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Številka: 24/0715. november 2007

Ur. vestnik št.24/07

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

1. SKLEP o imenovanju članov Komisije za mladinska vprašanja
2.   SKLEP o imenovanju članov sveta javnega zavoda Športno rekreacijski zavod Rdeča dvorana
3.    SKLEP o imenovanju člana sveta zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
4.   SKLEP o izdaji soglasja sveta Mestne občine Velenje k nameri ponudnika za opravljanje storitev 

institucionalnega varstva v domovih za starejše
5.  SKLEP o prenehanju statusa javnega dobra na zemljiščih v k.o. Bevče
6.  SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja – stanovanja št. 9 v 6. etaži, 

Tomšičeva 8, Velenje, v skupni izmeri 58,35 m2, ki stoji na parceli št. 1911/1 k.o. Velenje
7.  SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja – stanovanja št. 31 mansardi 

objekta  Zadrečka 11, Nazarje, v skupni izmeri 61,14 m2, ki stoji na parceli št. 895/11, k.o. Prihova
8.  SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja – stanovanja št. 27 v 5. 

nadstropju, Cesta zmage 12, Zagorje ob Savi, v skupni izmeri 70,10 m2, ki stoji na parceli št. 1175/4, k.o. 
Zagorje-mesto

9.  SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja –  50 % stanovanja št. 2 v 3. 
nadstropju objekta  Trg borcev NOB 13, Dol pri Hrastniku, v skupni izmeri 68,20 m2, ki stoji na parceli št. 
719/1,2,3,4,5,6. k.o. Dol pri Hrastniku

10.  SKLEP o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja – stanovanja št. 53 v 9. 
nadstropju objekta  Kraigherjeva 6,  Celje, v skupni izmeri 29,75 m2, ki stoji na parceli št. 1059/2 k.o. 
Spodnja Hudinja 

11.       SKLEP o odločitvi sklenitvi javno-zasebnega partnerstva za izvajanje galerijske dejavnosti
12.       SKLEP o razdelitvi sredstev za pomoč prebivalcem Mestne občine Velenje, ki so v neurju 
            18.9.2007 utrpeli škodo
13.        ODLOK o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu odlagališča pepela, 
            žlindre in produktov odžvepljevanja
14.       Spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske 
            celote 03; Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče 
15.       ODLOK o ustanovitvi javnega zavoda Rdeča dvorana Športnorekreacijski zavod
16.       ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno 
            podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p.o.
17.       SKLEP o spremembah in dopolnitvah sklepa o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim 
            premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2007
18.       SKLEP o podpori predlagane trase 3. razvojne osi  - državne ceste med avtocesto A1 Šentilj- Koper in 
            mejo z Republiko Avstrijo na območju mestne občine Velenje
19.       Poslovnik o delu komisije za oceno škode zaradi posledic rudarjenja v Mestni občini Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
20.     Popravek

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

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (UPB - 1 - Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006) na svoji seji, dne 
13.11.2007 sprejel

SKLEP
o imenovanju članov v Komisijo za mladinska 

vprašanja
I.

V Komisijo za mladinska vprašanja se imenuje:
1. Lotka Škerlak, roj. 1975 v Slovenj Gradcu, s stalnim 
      bivališčem Na Gorci 4, Maribor
2.   Marko Tuk, roj. 1981 v Slovenj Gradcu, s stalnim bivališčem 
      Kardeljev trg 2, Velenje
3. Sergej Novak, roj. 1978 v Slovenj Gradcu, s stalnim 
      bivališčem Kavče 58, Velenje
4.    Robert Bah, roj. 1972 v Slovenj Gradcu, s stalnim bivališčem 
      Škale 67/d, Velenje

II.
Sklep velja z dnem sprejema.

Številka: 032-03-0001/2006-281-9
Datum: 14. 11. 2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (UPB - 1 - Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006) na svoji seji, dne 
13.11.2007 sprejel

SKLEP
o imenovanju članov v svet javnega zavoda 
Športno rekreacijski zavod Rdeča dvorana

I.
V svet javnega zavoda Športno rekreacijski zavod Rdeča 
dvorana se imenuje:
1.  Branko Smagaj, roj. 1958 v Celju, s stalnim bivališčem 

Šalek 86, Velenje
2.  Mihael Letonje, roj. 1964 v Celju, s stalnim bivališčem Šalek 

90, Velenje
3.  Katarina Praznik, roj. 1964 v Slovenj Gradcu, s stalnim 

bivališčem Šaleška 20/b, Velenje

II.
Sklep velja z dnem sprejema.

Številka: 032-03-0001/2006-281-10
Datum:   14. 11. 2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (UPB - 1 - Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006) na svoji seji, dne 
13.11.2007 sprejel

SKLEP
o imenovanju člana v svet zavoda Energetska 

agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
I.

V svet zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in 
Koroško  se imenuje:
1.   Herman Arlič, roj. 1942 v Gaberkah, s stalnim bivališčem 

Škale 39a

II.
Sklep velja z dnem sprejema.

Številka: 032-03-0001/2006-281-9
Datum:   14. 11. 2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (UPB1-Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06) na svoji 10. seji dne 13.11. 
2007 sprejel 

SKLEP
o izdaji soglasja k nameri ponudnika za 

opravljanje storitev institucionalnega varstva 
v domovih za starejše

1. člen
Svet Mestne občine Velenje izda soglasje k nameri ponudnika 
Velpa d.o.o., Šaleška cesta 21, Velenje, za opravljanje storitev 
institucionalnega varstva v domovih za starejše na območju 
občine Velenje. 

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

Številka: 
Datum:  14.11.2007

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

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(UPB1-Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06) na svoji 10. seji dne 13.11.2007 
sprejel 

SKLEP
o prenehanju statusa javnega dobra na 

zemljiščih v k.o. Bevče
1. člen

S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljiščih 
parc. št. 520/1, pot, v izmeri 154 m2 in parc. št. 520/2, pot, v 
izmeri 295 m2, obe k.o. Bevče.

2. člen
Nepremičninam iz 1. člena tega sklepa preneha značaj zemljišč, 
ki imata status javnega dobra in postaneta lastnina Mestne 
občine Velenje.

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

Številka: 465-05-0109/2007-281
Datum: 14.11.2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS-UPB-Uradni list RS, št. 100/05, 21/2006-odl. US, 14/2007 in 60/2007), 74. 
člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 
84/2007) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1 Uradni vestnik MO 
Velenje, št. 15/06) na svoji 10. seji dne 13.11.2007 sprejel

SKLEP
o sprejemu posameznega programa prodaje 
stvarnega premoženja – stanovanja št. 9 v 6. 
etaži, Tomšičeva 8, Velenje, v skupni izmeri 
58,35 m2, ki stoji na parceli št. 1911/1 k.o. 

Velenje
I.

Svet Mestne občine Velenje sprejme posamezni program 
prodaje stvarnega premoženja – stanovanja št. 9 v 6. etaži, 
Tomšičeva 8, Velenje, v skupni izmeri 58,35 m2, ki stoji na 
parceli št. 1911/1 k.o. Velenje ki ga je oblikovala Komisija za 
razpolaganje, upravljanje in pridobivanje stvarnega premoženja 
Mestne občine Velenje na svoji seji dne 13.9.2007

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

Številka: 360-03-0008/2007-700 
Datum:  14. 11. 2007

Župan Mestne občine Velenje
MEH Srečko, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS-UPB-Uradni list RS, št. 100/05, 21/2006-odl. US, 14/2007 in 60/2007), 74. 
člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 
84/2007) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1 Uradni vestnik MO 
Velenje, št. 15/06) na svoji 10. seji dne 13.11.2007 sprejel

S K L E P
o sprejemu posameznega programa prodaje 
stvarnega premoženja – stanovanja št. 31 
mansardi objekta  Zadrečka 11, Nazarje, v 

skupni izmeri 61,14 m2, ki stoji na parceli št. 
895/11, k.o. Prihova 

I.
Svet Mestne občine Velenje sprejme posamezni program 
prodaje stvarnega premoženja – stanovanja št. 31 mansardi 
objekta  Zadrečka 11, Nazarje, v skupni izmeri 61,14 m2, ki 
stoji na parceli št. 895/11, k.o. Prihova , ki ga je oblikovala 
Komisija za razpolaganje, upravljanje in pridobivanje stvarnega 
premoženja Mestne občine Velenje na svoji seji dne 13.9.2007

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

Številka: 360-03-0010/2007-700 
Datum:   14.11.2007

 Župan Mestne občine Velenje                                                   
                                                 MEH Srečko, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS-UPB-Uradni list RS, št. 100/05, 21/2006-odl. US, 14/2007 in 60/2007), 74. 
člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 
84/2007) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1 Uradni vestnik MO 
Velenje, št. 15/06) na svoji 10. seji dne 13.11.2007 sprejel

SKLEP
o sprejemu posameznega programa prodaje 

stvarnega premoženja – stanovanja št. 27 v 5. 
nadstropju, Cesta zmage 12, Zagorje ob Savi, 

v skupni izmeri 70,10 m2, ki stoji na parceli št. 
1175/4, k.o. Zagorje-mesto 

I.
Svet Mestne občine Velenje sprejme posamezni program 
prodaje stvarnega premoženja – stanovanja št. 27 v 5. 
nadstropju, Cesta zmage 12, Zagorje ob Savi, v skupni izmeri 
70,10 m2, ki stoji na parceli št. 1175/4, k.o. Zagorje-mesto, 
ki ga je oblikovala Komisija za razpolaganje, upravljanje in 
pridobivanje stvarnega premoženja Mestne občine Velenje na 
svoji seji dne 13.9.2007

II.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem Vestniku 
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Mestne občine Velenje.

Številka: 360-03-0009/2007-700 
Datum:   14.11.2007

 Župan Mestne občine Velenje                                                   
                                                 MEH Srečko, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS-UPB-Uradni list RS, št. 100/05, 21/2006-odl. US, 14/2007 in 60/2007), 74. 
člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 
84/2007) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1 Uradni vestnik MO 
Velenje, št. 15/06) na svoji 10. seji dne 13.11.2007 sprejel

S K L E P
o sprejemu posameznega programa prodaje 
stvarnega premoženja –  50 % stanovanja št. 

2 v 3. nadstropju objekta  Trg borcev NOB 13, 
Dol pri Hrastniku, v skupni izmeri 68,20 m2, 
ki stoji na parceli št. 719/1,2,3,4,5,6. k.o. Dol 

pri Hrastniku
I.

Svet Mestne občine Velenje sprejme posamezni program 
prodaje stvarnega premoženja – stanovanja št. 2 v 3. nadstropju 
objekta  Trg borcev NOB 13, Dol pri Hrastniku, v skupni izmeri 
68,20 m2, ki stoji na parceli št. 719/1,2,3,4,5,6. k.o. Dol 
pri Hrastniku, ki ga je oblikovala Komisija za razpolaganje, 
upravljanje in pridobivanje stvarnega premoženja Mestne 
občine Velenje na svoji seji dne 13.9.2007

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

Številka: 360-03-0011/2007-700 
Datum:  14.11.2007

                                                   
           Župan Mestne občine Velenje
                                                                       Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
(ZLS-UPB-Uradni list RS, št. 100/05, 21/2006-odl. US, 14/2007 in 60/2007), 74. 
člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 
84/2007) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1 Uradni vestnik MO 
Velenje, št. 15/06) na svoji 10. seji dne 13.11.2007 sprejel

SKLEP
o sprejemu posameznega programa prodaje 

stvarnega premoženja – stanovanja št. 53 v 9. 
nadstropju objekta  Kraigherjeva 6,  Celje, v 
skupni izmeri 29,75 m2, ki stoji na parceli št. 

1059/2 k.o. Spodnja Hudinja 

I.
Svet Mestne občine Velenje sprejme posamezni program 
prodaje stvarnega premoženja – stanovanja št. 53 v 9. 
nadstropju objekta  Kraigherjeva 6,  Celje, v skupni izmeri 29,75 
m2, ki stoji na parceli št. 1059/2 k.o. Spodnja Hudinja, ki ga je 
oblikovala Komisija za razpolaganje, upravljanje in pridobivanje 
stvarnega premoženja Mestne občine Velenje na svoji seji dne 
13.9.2007

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

Številka: 360-03-0012/2007-700 
Datum:   14.11.2007

           Župan Mestne občine Velenje
                                                                       Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 11. člena Zakona o javno – zasebnem 
partnerstvu (Uradni list, RS, št. 127/2006) in 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (UPB - 1 - Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/2006) na 10. seji, dne 
13.11.2007 sprejel

SKLEP 
o začetku postopka za sklenitev javno 

zasebnega partnerstva za izvajanje galerijske 
dejavnosti

I.
Mestna občina Velenje izkazuje javni interes za sklenitev javno 
zasebnega partnerstva za izvajanje galerijske dejavnosti.

II.
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem vestniku MO 
Velenje.

Številka: 015-02 – 0003/2007 
Datum: 14.11.2007

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

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP 
in 14/07-ZSPDPO), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi  (ZLS, Ur.l. RS, št. 
14/07), 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine 
Velenje, št. 4/99, 6/01, 14/03 in 21/05), 3. člena Odloka o proračunu Mestne občine 
Velenje za leto 2007 in 3. člena Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za 
leto 2008 (Uradni vestnik MOV, št. 11/07), na 10. seji dne 13.11.2007  sprejel 

SKLEP
o razdelitvi sredstev za pomoč prebivalcem 

Mestne občine Velenje, ki so v neurju 
18.9.2007 utrpeli škodo

        I. 
Svet Mestne občine Velenje sprejme sklep o razdelitvi sredstev 
proračunske rezerve v letu 2007 in 2008, do višine 8.320 € na 
leto, za pomoč prebivalcem Mestne občine Velenje, ki so v 
neurju 18.9.2007 utrpeli škodo.

       II. 
Do sredstev pomoči so upravičeni oškodovanci, katerih primer 
je evidentirala in ocenila komisija MOV za ocenjevanje škode 
ob naravni ali drugi nesreči in katerih ocenjena škoda znaša 
najmanj 500 €. Višina pomoči znaša 10 % od ocenjene škode.

                                              III. 
Prednost pri dodelitvi pomoči imajo oškodovanci, ki so utrpeli 
škodo na infrastrukturi ali gradbeno – inženirskih objektih. 

                                             IV. 
Pomoč je lahko v denarni ali materialni obliki. Vsak oškodovanec 
jo lahko prejme samo enkrat.

                                             V. 
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Mestne 
občine Velenje.

Številka: 224-01-0009/2007-600
Datum: 14.11.2007

           Župan Mestne občine Velenje
                                                                       Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 61. in 96. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS št. 33/07) ter 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(UPB – 1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06) na 10. seji, dne 
13.11.2007 sprejel

O D L O K
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU 
ODLAGALIŠČA PEPELA, ŽLINDRE IN 

PRODUKTOV ODŽVEPLJEVANJA
1. člen

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka 
o ureditvenem načrtu odlagališča pepela, žlindre in 
produktov odžvepljevanja (Uradni vestnik Občine Velenje št. 
7/93 in Uradni vestnik Mestne občine Velenje št. 7/96 in 9/04) 
- v nadaljevanju besedila: odlok o UN.

2. člen
Naslov odloka o UN se v celoti črta in se nadomesti z novim 
naslovom odloka, ki se glasi: »ODLOK O UREDITVENEM 
NAČRTU ZA OBMOČJE SANACIJE UGREZNIN S PEPELOM, 
ŽLINDRO IN PRODUKTI  RAZŽVEPLANJA«

3. člen
V  vseh členih odloka o UN se posamezne besedne zveze ali 
posamezne besede odloka o UN črtajo in se nadomestijo z 
novimi beseda ali novimi besednimi zvezami kot:

(1) »odlagališče pepela, žlindre in produktov razžvepljevanja« 
se nadomestijo z »področje sanacije ugreznin s pepelom, 
žlindro in produkti razžveplanja«.

(2)  »odlagališče« se nadomesti z »območje sanacije 
ugreznin« (v nadaljevanju odloka PSU).

(3)  »deponirati« se nadomesti z »vgraditi«.

(4)  »odlagati« se nadomesti z »uporabljati«.

(5)  beseda »odpadnega« se v celoti črta v vseh členih odloka.

(6)  besedna zveza »odlagališče pepela TEŠ« se v celoti črta v 
vseh členih odloka. 

4. člen
Vse nadomestne besede in besedne zveze iz 3. člena tega 
odloka se uporabljajo v vseh sklonih.

5. člen
V 11. členu odloka o UN se v 11. členu na koncu drugega 
odstavka doda nova alineja, ki se glasi:

» - ureditvi rekreacijskih in športnih površin ob sprotni in 
končni sanaciji območja (na vzhodnem delu varstvenega 
pasu je dopustna ureditev golf igrišča).«

6. člen
Ta odlok začne veljati 8 (osmi) dan po objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.
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Številka: 350-01-0014/2003-310                                                
Datum:   14.10.2007
 

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 57. in 96. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS št. 33/07) ter 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(UPB – 1, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06) na 10. seji, dne 
13.11.2007 sprejel

O D L O K
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O PROSTORSKIH 
UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE 

PLANSKE CELOTE 03; KRAJEVNE 
SKUPNOSTI PLEŠIVEC, CIRKOVCE, 

PAKA IN BEVČE 
1. člen

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka 
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03; 
Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (PUP 
03) - Odlok je objavljen v Uradnih  vestnikih MoV št. 8/91, 9/93, 
1/02, 5/03, 19/04, 20/05)  - v nadaljevanju besedila: odlok o 
UN.

2. člen
Prvi odstavek 53. člen odloka se črta in nadomesti z novim 
odstavkom,  ki se glasi: 
»V 200 m širokem pasu levo in desno od osi plinovoda v 
območjih S3/4a, K3/1a in b, K3/2c, d in e, G3/1a in b, G3/3a ter 
13/3 je dovoljena gradnja stanovanjskih objektov, gospodarskih 
in pomožnih objektov, poslovnih objektov, dozidave in 
nadzidave obstoječih objektov ter gradnja enostavnih objektov 
ob predhodni pridobitvi soglasja Urada za okolje in prostor MO 
Velenje ter soglasja upravljavca plinovoda.« 

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

Številka: 350-03-0005/2001-300                                                
Datum:   14.11.2007

                                                    Župan Mestne občine Velenje
                                                                       Srečko MEH, s.r.

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 3., 22. in 51. člena Zakona o zavodih 
(Uradni list RS-stari, št. 12/91, Uradni list RS, št. 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 
45/94-odl US, 8/96 in 36/00), 23. člena Zakona o športu ( Ur.l. RS, št. 22/98, 
110/02 in 15/03)  ter 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB 1, Uradni 
vestnik MOV, št. 15/06) na 10. seji dne 13.11.2007 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda

»RDEČA DVORANA ŠPORTNO 
REKREACIJSKI ZAVOD«

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
S tem odlokom Mestna občina Velenje s sedežem v Velenju, 
Titov trg 1 (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja za 
opravljanje  športne dejavnosti  kot javne službe javni zavod 
RDEČA DVORANA ŠPORTNO REKREACIJSKI ZAVOD, ureja 
njen status, dejavnosti, temeljna vprašanja glede organizacije, 
finančnega in materialnega poslovanja zavoda,  sredstva za 
delo in odgovornost za obveznosti zavoda,  pravice, obveznosti 
in odgovornosti  zavoda v pravnem prometu, odgovornosti 
ustanovitelja za obveznosti zavoda ter medsebojne pravice in 
obveznosti ustanovitelja in zavoda, varovanje poslovne tajnosti  
ter splošne akte zavoda. 
Naloge, ki po zakonu, statutu in tem odloku spadajo v pristojnost 
Sveta Mestne občine Velenje kot ustanovitelja so:

- spremembe in dopolnitve tega odloka,
- soglasje k imenovanju direktorja,
- soglasje k razširitvi dejavnosti ,
- imenovanje sveta.

Druge naloge ustanovitelja izvršuje župan.

2. člen
S tem odlokom se uskladita ustanovitveni akt in delovanje javnega 
zavoda »RDEČA DVORANA ŠPORTNO REKREACIJSKI 
ZAVOD« ( v nadaljevanju: zavod).
Zavod je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda 
»ŠPORTNO REKREACIJSKI ZAVOD RDEČA DVORANA « z 
dne 15.12.1992 (Uradni vestnik Občine Velenje, št. 17/1992 z 
dne 21.12.1992).
Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju 
pod številko vložka 1-629-00.

3. člen
Ustanoviteljica zavoda je Mestna občina Velenje.
Ustanoviteljske pravice izvršuje Svet Mestne občine Velenje.

II. STATUSNE DOLOČBE

4. člen
Ime zavoda je: RDEČA DVORANA ŠPORTNO REKREACIJSKI 
ZAVOD 
Skrajšano ime zavoda  je: »RDEČA DVORANA ŠRZ«.
Sedež zavoda je v Velenju.
Poslovni naslov zavoda je Šaleška cesta 3, 3320 Velenje.
Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju 
ustanovitelja.
Zavod je samostojna pravna oseba.
Zavod se vpiše v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju. 
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5. člen
Zavod je samostojna pravna oseba s pravicami, obveznostmi 
in odgovornostmi, ki jih določata zakon in ta odlok. 
Zavod pridobi pravno sposobnost z vpisom v register.

6. člen
Zavod ima pečat pravokotne oblike velikosti  4 x 1,2 cm 
z logotipom  in napisom »RDEČA DVORANA ŠPORTNO 
REKREACIJSKI ZAVOD«, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje  in 
pečat pravokotne oblike velikosti 6 x 2,5 cm z logotipom in 
napisom »RDEČA DVORANA ŠPORTNO REKREACIJSKI 
ZAVOD, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje, ID za DDV: SI69628955, 
PODRAČUN: 01333-6030721989«.

Pečat pravokotne oblike velikosti 4 x 1,2 cm uporablja zavod v 
pravnem prometu za potrjevanje aktov, dokumentov in dopisov, 
ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, pravnim in 
fizičnim osebam.

Pečat pravokotne oblike velikosti 6 x 2,5 cm zavod uporablja za 
potrjevanje finančne in knjigovodske dokumentacije.

Zavod lahko uporablja tudi posebne pečate za označevanje 
pripadnosti dokumenta posamezni organizacijski enoti.

Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja 
in uničevanja ter delavce, ki so zanje odgovorni, določi  direktor 
zavoda.

7. člen
Poslanstvo zavoda je trajno in nemoteno izvajanje športne 
dejavnosti kot javne službe na območju Mestne občine Velenje. 
Trajno in nemoteno opravljanje te dejavnosti je v javnem 
interesu, ki ga v okviru svojih funkcij zagotavlja Mestna občina 
Velenje. 

V soglasju z ustanoviteljem lahko opravlja javno službo tudi za 
druge lokalne skupnosti ali pa del svojih nalog prenese na drug 
javni zavod. Za navedeno se sklene posebna pogodba.

III. DEJAVNOST IN ORGANIZACIJA ZAVODA

8.   člen
Zavod opravlja javno službo na področju športa in rekreacije 
in sicer:

-  upravlja z javno infrastrukturo na področju športa, rekreacije 
in prostočasnih aktivnosti, ki mu jo v upravljanje prenese 
ustanoviteljica in jo daje v najem drugim izvajalcem v 
skladu z zakonodajo;

-  sodeluje pri načrtovanju in izgradnji javne infrastrukture na 
področju športa in rekreacije;

-  organizira, izvaja, posreduje, spodbuja in spremlja športne 
in rekreativne prireditve in tekmovanja;

- izvaja in spremlja izvajanje občinskih in nacionalnih 
programov s področja športa in rekreacije;

-  izvaja strokovno in finančna- administrativna opravila za 
Športno zvezo Velenje;

-  skrbi za vključevanje športnih in rekreativnih programov in 
projektov v druge dejavnosti z namenom celovite ponudbe 
in promocije Mestne občine Velenje;

-  zbira in posreduje informacije o športnem in rekreativnem 
dogajanju v občini;

-  izvaja dejavnost propagande.

V okviru izvajanja javne službe lahko zavod tudi:

-  prireja seminarje, strokovna posvetovanja, tečaje, 
predavanja, kongrese, posvetovanja, koncerte, plese in 
druge zabavne, kulturne in komercialne prireditve;

-  vzdržuje stike s sorodnimi zavodi in ustanovami s področja 
delovanja doma in v tujini;

-  izmenjuje prireditve in razstave med domačimi in tujimi 
organizatorji;

-  pripravlja in izdeluje vse vrste publikacij s področja 
delovanja v knjižni in neknjižni obliki;

- izvaja dejavnosti povezane s podatkovnimi bazami na 
področju športa in rekreacije;

-  opravlja dejavnost finančnega servisa;
-  oddaja objekte javne infrastrukture in druge prostore v 

najem ali zakup;
-  posoja športno in tehnično opremo in nudi tehnične storitve 

drugim za potrebe športa in rekreacije ter ostalih prireditev 
ali opravlja trgovino na drobno s turističnimi spominki in 
športnimi proizvodi;

-  opravlja gostinsko dejavnost kot dopolnilno dejavnost 
osnovnim dejavnostim ob izpolnjevanju zakonskih pogojev 
za izvajanje.

9. člen
Naloge iz prejšnjega člena, ki jih opravlja zavod, so v skladu z 
Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 
69/2007) razvrščene: 

- C/18.130 priprava za tisk in objavo
-    C/32.300 proizvodnja športne opreme
-   D/35.119 druga proizvodnja elektrike
-   G/46.180 specializirano posredništvo pri prodaji drugih 
    določenih izdelkov
-  G/47.621 trgovina na drobno v specializiranih 

prodajalnah    s  časopisi in revijami
- G/47.640 trgovina na drobno v specializiranih 

prodajalnah s športno opremo
- G/47.890 trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z 

drugim   blagom
- G/47.990 druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, 

stojnic in tržnic
-  H/49.391 medkrajevni in drug cestni potniški promet
- H/49.392 obratovanje žičnic
-  I/55.201 počitniški domovi in letovišča
-  I/55.204 planinski domovi in mladinska prenočišča
-  I/55.209 druge nastanitve za krajši čas
- I/56.102 okrepčevalnice in podobni obrati
-  I/56.103 slaščičarne in kavarne
-  I/56.104 začasni gostinski obrati
-  I/56.300 strežba pijač
- J/58.190 drugo založništvo
-  J/59.140 kinematografska dejavnost
-  K/68.200 oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih 

nepremičnin
-  K/68.320 upravljanje nepremičnin za plačilo ali po 

pogodbi
-  M/69.200 računovodske, knjigovodske in revizijske 

dejavnosti, davčno svetovanje
-  M/70.220 drugo podjetniško in poslovno svetovanje
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-  M/73.110 dejavnost oglaševalskih agencij
-  M/73.200 raziskovanje trga in javnega mnenja
-  N/77.110 dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
-  N/77.210 dajanje športne opreme v najem in zakup
-  N/77.290 dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in 

zakup
-  N/81.210 splošno čiščenje stavb
-  N/81.220 drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in 

opreme
-  N/82.190 fotokopiranje, priprava dokumentov in druge 

posamične pisarniške dejavnosti
-  N/82.300 organiziranje razstav, sejmov, srečanj
-  N/82.990 drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za 

poslovanje
-  N/85.510 izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

na področju športa in rekreacije
-  R/90.040 obratovanje objektov za kulturne prireditve
-  R/93.110 obratovanje športnih objektov
-  R/93.120 dejavnost športnih klubov
-  R/93.130 obratovanje fitnes objektov
-  R/93.190 druge športne dejavnosti
-  R/93.292 dejavnost smučarskih centrov
-  R/93.299 drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
-  S/96.022 kozmetična in pedikerska dejavnost
-  S/96.040 dejavnost za nego telesa 

Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle 
samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register oz. je 
namenjena izvajanju javne službe in dopolnilnim dejavnostim.

Zavod nastopa v pravnem prometu samostojno, v svojem 
imenu in za svoj račun.

10. člen
Zavod lahko ima organizacijske enote, preko katerih izvaja 
svojo dejavnost. O ustanovitvi organizacijske enote odloča svet 
zavoda na predlog direktorja.
Podrobneje se organizacija zavoda uredi v aktu o organizaciji 
dela. 

11. člen
Organi zavoda so:
-  direktor,
-  svet,
-  strokovni svet.

1. Direktor:

12. člen
Zavod vodi direktor, ki hkrati opravlja funkcijo poslovnega in 
programskega direktorja.

Direktor v pravnem prometu zastopa in predstavlja zavod 
neomejeno. 

Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih 
z zakonom in tem odlokom, prenese s pisnim pooblastilom 
opravljanje posameznih zadev, zastopanje v mejah danega 
pooblastila in pravico podpisovanja določenih aktov, pogodb 
in drugih listin na druge osebe, razen odločanja o delovnih 
razmerjih.

Direktor zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda ter 

odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s 
skrbnostjo dobrega gospodarja. Ne sme najemati kreditov brez 
soglasja ustanovitelja. Direktor je pooblaščen za sklepanje 
pogodb v okviru potrjenega finančnega načrta s strani 
ustanovitelja (letnega izvedbenega načrta), razen pogodb, ki 
se nanašajo na nepremičnine, ki jih ima zavod v upravljanju, 
za katere je potrebno soglasje lastnika, in pravnih poslov izven 
okvira finančnega načrta v vrednosti nad 30.000 EUR.

13. člen
Naloge direktorja so:

- organizira in vodi delo zavoda,
- pripravlja strateški načrt,
- pripravlja program dela,
- sprejema akt o organizaciji dela,
- sprejema kadrovski načrt,
- sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest,
- pripravlja načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega 

vzdrževanja,
- pripravlja akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z 

delovanjem zavoda,
- poroča ustanoviteljici in svetu zavoda o zadevah, ki lahko 

pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
- pripravi letno poročilo in finančni načrt,
- sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
- in druge naloge določene z ustanovitvenim aktom.

K aktom iz  četrte, pete, šeste in enajste alinee prejšnjega 
odstavka daje soglasje svet zavoda.

Direktor je dolžan o svojih ugotovitvah obveščati svet zavoda 
ter sprejemati ukrepe za odpravo pomanjkljivosti.

14. člen
Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec, 
ki ga pooblasti direktor. Pooblaščeni delavec ima v času 
nadomeščanja vsa pooblastila direktorja.

Direktor je za svoje delo odgovoren svetu zavoda in 
ustanoviteljici.

Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi 
kot skrben in vesten gospodar. Pri opravljanju svoje funkcije 
ima direktor v delovnem procesu pravico in dolžnost določati 
in odrejati dela in naloge posameznim delavcem ali skupini 
delavcev za izvršitev določenih zadev v skladu z določbami 
posameznih splošnih aktov zavoda.

15. člen
Direktorja imenuje svet zavoda z večino glasov vseh članov, 
na podlagi javnega razpisa. Svet zavoda si  mora pred 
imenovanjem direktorja pridobiti soglasje ustanovitelja ter 
mnenje strokovnega sveta zavoda.

Strokovni svet zavoda o mnenju glasuje tajno. Tajno glasovanje 
razpiše svet zavoda, izvede pa ga tričlanska komisija, ki jo 
imenuje svet zavoda. 

Če ustanovitelj in strokovni svet ne dajo soglasja oziroma 
mnenja v 60 dneh od prejema zaprosila, se šteje, da je soglasje 
in mnenje pozitivno.
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Mandat direktorja traja pet let in je po izteku te dobe lahko 
ponovno imenovan. Na podlagi akta o imenovanju direktorja, 
sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov 
predsednik. 

16. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih 
pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:

- srednja, višja ali visoka izobrazba ekonomske ali 
              družboslovne smeri;
- delovne izkušnje: s srednjo izobrazbo  najmanj 15 
 let,  z višjo izobrazbo najmanj 10 let  in  visoko 
             izobrazbo najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih 
               in vodstvenih delovnih mestih;
- vodstvene in organizacijske sposobnosti in izkušnje;
- znanje slovenskega jezika;
- znanje enega svetovnega jezika; 
- poznavanje dejavnosti športa in rekreacije.

Kandidat mora predložiti strateški načrt zavoda za mandatno 
obdobje in program dela, življenjepis in dokazila o izpolnjevanju 
pogojev.

Če razpis ne uspe, se ponovi. Med tem časom opravlja 
dolžnosti direktorja vršilec dolžnosti, ki ga imenuje svet zavoda 
po predhodnem soglasju ustanovitelja izmed prijavljenih 
kandidatov, vendar največ za eno leto.

17. člen
Direktor sklene delovno razmerje za določen čas, za čas 
trajanja mandata.

Delavca, ki je bil pred imenovanjem v funkcijo direktorja zaposlen 
v zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti 
v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom 
na delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za 
katero izpolnjuje predpisane pogoje.

Predsednik sveta zavoda sklene z direktorjem na podlagi akta 
o imenovanju pogodbo o zaposlitvi.

18. člen
Direktor je lahko razrešen pred iztekom mandata, če:
- sam zahteva razrešitev,
- mu po predpisih iz delovnega razmerja preneha 
              delovno razmerje po zakonu,
- neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali 
              ravna v nasprotju z njimi,
- s svojim nevestnim in nepravilnim delom povzroči 
              večjo škodo ali hujše motnje pri opravljanju dejavnosti 
              zavoda,
-             ne posluje v okviru sprejetega finančnega načrta.

Poleg naštetih razlogov se lahko direktorja predčasno razreši 
tudi zaradi bistvenih sprememb, kot sta bistveno spremenjena 
dejavnost, zaradi katere je zavod ustanovljen, ali zaradi prenosa 
ustanoviteljstva.
Direktorja razreši svet zavoda. Svet zavoda mora pred 
sprejemom sklepa o razrešitvi pridobiti soglasje ustanovitelja 
in mnenje strokovnega sveta zavoda ter seznaniti direktorja o 
razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih v roku 
30 dni izjavi.

Če ustanovitelj ter strokovni svet zavoda ne odgovorijo v roku 
30 dni, se šteje, da so bila soglasja podana oziroma mnenja 
pozitivna.
Zoper odločitev o razrešitvi ima prizadeti pravico zahtevati 
sodno varstvo, če meni:
- da je bil kršen za razrešitev določen postopek,
- da je kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev ali,
- da niso podani razlogi za razrešitev iz prvega odstavka. 
Zahteva za sodno varstvo se vloži v 15 dneh po prejemu 
odločitve o razrešitvi pri pristojnemu sodišču.

19. člen
Vršilca dolžnosti direktorja imenuje svet zavoda s posebnim 
sklepom za čas do imenovanja direktorja, vendar največ za 
dobo enega leta. V tem času ima vršilec dolžnosti direktorja 
pravico zastopati zavod skladno z določbami 12. in 13. člena 
tega odloka. 

Vršilca dolžnosti se imenuje tudi v primeru, če direktorju 
predčasno preneha mandat in ni bil izpeljan redni postopek 
imenovanja, oziroma, če se v razpisnem roku ni nihče prijavil, 
oziroma, če ni bil nihče izmed prijavljenih kandidatov imenovan 
za direktorja. 

2. Svet zavoda:

20. člen
Svet zavoda sestavlja pet članov in sicer:

- trije predstavniki ustanovitelja,
- en predstavnik delavcev zavoda,
- en predstavnik izvajalca  letnega programa športa.

Predstavnike ustanovitelja imenuje Svet Mestne občine 
Velenje.

Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci, pri čemer je 
izvoljen izmed vseh zaposlenih. Volitve in odpoklic predstavnika 
delavcev se uredijo v aktu, ki ga sprejme direktor zavoda v 
soglasju s svetom zavoda. Volitve se razpišejo največ 90 in 
najmanj 60 dni pred potekom mandata.

Predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti imenuje 
predsedstvo Športne zveze Velenje.

Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta, člani so po preteku 
mandata lahko ponovno imenovani. Direktor je dolžan obvestiti 
ustanoviteljico o poteku mandata članov sveta zavoda 90 dni 
pred potekom mandata.

21. člen
Prvo konstitutivno sejo sveta zavoda skliče direktor v roku 30 
dni po imenovanju.
Svetu zavoda prične teči mandat z dnem konstituiranja. Na 
prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in 
namestnika predsednika.

V upravičenih primerih se lahko opravi tudi korespondenčna 
seja.

Predsednik sveta zavoda je dolžan sklicati sejo sveta zavoda, 
če to zahteva ustanovitelj, direktor ali večina članov sveta 
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zavoda. Če odkloni sklic seje sveta zavoda, jo skliče direktor. 
Seje se sklicuje po potrebi, vendar pa najmanj štirikrat letno.

Delo sveta zavoda ureja poslovnik, ki ga na predlog direktorja 
sprejme svet zavoda.

Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika 
in namestnika.

Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina 
članov sveta.

Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh članov .

22. člen
Naloge sveta zavoda so:

- sprejema strateški načrt, 
- sprejema program dela in finančni načrt,
- sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega 

vzdrževanja, 
- sprejema akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z 

delovanjem zavoda,      
- nadzira zakonitost dela zavoda,
- spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
- imenuje in razrešuje direktorja, sklepa pogodbo o zaposlitvi 

z direktorjem  in ocenjuje njegovo delo,
- predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko 

opravi tudi notranji revizor,
- da soglasje k aktu o sistemizaciji delovnih mest, organizaciji 

dela, kadrovskem načrtu, zavodski kolektivni pogodbi  ter 
nadzira njihovo izvajanje,

- daje soglasje k cenam storitev zavoda,
- razpiše tajno glasovanje strokovnih delavcev,
- ocenjuje delo direktorja,
- sprejema program razreševanja presežnih delavcev kot 

drugostopenjski organ,
- predlaga ustanovitelju spremembe ali razširitev 

dejavnosti,
- daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o 

posameznih vprašanjih,
- imenuje predsednika in člane disciplinske, inventurne in 

volilne komisije,
- razpisuje volitve v strokovni svet zavoda,
- odloča o pritožbah delavcev,
- opravlja druge naloge v skladu z zakoni in aktom o 

ustanovitvi zavoda.

23. člen
Predsednik sveta zavoda 60 dni pred iztekom mandatov članov 
sveta zaprosi ustanoviteljico in uporabnike oz. zainteresirano 
javnost za imenovanje novih članov v svet zavoda.

24. člen
Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata, 
če:
- sam zahteva razrešitev,
- se iz neupravičenih razlogov ne udeležuje sej,
- pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
- ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno.

O razrešitvi člana odloča predlagatelj posameznega člana 
sveta na predlog sveta zavoda.

V primeru predčasne razrešitve se za čas do izteka mandata 
imenuje nov član po enakem postopku, kot je bil imenovan 
razrešeni član.

3. Strokovni svet:

25. člen
Zavod ima strokovni svet.

Zavod obravnava vprašanja s področja strokovnega dela 
zavoda in daje direktorju in svetu zavoda mnenja, predloge in 
pobude za reševanje zadev.

Strokovni svet ima zlasti naslednje pristojnosti:

-  spremlja in ocenjuje delovanje zavoda in delovne programe 
ter usmeritve ustanoviteljice,

-  ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela 
glede na namen  ustanovitve,

-  obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda 
in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje 
teh vprašanj,

-  daje pobude in predloge v zvezi z delovanjem zavoda,
-  prenaša strokovne izkušnje iz drugih okolij.

26. člen
Strokovni svet sestavljajo trije člani, in sicer:

- enega člana izvolijo zaposleni,
- enega člana predlaga ustanovitelj;
- enega člana predlaga Športna zveza Velenje.

Volitve predstavnika delavcev se uredijo v aktu, ki ga v skladu 
s predpisi, ki urejajo sodelovanje delavcev pri upravljanju, 
sprejme pristojni organ zaposlenih ali zaposleni na zboru 
delavcev. Volitve se razpišejo največ 90 in najmanj 60 dni pred 
potekom mandata.

Člana ustanovitelja imenuje Svet Mestne občine Velenje.
Direktor mora pozvati predlagatelje na dostavo predlogov 
najmanj 90 dni pred potekom mandata.

27. člen
Na prvi konstitutivni seji člani strokovnega sveta izmed sebe 
izvolijo predsednika in namestnika.

Mandat članov strokovnega sveta traja 5 let. Po preteku 
mandata so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.

Strokovni svet sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina 
članov strokovnega sveta.

Strokovni svet sprejema odločitve z večino glasov vseh 
članov.

Podrobnejše delovanje uredi strokovni svet s svojim 
poslovnikom.

28. člen
Naloge strokovnega sveta:

-  spremlja in ocenjuje delovanje zavoda in politiko  
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ustanovitelja,
-  ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela 

glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen,
-  obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda 

in daje direktorju mnenja, predloge in  pobude za reševanje 
teh vprašanj,

-  daje predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju in 
razrešitvi direktorja zavoda,

-  daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi,
-  daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem 

zavoda,
-  druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in tem 

odlokom.

29. člen
Prvo konstitutivno sejo strokovnega sveta skliče direktor v 
roku 30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi predstavnikov 
delavcev in prejemu predlogov.

Članom strokovnega sveta prične teči mandat z dnem 
konstituiranja.

30. člen
Član strokovnega sveta je lahko razrešen pred potekom 
mandata, za katerega je imenovan, iz razlogov, navedenih v 
24. členu tega odloka, ki veljajo tudi za člane sveta zavoda.

IV. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE ZAVODA

31. člen
Zavod mora opravljati finančno in materialno poslovanje po 
veljavnih predpisih in standardih.

Za pravilnost in zakonitost finančnega in materialnega 
poslovanja odgovarjata računovodja in direktor zavoda.

V. SREDSTVA ZA DELO  IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI 
ZAVODA

32. člen
Sredstva potrebna za ustanovitev in začetek dela zavoda 
zagotovi ustanovitelj. 

Zavod upravlja z nepremičninami oz. s stavbami:                      
                     
- Rdeča dvorana, parcelne številke 3238/1, 3239/2, k. o. 

Velenje,                
-  bazeni, parcelne številke 2490/12, 2490/13, 2502/3, 

2502/5,2502/6,2502/7, 2502/8, k. o. Velenje, 
-  nogometno igrišče –glavno, atletska vadišča, tribune, 

parcelna številka 269, k.o. Velenje,
-  rokometno in košarkarsko igrišče, parcelna številka 711, 

k. o. Velenje,
-  pomožni nogometni igrišči, parcelna številka 704/1, k. o. 

Velenje,   
-  pomožno nogometno igrišče z umetno travo, parcelna 

številka 270/1,
-  stavba – športne garderobe -parcelna štev. 713/2, k.o. 

Velenje (razen stanovanj, ki so v lasti MOV),
-  parkirne površine, poti, zelenice – parcelne številke 270/3, 

706,709, 712, 714,715, 267, 268, k. o. Velenje,               
-  kotalkališče, parcelne številke 624/1,  623/2, k. o. Velenje
      in z vso opremo ter premoženjem, s katerim je doslej 

upravljal Športno rekreacijski zavod Rdeča dvorana.
Zavod lahko uporablja  oz. razpolaga tudi z drugimi 
nepremičninami in premičninami, ki jih zavodu s pogodbo 
prenese v uporabo ustanovitelj, druge lokalne skupnosti, pravne 
ali fizične osebe pa po predhodnem soglasju ustanovitelja.

33. člen
Sredstva za izvajanje javne službe zavod pridobiva iz proračuna 
ustanovitelja, proračuna Republike Slovenije in od pogodbenih 
partneric na podlagi pogodb o izvajanju dejavnosti.
Sredstva za izvajanje javne službe zagotavlja ustanoviteljica 
na osnovi programa dela in finančnega načrta zavoda. O 
zagotovitvi letnih sredstev iz proračuna ustanoviteljice se 
sklene pogodba.

Poleg tega lahko pridobiva sredstva iz nejavnih virov:
- s članarinami in drugimi nadomestili,
- plačil uporabnikov za storitve javne službe,
- s prodajo blaga in storitev na trgu,
- z donacijami, darili in iz drugih zakonitih virov.

34. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavoda nameni za izvajanje 
in razvoj svoje dejavnosti.

O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki 
odloča ustanovitelj na predlog direktorja in po predhodnem 
soglasju sveta zavoda.

O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča 
ustanovitelj na predlog direktorja in po predhodnem soglasju 
sveta zavoda.

VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V 
PRAVNEM PROMETU

35. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa in posluje v okviru svoje 
dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v 
svojem imenu in za svoj račun.

Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s 
katerimi lahko razpolaga.

36. člen
Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi, 
namenjenimi za svojo dejavnost ter odgovornost dobrega 
gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanovitelja.

37. člen
Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanovitelja. 
Zavod upravlja s premičnim premoženjem samostojno, v 
skladu z 12. in 13. členom tega odloka, z nepremičninami 
pa samo po poprejšnjem soglasju ustanovitelja, razen v 
primerih občasne in sezonske oddaje prostorov za prireditve 
in dejavnosti. V primerih, ko za upravljanje z nepremičninami 
ni potrebno soglasje ustanovitelja, mora zavod predhodno 
obvestiti ustanovitelja o nameravani oddaji prostorov. 
VII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI 
ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI 
USTANOVITELJA  IN ZAVODA

38. člen
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Ustanovitelj za obveznosti zavoda ne odgovarja. 

Ustanovitelj bo zavodu zagotavljal sredstva iz proračuna z 
letno pogodbo o financiranju, na podlagi usklajenega programa 
in finančnega načrta.

39. člen
Zavod je dolžan ustanovitelju vsako leto poročati najmanj 
dvakrat, in sicer ob polletju in ob koncu leta, o delu in poslovanju 
zavoda in posredovati druge podatke, ki so potrebni za 
izvrševanje ustanoviteljske funkcije. Ustanovitelj pa lahko tudi v 
vmesnem času zahteva poročilo o delu in poslovanju zavoda.

Pravice ustanovitelja so:
-  nadzira zakonitost dela in poslovanja,
-  spremlja, analizira in ocenjuje delovanje skozi celo  
 leto in ob zaključku poslovnega leta,
-  daje soglasje k pogodbi o izvajanju skupnih služb,
-  daje predhodno soglasje k strateškemu načrtu, 
 programu dela, letnemu programu, finančnemu načrtu, 
-  sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, 
 kadrovskemu načrtu, načrtu nabav ter nadzira njihovo    
 izvajanje,
-  daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja,
- ocenjuje delo direktorja,
-  sprejema spremembe in dopolnitve tega odloka.

VIII. VAROVANJE POSLOVNE TAJNOSTI

40. člen
Za poslovno tajnost štejejo podatki in listine, katerih 
nepooblaščena objava ali posredovanje bi škodovala interesu 
in ugledu zavoda, zlasti pa:

- osebni podatki o uporabnikih, 
-  podatki in dokumenti, ki so s predpisi določeni za 
 poslovno tajnost,
-  podatki in listine, ki jih svet zavoda določi za poslovno 
 tajnost,
-  podatki in listine, ki jih zavodu zaupno sporočijo 
 pristojni organi ali druge organizacije,
-  podatki in dokumenti o delavcih zavoda skladno z 
 veljavno zakonodajo. 

41. člen
Poslovno tajnost morajo varovati vsi delavci zavoda, tudi po 
prenehanju delovnega razmerja v zavodu.
Kršitev poslovne tajnosti se šteje za hujšo kršitev delovnih 
obveznosti.
Listine in podatke, ki štejejo za poslovno tajnost sme posredovati 
pooblaščenim organom le direktor.

IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

42. člen
Zavod ima naslednje splošne akte:
- pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji,
- pravilnik o plačah in drugih prejemkih,
- pravilnik o računovodstvu,
- pravilnik o disciplinski odgovornosti,
- pravilnik o varstvu pri delu in požarni varnosti,
- pravilnik o varovanju osebnih podatkov,
- druge splošne akte, če tako sklene svet zavoda ali direktor.

Pred sprejetjem splošnega akta zavoda se organizira razprava, 
v kateri lahko delavci ali sindikati dajejo pripombe, stališča in 
mnenja ali predlagajo spremembe oziroma dopolnitev splošnih 
aktov.

Ob odločitvi za sprejem posameznega splošnega akta svet 
zavoda oziroma direktor določi način in roke za pripravo 
delovnega besedila osnutka oziroma predloga splošnega 
akta, določi strokovni organ ali delavca, ki vodi razpravo in 
zbira pripombe ter daje mnenja o določilih delovnega besedila 
, osnutka oziroma predloga splošnega akta ter določi potek 
sprejemanja.
Pri tem je potrebno dosledno upoštevati veljavne zakone, 
podzakonske akte in kolektivne pogodbe.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

43. člen
Direktor zavoda poskrbi za vpis sprememb po tem odloku v 
sodni register.

44. člen
Direktor, svet zavoda in strokovni svet nadaljujejo z mandatom 
do izteka mandata.

45. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha uporabljati Odlok 
o ustanovitvi javnega zavoda »ŠPORTNO REKREACIJSKI 
ZAVOD RDEČA DVORANA« (Ur. vestnik Občine Velenje, 
št. 17 / 1992),  Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi javnega zavoda »ŠPORTNO REKREACIJSKI 
ZAVOD RDEČA DVORANA« (Ur. vestnik Mestne občine 
Velenje, št. 15 / 1995), Odlok o spremembah in dopolnitvah 
odloka o ustanovitvi javnega zavoda Športno rekreacijski zavod 
Rdeča dvorana (Uradni vestnik št. 6/02).

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

Številka: 015-02-05/2005-540
Datum:   14.11.2007
  

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Na podlagi 6. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 24/2006, 
60/2006, 26/2007, 33/2007 in 67/2007), 29. in 65. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (ZLS – UPB1, Uradni list RS, št. 100/2005, 21/2006 – odl. US, 
14/2007 in 60/2007) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB – 1, Uradni 
vestnik MO Velenje, št. 15/2006), je Svet Mestne občine Velenje na 10. seji, dne 
13.11.2007 sprejel

ODLOK 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ODLOKA O PREOBLIKOVANJU JAVNEGA 
PODJETJA KOMUNALNO PODJETJE 

VELENJE, IZVAJANJE KOMUNALNIH 
DEJAVNOSTI, p.o.

1. člen
V Odloku o preoblikovanju javnega podjetja Komunalno 
podjetje Velenje, izvajanje komunalnih dejavnosti, p.o. (Uradni 
vestnik MO Velenje, št 16/96; v nadaljevanju: odlok) se 6. člen 
spremeni, tako da se glasi: 

- 18.120 
  Drugo tiskanje
- 25.620 
    Mehanska obdelava kovin
- 26.510 
   Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih, navigacijskih 
  instrumentov in naprav
- 35.111 
    Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah
- 35.112 
   Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, 
  jedrskih elektrarnah
- 35.119 
    Druga proizvodnja električne energije
- 35.120 
    Prenos električne energije
- 35.130 
    Distribucija električne energije
- 35.140
    Trgovanje z električno energijo
- 35.220 
    Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
- 35.230 
    Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
- 35.300 
    Oskrba s paro in vročo vodo
- 36.000 
    Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
- 37.000 
    Ravnanje z odplakami
- 38.110 
    Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
- 38.120 
  Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
- 38.210 
    Ravnanje z nenevarnimi odpadki
- 38.220 
    Ravnanje z nevarnimi odpadki
- 42.110 
    Gradnja cest
- 42.210 

    Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in 
  plin
- 43.110 
    Rušenje objektov
- 43.120 
    Zemeljska pripravljalna dela
- 43.210 
    Inštaliranje električnih napeljav in naprav
- 45.200 
    Vzdrževanje in popravila motornih vozil
- 49.410 
    Cestni tovorni promet
- 49.500 
    Cevovodni transport
- 55.201 
    Počitniški domovi in letovišča
- 68.200 
    Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih 
  nepremičnin
- 68.320 
    Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
- 69.200 
    Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; 
       davčno svetovanje
- 70.220 
    Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
- 71.121 
    Geo-meritve, kartiranje
- 71.129 
    Drugo tehnično projektiranje in svetovanje
- 71.200 
    Tehnično preizkušanje in analiziranje
- 72.190 
    Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih 
  naravoslovja in tehnologije 
- 81.300 
    Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
- 82.110 
    Nudenje celovitih pisarniških storitev
- 82.990 
  Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za 
  poslovanje
- 96.030 
  Pogrebna dejavnost

2. člen
Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v zadnjem od 
uradnih glasil vseh ustanoviteljev, uporabljati pa se začne 1. 
januarja 2008.

Številka:
Datum:  14.11.2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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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), 3. odstavek 15. 
člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 
84/07) in 24. Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1-Uradni vestnik Mo Velenje, 
št. 15/06) na svoji 10. seji dne 13.11.2007 sprejel

SKLEP 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
SKLEPA O NAČRTU PRIDOBIVANJA 

IN RAZPOLAGANJA S STVARNIM 
PREMOŽENJEM MESTNE OBČINE 

VELENJE ZA LETO 2007 
1. člen

V Sklepu o načrtu pridobivanja in razpolaganja s stvarnim 
premoženjem Mestne občine Velenje za leto 2007 (Uradni 
vestnik Mo Velenje, št. 11/07, 13/07, 15/07 in 22/07; v 
nadaljevanju Sklep) se spremeni 2. odstavek 2. člena Sklepa 
tako, da se glasi:

»Razpolaganje s stvarnim premoženjem v lasti občine se za 
leto 2007 načrtuje v okvirni ocenjeni vrednosti 2.148.430,30 
EUR.« 

2. člen
Spremeni se 4. odstavek 2. člena Sklepa tako, da se glasi:

»Sredstva namenjena za nakup nepremičnega premoženja se 
za leto 2007 načrtujejo v okvirni ocenjeni vrednosti 5.414.333,73 
EUR.« 

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

Številka: 460-02-0003/2006-281 
Datum:  14.11.2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.
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Svet Mestne občine je na podlagi 32. in 33. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007) in 24. člena Statuta Mestne občine 
Velenje (UPB-1- Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06) na svoji izredni seji dne 
7.11.2007  sprejel

SKLEP
o podpori predlagane trase 3. razvojne osi  - 

državne ceste med avtocesto A1 Šentilj- Koper 
in mejo z Republiko Avstrijo na območju 

mestne občine Velenje
1. člen

Svet Mestne občine Velenje podpira predlagano traso 3. 
razvojne osi kot primerno osnovo za reševanje državne ceste 
med avtocesto A1 Šentilj- Koper in mejo z Republiko Avstrijo na 
območju mestne občine Velenje.

Svet Mestne občine Velenje zahteva, da se pri vodenju 
postopkov za izgradnjo trase hitre ceste in pri  pripravi 
državnega lokacijskega načrta za gradnjo državne ceste med 
avtocesto A1 Šentilj- Koper in mejo z Republiko Avstrijo le ta 
uskladi z načrtovanimi prostorskimi ureditvami ter veljavnimi 
prostorskimi akti Mestne občine Velenje in da se ne poslabša 
bivalnih pogojev prebivalcev ob predvideni trasi (zaščita pred 
hrupom in drugimi vplivi na okolje).

2. člen
Mestna občina Velenje ob postopkih za izgradnjo hitre ceste 
pričakuje od Vlade Republike Slovenije, da bo ohranila in 
vzdrževala dosedanje državne ceste Velenje – Polzela in 
Velenje – Arja vas, predvsem pa na državni cesti Velenje – Arja 
vas uredila odsek v Pirešici, ki je ob vsakem večjem neurju 
neprevozen zaradi poplave cestišča (dvig nivoja ceste).

3. člen
Na območju Mestne občine Velenje bo organiziranih več 
predstavitev posredovanega gradiva in predloga poteka trase 
hitre ceste, kjer se bodo občanke in občani območij načrtovane 
prostorske ureditve seznanili o predvideni trasi in jim bo dana 
možnost, da podajo svoja mnenja in predloge (Pesje, Stara 
vas, Škale – Hrastovec, Konovo, Podkraj). 

Pripombe in stališča občank in občanov, ki bodo pisno 
posredovana Mestni občini Velenje se bodo posredovala 
pripravljavcu državnega lokacijskega načrta Ministrstvu za 
okolje in prostor Republike Slovenije.

4. člen 
Svet Mestne občine Velenje zahteva, da pripravljavec 
državnega lokacijskega načrta Ministrstvo za okolje in prostor 
RS organizira javno obravnavo v Mestni občini Velenje skladno 
s Programom priprave državnega lokacijskega načrta za 
gradnjo državne ceste med avtocesto A1 Šentilj- Koper in mejo 
z Republiko Avstrijo (Uradni list RS, št. 49/2006), preden ga 
sprejme Vlada Republike Slovenije.

5. člen
Svet Mestne občine Velenje predlaga Vladi Republike Slovenije, 
da izpelje aktivnosti, ki bodo prinesle čimprejšnje poenotenje o 
trasi 3. razvojne osi severno od avtoceste A1 tako, da se bo 
lahko predlagani državni lokacijski načrt čim prej sprejel in 
se bodo lahko pričeli postopki za izgradnjo, pri čemer pa naj 

postopki potekajo v dogovoru z občankami in občani.

6. člen
Svet Mestne občine Velenje predlaga:
- izgradnjo dvocevnih predorov  na mestih kjer so predvideni 

predori zaradi večje varnosti v prometu,
- prvo etapno gradnje predvidene hitre ceste od avtoceste 

A1 proti Velenju,
- fazni sprejem državnega lokacijskega načrta  (1. faza  

trase odsek II),
- časovno opredelitev sprejemanja državnega lokacijskega 

načrta in gradnje predvidene hitre ceste.

7. člen
Svet Mestne občine Velenje podpira vse pripombe in predloge 
krajevnih skupnosti, zborov krajanov, zainteresirane javnosti, 
gospodarstva, ter se zaveže, da bo le-te zbral in posredoval 
Ministrstvu za okolje in prostor.

Svet Mestne občine Velenje bo imenoval komisijo, sestavljeno 
iz strokovnjakov, občanov in predstavnikov krajevnih skupnosti, 
ki bi koordinirala aktivnosti in obveščala javnost o postopkih 
sprejemanja državnega lokacijskega načrta.

8. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem 
vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 34403-03/2005-150
Datum: 7.11.2007

Župan Mestne občine Velenje
Srečko MEH, s.r.

Komisija za oceno škode zaradi posledic rudarjenja v Mestni občini Velenje je na 
podlagi 31. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB-1-Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, št. 15/06) na 2. seji dne 8.11.2007 sprejela

Poslovnik 
o delu komisije za oceno škode zaradi posledic 

rudarjenja v Mestni občini Velenje

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ta poslovnik podrobneje ureja način dela Komisije za oceno 
škode zaradi posledic rudarjenja v Mestni občini Velenje (v 
nadaljevanju : komisija).

2. člen
Komisijo predstavlja in zastopa predsednik komisije.

3. člen
Delo in gradiva komisije so javna, razen, če to za posamezno 
gradivo omejuje zakon. Komisija lahko s sklepom izključi 
javnost, če oceni, da bi podatki ali razprava lahko škodovali 
ugledu posameznika.



15. november 2007 URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE Številka 24-2007 / stran 19

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

Vsak član komisije ima pravico vpogleda v vse listine, ki so 
potrebne za odločanje.

II. KONSTITUIRANJE KOMISIJE

4. člen
Prvo sejo komisije skliče župan. Do izvolitve predsednika 
komisije vodi prvo sejo najstarejši član komisije. Komisija ima 
predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani komisije z večino 
glasov vseh članov. Člani komisije, na predlog predsednika, 
izmed sebe izvolijo namestnika predsednika.

5. člen
V primeru odsotnosti predsednika sejo skliče ali vodi namestnik 
predsednika.

6. člen
Strokovna tajniška in administrativna opravila za delo komisije 
zagotavlja občinska uprava.

III. ORGANIZACIJA KOMISIJE

7. člen
Komisijo sestavlja 7 članov, ki jih je s sklepom o imenovanju 
komisije za oceno škode zaradi posledic rudarjenja imenoval 
Svet Mo Velenje (Ur. vestnik Mo Velenje, št. 22/06, 26/06 in 
13/07).

Komisija lahko k sodelovanju povabi strokovne sodelavce 
institucij s področja rudarstva z namenom tvornega, 
učinkovitega in ekonomičnega reševanja nalog komisije. 

Člani komisije in strokovni sodelavci, ki sodelujejo pri njenem 
delu, so v skladu za zakonom, ki ureja varstvo osebni podatkov, 
dolžni hraniti kot tajnost vse podatke, ki imajo po zakonu naravo 
osebnih podatkov, za katere zvedo pri svojem delu v komisiji.

8. člen
Članstvo v komisiji preneha z dnem razrešitve oziroma s 
potekom časa za katerega je član komisije imenovan.
Član komisije je lahko razrešen pred potekom časa, za 
katerega je imenovan, če:
- sam zahteva razrešitev,
- se iz neupravičenih razlogov ne udeleži zaporedoma treh 
sej,
- pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi.

V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka 
mandata imenuje nov član po istem postopku kot je bil 
imenovan razrešeni član.

IV. SEJE KOMISIJE

9. člen
Komisija sprejema svoja poročila, sklepe, stališča, mnenja in 
predloge na seji, na kateri je navzočih večina članov komisije.

10. člen
Komisija dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik komisije, 
v primeru njegove odsotnosti pa namestnik predsednika.

Komisija najmanj dvakrat letno o svojem delu poroča Svetu 
Mestne občine Velenje.

11. člen
Sejo komisije skliče predsednik komisije po potrebi, vendar pa 
najmanj štirikrat letno.

Predsednik mora sklicati komisijo na pobudo župana ter na 
pobudo najmanj treh članov komisije.
Seje komisije se praviloma sklicujejo s pisnim vabilom. Le v 
izjemnih in nujnih primerih, se lahko na predlog predsednika 
skliče seja po telefonu ali z osebnim vabilom. Na sejo se po 
potrebi vabijo tudi strokovni sodelavci komisije.

Pisno vabilo z gradivom za sejo mora biti posredovano 
vsakemu članu komisije najkasneje 5 dni pred sejo. Vsak član 
komisije (če ne gre za nujen in izjemen primer) je upravičen 
odkloniti razpravljanje in sklepanje o posameznem predlogu, 
če gradivo ni bilo pravočasno in ustrezno pripravljeno, razen 
če drugače sklenejo na seji komisije soglasno.

12. člen
Na seje komisije se, poleg članov komisije, vabi še župana, 
direktorja občine, vodje uradov, ki imajo pravico razpravljati in 
sredstva javnega obveščanja.

V. PRISTOJNOST KOMISIJE

13. člen
Komisija vodi aktivnosti in postopke za dogovor s Holdingom 
Slovenske elektrarne, d.o.o. ter Republiko Slovenijo o odpravi 
škode, ki jo je in jo povzroča odkopavanje premoga na območju 
mestne občine Velenje na komunalni in drugi infrastrukturi, na 
zgodovinskih objektih, stanovanjskih in drugih objektih, na 
kmetijskih oz. drugih zemljiščih. Zaradi rudarjenja so znatno 
utrpele tudi dejavnosti, ki so pomembno vplivale na kakovost 
življenja njenih prebivalcev. 

VI. POTEK SEJE

14. člen
Po otvoritvi seje predsedujoči ugotovi sklepčnost in obvesti 
navzoče o morebitnih opravičilih za izostanek s seje.

15. člen
Za vodenje seje komisije in vzdrževanje reda na seji se smiselno 
uporabljajo določbe Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje 
(UPB-1-Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 15/06; v 
nadaljevanju: Poslovnik), ki urejajo potek seje in vzdrževanje 
reda na seji.

16. člen
Predlog dnevnega reda pripravi predsednik komisije.
O sprejemu dnevnega reda odloči komisija na začetku seje.

VII. ODLOČANJE

17. člen
Komisija veljavno odloča, če je na seji navzoča večina vseh 
članov komisije.
Komisija sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov 
navzočih članov.
Za navzočnost se šteje dejanska prisotnost člana komisije v 
prostoru poteka seje. Na predlog člana komisije se navzočnost 
o glasovanju preverja. To opravi predsednik komisije pred 
glasovanjem.



15. november 2007URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJEstran 20  / Številka 24-2007

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

18. člen
Komisija praviloma odloča z javnim glasovanjem, s tajnim pa 
na predlog predsedujočega ali člana komisije, če se zato odloči 
večina navzočih članov komisije.

19. člen
Javno in tajno glasovanjem se izvede po določbah Poslovnika. 
Vsak član komisije vključno s predsednikom ima en glas.

20. člen
Tajno glasovanje izvede tričlanska komisija, ki jo sestavljajo 
člani komisije ali drugi prisotni na seji, ki jih komisija imenuje, z 
večino glasov navzočih članov komisije.

21. člen
Komisija lahko sprejema odločitve tudi na korespondenčnih 
sejah.
V nujnih primerih, ko je potrebno sprejeti odločitve v krajšem 
času kot je mogoče sklicati sejo komisije, lahko komisija na 
predlog predsednika odloči o posameznem vprašanju ne 
da bi se sestala (korespondenčna seja). Morebitno gradivo 
za korespondenčno sejo se pošlje vsem članom komisije 
tako, da ima član komisije vsaj 4 uri časa za odločitev. Če 
se več kot polovica članov komisije s predlogom za izvedbo 
korespondenčne seje ne strinja in zahteva sklic seje, mora 
predsednik komisije sklicati sejo komisije.
Korespondenčna seja se izvede tako, da se predsednik 
komisije ali od njega pooblaščena oseba po telefonu ali na 
drug ustrezen način posvetuje s člani komisije in dobi od njih 
odgovor.

Vprašanje za korespondenčno sejo mora biti jasno in 
nedvoumno, tako, da je na njega mogoče odgovoriti z »da« ali 
»ne« oziroma »za« ali »proti«. Odločitev je sprejeta v kolikor 
se zanjo pozitivno opredeli večina vseh članov.

O korespndenčni seji se sestavi zapisnik, v katerem se 
navede:
- vzrok za izvedbo korespondenčne seje;
- postavljeno vprašanje;
- poimenski seznam članov komisije, iz katerega je razvidno, 
kateri člani so se strinjali s sklicem korespondenčne seje in 
kateri ne, ter kako so posamezni člani glasovali oz. odgovorili 
na postavljeno vprašanje, in 
- končni rezultat glasovanja oz. sprejeta odločitev.

Ta zapisnik potrdi komisija na naslednji seji. Predsednik 
komisije mora na naslednji seji komisije posebej utemeljiti 
vzroke za izvedbo korespondenčne seje.

Korespondenčna seja se lahko skliče tudi na podlagi odločitve 
komisije.

22. člen
O vsaki seji komisije se piše zapisnik, ki vsebuje:
- navedbo komisije in zaporedno številko seje;
- imena prisotnih, opravičeno odsotnih in neopravičeno 
odsotnih ter ostalih prisotnih;
- sprejeti dnevni red;
- stališča, mnenja oziroma sklepe komisije in morebitna ločena 
mnenja, če sklep ni bil soglasno sprejet.

Zapisnik po odobritvi na seji podpišeta predsednik komisije in 

zapisnikar.
Zapisnik nejavne seje oziroma tisti del zapisnika, ki je bil voden 
na nejavnem delu seje, se ne prilaga v gradivo za sejo sveta.

Zapisniki se hranijo tako, da so lahko vedno na razpolago 
vsem članom komisije in sveta.

Za hrambo zapisnika je odgovoren delavec, ki opravlja dela v 
zvezi z gradivom in vabili za seje sveta.

VI. AKTI KOMISIJE

23. člen
Komisija sprejema naslednje akte:
- poročila o delu komisije,
- načrte za posamezna področja,
- sklepe, stališča, mnenja in priporočila,
- poslovnik o delu komisije,
- analize stanj,
- razna druga gradiva za obveščanje javnosti.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

24. člen
Za razlago določb tega poslovnika je pristojna komisija.

25. člen
Ta poslovnik sprejme komisija z večino glasov vseh članov 
komisije.
Spremembe in dopolnitve poslovnika se sprejmejo na enak 
način kot velja za sprejem tega poslovnika.

26. člen
Za vse kar s tem poslovnikom ni določeno, se smiselno 
uporabljajo določbe Poslovnika.

27. člen
Ta poslovnik začne veljati z dnem sprejema in se objavi v 
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.
      

Predsednik Komisije za oceno škode 
zaradi posledic rudarjenja v Mestni občini Velenje

Karli STROPNIK, s.r.

Številka: 224-01-0004/2006-281
Datum: 8.11.2007

            



15. november 2007 URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE Številka 24-2007 / stran 21

Uradni vestnik Mestne občine Velenje

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI

Popravek Sklepa o začetku priprave Občinskega prostorskega načrta Občine 
Šmartno ob Paki

POPRAVEK
V 7. členu Sklepa o začetku priprave Občinskega prostorskega 
načrta Občine Šmartno ob Paki (Uradni vestnik MOV, št. 23/07) 
se zadnja alinea drugega odstavka glasi: 
“– zbiranje pobud za pripravo SPRO Gornji Grad,”. 
Nadomesti se z besedilom, kot sledi:
“– zbiranje pobud za pripravo SPRO Šmartno ob Paki,”.

Številka: 3500-2/2007
Datum: 16. 11. 2007

Župan Občine Šmartno ob Paki
      Alojz PODGORŠEK, l.r.
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