen 

Vrste dejavnosti oziroma namen uporabe stavbnega zemlji�ča se razvrsti glede na lego, namem-
bnost in smotrno uporabo stavbnega zemlji�ča v A), B) in C) območju in se jim določi naslednje 

�tevilo 
točk: 
 V r s t e 
dejav-
n o s t i 

                                                                                         Območje 
 

 

 

 A  B  C  
z a  s ta n o v a n jsk e  o b je k te  b lo k o v n e  g ra d n je   
 

2 5  2 0  1 5  

z a  s ta n o v a n jsk e  o b je k te  in d iv id u a ln e  g ra d n je
 

3 5  3 0  2 5  

z a  p o č i tn i�k e  h i�e                                                                                    
 

5 5  5 0  4 5  

z a  n e z a z id a n o  s ta v b n o  z em lji�če  
 

4 0  3 5  3 0  

z a  d e ja v n o s t i  
 

   

5 .1 . p r id o b iv a n je  in  p re d e la v a  n e k o v in sk ih  ru d n in , p ro iz v o d n ja  
b a z ičn ih  in  k e m ičn ih  iz d e lk o v , p ro iz v o d n ja  u sn ja  in  k rz n a ,  
p re d e la v a  b a rv n ih  k o v in , p re d e la v a  k e m ičn ih  iz d e lk o v , 
e le k tro g o s p o d a rs tv o , b a n čn i� tv o , p re m o � e n jsk o  in  o se b n o  
z a v a ro v a n je , u p ra v n o  p ra v n e  s to r itv e , sp lo �n a  d e ja v n o s t u p ra v e ; 
 

5 0 0  3 0 0  2 0 0  

5 .2 . p ro iz v o d n ja  k a m n a , p e sk a  in  g ra m o z a , p ro iz v o d n ja  g ra d b e n e g a  
m a te r ia la , � a g a n e g a  le s a  in  p lo �č ,  g o z d a rs tv o , tu r is tičn o  
p o s re d o v a n je , p o � tn e  s to r itv e , te le k o m u n ik a c ijs k e  s to r itv e ; 
 

4 5 0  3 5 0  2 5 0  

5 .3 . k o v in sk o  p re d e lo v a ln a  d e ja v n o s t , s tro jn a  in d u s tr i ja , p ro iz v o d n ja  
p ro m e tn ih  s re d s te v , g ra f ičn a  d e ja v n o s t, p ro iz v o d n ja  p ija č ,  p re d e la v a  
p a p ir ja , e le k tro n sk ih  in  te le k o m u n ik a c ijsk ih  n a p ra v , s to r itv e  n a  
p o d ro č ju  p ro m e ta , c e s tn i p ro m e t, in te le k tu a ln e  in  o s ta le  p o s lo v n e  
s to r itv e ; 
 

4 0 0  3 5 0  2 0 0  

5 .4 . p ro iz v o d n ja  k o n čn ih  le se n ih  iz d e lk o v , e le k tr ičn ih  s tro je v  in  
a p a ra to v , k rm il, g ra d b e n i� tv o , p re k la d a ln e  s to r i tv e , p ro iz v o d n ja  
tk a n in , p ro iz v o d n ja  z a g o to v lje n ih  te k s tiln ih  iz d e lk o v , u sn je n e  
o b u tv e  in  g a la n te r ije , p ro iz v o d n ja  ra z n o v rs tn ih  iz d e lk o v , g o s tin s tv o , 
trg o v in a  n a  d ro b n o -n e � iv ilsk i p ro iz v o d i;  
 

3 0 0  2 5 0  1 5 0  

5 .5 . trg o v in a  n a  d e b e lo , � iv ilsk a  in  n e � iv ilsk a  p ro iz v o d n ja , o b rtn e  
s to r itv e  in  p o p ra v ila , k m e tijs k e  s to r itv e , p ro iz v o d n ja  � iv ils k ih  
p ro iz v o d o v ; 
 

2 5 0  1 5 0  1 0 0  

5 .6 . k m e tijsk a  p ro iz v o d n ja , r ib i� tv o , v o d n o  g o sp o d a rs tv o , � e le z n i�k i 
p ro m e t, c e v o v o d n i tra n s p o r t, ra z isk o v a ln o  ra z v o jn o  d e lo , t rg o v in a  
n a  d ro b n o -� iv ils k i p ro iz v o d i, k o m u n a ln a  d e ja v n o s t;  
 

1 5 0  1 0 0  5 0  

5 .7 . u re ja n je  n a s e lij  in  p ro s to ra , s ta n o v a n jsk a  d e ja v n o s t, p o s e b n e  
s to r itv e , s to r itv e  v  g o s p o d a rs tv u ; 
 

1 0 0  7 5  5 0  

5 .8 . iz o b ra � e v a n je , z n a n s tv e n o  ra z isk o v a ln a  d e ja v n o s t , k u ltu ra , 
�p o rt , re k re a c ija , k a m p i, z d ra v s tv e n o  v a rs tv o , u m e tn o s t, 
in fo rm a c ije , d ru � b e n o  v a rs tv o  o tro k  in  m la d in e , s o c ia ln o  v a rs tv o . 

5 0  5 0  5 0  
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11. člen 

Smotrna uporaba stavbnega zemlji�ča se meri s faktorjem izkori�čenosti zemlji�ča, ki predstavlja 
razmerje med bruto zazidano eta�no povr�ino obstoječih objektov in povr�ino območja, 
ter se točkuje po naslednji tabeli: 

 

 

 

 

 

bančni�tvo, intelektualne in ostale poslovne storitve, gostinske storitve, 
       premo�enjsko in osebno zavarovanje 

200   

trgovina na debelo in drobno, turistična posredovalnica 150 
obrtne dejavnosti 100 
 

Faktor 
izkori�čenosti 

Območje 
A 

Območje 
B 

0,2 60 30 
0,4 30 15 
0,6 15 10 
0,8 5  
nad 0,9   
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12. člen 

V posameznih dejavnostih se pri uporabi stavbnega zemlji�ča upo�tevajo izjemne ugodnosti v zvezi 
s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih, ki so posledica izjemno ugodne lokacije 
stavbnega zemlji�ča. Izjemne ugodne lokacije so na stavbnih zemlji�čih znotraj območja A. 
 
Dodatne točke za vrednotenje nadomestila na zgoraj navedenih lokacijah se obračunavajo za nasle-
dnje dejavnost: 
 

 

 

 

IV. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA 

13. člen 

Nadomestilo se ne plačuje za zemlji�če, ki se uporablja za potrebe obrambe, za objekte tujih dr�av, 
ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavni�tva  ali v njih stanuje njihovo osebje, 
za objekte mednarodnih in meddr�avnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih sta-
nuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno in za stavbe, ki jih uporab-
ljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost. 
 
Nadomestilo se na lastno zahtevo za dobo pet let oprosti občan, ki je kupil novo stanovanje kot 
posamezen del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal dru�insko stanovanjsko hi�o, če je v ceni sta-
novanja oziroma dru�inske stanovanjske hi�e ali neposredno plačal stro�ke za urejanje stavbnega 
zemlji�ča po določbah tega zakona. 
 
Petletna doba oprostitve plačevanja nadomestila začne teči od dneva vselitve v stanovanje ali stano-
vanjsko hi�o. 
 
Poleg primerov  navedenih v prvem in drugem odstavku tega člena, so opro�čeni nadomestila tudi 
občani, ki prejemajo stalno socialno pomoč. 
 
Zavezanci, ki jih prizadene elementarna nesreča (poplava, potres, po�ar, plaz) so lahko opro�čeni 
plačila nadomestila za določen čas enega leta. 
 
Zavezance - pravne osebe in samostojne podjetnike, se lahko oprosti plačila nadomestila za določen 
čas enega leta, če so v preteklem letu: 
- zgradili ali kupili stavbo in  
- zaposlili nove delavce. 
 

�tevilo novo zaposlenih  Vi�ina oprostitve (v %) 
1-10 25 

11-30 50 
31-50 75 

51 in več 100 
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Oprostitev nadomestila je razvidna iz sle-
deče tabele: 
 

Vlogo za oprostitev plačila nadomestila in 
dokazila vlo�ijo zavezanci pri uradu najkasne-
je v 8 (osmih) dneh po prejemu odločbe.  
 
Občinska uprava pregleda vlogo za oprostitev 
plačila nadomestila in na podlagi dostavljenih 
dokazil zavezanca oprosti plačila nadomestila 
za dobo enega leta. Oprostitev zaradi enakega 
razloga je mo�na največ za dobo enega leta. 
 
V. DOLOČANJE VI�INE NADOMES-
TILA 

14. člen 

Nadomestilo se ne plačuje za stavbno zemlji�-
če, stavbe in dele stavbe, ki so v lasti Mestne 
občine Velenje ter za zemlji�ča in stavbe prav-
nih oseb, ki jih je le-ta ustanovila oziroma za 
njen solastni�ki dele�. 
 
Nadomestilo se plačuje za stavbe, katere so v 
lasti Mestne občine Velenje, pa jih je ta oddala 
v najem in za komunalno odlagali�če odpad-
kov. 

15. člen 

Mesečna vi�ina nadomestila po merilih iz 
9.,10.,11. in 12. člena tega odloka se določi 
tako, da se skupno �tevilo točk pomno�i s 
povr�ino zavezančevega stavbnega zemlji�ča 
oziroma s povr�ino zavezančevega nezazida-
nega stavbnega zemlji�ča in z vrednostjo točke 
za izračun nadomestila za tekoče leto. 

16. člen 

Nadomestilo odmeri davčni urad zavezancu z 
odločbo na osnovi veljavnega sklepa o vredno-
sti točke za izračun nadomestila za uporabo 
stavbnega zemlji�ča na območju Mestne obči-
ne Velenje, ki ga sprejme svet občine za 
odmerno leto. V primeru, da sklep ni sprejet, 
velja vrednost točke iz prej�njega leta. 
VI. KAZENSKE DOLOČBE 

17. člen 

Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se kaznuje 
za prekr�ek pravna oseba, če ne vlo�i prijave 
za nadomestilo ali če v prijavi izka�e neresnič-
ne podatke. 
 
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekr-
�ek iz prvega odstavka tega člena. 
 
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje 
samostojni podjetnik, ki stori prekr�ek iz prve-
ga odstavka tega člena. 
 
Z denarno kaznijo 30.000 tolarjev se kaznuje 
fizična oseba, ki stori prekr�ek iz prvega 
odstavka tega člena. 

18. člen 

Nadzor nad izvajanjem tega odloka vr�i pristo-
jen organ Mestne občine Velenje. 
 
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

19. člen 

Z dnem, ko prične veljati ta odlok, preneha 
veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stav-
bnega zemlji�ča, na območju občine Velenje 
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje, �t. 
13/97 in spremembe odloka, �t. 11/99 in 8/00). 

20. člen 

Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Mest-
ne občine Velenje in začne veljati 01.01.2004. 
 
�tevilka: 015-02-10/03-272 
Datum: 3. 11. 2003 
 

�upan Mestne občine Velenje 
Srečko MEH, s.r.  

 
 
 
 

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 49. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS �t. 72/93, 
6/94-odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl. 
US, 63/95-obvezna razlaga, 73/95-odl.US, 9/96-odl. US, 
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44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98-odl. US, 74/98, 
12/99-odl. US, 59/99-odl.US, 70/00, 100/00-sklep US, 
87/01, 16/02-sklep US in 51/02) in 24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, �t. 4/99 in 
6/01) na svoji 9. seji dne 29. 10. 2003 sprejel 

 ODLOK 
O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM 
PODROČJU OBČINSKE UPRAVE 

MESTNE OBČINE VELENJE 

   
I. SPLO�NE DOLOČBE 

 1. člen 

S tem odlokom se določa notranja organizacija 
in delovna področja občinske uprave Mestne 
občine Velenje (v nadaljevanju: občinska 
uprava) ter njeno delovanje z namenom, da se 
zagotovi:  
- strokovno, racionalno, učinkovito in usklaje-

no izvr�evanje nalog lokalne samouprave, 
- smotrno organizacijo in vodenje dela v 

upravi, koordinirano opravljanje nalog in 
učinkovito izvajanje projektnih nalog,  

- učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem 
nalog, 

- zakonito, pravočasno in učinkovito uresniče-
vanje pravic, interesov in obveznosti udele-
�encev  ter drugih strank v postopkih, 

- usmerjenost k uporabnikom storitev občin-
ske uprave, 

- učinkovito sodelovanje z organi dr�avne 
uprave ter drugimi organi, organizacijami 
in institucijami pri re�evanju skupnih 
zadev. 

 
Mo�ka slovnična oblika uporabljena za osebe, 
ki sodelujejo v postopkih po tem odloku, se 
uporablja kot nevtralna za �enske in mo�ke. 

 2. člen 

Občinska uprava v okviru pravic in dol�nosti 
samoupravne lokalne skupnosti opravlja upra-
vne, strokovne, organizacijske in druge naloge 
na področjih določenih z zakonom in tem 
odlokom. 

 
Občinska uprava opravlja svoje delo samostoj-
no v okviru in na podlagi ustave, zakonov, 
podzakonskih aktov, statuta občine in drugih 
občinskih predpisov. 
 
Občinska uprava opravlja svoje delo po pravi-
lih stroke. Pri svojem delu mora ravnati nepri-
stransko in ne sme dajati neupravičenih koristi 
in prednosti posameznikom, pravnim osebam 
ali interesnim skupinam. 

3. člen 

Pri poslovanju s strankami mora občinska 
uprava zagotoviti spo�tovanje njihove osebno-
sti ter osebnega dostojanstva ter zagotoviti, da 
čim hitreje in čim la�je uresničujejo svoje pra-
vice in pravne koristi. 
 
Občinska uprava je dol�na omogočiti strankam 
posredovanje pripomb in kritik glede svojega 
dela ter te pripombe in kritike obravnavati ter 
nanje odgovarjati v razumnem roku. 

4. člen 

Občinska uprava skrbi za obve�čanje javnosti 
o načinu svojega poslovanja ter uresničevanja 
pravic strank. Način poslovanja s strankami, 
način zagotavljanja obve�čanja javnosti, način 
zagotovitve mo�nosti posredovanja kritik in 
pripomb, njihovega obravnavanja in odgovar-
janja nanje, poslovanje z dokumentarnim gra-
divom, poslovni čas, uradne ure ter druga 
vpra�anja načina delovanja občinske uprave 
ureja �upan ali direktor občinske uprave, če ga 
za to pooblasti �upan. 

5. člen 

Delo občinske uprave je javno in se uresničuje 
z uradnimi sporočili in dajanjem informacij 
sredstvom javnega obve�čanja, z udele�bo na 
konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah 
sodelovanja s predstavniki javnega obve�čanja 
ter na druge načine, ki omogočajo javnosti, da 
se seznani z delom občinske uprave. 
  
Podatke in obvestila o delu občinske uprave 
daje �upan, pod�upani in direktor občinske 
uprave ter po pooblastilu �upana drug javni 
uslu�benec občinske uprave. Pri dajanju poda-
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tkov in obvestil je potrebno spo�tovati predpi-
se o tajnosti ter zasebnost podatkov. 
 
Občinska uprava v svetovnem spletu objavlja 
katalog informacij javnega značaja in posredu-
je informacije o svojem delu. 
 
II. UPRAVNE IN DRUGE NALOGE 

 6. člen 

Občinska uprava v okviru delovnih področij 
izvr�uje naloge iz izvirne pristojnosti občine, 
naloge iz prenesene pristojnosti dr�ave in tiste 
naloge, ki jih dr�ava s predpisi prenese v pris-
tojnost mestnih občin. 
  
Svet Mestne občine Velenje odloči, da občin-
ska uprava v okviru delovnih področij izvr�uje 
naloge pokrajine, če se občina pove�e v pokra-
jino. 
 
Občinska uprava lahko opravlja tudi storitve 
za druge naročnike ali lokalne skupnosti, 
razen nalog občinske uprave, če to ne ovira 
izvajanje nalog, zaradi katerih je ustanovljena. 
V ta namen se lahko zdru�ujejo sredstva in 
oblikujejo projektne skupine. S pogodbo, ki jo 
sklene �upan, se določi sestava, naloge, roki 
za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za 
njeno delo. 
 
Če se občine pove�ejo in ustanovijo skupen 
organ občinske uprave, lahko občinska uprava 
svoje naloge izvaja v skupnem organu občin-
ske uprave. 

7. člen 

Občinska uprava za organe občine pripravlja 
predloge splo�nih in posamičnih aktov ter dru-
ga gradiva in zagotavlja drugo strokovno 
pomoč pri izvajanju nalog. 
 
Občinska uprava izvaja naslednje upravne in 
druge naloge: 
- izvr�uje zakonske in podzakonske predpise, 

izvr�uje občinske predpise ter druge sklepe, 
ki jih sprejemajo organi občinske uprave 
skladno s svojimi pooblastili; 

- izvaja nadzor nad spo�tovanjem predpisov iz 

njene pristojnosti skladno z zakonom; 
-  spremlja stanje dru�be na področjih, za kate-

ra je pristojna in skrbi za njen razvoj skladno 
s sprejeto politiko; 

- vzpostavlja, vodi, vzdr�uje in povezuje zbirke 
podatkov in evidenc; 

- spodbuja in usmerja dru�beni razvoj; 
- zagotavlja opravljanje javnih slu�b. 
 

8. člen 

O upravnih stvareh iz občinske izvirne pristojno-
sti odloča na prvi stopnji direktor občinske upra-
ve oziroma po njegovem pooblastilu vodja urada 
ali druga za to poobla�čena uradna oseba, na 
drugi stopnji o prito�bi pa �upan, če ni z zako-
nom drugače določeno. 

  9. člen 

V upravnih stvareh iz prenesene pristojnosti 
dr�ave odloča na prvi stopnji direktor občinske 
uprave oziroma po njegovem pooblastilu vodja 
urada ali druga za to poobla�čena uradna oseba, 
na drugi stopnji pa pristojno ministrstvo, če ni z 
zakonom drugače določeno. 
 
III. UPRAVNI ORGANI IN NOSILCI JAV-
NIH POOBLASTIL 

10. člen 

Upravne naloge izvaja občinska uprava. 
 
Občina lahko za izvajanje posameznih upravnih 
nalog občinske uprave podeli javno pooblastilo 
javnemu podjetju, javnemu zavodu, javni agenciji, 
javnemu skladu, drugi pravni osebi ali posamezni-
ku, če se s tem omogoči učinkovitej�e in smotrnej-
�e opravljanje nalog občinske uprave zlasti, če se v 
celoti ali prete�no financirajo s plačili uporabni-
kov. Če zakon dopu�ča, da za pridobitev javnega 
pooblastila kandidira več pravnih oseb ali posa-
meznikov, se izbira opravi po javnem natečaju. Pri 
izvajanju javnega pooblastila imajo njihovi nosilci 
pravice in dol�nosti občinske uprave. 
 
IV. ORGANIZACIJA IN DELOVNA POD-
ROČJA OBČINSKE UPRAVE 

 11. člen 

 Občinsko upravo sestavljajo: 
1. Urad �upana in splo�nih zadev, 
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2. Urad za gospodarske javne slu�be,  
3. Urad za negospodarske javne slu�be, 
4. Urad za okolje in prostor, 
5. Urad za gospodarstvo in finance, 
6. Urad za stanovanjsko gospodarstvo, ki je 

organiziran kot re�ijski obrat, 
7. In�pektorat, ki je organiziran kot re�ijski 

obrat, lahko pa se oblikuje kot skupni organ 
občinske uprave  s posebnim odlokom ter  

8. Slu�ba za notranjo revizijo, ki je podrejena 
neposredno �upanu. 

 
Znotraj uradov oziroma re�ijskih obratov se lah-
ko z aktom, ki ureja sistemizacijo delovnih mest 
občinske uprave po potrebi oblikujejo manj�e 
notranje organizacijske enote ali re�ijski obrati z 
ustreznim nazivom. 

12 . člen 

�upan lahko kot posvetovalna telesa oblikuje in 
sklicuje kolegij občinske uprave, ki ga sestavlja-
jo pod�upani, direktor občinske uprave in vodje 
uradov. Kolegij obravnava načelna, strokovna, 
organizacijska in druga vpra�anja, ki so skupne-
ga pomena za občinsko upravo, obravnava in 
sprejema gradiva za seje sveta ter sprejema skle-
pe, mnenja in druge odločitve. Sejo kolegija skli-
cuje in vodi �upan, v njegovi odsotnosti pa član 
kolegija, ki ga določi �upan. 
 
Direktor občinske uprave lahko kot posvetovalno 
telo sklicuje kolegij direktorja občinske uprave 
in vodij uradov ter po potrebi k sodelovanju 
povabi tudi druge javne uslu�bence ali zunanje 
strokovnjake. Kolegij obravnava vpra�anja, ki so 
skupnega pomena za občinsko upravo, vpra�an-
ja, kjer je potrebno sodelovanje posameznih ura-
dov, vpra�anja iz delovnih razmerij, izobra�eva-
nja ipd. 
  
Za izvedbo nalog, ki zahtevajo sodelovanje jav-
nih uslu�bencev različnih notranjih organizacij-
skih enot in zunanjih strokovnjakov, se oblikuje-
jo projektne in koordinacijske skupine ali druge 
oblike sodelovanja, ki jih ustanovi �upan ali dire-
ktor občinske uprave. Z aktom o ustanovitvi se 
določi sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, 
sredstva in drugi pogoji za njihovo delo. 

13. člen 

Za izvedbo nalog, ki zahtevajo posebno obravna-

vo ali posebno strokovnost in jih javni uslu�ben-
ci občinske uprave ne morejo opraviti sami ali pa 
glede na njihovo naravo to ni smotrno, lahko 
�upan pooblasti za njihovo vodenje zunanje izva-
jalce, ki izpolnjujejo strokovne in druge z zako-
nom predpisane pogoje. S pogodbo se določi 
sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva 
in drugi pogoji za delo. 

14. člen 

Občinska uprava opravlja strokovno in adminis-
trativno delo za potrebe občinskega sveta in nje-
govih delovnih teles ter drugih organov občine 
ter krajevnih skupnosti in mestnih četrti. 
 
Občinska uprava izvaja tudi nadzor nad poslova-
njem institucij, ki jih je ustanovila oziroma sous-
tanovila ter nadzor nad institucijami, katerih 
dejavnost financira v skladu z zakonom in usta-
novitvenim aktom. 

15. člen 

Uradi na svojih področjih pripravljajo in posre-
dujejo pristojnim organom v sprejem strategijo 
razvoja posameznega področja ter jo izvajajo. 
 
1. URAD �UPANA IN SPLO�NIH ZADEV 

 16. člen 

Urad �upana in splo�nih zadev opravlja strokov-
ne, organizacijske in koordinacijske naloge veza-
ne na �upana in direktorja občinske uprave, nalo-
ge s področja promocije občine, odnosov z jav-
nostmi, regionalnega in mednarodnega sodelova-
nja občine ter ostale naloge, ki so ključnega 
pomena za razvoj občine.  
 
Na področju splo�nih zadev skrbi za usklajevanje 
posameznih projektov, upravljanje in vzdr�evan-
je občinskih objektov ter varovanja premo�enja, 
ureja premo�enjske zadeve, zagotavlja opravlja-
nje nalog glavne pisarne, zagotavlja podporo za 
opravljanje nalog občinske uprave z informacij-
sko tehnologijo, vodi evidenco sklenjenih 
pogodb, skrbi za vodenje postopkov sistema 
kakovosti poslovanja občinske uprave, skrbi za 
delovanje občinskega sveta, za izvajanje volilnih 
opravil, daje pravna mnenja in stali�ča, sestavlja 
predloge pogodb, sodeluje pri pripravi splo�nih 
aktov, ureja kadrovske zadeve ter  izvaja stroko-
vne in tehnične naloge na področju varstva pred 
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naravnimi in drugimi nesrečami na področjih 
civilne za�čite in re�evanja ter po�arne varnosti. 
 
Urad skrbi tudi za organizacijske in strokovno 
tehnične naloge za pravilno in pravočasno izva-
janje investicij z njegovega področja, smotrne in 
gospodarne uporabe sredstev ter naloge upravlja-
nja in vzdr�evanja objektov za namene izvajanja 
splo�nih dejavnosti. 
  
2. URAD ZA GOSPODARSKE JAVNE SLU-

�BE 

 17. člen 

Urad za gospodarske javne slu�be opravlja stro-
kovne, razvojne, pospe�evalne in upravne naloge 
ter zagotavlja pogoje in nadzor za razvoj za pod-
ročja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in či�čenja 
odpadnih in padavinskih voda, ravnanja s komu-
nalnimi odpadki, odlaganja ostankov komunal-
nih odpadkov in vzdr�evanje odlagali�č, javne 
snage in či�čenja javnih povr�in, urejanja in 
vzdr�evanja javnih prometnih povr�in, javnih 
zelenih povr�in, pregledovanje, nadzorovanje in 
či�čenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračni-
kov zaradi varstva zraka, oskrbe s toplotno ener-
gijo in zemeljskim plinom, urejanja in vzdr�eva-
nja javnih sanitarij, urejanja pokopali�č in poko-
pali�ke ter pogrebne dejavnosti, izobe�anja zas-
tav ob javnih povr�inah, javne razsvetljave, cest-
nega gospodarstva, prometa in zvez, upravljanja 
s parkiri�či, odvoza nepravilno parkiranih vozil, 
vodnega gospodarstva ter energetike. 
 
Urad predlaga standarde in normative za izvajan-
je gospodarskih javnih slu�b in prometa ter skrbi 
za njihovo izvajanje, predlaga pogoje za zagota-
vljanje in uporabo javnega dobra in storitev gos-
podarskih javnih slu�b, vodi strokovni nadzor v 
zvezi z upravljanjem in gospodarjenjem komu-
nalnih infrastrukturnih objektov in naprav, prip-
ravlja predloge za določanje prometne ureditve v 
občini, spremlja problematiko na področju var-
nosti cestnega prometa v zvezi s preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu, sodeluje in koordini-
ra naloge z dr�avnimi organi in drugimi instituci-
jami na področju gospodarskih javnih slu�b, 
komunalne, cestno prometne infrastrukture in 
energetike. 
 
Urad opravlja strokovne in organizacijske naloge 
za krajevne skupnosti in mestne četrti, zagotavlja 

strokovno tehnično pomoč pri oblikovanju in 
realizaciji njihovih programov, spremlja izvajan-
je nalog iz pristojnosti krajevnih skupnosti in 
mestnih četrti in predlaga ukrepe za odpravljanje 
njihovih pomanjkljivosti. 
 
Urad skrbi tudi za organizacijske in strokovno 
tehnične naloge za pravilno in pravočasno izva-
janje investicij z njegovega področja ter smotrne 
in gospodarne uporabe sredstev. 
 
V okviru urada se v obliki re�ijskega obrata izva-
jajo naloge gospodarjenja s stavbnimi zemlji�či 
ter sodelovanje pri vodenju in izvajanju aktivne 
zemlji�ke politike. Urad predlaga prioritete opre-
mljanja stavbnih zemlji�č, skrbi za pripravo 
investicijskih programov in programov opremlja-
nja stavbnih zemlji�č, opravlja strokovne in dru-
ge naloge v zvezi z odmero nadomestila za upo-
rabo stavbnega zemlji�ča, opravlja strokovne in 
upravne naloge v zvezi z odmero komunalnega 
prispevka, sodeluje pri vodenju postopkov uvel-
javljanja predkupne pravice občine ter opravlja 
druge naloge, ki so povezane z urejanjem zadev 
v zvezi s stanovanjsko politiko in z gospodarjen-
jem s stavbnimi zemlji�či. 
 
V okviru urada se lahko v obliki re�ijskega obra-
ta izvajajo tudi druge gospodarske javne slu�be 
(npr. upravljanje s parkiri�či�). 
 
3.   URAD ZA NEGOSPODARSKE JAVNE 
SLU�BE 

 18. člen 

Urad za negospodarske javne slu�be opravlja 
strokovne, razvojne, pospe�evalne in upravne 
naloge ter zagotavlja pogoje in nadzor za razvoj 
za področja pred�olske vzgoje in varstva otrok, 
izobra�evanja, sociale, osebne pomoči, zdravs-
tva, lekarni�ke dejavnosti, kulture, glasbene 
vzgoje, �porta, rekreacije, mladine, knji�nične 
dejavnosti, zagotavlja izvajanje javne zdravstve-
ne slu�be na primarni ravni, pospe�evanja razis-
kovalne in inovativne dejavnosti, ter skrbi za 
kulturno dedi�čino. 
 
Urad skrbi tudi za organizacijske in strokovno 
tehnične naloge za pravilno in pravočasno izva-
janje investicij z njegovega področja, smotrne in 
gospodarne uporabe sredstev ter naloge upravlja-
nja in vzdr�evanja objektov za namene izvajanja 
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dru�benih dejavnosti. 
 
4.  URAD ZA OKOLJE IN PROSTOR 

 19. člen 

Urad za okolje in prostor pripravlja in vodi izde-
lavo strategijo prostorskega razvoja občine in 
izvedbenih prostorskih aktov, pripravlja in vodi 
postopke za sprejem podrobnej�ih meril in pogo-
jev urejanja prostora, načrtuje, pripravlja ter vodi 
postopke za razvoj rabe prostora ter prostorske 
ureditve ter za določanje pogojev prostorskega 
načrtovanja in ume�čanja objektov v prostor v 
skladu z zakonom ter usmeritvami strategije pro-
storskega razvoja Slovenije in regionalno pros-
torsko zasnovo. Vodi predpisane zbirke prostor-
skih podatkov, spremlja stanje na področju ureja-
nja prostora, pripravlja poročila o stanju na pod-
ročju urejanja prostora, izdeluje lokacijske infor-
macije, sodeluje pri vodenju postopkov za uvel-
javljanje predkupne pravice občine, izdeluje 
soglasja in mnenja glede načrtovanih posegov v 
prostor, analizira podatke o predvideni rabi pros-
tora ter vodi evidenco o rabi in posegih v prostor 
iz pristojnosti občine, sodeluje pri urejanju pro-
meta, pri vodenju postopkov za usklajeno opre-
mljanje javnih povr�in z urbano opremo, pri 
vodenju postopkov planiranja in izvajanja ukre-
pov na področju varstva naravnih vrednot lokal-
nega pomena in ohranjanja narave. 
 
Urad opravlja naloge geografskega informacij-
skega centra in v ta namen na področju geoinfor-
matike pridobiva, obdeluje in posreduje podatke 
in informacije geoinformacije narave. 
 
V okviru urada se izvaja nadzorna slu�ba za var-
stvo okolja. Urad organizira ter spremlja delova-
nje ekolo�kega informacijskega sistema ter obve-
�ča javnost o onesna�enju okolja. 
Urad opravlja tudi strokovne, razvojne, pospe�e-
valne in upravne naloge ter zagotavlja pogoje in 
nadzor za razvoj za področja planiranja in ureja-
nja prostora v okviru politike varstva okolja v 
skladu z veljavnimi predpisi, sodeluje pri izvaja-
nju dejavnosti varstva okolja in naravne dedi�či-
ne, pripravlja in spremlja program varstva okolja 
in operativnih načrtov za varstvo okolja, izdeluje 
predloge sanacijskih ekolo�kih programov ter 
spremlja njihovo izvr�evanje. 
 
 

5.  URAD ZA GOSPODARSTVO IN FINAN-
CE 

 20. člen 

Urad za gospodarstvo in finance pripravlja prora-
čun, spremembe in dopolnitve proračuna, zaklju-
čni račun proračuna ter poročila o realizaciji pro-
računa, skrbi za izvr�evanje proračuna, zagotav-
lja strokovno pomoč pri sprejemanju in izvr�eva-
nju občinskih aktov s področja javnih financ, 
vodi knjigovodstvo proračuna ter pripravlja ana-
lize in finančna poročila, opravlja finančno knji-
govodska opravila za neposredne in posredne 
proračunske uporabnike, pripravlja ter vodi pre-
mo�enjsko bilanco občine ter skrbi za gospodar-
no ravnanje z občinskim premo�enjem ter pripra-
vlja ter vodi premo�enjsko bilanco občine. 
 
Urad na področju gospodarskih zadev pripravlja 
strategijo razvoja občine ter programske usmerit-
ve in programe razvoja posameznih dejavnosti s 
področja gospodarstva in malega gospodarstva, 
skrbi za njihovo realizacijo, pripravlja strokovne 
podlage za dodeljevanje sredstev dr�avnih 
pomoči za področje malega gospodarstva.  V 
okviru pooblastil sodeluje pri postopkih pobiran-
ja komunalnih taks, pripravlja strokovne podlage 
in daje mnenja k oblikovanju taks in cen storitev 
javnih podjetij, javnih zavodov, iz koncesijskih 
razmerij ter drugih oblik zagotavljanja javnih 
dobrin, spremlja učinke in analizira davke iz 
občinske pristojnosti in v skladu z zakonom prip-
ravlja strokovne podlage za njihovo uvedbo ozi-
roma usklajevanje, spremlja in analizira gospo-
darska gibanja v občini ter opravlja upravne in 
druge, ki se nana�ajo na izvirne in prenesene pri-
stojnosti občine na področju gospodarstva, male-
ga gospodarstva, trgovinske in gostinske  dejav-
nosti. 
 
Urad v okviru turistično informacijskega centra 
opravlja strokovne, razvojne, pospe�evalne in 
upravne naloge na področju turizma in promocije 
občine. Pripravlja strategijo turističnega razvoja 
občine, spodbuja razvoj in urejanje objektov turi-
stične infrastrukture, skrbi za oblikovanje in pro-
mocijo celovite turistične ponudbe občine ter 
njene naravne in kulturne dedi�čine, sodeluje s 
turističnimi dru�tvi in drugimi institucijami pri 
pripravi turističnih prireditev, skrbi za izvajanje 
odnosov z javnostmi za področje turizma in pri-
reditev. V okviru pooblastil sodeluje pri pobiran-
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ju in odvajanju turistične takse, vodi register 
lokalnih turističnih vodnikov in skrbi za njihovo 
strokovno izpopolnjevanje, skrbi za informiranje 
turistov. 
 
Urad opravlja tudi strokovne, razvojne, pospe�e-
valne in upravne naloge s področja kmetijstva, 
gozdarstva, veterine, lova, ribolova ter naloge s 
področja turizma, pripravlja programe razvoja in 
zagotavlja pogoje za razvoj teh področij, izvaja 
določila predpisov na področju za�čite �ivali, 
sodeluje pri izvr�evanju predpisov, ki urejajo 
elementarne nesreče in odpravljanju posledic le 
teh in sodeluje pri pripravi prostorskih planskih 
aktov občine. 
 
6. URAD ZA STANOVANJSKO GOSPO-
DARSTVO 

21. člen 

Urad za stanovanjsko gospodarstvo opravlja 
strokovne, razvojne in upravne naloge, ki se 
nana�ajo na stanovanja in stanovanjsko poslovne 
prostore, pripravlja predlog načrta stanovanjske 
politike občine, ureja zadeve v zvezi s posamez-
nimi kategorijami stanovanj, s katerimi razpola-
ga občina, skrbi za gospodarjenje s poslovnimi 
prostori, ter opravlja druge naloge, ki so poveza-
ne z urejanjem zadev v zvezi s stanovanjsko 
politiko. 
 
Urad skrbi tudi za organizacijske in strokovno 
tehnične naloge za pravilno in pravočasno izva-
janje investicij z njegovega področja, smotrne in 
gospodarne uporabe sredstev ter naloge upravlja-
nja in vzdr�evanja objektov ter zemlji�č oziroma 
izvajanje nadzora nad njihovo uporabo. 
 
7. IN�PEKTORAT 

22. člen 

In�pektorat opravlja naloge občinske in�pekcije, 
ki opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih 
predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ure-
ja zadeve iz svoje pristojnosti skladno z zako-
nom, ki ureja in�pekcijske slu�be. 
 
Opravlja tudi naloge občinskega redarstva sklad-
no z zakonom ter nadzor nad izvajanjem občin-
skih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina 
ureja zadeve iz svoje pristojnosti ter naloge opo-

zarjanja na ravnanja skladna z zakoni in občin-
skimi predpisi ter drugimi akti, s katerimi občina 
ureja zadeve iz svoje pristojnosti. 
 
8. SLU�BA ZA NOTRANJO REVIZIJO 

23. člen 

Slu�ba za notranjo revizijo izvaja naloge, ki se 
nana�ajo na notranjo revizijo finančnega poslo-
vanja Mestne občine Velenje in uporabnikov, 
katerih ustanovitelj je Mestne občina Velenje ter 
ostalih uporabnikov proračunskih sredstev obči-
ne v delu, ki se nana�ajo na občinski proračun. 
 
V primeru, da v slu�bi ni sistemiziranih in zase-
denih najmanj treh delovnih mest, se slu�ba se 
ne organizira kot samostojen urad, temveč so v 
okviru slu�be sistemizirana delovna mesta, ki so 
podrejena neposredno �upanu. 
 
V. NAČIN VODENJA OBČINSKE UPRAVE 
TER POOBLASTILA 

  24. člen 

Predstojnik občinske uprave je �upan, ki pred-
stavlja in zastopa občino in občinski svet, nad-
zoruje, usmerja ter daje navodila za delo 
občinske uprave.  
 
Posamezne naloge iz njegove pristojnosti lah-
ko po njegovem pooblastilu opravljajo pod�u-
pani, direktor občinske uprave ter druge poob-
la�čene osebe. 
 
�upan oziroma po njegovem pooblastilu dire-
ktor občinske uprave odloča o sklenitvi delov-
nih razmerij v občinski upravi na podlagi akta, 
ki ureja sistemizacijo delovnih mest ter kad-
rovskega načrta delovnih mest občinske upra-
ve ter izdaja za izvr�evanje tega namena potre-
bne odločbe ter druge akte, ki se nana�ajo na 
uresničevanje pravic, obveznosti in odgovor-
nosti iz delovnega razmerja javnih uslu�ben-
cev občinske uprave. 

25. člen 

Delo občinske uprave neposredno vodi direk-
tor občinske uprave, ki ga v skladu z zakonom 
imenuje in razre�uje �upan. Direktor občinske 
uprave je za svoje delo odgovoren �upanu. 
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Direktor občinske uprave mora imeti najmanj 
univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno 
izobrazbo s specializacijo ali magisterijem in 
mora izpolnjevati z zakonom predpisane pogo-
je za odločanje v upravnih stvareh. 
  
Direktor občinske uprave: 
-  izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi 

stopnji ter poobla�ča v skladu z zakonom 
javne uslu�bence občinske uprave za oprav-
ljanje posameznih dejanj v upravnem posto-
pku oziroma za odločanje v upravnem pos-
topku na prvi stopnji, 

- opravlja najzahtevnej�e naloge občinske 
uprave in sodeluje v projektnih skupinah, 

- koordinira in usklajuje delo občinske uprave, 
- zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih 

nalog, ki so skupne vsem notranjim organi-
zacijskim enotam, 

- opravlja druge organizacijske naloge v zvezi 
z delovanjem občinske uprave ter skrbi za 
sodelovanje z dr�avnimi in drugimi organi 
ter organizacijami v občini, 

- opravlja druge naloge po odredbi ali poobla-
stilu �upana. 

 
Direktor občinske uprave lahko pooblasti za 
posamezne naloge, ki �e niso zajete v opisu 
del in nalog v aktu, ki ureja sistemizacijo 
delovnih mest v občinski upravi, vodje posa-
meznih enot. 

 26. člen 

Urade vodijo vodje, ki jih imenuje in razre�uje 
�upan.  
 
Vodje uradov vodijo upravne, strokovne, raz-
vojne in druge zadeve na področjih, za katere 
je organiziran urad in odločajo v postopkih v 
skladu s svojimi pooblastili in pristojnostmi. 
Vodje uradov morajo sodelovati z drugimi 
uradi pri re�evanju skupnih zadev in v okviru 
svoje pristojnosti sodelujejo z dr�avnimi orga-
ni.  
 
Vodja urada je za svoje delo odgovoren �upa-
nu in direktorju občinske uprave. 
 

Javni uslu�benci notranje revizijske slu�be so 
neposredno podrejeni in odgovorni �upanu. 

 27 . člen 

Javni uslu�benec s posebnimi pooblastili v 
občinski upravi je in�pektor, ki ga imenuje 
�upan. Kadar je to predvideno z zakonom, lahko 
�upan imenuje tudi druge javne uslu�bence s 
posebnimi pooblastili.  

28. člen 

Javni uslu�benec občinske uprave opravlja nalo-
ge določene z zakoni in drugimi predpisi v skla-
du s pristojnostmi, navodili in pooblastili, ki jih 
ima. 
 
Javni uslu�benec mora svoje naloge opravljati 
strokovno, vestno, hitro, nepristransko ter kvali-
tetno in pri tem upo�tevati le javni interes in 
konkretne okoli�čine 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 uslu�benec mora delovati politično nev-
tralno in nepristransko. Mora biti lojalen do 
delodajalca, spo�tljiv tako v odnosih z občani, 
ki jim slu�i, kot v odnosih z nadrejenimi, 
sodelavci in podrejenimi. Pri opravljanju jav-
nih nalog ne sme ravnati samovoljno ali v �ko-
do katerekoli osebe, skupine, osebe javnega ali 
zasebnega prava, primerno mora upo�tevati 
pravice, dol�nosti in ustrezne interese le teh. 
Svojo pravico do odločanja po prosti presoji 
mora uresničevati nepristransko in ob upo�te-
vanju meril, določenih v predpisih. 
 
Javni uslu�benec ne sme dovoliti, da je pri 
opravljanju javnih nalog njegov zasebni inte-
res v nasprotju z njegovimi pooblastili. Odgo-
voren je, da se izogiba vsakemu nasprotovanju 
interesov, bodisi, da je to navzkri�je resnično 
ali mo�no. Svojega polo�aja ne sme izkori�ča-
ti za svoj zasebni interes. 
 
Javni uslu�benec mora gospodarno in učinko-
vito uporabljati javna sredstva, s ciljem dose-
ganja najbolj�ih rezultatov ob enakih stro�kih 
oziroma enakih rezultatov ob najni�jih stro�-
kih. 
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Javni uslu�benec mora vselej ravnati tako, da 
ohranja in krepi zaupanje javnosti v po�tenost, 
nepristranskost in učinkovitost opravljanja 
javnih nalog. 
 
S primernim upo�tevanjem pravice do dostopa 
do uradnih informacij je javni uslu�benec dol-
�an, da ustrezno in z vso potrebno zaupnostjo 
obravnava vse informacije in dokumente, ki 
jih je pridobil med zaposlitvijo.  

29 . člen 

Javni uslu�benci občinske uprave so disciplin-
sko odgovorni za kr�itve delovnih nalog in 
obveznosti in od�kodninsko odgovorni za �ko-
do, ki jo pri delu oziroma v zvezi z delom v 
občinski upravi namenoma ali iz hude malo-
marnosti povzročijo občinski upravi ali komu 
drugemu. 
 
Disciplinski postopek vodi in o njem odloča 
�upan, ki lahko za vodenje disciplinskega pos-
topka in za odločanje o disciplinski odgovor-
nosti imenuje disciplinsko komisijo. 
  
VI. 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.  
 
�upan izda najkasneje v roku treh mesecev po 
uveljavitvi tega odloka ustrezen pravilnik o 
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih 
mest v občinski upravi, ki je podlaga za orga-
niziranje manj�ih notranje organizacijskih enot 
in razporeditev delavcev na ustrezna delovna 
mesta. 

 31. člen 

Po uveljavitvi akta o ustanovitvi skupnega 
organa občinske uprave se naloge, ki jih izvaja 
in�pektorat, pričnejo izvajati v skupnem orga-
nu občinske uprave skladno z dogovorom, ki 
ga sklenejo občine ustanoviteljice. 

32. člen 

 Z dnem uveljavitve tega odloka preneha vel-
jati Odlok o organizaciji in delovnem področju 
občinske uprave Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MOV, �t. 10/98, 7/99, 4/00, 
8/00 in 6/01). 

33. člen 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v 
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
 
�tevilka: 015-02-0031/2003-100 
Datum:  3. 11. 2003 
      

�upan Mestne občine Velenje 
Srečko Meh, s.r. 
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 15. člena 
Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno � izobra�evalnih 
zavodov osnovnih �ol v Mestni občini Velenje (Ur. vest-
nik MO Velenje, �t. 8/97 in 6/98)  in 24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, �t. 
4/99 in 6/01) na svoji 9.  seji, dne 28. 10. 2003 sprejel 

S K L E P 
o imenovanju članov v svet zavoda 

osnovna �ola Livada Velenje 

I. 

V svet zavoda osnovna �ola Livada Velenje se 
imenujeta: 
- Ga�per Koprivnikar, Paka pri Velenju 35 c, 
Velenje 
- Bojan Petrej, Tavčarjeva 25, Velenje. 

II. 

Predlagana kandidata v svet zavoda se imenu-
jeta do konca mandata, ki poteče 27.6.2004. 

III. 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se 
objavi v Uradnem vestniku Mestne občine 
Velenje. 
 
 
�tevilka: 032-03-0002/2003-288 
Datum:  3. 11. 2003 
 

 
�upan Mestne občine Velenje 

Srečko MEH, s.r. 
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 9. člena Statu-
ta �portno rekreacijskega zavoda Rdeča dvorana Velenje 
(Ur. vestnik MO, �t. 7/93)  in 24. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, �t. 4/99 in 
6/01) na svoji 9. seji, dne 28. 10. 2003 sprejel 

S K L E P 
o imenovanju članov v svet zavoda 
�portno rekreacijski zavod Rdeča 

dvorana Velenje 

I. 

V svet zavoda �portno rekreacijski zavod 
Rdeča dvorana Velenje se imenujejo:  
- Branko Smagaj, �alek 86, Velenje 
- Jo�ef Kavtičnik, Ljubljanska 38 a, Velenje 
- Jerneja Kemperle, Ljubljanska 29 b, Velenje. 

II. 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se 
objavi v Uradnem vestniku Mestne občine 
Velenje. 
 
 
�tevilka: 103-01-0009/2003-288 
Datum:   3. 11. 2003 
 
 

�upan Mestne občine Velenje 
Srečko MEH, s.r. 
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Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS 110/02, 8/03 in 58/03) in 24. člena Statuta Mest-
ne občine Velenje (Uradni vestnik MOV �t. 4/99 in 6/01) 
izdajam 

SKLEP  
O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA-

ODLOKA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ODLOKA O PRO-

STORSKIH UREDITVENIH 
POGOJIH ZA OBMOČJE PLAN-

SKE CELOTE 06, 
ki vključuje  ureditveno območje naselja 
�entilj in ureditvena območja  razlo�e-

nih naselij Lo�nica, Silova in Laze 

I. 

Javno se razgrne osnutek Odloka  o spremem-
bah in dopolnitvah odloka o prostorskih uredi-
tvenih pogojih za  območje planske celote 06, 
ki vključuje ureditveno območje naselja �en-
tilj in ureditvena območja razlo�enih naselij 
Lo�nica, Silova in Laze. 

II. 

Javna razgrnitev bo izvedena v avli Mestne 
občine Velenje in v prostorih krajevne skup-
nosti �entilj. Javna razgrnitev bo trajala 30 
dni. Javna razgrnitev se začne 8 dan od dneva 
objave tega sklepa v Uradnem vestniku Mest-
ne občine Velenje. 

III. 

V času javne razgrnitve bo Urad za okolje in 
prostor Mestne občine Velenje, skupaj s Kra-
jevno skupnostjo �entilj organiziral javno raz-
pravo osnutka odloka. Datum in mesto javne 
razprave bosta določena naknadno. O tem 
bodo občani obve�čeni preko medijev javnega 
obve�čanja ali na krajevno običajen način. 

IV. 

Namen javne razgrnitve in razprave je sezna-
niti občane z vsebino osnutka predlaganega 
odloka in pridobiti k njemu pripombe, mnenja 
ali dodatne predloge. 
Pisne pripombe, mnenja in predloge lahko 

podajo občani na kraju razgrnitve ali pa jih 
po�ljejo  po po�ti Uradu za okolje in prostor 
Mestne občine Velenje, Titov trg 1, v Velenju. 
 
�tevilka: 350-03-0003/2003-300 
Datum:   3. 11. 2003  
 

�upan Mestne občine Velenje 
Srečko MEH, s.r. 

 
 
 
Na podlagi 101. člena Poslovnika Sveta Mestne občine 
Velenje (Ur. Vestnik MO Velenje, �t. 6/99) izdajam nas-
lednji 

     

POPRAVEK 
 
V Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, 
�t. 11, z dne 13. 10. 2003 je pri�lo do napake. 
Na prvi strani je pravilno napisan datum 13. 
10. 2003, na naslednjih straneh pa pomotoma 
pi�e 13. september 2003, pravilno pa bi mora-
lo pisati 13. oktober 2003. 
Sklepa, ki sta objavljena v tej �tevilki Uradne-
ga vestnika Mestne občine Velenje, in sicer 
Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spre-
membah in dopolnitvah odloka o prostorskih 
ureditvenih pogojih za območje planske celote 
02; Krajevne skupnosti Ravne, Gaberke, �kale 
� Hrastovec in Konovo  (za del območja v 
Mestni občini Velenje) in Sklep o javni razgr-
nitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostor-
skih sestavin dolgoročnega plana občine Vele-
nje za obdobje 1986 � 2000, dopolnjen 1989, 
ter dru�benega plana občine Velenje za obdo-
bje 1986 � 1990, ter prostorskih sestavin plan-
skih aktov dela občine �alec za območje mest-
ne občine Velenje � dopolnjen 1999 sta pravil-
no objavljena v Uradnem vestniku Mestne 
občine Velenje, �t. 11, z datumom 13. 10. 
2003. 
 
�tevilka: 032-01-0003/2003-150 
Datum: 3. 11. 2003 
 

Tajnik Mestne občine Velenje 

Andreja KATIČ, s.r. 
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