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Mestna občina Velenje - ŽUPAN 
 

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

 

OBJAVLJAM  
naslednje akte Mestne občine Velenje 

1. Sklep o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Velenje  

2. Sklep o soglasju k povečani delovni uspešnosti v Javnem zavodu Lekarna Velenje 

3. Sklep o izvzemu nepremičnine v k.o.Velenje,  iz javnega dobra (Gorenje) 

4. Sklep o prodaji nepremičnine v k.o. Velenje (Gorenje) 

5. Sklep o prodaji nepremičnine v k.o. Velenje (Goli) 

6. Sklep o prodaji nepremičnine v k.o. Velenje (Roj) 

7. Sklep o izvzemu nepremičnine v k.o. Paka  iz javnega dobra (Jurko) 

8. Sklep o prodaji nepremičnine v k.o. Paka (Jurko) 

9. Sklep o izvzemu nepremičnine v k.o. Bevče  iz javnega dobra (Jan) 

10. Sklep o izvzemu nepremičnine v k.o. Paka  iz javnega dobra (Sermek) 

11. Sklep o prodaji nepremičnine v k.o. Paka (Sermek) 

12. Sklep o izvzemu nepremičnine v k.o. Laze  iz javnega dobra (Škorjanc) 

13. Sklep o prodaji nepremičnine v k.o. Laze (Škorjanc) 

14. Sklep o prodaji deleža 29,88 % etažne lastnine  

15. Sklep o prodaji etažne lastnine - stanovanja (Cafuta ) 

16. Sklep o izvzemu nepremičnine v k.o. Velenje iz javnega dobra (Direkcija RS za ceste) 

17. Sklep o prodaji nepremičnine v k.o. Velenje (Direkcija RS za ceste) 

18. Sklep o pristopu k sofinanciranju izgradnje regijskega »Centra za ravnanje z odpadki Celje« 

19.    Sklep o premoženjski bilanci Mestne občine Velenje na dan 31. 12. 2002 

20. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Mestni    
 občini Velenje 

21. Pravilnik o odstranjevanju nepravilno parkiranih vozil in načinu namestitve lisic na nepravilno                 
 parkirana vozila v Mestni občini Velenje 

22. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2003  

24. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Mestni občini Velenje 

25. Odlok o spremembi odloka o  prostorskih ureditvenih pogojih za območje planske celote 03;         
 (Krajevne skupnosti Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče) 

26. Odlok o določitvi pogojev opravljanja koncesionirane gospodarske javne službe urejanje in    
 vzdrževanje javnih zelenih površin ter javne snage in čiščenje javnih površin  

27. Odlok  o določitvi pogojev opravljanja koncesionirane gospodarske javne službe urejanje in 
 vzdrževanje javnih prometnih površin 
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Uradni vestnik Mestne občine Velenje 
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Na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MO Velenje, št. 4/99, 6/01) in 5. člena 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom 
Velenje (Uradni vestnik MOV št. 7/93, 9/96, 1/97, 14/97 
in 10/98) je Svet Mestne občine Velenje na svoji 6. seji, 
dne 27. 5. 2003 sprejel 

SKLEP 
o soglasju k imenovanju direktorja 
javnega zavoda Zdravstveni dom     

Velenje 

I. 

Svet Mestne občine Velenje daje soglasje k 
imenovanju g. Jožeta Zupančiča, stanujoč Kid-
ričeva 17, Velenje za direktorja javnega zavo-
da Zdravstveni dom Velenje.   

II. 

Sklep velja z dnem sprejema in se objavi v 
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 

 

 

Številka: 103-01-0005/2003-280 

Datum: 28. 5 2003 

      
  

Župan Mestne občine Velenje 

Srečko MEH, s.r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena Zakona o razmer-
jih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih 
lokalnih skupnosti (UL RS, št. 18/94, 13/95- odl.US, 
36/96 in 86/99-odl.US), v skladu z določili Odloka o 
enotnih izhodiščih za pridobitev soglasja k povečani 
delovni uspešnosti v javnih zavodih (UL RS št. 2/99) in 
na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje 
(Uradni vestnik MOV, št. 4/99, 6/01) je Svet Mestne 
občine Velenje na 6. seji, dne 27. 5. 2003 sprejel  

SKLEP 
o soglasju k povečani delovni           

uspešnosti v Javnem zavodu Lekarna 
Velenje 

1. člen 

Javni zavod Lekarna Velenje lahko v letu 2003 
nameni za delovno uspešnost 39 % mase sred-
stev za plače. 

2. člen 

Ta  sklep začne veljati dan po objavi v Urad-
nem vestniku Mestne občine Velenje. 

 
 
Številka: 110-01-08-2003-560 

Datum: 28. 5. 2003 

 

Župan Mestne občine Velenje 

Srečko MEH, s.r. 
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Sta-
tuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 
4/99,6/01) in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
((UL RS št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 
14/95, 20/95-odl. US, 63/95-obvezna razlaga, 73/95-
odl.US, 9/96-odl. US, 44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 
68/98-odl. US, 74/98, 12/99-odl. US, 59/99-odl.US, 
70/00, 100/00-sklep US, 87/01, 16/02-sklep US in 
51/02), na 6. seji, dne 27. 5. 2003 sprejel naslednji  

SKLEP 
o izvzemu nepremičnine v k.o.Velenje 

iz javnega dobra 

1. 

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem 
nepremičnine parc. št. 3609/37, travnik, v 
izmeri 207 m2, ki je vpisana v vl. št. 399, 
k.o.Velenje iz javnega dobra. 

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

2. 

Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje. 

 

Številka: 465-05-0014/2003-680  

Datum:  28. 5. 2003  

 

Župan Mestne  občine Velenje 

Srečko MEH, s.r. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Sta-
tuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 
4/99, 6/01) in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
((UL RS št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 
14/95, 20/95-odl. US, 63/95-obvezna razlaga, 73/95-
odl.US, 9/96-odl. US, 44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 
68/98-odl. US, 74/98, 12/99-odl. US, 59/99-odl.US, 
70/00, 100/00-sklep US, 87/01, 16/02-sklep US in 51/02) 
na 6. seji, dne 27. 5. 2003 sprejel naslednji  

SKLEP 
o prodaji nepremičnine v k.o. Velenje 

1. 

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje prodajo 
nepremičnin parc.št. 1602/1, travnik, v izmeri 
91 m2, parc.št. 1588/2, travnik, v izmeri 859 
m2, parc.št. 1605, travnik, v izmeri 299 m2, 
parc.št. 3609/37, travnik, v izmeri 207 m2, vse 
k.o. Velenje. 

2. 

Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje. 

 

Številka: 465-05-0014/2003-680  

Datum:  28. 5. 2003 

 

Župan Mestne  občine Velenje 

Srečko MEH, s.r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uradni vestnik Mestne občine Velenje 
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Sta-
tuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 
4/99, 6/01) in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
((UL RS št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 
14/95, 20/95-odl. US, 63/95-obvezna razlaga, 73/95-
odl.US, 9/96-odl. US, 44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 
68/98-odl. US, 74/98, 12/99-odl. US, 59/99-odl.US, 
70/00, 100/00-sklep US, 87/01, 16/02-sklep US in 51/02) 
na 6. seji, dne 27. 5. 2003 sprejel naslednji  

SKLEP 
o prodaji nepremičnine v k.o. Velenje 

1. 

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje prodajo 
dela nepremičnine parc.št. 3423/6,  k.o. Velen-
je, v približni izmeri 14 m2. 

2. 

Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje. 

 

Številka: 465-05-0029/2003-289  

Datum:  28. 5. 2003  

 

Župan Mestne  občine Velenje 

Srečko MEH, s.r. 

 
 

 

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Sta-
tuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 
4/99, 6/01) in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
((UL RS št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 
14/95, 20/95-odl. US, 63/95-obvezna razlaga, 73/95-
odl.US, 9/96-odl. US, 44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 
68/98-odl. US, 74/98, 12/99-odl. US, 59/99-odl.US, 
70/00, 100/00-sklep US, 87/01, 16/02-sklep US in 51/02) 
na 6. seji, dne 27. 5. 2003 sprejel naslednji  

SKLEP 
o prodaji nepremičnine v k.o. Velenje 

1. 

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje prodajo 

dela nepremičnine parc.št. 704/1, travnik, v 
približni izmeri 35 m2,  k.o. Velenje. 

2. 

Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje. 

 

Številka: 465-05-0003/2002-673  

Datum:  28. 5. 2003 

 

Župan Mestne  občine Velenje 

Srečko MEH, s.r. 
 

 

 

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

SKLEP 
o izvzemu nepremičnine v k.o. Paka 

iz javnega dobra 

1. 

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem 
nepremičnine parc.št. 572/12, pot, v izmeri 54 
m2,  ki je vpisana v vl.št.seznam , k.o.Paka , iz 
javnega dobra. 

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

2. 

Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje. 

 

Številka: 464-04-0002/2001-200  

Datum:  28. 5. 2003  

 

Župan Mestne  občine Velenje 

Srečko MEH, s.r. 
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Sta-
tuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 
4/99, 6/01) in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
((UL RS št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 
14/95, 20/95-odl. US, 63/95-obvezna razlaga, 73/95-
odl.US, 9/96-odl. US, 44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 
68/98-odl. US, 74/98, 12/99-odl. US, 59/99-odl.US, 
70/00, 100/00-sklep US, 87/01, 16/02-sklep US in 51/02) 
na 6. seji, dne 27. 5. 2003 sprejel naslednji  

SKLEP 
o prodaji nepremičnine v k.o. Paka 

1. 

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje prodajo 
nepremičnine parc.št. 572/12, pot, v izmeri 54 
m2,  k.o. Paka . 

2. 

Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje. 

 

Številka: 464-04-0002/2001-200  

Datum:  28. 5. 2003  

 

Župan Mestne  občine Velenje 

Srečko MEH, s.r. 

 

 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Sta-
tuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 
4/99,6/01) in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
((UL RS št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 
14/95, 20/95-odl. US, 63/95-obvezna razlaga, 73/95-
odl.US, 9/96-odl. US, 44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 
68/98-odl. US, 74/98, 12/99-odl. US, 59/99-odl.US, 
70/00, 100/00-sklep US, 87/01, 16/02-sklep US in 
51/02), na 6. seji, dne 27. 5. 2003 sprejel naslednji  

SKLEP 
o izvzemu nepremičnine v k.o. Bevče  

iz javnega dobra 

1. 

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem 
nepremičnin  parc.št. 526/7, pot, v izmeri 351 

m2 in parc.št. 526/2, pot, v izmeri 698 m2,  obe  
vpisani v vl.št.seznam , k.o.Bevče , iz javnega 
dobra. 

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

2. 

Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje. 

 

Številka: 465-05-0022/2003-280  

Datum:  28. 5. 2003  

 

Župan Mestne  občine Velenje 

Srečko MEH, s.r. 

 
 

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Sta-
tuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 
4/99,6/01) in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
((UL RS št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 
14/95, 20/95-odl. US, 63/95-obvezna razlaga, 73/95-
odl.US, 9/96-odl. US, 44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 
68/98-odl. US, 74/98, 12/99-odl. US, 59/99-odl.US, 
70/00, 100/00-sklep US, 87/01, 16/02-sklep US in 
51/02), na 6. seji, dne 27. 5. 2003 sprejel naslednji  

SKLEP 
o izvzemu nepremičnine v k.o. Paka  iz  

javnega  dobra 

1. 

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem 
nepremičnine parc.št. 587/11, travnik, v izmeri 
235 m2,  k.o. Paka iz javnega dobra. 

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

2. 

Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje. 

 
Številka: 465-05-0028/2003-680  
Datum:  28. 5. 2003  
 

Župan Mestne  občine Velenje 

Srečko MEH, s.r.      



Uradni vestnik Mestne občine Velenje 
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Sta-
tuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 
4/99, 6/01) in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
((UL RS št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 
14/95, 20/95-odl. US, 63/95-obvezna razlaga, 73/95-
odl.US, 9/96-odl. US, 44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 
68/98-odl. US, 74/98, 12/99-odl. US, 59/99-odl.US, 
70/00, 100/00-sklep US, 87/01, 16/02-sklep US in 51/02) 
na 6. seji, dne 27. 5. 2003 sprejel naslednji  

SKLEP 
o prodaji nepremičnine v k.o. Paka 

1. 

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje prodajo 
dela nepremičnine parc.št.587/11, travnik, v 
izmeri 235 m2,  k.o. Paka, v približni izmeri 
100 m2. 

2. 

Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje. 

 

Številka: 465-05-0028/2003-289  

Datum:  28. 5. 2003  

 

Župan Mestne  občine Velenje 

Srečko MEH, s.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Sta-
tuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 
4/99,6/01) in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
((UL RS št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 
14/95, 20/95-odl. US, 63/95-obvezna razlaga, 73/95-
odl.US, 9/96-odl. US, 44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 
68/98-odl. US, 74/98, 12/99-odl. US, 59/99-odl.US, 
70/00, 100/00-sklep US, 87/01, 16/02-sklep US in 
51/02), na 6. seji, dne 27. 5. 2003 sprejel naslednji  

SKLEP 
o izvzemu nepremičnine v k.o. Laze iz  

javnega  dobra 

1. 

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem 
nepremičnine parc.št.1429/2,  k.o. Laze, iz 
javnega dobra. 

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

2. 

Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje. 

 

Številka: 465-05-0085/2003-289  

Datum:  28. 5. 2003  

 

Župan Mestne  občine Velenje 

Srečko MEH, s.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uradni vestnik Mestne občine Velenje 
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Sta-
tuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 
4/99, 6/01) in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
((UL RS št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 
14/95, 20/95-odl. US, 63/95-obvezna razlaga, 73/95-
odl.US, 9/96-odl. US, 44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 
68/98-odl. US, 74/98, 12/99-odl. US, 59/99-odl.US, 
70/00, 100/00-sklep US, 87/01, 16/02-sklep US in 51/02) 
na 6. seji, dne 27. 5. 2003 sprejel naslednji  

SKLEP 
o prodaji nepremičnine v k.o. Laze 

1. 

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje prodajo 
nepremičnine parc.št. 1429/2,  k.o. Laze, v 
približni izmeri 260 m2. 

2. 

Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje. 

 

Številka: 465-05-0028/2003-289  

Datum:  28. 5. 2003  

 

Župan Mestne  občine Velenje 

Srečko MEH, s.r. 

 
 

 

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  24. člena Sta-
tuta MOV (Ur. vestnik MOV štev.4/99 in 6/01) in 51. 
člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.list RS št. 72/93, 
6/94-odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl.US, 
63/95-obv.razlaga, 9/96-odl. US, 44/96-odl. US, 70/97, 
10/98, 74/98, 12/99-skl. US, 16/99-skl. US, 59/99-
odl.US, 70/00 in 100/00-skl.US,) na svoji 6. seji, dne  27. 
5. 2003 sprejel 

                                                      
S K L E P 

   O PRODAJI  DELEŽA 29,88 % 
ETAŽNE LASTNINE                   

 1. 

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje prodajo 

deleža 29,88 % dvosobnega stanovanja števil-
ka 6, lociranega v drugem nadstropju  stano-
vanjskega objekta Stari trg 15, Velenje, vpisa-
nega v ZK vložku št. 700,  parcelna št. 3141, 
k.o. Velenje,  v skupni izmeri 50,03 m2  kupcu 
ge. Pungertnik Tatjani. 

 2.                                                                           

Ta sklep začne veljati  dan po objavi v Urad-
nem vestniku Mestne občine Velenje. 

 

Številka: 360-05-0528/283 

Datum: 28. 5. 2003 

                                                                                  

Župan Mestne  občine Velenje 

Srečko MEH, s.r. 

 

 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi  24. člena Sta-
tuta MOV (Ur. vestnik MOV štev. 4/99 in 6/01) in 51. 
člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.list RS št. 72/93, 
6/94-odl. US,45/94-odl. US, 57/94, 14/95, 20/95-odl.US, 
63/95-obv.razlaga, 9/96-odl. US, 44/96-odl.US,70/97, 
10/98, 74/98, 12/99-skl. US, 16/99-skl. US, 59/99-odl. 
US, 70/00 in 100/00-skl.US,)  na svoji 6. seji, dne  27. 5. 
2003 sprejel 

                                                      
S K L E P 

 O PRODAJI  ETAŽNE LASTNINE                  

1. 

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje prodajo  
dvosobnega stanovanja številka 1, lociranega v 
pritli čju stanovanjskega objekta Tomšičeva 5, 
Velenje, vpisanega v ZK vložku št. 700, par-
celna št. 256971, 2569/2, k.o. Velenje,  v sku-
pni izmeri 45,51 m2  kupcu ga. Cafuta Heleni. 

 2.                                                                        

Ta sklep začne veljati  dan po objavi v Urad-
nem vestniku Mestne občine Velenje. 

 

Številka: 360-05-659/283 
Datum: 28. 5. 2003 
 

Župan Mestne  občine Velenje 
Srečko MEH, s.r. 
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Sta-
tuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 
4/99,6/01) in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
((UL RS št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 
14/95, 20/95-odl. US, 63/95-obvezna razlaga, 73/95-
odl.US, 9/96-odl. US, 44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 
68/98-odl. US, 74/98, 12/99-odl. US, 59/99-odl.US, 
70/00, 100/00-sklep US, 87/01, 16/02-sklep US in 
51/02), na 6. seji, dne 27. 5. 2003 sprejel naslednji  

SKLEP 
o izvzemu nepremičnine v k.o. 

Velenje  iz javnega dobra 

1. 

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje izvzem 
nepremičnin parc.št. 630/1, zelenica, v izmeri 
2280 m2 in parc.št. 630/10, zelenica, v izmeri 
250 m2, ki sta vpisani v vl. št. 700, 
k.o.Velenje , iz javnega dobra. 

Nepremičnini postaneta po izvzemu iz javnega 
dobra last Mestne občine Velenje.  

2. 

Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje. 

 

Številka: 344-03-0001/2003-600  

Datum:  28. 5. 2003 

  

Župan Mestne  občine Velenje 

Srečko MEH, s.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Sta-
tuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 
4/99, 6/01) in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi 
((UL RS št. 72/93, 6/94-odl.US, 45/94-odl. US, 57/94, 
14/95, 20/95-odl. US, 63/95-obvezna razlaga, 73/95-
odl.US, 9/96-odl. US, 44/96-odl.US, 26/97, 70/97, 10/98, 
68/98-odl. US, 74/98, 12/99-odl. US, 59/99-odl.US, 
70/00, 100/00-sklep US, 87/01, 16/02-sklep US in 51/02) 
na 6. seji, dne 27. 5. 2003 sprejel naslednji  

SKLEP 
o prodaji nepremičnine v k.o. Velenje 

1. 

Svet Mestne občine Velenje dovoljuje prodajo 
dela nepremičnin parc.št. 1749/13, zelenica, v 
približni izmeri 260 m2, dela parc.št. 1749/19, 
cesta, v približni izmeri 140 m2, dela parc.št. 
681, sadovnjak, v približni izmeri 50 m2,  k.o. 
Velenje, vl.št. 1054, dela parc.št. 6294, dvoriš-
če, v  približni izmeri 302 m2, k.o. Velenje, 
vl.št. 497, dela parc.št. 630/1, zelenica, v prib-
ližni izmeri 534 m2 in  dela parc.št. 630/10, 
zelenica, v približni izmeri 14 m2, k.o. Velen-
je, vl.št. 700. 

2. 

Sklep velja dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje. 

 

 

Številka: 344-03-0001/2003-600  

Datum:  28. 5. 2003  

 

 

Župan Mestne  občine Velenje 

Srečko MEH , s.r. 
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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Sta-
tuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 
4/99 in 6/01) na svoji seji dne 27. 5. 2003 sprejel  

SKLEP 
 

o pristopu k sofinanciranju izgradnje 
regijskega  »Centra za ravnanje z   

odpadki Celje« 

I. 

Mestna občina Velenje pristopa k sofinancira-
nju izgradnje regijskega Centra za ravnanje z 
odpadki Celje in s tem k vključitvi v skupno 
ravnanje z odpadki. 

II. 

Svet Mestne občine Velenje pooblašča župana 
občine, da podpiše pogodbo o sofinanciranju 
izgradnje regijskega Centra za ravnanje z 
odpadki Celje ter morebitnih sprememb in 
dopolnitev in da sodeluje v vseh nadaljnjih 
postopkih. 

III. 

Svet Mestne občine Velenje od župana zahte-
va, da ga seznanja s potekom aktivnosti in da 
enkrat letno pripravi pisno poročilo o napredo-
vanju del. 

IV. 

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

 

Številka: 414-05-0007/2003-200 

Datum: 28. 5. 2003 

 

 

Župan Mestne  občine Velenje 

Srečko MEH, s.r. 

 

 

 

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 9. člena in 
125. člena Statuta Mestne občine Velenje (Ur. vestnik 
Mestne občine Velenje, št. 4/99 in 6/01) in 93. člena 
Zakona o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 
79/01 in 30/02) na 6. seji dne 27. 5. 2003 sprejel 

SKLEP 
o premoženjski bilanci Mestne občine 

Velenje na dan 31.12.2002 

I. 

Svet Mestne občine sprejme premoženjsko 
bilanco Mestne občine Velenje. 

II. 

Skupno premoženje Mestne občine Velenje na 
dan 31. december 2002 znaša po knjigovod-
skih izkazih 22.149.185.000,00 sit. 

III. 

Tabela – opis postavk z zaporednimi številka-
mi od 1 do 27 je sestavni del tega sklepa. 

IV. 

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v 
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 

 

 

Številka: 403-03-0002/2003-456 

Datum: 28. 5. 2003 

 

Župan Mestne občine Velenje 

Srečko MEH, s.r. 
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Na podlagi določil 43. in 99. člena Zakona o socialnem 
varstvu (UL RS, št. 54/92, 42/94, 1/99, 44/99, 36/00, 
54/00, 26/01 in 5/03), 38. člena Pravilnika o metodologi-
ji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (UL 
RS, št. 36/02 in 107/02), Uredbe o merilih za določanje 
oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev (UL 
RS, št. 38/02 in 106/02) in 24. člena Statuta Mestne obči-
ne Velenje (Uradni vestnik MOV, št.4/99, 6/01) je Svet 
Mestne občine Velenje na seji dne 27. 5. 2003 sprejel 

SKLEP 
o izdaji soglasja k ceni socialno     

varstvene storitve pomoč družini na 
domu v Mestni občini Velenje 

I.  

Mestna občina Velenje daje soglasje k ceni 
socialno varstvene storitve pomoč družini na 
domu, ki jo je predlagal Center za socialno 
delo Velenje, v višini 3.088,00 SIT na efektiv-
no uro. Stroški storitve se zmanjšajo za sub-
vencijo Zavoda RS za zaposlovanje v višini 
537,00 SIT na efektivno uro in za subvencijo 
iz proračuna Mestne občine Velenje za voden-
je v višini 886,00 SIT na efektivno uro. Po 
odbitih subvencijah znaša cena za uporabnika 
1.665,00 SIT na uro. 

II. 

Mestna občina Velenje bo ceno storitve pomoč 
družini na domu še dodatno subvencionirala iz 
sredstev proračuna Mestne občine Velenje v 
višini 315,00 SIT na efektivno uro, tako, da bo 
končna cena storitve za uporabnike znašala 
1.350,00 SIT na efektivno uro. 

III. 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi 
v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, 
cene pa se pričnejo uporabljati od 1.6.2003 
dalje. 

 

Številka: 150-01-02-2003-560 

Datum: 28. 5. 2003 

 

Župan Mestne občine Velenje 

Srečko MEH, s.r.  

 

Na podlagi 26. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa 
v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV št. 2/01 in 
2/03) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 
vestnik MOV št. 4/99 in 6/01) je Svet Mestne občine 
Velenje na 6.seji dne 27. 5. 2003 sprejel 

PRAVILNIK 
o odstranjevanju nepravilno          

parkiranih vozil in načinu namestitve 
lisic na nepravilno parkirana vozila v 

Mestni občini  Velenje 

1. Pogoji in način odvoza nepravilno parkira-
nih vozil 

1. člen 

(1)Občinski redar odredi odvoz nepravilno 
parkiranega vozila s pajkom kadar je parkirano 
tako, da ovira promet po 47. členu zakona o 
varnosti cestnega prometa (Uradni list RS št. 
30/98, 33/00 – odl. US, 61/00, 100/00 – odl. 
US, 21/02, 54/02 – odl. US in 67/02). 

 

(2) Občinski redar odredi tudi odvoz nepravil-
no parkiranega vozila, na katerega so priklen-
jene lisice, če voznik ni plačal stroškov njiho-
ve odstranitve ali ni odpeljal vozila v roku, ki 
je določen s tem pravilnikom. 

2. člen 

(1) Odvoz vozil izvaja pravna oseba ali samos-
tojni podjetnik (v nadaljevanju: izvajalec), ki 
je registriran za opravljanje take dejavnosti in 
mu je bila podeljena koncesija. 

(2) Izvajalec mora dejavnost odvoza vozil 
zavarovati pri zavarovalnici. V primeru poško-
dovanja vozil zaradi izvajanja tega pravilnika, 
je izvajalec dolžan poravnati nastalo škodo 
lastniku vozila. 

3. člen 

(1) Odvoz se opravi na stroške lastnika oziro-
ma uporabnika vozila. 

(2)Vozila, ki jih odpelje izvajalec, na podlagi 
kopije odredbe uradne osebe, se shranjujejo na 
za to določeno površino. Na površini, ki je 
določena za shranjevanje vozil, skrbi izvajalec 
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za ustrezno zavarovanje teh vozil.  

(3)Poslovni objekt izvajalca mora biti vidno 
označen z imenom podjetja, časom poslovanja, 
cenikom in postopkom izdajanja vozil. 

(4)Vozilo se preda vozniku ob predložitvi 
dokazila o poravnavi stroškov odvoza in varo-
vanja vozila. 

(5)Višino stroškov za odvoz parkiranega vozi-
la in stroškov varovanja vozila določi z odred-
bo župan. 

4. člen 

(1)Izvajalec mora organizirati vračanje odpel-
janih nepravilno parkiranih vozil vsak delovni 
dan od 7. do 22. ure. V času med 22. in 7. uro 
in ob nedeljah in praznikih, pa mora za vrača-
nje vozil organizirati dežurstvo.  

(2)Kadar lastnik ali uporabnik odpeljano vozi-
lo prevzame v času dežurstva se zaračuna za 
50% višji znesek stroškov odvoza in varovanja 
vozila. 

(3) Izvajalec vrne odpeljano vozilo, po predlo-
žitvi dokazila o plačilu stroškov odvoza in 
varovanja vozila in ko lastnik ali uporabnik 
vozila podpiše prevzemni zapisnik. 

5. člen 

(1) Če pride voznik k vozilu po tem, ko je 
občinski redar že odredil odvoz in pozval izva-
jalca odvoza, vendar vozilo še ni bilo nalože-
no, mora voznik takoj plačati 50% prevoznih 
stroškov za odvoz in kazen za storjen prekr-
šek, drugače se vozilo odpelje in plača polna 
cena prevoza. 

(2) Ko je pajek z naloženim vozilom že spel-
jal, se nepravilno parkirano vozilo nepreklicno 
odpelje na varovan prostor. 

6. člen 

Na kraju samem, ko uradna oseba odreja ods-
tranitev vozila, mora pred odstranitvijo vozilo 
fotografirati, v odredbi pa opisati stanje vozila
-morebitne poškodbe na zunanjosti vozila in 
splošno stanje vozila. 

7. člen 

(1) Izvajalec mora o vsakem opravljenem 
odvozu obvestiti občinsko redarsko službo in 
policijo. 

(2) Sporočilo mora vsebovati: 

registrsko označbo vozila, 

datum in uro odvoza, 

lokacijo iz katere je bilo vozilo odpeljano, 

mesto hrambe, kjer je vozilo možno prevzeti. 

8. člen 

Če lastnik ali uporabnik odpeljanega vozila ne 
prevzame v roku 30 dni od dneva odvoza, 
mora upravljalec z vozilom ravnati po postop-
ku, ki je določen s posebnim  odlokom za 
zapuščena vozila. 

 

2. Pogoji in način namestitve lisic na nepra-
vilno parkirana vozila  

9. člen 

(1)Na vozilu, ki je nepravilno parkirano, a ne 
izpolnjuje pogojev iz 1. odstavka 1. člena tega 
pravilnika za odvoz s pajkom, občinski redar 
odredi priklenitev lisic. 

(2)Lisice se lahko priklene tudi na vozilo, ki je 
parkirano na površinah iz 16. člena odloka o 
ureditvi cestnega prometa v Mestni občini 
Velenje, če zanj ni bila plačana predpisana 
parkirnina. 

10. člen 

 (1) Priklenitev in odstranitev lisic izvaja prav-
na oseba ali samostojni podjetnik (v nadaljeva-
nju : pooblaščeni izvajalec), ki je registriran za 
opravljanje take dejavnosti in mu je bila pode-
ljena koncesija. 

 (2)Stroške namestitve lisic mora plačati last-
nik oziroma uporabnik vozila pred njihovo 
odstranitvijo.  

11. člen 

(1) Lisice se  namestijo, če je le mogoče na 
sprednje levo kolo vozila, če to ni mogoče pa 
na eno izmed koles. 

(2) Na vetrobransko steklo vozila, ali na steklo 
voznikovih vrat se mora namestiti pisno obve-
stilo o prekršku in o namestitvi lisic. S tem 
opozorilom je voznik obveščen o postopku 
odstranitve lisic ter o plačilu stroškov za nji-
hovo namestitev. 

(2) Vozila, na katerega so bile nameščene lisi-
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ce, voznik ne sme odpeljati ali premakniti, 
dokler lisice niso odstranjene. 

12. člen 

(1) Izvajalec priklenitve in odstranitve lisic 
mora z vozila odstraniti lisice takoj oziroma 
najpozneje v dveh urah po predložitvi dokazila 
o poravnavi stroškov priklenitve in odstranitve 
lisic. 

(2) Voznik mora vozilo po odstranitvi lisic 
takoj odpeljati iz mesta, kjer je bilo parkirano. 
Če tega ne naredi se na vozilo ponovno name-
stijo lisice. 

(3) Če stroški namestitve lisic na vozilo niso 
plačani do 19. ure istega dne, izvajalec odpelje 
vozilo na varovan prostor, lastnik ali uporab-
nik vozila pa v tem primeru plača  stroške 
odvoza in hrambe vozila ter predpisano denar-
no kazen.  

13. člen 

(1) Za vsako vozilo, na katero so nameščene 
lisice, mora izvajalec z zapisnikom dokumen-
tirati stanje vozila in ga fotografirati. 

(2) V primeru poškodovanja vozila, je izvaja-
lec dolžan poravnati nastalo škodo. 

14. člen 

(1)Če pride voznik k vozilu med postopkom 
priklenitve lisic na vozilo, plača 50% višine 
stroškov priklenitve in odstranitve lisic. 

(2)Vozilo je priklenjeno, ko so na vozilu 
nameščene lisice zaklenjene. 

(3)Stroške priklenitve in odstranitve lisic ter 
stroške uporabe lisic se plača izvajalcu prikle-
nitve in odstranitve lisic. 

15. člen 

(1)Za odstranitev lisic s strani nepooblaščene 
osebe, namerno poškodovanje, uničenje ali 
odtujitev lisic, se zaračuna odškodnina v višini 
nabavne vrednosti lisic na dan odstranitve lisic 
s strani nepooblaščene osebe, namernega poš-
kodovanja ali odtujitve. 

(2)Račun se izstavi lastniku ali uporabniku 
vozila na katero so bile pritrjene lisice. 

16. člen 

(1)Višino in način plačila stroškov za prikleni-

tev in odstranitev lisic z vozila ter višino stroš-
kov uporabe lisic določi z odredbo župan. 

17. člen 

Pravilnik začne veljati 15 dan po objavi v Ura-
dnem vestniku Mestne občine Velenje. 

 

Številka: 015-02-0001/2003 

Datum: 28. 5. 2003 

 

Župan Mestne občine Velenje 

Srečko MEH, s.r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uradni vestnik Mestne občine Velenje 

Stran 15 - številka 5  URADNI VESTNIK MESTNE OBČINE VELENJE 28. maj 2003 

Na podlagi  Zakona o financiranju občin   (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02)  in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 4/99in 6/01) je 
Svet Mestne občine Velenje na 6. seji, dne 27. 5. 2003 sprejel 

O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Velenje za   

leto 2003 

1. člen 

V Odloku o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2003 (Uradni vestnik MOV, št. 1/03) se 2. 
člen spremeni tako, da se glasi: 

»Proračun  za leto 2003 se določa v naslednjih zneskih:  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   
 
I.   Prihodki 4.766.063.000 SIT
   
II.   Odhodki 5.243.349.000 SIT  
III.   Presežek prihodkov nad odhodki / odhodkov nad prihodki (I. – II.) -477.286.000 SIT  
 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
 
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev 22.480.000 SIT  
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 8.900.000 SIT  
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV. – V.) 13.580.000 SIT  
 
RAČUN FINANCIRANJA 
 
VII.  Zadolževanje 370.000.000 SIT  
VIII. Odplačila dolga 13.672.000 SIT  
IX.   Neto zadolževanje / neto odplačila dolga (VII. – VIII.)      356.328.000 SIT  
X.   Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih (I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)  -107.378.000 SIT  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
Tabele splošnega dela proračuna: Bilanca prihodkov in odhodkov, Račun finančnih terjatev in 
naložb, Račun financiranja, ter tabele posebnega dela proračuna, to so finančni načrti neposrednih 
uporabnikov proračuna Mestne občine Velenje, so sestavni del tega odloka. 

  2. člen 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, uporab-
lja pa se od 1.1.2003 dalje. 

 

Številka:   403-02-03/2002-441 

Datum:   28. 5. 2003  

 

Župan Mestne občine Velenje 

Srečko MEH, s.r. 
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Na podlagi 17. in 18. člena Zakona o varnosti 
cestnega prometa (Uradni list RS št. 30/98; 
33/00 – odl. US; 61/00; 100/00 – odl. US; 
21/02; 54/02 – odl. US in 67/02), 25. člena 
Zakona o prekrških (Uradni list SRS št. 25/83; 
36/83; 42/85; 2/86; 47/87; 5/90; RS – stari 
10/91; RS 13/93; 66/93; 39/96 – odl. US; 
61/96 – odl. US; 35/97; 73/97 – odl. US; 
87/97; 73/98; 31/00; 33/00 – odl. US in 24/01, 
Uredbe o načinu, predmetu in pogojih oprav-
ljanja gospodarske javne službe ravnanja z 
izrabljenimi motornimi vozili (Uradni list RS, 
št. 18/03), 26. člena Odloka o ureditvi cestne-
ga prometa v Mestni občini Velenje (Uradni 
vestnik MOV št. 2/01) ter 24. člena Statuta 
Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV 
št. 4/99 in 6/01), je svet Mestne občine Velen-
je na 6. seji dne        27. 5. 2003 sprejel 

ODLOK  
o ravnanju z zapuščenimi vozili v   

Mestni občini Velenje 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1.člen 

(namen odloka) 

(1) S tem odlokom se določa postopek in način 
odstranjevanja, varovanje ter uničenje zapuš-
čenih vozil kadar: 

- se nahajajo na parkiriščih in drugih javnih 
površinah,  

- se nahajajo na površinah pravnih in fizičnih 
oseb brez predhodnega pisnega         soglas-
ja lastnika zemljišča ali 

- kadar kvarijo izgled okolice in občine kot 
celote. 

2.člen 

(pojmi) 

(1) Zapuščena vozila po tem odloku so: 

- vozila, ki so poškodovana, dotrajana, nepo-
polna in je očitno, da zanje nihče ne skrbi,  

- osebna vozila, tovorna vozila, vlečna vozila 
in avtobusi, ki jim je potekla registracija za 

več kot 30 dni, oziroma so brez evidenčnih 
tablic,   

- bivalne prikolice, lahki priklopniki in ostala 
priklopna vozila vlečnih vozil. 

(2) Lastnik zapuščenega vozila je pravna ali 
fizična oseba, ki je uradno evidentirana kot 
lastnik vozila oziroma oseba, ki je na podlagi 
veljavne notarsko overjene pogodbe pridobila 
lastninsko pravico na vozilu in je taka pogod-
ba izkazana.  

 

(3) Lastnik vozila je neznan, če na vozilu 
samem, ali na z zakonom predpisan način, ni 
mogoče dobiti uradnih podatkov o lastniku 
vozila. 

 

(4) Pristojen organ za izvajanje tega odloka je 
Služba občinskega nadzora oziroma komunal-
ni inšpektor, pooblaščene uradne osebe pa so 
občinski redarji. 

 

(5) Izvajalci odstranjevanja in uničenja zapuš-
čenih vozil so pravne ali fizične osebe, s kate-
rimi Mestna občina Velenje  sklene pogodbe o 
odstranjevanju in (ali) uničenju zapuščenih 
vozil. 

 

(6) Upravljavci skladišča  zapuščenih vozil so 
pravne ali fizične osebe, s katerimi Mestna 
občina Velenje  sklene pogodbo o hrambi 
zapuščenih vozil. 

II. ODSTRANJEVANJE ZAPUŠČENIH VOZIL 

3.člen 

(opozorilo lastniku, odločba o odstranitvi) 

(1) Pooblaščena uradna oseba, ki evidentira 
zapuščeno vozilo, pusti na vidnem mestu vozi-
la pisno obvestilo, v katerem lastnika opozori, 
da je dolžan v osmih dneh odstraniti zapušče-
no vozilo s površin navedenih v prvem členu 
tega odloka ter da bo v nasprotnem primeru za 
zapuščeno vozilo odrejena odstranitev na nje-
gove stroške. 

 

(2) Pristojen organ v postopku odstranjevanja 
zapuščenega vozila stori vse potrebno, da ugo-
tovi lastnika zapuščenega vozila. 
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(3) Kadar vozilo predstavlja nevarnost za one-
snaženje okolice ali ogroža varnost ljudi in 
premoženja, se odredi takojšnja odstranitev 
vozila. 

 

(4) Če lastnik na osnovi opozorila ne odstrani 
zapuščenega vozila, izda pristojni organ odloč-
bo o odstranitvi zapuščenega vozila, s katero 
lastniku odredi, da vozilo odstrani v določe-
nem roku, sicer bo na njegove stroške odpelja-
no v skladišče zapuščenih vozil. V odločbi 
mora biti naveden rok do katerega lahko last-
nik prevzame vozilo v skladišču zapuščenih 
vozil in opozorilo, da bo v nasprotnem prime-
ru vozilo uničeno v skladu z veljavno zakono-
dajo. 

4. člen 

(1) Za vozilo, izločeno iz prometa ali poškodo-
vano v prometni nesreči se odredi, da mora 
biti odstranjeno s površin iz prvega člena tega 
odloka v 24  urah. 

 

(2) Če lastnik na osnovi odločbe ne odstrani 
zapuščenega vozila v določenem roku, izda 
pristojni organ odločbo o odstranitvi zapušče-
nega vozila pogodbenemu izvajalcu.  

 

(3) Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene 
izvršitve. 

5.člen 

(1) Če se na kraju samem ugotovi, da je vozilo 
očitno zavrženo in ne predstavlja vrednosti, 
oziroma gre le še za ostanke vozila in ni 
mogoče ugotoviti lastnika se, ne glede na 
določbe tega odloka, odredi uničenje vozila 
skladno z veljavno zakonodajo. 

 6.člen 

(zapisnik) 

(1) Pooblaščena uradna oseba o postopku ods-
tranjevanja zapuščenega vozila sestavi zapis-
nik ter vozilo fotografira. 

 

(2)  Zapisnik mora vsebovati naslednje podat-
ke:  

- datum in uro odstranitve,  

- znamko, tip in barvo vozila,  

- evidenčne podatke, ki jih je na vozilu mož-
no ugotoviti,  

- popis stanja vozila,  

- podatke o znanem lastniku vozila,  

- lokacijo nahajališča zapuščenega vozila ter  

- ime in priimek pooblaščene uradne osebe in 
izvajalca.  

7.člen 

(odstranitev zapuščenega vozila) 

(1) Izvajalec odstranjevanja zapuščenih vozil 
na podlagi odločbe pristojnega organa odstrani 
zapuščeno vozilo in izdela zapisnik o prevze-
mu vozila. 

 

(2) Izvajalec odgovarja za škodo, nastalo v 
času odstranjevanja vozila. 

 

III. VAROVANJE IN UNI ČENJE ZAPUŠČENIH    
VOZIL 

8.člen 

(skladišče) 

(1) Upravljavec skladišča zapuščenih vozil je 
dolžan zagotoviti celodnevno (24 ur) varovan-
je prevzetih zapuščenih vozil pred poškodbami 
in tatvinami ter škodno zavarovanje za čas 
hrambe vozil. 

9.člen 

(evidenca) 

(1) Upravljavec skladišča zapuščenih vozil 
mora voditi evidenco, v kateri mora biti zapis-
nik o stanju zapuščenega vozila pred odvozom 
v skladišče zapuščenih vozil, zapisnik o pre-
vzemu vozila, podatki o znanem lastniku ter 
stroški, povezani z odvozom in hrambo zapuš-
čenega vozila. 

10.člen 

(1) Pristojni organ mora najkasneje v roku 
osmih dni po odvozu zapuščenega vozila v 
hrambo pozvati lastnika prevzetega zapuščene-
ga vozila, naj vozilo prevzame v roku osmih 
dni. V pozivu mora biti lastnik obveščen o 
stroških in posledicah, ki bodo nastale, če 
vozila ne prevzame. 

 

(2) V primeru, da lastnik zapuščenega vozila, 
ki je prejel poziv (podpisana povratnica),  v 
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roku trideset dni vozila ne prevzame, se smat-
ra, da se lastnik odpoveduje lastništvu vozila. 
V tem primeru pridobi lastninsko pravico nad 
vozilom Mestna občina Velenje. 

 

(3) Za takšno vozilo odredi pristojni organ 
uničenje vozila skladno z veljavno zakonoda-
jo. 

 

(4) Pristojni organ odredi uničenje vozila skla-
dno z veljavno zakonodajo tudi v primeru, da 
lastnik podpiše pred uradno osebo pristojnega 
organa izjavo, s katero se odpoveduje lastniš-
tvu vozila v korist Mestne občine Velenje. 

11.člen 

(neznan lastnik) 

(1) Kadar vročitev poziva za prevzem zapušče-
nega vozila ni bila uspešna, ali kadar lastnika 
ni mogoče ugotoviti, objavi pristojni organ v 
roku osmih dni na oglasni deski Mestne občine 
Velenje ali na drug krajevno običajen način 
razglas s podatki o odpeljanem zapuščenem 
vozilu. Na razglasu mora biti tudi določilo, da 
bo po preteku tridesetih dni lastninsko pravico 
nad vozilom pridobila Mestna občina Velenje, 
če lastnik v istem roku ne prevzame vozila. 

 

(2) Pristojni organ odredi po preteku roka uni-
čenje vozila skladno z veljavno zakonodajo.  

12.člen 

(izročitev zapuščenega vozila lastniku) 

(1) Upravljavec skladišča zapuščenih vozil 
izroči vozilo lastniku na podlagi listine, 
ki dokazuje lastništvo ter po plačilu stro-
škov odvoza in hrambe. 

 
13.člen 

(stroški) 

(2) Ceno prevoza in hrambe zapuščenih vozil 
določita izvajalec odstranjevanja in upravlja-
vec skladišča zapuščenih vozil, po predhod-
nem soglasju župana Mestne občine Velenje. 

14.člen 

(izterjava stroškov) 

(1) Stroške povezane z odvozom, hrambo in 
uničenjem zapuščenega vozila se izterja od 
lastnika zapuščenega vozila v skladu z veljav-
no zakonodajo. 

(2) Kadar lastnika ni mogoče ugotoviti, se kri-

jejo stroški odvoza, hrambe in uničenja zapuš-
čenega vozila iz proračuna Mestne občine 
Velenje. 

IV. KAZENSKE DOLO ČBE 

15.člen 

(denarna kazen) 

(1) Z denarno kaznijo 60.000 SIT se za prekr-
šek kaznuje fizična oseba - lastnik zapuščene-
ga vozila, ki je odloženo na površinah navede-
nih v prvem členu tega odloka. 

 

(2) Z denarno kaznijo 200.000 SIT se za prekr-
šek iz prejšnjega odstavka kaznuje pravna ose-
ba – lastnik zapuščenega vozila. 

 

(3) Z denarno kaznijo 60.000 SIT se za prekr-
šek iz prvega odstavka tega člena kaznuje 
odgovorna oseba pravne osebe – lastnik zapuš-
čenega vozila. 

 

(4) Z denarno kaznijo 50.000 SIT se za prekr-
šek kaznuje pravna oseba ali posameznik – 
izvajalec odstranjevanja ali upravljavec skladi-
šča zapuščenih vozil, če ravna v nasprotju z 
določili 6., 7., 8. ali 9. člena tega odloka. 

V. KONČNE DOLOČBE 

16. člen 

(1)Odlok začne veljati osmi dan po objavi v 
Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 

 

(2)Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata 
veljati 12. člen in 5.odstavek 42. člena Odloka 
o komunalnem in javnem redu ter miru 
(Uradni vestnik občine Velenje št. 17/90). 

 

 

Številka: 015-02-0008/2003-681 

Datum: 28. 5. 2003 

 

Župan Mestne občine Velenje 

Srečko MEH, s.r. 
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Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora 
( Uradni list RS št. 110/02) ter  24. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, 
št. 4/99, 6/01) je Svet Mestne občine Velenje na svoji 6. 
seji dne 27. 5. 2003 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 

V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za 
območje planske celote 03; krajevne skupnosti 
Plešivec, Cirkovce, Paka in Bevče (Ur. vestnik 
občine Velenje, št. 8/91, 9/93 ter Uradni vest-
nik MO Velenje, št. 1/02) se 58. člen, točka f) 
spremeni tako, da se glasi: 

 

" f)   Krčitev lesnoproizvodnih gozdov, brez 
omejitev po namenu, in ureditev travnikov 
oziroma pašnikov je dovoljena na osnovi pred-
hodnih pozitivnih mnenj k nameravani krčitvi 
Kmetijsko gozdarskega zavoda iz Celja, Izpos-
tave Velenje in Zavoda za gozdove Slovenije, 
Območne enote Nazarje in ob upoštevanju 
vseh določil členov  odloka o PUP 03, ki se 
nanašajo na ohranjanje in razvijanje naravnih 
in z delom pridobljenih vrednot človekovega 
okolja." 

2. člen  

Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo 
veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku 
Mestne občine Velenje. 

 

 

Številka: 350-03-0005/2001-300 

Datum: 28. 5. 2003 

 

Župan Mestne občine Velenje 

Srečko MEH, s.r.    

 

 

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Sta-
tuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne obči-
ne Velenje, št. 4/99 in 6/01), 3. in 32. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 
26. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 
32/93 in 1/96), Odloka o določitvi gospodarskih javnih 
služb v občini Velenje (Uradni vestnik občine Velenje, 
št. 13/93 in Uradni vestnik MO Velenje, št. 2/00) na 
6.seji dne 27. 5. 2003 sprejel 

ODLOK 
o določitvi pogojev opravljanja     

koncesioniranih gospodarskih javnih 
služb urejanja in vzdrževanja javnih 
zelenih površin ter javne snage in    

čiščenje javnih površin 

I. Splošno 

1. člen 

S tem odlokom se opredeli obseg dveh dejav-
nosti, ki sta predmet koncesioniranih gospo-
darskih javnih služb urejanje in vzdrževanja 
javnih zelenih površin ter javne snage in čišče-
nje javnih površin (v nadaljevanju javne služ-
be), območje izvajanja, uporabnike ter razmer-
ja do uporabnikov, javna pooblastila, splošne 
pogoje za izvajanje gospodarske javne službe 
in za uporabo javnih dobrin, ki se z njo zago-
tavljajo, pogoje, ki jih mora izpolnjevati kon-
cesionar, začetek in čas trajanja koncesije, vire 
financiranja, plačilo varščine za izvrševanje 
gospodarske javne službe, nadzor nad izvajan-
jem, prenehanje koncesijskega razmerja, pos-
topek javnega razpisa, organ, ki opravi izbor 
koncesionarja, organ, ki je pooblaščen za skle-
nitev koncesijske pogodbe in druge sestavine, 
potrebne za določitev in izvajanje javne služ-
be. 

II. Predmet koncesioniranih javnih služb 

UREJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH ZELENIH 
POVRŠIN  

2. člen 

Dejavnost, ki je predmet javne službe urejanje 
in vzdrževanje javnih zelenih površin, obsega: 
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1. Vzdrževanje in čiščenje zelenic: 

- košnjo in grabljenje zelenic,  

- zaščito, zalivanje in dognojevanje ter 
obnovo poškodovanih zelenic in 

- čiščenje zelenic. 

2. Urejanje in vzdrževanje nasadov in gredic, 
živic in grmovnic; 

3. Vzdrževanje drevja; 

4. Zaščito rastlin pozimi in sanacije rastlin po 
snegolomih in poškodbah; 

5. Pregledniško službo; 

6. Odstranjevanje kadavrov, pasjih iztrebkov 
in drugih odpadkov; 

7. Ravnanje z odpadki po predpisih o ravnan-
ju in odlaganju komunalnih odpadkov; 

8. Vzdrževanje in obnova opreme (klopi, 
igrala, pergole, ipd.); 

9. Čiščenje in vzdrževanje otroških igrišč; 

10. Čiščenje in vzdrževanje trim stez; 

11. Zbiranje in posredovanje podatkov za kata-
ster in drugih zbirk podatkov. 

 

JAVNA SNAGA IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN 

3. člen  

Dejavnost, ki je predmet javne službe javne 
snage in čiščenje javnih površin, obsega: 

1. Pometanje in pranje javnih površin; 

2. Nameščanje, vzdrževanje in izpraznjevanje 
koškov za odpadke; 

3. Struganje rastlinja ob robnikih; 

4. Odvoz in odstranjevanje odpadkov z javnih 
površin po predpisih o ravnanju in odlagan-
ju komunalnih odpadkov; 

5. Odstranjevanje kadavrov iz javnih površin; 

6. Čiščenje in vzdrževanje ter zaščita spome-
nikov, 

7. Zbiranje in posredovanje podatkov za kata-
ster in drugih zbirk podatkov  

III. Območje izvajanja, uporabniki in raz-
merja do uporabnikov ter javna pooblastila 

 

4. člen 

Javna služba se izvaja na območju Mestne 
občine Velenje. Območje izvajanja za posame-
zno javno službo se natančneje opredeli v raz-
pisni dokumentaciji. 

5. člen 

Koncesionar z uporabniki nima neposrednih 
odnosov pri opravljanju te gospodarske javne 
službe. Pri izvajanju javne službe mora zago-
tavljati varnost ljudi in premoženja. 

6. člen 

Na podlagi pridobljene koncesije ima koncesi-
onar za pridobljeno območje pravico in dolž-
nost opravljati javno službo po veljavnih in 
določenih standardih ter skladno z veljavnimi 
predpisi. 

Koncesionar je upravičen do zbiranja podat-
kov, ki so potrebni za kataster in druge zbirke 
podatkov.  

IV. Pogoji za opravljanje javne službe 

7. člen 

SPLOŠNI POGOJI 

Koncesionar mora za opravljanje obeh javnih 
služb izpolnjevati naslednje splošne pogoje: 

1. da je registriran za opravljanje te dejavnos-
ti, 

2. da razpolaga z zadostnim številom usposob-
ljenih kadrov,  

3. da razpolaga z zadostnim številom ustrezne 
opreme, naprav in vozil, 

4. da razpolaga z ustreznimi delovnimi in 
skladiščnimi prostori ter parkirnimi površi-
nami, 

5. da je finančno in poslovno sposoben za 
izvajanje javne službe (letni prihodki mora-
jo znašati minimalno trikratno letno vred-
nost storitev javne službe), 

6. da ima najmanj 2 letne izkušnje z opravlja-
njem enake ali sorodne dejavnosti, 

7. da ima ustrezna strokovna priporočila 
(minimalno eno /1/ potrjeno referenco), 

8. druge pogoje potrebne za udeležb 
(usposobljenost, sposobnost, nekaznovanost 
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ipd) določene z veljavnim zakonom, ki ure-
ja postopek oddaje javnih naročil. 

8. člen 

Za izvajanje javne službe vzdrževanje in ureja-
nje zelenih površin mora koncesionar razpola-
gati najmanj z desetimi /10/ usposobljenimi 
delavci za operativno izvajanje del, za pripra-
vo in vodenje del pa z najmanj enim /1/ stro-
kovnjakom vsaj VI. stopnje izobrazbe ustrezne 
smeri. 

Za ustrezno opremo za izvajanje javne službe 
vzdrževanje in urejanje zelenih površin se šte-
jejo kombinirane strojne, vrtne in ročne kosil-
nice, strojne naprave za grabljenje trave in lis-
tja ter drobljenje vej, oprema za vzdrževanje 
drevja, prevozna sredstva in ostala ročna opre-
ma.  

9. člen 

Za izvajanje javne snage in čiščenje javnih 
površin mora koncesionar razpolagati najmanj 
z osmimi /8/ usposobljenimi delavci za opera-
tivno izvajanje del (strojniki, čistilci), za prip-
ravo in vodenje del pa z najmanj enim /1/ stro-
kovnjakom vsaj VI. stopnje izobrazbe ustrezne 
smeri. 

Za ustrezno opremo za izvajanje javne službe 
javne snage in čiščenje javnih površin se šteje-
jo stroji za pometanje in pranje prometnih 
površin, stroji za pometanje in pranje pločni-
kov, peš in kolesarskih poti, prevozna sredstva 
in ostala oprema za izvajanje javne službe. 

10. člen 

Izpolnjevanje splošnih pogojev se izkaže z 
ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev v 
postopku javnega razpisa. 

11. člen 

POSEBNI POGOJI 

Koncesionar mora za opravljanje obeh javnih 
služb izpolnjevati naslednje posebne pogoje: 

- da zagotavlja zanesljivo, kontinuirano in 
kvalitetno opravljanje javne službe, 

- da svojo dejavnost stalno prilagaja predpi-
som in sodobnim standardom, 

- da pripravi strokovne podlage za izdelavo 

letnih programov izvajanja javnih služb,  

- da pripravlja mesečne operativne plane in 
vodi dnevnik vzdrževalnih del, 

- da omogoča strokovni ter finančni nadzor 
in nadzor nad zakonitostjo dela v skladu s 
tem odlokom in koncesijsko pogodbo, 

- da zbira in posreduje podatke za kataster in 
druge zbirke podatkov; 

- da vodi poslovne knjige za podeljeno kon-
cesijo v skladu s 67. členom Zakona o gos-
podarskih javnih službah in posreduje kon-
cedentu računovodski izkaz v enem mesecu 
po zaključnem računu in dovoli koncedentu 
vpogled v zaključni račun v času trajanja 
koncesije; 

- da koncedenta samoiniciativno obvešča o 
dogodkih, ki so pomembni za izvajanje jav-
ne službe;  

- zagotavlja, da bo vsa javna in zasebna last-
nina, ki bi bila zaradi izvajanja koncesije 
uničena ali poškodovana, vrnjena v prvotno 
stanje oziroma, da bo škoda poravnana; 

- da je zavarovan proti odgovornosti za ško-
do, povzročeno premoženju ali ljudem pri 
izvajanju javne službe; 

- da sklene pogodbe z izvajalci ravnanja in 
odstranjevanja odpadkov za odvoz in odla-
ganje odpadkov, ki nastanejo pri izvajanju 
javne službe; 

- da sklene pogodbo s pooblaščeno institucijo 
za predajo kadavrov. 

 

V. Čas trajanja koncesije 

12. člen 

Koncesija se podeli za dobo pet (5) let z mož-
nostjo podaljšanja brez javnega razpisa, ven-
dar največ za obdobje treh (3) let. Pričetek del 
in trajanje koncesije se natančno opredeli v 
koncesijski pogodbi.  

 

VI. Sprememba koncesijske pogodbe 

13. člen 

Koncedent lahko zahteva spremembo konce-
sijske pogodbe v primerih: 

- spremembe zakonov in predpisov, ki vpli-
vajo na spremembo določb koncesijske 
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pogodbe; 

- spremenjenih okoliščin, ki jih ni bilo mož-
no predvideti ob podpisu koncesijske pogo-
dbe. 

 

VII. Financiranje gospodarske javne slu-
žbe in plačilo varščine  

14. člen  

Gospodarska javna služba se financira iz pro-
računa.  

Način in roki plačil koncesionarju se določijo 
v razpisnih pogojih in koncesijski pogodbi. 

15. člen 

Koncesionar mora plačati varščino za izvrše-
vanje gospodarske javne službe v višini 5 % 
od vrednosti enoletne realizacije koncesije. 
Podrobneje se razmerje uredi s koncesijsko 
pogodbo. 

 

VIII. Zbirke podatkov  

16. člen 

Koncesionar mora zbirati in posredovati poda-
tke za kataster in druge zbirke podatkov v 
predpisani obliki. 

Koncesionar mora pripraviti letno poročilo in 
letni obračun. 

 

IX. Odgovornost 

17. člen 

Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren 
za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z 
opravljanjem gospodarske javne službe povz-
ročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom 
ali drugim osebam. 

Koncesionar mora biti zavarovan proti odgo-
vornosti za škodo, ki jo lahko povzroči upora-
bnikom ali drugim osebam zaradi napak pri 
izvajanju svojih storitev, zaradi višje sile ter 
zaradi odtujitve. 

Odgovornost koncedenta za ravnanje koncesi-
onarja se opredeli v koncesijski pogodbi.  

 

 

X. Višja sila 

18. člen 

Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine 
so izredne okoliščine, ki nastopijo po sklenitvi 
koncesijske pogodbe in so zunaj volje pogod-
benih strank. 

Koncesionar mora v okviru objektivnih mož-
nosti opravljati javno službo tudi ob nepredvi-
dljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.  

Med trajanjem višje sile mora koncesionar z 
namenom zagotavljanja varnosti ljudi in pre-
moženja zagotavljati vsaj minimalno izvajanje 
javne službe, skladno s programi za izredne 
razmere. 

V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesi-
onar pravico zahtevati od koncedenta povrači-
lo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja 
javne službe v nepredvidljivih okoliščinah. 

XI. Nadzor  

19. člen 

Strokovni in finančni nadzor nad izvajanjem 
javne službe izvaja koncedent ali druga od nje-
ga pooblaščena in za to dejavnost usposoblje-
na strokovna institucija. 

Nadzor se izvaja zlasti nad: 

- poslovno dokumentacijo koncesionarja, ki 
se nanaša na izvajanje javne službe; 

- nad izvajanjem mesečnih programov del, 
roki in kvaliteto izvajanja storitev; 

- nad kvaliteto vgrajenih materialov in  

- uporabo cen storitev. 

Podrobneje se nadzor uredi s koncesijsko 
pogodbo. 

XII. Prenehanje koncesijskega razmerja  

20. člen 

Razmerje med koncedentom in koncesionar-
jem preneha: 

- s prenehanjem koncesijke pogodbe, 

- z odkupom, 

- z odvzemom koncesije, 

- s prevzemom javne službe v režijo. 
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XIII. Prenehanje koncesijske pogodbe 

21. člen 

Koncesijska pogodba preneha veljati: 

- po preteku časa, za katerega je sklenjena, 

- s sporazumno razvezo, 

- z razdrtjem 

 

Razlogi in pogoji za razdrtje so, če: 

- koncesionar ni podal vseh informacij, zah-
tevanih v razpisu ali je podal netočne infor-
macije; 

- koncesionar ni dal predpisanih informacij 
pristojnemu občinskemu organu; 

- koncesionar ni upošteval določb zakonov, 
predpisov in pogodbe; 

- koncesionar ne izpolnjuje več pogojev, ki 
so bili pogoj za pridobitev koncesije; 

- pride do stečaja koncesionarja; 

- koncesionar ne pristane na spremembe kon-
cesijske pogodbe iz razlogov navedenih v 
13. členu tega odloka; 

 

Druge medsebojne pravice in obveznosti ob 
razdrtju pogodbe se določijo v koncesijski 
pogodbi. 

22. člen  

SPORAZUMNA RAZVEZA  

Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske 
pogodbe v primeru, da soglasno in v skladu z 
odlokom o koncesiji ugotovita, da je zaradi 
bistveno spremenjenih okoliščin ekonomskega 
ali sistemskega značaja oziroma drugih bistve-
no spremenjenih okoliščin nadaljnje opravljan-
je dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotr-
no ali nemogoče. Podrobnejše pogoje ob raz-
vezi pogodbe se določi sporazumno s pisnim 
aktom o razvezi. 

23. člen  

ODKUP KONCESIJE 

Z odkupom koncesije preneha koncesijsko raz-
merje tako, da koncesionar preneha opravljati 
javno službo, ki je predmet koncesije, konce-
dent pa v določenem obsegu prevzame objekte 
in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali 
kako drugače pridobil za namen izvajanja gos-
podarske javne službe. 

Način, obseg in pogoji odkupa se določijo v 
koncesijski pogodbi. 

24. člen 

ODVZEM KONCESIJE  

Koncedent lahko z odločbo koncesionarju 
odvzame koncesijo, če: 

- ne začne z opravljanjem koncesionirane 
javne službe v za to določenem roku, 

- je v javnem interesu, da se dejavnost prene-
ha izvajati kot javna služba ali kot koncesi-
onirana javna služba. 

Po odvzemu koncesije zaradi razloga navede-
nega v prvi alinei prvega odstavka tega člena 
je koncesionar odškodninsko odgovoren kon-
cedentu v skladu s splošnimi predpisi o odško-
dninski odgovornosti. 

Druge medsebojne pravice in obveznosti ob 
razdrtju pogodbe in način prenosa se uredijo s 
koncesijsko pogodbo. 

 

25. člen 

PREVZEM KONCESIJE.  

Koncedent lahko prevzame koncesionirano 
gospodarsko javno službo v režijo. 

Pogoji in način prevzema se določijo v konce-
sijski pogodbi. 

 

XIV. Začasen prevzem 

26. člen 

Če koncesionar v primerih, ki so posledica 
ravnanja pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi 
nemotenega opravljanja gospodarske javne 
službe, lahko njeno opravljanje začasno zago-
tovi koncedent na način določen v koncesijski 
pogodbi. 

 

XV. Prenos koncesije 

27. člen 

Opravljanje koncesionirane gospodarske javne 
službe lahko koncesionar prenese na drugo 
osebo samo, če je prenos predviden v konce-
sijski pogodbi in v predvidenem obsegu. 
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XVI. Izbor koncesionarja, organ, ki je 
pooblaščen za sklenitev koncesijske pogo-
dbe 

28. člen 

Koncedent izbere koncesionarja na podlagi 
javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu 
RS.  
Sklep o javnem razpisu sprejme župan. 

Merila za izbor koncesionarja so: 

- cena storitev, 

- dodatna kadrovska usposobljenost in 
število delavcev nad minimalno predpi-
sano. 

indeksi podražitev cen v letih trajanja koncesi-
je, 

Merila, po katerih koncedent izbira najugod-
nejšo ponudbo, morajo biti v razpisni doku-
mentaciji opisana in ovrednotena ter navedena 
v zgornjem vrstnem redu od najpomembnejše-
ga do najmanj pomembnega. 

29. člen 

Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo 
imenuje župan. Komisija oceni prispele ponu-
dbe in predlaga najugodnejšega ponudnika. 

Javni razpis uspe, če pravilno ponudbo predlo-
ži vsaj en ponudnik. 

Koncesionar se izbere z upravno odločbo, ki jo 
izda občinski uprava. O morebitnih pritožbah 
zoper to odločbo odloča župan. 

Koncesijsko pogodbo sklene župan.  

V primeru, da koncesija ni podeljena, se javni 
razpis ponovi. 

 

XVII. Prehodne in končne določbe 

31. člen 

Z uveljavitvijo tega odloka prenehata veljati 3. 
in 4. člen Odloka o določitvi pogojev opravlja-
nja koncesioniranih gospodarskih javnih služb 
urejanja in vzdrževanja javnih prometnih povr-
šin, javnih zelenih površin, javne snage in čiš-
čenja javnih površin ter izobešanje zastav 
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje št 
2/98). 

 

32. člen 

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

 

 

Številka: 015-02-0007/230-280  

Datum: 28. 5. 2003 

 

Župan Mestne občine Velenje 

Srečko Meh, s.r. 

 
 

 

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Sta-
tuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne obči-
ne Velenje, št. 4/99 in 6/01), 3. in 32. člena Zakona o 
gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 
Odloka o občinskih cestah (Uradni vestnik Mestne obči-
ne Velenje, št. 3/2000), Odloka o določitvi gospodarskih 
javnih služb v občini Velenje (Uradni vestnik občine 
Velenje, št. 13/93 in Uradni vestnik MO Velenje, št. 
2/00) na 6. seji dne 27. 5. 2003 sprejel 

ODLOK 
o določitvi pogojev opravljanja     

koncesionirane gospodarske javne 
službe urejanje in vzdrževanje javnih 

prometnih površin  

 

I. Splošno 

1. člen 

S tem odlokom se opredeli obseg dejavnosti, 
ki je predmet koncesionirane gospodarske jav-
ne službe urejanje in vzdrževanje javnih pro-
metnih površin (v nadaljevanju javna služba), 
območje izvajanja, uporabnike ter razmerja do 
uporabnikov, javna pooblastila, splošne pogoje 
za izvajanje gospodarske javne službe in za 
uporabo javnih dobrin, ki se z njo zagotavlja-
jo, pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesio-
nar, začetek in čas trajanja koncesije, vire 
financiranja, plačilo varščine za izvrševanje 
gospodarske javne službe, nadzor nad izvajan-
jem, prenehanje koncesijskega razmerja, pos-
topek javnega razpisa, organ, ki opravi izbor 
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koncesionarja, organ, ki je pooblaščen za skle-
nitev koncesijske pogodbe in druge sestavine, 
potrebne za določitev in izvajanje javne služ-
be. 

 

II. Predmet koncesionirane javne službe 

2. člen 

Dejavnost, ki je predmet javne službe, obsega 
urejanje in vzdrževanje kategoriziranih občin-
skih cest in javnih prometnih površin 
(parkirišča, pločniki, kolesarske steze, pešpoti, 
podhodi, trgi), vključuje letno in zimsko vzdr-
ževanje, kot sledi: 

1. pregledniško službo, 

2. redno vzdrževanje prometnih površin, 

3. redno vzdrževanje bankin, 

4. redno vzdrževanje odvodnjavanja, 

5. redno vzdrževanje brežin, 

6. redno vzdrževanje prometne signalizacije 
in opreme, 

7. redno vzdrževanje cestnih naprav in uredi-
tev, 

8. redno vzdrževanje vegetacije (rastlinja), 

9. zagotavljanje preglednosti, 

10. čiščenje cest, 

11. redno vzdrževanje cestnih objektov, 

12. nadzor osnih obremenitev, skupnih mas in 
dimenzij vozil 

13. intervencijske ukrepe  

14. zimsko službo 

15. zbiranje in posredovanje podatkov za kata-
ster.  

 

III. Območje izvajanja, uporabniki in 
razmerja do uporabnikov ter javna poob-
lastila 

3. člen 

Javna služba se izvaja na območju Mestne 
občine Velenje. 

Koncesija se lahko podeli skupno za vse kate-
gorizirane občinske ceste in javne prometne 
površine, lahko pa po območjih, ki so tehnolo-
ško zaključena.  

4. člen 

Koncesionar z uporabniki nima neposrednih 
odnosov pri opravljanju te gospodarske javne 
službe. Pri izvajanju koncesionirane gospodar-
ske javne službe mora zagotavljati varnost lju-
di in premoženja. 

5. člen 

Na podlagi pridobljene koncesije ima koncesi-
onar za pridobljeno območje pravico in dolž-
nost opravljati javno službo po veljavnih in 
določenih standardih ter skladno z občinskimi 
predpisi. 

Koncesionar izvaja tudi vsa druga opravila v 
zvezi z opravljanjem javne službe, ki jih dolo-
čajo zakoni in drugi predpisi.  

 

IV. Pogoji za opravljanje javne službe 
6. člen 

SPLOŠNI POGOJI 

Koncesionar mora za opravljanje javne službe 
izpolnjevati naslednje splošne pogoje: 

1. da je registriran za opravljanje te dejav-
nosti, 

2. da razpolaga z zadostnim številom uspo-
sobljenih strokovnih kadrov (minimalno 
mora razpolagati s 24 kvalificiranimi 
operativnimi delavci za celoten obseg 
del - pregledniki, cestarji, strojniki in 
vozniki) in strokovnim kadrom, usposo-
bljenim za vodenje del po zahtevah vel-
javnega zakona o graditvi objektov. 

3. da razpolaga z zadostnim številom stroj-
ne mehanizacije, tovornimi in ostalimi 
vozili ter opremo za letno in zimsko 
vzdrževanje;  

4. da razpolaga z ustreznimi delovnimi in 
skladiščnimi prostori ter parkirnimi 
površinami, 

5. da je finančno in poslovno sposoben za 
izvajanje javne službe (letni prihodki 
morajo znašati minimalno trikratno letno 
vrednost storitev javne službe), 

6. da ima najmanj 2 letne izkušnje z oprav-
ljanjem enake ali sorodne dejavnosti, 

7. da ima ustrezna strokovna priporočila 
(minimalno eno /1/ potrjeno referenco); 

8. druge pogoje potrebne za udeležbo 
(usposobljenost, sposobnost, nekaznova-
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nost ipd) določene z veljavnim zako-
nom, ki ureja postopek oddaje javnih 
naročil. 

Izpolnjevanje splošnih pogojev se izkaže z 
ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev v 
postopku javnega razpisa. 

7. člen 

POSEBNI POGOJI 

Koncesionar mora za opravljanje javne službe 
izpolnjevati še naslednje posebne pogoje: 

- da zagotavlja zanesljivo, kontinuirano in 
kvalitetno opravljanje javne službe, 

- da upošteva tehnične, organizacijske in raz-
vojne naloge, standarde in normative, ki 
izhajajo iz občinskega razvojnega programa 
na področju cestnega gospodarstva, 

- da svojo dejavnost stalno prilagaja predpi-
som in sodobnim standardom, 

- da spoštuje predpise, ki urejajo to področje, 

- da pripravi strokovne podlage za izdelavo 
letnega programa vzdrževanja cest in javnih 
prometnih površin in izvedbeni program 
zimske službe, 

- da pripravlja mesečne operativne plane in 
vodi dnevnik vzdrževalnih del in dnevnik 
pregleda cest, 

- da omogoča strokovni ter finančni nadzor 
in nadzor nad zakonitostjo dela v skladu s 
tem odlokom in koncesijsko pogodbo, 

- da zbira in posreduje podatke za kataster 
objektov in naprav; 

- da vodi poslovne knjige za podeljeno kon-
cesijo v skladu s 67. členom Zakona o gos-
podarskih javnih službah in posreduje kon-
cedentu računovodski izkaz v enem mesecu 
po zaključnem računu in dovoli koncedentu 
vpogled v zaključni račun v času trajanja 
koncesije; 

- da koncedenta samoiniciativno obvešča o 
dogodkih, ki so pomembni za izvajanje jav-
ne službe;  

- zagotavlja, da bo vsa javna in zasebna last-
nina, ki bi bila zaradi izvajanja koncesije 
uničena ali poškodovana, vrnjena v prvotno 
stanje oziroma, da bo škoda poravnana; 

- da je zavarovan proti odgovornosti za ško-
do, povzročeno premoženju ali ljudem pri 
izvajanju javne službe, 

- da sklene pogodbo s pooblaščeno inštitucijo 

za predajo kadavrov. 

 

V. Čas trajanja koncesije 

8. člen 

Koncesija se podeli za dobo pet (5) let z mož-
nostjo podaljšanja brez javnega razpisa, ven-
dar največ za obdobje treh (3) let. Pričetek del 
in trajanje koncesije se natančno opredeli v 
koncesijski pogodbi.  

VI. Sprememba koncesijske pogodbe 

9. člen 

Koncedent lahko zahteva spremembo konce-
sijske pogodbe v primerih: 

- spremembe zakonov in predpisov, ki vpli-
vajo na spremembo določb koncesijske 
pogodbe; 

- spremenjenih okoliščin, ki jih ni bilo mož-
no predvideti ob podpisu koncesijske pogo-
dbe. 

 

VII. Financiranje gospodarske javne službe 
in plačilo varščine  

10. člen  

Gospodarska javna služba se financira iz pro-
računa.  

Način in roki plačil koncesionarju se določijo 
v razpisnih pogojih in koncesijski pogodbi. 

11. člen 

Koncesionar mora plačati varščino za izvrše-
vanje gospodarske javne službe v višini 5 % 
od vrednosti enoletne realizacije koncesije. 
Podrobneje se razmerje uredi s koncesijsko 
pogodbo. 

 

VIII. Zbirke podatkov  

12. člen 

Koncesionar mora zbirati in posredovati poda-
tke za kataster in druge zbirke podatkov v 
predpisani obliki. 

Koncesionar mora pripraviti letno poročilo in 
letni obračun. 
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IX. Odgovornost 

13. člen 

Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren 
za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z 
opravljanjem gospodarske javne službe povz-
ročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom 
ali drugim osebam. 

Koncesionar mora biti zavarovan proti odgo-
vornosti za škodo, ki jo lahko povzroči upora-
bnikom ali drugim osebam zaradi napak pri 
izvajanju svojih storitev, zaradi višje sile ter 
zaradi odtujitve. 

Odgovornost koncedenta za ravnanje koncesi-
onarja se opredeli v koncesijski pogodbi.  

 

X. Višja sila 

14. člen 

Koncesionar mora v okviru objektivnih mož-
nosti opravljati javno službo tudi ob nepredvi-
dljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile. 
Višja sila in druge nepredvidljive okoliščine 
so izredne nepredvidljive okoliščine, ki nasto-
pijo po sklenitvi koncesijske pogodbe in so 
zunaj volje pogodbenih strank. 

Pri naravnih nesrečah, kot so neurje, poplava, 
plaz, potres, žled in podobno, pri težjih prome-
tnih nesrečah in drugih izrednih dogodkih ali 
pa na zahtevo policije, je koncesionar dolžan 
nemudoma odpraviti vzroke (poškodbe ceste, 
ovire na cesti), zaradi katerih je oviran ali 
ogrožen promet ali zaradi katerih lahko pride 
do hujših poškodb ceste in večje materialne 
škode. Če to ni mogoče, je dolžan označiti ovi-
re in zavarovati promet s predpisano prometno 
signalizacijo, izvesti nujne ukrepe za zavaro-
vanje ceste in vzpostaviti prevoznost ceste, če 
je to možno. 

V primeru iz prejšnjega odstavka ima koncesi-
onar pravico zahtevati od koncedenta povrači-
lo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja 
javne službe v nepredvidljivih okoliščinah. 

 

XI. Nadzor 

15. člen 

Strokovni in finančni nadzor nad izvajanjem 
javne službe izvaja koncedent ali druga od nje-

ga pooblaščena in za to dejavnost usposoblje-
na strokovna institucija. 

Nadzor se izvaja zlasti nad: 

- poslovno dokumentacijo koncesionarja, ki 
se nanaša na izvajanje koncesionirane javne 
službe; 

- nad izvajanjem mesečnih programov del, 
roki in kvaliteto izvajanja storitev; 

- nad kvaliteto vgrajenih materialov in  

- uporabo cen storitev. 

Podrobneje se nadzor uredi s koncesijsko 
pogodbo. 

 

XII. Prenehanje koncesijskega razmerja 

16. člen 

Razmerje med koncedentom in koncesionar-
jem preneha: 

- prenehanjem koncesijske pogodbe, 

- z odkupom, 

- z odvzemom koncesije, 

- s prevzemom javne službe v režijo. 

 

XIII. Prenehanje koncesijske pogodbe 

17. člen 

Koncesijska pogodba preneha veljati: 

- po preteku časa, za katerega je sklenjena, 

- s sporazumno razvezo, 

- z razdrtjem 

 

Razlogi in pogoji za razdrtje so, če: 

- koncesionar ni podal vseh informacij, zah-
tevanih v razpisu ali je podal netočne infor-
macije; 

- koncesionar ni dal predpisanih informacij 
pristojnemu občinskemu organu; 

- koncesionar ni upošteval določb zakonov, 
predpisov in pogodbe; 

- koncesionar ne izpolnjuje več pogojev, ki so 
bili pogoj za pridobitev koncesije; 

- pride do stečaja koncesionarja; 

- koncesionar ne pristane na spremembe konce-
sijske pogodbe iz razlogov navedenih v 9. 
členu tega odloka; 
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Druge medsebojne pravice in obveznosti ob raz-
drtju pogodbe se določijo v koncesijski pogodbi. 

18. člen  

SPORAZUMNA RAZVEZA  

Stranki se sporazumeta za razvezo koncesijske 
pogodbe v primeru, da soglasno in v skladu z 
odlokom o koncesiji ugotovita, da je zaradi bis-
tveno spremenjenih okoliščin ekonomskega ali 
sistemskega značaja oziroma drugih bistveno 
spremenjenih okoliščin nadaljnje opravljanje 
dejavnosti iz koncesijske pogodbe nesmotrno ali 
nemogoče. Podrobnejše pogoje ob razvezi pogo-
dbe se določi sporazumno s pisnim aktom o raz-
vezi. 

19. člen  

ODKUP KONCESIJE 

Z odkupom koncesije preneha koncesijsko raz-
merje tako, da koncesionar preneha opravljati 
javno službo, ki je predmet koncesije, koncedent 
pa v določenem obsegu prevzame objekte in nap-
rave, ki jih je koncesionar zgradil ali kako druga-
če pridobil za namen izvajanja gospodarske jav-
ne službe. 

Način, obseg in pogoji odkupa se določijo v kon-
cesijski pogodbi. 

20. člen 

ODVZEM KONCESIJE  

Koncedent lahko z odločbo koncesionarju odvza-
me koncesijo, če: 

- ne začne z opravljanjem koncesionirane javne 
službe v za to določenem roku, 

- je v javnem interesu, da se dejavnost preneha 
izvajati kot javna služba ali kot koncesionira-
na javna služba. 

Po odvzemu koncesije zaradi razloga navedene-
ga v prvi alinei prvega odstavka tega člena je 
koncesionar odškodninsko odgovoren konceden-
tu v skladu s splošnimi predpisi o odškodninski 
odgovornosti. 

Druge medsebojne pravice in obveznosti ob raz-
drtju pogodbe in način prenosa se uredijo s kon-
cesijsko pogodbo. 

21. člen 

PREVZEM KONCESIJE.  

Koncedent lahko prevzame koncesionirano gos-
podarsko javno službo v režijo. 

Pogoji in način prevzema se določijo v koncesij-
ski pogodbi. 

 

 

XIV. Začasen prevzem 

22. člen 

Če koncesionar v primerih, ki so posledica rav-
nanja pri njem zaposlenih ljudi, ne zagotovi 
nemotenega opravljanja gospodarske javne služ-
be, lahko njeno opravljanje začasno zagotovi 
koncedent na način določen v koncesijski pogod-
bi. 

 

XV. Prenos koncesije 

23. člen 

Opravljanje koncesionirane gospodarske javne 
službe lahko koncesionar prenese na drugo osebo 
samo, če je prenos predviden v koncesijski pogo-
dbi in v predvidenem obsegu. 

 

XVI. Izbor koncesionarja, organ, ki je 
pooblaščen za sklenitev koncesijske pogo-
dbe 

24. člen 

Koncedent izbere koncesionarja na podlagi jav-
nega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu RS.  

Sklep o javnem razpisu sprejme župan 

Merila za izbor koncesionarja so: 

− cena storitev, 

− dodatna kadrovska usposobljenost in šte-
vilo delavcev nad minimalno predpisano, 

- dosedanje pozitivne reference na področju 
izvajanja javne službe vzdrževanja cest, 

- indeksi podražitev cen v letih trajanja konce-
sije. 

 
Merila, po katerih koncedent izbira najugodnejšo 
ponudbo, morajo biti v razpisni dokumentaciji 
opisana in ovrednotena ter navedena v zgornjem 
vrstnem redu od najpomembnejšega do najmanj 
pomembnega. 

25. člen 

Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo 
imenuje župan. Komisija oceni prispele ponu-
dbe in predlaga najugodnejšega ponudnika.  

Javni razpis uspe, če pravilno ponudbo predlo-
ži vsaj en ponudnik. 
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Koncesionar se izbere z upravno odločbo, ki jo 
izda občinski uprava. O morebitnih pritožbah 
zoper to odločbo odloča župan. 

Koncesijsko pogodbo sklene župan.  

V primeru, da koncesija ni podeljena, se javni 
razpis ponovi. 

 

XVII. Prehodne in končne določbe 

26. člen 

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati 2. 
člen Odloka o določitvi pogojev opravljanja 
koncesioniranih gospodarskih javnih služb 
urejanja in vzdrževanja javnih prometnih povr-
šin, javnih zelenih površin, javne snage in čiš-
čenja javnih površin ter izobešanje zastav 
(Uradni vestnik Mestne občine Velenje št 
2/98) 

27. člen 

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

 

 

Številka: 015-02-0006/2003-280 

Datum: 28. 5. 2003 

 

Župan Mestne občine Velenje 

Srečko MEH, s.r. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISIJA ZA MANDATNA 
VPRAŠANJA, VOLITVE IN  

IMENOVANJA 
 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
Sveta Mestne občine Velenje je na podlagi 53. člena 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraže-
vanja (Ur. list 12/96, 23/96, 64/01, 101/01 – odl. US, 
108/02 in 34/03) ter pete alinee 32. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, 
št. 4/99) na 7. seji dne 12.5.2003 sprejela naslednje  

MNENJE 
O KANDIDATU ZA RAVNATELJA 
Javnega vzgojno-izobraževalnega   

zavoda Glasbena šola  
Fran Korun Koželjski Velenje 

 

I. 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja daje pozitivno mnenje lokalne 
skupnosti k imenovanju kandidata magistra 
Ivana MARINA, stanujočega Splitska 54, 
Velenje, za ravnatelja javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda Glasbena šola Fran 
Korun Koželjski Velenje. 

II. 

Komisija prosi dopolnitev manjkajočih doku-
mentov kot je zahteval objavljeni razpis: doka-
zilo o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, doka-
zilo o dosedanjih delovnih izkušnjah in kratek 
življenjepis 

III. 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja daje to mnenje po pooblastilu Sve-
ta Mestne občine Velenje. 

 
Številka: 103-01-0004/2003-280 
Datum:  12. 5. 2003 
 
      
   Predsednik komisije 
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   Bojan ŠKARJA, s.r.  
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