
  

 

 
Predlagatelj: ŽUPAN         Faza: PREDLOG 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi  (Uradni list RS, št. 
94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 
14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE), 37. 
člena Zakona o varstvu med naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06, ZVNDN-uradno 
prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18-ZNOrg, 117/22), Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil 
za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16), 6. člena Zakona o varstvu 
pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07, ZVO-1- uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17-GZ, 189/20-
ZFRO, 43/22), 6. člena Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/2005 - uradno prečiščeno besedilo, 23/19, 
189/20-ZFRO, 206/21-ZDUPŠOP, 39/22, 117/22-ZVNDN-C), Odloka o javnem redu in miru v MO Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 2/04, 5/05 in 9/06), 63. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 
44/22, 81/22-skl.US, 121/22) in 10., 23., 34. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO 
Velenje, št. 14/22) na svoji ___ seji dne _____ sprejel 
 

 
ODLOK  

o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami  
v Mestni občini Velenje 

 
1. člen 

V Odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, 
št. 8/08; v nadaljevanju: odlok), se spremeni 1. člen tako, da se glasi:  
 
»Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Velenje (v nadaljevanju: MOV) v 
skladu z enotnimi temelji sistema organiziranja in delovanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v 
Republiki Sloveniji za območje MOV določa: 
– ustanavljanje, organiziranje in delovanje štabov, enot in služb Civilne zaščite (v nadaljevanju: CZ) ter drugih 

sil za zaščito, reševanje in pomoč (v nadaljevanju: ZRIP) ob naravnih in drugih nesrečah ter vojni, 
– mobilizacijo in aktiviranje ter vodenje sil in sredstev za ZRIP, 
– določanje in izvajanje zaščitnih ukrepov, 
– opravljanje javne gasilske službe, 
– organiziranje obveščanja, opozarjanja in alarmiranja o pretečih nevarnostih ter dajanju napotkov za zaščito, 
reševanje in pomoč. 
 
Druge naloge v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se v MOV izvajajo na podlagi 
sistemskih izhodišč sistema zaščite in reševanja v Republiki Sloveniji ter v skladu z veljavno zakonodajo s 
tega področja.  
 
Moške spolne slovnične oblike uporabljene v tem odloku se uporabijo tako za moški kot ženski spol.« 
 

2. člen 
Spremeni se 7. člen odloka, tako da se glasi: 
 
»Država zagotavlja vzdrževanje sistema javnega alarmiranja, MOV seznanja občane z znaki za alarmiranje.« 
 
 

3. člen 
Spremeni se 12. člen odloka, tako da se glasi: 
 
»O zakloniščih ter o njihovem vzdrževanju in spremembah namembnosti se vodi evidenca na nivoju MOV. 
 
Javna zaklonišča se, v času ko ni naravnih ali drugih nesreč oziroma vojne, praviloma uporabljajo 
dvonamensko, kot kletni prostori. 
 
Zaklonišča, katera niso dvonamenska, lahko dajo etažni lastniki na uporabo fizični ali pravni osebi, vendar ta 
ne sme izvajati posegov, ki zmanjšujejo njegovo zaščitno funkcijo. 
 
Nadzor nad primernostjo uporabe zaklonišč in izvajanjem veljavnih zakonskih in podzakonskih aktov opravlja 
Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.« 
 
 
 



 
 

4. člen 
Spremeni se 15. člen odloka, tako da se glasi: 
 
»Ne glede na določila tretjega odstavka 14. člena, lahko Poklicna gasilske enota Velenje (v nadaljevanju: 
PGE Velenje) izjemoma organizatorju javne prireditve dovoli kurjenje v naravnem okolju izven za to 
določenega  časovnega termina. 
 
Kurjenje po določilih tretjega odstavka 14. člena mora fizična ali pravna oseba predhodno priglasiti pri 
prostovoljnem gasilskem društvu na območju katerega se bo izvajalo kurjenje ali na PGE Velenje.« 
 

5. člen 
Spremeni se 17. člen odloka, tako da se glasi: 
 
»PGE Velenje opravlja gasilsko javno službo na celotnem območju MOV in je osrednja enota za reševanje ob 
požarih v MOV ter opravlja aktivnosti ZRIP. 
 
Župan določi katere prostovoljne gasilske enote v gasilskih društvih opravljajo gasilsko javno službo na 
območju MOV, njihova operativna območja (območja delovanja), kategorije gasilskih enot ter organizacijo 
gasilstva in delovanje gasilskih enot v MOV. 
 
Operativna enota Prostovoljnega gasilskega društva Velenje ima poseben status, njene naloge se določijo s 
pogodbo o opravljanju javne gasilske službe.« 
 

6. člen 
Spremeni se 20. člen odloka, tako da se glasi: 

 
»Prostovoljna gasilska društva v MOV se združujejo v Gasilsko zvezo Šaleške doline, ki je organizirana in 
deluje v skladu z zakonom in Pravili gasilske službe. PGE Velenje je pridruženi član. 
 
Gasilska zveza skrbi za usposabljanje prostovoljnih gasilcev, zavarovanje prostovoljnih operativnih gasilcev, 
vodenje evidenc o prostovoljnih operativnih gasilcih ter opravlja druge naloge, ki jih določi župan.« 
 

7. člen 
Spremeni se 25. člen odloka, tako da se glasi: 
 
»PGE Velenje lahko opravlja svojo dejavnost izven območja MOV v sosednjih občinah pod pogojem, da se 
občina, v kateri bo PGE Velenje opravljalo svojo dejavnost, obveže kriti dejanske stroške, ki zajemajo 
sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih ter pripadajočo gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter 
gasilska vozila, ki jih ima PGE Velenje zaradi delovanja na njenem območju. 
 
PGE Velenje lahko opravlja svojo dejavnost izven območja MOV v sosednjih občinah pod pogojem, da se 
občina, v kateri bo PGE Velenje opravljalo svojo dejavnost, obveže kriti stroške intervencij po vnaprej 
sprejetem ceniku, katerega potrdi župan MOV. 
 
V kolikor ni sklenjen ustrezen dogovor, skladno z določili prvega ali drugega odstavka tega člena, lahko PGE 
Velenje opravlja dejavnost izven območja MOV kot pomoč.« 
 

8. člen 
Spremeni se 41. člen odloka, tako da se glasi: 
 
»MOV zagotavlja pogoje za izvedbo aktiviranja in mobilizacije v naslednjih časih: 
• štab za CZ v sestavi, ki omogoča operativno delovanje, do 4 ure; 
• službe za podporo do 4 ure; 
• dolžnostne strukture do 8 ur;    
• poklicne strukture do 4 ure; 
• prostovoljne strukture do 8 ur. 
 
PGE Velenje in Zdravstveni dom Velenje zagotavljata 24-urno pripravljenost, da se zagotovi izvoz enote v 
času do 5 minut po prejemu obvestila o nesreči. 
 
Prostovoljne gasilske enote v gasilskih društvih, ki opravljajo gasilsko javno službo na območju MOV, morajo 
zagotavljati pripravljenost, da se zagotovi izvoz enote v časih skladno z veljavnim podzakonskim aktom, ki 



ureja merila za organiziranje, opremljanje in usposabljanje Civilne zaščite, gasilskih enot in drugih sil za 
zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah. 
 

9. člen 
Spremeni se 45. člen odloka, tako da se glasi: 
 
»Župan imenuje po sektorjih MOV poveljnike sektorskih štabov za CZ in namestnike poveljnikov sektorskih 
štabov za CZ ter člane sektorskih štabov na predlog pristojnih organov krajevnih skupnosti in mestnih četrti 
teh sektorjev. 
 
Župan imenuje po sektorjih MOV poverjenike za CZ in namestnike poverjenikov za CZ na predlog pristojnih 
organov krajevnih skupnosti in mestnih četrti teh sektorjev. 
 
Župan imenuje po sektorjih MOV vodje ekip CZ in namestnike vodij ekip CZ ter člane ekip CZ na predlog 
pristojnih organov krajevnih skupnosti in mestnih četrti teh sektorjev. 
 
Sektorji pokrivajo območja krajevnih skupnosti kot sledi:  
Sektorski štab Šalek pokriva območje KS Šalek, KS Paka pri Velenju, KS Šmartno, KS Konovo ter KS 
Gorica; 
Sektorski štab Levi breg pokriva območje Mestne četrti Levi breg zahod, Mestne četrti Levi breg vzhod ter KS 
Staro Velenje; 
Sektorski štab Desni breg pokriva območje Mestne četrti Desni breg ter KS Stara vas; 
Sektorski štab Vinska Gora pokriva območje KS Vinska Gora, KS Bevče ter KS Šentilj;  
Sektorski štab Pesje pokriva območje KS Pesje, KS Podkraj ter KS Kavče;  
Sektorski štab Škale pokriva območje KS Škale-Hrastovec, KS Cirkovce ter KS Plešivec. 
 
Sektorski štabi CZ ugotavljajo in spremljajo razmere ter obveščajo nadrejene organe CZ o stanju in 
posledicah nesreče, sodelujejo s pristojnim štabom CZ oz. z vodstvi reševalnih služb ter organizirajo in 
usklajujejo izvajanje nalog ZRIP v svojem okolju ter spodbujajo in usmerjajo izvajanje osebne in vzajemne 
zaščite prebivalcev na območju, za katerega so imenovani.  
 
Poverjeniki in namestniki poverjenikov za CZ usmerjajo izvajanje osebne in vzajemne zaščite prebivalcev ter 
organizirajo in usklajujejo izvajanje nalog ZRIP na območju krajevne skupnosti in mestne četrti za katero so 
imenovani.« 
 

10. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku MOV. 
 
Številka:                                                                            
Datum:    

                      Župan Mestne občine Velenje  

                                                                        Peter DERMOL 
 
OBRAZLOŽITEV: 
 
1. PRAVNA PODLAGA 
• Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15, 11/18, 

30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE; v nadaljevanju: ZLS), 
• Zakona o gasilstvu (Uradni list RS, št. 113/05 - uradno prečiščeno besedilo, 23/19, 189/20 - ZFRO, 

206/21; v nadaljevanju: ZGas),   
• Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Uradni list RS, 

št. 92/2007, 54/2009, 23/2011 in 27/2016; v nadaljevanju: Uredba) 
• Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 
• Statut Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo, 

17/19).   
 
Občina na podlagi 6. člena ZGas v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in 
delovanje gasilstva. Na podlagi načrta varstva pred požarom občina zagotavlja tudi sredstva iz občinskega 
proračuna za redno delovanje gasilskih enot,  gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter sredstva za 
opazovanje, obveščanje in alarmiranje, vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme,  
izobraževanje in dopolnilno usposabljanje pripadnikov gasilskih enot, gradnjo in vzdrževanje objektov in 
prostorov za delovanje gasilstva, povračilo škode, ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva, 
povračilo škode, povzročene tretjim osebam, zaradi opravljanja nalog gasilstva, opravljanje drugih dejavnosti 
gasilskih organizacij. Občina zagotavlja opravljanje nalog gasilstva preko gasilskih organizacij.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-01-0379
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-1687
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5348


 

 
Zaradi številnih sprememb na področju javne gasilske službe, je MOV ustanovila Javni zavod Poklicna 
gasilska enota Velenje, ki na podlagi 12. člena ZGas opravlja preventivna in operativna dela v zvezi z 
varstvom pred požarom ter zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah na območju, za katero je 
ustanovljena. Poklicna gasilska enota Velenje je osrednja enota v občini, ki posreduje na območju celotne 
občine v skladu z operativnim gasilskim načrtom občine. 
 
2. RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA 

 
Čeprav je javna gasilska služba v MOV dobro organizirana, financirana in vodena, kar se nenazadnje kaže v 
številnih uspešno izvedenih intervencijah, je bilo potrebno izvesti reorganizacijo, na način, da smo ustanovili 
javni gasilski zavod. Posledično je potrebno spremeniti tudi Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, predvsem v delu, ki se nanaša na javno gasilsko službo. 
 
Z ustanovitvijo javnega zavoda na področju gasilstva se bo javna gasilska služba okrepila in se 
organizacijsko ter strokovno še izboljšala. Sprememba odloka sledi temu. 
 
3. OCENA SEDANJEGA STANJA 

 
Na območju Mestne občine Velenje izvaja javno gasilsko službo sedem prostovoljnih gasilskih društev (v 
nadaljevanju: PGD). Vsa društva se povezujejo v Gasilsko zvezo Šaleške doline (v nadaljevanju: GZ), katere 
člani so tudi PGD na območju občin Šoštanj in Šmartno ob Paki. Na osnovi sprejete kategorizacije  PGD v 
MO Velenje so PGD razvrščena v različne kategorije, v najvišjo V. kot osrednja enota MOV je razvrščeno 
PGD Velenje. Ta poleg zgoraj naštetih nalog opravlja še dodatne naloge na širšem območju, predvsem 
naloge zaščite in reševanja širšega pomena (nevarne snovi, prometne nesreče) ter alarmiranje ostalih PGD.  
 
Z ustanovitvijo javnega gasilskega zavoda se to stanje spreminja, saj del nalog PGD Velenje sedaj prevzema 
PGE Velenje. PGD Velenje ohrani poseben status operativne enote, katere naloge se določijo s pogodbo o 
opravljanju javne gasilske službe. 
 
4. CILJI, NAČELA TER VSEBINA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA 

 
Cilj, ki se ga zasleduje s sprejetjem odloka je predvsem uskladitev sprejetega odloka z realnim stanjem na 
področju javne gasilske službe ter uskladitev z odlokom o ustanovitvi javnega gasilskega zavoda PGE 
Velenje. Odlok je krovni dokument za delovanje na področju zaščite in reševanja, zato se mora nujno 
spremeniti, in sicer v delu, ki se nanaša na določila 1., 7., 12., 15., 17., 20., 25., 41., in 45. člena glede 
opravljanja nalog PGD Velenje, ki se nadomesti s PGE Velenje. 
 
 
Prikaz členov odloka, ki se spreminjajo: 
 
1. člen odloka se glasi: 
 
»Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Velenje (v nadaljevanju: MOV) v 
skladu z enotnimi temelji sistema organiziranja in delovanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v 
Republiki Sloveniji za območje MOV določa: 
– ustanavljanje, organiziranje in delovanje štabov, enot in služb Civilne zaščite (v nadaljevanju: CZ) ter drugih 

sil za zaščito, reševanje in pomoč (v nadaljevanju: ZRIP) ob naravnih in drugih nesrečah ter vojni, 
– mobilizacijo in aktiviranje ter vodenje sil in sredstev za ZRIP, 
– določanje in izvajanje zaščitnih ukrepov, 
– opravljanje javne gasilske službe, 
– organiziranje obveščanja, opozarjanja in alarmiranja o pretečih nevarnostih ter dajanju napotkov za zaščito, 

reševanje in pomoč. 
 
Druge naloge v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se v MOV izvajajo na podlagi 
sistemskih izhodišč sistema zaščite in reševanja v Republiki Sloveniji ter v skladu z veljavno zakonodajo s 
tega področja.  
 
Moške spolne slovnične oblike uporabljene v tem odloku se uporabijo tako za moški kot ženski spol.« 
 
7. člen odloka se glasi: 
 
»Država zagotavlja vzdrževanje sistema javnega alarmiranja, MOV seznanja občane z znaki za alarmiranje.« 



 

 
12. člen odloka se glasi: 
 
»O zakloniščih ter o njihovem vzdrževanju in spremembah namembnosti se vodi evidenca na nivoju MOV. 
 
Javna zaklonišča se, v času ko ni naravnih ali drugih nesreč oziroma vojne, praviloma uporabljajo 
dvonamensko, kot kletni prostori. 
 
Zaklonišča, katera niso dvonamenska, lahko dajo etažni lastniki na uporabo fizični ali pravni osebi, vendar ta 
ne sme izvajati posegov, ki zmanjšujejo njegovo zaščitno funkcijo. 
 
Nadzor nad primernostjo uporabe zaklonišč in izvajanjem veljavnih zakonskih in podzakonskih aktov opravlja 
Inšpektorat republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.« 
 
15. člen odloka se glasi: 
 
»Ne glede na določila tretjega odstavka 14. člena, lahko Poklicna gasilske enota Velenje (v nadaljevanju: 
PGE Velenje) izjemoma organizatorju javne prireditve dovoli kurjenje v naravnem okolju izven za to 
določenega  časovnega termina. 
 
Kurjenje po določilih tretjega odstavka 14. člena mora fizična ali pravna oseba predhodno priglasiti pri 
prostovoljnem gasilskem društvu na območju katerega se bo izvajalo kurjenje ali na PGE Velenje.« 
 
17. člen odloka se glasi: 
 
»PGE Velenje opravlja gasilsko javno službo na celotnem območju MOV in je osrednja enota za reševanje ob 
požarih v MOV ter opravlja aktivnosti ZRIP. 
 
Župan določi katere prostovoljne gasilske enote v gasilskih društvih opravljajo gasilsko javno službo na 
območju MOV, njihova operativna območja (območja delovanja), kategorije gasilskih enot ter organizacijo 
gasilstva in delovanje gasilskih enot v MOV. 
 
Operativna enota Prostovoljnega gasilskega društva Velenje ima poseben status, njene naloge se določijo s 
pogodbo o opravljanju javne gasilske službe.« 
 
 
 
20. člen odloka se glasi: 

 
»Prostovoljna gasilska društva v MOV se združujejo v Gasilsko zvezo Šaleške doline, ki je organizirana in 
deluje v skladu z zakonom in Pravili gasilske službe. PGE Velenje je pridruženi član. 
 
Gasilska zveza skrbi za usposabljanje prostovoljnih gasilcev, zavarovanje prostovoljnih operativnih gasilcev, 
vodenje evidenc o prostovoljnih operativnih gasilcih ter opravlja druge naloge, ki jih določi župan.« 
 
25. člen odloka se glasi: 
 
»PGE Velenje lahko opravlja svojo dejavnost izven območja MOV v sosednjih občinah pod pogojem, da se 
občina, v kateri bo PGE Velenje opravljalo svojo dejavnost, obveže kriti dejanske stroške, ki zajemajo 
sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih ter pripadajočo gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter 
gasilska vozila, ki jih ima PGE Velenje zaradi delovanja na njenem območju. 
 
PGE Velenje lahko opravlja svojo dejavnost izven območja MOV v sosednjih občinah pod pogojem, da se 
občina, v kateri bo PGE Velenje opravljalo svojo dejavnost, obveže kriti stroške intervencij po vnaprej 
sprejetem ceniku, katerega potrdi župan MOV. 
 
V kolikor ni sklenjen ustrezen dogovor, skladno z določili prvega ali drugega odstavka tega člena, lahko PGE 
Velenje opravlja dejavnost izven območja MOV kot pomoč.« 
 
41. člen odloka se glasi: 
 
»MOV zagotavlja pogoje za izvedbo aktiviranja in mobilizacije v naslednjih časih: 



 

• štab za CZ v sestavi, ki omogoča operativno delovanje, do 4 ure; 
• službe za podporo do 4 ure; 
• dolžnostne strukture do 8 ur;    
• poklicne strukture do 4 ure; 
• prostovoljne strukture do 8 ur. 
 
PGE Velenje in Zdravstveni dom Velenje zagotavljata 24-urno pripravljenost, da se zagotovi izvoz enote v 
času do 5 minut po prejemu obvestila o nesreči. 
 
Prostovoljne gasilske enote v gasilskih društvih, ki opravljajo gasilsko javno službo na območju MOV, morajo 
zagotavljati pripravljenost, da se zagotovi izvoz enote v časih skladno z veljavnim podzakonskim aktom, ki 
ureja merila za organiziranje, opremljanje in usposabljanje Civilne zaščite, gasilskih enot in drugih sil za 
zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah. 
 
45. člen odloka se glasi: 
 
»Župan imenuje po sektorjih MOV poveljnike sektorskih štabov za CZ in namestnike poveljnikov sektorskih 
štabov za CZ ter člane sektorskih štabov na predlog pristojnih organov krajevnih skupnosti in mestnih četrti 
teh sektorjev 
 
Župan imenuje po sektorjih MOV poverjenike za CZ in namestnike poverjenikov za CZ na predlog pristojnih 
organov krajevnih skupnosti in mestnih četrti teh sektorjev. 
 
Župan imenuje po sektorjih MOV vodje ekip CZ in namestnike vodij ekip CZ ter člane ekip CZ na predlog 
pristojnih organov krajevnih skupnosti in mestnih četrti teh sektorjev. 
 
Sektorji pokrivajo območja krajevnih skupnosti kot sledi:  
Sektorski štab Šalek pokriva območje KS Šalek, KS Paka pri Velenju, KS Šmartno, KS Konovo ter KS 
Gorica; 
Sektorski štab Levi breg pokriva območje Mestne četrti Levi breg zahod, Mestne četrti Levi breg vzhod ter KS 
Staro Velenje; 
Sektorski štab Desni breg pokriva območje Mestne četrti Desni breg ter KS Stara vas; 
Sektorski štab Vinska Gora pokriva območje KS Vinska Gora, KS Bevče ter KS Šentilj;  
Sektorski štab Pesje pokriva območje KS Pesje, KS Podkraj ter KS Kavče;  
Sektorski štab Škale pokriva območje KS Škale-Hrastovec, KS Cirkovce ter KS Plešivec. 
 
Sektorski štabi CZ ugotavljajo in spremljajo razmere ter obveščajo nadrejene organe CZ o stanju in 
posledicah nesreče, sodelujejo s pristojnim štabom CZ oz. z vodstvi reševalnih služb ter organizirajo in 
usklajujejo izvajanje nalog ZRIP v svojem okolju ter spodbujajo in usmerjajo izvajanje osebne in vzajemne 
zaščite prebivalcev na območju, za katerega so imenovani.  
 
Poverjeniki in namestniki poverjenikov za CZ usmerjajo izvajanje osebne in vzajemne zaščite prebivalcev ter 
organizirajo in usklajujejo izvajanje nalog ZRIP na območju krajevne skupnosti in mestne četrti za katero so 
imenovani.« 
 
5. OCENA FINANČNIH POSLEDIC 

 
Sprememba odloka ne bo imela finančnih posledic za proračun Mestne občine Velenje. 
 
6. RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA PO SKRAJŠANEM POSTOPKU: 
 
Na podlagi prve alineje 84. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 
14/22) predlagamo, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami v Mestni občini Velenje sprejme po skrajšanem postopku, saj gre za manjše spremembe odloka. 
 
Velenje, dne 13. 12. 2022 
 
 
Pripravili:   
Andrej Rupreht, l.r.            Alenka Rednjak, l.r. 
Lucija Koren, l.r.           Vodja Urada za premoženje in investicije 
Zdenka Gradišnik, l.r.  



 

 
 
 
ŽUPAN: 
Na podlagi 33. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 14/22) predlagam 
Svetu Mestne občine Velenje, da ta odlok sprejme. 
 
 

Župan Mestne občine Velenje 
Peter DERMOL, l. r. 

      
 
 
 


