
Predlagatelj: ŽUPAN                                                                                                                Faza: PREDLOG 

Na podlagi 49. a 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 in 80/20 - ZIUOOPE), 20. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MOV, št. 14/22) je Svet Mestne občine Velenje na svoji ____ seji dne _______ sprejel 

 

 

ODLOK 
o spremembi 

Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Velenje 
 
 

1. člen 
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne 
občine Velenje, št. 9/21 - uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: odlok) se 28. člen spremeni tako, da se 
glasi: 
 

»28. člen 
Nekatere naloge oziroma del nalog (s področja medobčinske inšpekcije, medobčinskega redarstva, občinskega 
odvetništva, pravne službe, notranje revizije, proračunskega računovodstva, varstva okolja, urejanje prostora, 
civilne zaščite, požarnega varstva, urejanja prometa, informatike in ostalih področij), ki se na podlagi predpisov, 
ki urejajo organizacijo, delovanje in financiranje občin lahko izvajajo v organu skupne občinske uprave, so 
določene in urejene s posebnim odlokom. 
 
Del nalog s področja izvajanja nalog za skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic ter za usklajevanje 
odločitev v zvezi z zagotavljanjem javnih služb se izvaja v skupnem organu, urejenim s posebnim odlokom.«. 
 

2. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 
 
 
 
Številka: 015-02-0009/2010  
Datum:  
 
 

župan Mestne občine Velenje 
Peter DERMOL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Obrazložitev: 
1. PRAVNA PODLAGA: 
Pravna podlaga za spremembo Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave MO Velenje               
(v nadaljevanju: odlok) so določila naslednjih predpisov: 

29. člen 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 in 80/20 - ZIUOOPE; v nadaljevanju: ZLS) določa, da je občinski svet najvišji organ 
odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine in v okviru svojih pristojnosti občinski sprejema 
odloke in druge občinske akte; 49. a člen ZLS v drugem in tretjem odstavku določa, da se občine lahko odločijo, 
da ustanovijo enega ali več organov skupne občinske uprave ali skupno službo občin za opravljanje posameznih 
nalog občinske uprave, in sicer na podlagi splošnih aktov, ki jih sprejmejo občinski sveti občin; 48. b člen ZLS  
določa, da se za finančno poslovanje organa skupne občinske uprave uporabljajo določbe zakona, ki ureja javne 
finance o neposrednih uporabnikih občinskih proračunov; da je skupna občinska uprava neposredni uporabnik 
občinskega proračuna tiste občine, v kateri ima sedež; da organ skupne občinske uprave vodi uradnik na 
položaju in da se z odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave se določijo ime in sedež organa, 
razmerja do občin soustanoviteljic in druge zadeve, pomembne za delovanje organa skupne občinske uprave.  
20. člen Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št.14/22) določa, da občinski svet sprejema statut 
občine, odloke in druge splošne akte ter poslovnik občinskega sveta. 

 
2. RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA: 
Odlok se spreminja zaradi potrebe po uskladitvi z akti, ki urejajo organizacijo dela v občinski upravi MO Velenje 
ter Odlokom o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije (Uradni list RS, št. 189/20, 
90/22, 92/22, 100/22, Uradni vestnik MOV, št. 14/20, 20/20, 9/22, 11/22, Uradni list Občine Šoštanj, št. 5/20, 
1/22, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/20, 66/20, 67/20, 28/22, 31/22 in Uradno glasilo Zgornjesavinjskih 
občin, št. 6/20, 3/22). 
Delovna področja, ki jih občine lahko izvajajo v organu skupne občinske uprave ali skupni službi, določajo 
državni predpisi. V veljavnem odloku so bila delovna področja natančno navedena. Ker se predpisi spreminjajo 
- dodajajo se nova delovna področja, je potrebno odlok spreminjati. Predlog odloka delovna področja našteva 
primeroma, zaradi česar odloka ne bo potrebno več spreminjati in usklajevati z vsako morebitno spremembo 
državnega predpisa. Tista delovna področja, za katera se bo občina odločila, da jih bo izvajala v skupnem 
organu ali službi, se natančneje določijo in uredijo s posebnim odlokom.  
 
 
3. OCENA SEDANJEGA STANJA: 
MO Velenje na podlagi Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 101/07 - odl. US, 57/08, 94/10 - 
ZIU, 36/11, 40/12 - ZUJF, 104/12 - ZIPRS1314, 101/13 - ZIPRS1415, 14/15 - ZIPRS1415-D, 14/15 - ZUUJFO, 
96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17, 21/18 - popr., 61/20 - ZDLGPE, 80/20 - ZIUOOPE, 174/20 - 
ZIPRS2122, 189/20 - ZFRO, 187/21 - ZIPRS2223, 207/21, 44/22 - ZVO-2) in Odloka o dopolnitvi Odloka o 
ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije (Uradni list RS, št. 189/20, 90/22, 92/22, 100/22, Uradni vestnik 
MOV, št. 14/20, 20/20, 9/22, 11/22, Uradni list Občine Šoštanj, št. 5/20, 1/22, Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 59/20, 66/20, 67/20, 28/22, 31/22 in Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 6/20, 3/22), v okviru skupnega 
občinskega organa SAŠA regije izvaja delovne naloge s področja: medobčinske inšpekcije, medobčinskega 
redarstva, občinskega odvetništva, pravne službe, notranje revizije, proračunskega računovodstva, varstva 
okolja, urejanje prostora, civilne zaščite, požarnega varstva, urejanja prometa in informatike.  
 
 
4. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC: 
Odlok se spreminja zaradi potrebe po uskladiti predpisov, ki urejajo organizacijo dela v občinski upravi MO 
Velenje. 
Sredstva za delo organa skupne občinske uprave SAŠA regije zagotavljajo občine ustanoviteljice v svojih 
proračunih glede na obseg dela. Obseg zagotavljanja sredstev posamezne občine ustanoviteljice se opredeli v 
dogovoru med sedežno občino ustanoviteljico in posamezno občino ustanoviteljico, in sicer v razmerju in 
upoštevaje število prebivalcev ter obseg dela v posamezni občina ustanoviteljici. Osnovna in materialna 
sredstva za delo, administracijo in prostor javnih uslužbencev, zaposlenih v organu skupne občinske uprave, ki 
delovne naloge opravljajo na sedežu občine ustanoviteljice, mora zagotoviti občina ustanoviteljica, na sedežu 
katere javni uslužbenci izvajajo delovne naloge. 



Dejansko izvedene naloge iz posameznega delovnega področja občina ustanoviteljica poravna bodisi na 
podlagi urne postavke bodisi v deležu sredstev za zagotavljanje plač, drugih izdatkov in prispevkov za zaposlene 
v organu skupne občinske uprave. Urna postavka in ostali stroški bodo podrobneje opredeljeni v dogovoru med 
sedežno občino ustanoviteljico in posamezno občino ustanoviteljico. Sedežna občina ustanoviteljica občini 
ustanoviteljici izda mesečne zahtevke za dejansko opravljene naloge iz posameznega delovnega področja in 
zahtevke za povračilo sredstev za zagotavljanje plač, drugih izdatkov in prispevkov za zaposlene ter druge 
stroške ( t. i. kilometrina ipd.). 
 
 
PREDLOG ZA SPREJEM PO SKRAJŠANEM POSTOPKU: 
Ker gre za manj zahtevne spremembe odloka predlagamo, da se, v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 84. 
člena Poslovnika Sveta MO Velenje (Uradni vestnik MOV, št.14/22), odlok obravnava po skrajšanem postopku. 
 
 
V Velenju, 12. 12. 2022 
 
Pripravila: 
Irena Hladin Škoberne, univ. dipl. prav., l.r. 
višji svetovalec - za splošne zadeve 
 
 
 

mag. Iztok Mori, l.r. 
direktor občinske uprave  

 
 
 

 
 
 

ŽUPAN: 
Na podlagi 33. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 14/22) predlagam svetu, da 
ta predlog odloka sprejme. 
 

 
 

                                                                                                              župan Mestne občine Velenje 
Peter DERMOL                                                                                                                     
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